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Cum o mai ducem? Mulțumim, nu chiar 
atât de prost!

 Cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj edităm o nouă edi‑
ție, a 14‑a, a Anuarului Presei Sălăjene. Toate anuarele Asociației Jurnaliștilor 
din Sălaj (AJS) le puteți citi pe site‑ul asociației, ajs.ro. Vom distribui gratuit și 
acest nou număr, cu speranța, încrederea că eforturile noastre voluntare, atâtea 
câte sunt, nu‑s în zadar. Nici în 2022 presa sălăjeană nu a dus‑o mai bine decât 
în urmă cu doi sau trei ani. Însă nici n‑a crăpat, așa cum se așteptau destui. Cu 
bune, cu tot mai multe rele (costul hârtiei, tiparului, energiei, transportului, dis‑
tribuției etc.), sunt bucuros, totuși, că în județul Sălaj mai există publicații și jur‑
naliști care țin la meserie și la reguli deontologice. Nu sunt mulți, nu mai mulți 
decât degetele de la două mâini, dar poate că nu avem ce face, în actualul con‑
text socio‑economic. Nu au dispărut publicațiile tipărite, un semn, probabil, și 
că puterea „on‑line”‑ului nu e atât de distrugătoare, cel puțin deocamdată. Rămâ‑
ne problema, veche: cum și ce (mai) scriu ziariștii. E loc de mai bine, cu siguran‑
ță, însă nu doar jurnaliștii, editorii și patronii sunt vinovați. Nu arunc pisica din 
ograda presei. Afirm și aici că e mare nevoie de „educație pentru mass‑media”. 
Și nu numai în școli. Mulțumiri tuturor colegilor implicați în editarea Anuarului 
Presei Sălăjene 2022, mulțumiri tuturor celor care sprijină inițiativele AJS.

Daniel SĂUCA,
Președintele Asociației Jurnaliștilor din Sălaj

Îi felicit pe toți cei care țin sus              
standardele profesiei și care continuă să 

slujească adevărul și dreptatea!
 În vremurile în care suntem bombardați cu știri false, informații distorsi‑

onate ori dezvăluiri mediatice „senzaționale”, îi felicit pe toți cei care țin sus stan‑
dardele profesiei și care continuă să slujească adevărul și dreptatea. Îmi doresc să 
găsiți în dumneavoastră resursele necesare pentru a fi curajoși, relevanți, obiec‑
tivi și inspirați, astfel încât să vă puteți bucura de tot respectul și încrederea sălă‑
jenilor. Mult succes tuturor jurnaliștilor din Țara Silvaniei!

Dinu IANCU-SĂLĂJANU,
Președintele Consiliului Județean Sălaj
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Anchete Caiete Silvane
Ce-ați vrea să vă aducă Moșul?

 Nu știu ce m‑a apucat cu întrebarea asta copilărească. Poate e de vină 
chiar dorul după copilăria care nu a fost să fie, cine știe… Probabil, nu e vorba 
de copilărie, ci de viitorul nostru, oricât ar suna de pompos‑patriotic. Am me‑
ditat oleacă, oricum, la această întrebare. Și, asemenea unora dintre scriitorii ce 
au răspuns la ancheta noastră, nu mai vreau nimic. De la niciun Moș, deghizat 
sau nu politic ori propagandistic. Ba, totuși, vreau ceva: să fiu lăsat în pace! Să 
nu mai fiu agasat zilnic de o societate aflată în evidentă derivă (nu doar mora‑
lă) și care „vrea”. „Vrea” tot mai mult să aibă, să primească, să i se dea, evident, 
mai ales „ceea ce i se cuvine”. Și brazi la fel de înalți ca Turnul Babel, și cado‑
uri, mai ales de la guvernanți, fără număr, fără număr… Din păcate, mulți co‑
pii sunt după chipul și apucăturile părinților, așa că vor vrea/vreau și ei să le aducă 
Moșul partea întunecată a Lunii, și stelele de pe cer. Nu puțini copii nu vor pri‑
mi nimic nici în acest an, în lipsă de un Moș fără pedigree capitalist. La mulți ani! 

Daniel SĂUCA

Să-mi fure masca, pe care i-o las la vedere,                   
într-un cui deasupra ușii

 Practicile și obiceiurile care se leagă de ziua, dar mai ales de noaptea 
Sfântului Nicolae, derivă dintr‑o logică a simbolurilor. El este înainte‑mer‑
gătorul lui Moș Crăciun, căruia îi împrumută și calul, schimbându‑i doar cu‑
loarea și atelajul și pregătind sufletește copiii pentru miracol, pentru adevărata 
întâlnire cu supranaturalul. Este, în altă ordine, frate bun cu Asclepios, zeul tă‑
măduitor, ambii purtând toiege, fiecare după folosința sa. Cam atâta știu despre 
identitatea celui care, cândva, de mult, mi‑a dat și mie prilejul să mă îmbrac în 
pielea unei sperietori, provocând groaza și apoi convertind‑o în râs pe fața unor 
copii. Acum, la întrebarea dumneavoastră, volens nolens, îmi aduc aminte că 
de vreo 40 de ori m‑a găsit Moș Nicolae, undeva, într‑o școală, tot înconjurat 
de copii. Scriam cu ei, sau le‑am dat să facă singuri, compuneri despre această 
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vizită, atât de dorită. Așa că, aș avea de unde alege, dacă ar fi să‑i scriu Moșului, 
și pentru mine, o cerere cu daruri pe ales. O să‑mi fac ghetele, mai pe îndele‑
te în acest an, dar o să‑l îndemn pe musafirul spectral să nu‑mi pună în ele de‑
cât ce‑i va rămâne în fundul sacului, după ce a trecut pe la toți. Și, de s‑ar pu‑
tea, când nimeni nu‑l vede, să comită și un gest șugubăț: să‑mi fure masca, pe 
care i‑o las la vedere, într‑un cui deasupra ușii.

Viorel MUREȘAN
 

Scrisoare în alb

 Am avut mereu dorinţe modeste. Îmi amintesc când în copilărie, învă‑
ţasem singură să scriu cu litere de tipar şi i‑am scris Moşului o scrisoare în care 
ceream o surioară sau un frăţior, ca să am cu cine mă juca. Am lăsat scrisoarea 
pe pervazul ferestrei şi o fi ajuns, dusă de vânt, departe de căsuţa poştală potri‑
vită. Mi‑am jurat atunci, dezamăgită, că nu‑mi voi lăsa copilul singur şi că mă 
voi juca cu el/ea. Am reuşit doar cu joaca. Între timp colegii de şcoală mă infor‑
maseră râzând de naivitatea mea că Moşul nu există. Nu faptul în sine m‑a du‑
rut atât de mult, cât faptul că am aflat că mama poate să mă şi mintă. Peste ani 
mi‑am minţit şi eu fiica în legătură cu existenţa Moşului şi mi‑a reuşit nespe‑
rat de bine. El îi împlinea dorinţele, iar eu mă mulţumeam cu rolul de mijloci‑
tor, chiar dacă pentru mine, Moşul greşea mereu adresa. Aşa că am renunţat să 
mai cer ceva, listele cu dorinţe au rămas ani la rândul aproape complet nebifate. 
Arta de a renunţa la visuri se deprinde cu greu. Îţi trebuie perseverenţă şi pute‑
rea de a lua mereu totul de la capăt, ipocrizia de a crede că într‑o zi va fi posibil 
şi tăria de a recunoaşte faţă de tine însuţi că orice încerci să construieşti se pră‑
buşeşte înainte de a avea vreo formă. Aşa înveţi cât de frumoase pot fi picături‑
le, firimiturile, scamele, pulberea, universul infinietezimal în care un zâmbet, 
o vorbă bună, o zi în care nu te‑a durut nimic pot cântări mai mult decât un 
cadou în hârtie lucioasă, mai mult decât satisfacerea unor vanităţi. Azi mă simt 
prea bătrână pentru dorinţe mărunte, prea neînsemnată pentru a scrie în scri‑
soarea Moşului ceva cu adevărat valoros şi prea laşă ca să las să treacă Sărbătoa‑
rea Crăciunului precum o zi obişnuită. Şi atunci îmi doresc doar înţelepciunea 
de‑a accepta că dorinţele sunt pentru cei ce ştiu să viseze.

Alice Valeria MICU
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Virtutea speranței

 Când am citit întrebarea prin care domnul Daniel Săuca ne provoca să 
spunem ce anume ne‑am dori de sărbători, mi s‑a părut că răspunsul ar fi sim‑
plu, însă când am început să‑mi selectez dorințele, care aș dori să mi se împli‑
nească, mi‑am dat seama că în realitate acestea sunt niște daruri, pe care le‑am 
așteptat mereu, deși nu le‑am rostit niciodată dar au lăsat un gol în anii petre‑
cuți, și care așteaptă încă. Nu este vorba despre dorințe personale, deoarece aici 
așteptările mele au avut mereu o acoperire mult mai generoasă decât m‑am 
gândit vreodată. Am trăit din plin bucuria de a avea o familie minunată! Am 
avut parte de prieteni speciali. Sfântul Augustin spunea că: „Fericirea este să ştii 
să îţi doreşti ceea ce ai deja!” Prin urmare – am fost fericită.

 Am trăit la confluența dintre două lumi: comunismul și actuala socie‑
tate, care, pare că este o alcătuială hibridă, numită de unii capitalism. În comu‑
nism m‑am bucurat de tinerețe, de sănătate, de părinți și surori sănătoși și ve‑
seli, de ieșiri săptămânale cu prietenii, de bancuri ce nu mai conteneau, de seri 
în care citeam la lumânare… Eram fericită! Nu m‑am gândit la lucruri defini‑
tive, pentru că, vorba Sfântului Augustin: „îmi doream ceea ce aveam deja!” În 
anii care au urmat, din bucuriile inimii au început să se risipească. Dacă până 
nu de mult sănătatea mi se părea un dat firesc, acum realizam că este un dar ce 
nu poate fi estimat sau convertit în lucruri. Cea mai mare dorință a mea era să‑i 
știu sănătoși pe toți ai mei și nu numai. Emil Cioran era de părere că: „Boli‑
le ne‑au fost date, ca să ne amintim că între noi și viață există un contract, care 
poate fi reziliat în orice clipă”. Iată că am început să realizez că așa este și să‑mi 
doresc ceea ce pierdeam în vâltoarea timpului. Seara, în rugăciune, îi puneam 
în grija lui Dumnezeu pe toți ai mei, iar „lista” cu numele lor era lungă. Din‑
colo, de cealaltă parte, erau puțini cei ale căror suflete așteptau iertare de păca‑
te. Așa, rând pe rând, cei din prima categorie au trecut în cea de‑a doua. Erau 
tot mai puțini cei pe care‑i încredințam grijii divine și tot mai multe suflete 
pentru care ceream clemență. Am devenit conștientă de adevărul cuvintelor lui 
Cioran, așa că îmi doream sănătate, în primul rând, pentru toți și apoi și pentru 
mine. Iată că așa am descoperit puterea și darul rugăciunii.

 Și acum, în vremea aceasta tulbure, când din toate părțile ne simțim 
agresați și amenințați, oare ce‑aș putea să‑mi doresc? Știu că Moșul este un me‑
sager divin, așa că aș dori să ne aducă tuturor bucuria vieții împreună. Moșu‑
le, nu știu dacă în atelierele tale elfii pot plămădi sănătatea, pacea și armonia pe 
care am dori să ni le aduci în dar, însă dacă nu este posibil, te rog, Moșule, să 
treci dincolo de vămi, să dăruiești lumină și pace îngerească celor plecați și de 
la ei să ne aduci împăcarea. Ajută‑ne să trăim în virtutea speranței!

Silvia BODEA SĂLĂJAN
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Ce îmi doresc de la Moșul

 Vă mai aduceți aminte de jocul acela cu listele, învățat poate la vreo oră 
de dirigenție din trecut, sub îndrumarea unui diriginte care căuta să vă motive‑
ze? O listă în care scriai ce ai lua cu tine, în ideea că te‑ai rătăci în deșert: apă, 
lunetă, mâncare, hartă, busolă, mai nou, telefon, orice altceva. Apoi ți se spu‑
nea să tragi peste ce ți se părea mai neesențial. Luneta, să zicem. Apoi, din nou. 
Și tot așa, până când ajungeai la un singur item, fără de care nu mai puteai să 
reziști…

 Așa că, Moșule, ține‑te bine. Închei un an în care mi‑am pierdut mai 
multe rude și mai mulți prieteni decât aș putea număra pe degetele de la cele 
două mâini. Mi‑am pierdut, înainte de toate, mama, pradă bătrâneții și bolilor. 
S‑a dus să caute odihnă lângă soț și fiu, așezată strategic între ei și în somnul de 
veci, parcă pentru a‑l îmbuna și pe unul, dar și pe celălalt, în bătrânul cimitir 
ciupilit, în ultimii ani, de mai toți pomii și arbuștii care ofereau puțină umbră, 
tihnă sau mângâiere jelitorilor…

 Cu mama, s‑a pierdut dorința de a scrie. Omul scrie pentru varii moti‑
ve. În cel mai fericit caz scrie pentru că nu poate să nu o facă, se ițesc cuvinte‑
le din neant parcă anume pentru el, trebuie doar să le aștearnă pe hârtie. Alții, 
printre care și eu, scriu pentru a dobândi aprecierea cuiva. Pentru mine apreci‑
erea mamei mele, nu mi‑e rușine să o spun, ar fi însemnat mai mult decât orice 
premiu literar. Ea însă era deosebit de zgârcită cu cuvintele de laudă. Mai scăpa 
uneori câte un „asta mi‑a plăcut” și mă simțeam în al nouălea cer. În ultimele 
ei zile pe această lume mi‑a dăruit un „ar trebui să scrii mai mult”, cuvinte pe 
care am să le păstrez în amintire pentru toată viața.

 Ca să revenim deci la listele acelea cu deșertul și cu orele de dirigenție 
de pe vremuri, mi‑aș dori ca de sărbători să se adune toată familia, care a mai 
rămas, pentru că… ce este omul fără o familie? Și, de asemeni, mi‑aș dori să re‑
găsesc bucuria de a scrie…

Simone GYÖRFI
 

Votez cu îngerii
 
 Votez cu îngerii, care au vegheat Naşterea Domnului şi aduc Pomul de 

Crăciun în fiecare an, în camera cu uşa închisă, unde copiii intră abia după ce 
a sunat clopoţelul. Există şi o componentă franciscană, originară din Greccio, 
1223, unde a fost recreat staulul din Viflaim. Uneori am impresia că s‑ar putea 
ca eu însumi să fi fost acolo, în chipul lui Benjamin, măgăruşul de lângă iesle. E 
un amănunt parazit, de factură budistă sau preluat din Ferma animalelor, habar 
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n‑am. Dar dacă o fi adevărat, dacă nu e doar visul unei existenţe anterioare, în‑
seamnă că am evoluat către o stare superioară, de Moş, de fiinţă în drum către 
Rai. Omul crede şi speră. Dumnezeu să aducă!

GYÖRFI-DEÁK György

Cine oare o fi Moșul?!
 

Când eram un copilaș,
Trăiam într‑un sat de munte,
Eram destul de poznaș,
Chiar cu „bărbile cărunte”.

Pentru a avea ceva,
Oamenii munceau din greu,
Iar Cel care‑i ocrotea
Era Bunul Dumnezeu…

Nu știu dac‑așa din milă,
Pe la un final de an,
A venit un Moș Gerilă,
Și mi‑a lăsat un suman.

Fericit…, nu prea eram,
Îmi făcea pielea un scai
Atunci când îl îmbrăcam,
La fel ca hamul pe cai.

Când bătrânii mă vedeau,
Parcă mă sorbeau din ochi,
Pe piept o cruce‑aruncau:
– Ptiu…, să nu te deochi!

Mai apoi m‑am dumirit,
Că oamenii‑s nevoiași,
Satul mult prea oropsit,
Dar țineau la copilași.
Rar ieșeau pân‑la oraș,
Ca să vândă câte‑un miel,
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Nu‑și permiteau aldămaș,
Spunând că‑s din Sărăcel*!

Când am mers la școală‑apoi,
„Domnul” era crucit… tun…,
Că niciunul dintre noi,
Nu știa de Moș Crăciun?!
 
Și atuncea, dar și‑acum,
De sărbători de‑s „acasă”,
Îl „privesc” pe Moș Crăciun,
Ca pe‑o poveste frumoasă…

……………………………
Ei, după multe decenii,
Ce le‑am tot cărat în spate,
Îmi doresc ca toți mirenii:
Liniște și sănătate,

Moșul sunt chiar eu acum,
Când Crăciun, când Nicolae,
Moșii ăștia, cum necum,
Îmi spun c‑am nepoți… o droaie.

În Ajun de sărbătoare
Vin mai toți cu o „scrisoare”.

 * Sărăcel – denumirea veche a unui sat din localitatea Bulz, județul Bihor, azi 
Munteni (după „pofta” fostului dictator).

Teodor SĂRĂCUȚ-COMĂNESCU
Caiete Silvane, nr. 203/decembrie 2021

Zalăul cultural, literar, artistic azi

 În acest an, „Caiete Silvane” nu a realizat un întreg număr tematic de‑
dicat Zalăului, urmând să facem acest lucru în 2023 când se vor împlini 550 de 
ani de la declararea actualului municipiu ca oraș‑târg. Pentru numărul de față, 
am propus, totuși să avem o secțiune dedicată orașului nostru drag, sub forma 
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unei anchete. Așadar, am întrebat:
 1. Cum apreciați Zalăul cultural, literar, artistic astăzi? (față, de exem‑

plu, în urmă cu 30 de ani sau înainte de Revoluție)
 2. Care credeți că sunt „punctele tari” și care sunt „punctele slabe” ale 

Zalăului din perspectivă culturală, literară, artistică?
 3. Pot cultura, arta, literatura să contribuie la dezvoltarea municipiului 

Zalău?
 Iată răspunsurile primite. Răspunsuri care, poate, vor stârni reacții.

Daniel SĂUCA

„Depinde numai de iscusința celor care-l conduc”

 Eu sunt aici, într‑un fel, alogen și acest lucru îmi dă libertatea să pri‑
vesc și să exprim desfășurarea evenimentelor mai deschis. Am devenit sălăjean 
prin înscrierea la liceu, în exact anul reînființării județului, 1968. După aceea 
am trepădat prin unități militare și facultate, iar la încheierea studiilor, m‑am 
întors din nou și m‑am așezat în acest loc definitiv. Trăind mult timp alături de 
sălăjeni, am observat că sunt foarte conservatori și, câteodată, exclusiviști. Mi se 
par chiar geloși pe valorile lor spirituale. Și au dat mult în plan istoric, etnogra‑
fic, folcloric (atât literar, cât și muzical ori coregrafic). Însă cultura scrisă, aici, 
e de dată mai recentă, iar istoria presei sălăjene e una subțire. Încercărilor juve‑
nile în ale poeziei din anii mei liceali li s‑ar putea găsi urma în colecția ziarului 
județean „Năzuința” și am convingerea că nu mi‑ar face cinste. Cei care m‑au 
încurajat atunci și care scriau la gazetă nu cred că depășeau nivelul brigăzilor 
artistice de amatori din cadrul festivalului propagandistic permanent „Cântarea 
României”. Antologiile de creație din acei ani mi se par astăzi desuete și de tot 
modeste. Poate, culegerile de folclor să fi fost ceva mai răsărite. Dimensiunea 
muzeală, și doar ea, s‑a situat – consider – tot timpul la cote ridicate. În dece‑
niul 1980‑1990, când am frecventat eu cenaclul „Silvania”, în afara unei atmo‑
sfere cât de cât respirabile, după care tânjeam, exigența critică, la fel ca și nive‑
lul creațiilor, erau modice, venind dinspre oameni cu profesii, vârste și năravuri 
dintre cele mai pestrițe. Eu însă, nu mă mai aflam în febra descoperirii propri‑
ei personalități. Aveam în spate cenaclul și revista „Echinox”, o carte publicată 
prin concurs național de debut, care adunase 15‑20 de cronici favorabile în cele 
mai importante publicații. Eram un scriitor. În planul mișcării literare extin‑
se, sincronizarea cu valorile naționale începe și se produce lent și nu fără potic‑
niri, abia odată cu maturizarea „Caietelor Silvane”, cuprinzând revistă, editură 
și manifestări literare anuale, de notorietate națională crescândă… Și, desigur, 
seria de conferințe, atunci când au avut loc.
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 Principalul „punct slab” este așezarea pe hartă. Fiind un oraș izolat, ori‑
ce „voce” culturală de aici se aude mai stins la „centru” sau în restul țării. În li‑
teratură intervin și factori specifici. Lipsa unor reviste și cercuri de mare tradi‑
ție, cu reputație consolidată, se simte și la nivelul receptării individuale. Se știe 
că nu există literatură în afara unui context literar. Ori, tocmai această înscriere 
a celor trăitori aici într‑un astfel de cadru se produce greu, atunci când se pro‑
duce. N‑aș trece nici peste carențe individuale care se resimt în unele dintre 
paginile revistei, ca, de altfel, în mare parte din presa noastră. În primul rând, 
necunoașterea temeinică a culturii române îl conduce întotdeauna spre o fun‑
dătură sau spre afirmații prăpăstioase pe cel care ține în mână pana cronicaru‑
lui literar, a eseistului, a diaristului, a memorialistului sau a respondentului la o 
anchetă. Apoi, absența unor criterii axiologice se vede clar în fiecare gest al ce‑
lui care scrie. Iar un enunț prost construit poate compromite chiar oameni de 
talent. Pe de altă parte – și lucrurile stau întocmai așa! – ecourile în presa din 
țară a unor pagini sau chiar numere din „Caiete Silvane” arată o receptare po‑
zitivă a revistei zălăuane.

 La „dezvoltarea” propriu‑zisă, nu cred, dar la primenirea imaginii ora‑
șului cu vestigii neolitice, se poate. Depinde numai de iscusința celor care‑l 
conduc.

Viorel MUREȘAN

„Cultura și arta în general, pot și trebuie să fie           
catalizatoare eficiente și salutare la dezvoltarea      

municipiului Zalău, însă doar în tandem cu 
administrația de stat”

1 – 3: În urmă cu douăzeci de ani răspundeam la o anchetă asemănătoa‑
re lansată de redacția revistei ORIGINI/Caiete Silvane. Remarcam atunci cum 
centrul de interes cultural migrează, secvențial, de la un oraș la altul, fiind con‑
siderat uneori „capitală culturală”, de la București la Cluj‑Napoca, la Oradea, 
Iași, Satu Mare, Timișoara, Brăila ș.a., pentru că în aceste locuri Dumnezeu a 
vrut să îngăduie apariția unor personalități care să le sfințească și să polarizeze 
atenția și interesul celorlalți. Prin urmare, centrul poate fi imaginat ca o alcă‑
tuire sferoidă rotindu‑se în jurul unei axe – personalitatea culturală respectivă.

Zalăul a fost un „malaxor” administrativ și cultural, asemănător altor 
municipii reședințe de județe modeste, adică implicat în polarizarea de activi‑
tăți/acțiuni cultural‑artistice și/sau științifice datorate mobilizării unor perso‑
nalități locale, dar și „externi” de origine sălăjeană, punând în operă inițiative 
nu de puține ori remarcabile. Nu s‑a vorbit/scris, după câte știu, despre Zalău 
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cum despre Păltiniș, Rohia, Hobița, Ipotești etc., sfere rotindu‑se în jurul unor 
axe puternice, cu viteză lentă și constantă. Reședința județului nostru a fost, 
se pare, una care s‑a rotit prea rapid, pentru a mă situa în zona ludic absurdă, 
ceea ce a născut forța centrifugă determinând ejectarea personalităților cultura‑
le spre alte destinații. S‑a întâmplat înainte de 1989. Orice inițiativă agreată de 
liderii politici era „confiscată”, pe urmă, „cosmetizată” doctrinar și asumată de 
către aceștia, valorificând în cele mai multe cazuri ideile și soluțiile de aplicare 
generate de către autori, pe care îi „protejau” fals‑amical, ținându‑i de fapt cu 
discreție în anonimat. Este un fenomen comun oricăror forme de Dictatură, 
caracteristic (nu doar) românilor, remarcat în ultimii două sute de ani de către 
importanți filosofi și oameni de cultură. Era agreată, la nivel doctrinar, colec‑
tivitatea, sau colectivismul, în detrimentul individualizării menite să proiecte‑
ze personalități. Dar nu trebuie să uităm bogata paletă a formelor de exprima‑
re artistică mobilizând numeroși artiști „amatori” și profesioniști, care animau 
viața caselor de cultură urbane și a căminelor culturale sătești. Zalăul nu făcea 
excepție. Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa Municipală de Cultură, Clubul 
Tineretului, Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Creației Popula‑
re, toate în relații de parteneriat cu Inspectoratul pentru Cultură și Patrimoniu 
Național, erau „asaltate” de tineri și mai vârstnici care simțeau dorința de a‑și 
valorifica plenar vocația și talentul. Nu uit că existau trei sau patru ansambluri 
folclorice, un teatru popular, două cinematografe, formații de muzică ușoară.

Creația literară gravita în jurul Cenaclului literar Silvania, unde se ge‑
nerau inițiative menite să‑i plaseze pe membrii acestuia în panoplia vieții lite‑
rare regionale și naționale. Întâlniri cu scriitori cunoscuți, invitați din marile 
centre culturale (Cluj, București, Timișoara, Iași), interviuri pentru postul de 
Radio România Cultural, parteneriat cu redacția revistei Tribuna din Cluj‑Na‑
poca, care publica periodic în structura ei un Supliment „Tribuna în Sălaj” (sau 
în Zalău, în Jibou, în Șimleu Silvaniei ș.a.). Exista și o revistă de cultură girată de 
Inspectoratul mai sus pomenit, Silvania, în paginile căreia erau publicate cre‑
ațiile literare ale condeierilor sălăjeni. Putem afirma că lucrurile erau în acest 
fel aranjate.

Decembrie 1989 și întregul an 1990 tulburaseră apele sub aspect politic 
în așa manieră încât, este binecunoscut, nu mai vedeam perspectiva schimbă‑
rilor eficiente. A trebuit să apară o nouă generație de intelectuali, care nu apu‑
caseră să fie îndoctrinați politic, dar erau inițiați în marile centre universitare și 
deciși să schimbe ritmul, să destrame vălul amorfismului conformist și să in‑
sufle vigoare cvasi‑epicureică vieții literare, actelor inovative de creație litera‑
ră. Mai dificil decât se credea, Zalăul a ajuns să fie considerat și apreciat drept 
efervescent propagator cultural, cunoscut și pentru creația literară. De bun au‑
gur s‑a dovedit înființarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (sub‑
ordonându‑și Școala Populară de Arte și Meserii, Centrul de Conservare și Va‑
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lorificare a Creației Populare, noua revistă de cultură Caiete Silvane, dublată de 
editura cu aceeași denumire), precum și Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, 
Cenaclul literar Județean „Silvania” etc.

În prezent, un segment cultural viguros care a debutat înainte de 1989 
cu propulsarea Zalăului în mediul cultural european: Istoria antică și medieva‑
lă, fiind vorba despre Muzeul de Istorie, implicând departamentul, ori secția, 
de Artă Plastică, se află cooptat printre partenerii eficienți ai Centrului de Cul‑
tură și Artă al Județului Sălaj.

Puncte slabe? De pildă, anemierea „ieșirilor” cu membri ai AS‑SJ în 
centrele de comună din județ.

Puncte tari? Zilele „Caiete Silvane”; Festivalul internațional „Primăvara Po-
eziei/ A Költészet Tavasza”, cu desanturi în Licee; Editura Caiete Silvane, în parte‑
neriat cu Editura Școala Ardeleană; Cenaclul literar Silvania își continuă salutar 
activitatea; Creșterea numărului de scriitori sălăjeni deveniți membri titulari ai 
Uniunii Scriitorilor din România.

Afirmam cu două paragrafe mai sus despre rolul personalității‑axă în 
proiectarea culturii și artei, sub formele sale literare, plastice, coregrafice, mu‑
zicale, și aș dori să nu fiu interpretat eronat, însă acesta e necesar să fie girat ad‑
ministrativ în scopul reușitei, care să‑și asume succesele și inexorabilele eșe‑
curi, suficient de generos, încât să fie imparțial și recunoscător în acceptarea 
individualității și a personalității celor pe care îi solicită, tenace și neobosit. Mu‑
nicipiul Zalău, județul Sălaj, a generat un astfel de… lider, în persoana celui 
care este jurnalist, poet, eseist, manager al Centrului de Cultură și Artă al Jude‑
țului Sălaj, Președinte al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, Redactor‑șef 
al revistei „Caiete Silvane”.

Și, da, cultura și arta în general, recte literatura, pot și trebuie să fie ca‑
talizatoare eficiente și salutare la dezvoltarea municipiului Zalău, însă doar în 
tandem cu administrația de stat, cu latura economico‑socială a programelor de 
guvernare.

Viorel Gh. TĂUTAN

„Cultura, arta, literatura sunt cele mai solide și ferme‑
cătoare căi de evoluție în bine a lumii în care trăim”

Cunosc Zalăul din anii de liceu (1975‑1979). Și în trecut se organi‑
zau evenimente culturale, artistice, literare, dar aveau un alt context și conota‑
ții propagandistice în mare măsură. În prezent, aceste evenimente sunt gândite 
și desfășurate într‑o altă manieră și, în opinia mea, nu numai că s‑au diversifi‑
cat, dar au și o calitate net superioară, ceea ce dovedește pe de o parte, implica‑
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rea profesionistă a celor care oferă și invită la evenimente, iar pe de altă parte, 
generează o afluență de public spectator din ce în ce mai entuziast, dar și mai 
exigent.

Zalăul dispune de o zestre destul de bogată la nivel cultural‑artistic și li‑
terar, care poate și este pusă în valoare prin contribuția unor oameni cu idei re‑
marcabile, din instituțiile culturale ale municipiului și județului nostru. Apre‑
ciez activitățile organizate sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj, Muzeului de Istorie și Artă Zalău, Caselor de Cultură și Bibliotecii Ju‑
dețene „Ioniță Scipione Bădescu”. De remarcat este faptul că activitățile și ma‑
nifestările cultural‑artistice au în zilele noastre o adresabilitate nuanțată, atât ca 
vârstă, cât și ca gusturi, nivel de pregătire, satisfăcând astfel orizontul de aștep‑
tare al publicului spectator.

Carențele sunt legate de lipsa unor spații dedicate activităților frecven‑
tate în trecut de mulți dintre noi, cum ar fi de exemplu cinematograful, dar 
sperăm că acesta își va relua în cel mai scurt timp locul în viața urbei.

În această perioadă de calmare a pandemiei, dar de intensificare a griji‑
lor legate de factori economici și politici, căutăm cu interes posibilități de rela‑
xare, dar și de conectare cu semenii noștri, în cadrul unor manifestări care ne 
fac plăcere: de la călătorii și plimbări, la evenimente culturale diverse, întâlniri 
cu oameni de seamă din sfera științei și artei. Setea de evenimente memorabile, 
trăite cu empatie și sinceritate, pe care o resimțim, e ca o renaștere, ca o nouă 
șansă de restabilire a legăturilor autentice între locuitorii cetății.

Mai multe cărți tipărite, reuniunile Cenaclului literar, revista de pre‑
stigiu, „Caiete Silvane”, concursuri de creație, festivaluri, spectacole de folclor, 
concerte, expoziții, colocvii, emisiuni radio‑tv etc. sunt tot atâtea căi de a edu‑
ca, de a perpetua adevărul, binele, frumosul și de a da șanse noi de promovare 
a specificului local, peste zări și peste timp.

Da, un foarte hotărât „Da”! Cultura, arta, literatura sunt cele mai solide 
și fermecătoare căi de evoluție în bine a lumii în care trăim.

Voichița LUNG

„Fără valori, o comunitate nu poate supraviețui”

1. Zalăul cultural este pentru mine o zonă dinamică, în care îmi găsesc 
un loc de manifestare artistică. Am participat cu plăcere la evenimentele orga‑
nizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, care mi‑au evocat anii 
studenției. Am întâlnit oameni cu care am aceleași preocupări și am avut dis‑
cuții pline de sens.

2. Puncte tari: Daniel Săuca ne unește, organizează evenimente, îi pasă 
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de mișcarea literară, ne promovează. Mi‑am format o echipă aici și nu aș schim‑
ba‑o. A fost un proces îndelungat. Simt că avem potențial pentru alte producții 
artistice. Sunt oameni care vor să ni se alăture și sunt tineri.

Puncte slabe: Daniel Săuca este cam singur, are nevoie de mai mulți oa‑
meni implicați, care să pună umărul în timp real. În Zalău nu este un teatru, 
deși se poate deschide oricând (știu trei actori profesioniști care locuiesc în Za‑
lău și ar putea lucra cu state de plată la Consiliul Județean).

3. Da, arta și cultura contribuie la dezvoltarea unei zone. Creează sens 
și motivație, creează viziune și proiecte pe termen lung, educă viitorii lideri ai 
comunității, cultivă valori. Fără valori, o comunitate nu poate supraviețui.

Concret: Festivalul de la Porolissum creează turism cultural. Un tea‑
tru ar atrage public și i‑ar crește nivelul de educație. S‑ar crea locuri de muncă 
pentru persoane deja profesioniste în domenii artistice.

Ancuța MĂRIEȘ

„Punctele tari nu știu care ar putea să fie”

1. Din punct de vedere cultural, literar, artistic există o anumită evolu‑
ție fluctuantă, cu unele perioade de vârf, urmate de căderi iminente. Dacă luăm 
din punct de vedere cantitativ, poate că „producția culturală” a crescut în ulti‑
mele decenii, au apărut mai multe cărți (titluri, că despre tiraje nu prea avem 
informații) de la mai mulți autori. Sunt printre ei autori consacrați, dar și au‑
tori noi, chiar foarte tineri. Dar nu știu, în ce măsură sunt și citite aceste cărți și 
opere literare. (Și un semn îngrijorător: scade numărul de librării!) Se mai pu‑
blică literatură și în reviste culturale, reviste/publicații ocazionale, reviste școla‑
re, dar impactul acestor publicații nu știu dacă poate fi simțit.

Celelalte specii și domenii artistice, de exemplu vizuale (pictură, sculp‑
tură, artă plastică, film, video etc.) sunt prezente, în special sub forma expoziți‑
ilor, taberelor de creații (unele devenite aproape tradiții), dar pandemia a frânt 
acest elan și revenirea este foarte lentă… O parte apare în mediul virtual, care 
a devenit mai atractiv.

2. Punctele tari nu știu care ar putea să fie (mai sus am enumerat unele 
aspecte pozitive), dar ca un punct slab aș putea numi modalitatea incertă/nesi‑
gură prin care „produsul cultural” ajunge la destinatar, la public. Și astfel crea‑
torul nu prea primește un feedback în timp real sau uneori niciodată. Apoi mai 
este un anumit aspect de luat în seamă: provincialismul. (Unii consideră Zală‑
ul nostru un Cluj mai mic. Dacă luăm de bună afirmația, atunci Zalăul nu este 
un Cluj mic, ci unul foarte mic – dar să nu uităm, că tot al nostru este.)

3. a) Răspuns scurt: Ar putea.
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b) Răspuns mai detaliat: Dacă odată cu creșterea nivelului de trai (și de 
venituri – aici mă refer la trecutul foarte apropiat de dinaintea pandemiei, cri‑
zei și anterior războiul din vecinătate), deci dacă atunci pe vremuri mai bune 
am fi ridicat ștacheta (exigența) față de autori (creatorii de produse culturale) și 
autorii față de public, atunci toată lumea ar fi avut de câștigat. Cumva și publi‑
cul – chiar dacă nu este foarte numeros – trebuie identificat, educat și format.

Și în fine: cultura înseamnă educație. Un om mai bine educat (de re‑
gulă) este progresist, deci creșterea numărului (sau ponderii) elementelor pro‑
gresiste înseamnă implicit dezvoltare.

P.S.: Cultura nu se face pentru bani, dar cultura totuși costă!

LÁSZLÓ László

Cultura, ca serviciu public

Am simțit și simt un sentiment de patriotism local când nu o dată mi 
s‑a întâmplat să spun că sunt din Zalău și să aud replica exclamativă: „A, Caie‑
te Silvane!”

Ca să răspund la provocarea de a face o comparație cu ceea ce a fost, din 
punctul de vedere al culturii în Sălaj, și implicit în Zalău, în urmă cu treizeci 
de ani, îmi revine în minte o anume stare de letargie, pentru că, făcând excep‑
ție câteva acțiuni dirijate de la nivel național și despre activitatea Cenaclului li‑
terar „Silvania”, în Zalău nu se putea vorbi despre o emulație culturală notabi‑
lă și coerentă.

Nu vreau să‑mi amintesc de această perioadă, așa că solicit permisiunea 
de a trăi în prezent. Ceea ce trebuie apreciat este că s‑a reușit elaborarea unei 
strategii pentru cultură pe termen lung, pe un orizont de timp care vizează o 
evoluție ce promovează o cultură a libertății. Niciun domeniu al artei nu este 
pus în umbră sau neglijat, și astfel s‑a reușit structurarea unui sistem de acți‑
uni, care să asigure participarea unui număr cât mai mare de oameni la actul 
de cultură. Am senzația că acest act se ridică pe temelia începută de Dacia lite-
rară și continuată de Junimea sau de alte mișcări literare notabile din istoria cul‑
turii noastre naționale.

Toată lauda pentru managerul Daniel Săuca și pentru echipa condusă 
de dânsul, pentru că a reușit să‑i atragă pe toți decidenții locali, indiferent de 
orientarea politică, să susțină actele de cultură propuse. A reușit să asigure un 
raport între instituția de cultură și cei care creează cadrul favorabil dezvoltării 
acesteia, între autori și masa de cititori, de iubitori de frumos.

În puține locuri din țară există o asemenea efervescență creatoare ce asi‑
gură satisfacerea nevoilor și aspirațiilor culturale ale cetățenilor și, mai ales, ce 



Anchete Caiete Silvane /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 17

dezvoltă sentimentul de identitate.
Despre revista „Caiete Silvane” pot spune doar că promovează opere și 

nu nume de scriitori, că pune accent pe calitatea actului literar, pe stimularea 
capacității de inovare și de competitivitate, și astfel, deschide oportunități pen‑
tru toți cei interesați. Colaborez cu această revistă și sunt onorată să‑mi apară 
numele alături de personalități cu rezonanță în cultura și literatura națională.

Silvia BODEA SĂLĂJAN

Caiete Silvane, nr. 210/iulie 2022

Scriitorii și concediul

Dacă tot a fost perioada concediilor, m‑am gândit să (vă) provoc la o an‑
chetă pe această temă, cu speranța că mulți dintre scriitori nu vor fi și în… con‑
cediu literar.

Așadar, am întrebat: Cum vă raportați la concediu? Obișnuiți să mer‑
geți în concediu? E concediul și un bun prilej pentru a scrie? Unde v‑ați face 
concediul ideal?

Cu surprindere, am constatat că provocarea mea a „prins”. Dovadă, pa‑
ginile de față din revista „Caiete Silvane”.

Daniel SĂUCA

Eo rure

În ce privește vara anului 2022, aceasta a fost prima mea experiență 
„live” de „concediu pe viață”, adică de pensionară. A debutat în galop, cu o vi‑
zită la sediul Uniunii, la Cluj, unde am asistat la o conferință despre împăratul 
Traian, oferită de profesorul universitar Ion Taloș, apoi am participat la un re‑
cital de poezii și s‑a încheiat la Jibou, cu tradiționala expoziție care încoronează 
de câțiva ani tabăra de pictură, pe care profesorul Radu Șerban o aduce la Gră‑
dina Botanică, anul acesta tematica aleasă fiind natura în grădină. In between, 
adică între aceste două piloane, muncă „de concediu”: am tradus în limba ma‑
ghiară volumul de poezie „Gustul cenușii” (Romulus Moldovan, Editura Tra‑
cus Arte, București, august 2022); am început să trudesc la noul meu roman 
de aventuri pentru copii, continuarea volumului „Csipkevár”; cred că romanul 
pentru copii și tineret este un segment aproape inexistent în literatura contem‑
porană, copiilor li se oferă cu carul traduceri din volume străine, cu eroi de im‑
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port, când am putea găsi autohton atât de multe pentru a educa o generație afla‑
tă în proximitatea respingerii totale a lecturii; dacă vremea ar fi permis, m‑aș fi 
îngropat, plină de un sentiment atoateacaparator de gratitudine înaintea dărni‑
ciei naturii, în grădina mea, care începe să arate tot mai mult ca un parc medi‑
eval, nițel acaparat de bălării, cu merii și perii încărcați de fructe, cu răsadnițele 
de ierburi aromatice și plante mediteraneene, roșii, ardei și castraveți, glicinul 
și bambusul pitic, trandafirii și floarea‑soarelui mexicană, totul supravegheat 
cu conștiinciozitate de cei doi dulăi din dotare și de pisicile casei, surghiunite 
în timpul zilei fie pe terasă, fie în crengile cireșului bătrân. Ar fi fost bine dacă 
zilele ar fi beneficiat de mai mult decât 24 de ore, în care am fost nevoită ade‑
sea să înghesui vizite la Grădina Botanică, lecturi nesfârșite despre știința gră‑
dinăritului la orele târzii din noapte, soldate cu pagini adnotate din greu, esca‑
pade în împrejurimi, convinsă fiind că nicăieri nu e ca pe aici, într‑o perioadă a 
istoriei în care omul se crede pasăre migratoare și s‑ar pierde ca turist prin toa‑
te meleagurile. Odată cu trecerea timpului, sunt tot mai lipită de colțul meu 
de pământ, descoperindu‑mi nebănuite apucături rustice. Pandemia, care nu 
a trecut, ci mustește pândind un alt moment oportun de atac, mi‑a dezvăluit 
două adevăruri: lumea este aceea pe care ți‑o construiești și hotarele pot fi tre‑
cute și cu imaginația. Cum au spus‑o alții, înaintea mea: eo rure.

Simone GYÖRFI

„Oriunde și-ar petrece «concediul» la munte sau la 
mare, în satul natal sau pe un iaht de lux, poetul, 
prozatorul, dramaturgul, își ia uneltele cu sine”

Zâmbesc.
„Provocarea” lansată de redactorul‑șef al publicației noastre pare o nos‑

timă capcană. Oare Muzele literaturii (Euterpe, Erato, Caliope, Thalia, Me 
lpomene), în vreun prezumtiv contract cu scriitorii, vor fi inclus termene, în‑
datoriri, drepturi și sancțiuni? Ori prima reacție la citirea mesajului electronic, 
incompatibilitatea scriitor-concediu, este validată de realitate? Sper ca opinia mea să 
fie măcar tangentă celor ale confraților care vor trimite răspunsuri. Munca scri‑
itorului are firește început și sfârșit, fiind supus concasorului Cronos, fiul Geei 
și al lui Uranus (sic!), dar și liberului arbitru, pentru a mă exprima pre(ten)țios. 
Singură Stăpână artistului autentic, Inspirația, emanată, vezi bine, de la doam‑
nele mai sus pomenite, deci de când și cum supusul își manifestă doleanțele. 
Pentru că sunt felurite și generează atitudini și reacții pe măsură din partea in‑
divizilor care compun regnul socio‑uman.

Pot crede că tema „anchetei” îi „afectează” pe aceia dintre artiștii cuvân‑
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tului care își câștigă pâinea cea de toate zilele angajați ai unor instituții și firme, be‑
neficiind prin contracte conținând varii perioade de libertate instituțională, nu‑
mite concediu, cu variatele sale conotații definite în dicționare explicative, cea 
mai frecventă fiind „de odihnă”, sursa bucuriei de‑a citi fără stres (excepție fi‑
ind critica literară și aceia dintre artiștii scriitori care „se desfășoară” creativ mai 
degrabă sub imperiul stărilor tensionate). Îmi vin în minte mari scriitori ame‑
ricani, precum Jack London, John Steinbeck, Ernest Hemingway, sau la fel de 
renumitul irlandezo‑britanic James Augustine Aloysius Joyce. Cât despre scri‑
itorii autohtoni, extrem de puțini sunt cei care nu au beneficiat de bucuria con‑
cediilor plătite.

Însă, oriunde și‑ar petrece „concediul” la munte sau la mare, în satul 
natal sau pe un iaht de lux, poetul, prozatorul, dramaturgul, își ia uneltele cu 
sine.

Se poate insinua că majoritatea dintre cei care ating statutul de pensi‑
onar, „l-au prins pe Dumnezeu de-un picior” intrând într‑o perioadă de conce‑
diu (ne)limitat; asta atârnă însă de fondul lor genetic, de hățișurile existenței 
pe care au dus‑o, și din care unii nu mai reușesc să iasă, de contractele (angaja‑
mentele) sociale post‑pensionare cărora le sunt mai mult sau mai puțin dedi‑
cați; îmi place să cred că sunt puțini. Oricât am încerca să speculăm, convinge‑
rea mea este că artiștii își programează concediul în funcție de epuizarea fizică 
și/sau mentală, de situații limită, ori doar când le‑o impune una sau alta dintre 
doamnele din mitologie. Dixit!

Viorel Gh. TĂUTAN

Noi explorări

În concediul din această vară am continuat, împreună cu Cornel Găvă‑
nescu, profesorul meu de fizică din liceu, să explorăm monumentele religioa‑
se din apropierea Piteștilor. În iulie 2021, din cauza căldurii excesive, după ce 
am vizitat bisericile de lemn din Cârcești și Valea Cucii, amânasem vizita la mă‑
năstirea Cotmeana, cel mai vechi așezământ monahal din Muntenia, construit 
cu un secol înainte de sfințirea pietrei de temelie al celui din Tismana (să recu‑
noaștem: un ansamblu mult mai bine întreținut în prezent).

Am pornit dis‑de‑dimineață, trecând prin pasajul subteran de la Bas‑
cov, pălăvrăgind vrute și nevrute, deoarece n‑a trebuit să fim atenți la indica‑
toarele rutiere sau la ecranul GPS‑ului, ca atunci când am căutat Cuca Măcă‑
ii. Deci, când am fost îndrumați foarte vizibil, am cotit la stânga, pe un drum 
bine asfaltat, cum sunt toate acum. Așezământul călugăresc se află în apropie‑
re de școala din sat și, spre surprinderea noastră, are o cabină telefonică, cu un 
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aparat fără ton, deoarece firul a fost retezat de sus, fapt care mi‑a amintit de ru‑
gămintea afișată la intrarea unei biserici din Spania: „Dumnezeu te cheamă, 
dar nu la telefon!” (Treceți soneria celularului pe mod silențios când intrați în‑
tr‑un lăcaș de cult.)

În biserica veche și slab luminată, cu pereții afumați de lumânările 
aprinse în răstimp de veacuri, se află portretul voievodului Mircea cel Bătrân, 
care a reconstruit‑o din cărămidă pe locul celei din lemn, mistuite de flăcări. 
Un mic dreptunghi a fost curățat de studenții de la secția de renovare, cu spe‑
ranța că se vor găsi fonduri pentru restabilirea deplină a prospețimii fresce‑
lor. Biserica nouă, cu uși termopan, are pe peretele exterior scena „Judecății 
de Apoi”. În grădină, am remarcat un havuz albastru cu „Coloana recunoștin‑
ței infinite” în centru, bordat de mai mulți lei din ghips, vopsiți în auriu. La în‑
toarcere, am poposit la restaurantul „Cornul vânătorului”, unde berea e rece, 
iar un mititel costă 10 lei (față de 6 la Dedulești, ambele prețuri din iulie 2022).

În ziua următoare, am mers în vizită la Dobrești, sat din comuna vâl‑
ceană Dănicei, situat pe celălalt versant al Văii Cucii, apă secată acum în între‑
gime. Aici, lângă cimitirul așezării, se află o biserică mare de lemn, acoperită 
cu tablă zincată, cu hramul Sfântului Nicolae, un lăcaș de cult fotografiat din 
aer și pus ca emblemă a întregii comune în pagina din Wikipedia. Aprecierea 
e binemeritată, deoarece atât clopotnița exterioară cât și umbrarul pentru po‑
mana mortului sunt bine meșterite și întreținute. Bisericile de lemn din Mun‑
tenia dovedesc fără echivoc că localnicii își construiesc templele din materiale‑
le aflate din belșug în regiune, fapt acceptat fără rezerve de toți etnografii când 
vine vorba de casele țărănești. Aici, spre deosebire de Ardeal, n‑au existat no‑
bili locali iluminiști sau liberali, pe care ultranaționaliștii sau neocomuniștii 
să‑i acuze de unele, de altele, ca să obțină votul celor care n‑au plecat să lucre‑
ze în „lumea liberă”. Vreme de secole, gospodarii și‑au construit casele proprii 
din lemn, acoperite cu șindrilă sau paie, pentru că până în 1880 nu erau nici 
trenuri, nici camioane care să aducă „ciripuri” (țigle) sau cărămizi de Jimbo‑
lia. Nimic uimitor: la fel s‑a procedat și în cazul bisericilor ridicate prin efor‑
tul comunității locale.

 Joi ar fi trebuit să techerghelim cu un prieten prin Slatina și apoi să tre‑
cem râul către Piatra Olt, dar a intervenit ceva, așa că am mers la Râmnicu Vâl‑
cea și am urcat prin frumosul defileu ce începe la Cozia și la Călimănești, până 
când am ajuns la motelul Balta Verde. Aici am așteptat vreme de un ceas să se 
restabilească traficul, perturbat din cauza ciocnirii unui microbuz cu polonezi 
de unul cu nemți. Până la lămurirea situației și evacuarea răniților, coloana a 
avansat foarte încet, cu câte un kilometru în fiecare jumătate de oră.

Chiar a venit timpul ca autostrăzile să fie terminate și în celelalte pro‑
vincii istorice, pentru a permite libera circulație în toată România, indiferent 
de împrejurări. Nu putem să acuzăm pe nimeni că ar vrea, chipurile, să se izo‑
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leze de Regat, cât timp administrația centrală nu se arată dispusă să construiască 
drumuri rapide și sigure, deși sunt fonduri europene din belșug.

GYÖRFI-DEÁK György

„Sunt în vacanța vieții mele și vreau să scriu frumos 
despre lucruri frumoase și despre oameni frumoși”

Sunt pensionar, deci în concediu nu mai pot să merg, dar m‑aș duce în‑
tr‑o vacanță lungă, undeva în copilăria mea, pe când citeam foarte mult în la‑
nul de cânepă, care nu lipsea niciodată din ograda noastră… Acolo stăteam ore 
în șir și mă delectam, trăind parcă, în pielea fiecărui personaj pe care îl descope‑
ream, cum ar fi Robinson Crusoe, Winnetou, Papillon, Nică, Mara, Lică Sămă‑
dău și mulți alții. Tot acolo am scris prima poezie pe care o păstrez până astăzi și 
care suna cam așa: „Cât de mult îmi doresc să devin mare/ Să ajung până la soa‑
re/ Să‑l îmbrățișez cu drag/ Mă gândeam șezând pe prag./ Pe pragul căsuței mele/ 
Cea cu gardul de nuiele/ Cu măicuța și cu tata/ Ce‑mi dădeau mereu răsplata./ 
Pentru multele «plăceri»/ Care deveneau poveri/ Când aflau ei despre ele/ Mi‑era 
milă de nuiele…” Versurile fiind inspirate, normal, de locul în care meditam, as‑
cuns, ore în șir, de frica nuielei pe care, parcă o simt și astăzi lipită de fundu‑mi, 
uneori, brăzdat de elasticitatea ei. Apoi, m‑aș duce cu vaca la păscut pe dealul nu‑
mit „Braița”, unde pe lângă libertatea conferită, mă atrăgea ca un magnet o fată 
neagră ca tăciunele și căreia i‑am oferit primul meu țucat pe buzele tremurânde, 
care nu s‑a transformat niciodată într‑un sărut adevărat pentru că mi s‑a împlinit 
visul, de a deveni mare, și am plecat spre necunoscutul aventurii vieții mele. Am 
ajuns mare și bătrân. Am călătorit, am văzut multe lucruri frumoase, dar și multe 
urâte. Astăzi, sunt martorul unei mascarade, care se petrece aici aproape, pe care 
unii o numesc „operațiune specială”, alții „război”, iar unii tac și nu fac nimic… 
Este tocmai ce nu mi‑am imaginat vreodată că am să trăiesc, este tocmai cea des‑
pre care nu aș fi vrut să scriu, dar am scris și îmi este ciudă că am fost nevoit s‑o 
fac. Am mai scris despre boli și suferință, despre momente pe care nu le‑am în‑
țeles niciodată și nici n‑am să le înțeleg, pentru că mi‑au fost impuse iar educația 
mea mă duce cu gândul la dreptate, cinste și libertate. Libertatea pe care nu poate 
să ți‑o fure nimeni decât atunci când ai încălcat niște norme de conviețuire și de 
drept, lucruri pe care nu le‑am săvârșit… Nu mai vreau. Îmi doresc foarte mult 
să scriu versuri despre dragoste, despre flori și despre oameni buni și nu despre 
oamenii răi printre care am trăit atâta vreme și pe care nu am știut să‑i evit, ofe‑
rindu‑le încrederea pe care nu o meritau. Sunt fericit, chiar dacă nu mai pot să 
merg în concediu. Sunt în vacanța vieții mele și vreau să scriu frumos despre lu‑
cruri frumoase și despre oameni frumoși…
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Mi‑e dor de copilărie,
de fiecare treaptă de la casă,
de privitul pe fereastră
și de copiii de pe strada noastră.
Mi‑e dor de „trezește‑te și du‑te la școală”
dacă trebuia, chiar și în pielea goală,
mi‑e dor de măicuța plângând
la capul meu de frică
să nu fi născut vreun derbedeu…
Mi‑e dor de cititul și fumatul pe‑ascuns
în lanul de cânepă
care pe‑atunci nu trebuia ascuns,
mi‑e dor de țucatul pe gură al vecinei
cu care mă duceam la școală ținându‑ne de mână.
Mi‑e dor de „lăudat să fie Iisus”
pe care‑l rosteam în loc de salut
și de urecheatul vecinilor mei,
care mă mai înjurau și de dumnezei,
când nu gândeam ca ei…
Mi‑e dor de tot ce era pe‑atunci,
de umblatul desculț,
prin colbul lăsat în urmă de prunci,
de prunci cum eram și eu
dar, totuși, nu de un derbedeu
și nu în cele din urmă,
mi‑e dor de tine măicuță,
de tine tată,
de tine frate,
de tine prieten,
de tine poet
și de al nostru portret.
Mi‑e dor de mine…
mi‑e dor de lumea noastră.

Ioan-Vasile BULGĂREAN

Caiete Silvane, nr. 212/septembrie 2022
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Coline și coliniarități
Spații, puncte, noduri, filme,

Simona Ardelean

O abordare psihocritică a volumelor semnate de Simona Ardelean ar 
evidenția, cu siguranță, o interesantă coliniaritate, în ciuda polifonismului evi‑
dent, a atmosferei sinestezice și a eterogenității tematice, care lasă cititorului, 
la finalul lecturii fiecărei cronici de film, senzația pe care doar ocheanul‑cale‑
idoscop al copilăriei ni‑l oferea. Locus communis e, în cazul ei, într‑o formu‑
lare aparent prozaică, scrisul cu toată ființa, căci nu sunt concediate, în timpul 
vizionării filmelor sau al consemnării profundelor meditații pe marginea aces‑
tora, nici fosta elevă sau studentă, nici actuala profesoară, nici pasionata de fo‑
tografie și călătorii, prin urmare, nicio fărâmă din autorul biografic, empiric 
sau din ceea ce autoarea numește „punctări personale ale experiențelor culturale care 
m-au modelat”.

Un aer pe care îl simțisem și în Cinegrafii, primul volum de cronici de 
film publicat în 2018, la Editura „Caiete Silvane”, Zalău se poate respira în Spa-
ții, puncte, noduri, filme. Apărută în decembrie 2021, la aceeași editură, cu spri‑
jinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cartea include 43 de cro‑
nici de film apărute, în ultimii patru ani, în revista „Caiete Silvane”. Nu despre 
o simplă reunire într‑un volum a unor texte deja publicate e vorba aici, căci 
Simona Ardelean modifică abscisa, repoziționând, ca într‑un sistem rectangu‑
lar, cartezian, pe linia ordonatei, poate chiar a spiralei, fiecare cronică. Care 
sunt criteriile după care a repoziționat, în puzzle‑ul complex al volumului, fi‑
ecare cronică, aflăm chiar de la autoare, hermeneut generos, cu sânge didactic. 
Evident, matrița e literară. După una marca Orașele invizibile, de Italo Calvino, 
prezentă în primul volum, a venit rândul Desenului din covor, al lui Henry Ja‑
mes, care, prin culori și forme, oferă sens/sensuri structurii volumului și fiecă‑
rei cronici în parte. Cele cinci capitole distincte reunesc cronici ce converg spre 
elementele esențiale ale limbajului artistic, punctul, linia, forma și culoarea, ul‑
tima fiind utilizată, de această dată, ca substanță revelatoare, căci albul, roșul, 
argintiul sau albastrul amprentează nodurile volumului.

O microistorie subiectivă a ultimului secol de cinematografie poate fi 
volumul ce reunește texte ce se apleacă atent, sensibil, chiar luciferic asupra 
unor producții cinematografice mai mult sau mai puțin cunoscute, de la film 

Carmen ardelean
Caiete Silvane
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mut, la producții 2020‑2021, de la filme europene (unul singur e românesc), la 
filme apărute pe alte două continente, de la filme de artă, la filme ce abordea‑
ză teme actuale. Un criteriu în alegerea filmelor despre care grăiește cred că e cel 
pe care l‑am găsit strecurat discret, la finalul unei cronici: sunt selectate filmele 
care „grăiesc”, care „reușesc să te facă să le asculți și să‑ți pui întrebări”. Și, în‑
tr‑adevăr, maniera în care alege să scrie despre filme‑capodoperă sau filme‑Ce‑
nușăreasă e una profund interogativă, căci nu despre răspunsuri pe care le ofe‑
ră un film, despre etichete și sertare este vorba, ci despre întrebările existențiale 
pe  care ni le generează sau le trezește din amorțire, despre amintiri și conexi‑
uni voluntare sau, mai valoros, involuntare, despre ochiul pe care ni‑l deschi‑
de/ne provoacă să‑l deschidem în afară sau în(l)ăuntru.

Cred că marea calitate a cronicăresei‑dantelărese e de a fi, în egală mă‑
sură, în 5000 de semne, deopotrivă extrem de analitică și de sintetică, simul‑
tan. Palierele interpretative sunt incredibil de variate; matematica, pictura, fo‑
tografia, literatura, muzica sunt doar câteva dintre cheile pe care le folosește în 
descifrarea semnificațiilor filmului. Lumina sau cromatica simbolică, fundalul 
muzical în deplină consonanță cu firul narativ sau cadrul, simetria scenelor sau 
contrastul perspectivelor, reverberațiile livrești, toate trădează  acribia și intui‑
ția, cultura și pasiunea. În plus, ceea ce place nespus e permanenta metamorfo‑
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zare a limbajului, căci fiecare cronică uzează de un limbaj perfect asortat tema‑
ticii, atmosferei, lumii filmului descris, ca într‑o izbutită încercare de îmbibare 
a penelului în/din matca filmului. Aceasta e dublată de o metamorfozare a un‑
ghiului de abordare, a construcției cronicii, evitând obositoarea asonanță for‑
mală, redundanța.

Astfel, aparatul critic e plasat, dovadă a unei ingenioase strategii, exact 
în locul în care cititorul are dispoziția, ba chiar dorința să cunoască aspecte mer-
cantile sau „de budoar” ale filmului, ale vieții actorilor sau regizorilor (există, la 
finalul cărții, și un indice regizoral). Personajul sau firul roșu sunt evidențiate 
mai intens sau mai pal, în funcție de nodul pe care vrea să‑l lumineze, autenti‑
citatea sau iterativul, cauza sau consecințele transpar în măsura în care specifi‑
cul dramei sau al comediei îl cere.

Ceea ce dă nota particulară a cronicilor e subtila glisare spre biografia 
personală sau a cititorului, căci nu suntem decât rareori privați de motivul per‑
sonal, intim care a determinat alegerea unui film, perfect armonizat cu domi‑
nanta filmului: nevoia de împăcare cu momente fundamentale ale vieții, spiri‑
tul justițiar, modele și (nu) mode, ecuații cu mai multe necunoscute, alteritățile 
asumate. Nu o nevoie de exacerbare e aici, nici de satisfacere a actualei nevoi 
acute de voyeurism, ci, din nou, despre o lecție‑pledoarie despre „De ce fil‑
mul?”.

Am convingerea că frumosul desen din covorul volumului e vizibil gra‑
ție lupei aplecate peste orașele invizibile pe care ni le propune Simona Arde‑
lean: orașul eseistului (și poate nu e de neglijat ideea de a publica o minianto‑
logie de aforisme, cugetări preluate din cele două volume de cronici), orașul 
literatului, al pictorului, al fotografului, al psihologului și al celorlalți care, atât 
de frumos, o locuiesc.

Caiete Silvane, nr. 209/iunie 2022
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Incongruențe
Încet, foarte încet,

Daniel Săuca

„Încet, foarte încet” e o carte despre incongruențe copleșitoare, des‑
pre relativități obsedante, despre inconsecvențe (aproape) firești. E un volum 
ce păstrează amprentele specifice liricii lui Daniel Săuca: o poezie monocromă 
și monocordă, ce fixează, mai mult sau mai puțin aforistic, axiome existenția‑
le și care e traversată, frecvent, de un fior metafizic ce devine osatura, media‑
na cărții.

Miniatural sub aspect formal, aproape de formatul unei plachete, cartea 
include 21 de texte al căror numitor comun e lirismul autentic, chiar și acolo 
unde grafica sau impresia de narativitate ar determina cititorul să ezite în pri‑
vința genului literar, mai cu seamă în cazul poemelor în proză al căror punct 
de pornire sunt experiențele personale. De altfel, Viorel Mureșan remarca, pe 
coperta a patra a volumului, aceste dominante postmoderne ale cărții: „Scrisul 
poetic mai nou al lui Daniel Săuca, cel din Încet, foarte încet e apăsat de toate fan‑
tasmele realității, care vin să locuiască nepașnic în mintea unui om perpetuu 
încordat și, pe deasupra, ziarist. (…) Autorul descântă, la modul poetic, obiec‑
tele fizice, doar enumerându‑le, precum un personaj al lui Gide. Ajunge ast‑
fel la un soi de jurnal, din care cronologia e absentă, înlocuită fiind cu o formă 
specială de timp: așteptarea”. Despre o întreagă viață „La coadă” (titlul poemu‑
lui la care trimite considerația anterioară), despre sublima inutilitate a vieții e, 
așadar, prezentul lui Daniel Săuca și, evident, prezentul volum: „Toată viața aș‑
teptăm/ Așteptăm fericirea/ Așteptăm iubirea/ Așteptăm mântuirea/ Așteptăm 
să fim sănătoși/ Toată viața așteptăm ceva/ Așteptăm la coadă să plătim nebuni‑
ile altora/ Așteptăm o țară care nu mai vine/ Așteptăm orașe care nu mai există/ 
Așteptăm să plătim factura de singurătate/ Toată viața așteptăm/ Să mâncăm, să 
bem, să ne evaporăm/ Toată viața așteptăm/ Să murim repede și împăcați/ Cu 
gândul că am așteptat degeaba”.

De altfel, relația autorului cu cronotopul e una extrem de interesantă. 
La prima vedere, suntem în fața unui nou „sfârșit continuu”, ca să‑l parafrazăm 
pe Ion Caraion, căci senzația permanentă e de dilatare angoasantă a timpurilor 
nefaste, a obsedantului timp, văzut nu ca un vehicul prin viață, ci mai cu seamă 
ca un vehicul spre moarte, ce nu face decât să‑l îndepărteze de un sine, cu fie‑
care zi, tot mai străin. Fără vreo altă perspectivă decât cea a morții, întrezărită, 
sugerată în majoritatea poemelor, cu un trecut ce nu e decât magma unor re‑
verberații dureroase, târzii ale experiențelor marcante, fundamentale (ca în Va‑
riațiuni pe o temă impusă), prezentul rămâne singurul timp căruia poetul mai 
poate să‑i dea substanțialitate. Cu toate acestea, asemenea celui care își revarsă 
furia, în mod nedrept, nemeritat, asupra celui care‑i este aproape, nu asupra ce‑
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lui vinovat, poetul alege să damneze, să blameze prezentul, să‑l considere unic 
timp al destrămării, al decadenței: „Ne sugrumăm gândurile/ Ne ațipim iluzii‑
le/ Ne torturăm ideile/ Ucigași profesioniști/ Vechi magicieni/ Călăi sentimen‑
tali/ Îngrășați prea devreme/ cu putreziciunea lumii” (Suspendări); „Grimasele 
mele se îngrașă/ Și urletele mele se îngrașă/ Și cadavrul meu se îngrașă/ Ca un 
porc îngrășat cu minuni” (Cerșetor la „periferia veșniciei”).

Recurente sunt, ca în volumele anterioare, spațiile de tranzit, cele a că‑
ror dinamică dă iluzia vieții (gara, trenul, anticariatul, străzile, canalele Veneți‑
ei) sau cele ale căror conotații religioase sunt evidente, căci, dimensiunea reli‑
gioasă a existenței e una dintre axele volumului (apa Iordanului, Cana Galileii, 
via, măslinii, Valea Cerului). Un microbestiar simbolic se conturează mai cu 
seamă în poemele de factură religioasă; șarpele, pasărea, șobolanul și peștii aco‑
peră, interesant, triada pământ‑aer‑apă. Acvaticul e mult mai încărcat de sem‑
nificații decât în volumele anterioare, devenind un simbol al trecerii, un sim‑
bolic reper al cunoscutului dicton „Sic transit gloria mundi”.  Râul satului sau 
Dunărea devin repere ale geografiei interne, spații ce potențează, orchestrea‑
ză miraculosul.

Nici nota de artă poetică a unor poeme nu poate trece neobservată. 
Eterna frământare a gândului e dublată de eterna frământare a cuvântului; ob‑
sesia scrisului are o particularitate interesantă: dincolo de proteismul lui, scri‑
sul, cuvântul nu schimbă ordinea fundamentală a lumii: „Și dacă scrii de la 
stânga la dreapta, și dacă scrii de la dreapta la stânga, și dacă scrii de sus în jos, 
și dacă scrii de jos în sus (…) există un singur Dumnezeu, multidimensional” 
sau nevoia organică de cuvânt a poetului: „Mi‑e frică de liniște, mi‑e sete de 
singurătate, sunt flămând de cuvinte. Cuvintele‑roditoare/ Cuvintele‑bălegar/ 
Cuvintele‑gloanțe/ Cuvintele‑semințe/ Cuvintele‑turn (…)”. De aici tendin‑
ța deja cunoscută de a concedia verbul, de a concentra, esențializa discursul li‑
ric, de a prefera enumerații sau simple aglomerări de termeni‑cheie sau meta‑
fore puternice.

Astfel, vocea poetului, singulară, dresată de solitudini nesfârșite devine, 
cu fiecare poem, un ecou al litaniilor întrețesute în poeme, conturând eliptic 
figura ascetică a unui scrib decorporalizat de prea mult suflet, însuflețit doar de 
tușa livrescă a vieții, traumatizat, iritat de universul ostil, inadaptat la viață din 
cauza/datorită exersatei adaptări la moarte.

Caiete Silvane, nr. 212/septembrie 2022
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De la tinerețe solară la maturitate 
poetică

Cenușa orelor este o antologie semnată de Marcel Lucaciu, apărută la 
Editura Caiete Silvane, Zalău, 2022, în colaborare cu Editura Școala Ardeleană, 
Cluj‑Napoca și reunește etape distincte ale creației, o selecție graduală de la li‑
rismul de tinerețe, definit prin echilibru, un poem al marilor speranțe, la un 
lirism al maturității, mai frământat, mai aplecat spre ruminarea gândurilor. În 
spatele cuvintelor intuim un eu ce se caută necontenit în încercarea de a se des‑
cifra și de a decripta semnele existenței. Astfel, poemele și poetul sunt într‑o 
permanentă căutare. Poezia lui Marcel Lucaciu se situează la poli opuși: pe de 
o parte este lirica prin care s‑a consacrat, Scrisori către Isolda, un lirism solar, al 
exuberanțelor, al visărilor, iar pe de alta poemul maturității, care abordează un 

Imelda ChInța
Caiete Silvane
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tip de vers autoreflexiv, confesiv în care universul se opacizează, perspective‑
le devin incerte.

Prezentul op prefigurează problematica timpului ce arde, descompu‑
ne asemenea unui vitriol, consumând până la disoluția totală: „sunt/ frunză de 
cuc/ în amurg/ sângerând/ când fulgerul vânăt/ noaptea uitării dezmiardă”.

Marcel Lucaciu creează un poem de stare. Epiderma lirismului disi‑
mulează trăiri, frământări, neliniști, combustii. Versurile sunt atât senzoriale, 
trădând o ușoară melancolie, o ardere interioară, cât și discret sociale tratate în 
manieră ironică: „freamătul verde‑al pădurii/ îți săruta/ părul”; „părul tău mi‑
rosind/ a castane/ coapte// mâinile albe, două/ rafale de/ crin// mângâierea sân‑
gelui cald/ tânăr aproape”; „un bâlbâit dă/ lecții de/ dicție/ în hala plină/ cu sur‑
do‑muți”.

Poetul traversează deopotrivă stări de împlinire și crize poetice. Nepu‑
tința poetizării, a materializării lirice se distinge de‑a lungul creației sale: „stau 
în fața/ unei foi/ albe// cu mâinile legate/ mereu la/ spate”; „focul negru pâlpâ‑
ie‑n oglindă/ prăbușit pe labe/ un tigru flămând/ e/ poemul amânat”, „cuvântul/ 
mă sfâșie/ nescris”. Viziunea alternează dinspre lăuntric: „trăiesc la capătul/ pla‑
netei de/ hârtie/ nu știu nimic/ despre limba/ păsărilor”, spre extrinsec: „acum/ 
în oraș/ locuiește doar noaptea/ prin/ vitrine murdare/ manechine albastre poe‑
ții/ duc/ la buze/ mereu paharul minciunii…”. Astfel, autorul sondează posibi‑
litățile stărilor, dar și pe cele ale logosului într‑un lirism care glisează între go‑
lul interior și cel exterior de care este agresat.

Volumul se compune din aceleași viziuni, neliniști, ceea ce creează o 
partitură, în mare parte, într‑o curgere lină, domoală, dar pigmentată și cu in‑
flexiuni grave, acute: „de la o vreme/ am început/ să trăiesc/ ca o biată/ marione‑
tă// cineva/ trage sforile/ eu/ îmi joc/ sentimentele// poate/ cel mai frumos/ poa‑
te/ cel mai trist/ nedrept de real// joc”.

Poemele sunt șoptite, într‑o rostire parcă liturgică pentru a nu deran‑
ja liniștea, străbătute de melancolie, de o discreție poetică, alteori zvâcnirile, pe 
intervale scurte, trădează pulsiunile interioare: „sângele meu valsează/ într‑o 
cămașă/ cu aripi/ tăiate”, „jumătate în alb/ jumătate în/ negru/ la masa mea/ stă 
singură/ singură‑/ tatea”, „trece în zdrențe/ noua reformă/ veche// improvizez 
un surâs/ hăituit de/ minciună// sub ropotul securii/ mugurii fac/ grevă”.

Cenușa orelor este o antologie desfășurată pe paliere distincte. Unul re‑
flectat de frământări, tulburat de neliniști, altul aflat sub semnul echilibrului, al 
înserării ce aduce o oarecare împăcare, acceptare. Oricum, în ambele variante, 
vocea lirică este autoreflexivă, nuanțată într‑un biografism subtil și într‑un li‑
rism onest, manifestat într‑o formulă confesivă discretă. Dimensiunea biogra‑
fică nu este nici opulentă, nici ostentativă, ci sobră asemenea poetului. Reflec‑
țiile sunt asupra unei tematici variate la nivel personal și social. Cuvântul poetic 
este atât în criză, cât și în expansiune: „poemul acesta îl scriu/ cu o mână/ de 
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ceară/ aproape de noapte…/ pe un perete/ râde întruna/ umbra mea răsturna‑
tă”, „racii/ sunt mari singuratici/ într‑o lume străină”, „aș vrea…/ ca un orb/ să 
te/ mângâi/ din cuvintele mele/ să picure/ stele/ pentru părul tău/ ca o/ noapte”. 
Poemele sunt piese ale unui vitraliu de catedrală în tonuri aparte și într‑o cro‑
matică variată. Sunt versuri despre alteritate, fragilitate, căutare, cădere în sub‑
terana ființei și încercare de transcendent. Volumul în esență este un purgato‑
riu în sens dantesc, dar și un paradis în stare de latență, de nemanifestare: „pe 
nesimțite a pătruns/ în odaia mea/ primăvara toată/ cu flori albe de/ cireș la re‑
ver/ verde și voioasă”, „în nopțile de fier/ mă caută stingher/ pe‑al colii albe ger// 
e prea târziu…/ m‑am preschimbat/ într‑un oftat/ de lună”. Lumea exterioară 
este un „bâlci al deșertăciunilor” pe care poetul îl sondează discret: „pe caldarâ‑
mul vechi/ mușcat de/ sânge/ printre zorzoane rochii/ sticle oarbe/ la ceas per‑
dant/ se vând/ poeții”. Singurătatea poetului nu are ca efect spaima, ci creează 
un soi de neliniște metafizică. Marcel Lucaciu imaginează un spectacol de lu‑
mini și umbre în care imaginile sunt inedite, trimițând spre semnificații pre‑
cise cu vădite accente de plăceri eufonice: „hăituit/ de o fericire/ amară// scriu/ 
cu toate speranțele/ împușcate// vântul/ vântură vânăt maidanul/ cerului// gol”, 
„întunericul/ nu e/ decât umbra luminii/ din adâncuri/ țâșnind”. Finalul volu‑
mului aduce în prim‑plan un album de familie, o rememorare lirică a figurilor 
familiare, Unchiul meu, Valentin; Bunicul; Tatălui meu. 

Imaginea pe care o recompune această antologie este dată de ansamblul 
coerent, în tușe ce diferă ușor de la o etapă artistică la alta. De la poemul unei 
tinereți solare în care eul liric este cuprins într‑un vârtej al senzațiilor și emoții‑
lor, la maturitatea poetică în care versul este abordat rațional. Viziunea poetică 
a lui Marcel Lucaciu este astfel dublu aspectată. Pe de o parte, poetul viscerali‑
zează poemul, pe de alta, intelectualizează trăirea. Sunt evidente așadar, natura 
lirică a poetului, dar și autenticitatea stărilor exprimate. Acuratețea rostirii coa‑
bitează cu prospețimea imaginarului creat.

Caiete Silvane, nr. 211/august 2022
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Farmecul locurilor neștiute
(Peripeții la Cuca Măcăii)

În 8 ianuarie 2021, Mediafax a anunțat: „Mai multe județe din țară 
au avut probleme în alimentarea cu energie electrică, între orele 15:05‑16:45. 
Afectate au fost județele Satu Mare, Maramureş, Bistrița‑Năsăud, Cluj, Alba şi 
Sibiu”. Deşi combinatul Azomureş a eliberat un norişor brun‑roşcat de la in‑
stalațiile de produs acid azotic, el s‑a deplasat înspre munte, către Nord‑Est. 
Lumea de la noi a răsuflat uşurată şi a preferat să râdă la vederea listei de regi‑
uni afectate. Păi pe unde trece linia de înaltă tensiune către Maramureş şi Satu 
Mare? Numai şi numai pe aici. Mediile sociale au plusat chicotind, ca la înce‑
putul epidemiei de coronavirus: „Încă o dovadă a faptului că județul Sălaj e o 
ficțiune. Se vede clar că el nu există!” (Ştirea a rămas necorectată până în ziua 
de azi.)

Spre deosebire de „zânateca” Țară a Silvaniei, Cuca Măcăii există şi este 
o localitate celebră de la noi. Sus la munte, sus la munte, la... La coasă. Cică nu 
prea sunt izvoare pe acolo. Toată lumea are vite şi livezi: cei mici beau lapte, cei 
mari fac țuică.

„Nici eu nu mi‑s de la Cuca‑Măcăii!” – a afirmat Zaharia Stancu într‑o 
discuție cu Vlad Muşatescu, umorist care, în „Unchiul Andi‑Detectivul şi ne‑
poții săi”, a făcut mai multe aluzii subversive („a băgat şopârle”) referitoare la 
lipsa de personal medical din zonele rurale izolate: „Aşa mi‑a zis nenea docto‑
rul, de la dispensarul nostru sătesc, de la Cuca‑Măcăii.”

O întâlnim menționată de Ileana Vulpescu: „Dacă domnul General 
nu m‑ar fi‑mpins să intru‑n Partid şi dacă‑n biografie nu mi‑ar fi apărut fra‑
te‑meu, cu funcția lui, puteam să fiu eu Pasteur că tot pe la Cuca Măcăii aş fi 
fost repartizată.” (De‑amor, de‑amar, de inimă albastră)

Citim în „România literară” din 9 octombrie 2002: „Pe orizontul meu 
nordic/ umblă despuiată Venus din Cuca Măcăii/ cerşind un păhăruț un cânte‑
cel nupțial/ (auziți auziți la ce‑o duce capul)/ încercănată gravidă/ intră/ pe bi‑
cicletă mov/ în academie pentru voyeurism şi îmbălsămare/ nimic nu‑i la locul 
potrivit nu se ştie unde ne aflăm” (Ion Tudor Iovian).

Ei, s‑a scris mult despre cele două: localitatea unde casele au „cuci” (lu‑
minatoare de o formă specifică) pe acoperişuri şi satul lui Măcău (Makó? orice 
„‑ău” final este de obicei un „ó” lung maghiar). În vechimea care a rodit nede‑

Györfi-deák GyörGy
Caiete Silvane
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terminarea pozițională, Cuca era o localitate care aparținea de Măcăi. Muzi‑
calitatea denumirii a individualizat alăturarea şi a făcut‑o celebră. Între timp, 
raportul de forțe s‑a schimbat: în prezent, Măcăi este un sat din comuna arge‑
şeană Cuca, aflat undeva dincolo de miezul codrului, pe platforma Cotmeana, 
puțin mai sus decât antenele de pe Meseş, undeva unde nici turcii, nici tăta‑
rii nu l‑au aflat vreodată. Totodată, este un loc la fel de cunoscut ca mănăsti‑
rea Voroneț, conacul Goleştilor, Detunata din Apuseni, plaja de la Mamaia sau 
viaductul feroviar de la Borsec – dar greu accesibil, aflat acolo „unde a înțărcat 
mutu’ iapa”, „unde şi‑a pierdut dracu’ potcoavele”, adică „far far away”, la ca‑
pătul lumii, unde o fi hotarul Celuilalt Tărâm.

Iată de ce am acceptat imediat propunerea de a pleca în Sud ca să vizitez 
Cuca Măcăii. Am luat un „ogar cenuşiu” (un autobuz de cursă lungă) cu nume 
de lup: Dacos. S‑a poticnit imediat după plecarea din Cluj, la podul din centrul 
Turzii, unde maşinile au stat înşiruite ca oile la strungă, vreme de un ceas şi ju‑
mătate, pe mare caniculă, deoarece se repara un pod. Deşi s‑a străduit şi a limi‑
tat timpul staționărilor, şoferul n‑a reuşit să recupereze din întârziere. Bine că ac‑
cidentul mortal de la ieşirea din Sibiu a avut loc pe celălalt sens: tocmai aduceau 
sacii negri ca să transporte victimele când ne‑am îndreptat către Valea Oltului.

Dar uite că toate piedicile de pe drum au fost o potrivire ca să‑l întâl‑
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nesc pe „Prof ”. Ştia că voi veni, dar ne înțeleseserăm să‑l sun după ce sosesc şi 
abia apoi să ne facem planuri. Aşa, ne‑am întâlnit surprinzător, de la început, pe 
strada ce desparte cartierele Găvana II şi III. 

Cu Cornel Găvănescu am învățat fizica în clasele a XI‑a şi a XII‑a la Li‑
ceul „Petrol” din Piteşti (azi: Astra). Inițial, m‑am pregătit să devin profesor de 
biologie, dar Ceauşescu a desființat facultatea din Timişoara în 1981. Trecerea 
către fizică a fost gradată, prin intermediul biofizicii. Mă interesau experimen‑
tele de electronografie ale lui Ioan Florin Dumitrescu, referitoare la biocâmpul 
din jurul oricărei vietăți. Repetasem cu rezultate bune conectarea unei plante 
la o punte rezistivă sensibilizată, după exemplul lui Cleve Baxter. Proful a ră‑
mas omul care mi‑a dat cheile de la laborator, mi‑a permis accesul la genera‑
torul Van der Graaff şi la unul dintre osciloscoapele din dotarea şcolii. Nime‑
risem la un liceu bogat, finanțat din extracția țițeiului, bine dotat cu aparatură. 
Ne‑am împrietenit cu Marius Stavilă, coleg în redacția revistei şcolare „Aurul 
Negru”, care apoi a reuşit să ia examenul de treaptă la liceul „Alexandru Odo‑
bescu”. Cercetările ne‑au fost întrerupte de scandalul „Meditației transcenden‑
tale” şi de începerea pregătirii pentru examene. La sfârşit de săptămână, Proful 
pleca pe Făgăraş şi veghea traseele alpine ca salvamontist, o pasiune de o viață 
întreagă, de care a fost uşor să mă molipsească, de vreme ce neamul Györffy se 
trage din secui, ungurii de la munte.

S‑a bucurat mult când am reuşit la facultate, iar apoi, la sfârşitul pri‑
mului an de studiu, când am luat 10 la examenul de mecanică al lui Otto Ac‑
zel, care îi fusese conducător al lucrării de licență. Am păstrat legătura de‑a lun‑
gul anilor şi ne‑am întâlnit ori de câte ori s‑a putut. Am avut de la cine să învăț 
cum să‑i învăț pe alții.

Dar am aflat abia acum că deja fusese la Cuca Măcăii.
Cu treizeci de ani în urmă.
Aşa că am pornit împreună la drum, dis‑de‑dimineață, până să se înalțe 

firul colorat din capilarul termometrului şi să se aglomereze şoseaua. De Săr‑
bătorile de Iarnă din 1971, „publicistul” Sergiu Andon de la „Flacăra” atrăgea 
atenția că s‑a construit o şosea care duce până în apropiere: „Asfaltul a desființat 
situația de izolat, de inaccesibil. Dintr‑o dată, localități ce trăiau numai prin re‑
nume, imaginate pe undeva, prin ceața dealurilor, au devenit plasate chiar avan‑
tajos, la depărtare egală de două municipii (Piteşti şi Râmnicu Vâlcea).” Cu toa‑
te acestea, când l‑a întrebat pe „colegul fotoreporter” dacă există vreun loc din 
țară pe unde să nu fi călcat, S. Steiner a răspuns afirmativ: „la Cuca Măcăii”.

 Drumul modernizat E81 urcă până într‑o cumpănă din mijloc de co‑
dru, dar cine nu ştie locurile are toate şansele să nu remarce indicatorul îngust, 
plasat perpendicular pe un stâlp înțesat cu alte tăblițe. Acolo, când apare o ve‑
rigă lipsă în lanțul camioanelor ce coboară din Sibiu către Bucureşti, se poate 
coti iute pe un drumeag ascuns printre copaci, care duce către un podiş umbrit 
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de meri şi pruni. O frumusețe de Muncel, vor zice aceia care au traversat pla‑
iul de la Cristolț la Brâglez în luna mai. 

 Ca orice dascăl „trecut prin ciur şi dârmon”, Proful şi‑a făcut dinain‑
te un plan de lecție. Pe Wikipedia, în articolul de prezentare a întregii comu‑
ne, se spune că în comuna Cuca se găsesc bisericile de lemn „Adormirea Maicii 
Domnului” (1790) din Bărbălani, „Sfinții Voievozi” (1828‑1832) din Cârceşti 
şi „Intrarea în Biserică” (1806) din Valea Cucii.

 Dintre acestea, cea mai ascunsă este cea din Cârceşti. Ea se află cu ade‑
vărat într‑un loc izolat, pe unde n‑a trecut maşina cu trepied de la Google 
Street View şi nici GPS‑ul nu arată vreo cale de acces. A trebuit să cerem în‑
drumări de la localnici. Eu am tăcut, ca să nu detecteze accentul meu someşan. 
Sătenii vorbesc iute, cu o cadență oltenească: „Mergeți până la şcoală şi de aco‑
lo la vale, spre dreapta!” Am găsit, mulțumim! Poteca de coborâre porneşte din 
dreptul unei troițe cu Sfinții Împărați Constantin şi Elena. Mergem prin pădu‑
re, Proful voiniceşte, eu şontâc‑şontâc, dar mergem. Pe măsură ce descindem 
în pădure, chiar mă gândesc să presărăm nişte firimituri de pâine, ca să regăsim 
drumul la întoarcere. Dar vorba Maestrului meu este: „Rătăcirile sunt sarea şi 
piperul excursiilor!” În pădure, am remarcat mulți arini negri (Alnus glutino‑
sa), un copac care iubeşte umezeala, deci o prezență care contrazice povestea cu 
lipsa surselor de apă din regiune.

 De dimineață, am îmbrăcat tricoul cu cei nouă Menceyes, regii guanşi 
din insula Tenerife, Arhipelagul Canarelor. Când m‑a văzut mama, s‑a minu‑
nat: „Cine sunt dacii ăştia?” Nu‑s daci, ci urmaşii atlanților. Statuile lor sunt 
în fața bisericii din Candelaria, puşi cu spatele la mare, un fel de „Nunquam 
retro!” în stil local. Spaniolii nu au reuşit să‑i cucerească prin forța armată, ci 
au fost nevoiți să se încuscrească. Spre surprinderea lor, băştinaşii nu ştiau să 
înoate şi se fereau să intre în mare. Mi‑am pus tricoul, deoarece Proful, ca ori‑
ce montaniard pasionat, a vizitat Canarele numai ca să urce pe Teide, Muntele 
Alb.

 În cele din urmă, am ajuns într‑un luminiş, o fâneață necosită, în coas‑
ta căreia era o construcție încadrată de brazi. Aşa ceva nu creşte de la sine pe 
acolo, într‑o zonă colinară! Într‑adevăr, acolo era biserica de lemn cu hramul 
„Sfinții Voievozi” (Sfinții Arhangheli Mihail şi Gabriel, 8 noiembrie), pe care 
o căutam. Am pătruns în curte trecând pe sub clopotnița tip turn de veghe, pă‑
zită de o serie de cruci cu brațe egale, din lemn. Umbrele matinale băteau un 
pic câş, aşa că Proful a verificat pe aplicația de busolă, altarul era uşor rotit către 
Sud‑Est. O construcție zveltă, proporționată, frumoasă, îmbinată fără cuie de 
fier, cu acoperiş de şiță din stejar. Brâul şi stâlpii spiralați din tindă erau vopsiți 
în acel turcoaz despre care eu zic că e verde, iar nevasta că‑i albastru. Alexandru 
Baboş a făcut mai multe fotografii pentru pagina dedicată din Wikipedia. Edifi‑
ciul a fost ridicat de comunitatea de țărani clăcaşi (iobagi) care trudeau pentru 
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călugării de la Mănăstirea Cotmeana, aflată la circa 20 km depărtare. El a fost 
reparat de mai multe ori, de către meşterii locali, fără să aştepte intervenția au‑
torităților. Muzeografii care au vizitat‑o au declarat că este „foarte bine conser‑
vată”. Ei aş! Nu‑i deloc „o conservă”, ci o biserică vie, îngrijită atent şi continuu 
de cei care vin aici să se închine.

 Mai jos de biserică era o gospodărie, de unde se auzeau behăituri şi lă‑
traturi. N‑a ieşit nimeni să ne vadă, nici noi n‑am dorit să avem parte de un alai 
canin. Ne‑am fi văzut de drum, dar în loc de pădure, am nimerit într‑o vâlcea 
prin care trecea o linie electrică şi se auzeau glasuri de copii. Deşi suntem abo‑
nați la firme diferite de telefonie mobilă, niciunul dintre noi nu avea semnal. 
Al meu ciripeşte ori de câte ori rămâne fără rețea, un obicei prost, mai ales când 
folosesc noaptea mijloace de transport în comun. Nici să‑i tai piuitul nu pot, 
este setat să mă trezească înainte de sosire. Proful şi‑a verificat sistemul de po‑
ziționare globală, care i‑a indicat latitudinea şi longitudinea, dar atât. Nu apă‑
rea nici un drum. Eram cu adevărat „in the middle of nowhere”. Ne‑am întors 
pe pajişte şi am căutat către Nord, unde am regăsit cărarea şi am ajuns la maşi‑
na parcată în umbra unui măr.

 Vremea înaintase binişor şi am întâlnit mai multe echipe care asfaltau 
drumurile de legătură cu centrul de comună. Cuca administrează 14 localități, 
ceea ce ni s‑a părut foarte mult. Distanțele dintre ele sunt mici, ca în Sălaj. Am 
găsit Măcăi, ne‑am fotografiat în fața panoului rutier, apoi am mers în căuta‑
rea următoarei bisericuțe. Ea se află în Valea Cucii‑Deal, denumire care a stâr‑
nit zâmbete pe grupurile de socializare: „păi ori e deal, ori e vale!” He‑he‑he! E 
pe drumul drept, cum ne‑au lămurit şi localnicii.

 Am găsit uşor biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică” (Ovedenia sau Ovidenia, tot o sărbătoare de toamnă, prăznuită în 
21 noiembrie). Lângă poartă, era un tei în extaz floral. La Măcăi, vremea e mai 
târzie decât pe malul Someşului la paralela 47: în Cârceşti am găsit sânziene, 
dude şi cireşe negre, care în Jibou trecuseră de câteva săptămâni.

 Inscripția din tindă informează lumea că edificiul ridicat între 1805‑1806 
s‑a redeschis de sărbătoarea Sângeorzului din 1948, iar slujba de sfințire a fost 
făcută de preacucernicul protopop M. Creangă. Pe atunci, parohul Octav I. 
Oncescu venea din Valea Scheiu, comuna Dănicei. Găsiți multe alte amănunte 
tehnice, legate de pictura interioară şi icoanele existente, pe pagina de prezen‑
tare de pe Wikipedia, ilustrată cu fotografiile lui Mircea Rareş Țetcu. Bine ar fi 
ca şi în pridvorul fiecărei biserici sălăjene să existe un astfel de panou scris de 
mână, cu prescurtări, cu cratime înlocuite cu apostrofuri, după cum erau nor‑
mele vremii şi ştiința de carte a preotului.

 Noi am rămas surprinşi de altceva: cadrul uşii, stâlpii pridvorului, uşa 
altarului sunt împodobite cu motivul florii de lalea. Bun, vechile porți metali‑
ce ale miliției din Jibou fuseseră făcute de meşteri unguri, dar aici de unde să‑i 
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iei? Apropo, în Muntenia n‑au fost niciodată nobili (boieri) catolici sau calvini 
şi uite că totuşi sunt regiuni întregi înțesate cu biserici de lemn, nu de zid.

 Am discutat cazul cu Radu Gavrilă, preşedintele Despărțământului 
ASTRA‑Dej, care mi‑a tras părinteşte una peste ceafă: Unde e Cuca Măcăii? 
La 36 km de Piteşti. Şi ce fac cei de acolo la sfârşitul lui aprilie sau la începutul 
lunii mai? Simfonia lalelelor, ținută chiar şi în vreme de pandemie, cu începe‑
re din 1978. Şi ce floare este pe blazonul municipiului argeşean? La‑le‑lili‑lu‑
lu? Ei bine, vere, pricepuşi?

 Şi aici, am fotografiat templul de jur‑împrejur, cu cimitirul din spate şi 
umbrarul lateral, unde încă mirosea a sarmale. La plecare, am dorit să fac o poză 
cu poarta de intrare şi m‑am urcat pe o movilă de pietriş. Când am apăsat pe de‑
clanşator, piciorul mi‑a alunecat şi imaginea s‑a dublat cu un efect fantomă, ca 
o aură divină ce înconjura lăcaşul. A fost ceva neintenționat, dar care m‑a emo‑
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ționat adânc, o sugestie de viziune a nevăzutului.
 Ne‑am urcat în maşină şi ne‑am dus să gustăm „celebrii mici de De‑

duleşti”, o localitate la şosea, vecină cu Cuca, cu o parcare imensă pentru cami‑
oanele de traseu lung. Pasta pusă pe grătare provine din Prundu, de la începu‑
tul autostrăzii către capitala țării. Li s‑a făcut multă propagandă, când lumea a 
fost momită să se vaccineze la Obor. Sunt la fel de mari, la fel de zemoşi, la fel 
de gustoşi ca mititeii de la noi, dar costă dublu. E un lux pe care ni‑l permitem, 
în finalul unei explorări încheiate cu succes.

 Când vom mai veni, vom ruga o doamnă să treacă la volan, ca să gus‑
tăm şi țuica din zonă. Chiar am fost întrebat: care este secretul pălincii de Za‑
lău? Focul mic şi veghea de o noapte întreagă. Ardelenii nu se grăbesc, stau să 
potrivească „fainoşagul” cu răbdare. Primesc cu drag măcăiani în schimb de ex‑
periență, dar numai pe aceia care cred că Sălajul există cu adevărat.

Caiete Silvane, nr. 199/august 2021
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Ei n-au construit un muzeu în 
dungă, în dungă...

 „Cubul magic” a fost inventat în 1974 de către arhitectul maghiar Ru‑
bik Ernõ, profesor de design la Universitatea din Budapesta. Obiectul numără 
26 de cubulețe, care se îmbină pe o sferă interioară (nicidecum cilindrică, pre‑
cum scrie greșit pe descopera.ro), astfel încât formează trei plane rotitoare de 
câte 3x3 piese. În poziția de bază (neamestecată), există 6 fețe de culori diferi‑
te, cu 8 colțuri și 12 muchii. S‑a calculat că orice configurație poate fi refăcută 
de către un computer din 17 mișcări. Matematic, structura matriceală 3D este 
descrisă de teoria grupurilor, ceea ce i‑a fermecat pe studenții de la fizică, deoa‑
rece se baza pe permutările unui grup învățate în anul I la algebră, care exemp‑
lificau perfect modelul subatomic al quarcilor, particule cu sarcină fracționară, 
idee validată ulterior, generatoare a romanului „2000” scris de Gheorghe Săsăr‑
man. 

 Rubik a creat o întreagă serie de jocuri logice, analizate la noi de Ghe‑
orghe Păun în volumul „Între matematică și jocuri”. 
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 În martie 1981, revista „Scientific American” a dedicat o secțiune re‑
zolvării și aplicațiilor noii jucării, care, iată, devenea un sistem de modelare 
mecanică a unor probleme cu implicații cât se poate de serioase. Din păca‑
te, din 2019, publicația cere o plată sau abonament pe un an pentru a citi ar‑
ticolul lui Douglas R. Hofstadter, „Metamagical Themas”, publicat în martie 
1981. Un an mai târziu (mai‑iunie 1982), Solomon W. Golomb a publicat tot 
acolo „Rubik’s Cube and Quarks”, referitor la alcătuirea cărămizilor din care 
este construit Universul. Modelul a fost lărgit de britanicul Anthony (Tony) E. 
Durham, el însuși constructorul unei versiuni de cub cu colțuri triunghiulare. 
Informațiile au fost preluate de revistele științifice și de popularizare din toată 
lumea, astfel încât pot fi regăsite ușor pe internet.

 Fizica, studiul naturii, a fost întotdeauna o știință fără frontiere, chiar 
și în vremea Cortinei de Fier. Descoperirile experimentale erau imediat tradu‑
se în rusă și distribuite aliaților din Tratatul de la Varșovia. Transpunerile teh‑
nice erau spionate sau cumpărate, apoi copiate, de ambele părți ale binomului 
dominant al lumii. Creația geniului din Budapesta a pățit la fel, drept care și‑a 
vândut invenția fabricantului american Ideal Toys în 1979. Un an mai târziu, 
când produsul a fost lansat pe piața globală, a devenit primul milionar din blo‑
cul comunist.

 Se zice că până în prezent s‑au vândut cel puțin 350.000.000 de bucăți, 
astfel încât „Cubul Magic” este cea mai răspândită marfă de origine maghiară 
din lume.

 Politicienii au dorit să profite de popularitatea inventatorului, drept 
care i‑au propus la sfârșitul lunii martie 2012 să‑i recunoască meritele prin în‑
ființarea unui muzeu pe cheiul Dunării, în Buda, lângă Podul Rákóczi.

 Potrivit MTI, locul a fost desemnat de Fürjes Balázs, secretarul de stat 
responsabil cu dezvoltarea urbanistică. Prim‑ministrul Orbán Viktor și Ru‑
bik Ernõ au semnat un memorandum de cooperare, menit să fundamenteze 
un edificiu care să exemplifice performanțele intelectuale maghiare din ultimii 
1100 ani. Lucrările ar fi trebuit să înceapă în 2014, când s‑au împlinit 40 de ani 
de la descoperirea cubului, iar inventatorul a rotunjit 70 de ani.

 Încă în 2012, guvernul maghiar a anunțat un concurs internațional 
pentru proiectarea clădirii, care trebuia să aibă alura celebrei jucării și să coste 
3,5 milioane de euro. Muzeul urma să primească primii vizitatori în 2017.

 Proiectul a rămas numai pe hârtie, nu s‑a dat niciun ban, nu s‑a săpat 
nicio fundație, nu s‑a motivat întârzierea lucrărilor. Culmea este că, între timp, 
în lume, s‑au construit diferite clădiri bazate pe popularul puzzle viu‑colorat: 
Discovery Cube Orange County din Santa Ana (California), Biblioteca Publică 
din Stuttgart (Germania), The Scotia Bank Theatre din Toronto (Canada) etc.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla acum, când, după alegerile din 
3 aprilie 2022, mandatul partidului de guvernământ s‑a prelungit cu încă pa‑
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tru ani. În 13 iulie 2024, Rubik va împlini 80 de ani. Este membru al Academi‑
ei Europene. A condus o fundație care îi sprijină pe tinerii inventatori din țară. 
Trăiește retras, are patru copii, trei fete și un băiat. O vreme, în anii ’80, a editat 
o revistă dedicată jocurilor minții, „Și jocul”, iar în 2020 a lansat volumul „Cu‑
bed ‑ The Puzzle of Us All” (Flatiron Books, New York [NY], 2020).

Galaxia 42, nr. 26/aprilie 2022
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Túlélés a dobozból – ilyen         
önkénteskedni a román-ukrán 

határon

 Négy krasznai fiatal múlthéten úgy döntött, autóba szállnak és 180 kilo‑
métert utazva elmennek segíteni a máramarosszigeti határhoz. Pár napig voltak 
ott csupán, mégis olyat tapasztaltak, ami egész életükben elkíséri majd őket. Ko‑
vács Miklóst, a SZIT (Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) alelnökét kér‑
deztem, aki három fiatallal együtt keddtől péntekig az adománygyűjtőponton se‑
gédkezett a helyieknek.

 Milyen programon keresztül kerültetek önkéntesként a határhoz?
 Az önkéntes akciót a MIÉRT (Magyar Ifjúsági Értekezlet) szervezte a 

Máramarosi RMDSZ kérésére. A cél az volt, hogy ha lehet, a tagszervezetek mi‑
nél több önkéntessel járuljanak hozzá ehhez a mozgalomhoz, mert még ha csak 
egy napot mennek, azzal is sokat segítenek. Így sikerült, hogy a SZIT alelnöke‑
ként néhány fiatallal közösen a felkérést követően másnap elindultunk Márama‑
rosszigetre.

 A SZIT-en kívül mely tagszervezetek csatlakoztak még hozzátok?
 A tagszervezetek váltják egymást, mi kezdtük a sort, utánunk jöttek a 

kabai krisztina
Szilágyság
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szatmáriak, hétfőtől pedig a Kovászna megyeiek érkeztek az adománygyűjtő‑
ponthoz.

 Mesélj az indulásról és az első napotokról.
 Kedd reggel ötkor indultunk Krasznáról, nagyjából nyolcra értünk Má‑

ramarosszigetre, ahol a helyi vezetőség szívélyesen fogadott minket. Reggeli után 
a helyi RMDSZ ügyvezető elnökével, Orosz Krisztoferrel közösen elmentünk 
a katolikus plébániára, ahonnan egy németországi adományt kellett átvigyünk a 
gyűjtőpontra. Ez 100 kg cukrot, 100 kg rizset, 132 liter olajat, 30 kg makarónit és 
40 kg virslit jelent. Kimondva soknak tűnik, de amilyen nagy szükség van ezekre 
az élelmiszerekre, pont annyira törpülnek el a valóságban. Miután átvittük eze‑
ket, leltárt készítettünk róla, aztán az ügyvezető elnök megmutatta a város fonto‑
sabb helyszíneit, amelyeket az önkénteskedésünk során fel kell majd keresnünk.

 Milyen feladatokat bíztak rátok?
 Pakolás mellett leltároznunk kellett minden beérkező adományt. Több‑

nyire tartós élelmiszereket dobozoltunk, mint az olaj, liszt, cukor, makaróni, rizs, 
máléliszt, víz, gyümölcslevek, csokiskifli, apró csokiszeletek, joghurtok, tej, méz, 
kávé, keksz, nápolyi, pástétom, különböző konzervek és befőttek, valamint gyü‑
mölcsök, zöldségek, kenyér, péksütemények, előrecsomagolt főtt ételek, szalon‑
na, zabpehely, de tüzelőanyag, szalvéta, pelenka, nedvestörlőkendő, tisztálkodá‑
si szerek, gyógyszerek, maszkok, takarók, ruhák, kabátok és cipők is érkeztek. A 
rendszerezés után mindent teherautóra pakoltunk, ami Ukrajna különböző vá‑
rosaiba szállította ezeket.

Azt hittük, a sok pakolás és számolás megterhel majd minket, de a nap vé‑
gén azzal a gondolattal feküdtünk le, hogy minden egyes doboz élelmiszer, ruha 
vagy éppen tüzelőanyag valakinek mosolyt csal az arcára és még ha nem is a hábo‑
rús helyzet végéig, de valameddig biztosítja számára a túlélést. Az, hogy több ezer 
embernek ezek a dobozok jelentik a mentőövet, teljesen ledöbbentett minket. 

 Történt-e valami, amire mindig emlékezni fogtok?
 Nincs is annál szomorúbb, mint amikor egy gyermek apa nélkül mene‑

kül el a saját otthonából, egy feleség a férje nélkül kerül egy biztonságos övezet‑
be, egy anya a fia nélkül lépi át a határt, és egyik sem tudja, mikor látja újra a sze‑
rettét, ha egyáltalán újra fogja őt látni valamikor. Egyik nap megakadt a szemünk 
egy családon: nagymama, édesanya, egy tíz év körüli kisfiú és egy tizenkét éves 
kislány állt kétségbeesetten a tömegben a sátor alatt. A kisfiú keservesen sírt és 
a plüssmackóját szorongatta. Az édesanyja egy önkéntessel beszélt, szállást pró‑
bált keresni a családja számára, a nagymama pedig a gyereket igyekezett csitítgat‑
ni, sikertelenül. Rengeteg ilyen helyzet volt, és sajnos lesz is, nemcsak itt, hanem 
a többi határátkelőhelynél. A legrosszabb érzés mégis az, hogy hiába vagyunk ott, 
mégsem tudunk rajtuk segíteni, nem tudjuk elhozni a gyermekeknek az édes‑
apjukat, a feleségeknek a férjüket, az anyáknak a fiaikat. Adhatunk nekik min‑
den szükséges dolgot, ami segít nekik az életbenmaradáshoz, kínálhatunk nekik 
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szállást, pénzt, ételt, de azt a szeretet, gondoskodást, amit az otthonmaradt tudna 
nyújtani, nem tudjuk nekik átadni.

 Egyik nap érkezett két család, ahol az egyik anyukának volt egy két hóna‑
pos gyereke, a másiknak pedig egy két éves kislánya. Az első édesanyát akkora sok‑
ként érte ez a helyzet, hogy nem tudta megetetni a gyerekét. Hatalmas szerencse 
volt, hogy az érkezésük után néhány órával adományként kaptunk olyan tejport, 
amit ilyen kisgyermeknek is adhatunk, mivel egészen addig mindenféle érkezett, 
csak épp ilyen nem. Másnap mindkét gyermek belázasodott, kórházba kellett men‑
jenek. Szerintem nincs is annál rosszabb, mint amikor ilyen kilátástalan helyzetben 
amellett, hogy még fogalmad sincs, mit hoz az élet, nem tudod, hogy aznap mi fog 
még veled történni, ráadásként kórházba is kell menned egy idegen országban, ahol 
még nagyon kommunikálni sem tudsz az orvosokkal, asszisztensekkel.

 Milyen élménnyel gazdagodtatok?
 Elsősorban testközelből láttuk, milyen is az, amikor valaki a saját ottho‑

nából kell elmeneküljön. Teljesen más élmény ez, mint a tévéből követni az ese‑
ményeket. Itt hallottuk a hatalmas sóhajokat, a gyermeksírásokat, az aggodalmas 
fohászokat, láttuk az emberek arcán a félelmet, és azt, hogy nem tudják, mit hoz 
számukra a holnap. Mi a program végeztével hazamegyünk, bezárjuk a kaput, 
bemegyünk a szobába, átöleljük a szüleinket, testvéreinket, aztán kényelmesen 
befekszünk az ágyunkba és éljük tovább az életünket. Ők ezt nem tudják meg‑
tenni, nekik nincs már olyan, hogy otthon. Számukra egy darabig már csak sátrak 
vannak, kicsi szobák ágyakkal, ahol többen is elalszanak néhány napig. Akik jobb 
helyzetben vannak, azok esetleg a szállodaszobát is megengedhetik maguknak, de 
ezekből sajnos kevés van.

 Másrészt felemelő érzés volt segíteni. Tudni azt, hogy az a rengeteg do‑
boz adomány, amit leltárba vittünk és teherautóra pakoltunk, valakinek sokat se‑
gít, minket is boldogsággal tölt el. Bár fura erre azt mondani, hogy boldogak va‑
gyunk, hiszen az lenne a legjobb, ha nem lenne szükség adományra, nem lenne 
szükség az önkénteskedésre, mert az azt jelentené, hogy nincs háborús helyzet, 
és mindazok, akik most egy nagy bőrönddel menekülnek, boldogan élik az életü‑
ket a saját házukban, szeretteikkel együtt, robbantások, pisztolylövések, tankok és 
mindenféle harci gépek nélkül.

 Rezumat: În primele zile ale lunii martie, patru tineri din Crasna au 
pornit la drum, au parcurs 180 de kilometri pentru a‑i ajuta pe refugiații care 
intră în România la granița Maramureșului cu Ucraina. Au stat doar câteva 
zile, dar au trăit o experiență de neuitat. Kovács Miklós, vicepreședintele SZIT 
(Consiliul Județean de Tineret din Sălaj), a povestit despre experiența trăită în 
cele patru zile.

Szilágyság, nr. 11 martie 2022
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Úton (1.)
 Arany Jánost parafrazálom önkéntelenül is magamban, mikor három 

olyan közismert zilahi pedagógus energikus lelkülete, tanári elhivatottsága és 
kollegális közelsége, segítőkészsége, életkedvadó humorérzékük, közös élmé‑
nyek idéződnek fel bennem, akiket a zilahi tanítóképzőben ismertem meg: 

 “Az életet(itt értsd: a tanári pályát) már megjártam. (Csepei  Mária szólama)
 Többnyire csak gyalog jártam,
 Gyalog bizon’... (Szabó Árpád szólama)
 Legfölebb ha omnibuszon.” (Tóth Sándor szólama)
 (Arany János: Epilógus)

 Ők: Csepei Mária, nyugal‑
mazott magyarnyelv‑ és irodalomtanár, 
Szabó Árpád, nyugalmazott földrajzta‑
nár, fáradhatatlan természetjáró, Tóth 
Sándor, fizikatanár, lelkes világutazó, 
akikkel még mindig nagyon jó a ritkáb‑
ban adandó alkalmakkor rácsodálkozni a 
világra, elmélkedni, beszélgetni, együtt 
kacagni (például a tanáriban), kirándul‑
ni‑túrázni, színházba menni: folyamato‑
san tanulok, tanulunk tőlük.

 Hogy ebben a derűs együtt‑
létben, a jótanárnaklenni‑ségben mások 
is részesülhessenek,  beleláthassanak egy 
kicsit titkaiba ‑ valamint a saját hálám s 
kíváncsiságom által vezérelve (kör‑)pár‑
beszédre invitáltam őket 1*: 

 Kamaszként, diákként, egyetemistaként mit gondolt a tanári pályáról? 
Mikor is zajlott ez a „belső monológ”? Kivel beszélt a pályaválasztásról? Miért 
pont vele?

 Csepei Mária: „Idesereglik, ami tovatűnt” most, amikor fél évszá‑
zaddal ezelőtti gondolataimra és élményeimre reflektálok a tanári pályámmal 
kapcsolatosan. Akkor végeztem el a VIII. osztályt a Szilágybagosi Általános Is‑
kolában, és pályaválasztás előtt álltam. Szilágysomlyóra, a Simion Bărnuțiu El‑

1 *Megjegyzés: Tóth Sándor válaszait egy későbbi lapszámban olvashatják az érdeklődők.

kováCs tünde
Hepehupa
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méleti Líceumba (egykori Liceul de Cultură Generală) felvételiztem. Az én vá‑
lasztásom volt, a szüleim is ezt javasolták, mondván, hogy négy évig lesz időm 
gondolkodni a folytatáson.

 A későbbi pályaválasztással összefüggésben lehettek iskolai élménye‑
im...

 Az általános iskolában derűs, életerős, dinamikus, jó humorú osztály‑
társaim voltak, és kellemesen teltek az iskolaévek. Nagy tisztelettel és elisme‑
réssel gondolok vissza Szabó Márta történelem‑ és földrajztanárra, az osz‑
tályfőnökünkre, aki ezt az állandóan nyüzsgő gyermeksereget biztos kézzel 
összetartotta és irányította. Magával ragadott szakmai igényessége, kedvessége, 
emberi tartása és... nem utolsósorban, eleganciája.

 A középiskolában a TANÁR számomra Papp Béla és Sallay Károly pe‑
dagógusokat jelentette. A magyarórákat Papp Béla tanár úr szaktantermében 
tartottuk, aminek hangulatára, kisugárzására ma is emlékszem. Megvolt ott 
minden, ami a komplex irodalmi nevelést szolgálta: könyvek nagy mennyiség‑
ben, zenei és vizuális élményt nyújtó eszközök, képek. Sallay Károly biológia‑
tanár úr terme a precizitás, a tudományos igényesség és a kultúrára való nyitott‑
ság „laboratóriuma” volt. Mindketten rendkívül igényesek voltak az órán és az 
iskolán kívüli tevékenységek megtervezésében és lebonyolításában is.

 Diákéveim kedves eseményei voltak az irodalmi törvényszékek, az 
író‑olvasó találkozók, a szavalóversenyek, az önképzőköri bemutatkozások, a 
színházlátogatások, a kirándulások és a különféle gyűjtőmunkák.

Emlékeim szerint a középiskolában a pályaválasztásról érdemben nem 
beszéltünk, de az országos konferenciák anyagából hallottunk előadást osztály‑
főnöki órákon.

 Szabó Árpád: A válasz jobb megértése érdekében egy kisebb beve‑
zetővel kezdeném. Harmadikos voltam, amikor „sikeresen győzött” a szoci‑
alizmus falvakon is (1962). A szüleim ‑ akár a több millió gazdálkodó ‑ föld, 
igásállatok és munkaeszközök nélkül maradtak. Minden ment a közösbe, a 
„kollektívába”. Mihez is kezdhetett falun ebben az időben egy hétgyermekes 
családban egy iskolás? Ha felnő, „túrhatja” a földet a közösben a megélhetésért, 
esetleg kitanulhat egy szakmát inasként, jobbik esetben egy szakiskola elvégzé‑
se után a gyárakba, az építőtelepekre kerül, és „fizetéses ember” lesz belőle.

A hét gyerekből három fiúnak sikerült szakmát tanulnia. A hat fiú közül 
egynek megadatott, hogy középiskolába kerüljön, és Szilágysomlyón leérettsé‑
gizzen... 1971‑ben. Akkoriban egy leérettségizett fiú a végzettségének megfele‑
lő munkahelyet már nehezen kapott. Tovább kellett tanulni!

 A hároméves tanári főiskolára sajnos nem jutottam be. Ősszel voltak 
a felvételik a szaktechnikumokban. Kétéves képzés után lettem meteorológus 
Aradon, majd másfél évig „védtem” a hazát. A székelyhídi kétévi technikusi 
munkám alatt tanultam, hogy végül meg tudjam valósítani régi álmomat.
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 1975‑ben 16‑an pályáztunk egy helyre a földrajz fakultáson, három 
írásbeli és egy szóbeli vizsgán. Az utóbbin húztak el... Rá egy évre már „csak” 
13 vetélytársat kellett legyőznöm egy bejutó helyért. Ezúttal sikerült! A 25 fős 
évfolyamra az akkori „direktívák” szellemében a többségiek mellett mutató‑
ban felvettek 2‑3, ritkábban 4‑5 kisebbségit is. Akkor még (és már!) nem vol‑
tak magyar évfolyamok. Esetleg csak csoportok, vagy még azok sem. 1980‑ban 
földrajz‑orosz nyelv szakos diplomát szereztem a kolozsvári Babeș‑Bolyai Tu‑
dományegyetemen. Ősztől már földrajz szakos tanár lettem a zilahi Simion 
Bărnuțiu Általános Iskolában. Hosszú volt az út, de végül sikerült.

 Az úton az első biztatásokat, ösztönzéseket  a Szabó családba bekerült 
debreceni tanítónőtől, a nagynénémtől kaptam, akit Lídia tanító néniként is‑
mert a falu. Ő adta kezembe az első könyveket, ő győzködte a szüleimet, hogy 
taníttassanak. Az ő hathatós munkáját folytatta a volt földrajztanárom, szakmai 
példaképem, Major Miklós, aki tanácsokkal, szakkönyvekkel látott el, akivel 
először jártam kirándulgatni.

 A tanulással sosem volt baj, azt mindig szerettem. Az anyagiak előte‑
remtése jelentett nagyobb gondot. A már kereső testvéreim ‑ én a hatodik va‑
gyok a sorrendben ‑ támogattak ebben. A nyári vakációkban dolgoztam, pénzt 
kerestem.

 Miért döntött úgy, hogy tanár lesz?
 Csepei Mária: A XII. osztály befejezésekor számomra és a család szá‑

mára is világossá vált, hogy a tanári pályát választom, mert ezt szeretem, és ezen 
a területen mozgok a legbiztonságosabban. Az otthoni háttér is segített, ugyan‑
is a könyvnek fontos helye volt a családban, az olvasmányaimat megbeszélhet‑
tem, és kaptam tanácsot is az olvasnivaló megválasztásához. Az 1970‑es évek 
közepén a fő szempont a pályaválasztásban az volt, hogy mit szeretünk, mi‑
lyen munkát végzünk szívesen. Nem mérlegeltük az anyagi előnyöket, sem pe‑
dig azt, hogy vidéken vagy városon fogunk dolgozni, arra pedig egyáltalán nem 
gondoltunk, hogy melyik pályáról hány éves korunkban vanulhatunk nyugdíj‑
ba.

 Szabó Árpád: Az előző kérdésre adott válaszomban már érintettem a 
témát. Mindenképpen tovább kellett tanulni ahhoz, hogy érvényesülhess, hogy 
„valaki lehess”. Falun (de városon is) abban az időben tekintélye volt egy taní‑
tónak, tanárnak. Hogy én is az legyek valamikor, az csak halványan pislogott 
bennem. Egy népes parasztcsaládból kitörni és az értelmiségi szintig felemel‑
kedni szinte lehetetlen volt. Ha már továbbtanulhatok, akkor minél hamarabb 
„kereső ember” kell legyek, és mindezt minél kisebb költségek mellett tudjam 
kivitelezni, ez volt a célom.

 Szakiskolában való továbbtanulásra gondoltam kezdetben. Villanysze‑
relő akartam lenni, mint a barátom ‑ akkor kezdték villamosítani a falvakat. Vé‑
gül a már említett  biztatások hatására („Nem inasiskola kell neki!”; „Jó fejed 
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van, tanulj tovább!”; „Még tanár is lehet belőled!”) líceumba kerültem, majd 
egyetemre. Szerettem tanulni, mindig szerettem volna gyerekeket tanítani, tu‑
dásomat továbbadni. Ezek ösztönöztek a pályaválasztásban.

 Hogyan került Zilahra, mikor? Milyen volt akkor a város a mai tapasz-
talatokhoz viszonyítva?

 Csepei Mária: Az egyetemet 1980‑ban végeztem és „kihelyezéssel” 
(„repartiție guvernamentală”) kerültem Zilahra, a Tanítóképzőbe, ahol akkor 
tulajdonképpen egyetlen képzős osztály működött, a többi már könnyűipari 
osztály volt nappali és esti tagozattal, valamint szakiskolai osztályokkal. Magyar 
tagozaton csupán IX. és X. osztály szintjén tanulhattak a diákok.

 Milyen volt a város? Boldognak kellett volna lennem, örülnöm kellett 
volna, hogy az ország eme térségébe, Ady szeretett városába és a Tanítóképző‑
be kerültem, nem pedig Moldvába. De nem ilyen érzések lettek úrrá rajtam. 
Átalakulóban volt a város, a közösség, az iskola. Nagyon idegen volt számomra 
minden. Barátságtalan és komor hangulat fogadott. A 8‑10 emeletes, friss épí‑
tésű tömbházak között, a Mihai Viteazu „sugárúton” hosszú sáncok,  földkupa‑
cok, munkagépek között kellett botorkálnunk az akkor már erősen üressé vált 
üzletek és kirakatok előtt. Néhány régi üzlet, családi ház és középület még őriz‑
te a régi város bensőséges hangulatát, de már sejthető volt, hogy azok helyett is 
rövidesen tájidegen elemek fognak megjelenni. Az emberek aggódó arccal ro‑
hantak egyik üzlettől a másikig sorba állni cukorért, tojásért, gyufáért... min‑
denért. Rémülettel töltött el, hogy a nappali és esti tagozaton való tanítás, ol‑
vasás meg a mindenfélével való ismerkedés mellett nekem is be kell állnom a 
„sorba”, hogy a szükséges élelmiszereket beszerezzem. A város központjában a 
„külváros” sivársága és nyomasztó hangulata uralkodott...

 Viszont nagyon kedves és befogadó kollégákra találtam, akikkel a jó 
kapcsolat máig megőrződött. Együtt jártunk színházba, kiállításokra, kirándul‑
tunk, Dorottya‑napi farsangot tartottunk, megünnepeltük a születés‑ és név‑
napokat. Rendszeresen látogattuk egymást. Vasárnaponként kisebb‑nagyobb 
gyerekeinkkel hosszú sorban vonultunk ki a Meszesre a tisztásokhoz vagy az 
ólombányához. Jóleső érzés volt vidámnak és felszabadultnak lenni.

 Szabó Árpád: Amikor az egyetemet befejeztem 1980‑ban, közpon‑
tilag (Bukarestből irányítva) helyeztek ki. A fővárosi, a kolozsvári és jászvásári 
végzősöket média szerint csökkenő sorrendben közös listára tették, és ebben 
a sorrendben választhattak az egész országból megadott szabad helyek (tanári 
állások) közül. Román nyelvű katedrára nem akartam kerülni, a nagyon nagy 
és drága városok sem csábítottak különösebben. A szülőfalumtól sem akartam 
messze elkerülni, hogy még tudjak segíteni idős szüleimnek, illetve testvéreim‑
nek, akik engem is támogattak a maguk módján tanulmányaim során.

 Ha jól emlékszem, 104‑en voltunk a listán. Egy fővárosi végzős után 
másodiknak választhattam helyet. Magyar nyelvű katedra nem volt sem Ko‑
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lozsváron, sem Nagyváradon, sem a környező városokban. Székelyföldi fal‑
vakba (ott voltak helyek) nem nagyon vágytam. És ott volt a listán Zilah! Teljes 
katedra, magyar nyelven. Mindenki nagy meglepetésére és sokak megkönnyeb‑
bülésére Zilahot választottam. Itt élt akkor már két testvérem családostól, a szü‑
lőfalum, Szilágynagyfalu sincs messze. Hazajöttem!

 A megyeszékhely egy dinamikusan fejlődő, erőszakosan és természet‑
ellenesen, a szocialista iparosításnak megfelelően felduzzasztott város volt (és 
az ma is). A vidéki kisvárosból szinte néhány év alatt egy furcsa és felemás vá‑
ros lett. Még megmaradt a szinte falusi jellegű Fazakas utca, a Kraszna utca (in‑
nen még tehéncsorda is járt ki a legelőre), de az Alszeget, a Nagy utcát kezdték 
lebontani. Gombamódra nőttek ki a lakónegyedek otromba tömbházai, üzletei, 
ahol állandóan sorban álltak az emberek valamiért. Örökké sár vagy por volt a 
városban, mert valahol mindig bontottak, építettek. Na, és a furcsa népesség! A 
betelepítettek (főleg a Meszesen túlról) városiak lettek lakóhelyük szerint, de 
még sokáig (egyesek még ma is!) falusi módon éltek, élnek. Egy sajátos, nehe‑
zen meghatározható kétlaki népesség alakult ki Zilahon. A tömbházak körül 
zöldségtermesztés folyt, a kinti szőnyegporolás, a szemétkidobás természetes 
jelenségnek számított. Télen a tömbházak közötti területeken megszokott volt 
a disznóvágás.

 Az 1960‑70‑es években még meghitt hangulatú, barátságos Szilágy‑
somlyó után Zilah idegennek tűnt az elején, de később már megszoktam. A 
környezetét, a Meszest meg is szerettem.

 Zilah ma is furcsa arculatú város. Építészeti szóhasználattal mondhat‑
nám sarkítva azt, hogy „eklektikus”. A geográfus azt mondaná, hogy egy kong‑
lomerátum. Az idős zilahiakat zavarja is ez a kép, de a fiataloknak már egészen 
természetes és megszokott, nekik megfelelő.

 Melyek a legkedvesebb, pedagógusként megélt emlékei? 
 Csepei Mária: A 40 éves tanári pályámon sok kedves emlékkel gazda‑

godtam. Kollegák és diákok egyaránt szereplői voltak a felüdítő történeteknek.
Pályakezdésem idején népes tanári kara volt a Tanítóképzőnek, ugyan‑

is I‑VIII. osztály is működött a középiskola mellett. Az összetartás, a jó hangu‑
lat jellemezte a közösséget. Bátorítottak és segítettek, amiben tudtak. És sok‑
szor‑sokszor megnevettettek.

 Az első képzős osztályaink az Elméleti Líceum tanulóival közösen di‑
áklapot szerkeszettek Guguc címmel. Olyan igazi diáklap volt, amit ők írtak, 
szerkesztettek, illusztráltak, nyomtattak és terjesztettek. Nagy teljesítmény volt 
ez a 90‑es évek elején, amikor nem volt könnyű papírhoz hozzájutni, számító‑
gép nem állt rendelkezésükre sem az iskolában, sem pedig otthon, és a támoga‑
tásokat is ők szerezték a lap életben tartásához. Megszületett, és néhány szüle‑
tésnapot megélt a Guguc. Lapjaira friss, fiatalos, ötletes, őszinte cikkek kerültek 
változatos műfajokban. Az iskolaélet eseményeit életképben, levélben, mesé‑
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ben, lecketervben, eposzban és más műfajokban írták meg. Egyes „irodalmi” 
formába öntött történetek az osztálykrónikába is bekerültek, amelynek az il‑
lusztrációi jól igazodtak a tartalomhoz és a stílushoz.

 Osztályokat aktivizáló tevékenységek voltak az irodalmi törvényszé‑
kek. Olyan művek szereplőit ültettük a vádlottak padjára, mint a Sárarany, Sár‑
ga rózsa, Iszony, Édes Anna, Himnusz egy szamárral. Diákjaink kiváló teljesít‑
ményt nyújtottak a szerepek mély átélésével, a karakterek megformálásával, a 
nyelvi hitelességgel és nem utolsósorban az ötletes külső megjelenés biztosítá‑
sával.

 A Csalogányok leánykórus koncertkörútjai és sikerei az országban és a 
nagyvilágban számomra is kedves élményként raktározódtak el.

 Az utóbbi évekre visszatekintve azt tapasztalom, hogy elcsitulóban van 
a jókedv. A fiatalabb kollégáknak kívánom, hogy a pálya a jövőben nyújtson szá‑
mukra kedves élményeket.

Szabó Árpád: Hát, erről napokat tudnék mesélni! Minden osztályban, 
minden nap akadt olyan esemény, amely fűszerezve felvidította, „feldobta” a ta‑
nárt. Az évek során öt iskolában tanítottam, sokáig kettőben, de volt, amikor 
háromban is egyidőben. Tehát a válogatás nem könnyű feladat.

 a) Untérítők
 Még egyetemista voltam. Gyakorlatra a Brassai Líceumba jártam. Az 

egyik ötödik osztályban a számonkérés során a földrajzi koordináták voltak na‑
pirenden.

 ‑ Soroljátok fel a fontosabb szélességi köröket! – kértem a gyerekektől.
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 Egy kis szőke leányka úgy jelentkezett, hogy szinte kiesett a padból. 
Felszólítottam, és ő gyorsan, szinte egybemondva hadarta el a választ:

 ‑ Egyenlítő‑Untérítők‑Ráktérítő‑Baktérítő‑sarkkörök.
 ‑ Untérítők? – kérdeztem izgulva. ‑Honnan tanultad ezt, így írtátok le 

a füzetbe?
 A jelenlevő tanárnő (aki a földrajzot tanította az osztálynak) a hátsó 

padban már alig bírta visszatartani a nevetését. Én nagyon izgulva (az első taní‑
tási órám volt!) ismét rákérdezek a gyerekre. Ő kiszalad a helyéről, és büszkén 
mutatja a tankönyvét, és szinte sértődve mondja:

 ‑ Itt írja, tanár bácsi!
 Nyomdahibára, elírásra gyanakodva nézem a könyvet… és akkor… az 

osztályban már többen kacagnak… és akkor én is kacagni kezdtem, összhang‑
ban az osztállyal. Ez állt a tankönyvi szövegben: „ún. térítők: Ráktérítő, Bakté‑
rítő…”

 b) Frika
 Az 1‑es számú Általános Iskolában történt az eset. Az egyik ötödik osz‑

tályban az év végén bukásra állt Levi. Nem volt nagyon eszes gyerek, de nagyon 
jóindulatú és segítőkész fiú volt. Egy tanár mindig tud olyan kérdéseket felten‑
ni, hogy azokra a gyerek megadja a választ, hogy végül ne bukjon meg. Föld‑
rajzból egy térkép előtt ez még könnyebb, hiszen a „térképről lehet puskázni!”

 Kihívom a legénykét a román feliratú (csak ilyen volt!) domborzati vi‑
lágtérképhez, és megkérem, hogy sorolja fel és mutassa meg az óceánokat és a 
kontinenseket (hatalmas betűkkel voltak a térképre írva!). Levi nézi a térképet, 
és kezdi olvasni (Tudott olvasni!) nagyon vigyázva arra, hogy a román neveket 
magyarul mondja, mert a tanár így várja el:

 ‑ Pacsifik‑óceán, Atlantik‑óceán, Indián‑óceán… ‑ itt már kezd biza‑
kodni a gyerek. Meglesz az ötös! Szinte látta maga előtt a kedvenc filmhőse‑
it, amint tolldíszes fejjel vágtatnak. És folytatta: ‑ Nordamerika, Sudamerika, 
Asia… (Tehát nem „szud”, és nem „ásziá”!)

 Boldog a legényke. Az osztály ‑ és én is ‑ még teljes komolysággal biz‑
tatjuk, és drukkolunk:

 ‑ Hajrá, Levi!
 Már a vége felé tart, és továbbá is teljes komolysággal figyeli a térképet, 

hátralép, hunyorítja a szemét (mintha nem látná jól, ami előtte van), és próbál‑
ja leolvasni a következő földrész nevét:

 ‑ Fri… – közelebb lép, félrefordítja a fejét (átlósan volt a felirat!), ösz‑
szeráncolja a homlokát, és ismételgeti: ‑ Fri… Frik… ‑ és akkor megáll. Mint‑
ha sejtené, hogy ilyen kontinens nincs is. 

 Az osztály nyúlik el a röhögéstől. Én is nehezen tudom már komolysá‑
gomat megtartani. De Levi nem adja fel! Tovább nézi a térképet, próbálja ösz‑
szerakni a betűket… és felcsillan a szeme. Mosolyogva és magabiztosan, szinte 
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felkiáltva (hogy az osztály is hallja) olvassa a földrész nevét:
 ‑ Frika!
 Az osztály tapsol, én nevetve írom be az átmenő jegyet, Levi pedig elé‑

gedett.
 A jelenethez hozzátartozik az, hogy egy nagyon régi, szakadozott tér‑

kép volt a gyerek előtt. Pechjére a térkép középső részén, a Brit‑szigetektől 
Nyugat‑Afrikán át Szent Ilona‑szigetig széles sávban (épp, ahol a kezdő nagy A 
betű volt) le volt szakadva a színes papír, és csak a szürke vászon maradt meg.

 Leviből így lett Frika, s a továbbiakban így szólították az osztálytársai.
 c) Wikipédia
 A Tanítóképző egyik osztályában kaptam egy megtisztelő nevet. Min‑

den tanárnak volt és van ragadványneve. Nekem is volt több is (és elég találóak 
voltak, meg voltam elégedve velük), és lett még egy.

 Egy elég nyüzsgő, élénk, néha hangos osztályról van szó... Én min‑
dig igyekeztem becsengetés után minél hamarabb a tanteremben lenni. Ezeset‑
ben is így történt. Belépek az osztályba, ahol még a szüneti hangulat uralkodik: 
mindenki mondja a magáét. Megállok a katedránál, és türelmesen várok. Las‑
san csitul az osztály. Hogy hamarabb teljes csend legyen, a hátsó padból igyek‑
szik tekintélyének érvényt szerezni Sz. L. is (aki nem a legcsendesebb diák volt 
az osztályban), és hangosan, nyomatékosan szólal meg:

 ‑ Hallgassatok már, nem látjátok, hogy bejött Wikipédia?!
 Csend is lett, én pedig megköszöntem a legújabb, a modern oktatási 

eszközökkel és lehetőségekkel teljesen összhangban levő nevet.
 Miből fakadtak a tanári pálya nehézségei?
 Csepei Mária: Nehézségekből volt bőven a 80‑as években, de az el‑

múlt évtizedben is eléggé meghatározták a mindennapjaimat. Csupán a termé‑
szetük változott, nem pedig az előfordulásuk. 

 Soroljam? Az iskola mindig ki volt szolgáltatva a hatalomnak, a politi‑
kumnak. (Erre otthon felkészítettek, nem ért meglepetés.) A pedagógust túl‑
terhelik mindenféle adminisztratív munkával, fölösleges és értelmetlen ten‑
nivalókkal. Nem csoda, hogy a kiégés korábban bekövetkezik, mint évekkel 
ezelőtt.

 A gyerekek motiválatlanok. Gyorsan felismerik, hogy nem az iskolában 
tanultakkal fognak boldogulni az életben.

 A funkcionális analfabéták száma gyarapodik a középiskolások szintjén 
(és nem csak). Félelmetesen csökken az oktatás színvonala.

 Remény sincs arra, hogy strukturálisan és szemléletben történjen 
ésszerű változás.

 Szabó Árpád: Ha már eldöntötted, hogy tanár leszel, és úgy érzed és 
tudod, hogy arra alkalmas vagy, akkor igazán nehézségekkel nem találkozhatsz, 
hiszen lelkiismeretesen és tudatosan készültél erre a hivatásra. Míg a döntés 
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megszületik, és míg készül a pályára, addig találkozik az ember nehézségekkel.
Kezdő tanárként (1980‑83‑ban) nehezen tudtam megbirkózni azzal a 

ténnyel, hogy a tanításnál fontosabb volt az ideológiai elvárásoknak (legalább 
formailag) eleget tenni. Erre nem is készítettek fel az egyetemen. Millió „fon‑
tos” dolog elvégzésére kényszerítették akkor a pedagógust. Sajnos, a „forrada‑
lom” után is maradt bőven a „fontos dolgok”‑ból, sőt ma is megvannak (talán 
még szaporodtak is), de azok „kezelésére” jól bevált és működő módszereket 
sikerült kialakítanom az évek során.

 Maga a tanítás, az oktatás egy jól felkészült tanár számára nem jelenthet 
nehézséget. Nekem sem jelentett. Mindez persze csak úgy sikerülhetett, hogy 
a saját „formám” fenntartása érdekében igyekeztem minél több továbbképzé‑
sen résztvenni, állandó olvasással, tanulással eleget tenni a szakmai kihívások‑
nak, elvárásoknak.

 Talán a mai modern online és hibrid oktatási módszerekkel már nem 
tudnék megbirkózni, az okostábla nekem már ‑ azt hiszem – túl okos. Viccesen 
szoktam  mondogatni tanítványaimnak, ismerőseimnek: egy jó pap holtáig ta‑
nul, egy jó tanár még azután is.

 Mi lenne az a hat-hét kulcsszó, ami eszébe jut az ember szóról? Hát a ta-
nár szóról?

 Csepei Mária: Ember: élet, emberség, gondolkodás, érzékenység, 
szeretet, felelősség. Tanár: képzés, optimizmus, türelem, igényesség, könyv, 
tisztesség.

 Szabó Árpád: Hirtelen ez: „Amíg embernek hitvány, magyarnak nem 
alkalmas.” – írja Tamási Áron a Tulipános téli sapka című novellájának utolsó 
sorában. Kiegészíteném azzal, hogy tanárnak sem! A köztudatban az idézet né‑
mileg módosult, és ma már legtöbben így ismerik: „Aki embernek hitvány, az 
magyarnak alkalmatlan.”

 Továbbfűzve ezt a gondolatot és eljátszva egy kicsit a szavakkal, de a 
nagy szavak helyett csak nagybetűket használva (így könnyebb elolvasni, és ta‑
lán megérteni is), csak annyit mondhatok: az ember legyen EMBER, a tanár 
pedig EMBERKÉNT legyen TANÁR!

 Sokan tudjuk Önökről, hogy a minőségi időtöltés hívei. Mindhármuk 
számára a szabadidő is ember-, kultúra- és természetközelséget feltételez. Kedves 
Csepei Mária, mit jelent Önnek a szép, az élet szépsége? Honnan ered Önben a 
képzőművészet iránti érdeklődés és szeretet? 

 Csepei Mária: Azt tartom szépnek, ami kellemesen hat rám, ami jó 
érzést kelt bennem, amitől feltöltődöm.

 Amennyire szubjektív jellegű a szép fogalmának a körülhatárolása, any‑
nyira személyes tartalmú a „szép élet” az én értelmezésemben. Ezzel a két egy‑
szerű szóval szoktam jókívánságomat kifejezni: „Legyen szép életed!” A szép 
élet az én meghatározásomban a traumáktól mentes, tartalmas, aktív létet jelen‑



52 • Anuarul presei sălăjene 2022  / Kovács Tünde

ti. Hozzátartozik még a család, a szeretettel végzett munka, a tartós emberi kap‑
csolat, az egészség, az utazás, a kikapcsolódás, a vidámság, a szabadság.

 Családomban „lappangott” valami, ami a képzőművészettel hozható 
kapcsolatba. Anyu jól rajzolt, és Kárásztelken a rajztanára, Kristófi János (nagy‑
váradi ismert és termékeny festőművész) a képzőművészet felé irányította. 
Egyik unokahúgom képzőművészetet végzett, a két öcsém jól rajzol.

 Én a középiskolában a magyarórákon kerültem közelebb a művészet‑
nek ehhez az ágához. Aztán apró lépések következtek: tárlatokra jártam, al‑
bumokat tanulmányoztam, művészekről olvastam. A Tanítóképzőben Szabó 
Vilmos képzőművész, rajztanár segítségével a képzőművészetnek más vonat‑
kozásai is feltárultak számomra.

 Mi a rövid története az Ippen rendezett képzőművészeti táboroknak? 
 Csepei Mária: Egy ideig dédelgettük magunkban egy tábor szerve‑

zésének a gondolatát. A férjemnek megmozgatta a fantáziáját a gyergyószárhe‑
gyi művésztábor, ahol a nézelődés közben a képek „mögé” is tekintett, és meg‑
elevenedett előtte egy alkotó és befogadó közösség, egy művészi ábrázolásra és 
megőrzésre érdemes vidéki tárgyi világ, egy egyszerű és szelíd természeti kör‑
nyezet. Aztán baráti körben is beszéltünk erről a művészek és az illetékes in‑
tézmények képviselőivel. Nagy izgalommal készültünk a tábornyitásra, ugyan‑
is a megyének ezen a részén, a Berettyó mentén nem volt hasonló esemény. Ipp 
községben, férjem szülőfalujában és családi otthonában zajlott a tábor 1997‑től 
kezdődően. Hat év múlva a Berettyó mentéről átköltöztünk a Kraszna men‑
tére, ugyanis Kárásztelken vásároltunk hétvégi házat, az én szülőfalumban, és 
a tábort oda helyeztük át. A művészi‑szakmai irányítója mindvégig Szabó Vil‑
mos festőművész volt. Minden évben augusztus 10‑e és 20‑a között dolgoztak 
a művészek. A helyben megtartott kiállítás után más települések kerültek sorra 
a megyében, az ország különböző városaiban (Kolozsváron, Nagybányán, Bu‑
karestben) és külföldön is. Az IPP ART volt az első tábor az országban, amely 
felvállalta a vándorkiállításokat is. A 12 éves működése alatt a tárlatok száma jó‑
val meghaladta a százat.

 Nagyon jó hangulatban telt a tábor két hete minden évben. A sok alko‑
tás mellett rengeteg kedves sztori született, valamint kialakult egy sajátos szó‑
kincs és metaforikus nyelvezet is. Az emblematikus helyszínek közül említhető 
a Berettyó partja, a bányató, a Márkus pincéje, a Márkai‑szoros, a Hajdu dok‑
tor bürgezdi portája és a Csepei‑kúria is.

 A táborral kapcsolatos cikkeket a Szilágyság, a Szabadság, a Művelődés, 
a Bányavidéki Új Szó, a Romániai Magyar Szó közölték. A 10 éves évforduló‑
ját egy 250 oldalas, gazdagon illusztrált kiadvánnyal (is) ünnepeltük. 

 A Művelődés folyóirat főszerkesztőjének, Szabó Zsoltnak az önzetlen 
segítsége nélkül nem számolhatnék be az IPP ART 12 éves történetéről.

 Tudom, hogy nagyon szívesen utazik, szemlélődik a világban. Hogyan 
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választ úticélokat? Melyik a három kedvenc utazási tapasztalata?
 Csepei Mária: Gyermekkorom kedves emlékei közé tartoznak baran‑

golásaink a falu határában... Bejártuk az erdőket, ahol megpihentünk az erdész 
kunyhójában, a réteken virágot szedtünk, és elmentünk a legközelebbi forrás‑
hoz, a Csorgóhoz, ahonnan a kulacsainkban friss vízzel tértünk haza. Kamasz‑
koromban szüleim táborokba küldtek, a hegyekbe és a tengerre, körútra, az 
Ada‑Kaleh szigetet megnézni... Városon élő rokonoknál hónapokat töltöttem, 
és ismerkedtem a világgal. Felnőttkoromban, amikor lehetőség nyílott az uta‑
zásra, elindultunk, hogy fedezzünk fel a nagyvilágból is valamit.

 Olyan helyekre igyekeztünk eljutni Európában, ahol feltárulnak előt‑
tünk a kulturális értékek, a múlt nyomai, az emberek mindennapjai, kikapcso‑
lódási lehetőségei, szokásai, a gasztronómiai jellemzők, a természet szépségei.

 Jártunk a birodalmi városokban (Róma, Bécs, Isztambul), és láttuk a 
régi nagyság nyomait a mai változatos viszonyok mellett. Megrendülten em‑
lékeztünk a történelem traumáinak elszenvedőire Auschwitzban, Berlinben, 
Drezdában. Lenyűgöző látványban volt részünk a nagy katedrálisokban (Róma, 
Milanó, Firenze, Prága), Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaelo munkái 
egészen elkápráztattak. Hogy az Adventhez hangulatos vásár is hozzátartozik, 
azt Budapesten, Pozsonyban, Bécsben és Prágában tapasztaltam, ugyanis en‑
nek mifelénk nincs hagyománya. Farsangi előkészületek és felvonulások zajlot‑
tak ottjártunkkor Szlovéniában, majd Velencében teljes gazdagságában bonta‑
kozott ki a karnevál. Olyan volt, mint egy hatalmas színjáték, amelyben sok‑sok 
„színész” alakította a maga szerepét a csodálatos Szent Márk‑téren. Feledhetet‑
len élményként él bennem a mediterrán hangulatot és energiát sugárzó Niz‑
za a tengerpartján nyüzsgő turistákkal. A Benelux‑államokban irigylésre méltó 
nyugalmat és egyszerűséget tapasztaltam. Az Alpok csúcsain közelről láthattam 
a gleccsereket, a Tátrában igazi téli hangulatban szilvesztereztünk. Európa és 
Ázsia határán, a Boszporuszon haladva szemlélhettem meg a keleti‑hagyomá‑
nyos és a nyugatiasan modern elemeket ötvöző, sokszínű, mozgalmas, lüktető 
Óvárost Isztambulban.

 Az európai népek jellegzetes ételeire is olyan kíváncsi voltam, mint 
egyéb értékeikre. Az utazások inspiráló hatása a konyhánkban is érvényesül, 
ezért az étrendünkbe bekerült a muszaka, az ajvár, a bigosz, az „ájult imám”, a 
shakshuka, a hummusz, sok jellegzetes fűszerrel. Az élet sava‑borsát ezek (is) 
adják.

 Mivel tölti még szívesen szabad óráit? Miért? 
 Csepei Mária: Az utazás és az olvasás több tekintetben is összefonó‑

dik az én nézőpontom szerint. És ez nagyon jó, mert együttes hatásuk hatvá‑
nyozottabban érvényesül. Elsősorban amikor egy mű világába belépek, „utazás‑
ra” indulok térben, időben vagy a szereplő belső világában. Különös hatású az 
egyes művekből és a konkrét utazás során megismert környezet összekapcsoló‑
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dása.
 A Márvány‑tenger mormolásába belehallottam Mikes sóhaját, Apáczai 

Csere János és holland feleségének története idéződött fel bennem, amikor ott 
jártam, ahol „ragyogó gátat épített a szellem” – nem csupán a tenger árja ellen. 
Csíkszereda felé utazva Csíkcsicsónál a székely legénykék nyelvi fordulataival, 
csípős megjegyzéseivel mintha Ábel szólalna meg. A kortárs művek közül a fia‑
tal debreceni író, Krusovszky Dénes regényét említem, Akik már nem leszünk 
sosem (2019‑ből), amelyben az élettörténetek nem csupán a hajdúsági tájba 
vannak beágyazva, hanem a múltba (1956) és a jelenbe is. A határ innenső ré‑
szén is hasonló esetek történtek és történnek.

 Élményt nyújt az olvasás és az utazás is. Frissen tartja a szellemet és 
a lelket egyaránt. A pszichológus tanácsa az, hogy ajándékozzunk élményeket 
magunknak is, mert azok átjárják lényünk minden rétegét. Az anyagi természe‑
tű ajándékok által kiváltott öröm jóval rövidebb ideig tart.

 Melyik az az öt könyv, ami a legnagyobb hatással volt vagy van a ta-
nárőre? S ki az az öt ember?

 Csepei Mária:
 1. Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér;
 2. Szilágyi István: Kő hull apadó kútba;
 3. Ottlik Géza: Iskola a határon;
 4. Orhan Pamuk: Isztambul;
 5. Tompa Andrea: Omerta.
 2020. szeptember 1‑jétől új időszámítás kezdődött az életemben: nyug‑

díjba vonultam... Azóta eltelt néhány hónap, de még nem tudtam betelni a sza‑
badság élményével és a nyugalom érzésével.

 Korábbi szabadidős tevékenységeimet folytatom. Most több időt for‑
díthatok az aktív pihenésre. Olvasok, filmet nézek, kézimunkálok, sétálok, ba‑
rátnőimmel látogatjuk egymást, felgyalogolunk a Meszesre.

 Autodidakta módon megtanultam a gépi varrást. Mára már – gondo‑
lom – középhaladó szintre jutottam. Azért jelent számomra nagy élményt, mert 
rendkívül sok lehetőséget nyújt az anyagok, textilek és a minták változatos fel‑
használására a különböző kreatív darabok elkészítésekor. Ezeket nagy élvezet‑
tel tervezem meg saját magunknak és rokonaim, ismerőseim részére. A szövés 
is szerepel terveim között.

 Ugyanilyen kellemes kikapcsolódást jelent a kerttel való foglalatosság. 
A kerti tennivalókba is autodidakta módon avatódtam be, és folyamatosan ké‑
pezem magam. A tanulmányozott könyvek közül a Nagy öröm a kiskert a cí‑
mével is fontos üzenetet közvetít. Mit jelent az öröm? A friss levegőn, csend‑
ben, szabadon végzett munka, a kedvem szerinti ápolgatása a növényeimnek, 
virágaimnak. A látványuk is örömmel tölt el.

 A kerti „konyhám” alkalmas a zöldségek feldolgozására és az elkészí‑
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tett ételek természetközelben való elfogyasztására. A kedves társaság fokozza a 
jó hangulatot.

 A mostani vírushelyzet nagyjából ennyit enged meg. Reméljük, később 
aktívabb életet élhetünk, és az utazások ideje újra elérkezik.

 Kedves Szabó Árpád! Sokat barangolva a természetben, a széles nagy-
világban, tájak, emberek és eltérő vidékek, országok lelkületét ismerte meg. Ala-
pigénye a természetjárás. Melyek voltak a legemlékezetesebb, illetve a leghumo-
rosabb, a legtöbb vidám fordulatot tartogató utak? Hol, mikor tapasztalt valami 
nagyon váratlant vagy esetleg veszélyeset? Kérnék öt-hat olyan fogalmat, kifeje-
zést vagy aforizmát, életbölcsességet, amit ezeken az utakon tanult!  – az ország, 
az útitárs vagy a forrás megjelölésével s rövid magyarázattal... 

 A kérdések nagyon hosszúak és összetettek, a válaszok is ennek megfe‑
lelően alakulnak... Ezekkel kapcsolatban már akár több kötetből álló sorozatot 
lehetne írni. Megpróbálok rendszerezve és rövidebbre fogva válaszolni.

 Ha jól összeszámolom, vagy 30 országban jártam, néhányban többször 
is. Romániát is összejártam (sok helyen többször is megfordulva) a tenger‑
szinttől a legmagasabb csúcsokig, a Bánságtól Bukovináig, Máramarostól Dob‑
rudzsáig. A Kárpátok szinte valamennyi vonulatán jártam. Nagyon nehéz válo‑
gatni!

 Csúcsteljesítménynek tartom (a szó szoros értelmében is), hogy 57 
évesen feljutottam Európa és egész Oroszország legmagasabb pontjára, a Kau‑
kázus‑hegységben levő 5642 méter magas Elbrusz‑csúcsra. 2009‑ben egy 15 
fős csapat tagjaként vállalkoztam a különös kirándulásra. Csak az út vonat‑
tal oda‑vissza öt kalandos napot jelentett. Barátaim egyik alkalommal (már az 
orosz földön járva) fölöttébb élvezték, amint kézzel‑lábbal igyekszem megma‑
gyarázni az ellenőrök ellenőrének, hogy csomagjainkban nincs egyetlen gyúl‑
ékony, robbanékony turista gázpalack sem (amit tilos vonaton szállítani!). Iz‑
zadtam, amíg megtaláltam a gazdag orosz szókincsből a megfelelő szavakat. 
Amúgy fejenként két gázpalack lapult elrejtve a hátizsákjainkban...

 Egy hét múlva már „folyékonyan” tolmácsoltam a csapatnak! Sőt, még 
interjút is adtam egy helyi televíziónak, a Nalcsik‑Mir Tv‑nek, miután olyan 
jól „szerepeltem” egy színpadon, ahol balkár (nem balkán!) nyelvű üdvözlet‑
em után szép ékes orosz nyelven köszöntöttem a kaukázusi népek (vannak vagy 
40‑en) nemzetiségi fesztiválján megjelenteket.

 Törökországi (nem utazási iroda által rendezett) utunk során az ele‑
jén nem értettük, hogy miért néznek ránk furcsán és érthetetlenül a helybéliek, 
amikor autóbusz iránt érdeklődtünk. Magyarul általában csak buszt szoktunk 
mondani. Gondoltuk, ez a török testvéreinknél (ők valóban annak tartanak 
bennünket!) is így van. Érdeklődtünk tehát mi is a „buse” felől (ami törökül: 
„csók”), a „buz” felől (törökül: „jég”), míg rájöttünk, hogy „büs”, illetve ponto‑
sabban „otobüs” az autóbusz az ő nyelvükön. Hazakerülve egyik barátom azzal 
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„dicsekedett”, hogy ő annyit „beszélt” törökül, hogy izomláza lett. 
 Szóval kézzel‑lábbal, egy íróeszközzel és papírral (rajzolni, írni lehet!), 

esetleg egy útiszótárral szót lehet érteni még a törökkel is, akivel akár magyarul 
is lehet próbálkozni.

 Isztambulban a Nagybazár egyik bejáratánál (van neki több tucat is) 
Átilá bácsival (valóban így hívták!) magyarul társalogtunk. Kérdésünkre, hogy 
honnan tud ilyen jól magyarul, azt válaszolta, hogy volt ideje nálunk megtanul‑
ni a nyelvet azalatt a 150 év alatt... Amúgy elég gyakori név a törököknél az At‑
tila.

 Valahol a Déli‑Kárpátokban túráztunk. Jó nagy késéssel, többszöri át‑
szállással és „téves” útbaigazítással megérkeztek a magyarországi barátaink is a 
megbeszélt találkozóhelyre. Köszönés után már nagyon komolyan és kitartó‑
an figyelmeztettek arra (ők, az alföldiek!), hogy vigyázzunk, mert errefelé sok 
a medve. Honnan tudjátok? – kérdeztük. Onnan, hogy őket az úton minden‑
ki figyelmeztette, még a „csobán” is. Ők a román beszédből persze csak annyit 
jegyeztek meg, hogy „brum‑brum”. Annyira már „értettek” románul, hogy ez 
csakis medvét jelent... Pedig a segítőkész hazánkfiai csak jó utat („Drum bun!”) 
kívántak barátainknak...

 Milyen három alaptanácsot adna a mindenkori természetjáróknak?
 Tanácsot adni? – egyesek szerint ez a legkönnyebb. Egy természetjáró‑

nak, túrázónak, kirándulónak három alaptanácsot adni lehetetlen. A tanács függ 
attól, hogy kinek adom (gyerek, fiatal, idősebb, sportos egyén…), hogy milyen 
túrára készül (séta, többnapos, sátoros, panziós…), hogy milyen az érdeklődé‑
si köre, mik a céljai, egyedül megy vagy csoporttal, milyen évszakban, milyen 
időjárási viszonyok  mellett kerül sor a túrázásra.

 A túrázó szerint nincs rossz idő, csak rossz kiránduló, esetleg rosszul 
öltözött természetjáró. Jó tanács az is, hogy felesleges dolgot sose vigyen magá‑
val senki. Csak azt nehéz eldönteni, hogy kinek mi a felesleges. Ajánlatos listát 
készíteni előre arról, hogy mi kerüljön a hátizsákba. A listát persze állandóan 
szűkíteni kell, mivel a zsák befogadóképessége véges. Egy gyalogtúra legfonto‑
sabb kelléke egy jó lábbeli, jó bakancs, és nem a két liter kóla vagy a háromkilós 
flekkensütő!

 Napjaink legtöbb kirándulójának nem is kell tanácsot adni (egyesek 
nem is szeretik ezt!), hiszen megteszi azt az utazási iroda, az idegenvezető, az 
internet. Minden  kirándulást jó alaposan meg kell szervezni. Különösen érvé‑
nyes ez a többnapos vagy a külföldi útra. Jó kidolgozni az A változat mellett egy 
tartalék B, akár egy C változatot is.

 A külföldi útra készülve érdemes néhány szót megtanulni a helyi be‑
szélt nyelvből. Nem mindenki tud angolul, németül (főleg az idősebb vidékiek 
nem), de ha tud is, a saját nyelvén hallott néhány szónak varázsereje lehet.

Az egyszerű (főleg vidéki) ember mindig segítőkész, de ne élj vissza jó‑
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akaratával, vendégszeretetével! Próbálj alkalmazkodni hozzá, és ne várd el azt, 
hogy úgy gondolkozzon, ahogyan te szeretnéd! Ne próbálkozz feltűnősködni, 
kirívóan viselkedni vagy öltözködni, mert azt általában nem szeretik.

 Ismerd a természet törvényeit, aszerint élj és viselkedj a természetjárás 
során, így nem érhetnek kellemetlen meglepetések.

 Mit, kit olvas szívesen?
 Szabó Árpád: Mit és kit olvasok szívesen? „Mindenevő” vagyok! Szí‑

vesen és élvezettel olvasok szinte bármit, nem vagyok válogatós. Nyugdíjasként 
időm is több van.

 Szeretem az orosz irodalmat és nem csak a klasszikusokat. Szívesen és 
gyakran olvasok verseket, csak úgy, találomra. Szeretem az útleírásokat, ripor‑
tokat, a humoros írásokat, történelmi munkákat. Újraolvasok olyan könyveket, 
amelyeket nagyon rég olvastam (egyeseket még kötelező házi olvasmányként). 
Előkerülnek olyan kötetek, amelyek eddig meglapultak könyvespolcaimon, és 
örülök, hogy letörölhetem róluk a port, megszellőztethetem lapjaikat. Néha azt 
veszem kézbe, ami épp kitűnik valami módon a többiek közül, mert sárga a bo‑
rítója, nagyon vékony, hasonlít egy korábban olvasott könyvhöz…

 Mit küld mottóként az olvasóknak? Vagy írja tetszőlegesen tovább az Ön 
szólamát az Arany János-versből... 

 Szabó Árpád: Szólamomat így folytatnám kedvenc költőm verséből:
 „Ha egy úri lócsiszárral
 Találkoztam s bevert sárral:
       Nem pöröltem, ‑ 
 Félreálltam, letöröltem.”
 Mottóként egy több mint kétezerötszáz éves kínai bölcselet szavait idézném:
      „Terebélyes fa
         hajszál‑gyökérből fejlődik,
 kilenc‑emeletes torony
 kupac földből emelődik,
 ezer‑mérföldes utazás
  egyetlen lépéssel kezdődik.”
                            (Lao‑ce)
 Merjük megtenni azt az egyetlen lépést! Megéri!
 Befejezésül még egy igazán szép gondolatot szeretnék megosztani 

az olvasókkal: „A világból annyi a miénk, amennyit látunk belőle.” – vallotta  
Herrmann Antal természetjáró, néprajzkutató, irodalomtörténész. Járjunk nyi‑
tott szemmel, bárhol is legyünk a világban, és LÁSSUNK belőle minél többet!

 Köszönöm az interjút!
     
 Hepehupa, 2021/3
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Úton (2.)
 Lapunk 2021/3. számában a szerző egy Arany János‑idézetet parafraz‑

álva körinterjúra hívott három közismert zilahi pedagógust: „Ők: Csepei Má‑
ria, nyugalmazott magyar irodalom tanár, Szabó Árpád, nyugalmazott földrajz‑
tanár, fáradhatatlan természetjáró, Tóth Sándor, fizikatanár, lelkes világutazó, 
akikkel még mindig nagyon jó a ritkábban adandó alkalmakkor rácsodálkozni a 
világra, elmélkedni, beszélgetni, együtt kacagni (például a tanáriban), kirándul‑
ni‑túrázni, színházba menni: folyamatosan tanulok, tanulunk tőlük.” ‑ mutat‑
ta be a kérdezett személyeket. Az interjúhoz mellékelt Arany János‑versrészlet, 
amely megteremtette a feltételét annak ,,hogy ebben a derűs együttlétben, a jó‑
tanárnaklenni‑ségben mások is részesülhessenek”, a következő volt:

 Az életet (értsd: a tanári pályát) már megjártam. (Csepei  Mária szólama)
 Többnyire csak gyalog jártam,
 Gyalog bizon’... (Szabó Árpád szólama)
 Legfölebb ha omnibuszon.” (Tóth Sándor szólama) 
 (Arany János: Epilógus)
 
 A körinterjú első részében a Csepei Mária és Szabó Árpád által adott 

válaszokat közöltük, ezúttal Tóth Sándor válaszai következnek. (szerk. megj)

***

 Kamaszként, diákként, egyetemistaként mit gondolt a tanári pályáról? 
Mikor is zajlott ez a „belső monológ”? Kivel beszélt a pályaválasztásról? Miért 
pont vele?

 Tóth Sándor: Köröstarjánban (románul: Tărian) születtem, Bihar 
megyében. Ez a település körülbelül 10 km‑re található Nagyváradtól, és 4 km‑
re a magyar határtól, ide gyerekkoromban szüleimmel jutottam el, és megcso‑
dáltam a határőrök galambdúcait...

 Óvodába és iskolába is Köröstarjánba jártam. Az iskolai évekből sok 
emlékem van, melyek közül azokat emelném ki, amelyek a tanári pályafutá‑
sommal kapcsolatosak. Nagyon kedveltem a földrajzórákat (Cser Anna tanár‑
nőnek is az érdeme), és ezért első elhatározásom az volt, hogy földrajztanár 
szeretnék lenni. Hetedik osztályban viszont egy nagyon jó és kedves, lelkes ké‑
miatanárnő, Bordás Ágnes megszerettette velem a kémiát, amit szívvel‑lélekkel 
és teljes odaadással tanulmányoztam, s nem csak a tankönyvekből.

 A középiskolai tanulmányaimat a Nagyváradi 4‑es Számú Líceumban 
végeztem 1968 és 1972 között, ez az intézmény ma a Mihai Eminescu Nemzeti 
Kollégium nevet viseli. Az iskoláról annyit kell tudni, hogy a premontrei rend‑
hez tartozó épületben van. (Az épület birtokjoga ma is nagy viták és perek so‑
rozatának tárgya.)
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 Ebben az iskolában a tanárok nagy odaadással tanítottak és városi szin‑
ten nagy elismerésnek örvendtek. Ami a karrierválasztásomra ható személyeket 
illeti, a kémiatanárnőt, Zudor Máriát emelném ki (az ő tanítványa volt Bordás 
Ágnes tanárnő is), neki igen meghatározó szerepe volt a tanári karrieremben. 
Nagy odaadással folytattam a kémiai tanulmányaimat, és hála a tanárnőnek meg 
a saját önfeledt érdeklődésemnek, kétszer is eljutottam a kémia olimpiász or‑
szágos szakaszára.

 A középiskolai tanulmányok végeztével (1972‑ben, 50 évvel ezelőtt) 
hoztam meg a végleges döntést, hogy tanár leszek. (Ez volt az én ,,belső mono‑
lógom”.) A legnagyobb hatást ebben az elhatározásomban Zudor Máriának kö‑
szönhetem, habár ő az orvosi pályát javasolta számomra. Vele beszéltem meg 
ezt a döntést, mert nemcsak a tantárgyat tanította szakszerűen, hanem széles 
kulturális kitekintést is adott számunkra, főleg a színház és zene terén.

 Így tehát a temesvári egyetem fizika‑kémia szakára felvételiztem ‑ si‑
keresen, és ott bővítettem tudásomat mindkét tantárgy területén. Az egyetemi 
évek különleges élményt jelentettek számomra. Az elméleti „észtágítás” mellett 
sokat jelentettek nekem a módszertani órák (Sallai Ervin tanár úrnak köszön‑
hetően), a pedagógiai gyakorlatok „élesben” a diákokkal, melyek nagyon élve‑
zetesek voltak.

 Miért döntött úgy, hogy tanár lesz? 
 Tóth Sándor: Hogy miért döntöttem a tanári ,,pályára való állásról”? 

Erre a kérdésre a válaszom nagyon sokrétű. Megpróbálom röviden vázolni ezt 
az elhatározást (50+ év távlatából): a példaképek és a saját ambícióm, a tudás‑
szomjam és az iskolában vagy autodidakta módon megszerzett tudás átadása, 
értékesítése a tanulók és a tanári közösség számára.

 Az első döntésem VIII. osztályban kristályosodott ki. Nagyon rajong‑
tam a földrajzért, a fizikáért és a kémiáért ‑  a tanáraimnak köszönhetően. A kö‑
zépiskolában ez a rajongás fokozódott a különböző versenyeken és szakkörök‑
ben elért eredmények által, melyek nagy önbizalmat adtak azokban az években. 
A végleges döntés XII. osztályban született meg, amikor a fizika‑kémia szakot 
választottam elsősorban  a kutatómunkára gondolva ezen a két területen. Na‑
gyon nagy hatással volt rám ebben a döntésben Salló Ervin volt kémia‑ és mód‑
szertan‑ tanárom, akinek számos tudománynépszerűsítő és módszertani szak‑
könyve jelent meg, melyek sokat jelentettek a tanári karrierem alakításában.

 Nagyon fontosak voltak számomra az egyetemi években a pedagógiai 
gyakorlatok, melyek a kihívás mellett nagy élményt is jelentettek. Ezek során 
(a 70‑es évek kezdetén) találkoztam a gyerekek őszinte érdeklődésével a fizika 
vagy kémia iránt. Innen indult a tulajdonképeni tanári karrierem.

 Hogyan került Zilahra, mikor? Milyen volt akkor a város a mai tapasz-
talatokhoz viszonyítva?

 Tóth Sándor: 1976‑ban végeztem (hozzátenném, évfolyamelsőként), 
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és a központosított kihelyezési értekezleten bármilyen állást választhattam az 
országban. Nagyvárad mellett döntöttem, egy vasúti és postai szakképesítést 
nyújtó szakipari középiskolában választottam állást. Osztályfőnöke lettem egy 
vasutas szakképesítésű osztálynak, amelynek az egyik fele Bihar megyei, a má‑
sik fele Szilágy megyei diákokból állt. Szép év volt Hübner Győző fizika szakos 
tanár mellett, aki Zoványból jött át ebbe az iskolába, és nagyon sokat köszönhe‑
tek neki, hiszen bevezetett a tanári szakma rejtelmeibe.

 A második tanév az esküvőmmel kezdődött 1977 szeptemberében, 
majd a kötelező katonai szolgálattal folytatódott (1978 márciusáig). Mivel a fe‑
leségem zilahi származású, és itt kapott tanári állást, úgy döntöttünk, hogy a 
következő tanévtől kezdve kérem az áthelyezést Zilahra. Hosszabbításokkal 
három év alatt ez meg is történt, amikor is versenyvizsgára jelentkeztem 1981‑
ben. Ennek eredményeként sikerült, hogy a zilahi pedagógiai líceum címzetes 
tanára legyek.

 Melyek a legkedvesebb, pedagógusként megélt emlékei? A tanintézmény 
volt magyar aligazgatójaként kikre, mikre emlékszik vissza a legszívesebben?

 Tóth Sándor: A három év áthelyezést a 4‑es Számú Szakközépisko‑
la tanáraként éltem meg, és különleges dolgokat, kutatásokat, laborberendezést 
sikerült megvalósítanom. (Egyet említenék: napkollektor az iskola műhelyére.)

 Az első emlékem a pedagógiai líceumból az, hogy kinevezést kaptam 
egy XII. osztály osztályfőnökségére. Újból egy vegyes osztály jutott számomra: 
könnyűipari és (névlegesen) sport osztály, amelyben az akkori Textila kézilab‑
dacsapat sportolói voltak.

 Nehéz felsorolni a legkedvesebb emlékeimet, de megemlíteném az or‑
szágos fizika olimpiászon elért eredményeket, a nevelőigazgatói tevékenysége‑
met a 80‑as években, az aligazgatói munkámat 1994‑től, a tanulókkal szerve‑
zett szakköri tevékenységeket, az országos szinten szervezett szimpóziumokat, 
az osztályfőnöki tevékenységemet 2016‑tól a nyugdíjba vonulásomig.

 Ön szerint miből fakadtak a tanári pálya nehézségei?
 Tóth Sándor: Számomra sohasem jelentett a tanári pálya nehézsége‑

ket. Alkalmazkodó alkat voltam és maradtam mindvégig. A legfontosabb szá‑
momra mindig a megértés volt, megtaláltam a megoldást minden kritikus hely‑
zetre, ha áldozatot is kellett hoznom.

 Mi lenne az a hat-hét kulcsszó, ami eszébe jut az ember szóról? Hát a ta-
nár szóról?

 Tóth Sándor: Az emberrel kapcsolatban: őszinteség, megértés, szere‑
tet, hivatásérzet, becsületesség, józan ész, kiegyensúlyozottság. 

 A tanári hivatással kapcsolatban: alapos szakmai tudás, empátia, aktív 
módszerek a tanításban, pedagógiai érzék, türelem, a gyerekek megbecsülése és 
szeretete.

 Sokan tudjuk Önről, hogy a minőségi időtöltés híve. Az Ön számára is 
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a szabadidő ember-, kultúra- és természetközelséget feltételez. Mit jelent Önnek 
az utazás? Hogyan kezdődött ez a passzió? 

 Tóth Sándor: Az utazás hosszú távú dolog, a kirándulás, az könnyen 
belefér egy ember életébe, mert lehet, hogy nem kerül pénzbe sem. A kirándu‑
lásokkal kezdtem középiskolás koromban, hogy miért nem hamarabb, az ért‑
hető, de VIII. osztályos koromban eljutottam az Ada Kalleh szigetre is, ami egy 
különleges élmény volt számomra. Itt kezdődött! A folytatást hosszú lenne be‑
mutatni.

 Hogy mit jelent az utazás? Az én szempontomból elsősorban alapos 
földrajzi, történelmi, irodalmi, művészeti érdeklődést és felkészültséget! Nem 
hagyhatjuk ki azonban a lazítást, szórakozást vagy idősebb korban egy relaxáló 
élményfürdést sem.

 A komolyabb utazások autóbusszal (nem omnibusszal, mivel akkor 
még nem éltem, vagy nem volt lehetőségem ilyen járművön utazni) előbb Bul‑
gáriába (1988‑ban), később Görögországba, Olaszországba és Spanyolországba 
vezettek. Így kerültem először kapcsolatba a mediterrán kultúrával. Ezeket az 
utazásokat már a 2000‑es évektől tettem meg.

 Hogyan választ úticélokat? Hogyan szervezi meg az utazásait?
 Tóth Sándor: Nagyon sok szempontot veszek figyelembe. Legalább 

egy évvel előtte szoktam megtervezni alapos dokumentációval és természete‑
sen  a kiadásokat figyelembe véve. (Nem olcsó mulatság!) Az úticél kiválasztá‑
sánál figyelembe veszem a földrajzi, történelmi, irodalmi, tudományos és mű‑
vészeti látványosságokat, érdekességeket.

 A legtöbb utazást utazási irodákon keresztül szerveztem meg, de az 
utóbbi időben az internetet felhasználva oldottam meg az utazást (repülővel) 
és a szállást.

 Mire figyel legszívesebben a Tanár úr az utazások során? Egy fizikus 
szeme hogyan lát, mit néz, ha a világban bolyong?

 Tóth Sándor: Jó kérdés! Soha nem hagyom ki, hogy fizikus szemmel 
is nézzem a világot az utazások alkalmával. A legkedvesebb élményeim ebből a 
szempontból Róma, a Leonardo da Vinci találmányaiból készült kiállítás, a Ga‑
lileo Galilei kísérleti eszközeit bemutató kiállítás, a Vatikáni Múzeum; Firen‑
zében a Brunelleschi által épített Campo di Fioredom, a Boboli palota és kert, 
a Santa Croce‑katedrális (számos tudós, művész emlékhelye); Pisában a híres 
Ferde‑torony és a Csodák tere; Stockholmban a polgármesteri épület, ahol a 
Nobel‑díjasokat ünneplik; Koppenhágában az Egyetem Niels Bohr fizikus em‑
lékszobrával... és folytathatnám!

 Melyek voltak a leginkább lenyűgöző, a legkülönlegesebb, illetve a leg-
megrázóbb tapasztalatokat rejtegető országok, kultúrközegek, ahol járt? Miért?

 Tóth Sándor: Ahol jártam, mindenhol találtam lenyűgöző és külö‑
nös országokat. Megemlíteném az északi országokat: Finnországot, Svédor‑
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szágot, Norvégiát, ahol a természeti, építészeti, kulturális csodákkal találkoz‑
hatunk lépten‑nyomon. Nem hagyhatom ki Franciaországot, Angliát, Skóciát, 
Törökországot, Portugáliát, Marokkót vagy Izraelt sem.

 Megrázó tapasztalatom nem volt, mivel minden megfelelt terveimnek, 
elvárásaimnak.

 Mit jelent önnek a természetjárás? 
 Tóth Sándor: Kikapcsolódást, pihenést és szórakozást is egyben.
 Hát a színházba járás?
 Tóth Sándor: A színházba járást középiskolás koromban kezdtem el 

Nagyváradon. Számomra különleges élményt jelent, a bemutatott előadások 
által színre vitt, rejtett dolgokat egy irodalmi műből és a rendező fantáziáját, a 
színészek produkcióját.

 Mit küld mottóként az olvasóknak? Vagy írja tetszőlegesen tovább az Ön 
szólamát az Arany János-versből.... 

Tóth Sándor: ,,Hiszen az útfélen itt‑ott,
 Egy kis virág nekem nyitott:
 Azt leszedve,
 Megvolt szívem minden kedve.”
 Mottóm: ,,Mindent a maga idejében!” ‑ ez vezérelt egész életemben!
 Köszönöm a válaszait!      

Rezumat: Interviurile au fost realizate cu trei profesori zălăuani re‑
numiți și îndrăgiți, care actualmente se bucură de beneficiile pensiei bine me‑
ritate. Cei trei – doamna Csepei Maria, profesoară de limbă și literatură ma‑
ghiară și română, domnul Szabo Arpad, profesor de geografie și domnul Toth 
Alexandru, profesor de fizică, toți foști profesori ai Liceului Pedagogic „Gheor‑
ghe Șincai” – au relatat amintirile lor legate de adolescență și studenție, de ora‑
șul Zalău, de experiențele profesionale, culturale și turistice, fiindcă le‑a plăcut 
și le place nu numai să fie profesori, dar să și citească și să participe la excursii 
tentante.  

Hepehupa, 2022/1
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Középkori kolostor maradványaira 
bukkantak Szilágynagyfaluban 

 A múlt héten Szilágynagyfalu területén, Szilágybagos irányában a zila‑
hi régészek megtalálták annak a kolostornak az alapjait, amelyet már Petri Mór is 
említett monográfiájában. A 19. században élt tudós leírta, hogy a település ha‑
tárában pálos kolostor működött, amelyet Losonczy Dénes fiai, György és Lász‑
ló alapított a Boldogságos Szűz tiszteletére. A feltárást jövő tavasszal vagy ősszel 
folytatják. 

 Keresztes Tímea, a zilahi régészcsapat tagja a Maszolnak elmondta, a 
helybéliek és a muzeológusok is tudták, hogy a környéken, a településtől délke‑
letre egykoron kolostor állt. Korábban, a 90‑es években már végeztek terepbe‑
járásokat, végül idén, fotogrammetriás vizsgálat segítségével vált világossá, hogy 
hol kell keresniük a maradványokat, hol álltak egykoron a kőfalak. Az ásatások so‑
rán cseréptöredékek, ablaküvegdarabok, szegek, téglák és pénzérme és előkerült, 
ez utóbbi nagy valószínűséggel Luxemburgi Zsigmond idejéből, a 14‑15. század‑
ból való, bronzból készült, előlapján egy kereszt látható négy koronával.

 A pálos rendi kolostor alapításának éve nem ismert, első írásos említése 
1413‑ból való – ismertette Keresztes Tímea régész. Feljegyzések szerint a nagy‑

kulCsár mária
Szilágyság
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falusi pálos kolostorhoz több földterület tartozott, két malom: a Krasznán és a 
Berettyón, szőlőshegyek, és feltételezhetően egy műhely is. A kolostort, amely 
vita tárgya volt a Bánffy és Báthory család között is, 1556‑ban lerombolták, vé‑
gül az épületmaradványok a Báthoryak tulajdonába kerültek, ők felújították és 
működtették is azt. Az utolsó adat róla 1760‑ból származik, amikor már romos‑
nak említették a kolostor állapotát. A köveket és a téglákat felhasználták a helybé‑
li Bánffy‑kastély építéséhez – tudtuk meg.

 „Jövőre tervezünk egy nagyobb, átfogó ásatást, akár diákok bevonásával, 
és remélhetőleg akkor több minden a felszínre kerül, és tisztábban körvonalazó‑
dik Szilágynagyfalu múltjának egy darabja” – mondta a régész.

 Dr. Dan Băcueț, a Szilágy Megyei Történeti és Művészeti Múzeum ki‑
emelte, írott források igazolják, hogy a területen nemcsak kolostor és templom 
volt, hanem melléképületek, udvar és szobák, ahol a szerzetesek éltek. Olyan tér‑
köveket, szögeket, kő‑ és bronzdarabokat, tetőszerkezet‑maradványt találtak az 
elmúlt napokban, amelyek a gótika korából maradtak fenn. Kisebb területen az 
egykori padlózat egy része, ami habarcsból, mészből és kavicsból készült, épen 
maradt. „Februárban, amikor a területet leszkenneljük, látható lesz, mit rejt a fel‑
szín, hol vannak a falak, a templom és a melléképületek” – mondta a régész.

 Petri Mór feljegyzései szerint nem kizárt, hogy egykoron a kolostorban 
temetkeztek is, a további feltárások erre is választ adhatnak. „Szilágy‑Somlyón az 
igazságügyi épület őrszobájának falába van illesztve két darab veresmárvány, me‑
lyek – kétségkívűl sírtöredékek – a zárda helyéről kerültek elő, rajtok még látszik 
egy griff egyik lába, négyágú farka s szárnyainak felső része, a kőlap szélén ezek a 
minuskel betűk olvashatók: …onisi bani de loso … tehát a sírkő – a Bánffi‑czí‑
merrel – a Losonczi Bánffi Dénesé, a Bánffi‑család egyik őseé, mert középkori 
főuraink nemzetségi klastromukba temetkeztek” – írta Petri Mór.

 Fórizs László szilágynagyfalui alpolgármester szerint „aki nem becsüli 
meg a múltját, annak nincs jövője”. A jövőt illetően tehát elmondta, hogy a to‑
vábbi feltárások után szeretnék az adott területet turisztikai látványossággá alakí‑
tani, megőrizni, ezáltal is gazdagítva a település hírnevét, ami a jövőben nemcsak 
Arany Toldijáról és a szilágynagyfalui „halmokról” lesz ismert, hanem a középko‑
ri régészeti lelőhelyről is.

Rezumat: În zona satului Nușfalău, spre Boghiș, arheologii din Zalău 
au descoperit fundațiile mănăstirii menționate în monografia lui Petri Mór. Cer‑
cetătorii din secolul al XIX‑lea au descris existența unei mănăstiri pauline la pe‑
riferia satului, fondată de fiii lui Dénes Losonczy, György și László, în cinstea 
Sfintei Fecioare. Săpăturile vor continua în primăvara sau toamna anului viitor.

Szilágyság, 22 octombrie 2021
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Magyar tannyelvű iskola épül     
Zilahon az egykori „pionírház”  

helyén 

 Lebontották a Zilah szívében lévő egykori „pionírházat”, helyébe a Ki‑
rályhágómelléki Református Egyházkerület magyar felekezeti iskolát épít.

 A Cloșca utca 27. szám alatt lévő 7625 négyzetméter területű telken 
egykoron impozáns, villaszerű épület, gazdasági udvar, ólak, kocsiszín és gyü‑
mölcsös volt, amelyek az 1930‑as évek közepén Bikfalvi Irén (1907–1979) és 
családja tulajdonát képezték.

 A második világháború utáni kommunista román hatalom a jobb 
módú családokat leépítette, földjeiket elvette, lakásaikból elűzte. Azzal az in‑
dokkal, hogy az új politikai helyzetben az ifjúságnak szüksége van az ingatlan‑
ra, a tulajdonost az ingatlan „bérbeadására” kötelezték, de valójában 1951–1952 
között elállamosították a családi házat. Az eredeti 7625 négyzetméteres telekről 
1968‑ban a SRI (titkosszolgálat) leválasztott 1623 négyzetméter területet, ami‑
re egy „vendégházat” épített. A Traian lakónegyed létrehozásával és az úthálózat 
bővítésével további részeket faragtak le. Így lett az eredeti telekkönyvezett 7625 
négyzetméter területből 7040 négyzetméter – mesélte Bikfalvi Endre örökös.

 Az államosítást követően Bikfalvi Irén saját lakás nélkül maradt, utolsó 
lakhelye a család által építtetett alagsorban, a mosókonyhában volt, kicsi és ri‑
deg helyen, ami megbetegedéséhez, utólag halálához vezetett. Ott élte le utol‑
só éveit, napjait, miközben több mint húsz évig házában, fölötte dorbézoltak a 
kommunisták. Az ingatlanhoz a 70‑es években pionírházat építtettek, amelyet 
„hozzáragasztottak” a családi házhoz, így 50 éven keresztül bitorolták a helyet. 
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Az udvarra mellékhelyiség került, teniszpálya, gokartpálya.
 Bikfalvi Endre elmondta, 2001 előtt kártérítést kértek a hatóságtól, de 

visszautasították őket azzal az indoklással, hogy az eltulajdonításnak nem volt 
jogi alapja, nem jogszabály alapján államosították, hanem jogtalanul vették el. 
2001‑ben polgári peres eljárást kezdeményeztek, amelyet két év alatt megnyer‑
tek a tulajdonjog visszaállítása szempontjából, de a kártérítések, végrehajtások, 
felértékelések, rongálások stb. 20 évre kitolták a rendezést és használatbavételt, 
jelentős anyagi károkat okozva az örökösöknek. A visszakapott területet végül 
2017 decemberében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vásárolta 
meg iskolaépítés céljából.

 Jövő tavasszal elkezdik az iskola építését
 Bara Lajos, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója el‑

mondta, többen kérdezték, miért bontották le az egykori pionírházat, miért 
nem újították fel. ,,Az első terv alapján megtartottuk volna az épületet, viszont 
a mérnökök szerint az ingatlan statikailag nem lett volna időtálló, továbbá a régi 
épületet le kellett volna bontanunk. Megtarthattuk volna a hátsó részt, de akkor 
csak L alakban tudtunk volna építkezni. Több szakember véleményét kikértük, 
mivel sem esztétikailag sem anyagilag nem felelt volna meg a célnak, és mivel 
dombon van, támfalakat kellett volna állítani, rentábilisabb volt leradírozni és 
majd fentről menedékesen építkezni” – mondta az igazgató.

 Az iskolaépítéshez minden jóváhagyást beszereztek, az építési engedély 
iránti kérelmet az épület leradírozása után nyújtják be, miután kivonták az in‑
gatlant a telekkönyvi nyilvántartásból. „Ezt követően ezt beteszem utolsó pa‑
pírként a dossziéhoz és benyújtjuk az építkezési engedély kérelmét. A tűzol‑
tóságtól is megvan a jóváhagyás. Már közeledünk ahhoz, hogy leadhassuk a 
dokumentációt, és tavasszal elkezdhessük az építkezést” – tette hozzá Bara La‑
jos.

 Az egyház 2017 szeptemberében vette meg a telket, két év kellett a do‑
kumentációk elkészítéséhez. Az új iskola a város szívébe épül, mindenhez kö‑
zel, könnyen megközelíthető helyen, és nagy előnye, hogy nem forgalmas te‑
rületen. A dombról gyönyörűen látszik a központ, valamint a református és a 
katolikus templom.

 A látványterv szerint az épület négyszintes lesz, 5573,30 négyzetmé‑
ter teret biztosít a megfelelő oktatásra. 24 osztályterem, tornaterem, laborató‑
riumok és saját sportpálya biztosít majd minőségi oktatást az egyetlen Zilahon 
működő teljesen magyar iskolában tanulni vágyó ifjaknak.

 „Az iskola 600 gyereket fogadna, mi jelenleg közel 500‑an vagyunk, a 
Wesselényi név valószínűleg maradna, de mindenképp elhelyezünk majd az is‑
kolaépület falán egy emlékplakettet Bikfalvy Irén emlékére. Harminc éven ke‑
resztül nem volt sporttermünk, az új épületben viszont már lesz. Ha minden a 
tervek szerint halad, akkor minimum két év alatt elkészül az új magyar iskola. 
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Tavasszal elkezdenénk és 2023 végére talán sikerülne befejeznünk. A mostani 
iskolát jó lenne átalakítani szakiskolává, de erről még korai beszélni” – fejtette 
ki.

 Bikfalvi Endre örökös kedvezően fogadta a kezdeményezést, az iskola‑
építési tervet. Zárszóként így fogalmazott: azt gondolom, hogy „minden jó, ha 
a vége jó”, legyen így!

Rezumat: O nouă școală va fi construită în centrul Zalăului de către 
KRE (Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului) pentru 600 de elevi. Clă‑
direa va avea patru etaje, 24 săli de clase, o sală de sport, laboratoare și un te‑
ren de sport. 

Szilágyság, 12 noiembrie 2021



Felavatták Ady Endre felújított 
kőasztalát Szilágylompérton - 50

 Az Ady Endre születésének 144. évfordulója alkalmából szervezett ün‑
nepségen a Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola udvarán felavatták a 
nemrég felújított Ady‑kőasztalt. Az apai nagyszülők által – akik a településen 
éltek és itt is vannak eltemetve – a helybéliek magukénak is tekintik az egykori 
nagy költőt, akire nagy tisztelettel emlékeznek meg évtizedek óta.

 A vasárnapi ünnepség református istentisztelettel kezdődött, Bogya 
Árpád helyi lelkész a közösség értékét, a közösséghez való tartozás fontossá‑
gát, annak megtartó erejét, szerepét emelte ki. Mint mondta, egymásra vagyunk 
utalva, mert így teremttettünk, közösségi lénynek, és egyedül hiányosak va‑
gyunk, hiszen a férfi és a nő is csak együtt tud valami lényegeset megvalósíta‑
ni. Minél távolabb kerülünk egymástól, annál inkább ki vagyunk téve a veszély‑
nek, ezért fontos az egymásra való odafigyelés, főleg így, az ünnepek előtt.

 Az istentiszteletet követően a templomban kulturális műsorral emlé‑
keztek a nagy magyar költőre, hiszen Szilágylompért az Ady‑örökség fontos 
részét képezi. A faluban a költő tiszteletére, születésének 125. évfordulóján, 
2002‑ben emlékhelyet állítottak, amelynek állomásai, az Ady nagyszülők sírja a 
temetőkertben, a költő mellszobra a templomkertben, a költő nevét viselő ál‑
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talános iskola és annak falán található tábla, amely a hajdani nagyszülők házára 
emlékeztet.

 Az idén ez a sorozat egy újabb állomással gazdagodott, a felújított kő‑
asztallal. A Pro Lompért Egyesület felkérésére Kovács Zsolt sírköves restau‑
rálta a kőasztalt, amely szinte teljes egészében visszanyerte eredeti állapotát, és 
amelynek a jövőben méltó helyet szeretnének létrehozni.

 „Mélység és magasság az élet”
 A Zilahi Református Wesselényi Kollégium magyartanára, dr. Bóné 

Éva Ady Endre életét és költészetét idézte fel, idézte meg, egy olyan közösség‑
nek, „amely nagyon sok szállal kötődik Ady Endréhez, annak családjához”. A 
tartalmas ismertetőt a költő ars poeticájával, Itthon vagyok című írásának né‑
hány sorával zárta: „Nyolcadik esztendeje már, hogy járom a kiszabott utat. A 
régi ellágyulások elmúltak már tőlem. Vallom és hirdetem, hogy nincs értéke‑
sebb, hatalmasabb és szebb, mint az élet. Mindig szép és mindenütt. Fetrengett 
a lelkem sokszor porban is, sárban is. De mindig új és új magasságai jöttek az 
életnek. Az élet szent, szép, hatalmas és értékes valami. A sárban is szép, a szűz 
havasi tetőn is. Mert mélység és magasság az élet.”

 Ady a magyar költészet alfája és omegája, mondta Meleg Vilmos nagy‑
váradi színművész, aki előadásában a költő istenes verseinek üzenetét adta át, 
de a színes repertoárt gazdagították azok a versek is, amelyek a szülőföld iránti 
hűségről, a magyarságtudat elmélyítéséről szólnak.
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 A nap fénypontja a kőasztal leleplezése volt az egykori nagyszülők ud‑
varán, ahol most a költő nevét viselő általános iskola áll. Ady Endre gyermekko‑
rában gyakran megfordult a nagyszülőknél, később, felnőtt korában a rokonok‑
nál – emelte ki a helyi tanítónő, Sólyom Tünde, hiszen Szilágylompért az Ady 
fiúk második hazája volt. Apai nagynénjének, Ady Juliannának otthona mindig 
nyitva állt a két mindszenti fiú előtt, és a ház mögött lévő gesztenyefa árnyéká‑
ban, néhány papírral a kezében a kőasztal mellett Ady Endre gyakran töltötte 
napjainak nagy részét.

 „Ez az újabb állomás megerősíti jelenlétünket az Ady‑emlékhelyek tér‑
képén. Ady Endre Lompérton van, volt és lesz” – fogalmazta meg a tanítónő, 
majd Seres Dénes parlamenti képviselő és Dari Tamás prefektus hivatalosan is 
leleplezte a felújított kőasztalt.

 A helyi diákok ünnepi műsora után a megyei és helyi elöljárók, az in‑
tézmények vezetői megkoszorúzták Ady mellszobrát a templomkertben, majd 
a jelenlévők megtekinthették az Ady‑örökség néhány megmentett darabját, a 
család tulajdonában lévő eredeti Ady‑fényképet, leveleket, a Nyugat, Uránia, 
és az Erdélyi Helikon számos példányát.

 Seres Dénes ünnepi beszédében hangsúlyozta, Ady lompérti, érmind‑
szenti, szilágysági, nagyváradi volt, a Szilágyság, a magyarság költője, aki ma‑
radandót alkotott számunkra, ezért kötelességünk tisztelettel adózni iránta, 
megbecsülni, és ragaszkodni az emlékéhez. Ennek a nemzedéknek jutott az 
a feladat, hogy a múltból hozott értékeket átadja a jövőnek, a kultúrától, anya‑
nyelvtől kezdve a hagyományokig, és itt, a Szilágyságban ennek eleget is tesz‑
nek. Megemlékeznek, éltetik a kultúrát, azt, amit Ady ránk hagyott.

Rezumat: Masa de piatră a lui Ady Endre, recent renovată, a fost inau‑
gurată în curtea școlii primare din Lompirt, în cadrul unei ceremonii care a 
marcat cea de‑a 144‑a aniversare a nașterii poetului. Bunicii paterni au trăit și 
au fost înmormântați în sat, așadar localnicii îl consideră pe fostul mare poet ca 
fiind al lor, și își amintesc de el cu mare respect de zeci de ani.

Szilágyság, 17 decembrie 2021
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Producția editorială a anului 2021 
în Sălaj

În anul 2021, revista „Caiete Silvane” a sărbătorit apariţia numărului 
200, iar prin Editura Caiete Silvane și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă 
al Județului Sălaj au văzut lumina tiparului 45 de volume.

Pornind de la informaţiile bibliografice extrase din catalogul online al 
Bibliotecii Naţionale a României, de la expoziţia „Autori sălăjeni – cărţi edita‑
te în 2021 în colecţiile Bibliotecii Judeţene Sălaj” şi de la semnale editoriale din 
mass‑media, facem o scurtă trecere în revistă a cărților semnate de scriitori să‑
lăjeni şi a celor apărute anul trecut la editurile din Sălaj.

În pofida crizelor suprapuse, 2021 a fost unul rodnic din punct de ve‑
dere editorial și publicistic pentru scriitori sălăjeni. Comparativ cu anul prece‑
dent a crescut numărul cărţilor apărute la Editura Caiete Silvane și cu sprijinul 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, de la 28 la 45. În schimb, la ce‑
lelalte edituri sălăjene, numărul volumelor publicate în 2021 a scăzut. Dacă în 
2020 au fost publicate 23 de volume la editurile Porolissum (4), Școala Noastră 
(5), Gil (6), Silvania (1), Ordo Ab Chao (3), Episcopiei Sălajului (2) şi Asante 
(2), în 2021 au fost editate doar 11 volume, la editurile Porolissum (3), Școala 
Noastră (1), Episcopiei Sălajului (4) şi Asante (3). În ceea ce priveşte volume‑
le semnate de autori sălăjeni la edituri din alte judeţe, se constată creșterea nu‑
mărului de titluri, de la 17 în 2020 la 52 în 2021.

Promovarea scrisului de calitate şi a culturii locale scrise, prin revista şi 
Editura Caiete Silvane, a fost și în anul 2021 o preocupare constantă a Centru‑
lui de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Revista de cultură reprezentativă a ju‑
deţului Sălaj a apărut lunar în 2021. Au fost publicate trei anchete: „Perspecti‑
vele consumului cultural în pandemie” în numărul 192 din ianuarie, „Ce mai 
citesc scriitorii?” în numărul 193 din februarie şi „Ce‑ați vrea să vă aducă Mo‑
șul?” în numărul 203 din decembrie. Numărul 194 din martie a fost dedicat 
fostului redactor al revistei, Daniel Hoblea, la un an de la dispariția sa prematu‑
ră. Numărul 196 din mai a fost consacrat Muzeului Județean de Istorie și Artă 
Zalău, la împlinirea a 70 de ani de existență a instituției, iar numărul 198 din 
iulie a avut și o componentă dedicată Municipiului Zalău. În septembrie a fost 
lansat numărul festiv 200. Apariția numărului a fost marcată şi prin organizarea 
celei de‑a XIII‑a ediții a Zilelor revistei și prin editarea și tipărirea cărții Caiete 

alexandru kürti
Caiete Silvane
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Silvane 200. Indice bibliografic. Volumul anterior menţionat reprezintă o lucrare 
de îndrumare bibliografică, cuprinzând lista autorilor și a articolelor publica‑
te în revista „Caiete Silvane”, constituind un demers extrem de util pentru cei 
care vor să găsească repede un autor sau articol în cele 200 de numere ale pu‑
blicației editate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uni‑
unii Scriitorilor din România, a Consiliului Judeţean Sălaj, a Consiliului Local 
şi Primăriei Municipiului Zalău.

„Caiete Silvane 200. Indice bibliografic”, volum lansat în cadrul celei de-a XIII-a ediţii 
a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, desfăşurată în perioada 22-24 septembrie 2021

În cadrul colecției „Scriitori sălăjeni” au fost lansate volumele: Zigza-
guri de Daniel Hoblea, Camera cu insomnii de Viorel Mureșan, Poftiți! Câinii 
nu mușcă de Ancuța Mărieș, Libertatea din colivie de Silvia Bodea Sălăjan, Spații, 
puncte, noduri, filme de Simona Ardelean, Idiograme în filigran de Carmen Geor‑
geta Ardelean și două antologii ce constituie demersuri de promovare a mem‑
brilor Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj: Șase dramaturgi şi Însemnări de pe 
frontul cuvintelor. În prima antologie, Daniel Săuca a semnat cuvântul înainte 
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şi au fost incluse piese de teatru ale scriitorilor sălăjeni: Grigorie M. Croito‑
ru, Flavius Lucăcel, Alice Valeria Micu, Viorica Mureşan, Silvia Bodea Sălăjan 
şi Viorel Tăutan. În antologia de cronici și comentarii critice au semnat scrii‑
torii sălăjeni: Carmen Georgeta Ardelean, Silvia Bodea Sălăjan, Imelda Chin‑
ța, Györfi‑Deák György, Marcel Lucaciu, Alice Valeria Micu, Gheorghe Moga, 
Viorel Mureșan, Ion Pițoiu‑Dragomir, Teodor Sărăcuț‑Comănescu, Daniel 
Săuca şi Viorel Tăutan.

Cărţi ale Editurii Caiete Silvane din cadrul colecției „Scriitori sălăjeni”

În cadrul colecției „Poesis” au apărut: Po(h)eme de bucurie de Daniel 
Hoblea, Ofranda iubirii de Alexandru Lazăr, Poeme paralele II de Lucian Perța, 
Veșnicia de o zi de Ioan Vasile Bulgărean, Versuri-de-zăpadă de Angela Maxim, În-
tre liniște și tăcere de Iris Király, albă de dor de Stela Ember, Ochiul și alte puncte de 
vedere de Victor Lobos Saavedra (traducere din limba spaniolă de Alice Valeria 
Micu) şi Mașina de plâns de Alice Valeria Micu.

În cadrul colecției „Memoria” au apărut cărţile: Sergiu – memoria timpu-
lui său de Octavia Micu Ceaca, Amintiri din zodia Berbecului (publicistică) de Ma‑
rin Ștefan, Liniștea amurgului. Să fii medic veterinar în Sălaj poate fi fascinant de Ni‑
colae Mocuța, Riposta Poliției şi Fantomele nopţii de Ioan Oros‑Podișan.
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Colecția „Monografii” a fost completată cu lucrările: Pria, plai pastoral 
– 540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021) de Petru Galiș şi Plesca, sa-
tul dintre văi – cinci secole şi jumătate de la atestarea documentară (1471-2021) de Pe‑
tru Galiș şi Ioan Sur.

Colecția „Scientia” s‑a îmbogățit cu două volume: Identități și tendințe de 
dezvoltare rurală în sate de Sub Muntele Șes de Ovidiu Costinaș şi Dicționarul sub-
stantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu de Grigorie M. Croitoru, iar în cadrul 
colecției „Restituiri” au văzut lumina tiparului: Aspecte ale integrării judeţului Sălaj 
în statul naţional român de Virgil Mihalca şi Doru E. Goron şi Cartea mea. Amintiri 
şi gânduri bune de Gavril Câmpeanu, volumul din urmă sub îngrijirea editorilor 
Dănuţ Pop, Mihaela Sabou, Gabriel Viorel Gârdan şi Silviu Boha.

Și în cadrul colecţiilor „Arte vizuale”, „Eseu”, „Ethnos” şi „Roman” au 
fost lansate noi apariţii editoriale. Albumul Sălaj – Frumuseţe, Tradiţie, Poveste, în‑
grijit de Adela Lia Rusu şi Ovi D. Pop, sub egida Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj și a Asociației Varadinum Foto Club Oradea cuprinde cele mai 
bune fotografii realizate în cele patru ediţii ale Taberei internaţionale de foto‑
grafie „Sălaj. Frumuseţe, Tradiţie, Poveste”. Preotul Florin Moldovan a publi‑
cat Inițierea Creștină și Teologia Epicletică a Părintelui Boris Bobrinskoy cu o prefaţă 
de dr. Wolfgang Wünsch. Profesoara Maria Popiț a semnat volumul Preoteasa, 
mândru nume dedicat pitorescului sat din comuna Valcău de Jos, iar poeta şi pro‑
zatoarea Silvia Bodea Sălăjan a lansat romanul Singurătatea celor învinși.

Alte cărţi apărute la Editura Caiete Silvane în 2021 au fost: 445 Mesa-
je ale nonviolenței de Alina Borna, Amerre én járok: Zilahi csuprosok citeracsoport de 
Gáspár Enikő şi Gáspár Attila, Răpuși la porțile nemuririi de Florin Horvath, Sor-
sok, belső tájak de Somogyi Vengli Judith şi Catalogul Simpozionului Internaţional 
de Arte Vizuale „Arta în Grădină”: ediția a IX-a, Grădina Botanică „Vasile Fati”, Jibou 
(30 august – 8 septembrie 2020). Cărțile Editurii Caiete Silvane pot fi achizițio‑
nate de la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi de pe site‑ul 
www.edituracaietesilvane.ro.

În cadrul programului editorial de susţinere a cărţilor scrise de autori 
sălăjeni au apărut, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și 
al Consiliului Județean Sălaj, trei volume semnate de personalităţi sălăjene de 
anvergură națională. Este vorba despre volumul al doilea din Spinii din buche-
tul memoriilor de academicianul Octavian Lazăr Cosma, carte apărută la Editu‑
ra Academiei Române din Bucureşti, Istoria din cotidian de academicianul Vasi‑
le Pușcaș şi Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă 
din secolele XV-XX de reputatul etnolog Ion Taloș, apărute la Editura Școala Ar‑
deleană din Cluj‑Napoca. Cu sprijinul instituţiei de cultură subordonate ad‑
ministraţiei judeţene a apărut și cartea Transilvania şi Horea, Cloşca şi Crişan în is-
toria românilor, semnată de Ioan I. Todea şi Manuela I. Anghel la Casa de Editură 
Dokia din Cluj‑Napoca.
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În cadrul proiectelor „Traseele Caselor Tradiționale Sălăjene” și „Har‑
ta Cântului Sălăjean”, cofinanțate de Administrația Fondului Cultural Națio‑
nal și implementate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în perioa‑
da aprilie‑noiembrie 2021 au apărut două broșuri: prima, de prezentare a cinci 
trasee turistice care includ 13 case tradiționale cu arhitectură specifică pentru 
zonele etnografice ale Sălajului și a doua, dedicată folclorului muzical instru‑
mental tradițional de pe teritoriul județului Sălaj. Au mai văzut lumina tiparu‑
lui în 2021: „Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Județului Sălaj – 2020”; 
calendarul „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste – 2022”, iar cu sprijinul acelu‑
iaşi centru, revistele „Vitralii” și „Hepehupa” și un nou volum avându‑i ca edi‑
tori pe Emanoil Pripon și Daniel Mureșan, Colecții şi colecționari din Sălaj – Anu-
arul Asociației Colecționarilor din Sălaj X.

La Editura Porolissum a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău au 
apărut trei volume în colaborare cu Editura Mega din Cluj‑Napoca: Biserici me-
dievale de zid din județul Sălaj (ghid de prezentare generală) de Timea Keresztes şi 
Dan Băcueţ‑Crișan, Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Almașului 
– Sălaj de Camelia Burghele, Olimpia Mureșan şi Marin Pop, Ceramica centrului 
de olari Tihău. A Tihói fazekasközpont kerámiája. Ceramics of the Tihău Pottery Cen-
tre de Emanoil Pripon şi Szabó Attila. „Acta Mvsei Porolissensis”, anuarul şti‑
inţific al muzeului din Zalău, editat începând cu anul 1977, a ajuns la numărul 
43, dedicat domeniilor Arheologie, Restaurare şi Conservare.

La Editura Școala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj a fost publi‑
cat volumul 315 probleme de matematică pentru admitere şi concursuri, clasele IX-XII de 
Liviu Vlaicu, Niculina Radu şi Daniela Vlaicu. Instituţia cu caracter metodic, 
ştiinţific, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământ a edi‑
tat „Școala Noastră. Revistă de educaţie și cultură pedagogică” şi buletinul in‑
formativ „Școala Sălăjeană”. Sub egida Asociației Învățătorilor Sălăjeni a apărut 
„Gazeta Învățătorilor. Revistă pentru educaţie și cultură pedagogică”.

La Editura Episcopiei Sălajului „Credinţă și viaţă în Hristos” au apărut 
patru cărți în 2021: Dumnezeu și îngerii în viziunea sfinților părinți de Petroniu Flo‑
rea, Părintele Ioan Radu (1893-1973) şi parohiile cu filiile păstorite de el de Dacian 
But‑Căpuşan, Lăsaţi o lacrimă să cadă de Alexandru Mihăilă şi Doamne, iartă-mă 
că-s mic! de Iuliana Mureşan.

La Editura Asante au fost publicate trei titluri: Experienţe proprii despre să-
nătate de Gelu Diaconu şi Szilágycsehi múltidéző (Helytörténetek és egyebek) în două 
volume de Lajos Papp.

Tot în 2021 au apărut: numărul 4 al revistei „Accents francophones”, 
editată de Asociația Română a Profesorilor de Franceză – Filiala Sălaj; revista 
„I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare)” a Bibliotecii Jude‑
țene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, în care sunt prezentate activităţile prin‑
cipale pe care instituţia de cultură le‑a organizat de‑a lungul anului precedent; 
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„Credință şi viață în Hristos Anuarul Episcopiei Sălajului – 2020”, publicaţie 
dedicată Preasfințitului Părinte Petroniu la împlinirea a 55 de ani de viață şi 20 
de ani de arhierie; „Anuarul Presei Sălăjene 2021” editat de Asociația Jurnaliș‑
tilor din Sălaj cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj, ce oglindeș‑
te activitatea mass‑mediei sălăjene (print, audio, video, online) în perioada oc‑
tombrie 2020‑octombrie 2021.

Cărţile editate în regie proprie de către autori sălăjeni în cursul anului 
2021 au fost: Acolo unde se-nfiripă iertarea şi Vlaherne. Mica Dacie din inima Byzan-
țului de Florin Horvath, Rock & Folk de Thököly Vajk, La poarta vieţii de Vasi‑
le Crişan, Matematica. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică. Clasele III – 
VI de Cristina‑Georgeta Teieru, Exerciţii şi probleme de antrenament. Geometrie 
şi trigonometrie de Lőrincz Enikő şi Sorina Păcurar, Opere literare epice în progra-
ma şi manualele de liceu – auxiliar şcolar de Maria Cosma, Impactul particularități-
lor de comunicare și al activităților extrașcolare asupra stimei de sine la elevii cu deficiență 
de auz de Mădălina‑Ioana Rus şi Iulia Savoș, Utilizarea elementară a tehnologiilor 
moderne – Sistemul Informațional Geografic – GIS – în predarea geografiei la clasa a 
IV-a de Mădălina‑Ioana Rus şi Dana‑Gheorghina Nechifor.

Romanele lui Florin Horvath

Scriitori sălăjeni şi‑au publicat volumele şi la edituri din alte judeţe.
La edituri din București au apărut: Şi pisica a ieşit din cutie. Memorialistică, 

vol. I‑II de Sânziana Batişte la Editura eLiteratura, Asemănări lexicale danezo-ro-
mâne; Asemănări lexicale suedezo-române; Identităţi lexicale danezo-române; Identităţi 
lexicale suedezo-române; Hoinărind prin Antalya, Licia şi Pamfilia şi Hoinărind prin 
Lucerna (coautor Dan Şerban) de Sorin Ioan Boldea la Editura Artemis, Pe patul 
de lavă (Tu eşti doar zarul) și Domesticirea speciei (Viaţa ca un garaj) la Editura Bet‑
ta şi Recitări în Piaţa Publică. Poeme alese – vol. I la Editura Eikon de Dan C. Da‑
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vid, Tainica simţire. Poeme şi poezii 1986-2013, România-Italia, ediţia a II‑a de Va‑
sile Hatos la Editura Minela, Plici, picătura de primăvară la Editura Eikon şi Plici 
şi iarna minunată la Editura Didactică şi Pedagogică de Alice Valeria Micu, poe-
mele umbrei de Ioan F. Pop la Editura Cartea Românească, Anticariatul de idei: un-
sprezece proze despre sfârşitul culturii de Mirel Taloş la RAO Distribuţie, Uranus. 
Obidă, revoltă, speranţă. Amintiri romanţate de Artemiu Vanca la Editura Univer‑
sitară, Aurarii; Din legendele crişenilor; Scrieri: vol. I, 1990-2013; vol. II, 2013-2015; 
vol. III, 2015-2017; vol. IV, 2018-2020 de Tiberiu Vanca la Editura 2M Digital 
Printshop. La Igloo Media a apărut albumul Lăcaşuri de suflet. Biserici de lemn din 
Sălaj. Places of worship. Wooden churches of Sălaj. Mai menţionăm şi traducerile 
din limba franceză realizate de regretatul Daniel Hoblea din operele lui René 
Guénon, Autoritate spirituală şi putere temporală; Simbolismul crucii şi Marea Triadă, 
apărute la Editura Herald.

La edituri din Cluj‑Napoca au fost publicate următoarele titluri: Plan 
de evadare de Claudiu Ionuţ Boia şi Destin… cu șfichiuri de Teodor Sărăcuţ‑Co‑
mănescu la Editura Colorama; Întâlniri cu Dumnezeu. Poezii 1995-2020. Ro-
mânia – Italia de Vasile Hatos; Dor de rădăcini… şi eu sunt o mlădiţă de Maria 
Pădurean‑Pop şi Șezătoarea cu povești de Crina Terec la Editura Ecou Transil‑
van, Biblioteca de idei. Semper fidelis de Teodor Ardelean, The Ribbentrop-Ciano 
Diktat, Transylvania and the Romanian-Hungarian Relations (1940-1944); Trianon, 
Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology (coeditor Ionel N. Sava); Keith 
Hitchins: The Historian’s Honesty. Onestitatea istoricului de Vasile Puşcaş la Editu‑
ra Şcoala Ardeleană; Curierul timpului de Flavius Lucăcel şi Repertoriul de colinde 
ale cetelor de feciori din zona Văii Superioare a Barcăului de Ruxandra‑Cristina Scri‑
don la Editura Mega, Hű szeretőd vagyok én. Monói népdalok de Gáspár Attila la 
Editura Művelődés.

La edituri din Iaşi au fost publicate volumele de versuri: Însemnările unui 
călător printre stele de Călin Pavăl la Editura Rotipo, Transfigurări în cuvinte de ar‑
tistul plastic Ioan Pop din Căpâlna la Editura Pim, Priviri peste timp; Schiţe pen-
tru ultima filă la Editura 24 ore şi Flutur de vânt la Editura Timpul, sub semnătu‑
ra lui Vasile Ionac.

Au mai văzut lumina tiparului în 2021 următoarele cărţi semnate de au‑
tori sălăjeni: Ospeţele fantomelor de Paul Beldi Ladislau la Editura Pandaprint din 
Baia Mare, Comuna Marca – Sălaj, schiţă monografică de Maria Meze la Editura 
Casei Corpului Didactic Baia Mare „Maria Montessori”, Locuri natale: Sălaj, un 
judeţ plin de frumuseţe. Date monografice de Ioana‑Alina Prodan‑Hora la Editura 
Grapho din Bacău, Sângeorgiu de Meseş – monografie de Corina Brumaru la Edi‑
tura Etnous din Braşov, Călătorie în fiinţă. Poem epic de Vasile Hatos la Editura 
Franco din Brezoi, Istorii şi isterii literare de Györfi‑Deák György la Editura Cris‑
tian PlusArt din Malu Mare, Pe frontul instantaneelor viscerale şi veridice de Raul 
Cozlean (elev în clasa a XII‑a la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău) la Editura 
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Aureo din Oradea, Lumi paralele. Poeme de Dan C. David la Editura Letras din 
Otopeni, Cultură populară tradițională din Boju, județul Cluj şi Amalgam în miezul 
nopţii. Însemnări calendaristice, vol. III de Augustin Mocanu la Editura Star Tipp 
din Slobozia, Tradiții, arte și literatură, vol. al VII‑lea din compendiul de activități 
culturale coordonat de Irina Goanță și apărut la Editura David Press Print din 
Timişoara, A pap szalonnája de Balogh Lucian la Editura Garabontzia din Târgu 
Mureş. Mai menţionăm cartea aniversară Teodor Ardelean – 70 de ani sub semnul 
Iui Homo Doctus, apărută la Editura Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia 
Mare şi volumul Colecţia etnografică Ligia Alexandra Bodea. Comori sălăjene. Costu-
me tradiţionale din subzonele etnografice Valea Barcăului şi Sub-Meseş, semnat de mu‑
zeograful Marius Matei şi tipărit la Editura Eurostampa din Timişoara.

Caiete Silvane, nr. 205/februarie 2022



Sălajul are 546 de monumente   
istorice

Judeţul Sălaj dispune de un bogat patrimoniu cultural imobil. În area‑
lul său sunt peste 500 de mărturii cultural‑istorice semnificative din punct de 
vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiin‑
ţific sau tehnic. În acest articol vă propunem o mai bună cunoaştere a fondului 
monumental de care dispune Sălajul, pornind de la Lista Monumentelor Isto‑
rice publicată de Ministerul Culturii.

Potrivit legislaţiei, monumentele istorice sunt bunuri imobile, con‑
strucții și terenuri situate pe teritoriul ţării noastre, semnificative pentru istoria, 
cultura și civilizația națională și universală. În România, monumentele istorice 
sunt protejate prin Legea nr. 422/2001. Lista Monumentelor Istorice reprezintă 
principalul document care asigură statutul juridic de protecție al monumente‑
lor istorice. În lista respectivă, bunurile din patrimoniul cultural național sunt 
identificate printr‑un cod LMI care cuprinde județul de proveniență, tipul și 
importanța monumentului şi un număr de ordine unic la nivelul întregii țări.

Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statu‑
lui, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a unor per‑
soane fizice sau a unor persoane juridice de drept privat. Punerea sub protecție, 
întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi valorificarea prin mijloa‑
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ce adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titula‑
rilor altor drepturi reale asupra acestora.

Bunurile de patrimoniu sunt clasate sau declasate la solicitarea proprie‑
tarilor, a instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului 
urmând procedura prevăzută de lege. Vechimea, raritatea într‑o localitate, zonă 
sau regiune, reprezentativitatea pentru un stil, un curent artistic, o perioadă is‑
torică şi valoarea memorială legată de personalităţi, evenimente sau momente 
din istorie sau valoarea de mărturie constituie principalele criterii pentru ca o 
construcţie să fie declarată monument istoric.

Calitatea de monument istoric se marchează prin simbolul grafic unic 
la nivel naţional, aprobat de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. În 
conformitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istori‑
ce, însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui 
bun imobil trebuie amplasat de reprezentanţii administraţiilor locale la loc vi‑
zibil. După montare, grija menţinerii revine proprietarilor construcţiilor sau 
zonelor protejate.

   
  Simbol utilizat în România pentru monumentele istorice

Reglementările legislative şi politicile privind protejarea monumente‑
lor istorice în România creează probleme în gestionarea patrimoniului cultural. 
„Gestionarea patrimoniului cultural din Sălaj şi în general din România sufe‑
ră din cauza unei legislaţii care nu a fost adusă la necesităţile vremurilor cu‑
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rente. Patrimoniul cultural naţional are urgentă nevoie de o legislaţie specifică, 
adaptată vremurilor, care să poată fi implementată în teritoriu”, ne atrage aten‑
ţia Doina Cociș, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Sălaj.

La nivel naţional, foarte multe clădiri și monumente cu o valoare isto‑
rică impresionantă sunt lăsate de izbelişte. Fenomenele naturale și de eroziu‑
ne care pot afecta intempestiv sau pe termen lung monumentele, lipsa resurse‑
lor financiare necesare pentru întreținerea sau restaurarea unor astfel de clădiri, 
nepăsarea unor proprietari, administratori de monumente istorice şi a unor au‑
torităţi, presiunea asupra monumentelor istorice datorată legislației permisi‑
ve din domeniul urbanismului şi inexistenţa unor politici locale de intervenție 
asupra monumentelor istorice se numără printre amenințările asupra patrimo‑
niului cultural construit.

„Monumentele istorice atrag tot timpul felurite ameninţări. Principa‑
lele ameninţări vin din două direcţii. În primul rând, documentaţiile de urba‑
nism ale unităţilor administrativ‑teritoriale (Plan Urbanistic General/ Plan Ur‑
banistic Zonal), care unele dintre ele au fost elaborate şi avizate în 1991 şi care 
într‑un mod defectuos, sunt în vigoare. Acestea cuprind, sau trebuie să cu‑
prindă o serie de măsuri legale, specifice pentru tot ceea ce înseamnă patrimo‑
niu cultural, inclusiv monumentele istorice. Funcţionarea unui UAT după un 
PUG elaborat cu mai bine de trei decenii în urmă invită felurite ameninţări la 
adresa monumentelor istorice. În al doilea rând, lipsa unor strategii pecuniare 
reale din partea majorităţii UAT‑urilor privind protejarea şi promovarea monu‑
mentelor istorice. Ne referim la proiecte care să fie bugetate de către UAT‑uri” a 
precizat Doina Cociş.

În ceea ce privește oportunitățile de finanțare dedicate patrimoniului 
cultural imobil, Doina Cociş ne‑a declarat următoarele: „Principalele surse de 
finanţare pentru reabilitarea/conservarea monumentelor istorice sunt: Institu‑
tul Naţional al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice, Consiliul 
Judeţean Sălaj prin programe de finanţare, Ministerul Culturii prin Programul 
Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice şi finanţări externe prin pro‑
grame europene”.

Județul Sălaj are înscrise în Lista Monumentelor Istorice, publicată în 
anul 2015, un număr de 546 de monumente istorice. Faţă de 2015, în inventa‑
rul oficial al patrimoniului cultural imobil s‑au înregistrat două modificări în 
Sălaj. Casa Morarului din satul Răstoci, comuna Ileanda, a fost clasată ca mo‑
nument istoric printr‑un ordin al Ministerului Culturii și Identității Naționa‑
le din 8 iunie 2017, iar Castelul Bay din Treznea, asimilat în memoria colectivă 
tragicului eveniment din 9 septembrie 1940, a fost declasat printr‑un ordin al 
aceluiași minister, din 29 martie 2019. După numărul de monumente istorice 
clasificate, Sălajul se situează pe locul 23 la nivel naţional şi pe locul al patrulea 
în cadrul Regiunii de Nord‑Vest.
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               Ruinele castelului Bay din Treznea în anul 2017
Sursa foto: Stefi P. Borko (Tabăra internaţională de fotografie „Sălaj. Fru‑

museţe, Tradiţie, Poveste” – 2017)

                            Casa Morarului din Răstoci
Sursa foto: Adela Lia Rusu (Tabăra internaţională de fotografie „Sălaj. Fru‑

museţe, Tradiţie, Poveste” – 2021)
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Cel mai mare număr de monumente istorice din Sălaj se găseşte în mu‑
nicipiul Zalău. Reşedinţa judeţului este păstrătoarea a 67 de monumente isto‑
rice clasificate. Celelalte oraşe sălăjene (incluzând şi satele aparţinătoare) dis‑
pun de 56 de monumente istorice: Șimleu Silvaniei – 28, Jibou – 22 şi Cehu 
Silvaniei – 6. Unitatea administrativ‑teritorială din mediul rural cu cea mai 
mare concentrare a patrimoniului cultural‑istoric este comuna Ileanda, cu 29 
de monumente istorice. În celelalte comune situaţia se prezintă în felul urmă‑
tor: Creaca – 23 de monumente istorice, Buciumi şi Mirșid – 22, Hida – 18, 
Hereclean şi Ip – 17, Dragu – 15, Meseșenii de Jos – 13, Almașu – 12, Bocșa, 
Gârbou şi Gâlgău – 12, Măeriște – 11, Dobrin, Letca, Lozna – 10, Băbeni, Cras‑
na, Sărmășag şi Sălățig – 9, Pericei şi Zimbor – 8, Bobota, Horoatu Crasnei şi 
Românași – 7, Agrij, Marca, Năpradea, Nușfalău şi Surduc – 6, Treznea şi Vîr‑
șolț – 5, Bălan, Benesat, Cuzăplac, Poiana Blenchii şi Someș‑Odorhei – 4, Chi‑
eșd, Coșeiu, Valcău de Jos – 3, Camăr, Cristolț, Crișeni, Fildu de Jos şi Sîg – 2, 
Cizer, Sânmihaiu Almașului, Șamșud şi Zalha – 1. Două monumente istorice 
se află în arealul a două unităţi administrativ‑teritoriale, astfel ansamblul arhe‑
ologic Porolissum – cel mai important brand din județul Sălaj și o atracție ar‑
heologică și turistică unică la nivel european și mondial – se întinde pe terito‑
riul administrativ al satului Moigrad, comuna Mirşid şi al satului Jac, comuna 
Creaca, iar părţi din fortificațiile castrului roman (vallum de piatră – clausura) 
din zonele „Dealul Măguriţa – Valea Ortelecului – Vârful Poguior” sunt situa‑
te în arealul municipiului Zalău şi al localităţii Moigrad. Şapte comune (Băni‑
șor, Boghiș, Carastelec, Halmășd, Plopiș, Rus şi Șimișna) nu au niciun monu‑
ment istoric pe teritoriul lor.

 După grupa valorică, la nivelul județului Sălaj au fost încadrate 116 
monumente în grupa A – monumente istorice de valoare națională și universa‑
lă, iar 430 în grupa B – monumentele istorice reprezentative pentru patrimo‑
niul cultural local.

Din punct de vedere structural, monumentele din Sălaj sunt grupate în 
patru categorii, în funcţie de natura lor: monumente de arheologie – 318, mo‑
numente de arhitectură – 219, monumente de for public – 6 și monumente 
memoriale şi funerare – 3. Dacă monumentele arheologice, cele de for public 
şi cele memoriale şi funerare din Sălaj intră în patrimoniul autorităților publi‑
ce, monumentele de arhitectură sunt deținute atât de administrațiile locale cât 
și de proprietari privați.

Monumentele de arheologie reprezintă 58,24% din totalul monumentelor 
istorice din judeţ. 174 sunt clasate ca monumente, iar 144 sunt situri. Din prima cate‑
gorie, 28 de monumente sunt de valoare națională. Acestea sunt: burgus‑ul roman de 
la „Fântâna Suşigului” (situat pe panta de nord a dealului Măguriţa, din cartierul Or‑
telec al Zalăului); vallum‑ul de piatră (clausura) și burgus‑ul roman situate pe capătul 
„Dungii” din Brebi; aşezarea din terasa „Csereoldal” aflată în Crasna; chiliile și cetatea 
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de pământ situate în zona „Pe cămin” (pe partea stângă a Văii Pometului, la circa 300 
m deasupra satului Jac); castrul roman, amfiteatrul roman, oraşul roman Porolissum, 
templul lui Liber Pater, complexul de cult dedicat lui Jupiter Dolichenus, complexul 
arhitectural şi drumul roman de pe dealul Pomet; valul şi turnul de observaţie al sis‑
temului de apărare roman de pe dealul Citera; aşezarea fortificată „Cetate” din Mar‑
ca; vama romană din punctul „La Poiana” (Moigrad); fortificaţia, aşezarea fortificată şi 
zona sacră din „Dealul Măgura” (Moigrad); fortificaţia şi aşezarea fortificată „Dealul 
Cetăţii” („Várhegy”) din masivul Măgura (de pe colina ce domină localitatea Şimleu 
Silvaniei dinspre Nord); aşezarea fortificată „Dealul Măgura – Observator” (Şimleu 
Silvaniei) şi aşezarea „Temetődomb” („Dâmbul Cimitirului”) din satul Zăuan.

   Castrul roman Porolissum
Sursa foto: Ovi D. Pop (Tabăra internaţională de fotografie 

„Sălaj. Frumuseţe, Tradiţie, Poveste” – 2021)
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Douăzeci dintre siturile arheologice din Sălaj sunt de importanţă naţi‑
onală: situl arheologic de la Brebi, punct „Dealul Dungii şi Roata Dungii”; si‑
tul arheologic de la Brusturi, punct „La Ruine”; castrul şi vicus‑ul militar din 
satul Buciumi; situl arheologic de la Crasna, punct terasa „Csereoldal”; peştera 
cu pictură rupestră din satul Cuciulat (una dintre cele mai vechi dovezi ale pre‑
zenţei omului în spaţiul administrativ sălăjean); situl arheologic de la Jac, punct 
„Pe cămin”; ansamblul arheologic Porolissum; situl arheologic de la Marca, 
punct „Cetate”; situl arheologic de la Moigrad‑Porolissum, punct „Dealul Mă‑
gura”; aşezarea de la „Ţigoiul lui Benedek” din satul Nuşfalău; necropola tu‑
mulară „La Vulpişte”, situată la confluenţa râurilor Racâş şi Barcău în arealul 
satului Nuşfalău; aşezarea de pe terasa înaltă situată deasupra unei vechi carie‑
re de calcar, mărginită la est de Valea Seacă sau Secătura şi la sud de drumul na‑
ţional DN1C, în apropierea satului Perii Vadului; castrul şi vicus‑ul militar din 
Românaşi; castrul şi vicus‑ul militar din satul Sutoru; necropola „Grădina Ce‑
tăţii” („Varkert”) din oraşul Şimleu Silvaniei; situl arheologic de la Şimleu Sil‑
vaniei, punct „Observator”; castrul şi vicus‑ul militar din satul Tihău şi aşeza‑
rea fortificată „Burzuor” din zona satului Zalha.

Patrimoniul arhitectural are și el o pondere semnificativă, reprezen‑
tând 40,11% din obiectivele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din jude‑
ţul Sălaj. În funcție de complexitatea alcătuirii, dintre cele 219 monumente de 
arhitectură: 27 sunt ansambluri, 9 situri, iar 183 monumente. Cele şapte an‑
sambluri de grupa valorică A sunt: cetatea Almaşului (ruine) din satul Almaşu; 
ansamblul bisericii reformate din Coşeiu; ansamblul castelului Bethlen din sa‑
tul Dragu; ansamblul castelului Wesselényi din oraşul Jibou; ansamblul biseri‑
cii reformate din Meseşenii de Jos; ansamblul bisericii reformate din satul Mi‑
neu şi ansamblul cetăţii Báthory din oraşul Şimleu Silvaniei. Încadrate în grupa 
valorică B (locală) sunt ansamblurile urbane din Zalău: „Strada 22 Decembrie 
1989”, „Strada Corneliu Coposu”, „Piaţa Iuliu Maniu”, „Strada Andrei Şagu‑
na” şi grupurile de construcţii urbane din jurul bisericii romano‑catolice, bi‑
sericii reformate şi bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. Tot de 
importanţă locală sunt şi ansamblul castelului Csaki din satul Almaşu şi ansam‑
blul castelului Haller din satul Gârbou.

Două situri din Sălaj – amenajări din jurul unor vechi castele care au 
aparținut unor familii nobiliare – au fost încadrate în grupa valorică A. Este 
vorba despre parcurile situate în zona castelului Bethlen din Dragu, respectiv 
din zona castelului Wesselényi din Jibou.

Din cele 183 monumente arhitecturale din Sălaj, 58 sunt monumen‑
te istorice de importanță națională, edificiile religioase având ponderea cea mai 
însemnată.

Bisericile de lemn din Sălaj se înscriu printre monumentele de sea‑
mă ale judeţului. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului al XVI‑lea 
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până spre sfârşitul secolului al XIX‑lea, cele mai multe fiind ridicate în secolul 
al XVIII‑lea. Bisericile de lemn din localităţile Baica, Bălan (Cricova), Bârsău 
Mare, Bârsa, Borza, Bozna, Brebi, Brusturi, Bulgari, Camăr, Cehei, Chieşd, 
Ciumărna, Creaca, Derşida, Doba, Dobrin, Domnin, Dragu, Fildu de Sus, Fo‑
dora, Hida, Horoatu Cehului, Ileanda, Nadiş, Păduriş, Păuşa, Poarta Sălajului, 
Poieniţa, Racâş, Romita, Sânmihaiu Almaşului, Sânpetru Almaşului, Şoimuş‑
eni, Topliţa, Tusa, Ulciug, Vădurele, Voivodeni şi Zimbor figurează ca monu‑
mente istorice din grupa valorică A, iar bisericile de lemn din Bălan (Joseni şi a 
fostei mănăstiri Bălan), Bic, Bocşiţa, Chichişa, Cubleşu, Husia, Inău, Jac, Let‑
ca, Lozna, Măgura, Muncel, Negreni, Noţig, Piroşa, Podişu, Porţ, Prodăneşti, 
Purcăreţ, Răstoci, Răstolţu Deşert, Răstolţu Mare, Sighetu Silvaniei, Sârbi, So‑
lomon, Turbuţa, Zalnoc şi Var se regăsesc în grupa valorică B.

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Sânmihaiu Almașului
Sursa foto: Silvana Retter (Tabăra internaţională de fotografie „Sălaj. Fru‑

museţe, Tradiţie, Poveste” – 2021)
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Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Cehei
Sursa foto: Silvana Retter (Tabăra internaţională de fotografie „Sălaj. Fru‑

museţe, Tradiţie, Poveste” – 2021)

Monumente arhitecturale de importanţă naţională sunt şi bisericile re‑
formate din Cehu Silvaniei, Coşeiu, Crasna, Mineu, Nuşfalău şi Stana; caste‑
lul Bethlen şi anexele din Dragu; castelul Wesselényi şi curia din Jibou; biserica 
reformată şi clopotniţă de lemn din satul Meseşenii de Jos; biserica romano‑ca‑
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tolică din Şimleu Silvaniei; bastioanele, zidul de incintă şi poarta cetății medie‑
vale Báthory din Şimleu Silvaniei; turnul clopotniţă de lemn din satul Recea şi 
biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Meseșenii de Sus.

De importanță locală au fost clasificate monumentele arhitecturale din 
Zalău: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”; cazarma „General Dragalina” (în 
prezent sediul Consiliului Judeţean Sălaj); casa memorială „Ady Endre”; corpul 
principal al Galeriilor de Artă „Ioan Sima”; Prefectura veche, azi Primăria muni‑
cipiului Zalău; Clădirea „Transilvania” (fost teatru orăşenesc, corpurile A, B, C); 
sediul Direcţiei de Sănătate Publică; clădirea Direcţiei Judeţene pentru Cultură; 
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” (fosta şcoală de fete); Colegiul Naţional 
„Silvania” (fost sediu al Colegiului Reformat „Wesselényi”); Cazinoul Asociaţi‑
ei Meşteşugarilor, azi sediul Secţiei de Istorie „Vasile Lucăcel” din cadrul Muzeu‑
lui Judeţean de Istorie şi Artă. Dintre monumentele istorice de importanţă locală 
din Sălaj mai amintim clădirile de o certă valoare arhitecturală: Biserica „Schim‑
barea la Faţă” din Bădăcin; bisericile „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Milu‑
ani şi Şamşud; Centrul Cultural „Simion Bărnuţiu” din Bocşa; Casa – Muzeu 
din Cizer; castelul Beldy din Jibou, azi Spitalul de bolnavi neuropsihici; casa na‑
tală „Iuliu Maniu” din oraşul Şimleu Silvaniei; sinagoga din oraşul de la poalele 
Măgurii Şimleului; conacul Zsombory din satul Zimbor şi casa memorială „Iu‑
liu Maniu” din Bădăcin. Ultima, reabilitată datorită eforturilor depuse de către 
Biserica Greco‑Catolică din Bădăcin și de către preotul paroh Cristian Borz, re‑
prezintă un exemplu în ceea ce priveşte salvarea unei clădiri de patrimoniu prin 
includerea ei într‑un proiect responsabil de restaurare.

Casa memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin în anul 2017
Sursa foto: Grigore Roibu (Tabăra internaţională de fotografie „Sălaj. Fru‑

museţe, Tradiţie, Poveste” – 2017)
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Casa memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin în anul 2021
Sursa foto: Ovi D. Pop (Tabăra internaţională de fotografie „Sălaj. Frumuseţe, 

Tradiţie, Poveste” – 2021)

Lista Monumentelor Istorice include şase monumente de for public, 
toate de importanţă locală. Acestea sunt: bustul lui Simion Bărnuţiu din faţa 
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj; grupul statuar Wesselényi din 
centrul municipiului Zalău (monument care a împlinit 120 de ani de la dezve‑
lire în 18 septembrie 2022); statuia de piatră a Maicii Domnului din satul Be‑
nesat; fântâna de piatră situată pe strada Cetăţii nr. 35 din oraşul Cehu Silvani‑
ei; monumentul comemorativ pe locul luptei lui Mihai Viteazul din 3 august 
1601, situat la cinci kilometri de satul Guruslău şi bustul lui Simion Bărnu‑
ţiu din Şimleu Silvaniei, aflat în curtea liceului care poartă numele ideologului 
mişcării revoluţionare de la 1848 din Transilvania.

Cele trei monumente memoriale şi funerare din Sălaj care figurează pe 
Lista Monumentelor Istorice sunt: mormântul şi monumentul lui Simion Băr‑
nuţiu din satul Bocşa; monumentul amintind de foametea din 1814, situat la 
aproximativ un kilometru de satul Ileanda şi ruinele criptei familiei Wessélenyi 
din Jibou. Dacă primele două monumente se încadrează în categoria valorilor 
culturale de interes local, al treilea a fost clasificat ca monument de importan‑
ţă naţională.

Datorită bogăției și diversităţii bunurilor cu valoare de patrimoniu cul‑
tural construit, ridicate pe parcursul a secole şi milenii, precum şi a gradului 



88 • Anuarul presei sălăjene 2022  / Alexandru Kürti

ridicat de dispersie pe întregul teritoriu al judeţului, monumentele istorice, 
alături de elementele de patrimoniu natural, constituie unele dintre cele mai 
valoroase resurse de care Sălajul dispune. Astfel că se impune de la sine respon‑
sabilitatea și grija pentru păstrarea și protejarea lor.

Caiete Silvane, nr. 213/octombrie 2022
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„A gondolkodásról                 
gondolkodtam”

 Ezzel a mondattal indítja leg‑
újabb könyvét a 86 éves, de szellemileg 
abszolút fiatalos kortárs tudós, szépíró 
és publicista Csányi Vilmos. A leg‑
újabb könyvét a járványnak (is) kö‑
szönhetjük, mert a bezártság szolgál‑
tatta megírásához az időt, és ez szolgált 
ürügyül véleménye és gondolatai meg‑
osztására. Drága barátaim, kedves maj-
mok* című kötete izgalmas olvasmány, 
amelyet le se tesz az ember a kezéből, 
míg a végére nem ér. (Én így tettem, s 
azóta többször is elővettem.) 

 Kicsoda Csányi Vilmos?
 Alapképezettsége kutatóve‑

gyész, de biológus is (ebből doktorált), 
majd főleg etológiára és humánetológiára szakosodott (etológia=a biológiának 
az állatok viselkedésével foglalkozó ága.) Egyetemi kutató és oktató volt. Bu‑
dapesten kívül tanított az amerikai Harvard Egyetemen. Akadémikus, számos 
díj kitüntetettje, melyek közül csak a Széchenyi Díjat és a Prima Primissima 
Díjat említeném. Számos tudományos egyesület, intézet tagja esetleg vezetője 
(vagy az volt), több tudományos szaklap munkatársa, szerkesztője. Hosszú pá‑
lyája folyamán egyedül és munkatársakkal több mint 30 tanulmánykötetet kö‑
zölt, aminek kb. negyedét angolul, melyek igen jelentős visszhangot váltottak 
ki szakmai körökben. Több mint 200 tanulmányt publikált az idők folyamán.

Másik erőssége, hogy tudománynépszerűsítéssel is sikeresen foglalko‑
zott és foglalkozik ma is. Ebbe a sorba illeszkedik a jelen könyve is. Sok tu‑
dóssal ellentétben olvasmányos és az átlagember számára érthető (nem száraz, 
nem szőrszálhasogató vagy elvont) módon magyaráz el, bonyolult dolgokat. 
Nem utolsósorban remek szépíró és publicista, aki regényeket, novellákat is ír. 

Tavaly, a 85. születésnapján Csányi Vilmost méltató egyik cikknek ez 
volt az alcíme: „A Széchenyi‑díjas biológusnak meghatározó szerepe volt ab‑

lászló lászló
Hepehupa
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ban, hogy Magyarországon is létrejött és megerősödött a modern biológia egyik 
legfiatalabb területe.” (Itt az etológiára utalnak.) És ezen állítás egyfajta értékíté‑
let is a munkásságáról. De még ehhez lehet és van mit hozzátenni.

A kötetről, melynek alcíme: Emberi és állati egypercesek
Jól tudja a tisztelt olvasó, hogy az egyperces novella legjobb‑legismer‑

tebb magyar művelője Örkény István. Én a Csányi Vilmos jelen kötetében sze‑
replő írásokat esszénovelláknak nevezném. Esszének, mert tudományos té‑
mákat taglalnak, és novellának mert könnyed, olvasmányos csíszolt irodalmi 
stílusban vannak megírva, melyek végén gyakran van a poénos csattanó vagy 
befejezés. Igaz, terjedelmüket illetően nem feltétlenül egypercesek, valamivel 
hosszabbak, de annál izgalmasabbak. 

A harmincöt esszénovella hét fejezetbe van csoportosítva, mely fejezet‑
címek elárulják, hogy miről is szólnak:

1.Járványidők (Az emberi gondolkodás, Hiedelemjárványok, Fake net, 
Az internet lassú, Összedőlt látszat, A bezárt ember.)

2.Nézzünk bizakodva a jövőbe! (5 írás)
3.Társunk és barátunk a kutya (5)
4.Az állat az emberben (7)
5.Szabályok erdeje (5)
6.Titkaink és hiedelmeink (4)
7.A pőre valóság (3)
Néhány figyelemfelkeltő gondolat, szemelvény a kötetből:
A vakcináról:
„Alig több mint százötven éve ismerjük a vakcinálás lehetőségeit, és segítségükkel 

megszüntettük a pusztító járványokat. Kialakultak a vakcinakészítés, -felhasználás tudo-
mányosan ellenőrzött szabályai és ezeket minden országban, Kínában és Oroszországban 
is szigorúan ellenőrzik, mert bármilyen tévedés iszonyú kárt okozhat. Százötven év alatt 
még nem történt ilyen. Mellékhatások rendkívül alacsony számban jelentkezhetnek, de a 
vakcinák veszélyessége elhanyagolható az oltatlan populációban terjedő kórokozó hatásá-
hoz képest. Mindezt még az internet előtti időkből eléggé biztosan tudjuk. Jöhet a vakcina, 
de az internet közössége, sok milliárd ember előbb szeretné megvitatni, hogy hasznos-e. 
Nem azok, akik foglalkoznak vele, hanem mindenki. Mindenkinek van róla véleménye, 
és ennek hatására az országnak kevesebb mint fele óhajtja beoltatni magát. Elképesztő.” 
(Az internet lassú, 28‑29.old.)

Elég tömören és közérthetően foglalja össze a védőoltások lényegét, 
amihez még annyit lehetne hozzátenni, hogy a mostani tudományos, műszaki 
és információs gyorsulás korában a gyorsabb eredmények nem számítnak cso‑
dának, főleg ha a kutatásoknak voltak korábbi előzményei. (Itt a Karikó Katali‑
nék kutatásaira gondolok, akik akár megérdemeltek volna egy Nobel Díjat.) S 
ha Csányi Romániában élne, még jobban el lenne képedve...

Hamis életcél és boldogságeszmény:
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„Vegyünk egy közposztálybeli kisembert, gyerek még, vajon hogyan veszi körül a 
közösség, ami majd életcéljait, kultúráját megszabja? Többnyire sehogy. Járhat iskolába, 
később másikba, idegen családok gyerekeivel játszik, szórakozik, televíziót néz, elmebeteg 
reklámokat, és minden azt sugallja, az legyen a célod, hogy minél nagyobbat, minél szeb-
bet, minél drágábbat minél gyorsabban kapjál. Ha sikerül. Boldog lehetsz, ez a boldogság 
titka. Ha nem sikerül, kielégítetlen leszel elrontottad az életed, kár érted, többre is vihetted 
volna...” (Válság, válság hátán, 44. o.)

Csányi nevelő is és szülő is, s nagyon jól látja, hogy a mai gyerekek „el‑
nevelését” főleg a szülők és nagyszülők végzik, s ehhez majd hozzájön az iskola 
és még inkább a média hatása. Hamis életcélokkal és életideálokkal rendelkező 
„egyenemberkéket” nevel a modern társadalom sorozatban.

Ó, azok a reklámok:
„Gondoljunk például a reklámokra! Ezek nyilvánvalóan a technológiai őrjön-

gést szolgálják, mert értelmetlen fogyasztásra buzdítanak, vegyél, mert olcsóbb, jobb, újabb, 
szebb, és ilyen még nem volt. Mi lenne, ha valamilyen globális egyezséggel betiltanák az 
összes reklámot? A legelső haszon, hogy kellemesebb lenne tévéműsorokat nézni, bár, ha 
egy-egy adást megszakítás nélkül nézhetnénk végig, lehet, hogy hamarabb rájönnénk, mi-
lyen szarok. A másik haszon az lenne, hogy mérséklődne a divatos termékek, telefonok, 
autók, ruhák, cipők iránti kereslet. Új cipőt akkor venne az ember, amikor a régi már ja-
víthatlan, és neki magának kéne megkeresni a boltokat, ahol ezket árulják...” (Mit tehe‑
tünk magunkért? 50. o.)

Ha az emberke nevelése rosszul indul, akkor az felnőttként még foko‑
zottabban kiszolgáltatott a reklámokkal szemben, melyek eszetlen fogyasztásra, 
költekezésre késztetik. Ez a fogyasztói társadalom egyértelmű kritikája!

A demokrácia és a haladás‑fejlődés híve, de például a mesterséges inteli-
gencia terén (melyet egyre többen istenítenek) úgy véli, sőt tudja, hogy az majd 
nem lehet okosabb, mint az azt kiagyaló‑elkészítő ember:

„Gyerekkoromban nekem volt palatáblám, tudni fogja ez a gép (=a mester‑
séges intelligencia), hogy hogyan kell írni rá? Meg arra is kíváncsi lennék, mit csinál 
majd, amikor a parlament elnöke elmagyarázza a szemét gépnek az ő sajátos helyzetét, és 
azt a fogalmat, hogy kuss.” (Nem félünk a farkastól, ha intelligens, akkor se, 48.o.) 

Csoporttársadalom kontra modern társadalom:
„A csoporttársadalom egyensúlyban volt a környezetével már csak azért is, mert a 

környezetet elhanyagolható mértékben zsákmányolta ki. Hiedelmi, kulturális ideái a bi-
oszféra létét nem veszélyeztették. A megatársadalom elpusztította a tőle független ősi bi-
oszférát, amit ma még természetnek tekintünk, az valójában agrárművelésű erdő, szavan-
na vagy rét, amely evolúciós szempontból olyan fiatal, hogy fennmaradásának esélyeiről 
semmit sem tudhatunk. Az ember kiirtotta maga alól a természetet, és néhány kiválasz-
tott állat- és növényfajjal meg a pusztuló bioszféra maradványaival egy ökológiailag üres-
nek tekinthető térben lebeg vagy zuhan, nem tudjuk...” (Csak a zárt rendszerek jövő‑
je jósolható, 67. o.)
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Csányi elkötelezett környezetvédő, aki jól látja, hogy az emberi meg‑
gondolatlanság milyen rohamosan rombolja, szennyezi a környezetet.

A fegyelem és az idomítás eredete:
„Még az ősidőkben az ember beszélni kezdett – a szakértők sokat vitatkoznak, 

hogy az ősidők ötvenezer vagy százötvenezer évvel ezelőtt vagy még előbb voltak-e -, én 
különböző megfontolások alapján biztos vagyok benne, hogy az ember korán tudott bi-
zonyos szavakat, mint például feküdj, ülj, hozd, vidd, nem, tedd le és hasonlók, megle-
hetősen pontosan kiejteni azon az ősnyelven, amelyen akkoriban éppen beszélt. Ezeket a 
szavakat élvezetes gyönyörűséggel gyakorolta naponta fajtársain, az akkori ősembereken, 
akik ezért ezután nem nyúltak hozzá, ültek, feküdtek, hozták, vitték és letették, mert ha 
nem, akkor, ugye, kéznél volt a bunkó, melynek egy kisebb, törést nem okozó, de megértést 
serkentő csapásával a fegyelmet a közösségben könnyen fenn lehetett tartani...” (Az em‑
ber állatkája, 71. o.)

A szerző „kutyás” ember, aki nagyon sok megfigyelést végzett a kutyá‑
kat illetően és számos tanulmányt is szentelt e kedves állatoknak. Kutyatartó is, 
s több regényének főszereplője (vagy főszereplői) a saját kutyája (kutyái). Na‑
gyon hasznosnak tartja a kutyát, melyet az ember saját képére és szolgálatára 
„teremtett”...

Erkölcs és szabályok tiszteletének fontossága:
„Nem azért nem lopok, mert nincsen szükségem arra a dologra, vagy azért nem, 

mert félek a lebukástól és a büntetéstől, hanem azért, mert az én köreimben lopni nagy szé-
gyen, és emiatt számomra a ne lopj szabálya a rangsorban nagyon elől van... A stabil tár-
sadalmakban sokszor a rossz szabályokat is betartják, mert már kialakult az erkölcsnek, 
az általános társadalmi szabálykövetésnek azon módja, amely az önmagában való sza-
bálykövetést is magas szintre helyezi az értékrendben... (A szabály az szabály!, 160. o.)

A tudósunk nevelő is, aki igyekszik embertársait, olvasóit nevelni, ha le‑
het jó útra tériteni. Mert jól lehet látni, hogy nem csak a demokrácia terén va‑
gyunk kezdők, mi kelet‑európaiak, hanem az erkölcs‑ és a törvénytiszteletünk 
is hiányos, egyéb bajaink mellett. 

Humánetológia lényege:
„A humánetológia kedvenc megközelítési módja egy viselkedési mechanizmus fel-

derítésénél az, hogy nem konstruál előre különböző tudományos teóriákat, amelyek csak 
megzavarhatják a fejét a gyakorlati munka közben, hanem csak figyel, leír, megint figyel, 
megint ír, fordítva is lehet, a lényeg az, hogy a megfigyelt viselkedéssel kapcsolatos helyze-
tekből igyekszik annak funkcióját, természetét kideríteni...” (A titok, 191‑192.o.) 

Az etológiából kialakult humánetológia világszerte elismert szakértője‑
ként hihetünk neki akkor is, amikor az új és divatos tudományág lényegét leírja.

Különbségek nők és férfiak között:
„A leglényegesebb különbségek mélyebben rejlenek. A hölgyek egy jó része, álta-

lában fiatalkorában, egyszer csak gömbölyű pocakot kezd növeszteni, ami idővel úgy néz 
ki, egy görögdinnyét próbálnának a dinnyecsősz elől valahová eldugni, persze sikertelenül. 
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Néhány hónap múlva ebből a dinnyéből nagy kiabálás és jajgatás közepette egy apró, vö-
rös, óbégató kis szörnyeteget húznak elő, aki aztán mindkét nem életét évekig alaposan 
megkeseríti. Nálunk ez másként van. Fiatalkorukban az urak hasa lapos, izmos – sze-
retjük is, ha ezeket az izmokat a hölgyek megtapintják, hogy keménységüket megtapasz-
talhassák -, az a bizonyos gömbölyded pocak nálunk is megjelenik néha, valamiféle ata-
vizmus, de márcsak az érettkor vége felé, és akkor is csak a túlságosan sok sör hatására, de 
legfőképpen ezekből a pocakokból nem másznak elő kis szörnyetegek, hogy megrontsák a 
világot...” (Hölgyek és urak: humánetológiai megfigyelések, 202. o.)

Szellemesen, nyíltan, szókimondóan beszél a társadalomban sokszor 
tabunak, vagy legalább kényesnek tartott témákról is. (Nem szexista és nem 
nőgyűlőlő, háromszor nősült.) S mint a szövegekből látható sokszor ironikus 
és önironikus akár. S ha kell egyfajta (görbe) tükröt tart a mai társadalom elé: 
Ezek vagytok, ezek vagyunk. Mindezen talán érdemes a szerzőhöz hasonlóan 
elgondolkodni. 

De ha valaki megsértődik a cím olvastán, annak tilos a Csányi Vilmos 
legújabb könyvét a kezébe venni, mert bizonyára számára nem lesz épületes ol‑
vasmány. 

*Drága barátaim, kedves majmok. Emberi és állati egypercesek, Open Books, 2021.

Rezumat: „A gondolkodásról gondolkodtam” [Am cugetat despre gândire], 
apărut în revista „Hepehupa”, nr. 3/2021.

 Este o recenzie a cărții lui Csányi Vilmos, „Drága barátaim, kedves majmok. 
Emberi és állati egypercesek” [Dragii mei prieteni, dragi maimuțe. Schițe despre oameni 
și animale,], Editura Open Books Budapesta, 2021. 

 Autorul Csányi Vilmos este un savant, profesor, scriitor octogenar, dar foarte ac‑
tiv.  El are ca formație de bază specialitatea de biochimie, dar ulterior s‑a specializat în eto‑
logie și etologie umană (Pe lângă altele a predat chiar și la Harvard, dar a făcut carieră în țara 
sa natală).

 Volumul recenzat conține treizeci și cinci de eseuri scurte prezentate sub forma 
unor schițe satirice, uneori autoironice, grupate în șapte capitole tematice.

 Autorul tratează cu inteligență, deschis și foarte spiritual subiecte, care sunt ade‑
sea considerate tabu sau cel puțin sensibile în societate (Doar câteva teme: Fake news și 
fake net, pandemia, reclamele, moravuri și năravuri umane etc.). Autorul ne arată un fel 
de oglindă strâmbă spre societatea de astăzi: „Voi sunteți aceștia, așa suntem noi...”

Hepehupa, nr. 3/2021
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CAP-ul intrat în memorie și în      
istorie (60 de ani de la finalizarea 

colectivizării din România)
Colectivizarea a fost efectuată în 

toate statele comuniste (numite și demo‑
crații populare), după modelul sovietic sau 
stalinist. România lui Gheorghe Gheor‑
ghiu‑Dej nu putea fi o excepție de la aceas‑
tă regulă. Colectivizarea/cooperativizarea 
agriculturii, adică înființarea de gospodă‑
rii agricole colective sau, în prima fază, de 
întovărășiri agricole, însemna transforma‑
rea socialistă a agriculturii – conform de‑
numirii oficiale –, care în realitate era sub‑
ordonarea economică, apoi și politică a 
țăranilor. Scopul principal era elimina‑
rea proprietății personale a țăranilor asu‑
pra pământului, a mijloacelor de produc‑
ție, precum și asupra produselor recoltate.

Relativ recent a apărut un volum remarcabil de documente despre pro‑
cesul de colectivizare în Sălaj, realizat de doi cunoscuți istorici sălăjeni: dr. Ma‑
rin Pop, cercetător principal, șef secție în cadrul Muzeului Județean de Istorie 
și Artă Zalău, în colaborare cu doctorandul Daniel-Victor Săbăceag, inspec‑
tor superior în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale*.

Autorii, cercetând imensul material arhivistic despre colectivizare, și‑au 
propus valorificarea documentelor aflate în dosarele prăfuite. Cei doi isto‑
rici mărturisesc cititorilor scopul și intenția lor în privința realizării volumu‑
lui: „Ideea realizării prezentului volum a venit în urma studierii consistentelor fonduri ar-
hivistice existente în patrimoniul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj. Am 
pornit la drum cu intenția de a pune în valoare aceste documente și a oferi un instrument 
util studenților, profesorilor, cercetătorilor științifici și tuturor celor care doresc să aprofunde-
ze tema colectivizării forțate a agriculturii în Sălaj” (p. 31).

Între 3‑5 martie 1949 au avut loc lucrările Plenarei Comitetului Cen‑

lászló lászló
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tral al Partidului Muncitoresc Român (forul de conducere supremă, unde s‑au 
luat toate deciziile majore în această perioadă). Un singur pasaj din Rezoluția 
Plenarei CC: „Trecerea la gospodăria agricolă colectivă va duce la desființarea exploatării 
capitaliste și deci la lichidarea clasei chiaburilor, care este purtătoarea acestei ex-
ploatări.” Se înțelege că este nominalizat dușmanul principal, chiaburul, adică 
țăranul înstărit. Documentul mai adaugă faptul că în procesul de transformare 
socialistă a agriculturii, partidul se sprijină pe țărănimea săracă (cei fără pământ 
sau cu pământ foarte puțin) și se aliază cu țărănimea mijlocașă (țărani cu pro‑
prietăți peste 3 hectare, dar nu și peste 10 ha, atunci fiind considerați chiaburi). 
Aceste pături ale țărănimii trebuie să fie convinse să intre în asociații agricole 
(întovărășiri) sau în gospodării agricole colective (numite cu acronimul GAC).

Cu cât cineva are o proprietate mai mare, cu atât este mai greu de con‑
vins să renunțe la proprietatea privată și să intre în colectiv. Teoretic, intrarea 
țăranilor în întovărășiri sau în colectiv trebuia să se realizeze prin mijloace paș‑
nice, prin lămurire/convingere. Documentele oficiale și recomandările trimise 
de conducerea superioară considerau că singura metodă acceptabilă în recruta‑
rea membrilor era lămurirea pașnică. În realitate era mult mai frecventă con‑
strângerea prin amenințare, șantaj sau chiar violență. Nu au lipsit nici cazurile 
de violență extremă sau chiar crime, cu scopul de a reduce rezistența țăranilor 
în fața procesului de colectivizare forțată.

După plenara din martie 1949 începe popularizarea rezoluției. În Să‑
laj, acest fenomen începe cu membrii de partid, în luna martie, apoi în luna ur‑
mătoare se extinde și printre ceilalți cetățeni, în special la sate. Aceste ședințe 
de prelucrare a hotărârilor privind colectivizarea sunt realizate sub forma unor 
adunări convocate în școlile sătești. Conform relatărilor de la aceste adunări să‑
tești, oamenii se interesează și pun frecvent întrebări despre funcționarea aso‑
ciațiilor sau a colectivelor, despre organizarea muncii, despre modalitatea de 
plată, despre viitorul proprietăților cu care se intră în colective etc. Conform 
surselor (citate și în volum), la aceste adunări „pătrund” (deși neinvitați) și 
unii chiaburi, care creează o atmosferă defavorabilă colectivizării printre săteni. 
Mulți chiaburi sunt „demascați” de autorități sau de sindicatul lucrătorilor agri‑
coli, că aceștia subminează campania de colectivizare. În multe cazuri, autorită‑
țile explică insuccesul propriu cu propaganda ostilă a „dușmanului de clasă”…

Deoarece procesul de transformare socialistă a agriculturii debutează și 
apoi se desfășoară în chip anevoios, în iulie 1949 se introduce legea impozitu‑
lui agricol, care prevedea ca producătorii agricoli să fie obligați să predea la stat, 
la un preț oficial, o cotă parte din producția agricolă. Măsura se dorea să fie și 
una de constrângere a țăranilor, ca ei să vadă că la colectiv e mai bine decât în 
mediul privat. În același timp, statul dorea să asigure nevoia de cereale și ali‑
mente de consum pentru restul populației, prin sacrificarea țărănimii. Aceste 
cote se stabileau pe baza suprafețelor semănate, când se calcula o recoltă pro‑
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babilă, și nu țineau cont de condițiile meteorologice și nici de recoltele reale. 
Cei care nu îndeplineau obligațiile din cotele impuse erau pasibili de condam‑
nări severe de până la 15 ani de detenție. (Să nu uităm că suntem doar la patru 
ani de la terminarea războiului și la doi ani de secetă care a afectat grav agricul‑
tura și producția de alimente. Sătenii înșiși duceau lipsă de alimente, de produ‑
se, dar și de unelte și mașini agricole. Dar aceste fapte se pare că nu‑i prea inte‑
resau pe noii stăpâni…)

Colectivizarea din România a durat aproape un deceniu și jumătate, în‑
tre 1949 și 1962, și a avut cel puțin trei etape distincte:

Prima fază a avut loc între 1949‑1953 și se poate afirma că nu a avut 
prea mare succes, deși autoritățile au depus eforturi: au încercat prin convinge‑
re, prin forță și constrângere, dar populația satelor a opus rezistență și nu a gră‑
bit propria sa subordonare și distrugere. Au avut loc abuzuri, au fost și victime. 
Prin realizarea transformării socialiste a agriculturii se promitea țăranilor raiul 
comunist în satele din România, după modelul sovietic. Se promitea și faptul 
că femeile vor deveni libere și egale cu bărbații, muncind liber în agricultura 
socialistă. Metoda principală de constrângere era aplicarea strictă a sistemului 
de rechiziționare a cotelor agricole…

În 1953 a murit Stalin, și cu acest eveniment, colectivizarea parcă a pier‑
dut din elan, devenind un timp mai puțin violentă. Practic, al doilea val al co‑
lectivizării s‑a intensificat în 1956. Această etapă s‑a derulat și în contextul mă‑
surilor de reprimare a efectelor revoluției din Ungaria, care a avut un anumit 
ecou și la noi. Acest val nu a durat prea mult și nu a avut nici rezultatul aștep‑
tat, deși propaganda oficială răsuna de succesele acestei bătălii veritabile. Rela‑
tările din presă și statisticile vremii erau mai mult decât triumfătoare, că totul 
merge strună în agricultura socialistă și cât de populară este agricultura colec‑
tivă printre săteni…

Al treilea și ultimul val al colectivizării s‑a derulat între 1957‑1962. Co‑
operativizarea, cel mai devreme, a fost finalizată în regiunile Galați și Constan‑
ța (Dobrogea), iar în primăvara anului 1962 și pe plan național. (Adică acum 
exact 60 de ani!) Sălajul nu a fost o zonă fruntașă în acest proces (deși autorită‑
țile locale s‑au străduit la rândul lor), dar nici chiar codașă.

În tot procesul de colectivizare, din start s‑a urmat exemplul sovietic. 
Pentru a copia suficient de fidel acest model, au fost trimiși la schimb de ex‑
periență în Uniunea Sovietică activiști de partid din România (și din Sălaj evi‑
dent), iar apoi și săteni. Întorși acasă, respectivii trebuiau să popularizeze cele 
văzute acolo, în patria lui Lenin și Stalin. Paralel, în presa din România și din 
Sălaj erau omniprezente relatările despre realizările mărețe din „Prima Țară a 
Comunismului”. Munca în colhozuri și viața sătenilor din URSS erau prezen‑
tate în chip idealizat.

Finalizarea oficială a colectivizării din România a fost anunțată în mar‑



László László /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 97

tie 1962, iar în aprilie, cu mare fast s‑a organizat sesiunea solemnă a Marii Adu‑
nări Naționale (legislativul vremii), unde au fost invitați 11000 de țărani colec‑
tiviști. Cifra simbolică de 11000 a vrut să dovedească superioritatea regimului 
comunist față de regimul anterior din România – cel „burghezo‑moșieresc” –, 
deoarece cu ocazia răscoalei din 1907 se vehicula că 11000 de țărani ar fi fost 
uciși…

La adunarea solemnă a Marii Adunări Naționale, însuși Gheorghe 
Gheorghiu‑Dej a declarat: „Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale este 
consacrată unui măreț eveniment istoric în viața poporului nostru: terminarea colectiviză-
rii agriculturii. În Republica Populară Română, socialismul a învins definitiv la 
orașe și sate.” Acest fapt însemna că aproape 95% din suprafața agricolă din 
România fusese cooperativizată.

În procesul de colectivizare, țăranii au fost nevoiți (siliți, obligați sau 
forțați în funcție de loc și de conjunctură) să intre cu pământurile, utilajele 
agricole și cu animalele lor în aceste gospodării colective. Din documentele pu‑
blicate în volum reiese că primii intrați în colective au fost țăranii lipsiți de pă‑
mânt sau cu pământ foarte puțin. (Ei aveau cel mai puțin de pierdut.) În colec‑
tiv, țăranii au fost organizați în brigăzi (grupe de lucru) conduse de brigadieri, 
iar remunerația lor era sub forma normei. (O normă era o unitate de plată pen‑
tru o zi de lucru, plată care consta din produse și mai puțin din bani.) Plata 
normelor realizate într‑un an se achita doar toamna, după strângerea recoltei. 
Deoarece colectivele nu dispuneau de mașini agricole și de tractoare, ele le în‑
chiriau de la stațiuni de mașini și tractoare de stat (SMT), iar contravaloarea se 
plătea în produse agricole.

Gospodăriile colective au fost subordonate organelor de stat și de par‑
tid, care luau principalele decizii: ce, cât și cum să producă, când să înceapă se‑
mănatul sau strângerea recoltei etc. Prețurile la care trebuiau vândute (preda‑
te) statului produsele erau stabilite/dictate tot de autorități. Din aceste motive, 
veniturile, pensiile și nivelul de trai ale colectiviștilor erau printre cele mai scă‑
zute din țară, care era la rândul ei foarte săracă. Este incontestabil că la început, 
colectivizarea a adus o oarecare îmbunătățire a situației țăranilor mai săraci, dar 
pentru majoritatea țăranilor și sătenilor, colectivizarea a adus înrăutățirea situ‑
ației lor materiale. Colectiviștii au căutat să‑și suplimenteze veniturile foarte 
mici prin vânzarea produselor realizate în gospodăriile anexe (grădina de lângă 
casă, numită și lotul familial).

Volumul impunător de documente dedicat colectivizării din Sălaj înce‑
pe cu un studiu introductiv, în care autorii ne prezintă cadrul și demersul pro‑
cesului cooperativizării agriculturii din România și din părțile noastre. În pri‑
măvara anului 1949, când a fost lansat acest proces de transformare socială și 
economică, exista încă județul Sălaj interbelic (care se întindea până la granița 
româno‑maghiară), unitate administrativă desființată în 1950, când după mo‑
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delul sovietic au fost înființate regiunile și raioanele în țara noastră. Cu acest 
prilej, Sălajul istoric a fost împărțit între trei regiuni: Cluj, Crișana și Mara‑
mureș. Studiul introductiv explică sistematic și detaliat pașii care au fost urmați 
de către autorități în realizarea transformării socialiste a agriculturii, și cum a 
reacționat populația satelor la acest demers dur și de durată. Se fac multe trimi‑
teri la documentele publicate în volum, precum și la o bogată literatură de spe‑
cialitate și la alte surse, publicații, presă etc. Pe lângă sursele și izvoarele scrise, 
autorii au făcut apel și la istoria orală, după cum reiese din seria de interviuri re‑
alizate în anii pregătirii volumului. (Poate că interviurile cele mai relevante pu‑
teau fi publicate în anexa digitală a volumului…)

Partea principală a cărții o constituie cele peste 200 de documente de 
arhivă, care au în total peste 350 de pagini (în volumul de format mare, A3.) 
Printre documentele transcrise și publicate sunt diverse acte, de la cereri, plân‑
geri și declarații particulare, înscrisuri oficiale emise de organe de partid și de 
stat: procese verbale, rapoarte, decizii, circulare, anchete, inventare, proiecte, 
răspunsuri etc. Documentele sunt publicate în ordine cronologică; primul do‑
cument datează din martie 1949, iar ultimul, din octombrie 1962, deci acoperă 
întreaga perioadă de colectivizare.

Resursele atent selectate și publicate reflectă în chip fidel mersul gre‑
oi al procesului de colectivizare: autoritățile au avut nevoie de forțări, soma‑
ții, insistență propagandistică îmbinată cu șantaj, amenințare etc., ca în satele 
și orașele din Sălaj să se poată organiza o întovărășire sau un GAC. Autorități‑
le și reprezentanții lor s‑au pripit, s‑au bâlbâit de mai multe ori, dând dovadă 
de multe ori de rigiditate și nepricepere, iar sătenii încercau să opună rezisten‑
ță cât, unde și cum au putut. Autoritățile locale și conducătorii de la nivelul co‑
munelor și raioanelor, la rândul lor erau presate de forurile superioare, care aș‑
teptau rezultate imediate și convingătoare, dar realitatea din teren era mult mai 
complexă și mai greu abordabilă, iar lămurirea sătenilor era grea: se știe că ță‑
ranul este bănuitor din fire. Rezistența lor era pusă la încercare de măsurile re‑
strictive și chiar represive. Sistemul cotelor era folosit constant ca o menghină, 
care strânsă, treptat ducea la sărăcirea familiilor, care rămâneau fără rezerve de 
alimente, fără furaje și fără semințe de semănat. A devenit o practică uzuală ca 
țăranilor să li se interzică, după seceriș, să ducă acasă în gospodăria proprie ce‑
realele, iar treieratul trebuia să se facă pe arie (în câmp). De acolo, trebuiau mai 
întâi să transporte și să predea statului cotele cerute și doar după aceea puteau 
să‑și ducă acasă ce le rămânea. Statului trebuiau să‑i fie predate doar produse 
de primă calitate, și sătenilor le rămâneau doar cerealele de slabă calitate, neac‑
ceptate de bazele de recepție.

În vara anului 1949 au fost organizate primele gospodării agricole co‑
lective din România, iar în cazul Sălajului de atunci, la Berveni (acum jude‑
țul Satu Mare). Aici a fost înființat GOSCOL „Înainte” Berveni. În prima fază 
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s‑au înscris 42 de familii, din care 11 fără pământ, 29 de familii sărace și 2 fa‑
milii de mijlocași. (În acea vreme satul avea peste 3000 de locuitori, de unde 
reiese că în prima fază, doar o mică parte a sătenilor s‑au înscris în colectiv…)

Până la urmă, marea mobilizare își face efectul: în urma muncii de lă‑
murire dusă de activiștii de partid la începutul anului 1950, din 16 localități să‑
lăjene se înaintează cereri către forurile superioare, în vederea obținerii aprobă‑
rii înființării de întovărășiri sau gospodării colective. Cererile locale verificate 
la nivelul județului sunt înaintate la CC al PMR, care era abilitat să aprobe în‑
ființarea a tuturor astfel de inițiative. (De remarcat că CC era un organ de par‑
tid, dar era deasupra instituțiilor de stat, avea drept de veto, drept de inițiativă 
legislativă și de control.) Dintre cele 16 localități sălăjene, cele mai multe erau 
din raionul Jibou – în număr de 7 (p. 19).

Comitetul județean de partid avea frecvent preocupări cu prima în‑
tovărășire din județ (din Berveni); merită să cităm din Raportul elaborat de 
Comitetul Județean de Partid, Secția de Propagandă și de Agitație pe 1 iulie 
1949: „Atât în faza de pregătire a condițiilor de colectivizare, cât și în prezent s-a dus și 
se duce o muncă de propagandă intensă în această comună, însă nu putem spune că am 
obținut rezultatele cele mai bune. O serie de chiaburi și unii indivizi dubioși, foști aface-
riști și speculanți, caută să-i sperie pe țăranii înscriși pentru colectivizare, căutând la înce-
put chiar să atragă de partea lor pe foștii prizonieri, ceea ce însă nu le-a reușit fiind la urmă 
demascați chiar de acești foști prizonieri. [Majoritatea oamenilor care au fost prizo‑
nieri sovietici în război, cunoșteau realitățile din colhozurile sovietice, deci ei 
din start s‑au opus colectivizării. Însă autoritățile nu aveau curajul să ia măsuri 
împotriva lor, că ar fi devenit și mai nepopulari. Și sperau că vor reuși atrage‑
rea foștilor prizonieri la noul regim comunist.] Pentru a împiedica munca de acți-
une s-a constituit un corp de 10 din cei mai buni agitatori, care au primit instructaj speci-
al și duc muncă de lămurire de la om la om și în special între cei înscriși, reușind să ascută 
lupta de clasă…” (doc. nr. 13, p. 62). (Mai aflăm, din sursă, că este numit un ac‑
tivist de partid de la comitetul județean, direct responsabil să coordoneze acti‑
vitatea de propagandă din Berveni, dar comuna este frecvent vizitată și contro‑
lată de delegați din centrul de plasă. Chiar secretarul județean adjunct personal 
răspunde pentru această comună. Cum se vede și în acest caz, pentru marea ca‑
uză – instaurarea socialismului la sate – se depune o muncă imensă din partea 
partidului și statului, dar nici măcar forurile județene nu sunt mulțumite de re‑
zultatele eforturilor. Lozinca privind ascuțirea luptei de clasă se referă la lupta 
politică dusă împotriva chiaburilor.)

Înființarea de întovărășiri agricole sau organizarea de gospodării colec‑
tive, pe lângă rezistența țăranilor, trebuie să învingă și alte obstacole cu caracter 
material sau tehnic: suprafața totală a terenurilor țăranilor înscriși este neîndes‑
tulătoare. Din acest motiv, din rezerva de stat existentă, creată prin naționa‑
lizarea unor suprafețe luate de la moșieri, se încearcă creșterea acestei zestre 
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funciare. Deoarece terenurile înscrise/aduse în colectiv sunt răsfirate/împrăști‑
ate prin tot hotarul localităților, se impune comasarea lor. (Cu aceste comasări 
vor fi nedreptățiți țăranii neasociați: cărora pentru pământurile lor mai bune li 
se dau în schimb terenuri de slabă calitate și mai îndepărtate de vatra satului.) 
Noile asociații și gospodării colective au nevoie de sedii, grajduri, depozite etc. 
Cele necesare se asigură din bunurile imobile și mobile luate de la moșieri sau 
chiaburi. Statul încearcă să asigure credite pentru noile unități agricole și în 
presă se face mare propagandă în acest sens: că statul depune eforturi în favoa‑
rea gospodăriilor colective și a țăranilor colectivizați. Noile asociații și colecti‑
ve sunt slab dotate și la capitolul de atelaje, animale de tracțiune, mașini și uti‑
laje agricole.

Pe baza documentelor din volumul prezentat se poate urmări foarte vi‑
zibil faptul că noul regim (comunist) elimină în mod continuu vechile elite, 
toate rămășițele regimului precedent și proprietatea privată. Reiese și faptul că 
noile structuri și relații prind contur, astfel apare „omul nou”. (Acest om nou 
este cunoscut în literatura de specialitate ca „Homo Sovieticus”.)

Autorii volumului despre colectivizarea din Sălaj au atașat ca anexă și 
o bază de date cu toate întovărășirile și gospodăriile agricole colective din Sălaj 
(actualul județ Sălaj), din intervalul 1949‑1962. Localitățile (282 la număr) sunt 
înșirate alfabetic și în dreptul fiecărei localități sunt trecute când și ce fel de în‑
tovărășire sau gospodărie a fost înființată, sub ce denumire, când au fost unifi‑
cate într‑un singur CAP etc. Ca exemplu, vi le reproduc pe cele din Zalău, lo‑
calitate în poziția nr. 279, din tabel: Zalău, Întovărășire agricolă, denumirea și data 
constituirii: „Simion Bărnuțiu” – 12 martie 1956. „Petőfi Sándor” 30 noiembrie 1958. 
„Ilie Pintilie” (anul lipsește). Gospodărie agricolă colectivă, denumirea și data constituirii: 
„Simion Bărnuțiu” – 9 octombrie 1960 (p. 366).

Chiar lecturarea denumirilor date acestor întovărășiri/gospodării colec‑
tive este caracteristică epocii. Erau la modă nume de personaje istorice conside‑
rate revoluționare sau progresiste, eroi comuniști sau alte nume și denumiri ti‑
pice. Unele denumiri care astăzi nu mai spun nimic sau care ne fac să zâmbim. 
Doar câteva exemple: „Pravda”, „Drumul lui Lenin”, „Octombrie Roșu”, „Pri‑
măvară Nouă”, „Victoria Socialismului”, „Miciurin”, „Biruința”, „Viața Nouă”, 
„Congresul III. P. M. R.”, „Secera și Ciocanul” etc.

Volumul este însoțit de un CD realizat de autori, pe care aceștia au adu‑
nat și au digitalizat articolele din presa locală sălăjeană: reportaje, articole, do‑
cumentare despre agricultura socialistă, despre mersul colectivizării, realizările 
agriculturii socialiste, lupta de clasă dusă împotriva chiaburilor, viața oamenilor 
din colectiv etc. Articolele au fost publicate în intervalul de timp dintre februa‑
rie 1949 și martie 1957, în săptămânalele „Graiul Sălajului”, „Lupta” și „Drum 
Nou” (apărute la Zalău sau Jibou.)

În documentele și majoritatea surselor publicate în volumul istorici‑
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lor Marin Pop și Daniel‑Victor Săbăceag, deși sunt înscrisuri oficiale (reflec‑
tând atitudinea oficială, chiar dură a regimului, care se numea democrație po‑
pulară, dar în realitate a fost o dictatură), se pot observa multe cazuri dramatice 
ale unor familii sau persoane, sau chiar comunități. Se poate vedea că autorită‑
țile, dacă trec pe calea colectivizării forțate, atunci duc procesul până la capăt, 
fără milă și fără iertare…

În cazul acestei colecții tematice de documente poate ar fi fost utile 
și unele ilustrații: fotografii‑document despre colectivizare, afișe, fotocopii ale 
unor manuscrise transcrise în volum. Să vadă cititorul interesat ce înseamnă un 
document în original și cât trebuie să muncească aceia care cercetează trecutul, 
până când un document scris de mână ajunge în fața noastră în varianta tran‑
scrisă pe calculator…

Transformarea socialistă a agriculturii din România a început acum mai 
bine de 70 ani, dar efectele sale negative se simt chiar și în secolul XXI: prin 
îmbătrânirea și depopularea satelor noastre. (Aceste fenomene negative au per‑
sistat sau chiar s‑au intensificat pe alocuri și după 1989, datorită unor noi pro‑
vocări și oportunități, dar ele măcar nu au fost forțate, ci mai mult spontane și 
voluntare…) Oricum, aceste procese își au începuturile în lansarea colectivi‑
zării.

Merită să fim atenți la acest volum și la acest fenomen redat în și prin 
documente, mai ales și datorită faptului că în primăvara anului 2022 se împli‑
nesc 60 de ani de la finalizarea oficială a procesului de colectivizare din Ro‑
mânia. Sau în limbajul vremii apuse: „Socialismul a învins definitiv la orașe și 
sate”. Dar, după cum se vede, acest „definitiv” s‑a dovedit a fi unul limitat în 
timp, și din această cauză am formulat: „CAP‑ul a intrat în memorie și în isto‑
rie…” Volumul ne ajută să cunoaștem mai bine un capitol mai puțin plăcut din 
istoria noastră recentă.

 
* Marin Pop – Daniel‑Victor Săbăceag, Colectivizarea agriculturii în Sălaj. 

Contribuții documentare (1949-1962). Editura Mega, Cluj‑Napoca și Editura Po‑
rolissum, Zalău, 2020.

Caiete Silvane, nr. 206/martie 2022
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Țara permiselor, diplomelor și 
certificatelor false

Inventivitatea, aviditatea și prostia umană sunt nelimitate. Ai noștri 
sunt inventivi în a fenta legea. Legea care este socotită ca un obstacol doar pen‑
tru cei cinstiți (sensul local al termenului „proști”) și fiind doar facultativă pen‑
tru cei care sunt șmecheri sau alt termen autohton, „descurcăreți”. Că de mult 
s‑au găsit (se găsesc) posibilități de a sări peste lege pe filiera pcr (pile/cunoștin‑
țe/relații), doar să știi la ce ușă să bați cu ploconul.

Dacă nu ai chef de lucru sau de școală, te îmbolnăvești subit și ob‑
ții concediu medical sau scutire (motivare) medicală pentru muncă sau școa‑
lă. Dacă te gândești pe termen mai lung, atunci există posibilitatea pensiei de 
boală. Pensie de boală cu acte în regulă, dar între timp poți munci la negru în 
România, sau pentru bani frumoși în Austria sau Germania. Ai doar obligația 
de a te prezenta anual în fața unei comisii medicale pentru prelungirea pensi‑
ei respective. Ești liniștit, ai uns bine unde trebuie și pensia ți se va prelungi 
fără durere de cap. Cum spunea unul: – Dau la doctorul pensia mea de boală 
pe o lună, ori în cel mai prost caz pensia pe două luni, și în restul anului pen‑
sia îmi intră în cont. Și doctorul câștigă ceva și eu iau ceva. Colaborăm de mi‑
nune. Ce câștig în plus muncind la negru sau în străinătate – e bonusul meu. 
Eu muncesc, eu câștig… Numai noi fraierii plătim contribuții și alții benefici‑
ază de ele pe nedrept.

Ai nevoie de diplomă de bac, se poate rezolva, contra cost. Vrei diplomă 
de licență (și nu ai chef, timp și nici talent la carte), la facultățile private merge 
ușor. O persoană a povestit că în anii studenției la o fabrică de diplome metoda 
era simplă: o dată pe an vizita instituția – în septembrie ca să plătească la secre‑
tariat taxa de școlarizare. Unii mai delăsători făceau această vizită de două ori pe 
an, adică în fiecare semestru. La absolvire proful aducea lucrări de licență gata 
făcute de alții. Le vindea la 200 de euro bucata, trebuia scris doar numele can‑
didatului și al filialei facultății. Respectivul candidat a vrut să negocieze prețul, 
doară era la științe economice. Însă s‑a înșelat, că proful i‑a ținut prima lecție în 
patru ani, din care esența a fost: și sărac și cu pretenții! Nu‑ți convine, pune‑te 
pe carte și fă o lucrare de minimum 70 de pagini, cu referințe și bibliografie ca 
lumea. Îți ia vreo 3‑4 luni. Cât câștigi în 3‑4 luni? Să zicem lunar 500 de euro. 
Deci te‑ar costa 1500‑2000 de euro, iar eu îți servesc garantat 100 % la 200 de 

lászló lászló
Magazin Sălăjean
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euro. Nu fi ingrat și mai ales să nu te pui rău cu mine!
Omul nostru și‑a cerut scuze și a plătit repede suma cerută. Iar de două 

decenii este licențiat în economie și lucrează la stat cu elan. Pardon: se face că 
lucrează și se plictisește toată ziua în fața unui calculator.

Vrei permis și cât de repede? Se poate rezolva. Periodic DNA‑ul sau 
poliția face o escală la câte un serviciu județean de permise, dar industria per‑
miselor false totuși înflorește. Și cei cu permise false fac ravagii în circulație. 
Să recunoaștem, nu doar ei, că mai sunt mulți care fac acest lucru cu permisul 
legal obținut, iar alții fără permis sau cu permisul suspendat. Cei care‑și cum‑
pără sau vând permise sunt inconștienți cât de periculoși sunt pentru viețile 
noastre… Dar ei nu au vreo remușcare sau mustrare de conștiință. Pentru unii, 
permisul să iasă, iar pentru partea cealaltă banul…

Mai nou, sunt la modă și certificatele de vaccinare false. S‑au descope‑
rit mai multe rețele cu vaccinare la chiuvetă, ori metoda certificatelor false. Cei 
care vând sunt lacomi și inconștienți. Dar vorba aceea, banul să iasă! Cei care 
cumpără aceste certificate se cred deștepți, dar de fapt sunt proști: îi pun pro‑
pria viață în pericol, că vaccinul asigură o protecție de peste 90 %, dar actul fals 
nu asigură protecție. Mai pun în pericol viața și sănătatea altora, dar ce poți să 
aștepți de la ei? Că întrețin corupția și practicile periculoase și ilicite? Nu cred 
că le pasă.

Și lumea din jur văzând că în România există rețele de falsificare a cer‑
tificatelor de vaccinare, deja ne impune alte restricții. Pe lângă certificat, trebu‑
ie să prezinți și un test etc. Iarăși devenim nu doar proștii Europei, dar și lepro‑
șii ei. Pentru ce? Pentru că avem șmecheri și descurcăreți printre noi. Pentru 
că ne încadrăm perfect la categoria de țara a tuturor posibilităților și imposibi‑
lităților. Cu brio.

Magazin Sălăjean, 3 noiembrie 2021
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Terapia inimii
Arta de a scrie (ars scribendi) este un calvar fericit pentru acei (puțini) vi‑

sători incurabili, care încă mai cred în zâne și în magia lor, mai ales atunci când 
evadează, halucinați, într‑o lume ficțională, arhaică sau medievală. Înainte de 
toate, visătorii (și visătoarele) au nevoie de o terapie a inimii. Au nevoie să‑și 
privească, uneori, chipul în oglinda vremilor apuse, adresându‑i obsedanta și 
retorica întrebare: „Ce‑ai făcut cu inima ta?” Dar o astfel de terapie, realizată 
efectiv (și afectiv) prin intermediul scrisului, se desfășoară abia la capătul de‑
șertăciunilor cotidiene, într‑o mult râvnită oază de liniște și de singurătate…

Ancuța Mărieș (n. 16 octombrie 1972, la Zalău) este o visătoare apar‑
te, dacă ne gândim doar la faptul că, în anul 2006, pe meleaguri sălăjene, punea 
bazele unei trupe de dans, teatru și muzică arhaică, Nimfele Daciei, cunoscute 
sub genericul Zânele. Să menționăm, apoi, că, pe măsură ce se dedică scrisului, 
aceeași visătoare ni se înfățișează, oarecum cameleonic, în multiple ipostaze li‑
terare. În romanele pe care le‑a publicat până acum, ea cochetează fie cu lite‑
ratura fantasy (Lorzii de la capătul deșertului, 1997), fie cu literatura SF (Surori pe 
veci amazoane, 2005) ori cu ficțiunea istorică (Mama zânelor și centurionul, 2007), 
pentru a se apropia, ulterior, de fantasticul propriu‑zis odată cu volumul de po‑
vestiri și nuvele (Leopard în pustie, 2019). Cu o singură excepție, însă una lirică 
(originalul Ritual în versuri comentate, 2018), toate cărțile Ancuței Mărieș (medic 
în cadrul Ministerului de Interne) au mizat aproape exclusiv pe fantezie și pe 
imaginație, în sensul că ficțiunile ei nu s‑au raportat decât parțial și, mai degra‑
bă, convențional la o anumită realitate.

Pe cât de fanteziste erau aparițiile editoriale precedente, pe atât de rea‑
listă e recenta culegere de texte narative Poftiți! Câinii nu mușcă (Editura Caie‑
te Silvane, Zalău, 2021). Titlul acestui amalgam epic ne invită la Curtea imagi‑
nară a scriitoarei și ne îndeamnă să ne înfruptăm din roadele dulci‑amărui ale 
creației sale. De altfel, autoarea apelează, de la bun început, la bunăvoința citi‑
torului, fraternizând cu el în termeni neaoși: „No, hai, dă pagina (…). Te asi‑
gur că ai mare nevoie să citești toate astea, cum am avut și eu nevoie să le scriu 
pentru tine”. Treptat, pătrundem în atelierul literar și aflăm că scrisul e un „vi‑
ciu sublim”, că presupune nopți albe și secătuire de energie, dar și tămăduire, 
speranță, înscriere în timp: „Atât îmi doresc. Să scriu. Nu costă. Nu dăunează 
sănătății. Nu deranjează pe nimeni. Pentru mine este vindecare, înseninare, vi‑
ziune, viață fără de moarte și tinerețe fără bătrânețe” (Scriu cu pasiune). Menirea 

marCel luCaCiu
Caiete Silvane
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prozatorului (respectiv a prozatoarei) e aceea de a zămisli din cuvinte, din idei 
și din imagini propriul univers înzestrat cu personaje care să se miște, să tră‑
iască, să vorbească și să rămână în mintea cititorilor asemeni unor oameni din 
„lumea cea aievea”. Lupta cea mai grea este să creezi aceste personaje, să le dai 
viață. Ancuța Mărieș ne demonstrează că știe acest lucru, mărturisindu‑ne cât 
de anevoioasă a fost crearea unui personaj, precum Oka Hito, maestrul de arte 
marțiale: „…A‑i da viață era un eroism și o smulgere din energia vieții mele. O 
luptă continuă, acerbă, contra cronometru” (Maestrul de sub cascadă).

Trebuie însă precizat că frag‑
mentele de mai sus au fost desprin‑
se din mozaicul celor 27 de texte ale 
cărții de față și că ele, pe lângă altele 
de acest fel, ar putea constitui, sepa‑
rat, un jurnal de creație extrem de in‑
teresant.

În esență, cu alura lui de jur‑
nal în răspăr (căci evenimentele sunt 
narate în funcție de fluxul memoriei 
și nu după vreun criteriu cronologic), 
volumul reunește schițe decupate din 
realitatea imediată (La bilanțul Poli-
ției, Căpitan, O bătălie ca-n Dealu Spi-
rii), tablete (Un viciu sublim, Videocon-
ferința), povestiri (Taki-Taki, Rafturile 
din arhivă, Cocoșul babei și supica prun-
cului), reportaje despre festivalurile 
de tradiții (România, Franța), anecdo‑

te (Poza, De trei ori peste cap) sau, pur și simplu, amintiri din vremuri școlare ori 
din anii studenției clujene.

E lesne de înțeles că scriitoarea nu a mai avut nevoie, acum, să plăsmu‑
iască amazoane, centurioni ori samurai. Personajele sunt luate direct din lumea 
cotidiană; de la cabinetul medical, de la ședințe, de pe stradă, din lungile călă‑
torii etc. Identitatea lor este (mai mult sau mai puțin) transfigurată și limbajul 
(pe alocuri) e ușor cosmetizat. De aici și doza de autenticitate, de viață trăită și 
nu de pură ficțiune.

Caracterul eterogen al acestor pagini se datorează, într‑o bună măsură, 
și registrelor sau tonalităților diferite. De pildă, sobrietății textelor despre actul 
de creație i se alătură o melancolie duioasă în povestirea Taki-Taki (o reconsti‑
tuire emoționantă a vieții unei cățelușe), o ironie acidă în schița Pe când eram eu 
sublocotenentă (unde „drăguțul” de altădată „uită” să mai vină la Gara de Nord) 
și, nu în ultimul rând, umorul debordant din anecdota De trei ori peste cap (o du‑
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duie credulă se dă peste cap, un domn spunându‑i că doar așa va rămâne însăr‑
cinată și – culmea! – lucrul acesta… chiar se va întâmpla).

Năucitoarea varietate narativă are, dacă nu o unitate de compoziție, una 
de stil grație oralității. Ancuța Mărieș scrie și totodată povestește, impetuos, de 
parcă ar avea în fața ei un auditoriu. Printre interjecții, exclamații, formule de 
adresare directă, specifice oralității, întâlnim verbe la modul imperativ, precum: 
„auzi(ți)!”, „credeți(‑mă)!” etc. De asemenea, unitar procedează scriitoarea și 
atunci când recurge la comparații plastice, pline de tot hazul, menite să ilustre‑
ze o scenă ori o situație: „Toate fetele ne uitam la el (la studentul arab – n.n.) ca 
la cireșul copt” sau „În fața mea era un lung șir de oameni, ca la butelie în vre‑
mea lui Ceaușescu”.

Până la urmă, pentru Ancuța Mărieș aproape că nici nu mai contează 
unde și care sunt granițele dintre speciile literare. Important este că scrie, iar 
scrisul înseamnă o terapie a inimii sale rebele; o resuscitare a timpului pierdut; 
o trăire pasională a clipei faustiene. Ars scribendi a devenit și pentru ea un mo-
dus vivendi.

Admirabilă și captivantă, prin fluența narațiunii, prin intensitatea con‑
fesiunii fruste, Poftiți! Câinii nu mușcă este o carte ce pune deopotrivă în valoa‑
re harul de povestitor și acuitatea privirii de reporter; o carte‑spectacol (al vie‑
ții) la fel ca lansările de carte ale autoarei înseși.

Caiete Silvane, nr. 203/decembrie 2021



Botezul gândurilor
Imaginea dascălului se pierde în vâltoarea vremurilor aspre pe care le 

trăim și puțini dintre noi ne mai amintim, astăzi, de sfioasa Dăscăliță a lui Oc‑
tavian Goga, de „bătrânul dascăl” din Scrisoarea I a lui Mihai Eminescu ori de 
simplitatea și modestia Domnului Trandafir, sugestiv creionate de Mihail Sado‑
veanu. Parafrazându‑l pe marele poet german Friedrich Hölderlin, ne între‑
băm și noi, adesea: La ce bun dascălii (a se citi profesorii) în vremuri de restriș‑
te spirituală?… Și totuși…

O jumătate de veac, Octavian Guțu a fost profesor de limba și literatu‑
ra română la Liceul de Filologie‑Istorie „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silva‑
niei (în prezent, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”). Îndelungatului par‑
curs didactic i s‑au adăugat, treptat, alte activități școlare (director al colegiului 
menționat anterior, 1978‑1990; inspector școlar general al Inspectoratului Șco‑
lar Județean Sălaj, 1990‑1996) și extrașcolare (membru în Colegiul Prefectural 



Marcel Lucaciu /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 107

al Prefecturii Județului Sălaj, 1990‑1992; 
consilier în Consiliul Județean Sălaj, 
1996‑2000; primar al orașului Șimleu Sil‑
vaniei, 2000‑2004; consilier în Consiliul 
Local al orașului Șimleu Silvaniei, 2004‑
2008).

Fără îndoială, impresionantul pal‑
mares îl îndreptățește pe „dascălul de citi‑
re și simțire românească” să‑și adune re‑
flecțiile dulci‑amărui despre viață și, pe 
alocuri, despre propria‑i viață, într‑o car‑
te surprinzătoare, intitulată Gânduri ne-
botezate. Un leac pentru singurătate (Editu‑
ra Ecou Transilvan, Cluj‑Napoca, 2022). 
Surprinzătoare, nu atât prin târziul de‑
but editorial, cât prin faptul că ne aflăm 
în fața unei antologii de cugetări, maxime 
și aforisme care nu sunt extrase din cărți 
(așa cum, probabil, mulți s‑ar fi așteptat), 

ci din viața trăită, cu intensitate, conform versurilor eminesciene: „Nu e carte 
să înveți/ Ca viața s‑aibă preț/ Ci trăiește, pătimește/ Și de toate chinuiește/ Ș‑ai 
s‑auzi cum iarba crește.” De ce gânduri nebotezate? Ne lămurește autorul însuși: 
„Când un gând și‑a găsit un cititor, deci un destinatar, acela este momentul bo‑
tezului acestuia. Gândurile în care niciun cititor nu se regăsește, rămân nebo‑
tezate, precum literatura de sertar. Ele devin gânduri de prisos sau orfane. Un 
gând botezat moare atunci când cei care l‑au botezat nu‑l mai folosesc.”

Melancolice ori surâzătoare, ironice sau sceptice, multe dintre aceste 
reflecții sunt memorabile grație acurateței limbajului și rostirii esențializate. 
Dascălul „vede” cuvintele înainte de a le materializa și simte, acut, valențele lor 
expresive. Iată câteva mostre: „Adevărații nevăzători nu sunt orbii, ci cei vii care 
văd, dar nu văd ce văd”; „Când o dorință nu ți se îndeplinește, înseamnă că nu‑i 
făcută pentru tine”; „Singurătatea este singurul mod de a fi prin care nu faci 
rău nimănui”; „Când mâine e mai puțin decât azi, mai bine rămâneam la ieri”; 
„Adevărații patrioți sunt păsările călătoare”.

Remarcăm diversitatea tematică a gândurilor din care nu lipsesc iubirea 
(„vara sentimentelor”), timpul, prietenia, politețea („haina de sărbătoare a ca‑
racterului”), lectura („o călătorie care nu se plătește, se răsplătește”) și, desigur, 
școala cu laitmotivul ei, dascălul: „Marii dascăli nu s‑au considerat niciodată 
exemplul perfect pe care elevii lor trebuie să‑l urmeze. Poate tocmai de aceea, 
aceștia au făcut‑o”.

Pe cât de lucid, pe atât de elocvent este Octavian Guțu, mai ales, atunci 
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când schițează tipuri umane, precum ipocriții, lingușitorii, bârfitorii („cei mai 
mari colportori de neadevăruri”), îngâmfații („cei care cred că ei au născut lu‑
mea și au dreptul să o stăpânească”), demagogii (al căror cuvânt „e un fulg de 
nea”) și, nu în ultimul rând, orgolioșii: „De cele mai multe ori, orgolioșii sunt 
pretinși premianți care n‑au ajuns pe podium”.

Uneori, în câteva fragmente de jurnal, inteligent inserate, ipostaza con‑
templativă și sentimentul de admirație în fața naturii ne dezvăluie o sensibili‑
tate exacerbată, cu reminiscențe romantice: „Când plouă, întotdeauna am im‑
presia stranie că între cer și pământ se transmit nebănuite mesaje. Purtătorii lor 
sunt stropii de ploaie. Pământul răspunde schimbându‑se la față”.

Alteori, gândurile recuperate din ceața amintirilor și răvășite de dorul 
căruia nimeni nu‑i poate „pune cătușe” sunt botezate cu stropi miraculoși de 
poezie: „Apropiindu‑te, am început să‑ți simt absența. Și‑mi era frig. Ce vese‑
lă erai!”

Melancolia duioasă, spiritul introspectiv și retrospectiv, ironia amabi‑
lă sau usturătoare, scepticismul bonom și seninătatea abstractă însoțesc, rând 
pe rând, aceste confesiuni laconice, netulburate de vacarmul searbăd al străzii.

Învăluită de singurătate și plină de înțelepciune, cartea lui Octavian 
Guțu explorează condiția umană în toată complexitatea ei, pentru a radiografia, 
apoi, spectacolul vieții cu virtuțile și defectele oamenilor. Totodată, ea se con‑
stituie într‑o mărturie elevată a faptului că adevărul, binele și frumosul nu au dis‑
părut din lume. Dar trebuie, mereu, să le redescoperim…

Caiete Silvane, nr. 208/mai 2022



Radiografii existențiale
Uneori, ca să vezi lumea, așa cum este ea, trebuie să privești în adâncul 

inimii tale, până ajungi la spulberarea speranțelor, la vindecarea de iluzii. Dar 
lucrul acesta se întâmplă, încet, foarte încet, pe măsură ce vremea vântură fru‑
moșii ani tineri…

Sub semnul iluziilor pierdute, stau (parcă încordate) și creațiile pe care 
Daniel Săuca le selectează, atent, în microantologia Încet, foarte încet (Editura 
Școala Ardeleană, Cluj‑Napoca, 2022). Amintind, prin dimensiunile sale, de 
arghezienele Bilete de papagal, recenta „carte de buzunar” e una elegantă, sobră 
și, nu în ultimul rând, compozită, așa cum sunt, de altfel, majoritatea cărților 
redactorului‑șef, de la revista Caiete Silvane. E compozită, pentru că ea cuprin‑
de însemnări de călătorie, pagini de jurnal, editoriale, poeme noi și vechi (re‑
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scrise și mereu transfigurate, spre exasperarea unor critici literari, precum Al. 
Cistelecan). Iată și o mostră, în acest sens: „Scriam așa:/ sărutul aruncă în aer/ 
gura raiului ‑/ nemărginirea‑i/ legată cu sfoară/ Astăzi nu mai scriu așa:/ săru‑
tu‑i putrezit în eter/ în gura raiului/ șobolanii plesnesc de fericire” (Variațiuni pe 
o temă impusă, I).

Există, însă, o unitate în marea diver‑
sitate a plachetei lui Daniel Săuca. Mai întâi, 
e o răvășitoare melancolie autumnală în pagi‑
nile sale, fie lirice, fie epice: „Toamna mi‑a as‑
cuns și ultimele zâmbete. E prea multă toam‑
nă în sufletul meu” (Leproversuri). Apoi, așa 
cum aprecia Viorel Mureșan, sunt, aici, două 
simboluri „recurente și alarmante:” șobolanul 
și șarpele. Indiferent că se plimbă aiurea ori 
prin fosta republică Veneția, șobolanul rămâ‑
ne același simbol al lumii degradante și degra‑
date; o lume aflată în zodia „sfârșitului con‑
tinuu” (Ion Caraion): „Mulți pești mari am 
văzut la apa Iordanului. Și, curios, primul 
gând mi‑a zburat la șobolanul de Veneția. Sin‑
gura dată când am ajuns în serenissima repu‑
blică acvatică m‑a izbit imaginea unui șobolan 
imens care se plimba țanțoș printre ruinele is‑

toriei. Printre miile de turiști grăbiți, absenți, incredibilul șobolănoc de Veneția 
mi‑a apărut ca Sfârșitul, ca supraviețuirea morții” (Pești în apa Iordanului). Vi‑
clean și ispititor, șarpele ar putea simboliza nu doar păcatul biblic, păcatul ori‑
ginar, ci, mai degrabă, subtila ipocrizie a societății în care suntem obligați să 
trăim, așteptând mereu, pe alt-cineva (poate, un alt Godot) sau alt-ceva (poate, 
speranța de mai bine): „Toată viața așteptăm/ Așteptăm fericirea/ Așteptăm iu‑
birea/ Așteptăm mântuirea/ Așteptăm să fim sănătoși/ Toată viața așteptăm ceva/ 
Așteptăm la coadă să plătim nebuniile/ altora/ Așteptăm o țară care nu mai vine/ 
Așteptăm orașe care nu mai există/ Așteptăm să plătim factura de singurătate/ 
Toată viața așteptăm/ Să mâncăm, să bem, să ne evaporăm/ Toată viața așteptăm/ 
Să murim repede și împăcați/ Cu gândul că am așteptat degeaba” (La coadă).

Dincolo de întâmplătoarea și sporadica tentă suprarealistă, datorată 
unor versuri ori sintagme surprinzătoare cum ar fi „ochii tăi sărați ca o lună în 
tigaie” sau „cadavrele memoriei” (ce reiterează corăbiile‑fantomă ale lui Ion Vi‑
nea), poemele sunt îndelung cizelate și construite, cu multă inteligență artis‑
tică, grație paralelismului sintactic, tehnicii contrapunctului și repetiției bine 
studiate. Organizarea textului e, aproape de fiecare dată, armonioasă, iar versu‑
rile au alura unei litanii. De altfel, prezența unor motive literare (apa Iordanu‑
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lui, Haifa, raiul, îngerii, Cartea Cerului) conferă o notă religioasă discursului li‑
ric, de tip confesiv.

Viața și moartea sunt temele predilecte ale acestor poeme (tensionate, 
sceptice și elegiace) dintre care am remarcat, în special, Călugărițe pe schi: „(…) 
Nu știu cine m‑a pus/ să ajung la Dunăre/ și să dau peste călugărițe cositoare/ 
coseau iarba cu motocoasa/ iarba din curtea unei mănăstiri/ pe cap aveau o mas‑
că neagră/ poate împotriva albinelor/ în negru cu totul le lipsea doar coasa ve‑
che/ din fotografiile cu draci și coase/ era moartea în curtea unei mănăstiri/ fă‑
cea curat printre umbre/ erau călugărițe/ coseau pe Dunăre/ cuvintele/ și mai 
toate speranțele”.

Prin intermediul unei scriituri constant atipice, Daniel Săuca ridică ba‑
rierele dintre speciile literare și totodată realizează o recapitulare substanțială a 
propriilor laitmotive sau obsesii din volumele precedente, probabil, din dorin‑
ța de a încheia o etapă a creației sale (cea a transfigurării poetice).

Concepută ca o sinteză lirico‑epică, placheta Încet, foarte încet reunește, 
într‑un mozaic sclipitor al esențelor, emblematice radiografii existențiale și re‑
confirmă vocația de poet, pe lângă aceea de publicist, editor și neobosit mana‑
ger cultural.

Caiete Silvane, nr. 212/septembrie 2022



Adrian Lungu /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 111

Zalăul de dincolo și sicriele        
din cavoul uitat

Sunt sicrie așezate pe două rânduri, iar ușa cavoului e aproape larg des‑
chisă. Lacăt nu există, o sârmă ruginită ține ușa metalică în poziție. Între ușă și 
peretele cavoului să tot fie o distanță de o jumătate de metru. Se văd sicriele. E 
clar că cineva a intrat acolo. De fapt oricine poate intra. Pe o parte sunt sicrie ce 
par foarte vechi, din metal, iar pe celălalt rând sunt sicrie ce par din lemn, poa‑
te ceva mai recente. Cred că sunt șapte sau opt coșciuge. Capacul unui sicriu 
este dat la o parte, poate cineva, vreun nebun, un om fără frică de Dumnezeu, 
a vrut să vadă ce este acolo, să descopere ceva. M‑am îngrozit și am făcut câțiva 
pași în spate. Nu voiam să tulbur liniștea mormintelor. 

Știam că bunul meu prieten, profesorul Mirel Matyas, realizează o se‑
rie de documentări în teren, caută bucăți de istorie despre personalități loca‑

adrian lunGu
Magazin Sălăjean
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le, oameni care au fost implicați în comunitatea sălăjeană, dar care, din păcate, 
au fost uitați. Mi‑a trimis niște fotografii ale unor monumente funerare din ci‑
mitirul reformat al Zalăului. Recunosc, câteva fotografii m‑au fascinat. Prin‑
tre ele se regăsea și piatra funerară a unui tânăr român, avocat de profesie, care 
murise în Primul Război Mondial. Gata, voiam să merg pe teren. L‑am sunat 
pe Mirel și l‑am rugat să mă ducă în cimitir. Știam că urme ale istoriei orașului 
sunt prezente pe dealul de deasupra orașului. Mirel acceptă propunerea mea. E 
duminică dimineața și e foarte cald. Îl iau pe Mirel și ne oprim la poarta cimi‑
tirului reformat. Tremuram de emoție, am uitat de căldură. Mirel mă simte și 
zâmbește. S‑a înarmat cu aparatul foto și am pornit tăcuți spre cimitir. Încă de 
la intrare mi‑a atras atenția o piatră funerară ce părea foarte veche. Unele sunt 
adevărate piese arhitecturale cioplite în piatră, în marmură, e multă simbolis‑
tică aici, văd pietre de mormânt în care salcia e simbolul principal. E o liniște 
cutremurătoare, căldura e deranjantă. Mirel face fotografii. Pe lângă noi trece 
o doamnă în vârstă. Poartă pălărie de soare, iar în mână are o găleată cu flori. E 
tăcută. Mirel mă strigă, urcăm pe o alee frumoasă, bine îngrijită, și ne pierdem 
printre pietre funerare. Trecem pe lângă capelă și ne apropiem de ceea ce pare 
un cavou. Are porți metalice, iar la bază sunt multe bucăți de pietre funerare. 
Au fost aduse și depozitate aici. Mirel le privește, oftăm amândoi. E păcat, poa‑
te că ar fi bine puse într‑un lapidariu. Pe o piatră văd nume, ani, unele au pes‑
te un secol, sunt vechi.

Simbolistica masonică și Zalăul văzut de sus
Mă simt ciudat. N‑am mai fost aici de pe vremea când strângeam in‑

secte, eram în gimnaziu. Căutam fluturi în cimitir. Copilăria și poveștile ei. 
Asta se întâmpla înainte de anul 1989. Începem să urcăm. Îmi dau seama rapid 
că în acest cimitir sunt adevărate opere arhitecturale, adevărate creații artistice, 
pe unele pietre văd o adevărată dantelă cioplită, soarele redat în simbol, mul‑
te sălcii. Unele morminte sunt bine întreținute, altele au fost uitate. Știam că 
aici se odihnesc multe personalități din trecutul Zalăului. Îl rog pe Mirel să îmi 
spună, să‑mi povestească. Mă privește și îmi spune să urcăm. Ajungem unde‑
va, sus, mă întorc și privesc spre oraș. Nu‑mi vine să cred ce priveliște frumoa‑
să, cât de frumos se vede orașul. Mă pufnește râsul. E foarte cald, dar mă simt 
bine chiar și în cimitir. Îmi aduc aminte de vorba bunicii mele care îmi spunea 
să mă tem de cei vii, nu de cei morți. Mirel se strecoară printre morminte și mă 
strigă. M‑am apropiat de un mormânt ce părea uitat. Se vede că a fost acoperit 
cu vegetație, e plin de iarbă. M‑am apropiat de crucea funerară. Aici își doarme 
somnul Seres Samu, personalitate importantă a vieții culturale din Zalăul înce‑
putului secolului XX. Potrivit documentării pe care o puteți citi pe blogul mi‑
rel‑matyas.blogspot.com, blog care îi aparține profesorului Mirel Matyas, Se‑
res Samu este cunoscut în mediile culturale maghiare dar nu numai, ca tipograf 
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și librar, proprietarul tipografiei Seres unde se tipărea aproape tot ce apărea în 
zonă: ziare, reviste, cărți, imprimate oficiale. Mirel îmi povestește că viața lui 
Seres Samu nu este însă foarte cunoscută, există puține biografii chiar și în lim‑
ba maghiară. Sunt fascinat, dar dezamăgit. Mormântul pare uitat. Asta am vă‑
zut, asta vă scriu aici. Seres Samu a trecut la cele veșnice în 1917, în urmă cu 
mai bine de un secol. Privesc cu atenție piatra funerară. Pare să conțină niște 
elemente despre care cred că țin de simbolistica masonică.

Mormântul avocatului mort în război
Sunt tot mai fascinat. Pe Mirel trebuie să‑l iau acasă, să‑l închid cu 

mine în sufragerie și să nu‑l las până nu îmi povestește tot. Se documentează 
mult, se duce în teren, adună informații, scrie, corespondează, află ce alții au 
uitat. Îl admir, îl și invidiez. Eu cred că e momentul să se apuce de niște cărți. 
Lăsăm mormântul lui Seres Samu și ne apropiem de o pădurice de aluni. Mi‑
roase a flori de tei și e frumos. Mirel mă cheamă lângă el. Ajungem lângă un 
mormânt ce pare tare vechi. „Dr. Joan Suciu, advocat, sublocotenent în rezer‑
vă, decedat în 24 mai 1918, în vârstă de 42 de ani, ca victimă a Războiului Mon‑
dial”, e textul care se regăsește pe piatra funerară. Mi se pare tulburător. Dum‑
nezeu știe, poate n‑a mai fost nimeni la mormânt de decenii. Sunt convins că 
nu e așa și cea mai bună dovadă e o candelă veche așezată pe mormânt. Ne con‑
tinuăm drumul, mă pierd în peisaj. Ceva mai încolo zăresc mormântul unde 
par să se odihnească doi frați. Privesc cu atenție datele, cred că sunt gemeni. 
Cum Dumnezeu? S‑au născut în aceeași zi și au murit deodată? Poate e o gre‑
șeală. Miroase incredibil de frumos, miroase a tei, e un parfum aparte, pătrun‑
zător. Urcăm și priveliștea pare extraordinară. Vreau să mă așez și să rămân aici. 
E o liniște cutremurătoare. Intrăm pe o altă alee, e frumoasă, îngrijită, dar în 
stânga, mai multe pietre s‑au deplasat cu tot cu terenul, se vede că pământul a 
alunecat. Păcat, mare păcat. Îmi atrage privirea o piatră funerară sub forma unui 
obelisc. La bază văd o sculptură în forma unui craniu. Mă documentez, pare 
un simbol masonic. În trecut, apartenența la Ordin nu era ceva nefiresc, dim‑
potrivă. Lumea s‑a schimbat, oamenii sunt alții. Trecem pe lângă alt mormânt. 
Aici își doarme somnul o fetiță, a murit la patru ani, iar deasupra sa cresc crini, 
sunt înfloriți. Trecem pe lângă un mormânt acoperit cu vegetație, cu iarbă înal‑
tă, e ascuns, doar piatra iese în evidență. Mirel se oprește și îmi spune că acolo 
își doarme somnul un fost primar al Zalăului. Nu știu dacă e așa, dar e nefiresc 
să lași mormintele în uitare, acolo sunt urmele unor oameni care au iubit, care 
au fost iubiți, au plâns, au râs, iar apoi au plecat.

Cavourile uitate
Știam că în cimitir există niște cavouri. Le văzusem când eram copil, dar 

mi‑a fost teamă să mă apropii de ele. Voiam să văd dacă mai există, dacă sunt 
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acolo. În câteva minute eram la poarta primului cavou. Părea o construcție im‑
pozantă, o adevărată casă. Am dat să intru în curtea cavoului, dar n‑am reușit 
din cauza vegetației ce crescuse și acoperise construcția. Totul e învăluit în iar‑
bă, în liane, în mărăciniș și spini, sunt și multe resturi, mizerii, e inacceptabil. 
Am apucat să văd o plăcuță la intrare pe care scrie 1860. Nu știu cine au fost cei 
care își duc somnul de veci aici, dar sunt convins că a au fost oameni impor‑
tanți în comunitate. Asta e părerea mea. Ceva mai încolo, mai pe deal, văd ceva 
ce pare o gură de pivniță. Ne‑am apropiat și era un cavou construit sub pământ. 
Doar partea din fața era afară. Tencuiala a căzut și a lăsat zidul gol, se văd cără‑
mizile. La intrare se află o ușă metalică groasă, pare grea, n‑am pus mâna pe ea. 
Cred că e un cavou foarte vechi, uitat, lovit de timp, de uitare, totul e degradat. 
Ușa s‑a mișcat cu tot cu zid, nu mai e la locul ei, între zid și ușă e distanță mare, 
cel puțin o jumătate de metru, oricine poate intra în cavou. M‑am apropiat și 
cu grijă m‑am uitat prin spațiul dintre ușă și zid. Am văzut sicrie așezate pe două 
rânduri. Pe partea dreaptă sunt sicrie ce par din metal, cred că sunt foarte vechi, 
au forme, modele lucrate în metal. Sunt convins că au peste 150 de ani. Capa‑
cul sicriului de lângă ușă e dat la o parte, se văd pietre aruncate. Pe partea cea‑
laltă sunt coșciuge ce par din lemn, par mai recente, dar tot vechi. Se văd urme 
de apă, de vechi, de uitare. Pare că cineva a intrat acolo și nu o singură dată. Mă 
cutremur, fac un pas în spate, nu vreau să tulbur liniștea mormintelor, e inu‑
man. Se retrage și Mirel, facem poze în tăcere și pornim printre morminte. Vo‑
iam să aflu a cui este cavoul, de ce e în stare asta, cum e posibil una ca asta? E 
clar că cineva a intrat acolo, sunt tot felul de nebuni, de fanatici. La naiba, lăsați 
mormintele în pace, lăsați morții să‑și ducă somnul în pace. Nu mai am chef 
de nimic, noroc cu florile pe care le văd peste alte locuri de veci. Sunt înflorite 
și sunt frumoase. Mă calmez, sunt liniștit. Trec pe lângă mormântul unui co‑
pil. Un alt buchet de crini. E și o candelă stinsă, e liniște și pace. Dormi, copi‑
le, dormi, în lumea celor vii e răutate și mult zgomot.

Magazin Sălăjean, 12 iulie 2022
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Andrei Cîmpean, un fel de 
Stephen Hawking de Sălaj

S‑a trezit din coma care a durat câ‑
teva săptămâni. Mă fixează cu privirea, iar 
capul începe să‑i tremure. Am emoții, tre‑
mur și eu, simt cum niște lacrimi nesim‑
țite îmi scaldă coada ochiului. Mă cred un 
curajos. Pe dracu’! Nu l‑am văzut de câți‑
va ani. Îmi întinde piciorul. Îi iau laba pi‑
ciorului în mâini și îi spun să mă ierte că 
nu l‑am vizitat până acum. Simt că se îne‑
acă, dar mâna grijulie a tatălui său alunecă 
ușor sub bărbia lui Andrei. Totul revine la 
normal, respirația se stabilizează, iar tru‑
pul băiatului nu mai tremură. Încet, dar 
sigur, tânărul din Hida îmi scrie cu picio‑
rul pe tableta de la capătul patului. Doam‑
ne, copile, tu te bucuri că mă vezi.

Pe Andrei l‑am întâlnit cu ani în urmă. Aproape zece ani au trecut. Nu 
îmi amintesc exact cum s‑a întâmplat. Cristinuța, o fostă colegă, mi l‑a prezentat. 
Pasiunea pentru radio m‑a dus pe culmi nebănuite. Am ajuns la Hida. Se întâm‑
pla în 2014, cred. Lucram la o televiziune locală de care nu vreau să‑mi amintesc. 
Urma să filmăm o emisiune despre tinerii din Hida și pasiunea lor. Jucau „air‑
soft” la margine de sat, alergau pe dealuri, prin pădure, țipau, râdeau și se distrau. 
Totul se încheia cu un foc, cu niște slănină friptă, un guiaș, cu distracție și voie 
bună. Așa am ajuns în mijlocul tinerilor din Hida, copii frumoși, cu cei șapte ani 
de acasă. M‑au impresionat, păreau legați de o prietenie sinceră. Acolo era și An‑
drei. Înalt, subțirel și poate puțin cam palid, Andrei mi‑a atras atenția prin ironia 
lui inteligentă, apăra când era cazul, dar mușca atunci când se simțea amenințat. 
Am simțit că rezonez cu acest tânăr, că avem multe lucruri în comun. Distracția 
s‑a încheiat, reportajul a fost realizat și difuzat, iar despre tineri am vorbit chiar și 
la Radio România, pasiunea mea de suflet. Anii au trecut, cariera mea în televizi‑
unea locală a luat sfârșit prin 2015, dar în același an, cred eu, l‑am rugat pe Andrei 
să mă scoată la o plimbare cu mașina sa. Nu era orice mașină. Andrei era fericitul 
proprietar al unui Renault Fuego, un model legendar al companiei franceze. Tâ‑
nărul din Hida a reușit să salveze mașina împreună cu tatăl său, un tip tare price‑
put pe care aveam să‑l cunosc după mulți ani. M‑am întâlnit cu Andrei pe Meseș, 
am filmat, l‑am înregistrat, mi‑a prezentat mașina. I‑am mulțumit și am plecat. 
Devenisem amici, poate chiar prieteni.
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Dispariția lui Andrei
Anii au trecut, naiba știe, uneori, lumea asta te ține la distanță de oa‑

meni, de întâmplări. Așa s‑a întâmplat și cu Andrei. Știam că a intrat la facul‑
tate, că e bine. Nici nu concepeam altfel. Era un tânăr serios, sociabil, primi‑
se o educație frumoasă de la părinții lui. Succesul îl aștepta cu brațele deschise. 
Andrei era fericit, intrase la Facultatea de Istorie, Relații Internaționale și Stu‑
dii Europene a Universității Babeș‑Bolyai. Nu știu ce s‑a întâmplat, dar am 
pierdut legătura cu Andrei. Nu mai aveam nici numărul lui de telefon, iar pa‑
gina sa de Facebook părea inactivă de mult prea multă vreme. Simțeam că ceva 
nu e în regulă. Un telefon la Cristina, fosta mea colegă, iar o parte din simțu‑
rile mele s‑au năruit într‑o clipă. Tocmai aflasem că Andrei este bolnav, că este 
într‑o comă profundă și că nimeni nu știe ce are. Mi s‑a spus că s‑a întâmplat 
brusc. Nu mi‑a venit să cred. Speram să fie un zvon tâmpit. În Sălajul nostru 
mic sunt multe zvonuri idioate, bârfe care îi hrănesc pe tot mai mulți și nu ne 
mai săturăm. Ce a fost mai rău s‑a confirmat. Am aflat de la Dumitru Petruș, 
primarul comunei Hida, că da, Andrei este bolnav în stare gravă, iar boala lui 
este rară și prea puțin cunoscută.

Revederea
A venit pandemia. Știam că Andrei este acasă, dar n‑am avut curajul să‑l 

vizitez. Primarul mi‑a spus că diagnosticul este unul real, iar Andrei suferă de 
boala „Wilson”, o afecțiune genetică manifestată prin acumularea și depunerea 
cuprului pe mai multe organe. Să mă iertați dacă greșesc, asta mi s‑a spus. A ve‑
nit perioada cu restricții, am trecut și prin Covid, situația s‑a mai calmat, iar în 
primăvară am primit un mesaj pe Facebook. Era de la Andrei. Mă întreba când 
am de gând să îl vizitez. M‑am bucurat nespus că putem comunica din nou. S‑a 
reactivat și contul lui de Facebook, am văzut postări, l‑am văzut pe Andrei în‑
tr‑un fel de ATV. Părea imobilizat, dar conștient. Mi‑am luat inima în dinți, iar 
într‑o după‑amiază am pornit spre Hida. N‑am mers singur. Matei, fiul meu, 
m‑a însoțit și îi mulțumesc pentru asta. Era o căldură cumplită. Am parcat San‑
dero în fața porții și am intrat. Mama lui Andrei ne‑a primit, iar bucuria doam‑
nei a fost una pe măsură. Veneam să‑l vedem pe Andrei, pe fiul ei, pe singurul 
său copil. Doamna ne‑a poftit în casă. Era răcoare și plăcut. Am intrat în camera 
lui Andrei. În mijlocul camerei se află patul cu trupul firav al tânărului. Lângă 
el, extrem de atent, tatăl lui Andrei își supraveghea copilul. Am intrat în came‑
ră, iar mama și‑a anunțat copilul că a venit cineva să‑l viziteze. Niște ochi mari, 
curioși și pătrunzători m‑au fixat. Era privirea lui Andrei. Respirația sa a înce‑
put să devină una mai alertă, iar un ușor tremurat i‑a pus stăpânire pe corpul 
deformat. Nu‑l mai recunoșteam. Nu se poate mișca, nu poate vorbi, dar aude 
și gândește perfect. Știe tot ce se petrece în jurul lui, iar ochii îi sunt ageri. De‑
vine agitat, dar degetul tatălui alunecă sub bărbia copilului. Îl masează în zona 
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gâtului, iar Andrei respiră bine din nou și îmi întinde piciorul. Îi prind laba pi‑
ciorului între palme și îl salut, mă bucur să îl văd, îl îmbrățișez. Ochii lui An‑
drei zâmbesc, simt că e bucuros, că e foarte emoționat. Îl salută și Matei, îi pune 
mâna pe picior. Încercăm să ne calmăm. La capătul patului e un fel de tabletă 
așezată pe un suport confecționat de mâinile dibace ale lui Adrian, tatăl lui An‑
drei. E un om harnic, priceput, iar boala fiului l‑a făcut să improvizeze mult, 
să își ajute copilul. Tânărul are atașat de degetele de la picior un fel de ustensilă 
cu ajutorul căreia scrie pe tabletă. Da, acest tânăr a învățat să scrie cu piciorul, e 
singura modalitate de a comunica cu cei din jur. Literele începeau să apară. Se 
bucura mult să mă vadă. Eram bucuros și eu.

O mamă și un tată de copil bolnav
O rog pe mama lui Andrei să îmi po‑

vestească. Problemele au început prin 2019. 
Andrei scria tot mai mic, s‑a dus la facultate, 
se plângea de slăbiciune, de dureri de stomac, 
chiar și de amețeli. Spera să treacă, nimeni nu 
credea că e ceva serios. Lunile au trecut, iar sta‑
rea lui Andrei s‑a deteriorat. Părinții l‑au dus 
pe tânăr la spital, a fost supus analizelor me‑
dicale, dar nimeni nu știa exact ce are. Au tre‑
cut luni petrecute în spital, iar mama lui An‑
drei a fost alături de copilul ei peste tot. Acolo 
a fost și tatăl băiatului. Numai mamă sau tată 
de copil să nu fii. Starea lui Andrei s‑a agravat, 
iar în cele din urmă a intrat în comă. A stat așa 
săptămâni bune, dar minunea s‑a întâmplat, iar 
Andrei a ieșit din această stare. Alte spitale, alți 

medici, unii buni, alții mai răutăcioși. Familia a găsit un medic bun, un profe‑
sor de la Cluj, de la Spitalul Clujana. Un medic de la acest spital a făcut minuni. 
Omul a fost un fel de supraom, l‑a ajutat mult pe Andrei, încă îl ajută. Diagnos‑
ticul a fost pus în cele din urmă. Da, băiatul suferă de o boală rară, o afecțiune 
cu probleme de genetică și acumulări de metale.

Mintea sclipitoare din corpul nemișcat
Andrei a venit acasă, aici este îngrijit de părinții săi. Eu cred că mama și 

tatăl lui Andrei sunt adevărați eroi. Copilul lor nu rămâne niciodată singur, nici 
măcar o clipă. Acest tânăr de 27 de ani este supravegheat în permanență. Cei 
doi părinți îl supraveghează cu schimbul, îl îngrijesc, iar mama îl hrănește prin‑
tr‑o sondă. Gata, eroul meu este Andrei. Pe peretele din față se află un suport 
cu multe puști și pistoale. Sunt replici folosite în „airsoft”. Pe unele le‑a folosit, 
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iar pe altele le‑a primit după ce s‑a îmbolnăvit. Andrei îmi scrie ceva. Mă roagă 
să iau puștile, să le ținem în mână, să ne facem o poză. O facem cu plăcere! Ne 
bucurăm cu toții. Îmi vine să îl iau în brațe, dar e firav, nu pot. Andrei îmi scrie 
din nou cu piciorul, îmi mulțumește. Nu vreau să‑l obosim, îi mulțumesc că 
ne‑a primit, îl îmbrățișez și îi promit că revin. Andrei ne salută, ieșim în curte, 
iar acolo văd ATV‑ul modificat de tatăl său. E un vehicul electric cu ajutorul că‑
ruia băiatul se deplasează. Piciorul tânărului acționează o pârghie, așa frânează, 
astfel accelerează. În garaj se odihnește Fuego cel roșu și parcă își așteaptă pro‑
prietarul neîncetat. E pasiunea lui Andrei, e bucuria lui. Acest tânăr are mintea 
sclipitoare captivă într‑un trup inert, devenit firav peste noapte. Andrei și‑a în‑
vins propriul trup, iar mintea sa răzbește dincolo de fizică, de Univers. Ochii 
lui Andrei clipesc, iar asta înseamnă că te salută. Mintea lui e ageră, iar picio‑
rul său stă gata să mai scrie un rând, să îi mai certe pe cei care nu l‑au vizitat de 
multă vreme. El este Andrei Cîmpean din Hida și îi mulțumesc că mi‑a ieșit în 
cale. Te îmbrățișez, prieten bun!

Magazin Sălăjean, 28 iulie 2022



Academicianul Octavian Lazăr 
Cosma, sălăjeanul prezent în cele 
mai importante enciclopedii ale 

lumii
S‑a născut în localitatea Treznea, este mem‑

bru titular al Academiei Române, a publicat sute de lu‑
crări de specialitate, numele său figurează în cele mai 
importante enciclopedii şi dicționare muzicale publi‑
cate la New York, München, Moscova, Londra sau 
Roma, dar și în altă parte. Pe lista instituțiilor de presti‑
giu unde a studiat sălăjeanul se numără și Conservato‑
rul „N. A. Rimski‑Korsakov” din Sankt‑Peterburg, din 
prima promoție de studenți ai școlii făcând parte Pyo‑
tr Ilich Ceaikovski, unul dintre cei mai renumiți com‑
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pozitori ai lumii.
Pe academicianul Octavian Lazăr Cosma l‑am întâlnit zilele trecute și 

nu oriunde, ci în Treznea, satul său natal. Stabilisem că ne întâlnim, să reali‑
zăm o înregistrare. Aveam emoții. Am intrat într‑o curte simplă, dar bine în‑
grijită, iar în ușa casei am fost întâmpinat de un bărbat înalt, cu părul alb, care 
emana respect, inteligență, echilibru, dar și mult bun simț. Am salutat, mi‑a 
întins mâna ferm. M‑a poftit în camera în care urma să realizăm o înregistra‑
re video. Încăperea inspira simplitate, eleganță și împrăștia parcă miresme de 
măr copt, struguri și pere. Într‑un colț era calculatorul. Fără să stea pe gânduri, 
academicianul m‑a poftit pe mine și pe colegul meu să ne instalăm aparatura. 
Sălăjeanul s‑a așezat pe un fotoliu și a așteptat. M‑a impresionat. Credeam că 
e altfel, doar aveam în față o somitate a lumii muzicale, dar acest om era sim‑
plu, inspira bun simț, eleganță. M‑am așezat și eu. L‑am rugat să îmi spună po‑
vestea sa. N‑am primit o poveste, am primit o adevărată călătorie în întreaga 
lume, acolo unde un copil rămas orfan, cu părinții omorâți în masacrul de la 
Treznea, a crescut și a ajuns să studieze la una dintre cele mai prestigioase șco‑
li din lume. M‑am pierdut, am uitat întrebările, am făcu ochii mari cât cepele 
și m‑am pus pe ascultat.

Educația
În prezentarea Academiei Române se arată că „Octavian Lazăr Cosma 

este muzicolog şi profesor universitar. S‑a născut la 15 februarie 1933, în loca‑
litatea Treznea, iar părinții săi, Aurelia şi Lazăr Cosma, învăţători, au fost îm‑
puşcaţi de trupele horthyste în toamna anului 1940, odată cu ocuparea Tran‑
silvaniei de Nord. Educația sa a început la Şcoala primară din comuna natală 
(1939‑1940), a continuat la Școala de aplicaţie din Blaj (1940‑1943), Şcoala 
Normală – Liceul Pedagogic de băieţi din Blaj (1943‑1951) și a absolvit Con‑
servatorul „Gheorghe Dima” din Cluj (1951‑1954), dar și Conservatorul „N. 
A. Rimski‑Korsakov” din Sankt‑Peterburg, secţia Muzicologie, prof. Mihail 
Semionovici Druskin (1954‑1959). Octavian Lazăr Cosma este doctor în Mu‑
zicologie la Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj cu teza „Oedip‑ul enesci‑
an” ‑ 1972.” În anul 2008 i‑a fost conferit titlul de Doctor Honorris Causa de 
către Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj şi Universitatea de Arte 
„George Enescu” din Iași (2009).

O carieră impresionantă
A fost cadru didactic – asistent, lector, conferenţiar şi din 1978 pro‑

fesor universitar la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, astăzi Universita‑
tea Naţională de Muzică din Bucureşti, deținând disciplinele Istoria Muzicii 
Româneşti şi Muzicologie. A fost redactor de creaţie în Ministerul Culturii 
(1959‑1963), iar în 1959 devine membru al Uniunii Compozitorilor şi Mu‑
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zicologilor din România, unde a deţinut funcţia de Secretar al Biroului Secţi‑
ei de Critică şi Muzicologie (1964‑1995). Devine, în urma votului Secretarul 
Secției de Muzicologie, în 1990, apoi, din 1994, vicepreşedinte al Uniunii şi 
preşedinte, între anii 2005‑2010. A deţinut şi funcţia de preşedinte al Asociaţi‑
ei Naţionale a Uniunilor de Creatori. A fost redactor‑şef al revistei „Muzica”, 
periodic cu apariție trimestrială,dar și consilier la Societatea Română de Radi‑
odifuziune, până în 2009. A activat în numeroase comisii, comitete şi consilii: 
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Uni‑
versitare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Institutului Cultu‑
ral Român, Comisia Națională UNESCO, Consiliul Administraţiei Fondului 
Cultural Naţional, comisii de atestare ale Ministerului Culturii şi Cultelor a 
participat în comisii de doctorate, pentru grade didactice şi multe altele, la ni‑
vel central sau la nivelul diverselor organisme sau instituţii. A deţinut calitatea 
de membru al Musicological American Society, din 1970‑1985 şi, un deceniu, 
a fost membru în redacţia revistei americane „Musicological Research”. A pu‑
blicat studii în străinătate, a participat la simpozioane şi congrese naţionale în 
SUA, Franţa, Germania, Italia, Irak, Rusia, Cehia, Polonia, Bulgaria, Iugoslavia, 
Slovacia, Ungaria, Danemarca, Norvegia. Este primul profesor care a obţinut 
dreptul de îndrumător de doctorat de la Universitatea Naţională de Muzică din 
Bucureşti. În calitate de Secretar al Biroului de Muzicologie al Uniunii Com‑
pozitorilor şi Muzicologilor din România, a iniţiat şi coordonat seria volumelor 
I – XXII Studii de Muzicologie, tipărite la Editura Muzicală, Bucureşti, în peri‑
oada anilor 1965‑1993. De asemenea, s‑a aflat printre iniţiatorii şi organizatorii 
„Simpozionului Internațional de Muzicologie” din cadrul Festivalului „Geor‑
ge Enescu”, ediţiile dintre anii 1967‑1995. A obţinut granturi şi burse de cerce‑
tare în România (CNCSIS), în SUA (Fulbright), Suedia (CNCSIS).

Distincții
A fost distins cu Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Româ‑

ne (1962), Ordinul Muncii, clasa a III‑a (1966), Premiile Uniunii Compozi‑
torilor (1969, 1975, 1976, 1998, 2003, 2010), Ordinul „Meritul Cultural”, cla‑
sa III‑a (1970), Ordinul „Meritul Cultural” în rangul de Comandor (2004). 
A fost și colaborator la ediţia a XX‑a „The New Grove Dictionary Of Music”, 
cu 80 de portrete‑fişe, inclusiv despre muzica în România şi muzica în Bucu‑
reşti. Numele Octavian Lazăr Cosma figurează în cele mai importante enciclo‑
pedii şi dicţionare muzicale, dar nu numai, publicate la New York, München, 
Moscova, Londra și Roma. Este coeditor al volumelor Codex Caioni, tipărit în 
colaborare cu muzicologi din Budapesta, în redactarea Savianei Diamandi, în 
anul 1999, la Editura Muzicală Bucureşti. Academicianul a publicat sute de lu‑
crări, zeci de volume de specialitate, studii, toate însumând decenii de cerceta‑
re în muzică.
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În pofida acestor rezultate profesionale, academicianul Octavian Lazăr 
Cosma m‑a surprins prin simplitatea sa. I‑am mulțumit pentru poveste. M‑a 
rugat să îl aduc la Zalău. A privit Meseșul, sunt convins că s‑a bucurat. Era sur‑
prins de rapiditatea cu care ajungem la Zalău. Și‑a amintit că venea pe jos la Za‑
lău pentru a cumpăra o cutie de chibrituri. Privirea i‑a rămas ațintită spre pădu‑
re... Am ajuns în Zalău, mi‑a mulțumit, ne‑am salutat și a plecat. L‑am privit 
lung. M‑am dus spre casă. Am stat până târziu în noapte și m‑am tot întrebat 
cum de un asemenea om, cu o asemenea carieră, este atât de simplu. Cred că 
astfel de oameni sunt tot mai puțini.

Magazin Sălăjean, 19 septembrie 2022
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Daniel Mureșan: „Meseria de 
jurnalist e frumoasă, dar e      

foarte grea”

În aceste zile se împlinesc 25 de ani de la apariția primului număr al zia‑
rului „Magazin Sălăjean”, cel care avea să devină în timp, liderul presei sălăjene. 
A pornit la drum ca și săptămânal de informație și publicitate pentru ca ulteri‑
or să devină cotidian, ziarul avea să reflecte în paginile sale evenimentele im‑
portante din sfera social‑politică dar și culturală a județului Sălaj. Răsfoind ar‑
hiva ziarului, îți dai seama cum s‑au scurs ultimii 25 de ani, cu bune și cu rele. 
Acum, este momentul la care, se poate scrie istoria ziarului. La ceas aniversar, 
l‑am rugat pe domnul Daniel Mureșan – directorul publicației să ne răspundă 
la câteva întrebări.

Foto-Travel: Să începem cu istoria apariției primului număr, cel din 
ianuarie 1997. Trebuie să lămurim un aspect, legat de numerotarea edițiilor: pe 

mirel matyas
Blogul Foto-Travel
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frontispiciul primului număr apare scris nr. 1 (46). Lămuriți‑ne asupra aces‑
tui aspect.

Daniel Mureșan: La început, adică în anul 1996, ziarul se numea Mica Pu-
blicitate Sălăjeană. Primele numere au fost numai cu publicitate, treptat inserând și arti-
cole, editoriale etc. În scurt timp ne-am dat seama că nu se mai potrivea denumirea, așa 
că am schimbat-o.

Foto-Travel: Cum a fost începutul? De ce o nouă publicație în presa 
sălăjeană și de ce într‑un moment dificil din punct de vedere economic?

Daniel Mureșan: Înainte de a demara proiectul, scrisesem sporadic la reviste 
muzicale, „Flacăra”, „Săptămâna” și „Graiul Sălajului”. La acea vreme, în Sălaj erau 
două ziare, mari și late: „Graiul Sălajului” și „Sălajul Orizont”. Ambele cu redactori 
din fosta „Năzuința”, iar ca stil jurnalistic un fel de suntem prieteni cu toată lumea, nu-
mai bani să iasă. Am simțit că e un culoar favorabil și am demarat proiectul. Nu a fost 
ușor. Au fost momente când mi-am vândut lucruri din casă pentru a plăti salarii sau ti-
parul ziarului. Dar am avut lângă mine oameni tineri, cu dorință de muncă și afirmare. 
În ciuda economiei sălbatice de piață, am conștientizat că jurnaliștii sunt oameni cu punc-
te forte, dar și cu dureri. De la început am format o mare familie, cu bune și cu rele. Mul-
ți și-au întemeiat, la propriu, o familie în redacție. Au fost vremuri frumoase, pline de en-
tuziasm și chiar sacrificiu.

Foto-Travel: Au fost câteva momente importante în evoluția ziarului. 
În primul rând a fost trecerea de la săptămânal la cotidian. Apoi au fost mo‑
mentele în care publicația a atins bornele de 100, 200, 500 sau 1000 de apariții. 
Cum au fost percepute din redacție aceste momente?

Daniel Mureșan: Ziarul, atunci și acum, este un efort de echipă, în ciuda fap-
tului că semnăturile erau doar câteva. În spatele acestor semnături este un mecanism care 
trebuie fie „ceas”. Ne motivam unul pe altul, eram permanent cu „degetul pe trăgaci“. Re-
alitatea era întotdeauna surprinsă cu ochi atenți și critici. Eram atenți la nuanțe, indiferent 
de ce natură erau ele. Dar cel mai important cred că fost apropierea de oameni. În redacție 
era un permanent du-te-vino, oamenii reclamau ceva sau pur și simplu voiau să fie aco-
lo. Nu există bucurie mai mare a unui jurnalist decât să știe că a ajutat, efectiv, un om sau 
mai mulți. Dincolo de asta, eu am mai ajutat câțiva oameni să înveţe meseria asta, un lu-
cru de care sunt la fel de mândru pe cât sunt de ziar.

Foto-Travel: Componența redacției a suferit, în timp, multe modifi‑
cări. Care ar fi explicațiile?

Daniel Mureșan: Meseria de jurnalist e frumoasă, dar e foarte grea. Presiu-
nea e enormă. Amenințări, înjurături, stres. La început au fost primele generații de absol-
venți ai facultăților de jurnalism. Tineri, frumoși și cu poftă de viață. Dar, încet, încet, in-
stituțiile publice și-au dat seama că pot avea purtători de cuvânt din rândul jurnaliștilor, 
gata instruiți. Și uite așa, în câțiva ani instituțiile sălăjene erau pline cu purtători de cu-
vânt de la Magazin Sălăjean. La stat salariile erau bunicele (oricum, mult mai mici com-
parativ cu cele de acum), de lucru era puțin, weekend-urile libere etc. Pe vremea aceea nu 
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era o problemă să găsești alți redactori. Facultățile de jurnalism scoteau absolvenți pe ban-
dă rulantă. La un anunț de post vacant de redactor aveam și 70-100 de doritori. Olivian 
Vădan nu mai prididea cu organizarea seriilor de concurs.

Foto-Travel: Ați reușit să treceți prin „jungla” economiei de piață. Pre‑
supun că nu a fost ușor. Care au fost cele mai mari provocări?

Daniel Mureșan: La început, se scumpea tiparul de câteva ori pe an. Încer-
cam, de cele mai multe ori reușeam, să nu modificăm prea des prețul de vânzare. Din par-
tea bugetară nu prea aveam anunțuri. Nu ne iubeau fiindcă îi criticam, iar ei se răzbunau 
nedându-ne anunțuri plătite. Șansa noastră au fost firmele private, ce doreau o economie 
de piață corectă, fără abuzuri și amestecuri politicianiste. Și-au dat seama că în noi au un 
sprijin. La un moment dat, 90% din veniturile ziarului proveneau din anunțuri și recla-
me ale domeniului privat. Apoi, cred că am fost de fiecare dată cu un pas înaintea celor-
lalți. Am fost primul ziar tehnoredactat computerizat din județ, primii care am tipărit digi-
tal sau color, primul cotidian care apărea lunea (acum 25 de ani, ziarele locale nu apăreau 
lunea), primii care am avut talon de mica publicitate gratuită (celelalte ziare taxau anun-
țurile la cuvânt), primul ziar cu site etc. etc. etc.

Foto-Travel: Răsfoind arhiva publicației am constatat că în prima de‑
cadă a anilor 2000 au existat o serie de suplimente care au adus un plus de va‑
loare ziarului. Mă refer la „Arca”, la „Rogvaiv Politic”, „Auto Magazin”, „Eu‑
ropagina”, „Piața Muncii”, „Weekend Time”, „Tândală” etc. V‑ați reinventat 
mereu prin intermediul acestor suplimente. Unele au rezistat în timp, altele 
nu. Spuneți‑ne ceva despre ele.

Daniel Mureșan: După cum vă spuneam și mai sus, mediul privat era per-
manent alături de noi. Am considerat că dacă primim, trebuie să și dăm. În general, nu 
au rezistat în timp cele care erau dedicate vreunui eveniment, noi știind ce viață vor avea. 
„Tândală” și-a încetat apariția când Marius Avram a plecat la Cluj.

Foto-Travel: Încă de la început ați venit cu rubrici de umor. Au fost 
acele ediții de 1 aprilie, apoi în câțiva ani ați publicat caricaturi. Ați continuat cu 
„Tândală”. Cum au privit cititorii acest lucru?

Daniel Mureșan: „Tândală” a fost la vremea lui un fenomen. Marius Avram 
venea „exilat” la Zalău, după condamnarea lui în procesul cu Gheorghe Funar. Nu avea 
multe conexiuni în oraș, așa că a fost ușor să-i satirizeze pe sălăjeni. M-a întrebat dacă nu 
mă va afecta economic. I-am spus, zâmbind, că oricum nu ne iubesc instituțiile, afectarea 
fiind o glumă. Bineînțeles, au urmat presiunile, că de ce scriem de ăla și nu de ăla. Curând 
s-a trecut la amenințări, dar noi eram obișnuiți cu așa ceva, ne făceau să fim mai acizi.

Foto-Travel: Chiar și acum, aveți rubrica de pamflet „Zvonoteca”. 
Probabil că ați primit multe „reclamații” de la cei care se regăseau dați la ziar...

Daniel Mureșan: „Zvonoteca” dă multora fiori reci. Telefoanele zbârnâie în 
continuare, mulți se autodemască. Sunt persoane din administrația sau politica sălăjeană 
care nu au ripostat niciodată, știind că scriem doar adevărul. Din păcate, foarte puțini... 
Mai nou, politicienii își fac tot felul de site-uri (sau le plătesc), unde se laudă singuri, pro-
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babil au orgasm când văd osanalele. Bineînțeles că își fură căciula, dar ei nu realizează. 
Sunt politicieni slabi.

Foto-Travel: Un cotidian nu are cum să nu se implice în lupta politi‑
că. În cei 25 de ani, au fost câteva rânduri de alegeri: locale, parlamentare, pre‑
zidențiale și mai nou europarlamentare. Presupun că reclamele politice au aju‑
tat din punct de vedere financiar ziarul. Cum ați reușit să păstrați echidistanța 
cerută de normele deontologice?

Daniel Mureșan: De-a lungul vremii am fost catalogați ca fiind țărăniști, pe-
sediști, liberali, useriști sau alte și alte denumiri. Mulți nu puteau să accepte că poți fi pur 
și simplu echidistant, independent. Contracost, am acordat spațiu publicitar oricărui partid 
ce a dorit publicitate, la același preț pentru toată lumea. Întotdeauna și-au semnat articole-
le de campanie, niciodată un redactor de la Magazin Sălăjean nu a semnat vreun material 
de campanie. De altfel, regula în redacție este, încă de acum 25 de ani, niciun membru al 
redacției nu este membru de partid. Mulți redactori au ajuns în politică, e alegerea lor, dar 
asta doar după au plecat de la „Magazin Sălăjean”.

Foto-Travel: În orice publicație longevivă, așa cum este și „Magazin 
Sălăjean”, poate interveni în orice moment rutina. Cititorii pot să se plictiseas‑
că de aceleași rubrici, de același stil. Pe de altă parte, ciclicitatea evenimente‑
lor dintr‑un an obligă să scrieți din nou despre aceleași lucruri. Cum ieșiți din 
acest cerc vicios?

Daniel Mureșan: Da, sunt evenimente repetitive, dar încercăm să le arătăm 
de fiecare dată altfel. În rest, nu ne plictisim! Meseria de jurnalist îți oferă o diversitate 
imensă. Depinde cum știi să profiți de ea.

Foto-Travel: În 25 de ani, ați fost martorii schimbărilor orașului Za‑
lău, dar și a celor din județ. Care au fost, din punctul dumneavoastră de vede‑
re, momentele de cotitură?

Daniel Mureșan: Cred că schimbarea a venit odată cu aderarea la Uniunea 
Europeană. Au început să vină fonduri europene, și asta a adus multe investiții. Unele fă-
cute cu cap, altele fără. Dar asta este o altă poveste.

Foto-Travel: Presa este considerată a fi a patra putere în stat. Este ade‑
vărat, chiar dacă statul este eșuat, așa cum s‑a exprimat de curând președinte‑
le țării?

Daniel Mureșan: Nu știu a câtea putere mai e presa în stat. De fapt nici ce-
lelalte puteri ale statului nu mai știu în ce ordine sunt. Într-un stat eșuat e haos. E haos și 
în presă, ca și în oricare alt domeniu. Așa țară, așa presă!

Foto-Travel: E clar, românii citesc din ce în ce mai puțin. O arată, fără 
echivoc, statisticile. Presupun că și presa scrisă e afectată. Cum ați reușit să de‑
pășiți momentul acesta?

Daniel Mureșan: Da, de câțiva ani, internetul și facebook-ul sunt sursele de 
informare ale românului. Unde, știm ce găsim. Dezinformare, minciună, oportunism. 
Bineînțeles, ediția print a scăzut în tiraj, dar compensează site-ul și pagina de facebook 
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care, din fericire pentru noi, sunt tot lideri în județ.
Foto-Travel: Desigur, anunțurile de publicitate sunt o sursă sigură de 

venit. Dar în afară de acestea și de știrile zilei, ați reușit mereu să mențineți sus 
ștacheta în ce privește anchetele jurnalistice sau reportajele. Cum ați reuși asta?

Daniel Mureșan: Un ziar care se respectă, trebuie să abordeze toate genuri-
le jurnalistice. De la editorial, până la reportaj. Niciodată nu am abdicat de la principiul 
acesta, chiar dacă unele rubrici sunt mai puțin „gustate”.

Foto-Travel: „Magazin Sălăjean” a devenit un brand binecunoscut pu‑
blicului sălăjean. Dincolo de munca din spatele unui cotidian, stau și diverse‑
le campanii în care v‑ați implicat. Știu, de exemplu, că tipăriți an de an un ca‑
lendar în care sunt evocate personalitățile cultural‑istorice ale acelui an. Sau că 
editați seria de cărți „Descoperim Sălajul”. Spuneți‑ne câte ceva despre aceste 
activități conexe.

Daniel Mureșan: De-a lungul anilor, am avut foarte multe proiecte în redac-
ție. Am avut librărie, anticariat, agenție de publicitate, am organizat zeci de concerte (i-am 
adus pe Uriah Heep la Zalău), concursuri literare, campionate de șah, am oferit burse ele-
vilor, am trimis elevi în tabere. Au fost foarte multe, nu le mai țin minte. Sperăm ca anul 
acesta să reluăm editarea volumelor „Descoperim Sălajul”. În prezent derulăm o campa-
nie de donare de cărți pentru bibliotecile sătești. Pandemia ne-a limitat într-o oarecare mă-
sură activitățile, dar... trece și asta!

Foto-Travel: Cum e o zi în redacția Magazin Sălăjean?
Daniel Mureșan: Acum 25 de ani, când mijlocul de comunicare era doar tele-

fonul fix și faxul, ședințele de redacție se țineau cu mult aplomb, cu fumat de nu te vedeai 
în încăpere și cu multă cafea. Când a apărut pagerul, a fost o adevărată revoluție. Prima 
conexiune la internet o aveam pe un telefon fix, cu convorbiri interurbane la Târgu Mureș. 
Când venea factura telefonică, ne speriam. Acum e mai ușor. Dimineața trecem în revis-
tă potențialele subiecte ale zilei, în jurul amiezii încercăm să le punem cap la cap, iar spre 
seară închidem ediția. Bineînțeles, între aceste faze e multă muncă, telefoane, deplasări etc.

Foto-Travel: Mai este presa scrisă de actualitate? Cât timp va mai re‑
zista ea?

Daniel Mureșan: Presa scrisă merge, deocamdată, în tandem cu cea online. 
Ziarul tipărit are încă fanii săi. Sunt foarte mulți cei care savurează cafeaua citind zia-
rul. În Marea Britanie sunt publicații ce au reapărut pe print. E greu de dat un răspuns.

Foto-Travel: Nu sunteți singura publicație sălăjeană. Cum e relația cu 
„concurența”?

Daniel Mureșan: Întotdeauna, dar întotdeauna, concurența e benefică! Nu 
se poate fără ea, nu ai la ce să te raportezi. Relația cu presa „adevărată” din Sălaj e ok. 
În urmă cu mulți ani, am înființat Asociația Jurnaliștilor din Sălaj. Membrii asociației 
(adică cei care respectă normele deontologice ale jurnalismului) se întâlnesc periodic, dis-
cută probleme specifice. Este o asociație profesională, atmosfera e destinsă, fără patimă, be-
nefică tuturor.
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Foto-Travel: Am auzit în ultimul timp că ar exista o criză a hârtiei tipo‑
grafice și că presa scrisă ar fi amenințată. Cum explicați această criză?

Daniel Mureșan: Din păcate, informația e reală. Fabricile de hârtie produc 
tot mai puțină hârtie de ziar. Cauza? A fost reglementarea europeană cu interzicerea sa-
coșelor din polietilenă, s-a trecut la sacoșele din hârtie. Fabricile au profitat, cererea e enor-
mă... hârtia de ziar e mai puțin rentabilă de produs. Mai mulți editori locali am făcut apel 
la Parlament să se elibereze pentru tipografii hârtie de la rezerva de stat. Pentru moment 
am reușit, deși e o hârtie foarte proastă. Deocamdată, asta e.

Foto-Travel: Cum vedeți viitorul presei locale în contextul mai larg, 
al presei naționale?

Daniel Mureșan: Dacă vorbim despre presa tipărită, cea națională a cam dis-
părut. Aici vorbim despre mai mult profesionalism în presa locală, dovadă că tirajele loca-
le de la nivelul unui județ sunt mult peste cele naționale. La presa online, e o altă poves-
te. Adresabilitatea lor e alta. Și totuși nu e o așa mare diferență. Și aici noi dăm dovadă de 
credibilitate mai mare. Luna trecută, de exemplu, site-ul „Magazin Sălăjean” se găsea pe 
un onorabil loc 37 în topul național al publicațiilor (naționale și locale). 

Blogul Foto-Travel, 29 ianuarie 2022



Istorie aruncată la gunoi

Cine iubește istoria, fie ea și loca‑
lă, nu se poate să nu fi auzit de Gheor‑
ghe Pop de Oarța, primul prefect român 
al județului Sălaj, după Unirea din 1918. 
Vorbim de județul Sălaj în granițele lui 
din perioada interbelică, teritoriu supra‑
pus aproape perfect peste Comitatul Sălaj 
(Szilágy vármegye) așa cum a fost el de‑
limitat la 1876. Dacă vrei să pui o floare 
la mormântul acestuia, ai o mare proble‑
mă. În primul rând aproape că nu găsești 
„cimitirul domnilor” așa cum este denu‑
mit acesta. Iar dacă‑l găsești totuși, nu ai 
cum să intri la mormânt din cauza faptu‑
lui că acesta este năpădit de mărăcini și de 
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păduricea ce a pus stăpânire pe acel loc. Și dacă, ghidat de cineva care știe unde 
este mormântul, ajungi totuși la el, vei constata cu amărăciune că piatra este că‑
zută de pe soclu și ascunsă prin vegetație. La fel ca toate celelalte. Vă vine să 
credeți așa ceva? De „patrioți” ce suntem, nu ne pasă deloc de memoria celui 
care a condus destinele județului Sălaj în primii ani de după Marea Unire. Am 
aruncat istoria la gunoi!

Vechiul județ Sălaj, cel din perioada interbelică, era organizat adminis‑
trativ în trei orașe (Zalău, Carei și Șimleu Silvaniei) și zece plase (Buciumi, 
Carei, Cehu Silvaniei, Crasna, Jibou, Supuru de Jos, Șimleu Silvaniei, Tășnad, 
Valea lui Mihai și Zalău). În Plasa Cehu Silvaniei se aflau satele Băsești și Oarța 
de Jos. Astăzi, cele două localități învecinate fac parte din comune separate și se 
află în județul Maramureș: comuna Băsești (cu satele Băsești, Odești, Săliște și 
Stremț) și comuna Oarța de Jos (cu satele Oarța de Jos, Orțița și Oarța de Sus).

 Conform informațiilor oferite de istoricul dr. Marin Pop, de la Muze‑
ul Județean de Istorie și Artă Zalău, într‑un material postat pe site‑ul instituției, 
familia Pop este una dintre cele mai vechi familii nobiliare din Țara Codrului 
(teritoriu împărțit azi între județele Sălaj, Satu‑Mare și Maramureș). Simion 
Pop (1822‑1892), notar în comuna Bicaz a fost primul intelectual al familiei. A 
avut trei băieți (Vasile, Gheorghe și Mihai) și o fată (Ileana). 

Vasile Pop (1862‑1919) a fost protopop greco‑catolic. S‑a căsătorit cu 
Cornelia, născută Indrea (1868‑1948). Fiica lor, Cornelia (1890‑1962) a fost 
măritată cu dr. Ioan Ossian (1885‑1953) – directorul primului liceu românesc 
din Sălaj înființat în 1919 – Liceul „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei (azi clă‑
direa Liceului Tehnologic „Ioan Ossian”). Ioan Ossian a murit la canal la data 
de 4 ianuarie 1953, pe piatra funerară din cimitirul din Oarța de Jos fiind tre‑
cut și numele lui.

Însă cel mai de seamă reprezentant al familiei Pop a fost Gheorghe Pop 
de Oarța. S‑a născut la 23 aprilie 1865 la Bicaz. Școala primară a făcut‑o la Bi‑
caz, liceul la Satu Mare (liceul romano‑catolic), iar studiile universitare la Bu‑
dapesta, la Facultatea de Drept. După terminarea studiilor, reîntors în Sălaj, 
ia parte la luptele politice ale românilor transilvăneni alături de Iuliu Maniu, 
George Pop de Băsești și alții. Își începe cariera de avocat în 1892, la Zalău, aco‑
lo unde avea să profeseze timp de 40 de ani.

La sfârșitul Primului Război Mondial a participat activ la constituirea 
noilor structuri de putere românești din Sălaj. La data de 11 noiembrie 1918 a 
luat ființă la Zalău Consiliul Național Român pentru județul Sălaj, Gheorghe 
Pop fiind ales președinte. A fost desemnat să conducă administrația publică a 
Zalăului în timpul absenței delegaților care au participat la Adunarea Naționa‑
lă de la Alba Iulia. După Unire, a fost recomandat Consiliului Dirigent pentru 
funcția de prefect al județului Sălaj, de către George Pop de Băsești. A îndepli‑
nit această funcție în perioada 25 aprilie 1919 – 22 aprilie 1920, revenind din 



Mirel Matyas /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 129

nou la conducerea prefecturii județului în perioada 1932‑1933.
Pe piatra sa de mormânt, ce zace acum căzută de pe soclu, acoperită de 

vegetație, se poate citi: „GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, fost prefect ro‑
mân al Sălajului, avocat, decanul baroului Sălaj, senator, președinte al 
Consiliului județean și al Camerei de Agricultură județeană, primcu‑
ratorul bisericii române unite din Zalău, decorat cu Steaua României 
în grad de comandor: 1865-1933”.

Într‑o țară normală, care știe să‑și aprecieze înaintașii, o astfel de per‑
sonalitate ar fi avut un mormânt transformat în monument și loc de peleri‑
naj. Mormântul său ar fi devenit obiectiv turistic, fiind marcat corespunzător 
și întreținut. Dar România, din păcate, nu mai este de ceva vreme o țară nor‑
mală. De altfel, nu demult, președintele ne spunea că „statul a eșuat”... Degea‑
ba visăm „o țară ca afară” din moment ce ne batem joc de istoria și personali‑
tățile noastre.

Am căutat aproape o oră, pe toate ulițele satului Oarța de Jos, „cimiti‑
rul domnilor” – cu referire la „domnii” ce‑și duc somnul de veci acolo. N‑aș 
fi avut nicio șansă să‑l găsesc. Nicio informație despre el pe site‑ul primăriei. 
La rubrica „De vizitat” apar doar trei referințe: piramidele dacilor, sanctuarul 
de la Viile Botii și Muzeul satului din Oarța de Sus. Cei doi‑trei săteni de care 
am întrebat nici nu știau că au un „cimitir al domnilor” în sat. Cineva m‑a di‑
recționat spre cimitirul satului, cel din Dealul Nucilor. Mai există un cimitir, 
pe care l‑am văzut de cum am intrat în sat venind dinspre Cehu Silvaniei, chiar 
lângă șosea. Acela este bine întreținut și, spre surprinderea mea, avea un catarg 
cu un tricolor lângă cele nouă morminte ale eroilor necunoscuți din Al Doilea 
Război Mondial. Deci, se poate! Practic, „cimitirul domnilor”, acolo unde sunt 
mormintele familiei Pop, e de negăsit. De fapt, se poate spune că nici nu exis‑
tă. Am uitat cu toții de cei care și‑au adus contribuția la ceea ce este astăzi țara 
aceasta. Cum e posibil așa ceva? Să ai în satul tău, în comuna ta, personalități 
istorice de un asemenea calibru și să nu‑ți pese de ele? Orice român care cu‑
noaște un dram de istorie ar trebui să se înfioare când aude numele de Gheor‑
ghe Pop de Oarța sau Ioan Ossian... Unde este comunitatea locală? Unde este 
biserica în frunte cu preotul? E oare o problemă că cei înmormântați în „cimi‑
tirul domnilor” erau greco‑catolici? Adică cum, împărțim românii după religie 
și dacă nu sunt ortodocși lăsăm ca mormintele lor să dispară? Unde este școala, 
profesorul de istorie? Oare le spune elevilor săi de Gheorghe Pop de Oarța sau 
de Ioan Ossian? Unde sunt instituțiile culturale și istorice ale județului Mara‑
mureș? Sau, în ultimă instanță, unde sunt urmașii (dacă mai există) a familiei 
Pop? Pentru Dumnezeu, unde sunt toți aceștia? Unde?

Am avut noroc ca la casa cu numărul 179 să‑l întâlnesc în față, culegând 
urzici pentru porci, pe domnul Pop Ioan. tatăl său a fost tot Ioan Pop, la fel ca și 
bunicul – care a fost primarul comunei. Eram pe punctul de a renunța la a mai 
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căuta mormintele, dar am zis să mai fac o încercare. Spre surprinderea mea, 
domnul Pop Ioan mi‑a spus: „Trageți mașina pe podeț și haideți să vă arăt!” Și‑a lă‑
sat lucrul și m‑a dus, prin curtea sa, în spatele grădinii. Practic, parcela numi‑
tă „cimitirul domnilor” este de fapt o pădure în toată regula, vecină cu terenul 
lui. „unde sunt mormintele?” am întrebat eu. Nu mi‑aș fi putut imagina că trebuie 
să ne strecurăm, agățându‑ne la orice pas de spinii de măceș sau mur, că aveam 
să ne afundăm într‑o pădurice cu vegetație luxuriantă, plină de țânțari. Dom‑
nul Pop, cu bunul simț al omului simplu de la țară se tot scuza zicând: „am mai 
curățat eu, în copilărie veneam des aici. Acum n-a mai intrat nimeni de mult. De la Za-
lău mai vine un domn, parcă e tot profesor...”

Ajungem cu greu la niște socluri de marmură neagră. Nu văd pietre‑
le funerare nicăieri. Domnul Pop îmi spune: „dați cu piciorul, sub frunze e pia-
tra”. Cum să dau cu piciorul? Mi se pare a fi un gest de impietate. Mă aplec, 
îngenunchez și după ce mă sigur că n‑am să‑mi rănesc palma, și așa agățată în 
spinii de mur, șterg cu ea frunzele și mizeria căzută pe lespede. Ceea ce văd nu‑
mi vine să cred: „GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI”. În minte mi se ameste‑
că gândurile. Cum adică, Gheorghe Pop de Băsești? Păi nu i‑am văzut monu‑
mentul, îngrijit, lângă biserica din Băsești? Biserica ce se vede pe celălalt deal... 
Citind în continuare epitaful, aveam să mă lămuresc că nu este George Pop de 
Băsești, președintele Marii Adunări Naționale de la Alba‑Iulia. Nu știu de ce 
e scris „de Băsești”, însă e clar că e ceea ce căutam. E Gheorghe Pop de Oarța. 

Ceva mai încolo, altă piatră căzută. De fapt, din cele trei‑patru mormin‑
te, toate având monumentele funerare din marmură neagră, toate sunt căzute 
de pe soclu. Chiar și în perimetrul împrejmuit cu un gard de fier forjat. Nicio 
piatră nu este la locul ei, de parcă mâinile nevăzute ale nepăsării și ignoranței 
noastre le‑ar fi culcat intenționat la pământ. Trist! Foarte trist... Iarăși îmi vine 
să strig: „unde sunt toți cei care ar fi trebuit să facă ceva?”. Și iarăși, domnul Pop Ioan 
se tânguiește lângă mine...

Oameni buni, dragi români! Știți ce aș face dacă aș fi primarul locali‑
tății? Aș găsi câțiva bărbați și, cu drujbele sau securile aș curăța toată zona. Sau 
chiar dacă aș lăsa câțiva copaci – căci acum sunt deja copaci, aș face loc de acces 
spre morminte. Și aș semnala zona, eventual aș îngrădi‑o. Iar în sat, acolo unde 
este un așa zis monument al eroilor – de fapt un alt monument abandonat, plin 
de spini, aș pune un indicator. Știți ce aș face dacă aș fi profesorul de istorie al 
școlii din sat? Aș găsi foști elevi, azi bărbați în toată firea, și aș face curățenie în 
„cimitirul domnilor”. Știți ce aș face dacă aș fi preotul satului (ortodox sau gre‑
co‑catolic, nici nu mai contează)? Aș spune în biserică, după Sfânta Liturghie, 
că nu e normal ca mormintele ROMÂNILOR: Gheorghe Pop sau familia dr. 
Ioan Ossian, să fie abandonate. Și, le‑aș explica enoriașilor, într‑o predică, cum 
au făcut ei Unirea. Și pun pariu că bărbații și femeile, oamenii simplu, în frun‑
te cu curatorii și preotul ar face curățenie. În timp ce clopotele ar bate însoțite 
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de rugăciunile femeilor. Doamne, Dumnezeule, cum e posibil așa ceva?
Și dacă în Oarța nu s‑ar găsi români, aș striga după cei din Băsești. Ei 

au știut cum să‑și prețuiască înaintașii. Și as striga să se audă până la Zalău sau 
Șimleu Silvaniei și tot aș găsi pe cineva care să înțeleagă că ceea ce facem acum 
este o crimă. Și, istoria nu ne va ierta pentru asta!

Interesante sunt și cele trei pietre funerare de tip „cruci celtice” ce zac 
aproape îngropate, la mică distanță de mormintele familiei Pop. De fapt, pe ele 
le‑am căutat, așa am ajuns să vizitez „cimitirul domnilor”. Desigur, nu au ni‑
cio legătură cu triburile celtice, acestea fiind probabil, de la jumătatea seco‑
lului XIX. Întregul areal al Țării Codrului, mai ales în partea județului Să‑
laj, e plină de astfel de artefacte. Însă, asupra lor voi reveni cu un alt material. 

Bibliografie:
1. Marin Pop ‑ Familie Pop de Oarța, articol pe site‑ul Muzeului Jude‑

țean de Istorie și Artă Zalău (https://muzeuzalau.ro/familia‑pop‑de‑oarta/) ac‑
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gonaut / Mega, Cluj‑Napoca, 2018;
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Blogul Foto-Travel, 11 iulie 2022



Lecția de arheologie,                   
cu dr. Horea Pop

Horea mă așteaptă la „podul de fier” din Șimleu Silvaniei și de acolo 
îl urmez până la capătul străzii Argeșului. Acolo suntem deja așteptați de băie‑
ții cu care sapă în sit ul arheologic de sus, de pe Măgura. După ce‑l salutăm pe 
tânărul domn primar al Șimleului, pornit și el, devreme, la muncă, o luăm la 
pas, pe drumul ce urcă prin pădure. Băieții, tineri, se pierd repede în față, noi, 
o luam încet, povestind. Și Horea are atâtea de povestit, doar să‑l provoci. Până 
sus, aveam să aflu cum a ajuns el arheolog.

„Horea, de câte ori ai urcat pe Măgura?” – deschid eu conversația. Abia ros‑
tită aveam să realizez că e o întrebare proastă, pentru a începe un interviu cu dr. 
Horea Pop, arheolog la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Dar fără să 
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stea pe gânduri, Horea îmi răspunde, previzibil: „De câte ori? Dar cine mai știe... 
De sute, habar nu am. Am urcat prima dată pe Măgura, pe undeva prin clasa a VII-a, a 
VIII-a. Era prin 77 – 78, cam așa ceva”.

Nu știu cât am urcat, însă ne oprim să ne tragem sufletul. Măgura ne 
ademenește cu umbrele ei. Deși e abia 8 dimineața, e cald deja. Pârâul ce ne 
însoțește o bună bucată de drum e secat deja. Secetă mare și aici. După ce ad‑
mirăm în liniște pădurea și ne lăsăm cuprinși de vraja ei, Horea reia poves‑
tea: „Sunt trei căi de acces. Una e pe aici, pe strada Argeșului, una pe partea cealaltă a 
dealului de pe strada Andrei Mureșanu și alta, pe culmea dealului, de lângă Biserica Ro-
mano-Catolică. Așa cum îți spuneam, atunci, în anii aceia am găsit pe Măgura primele 
cioburi. Și, ca orice copil visam să ajung arheolog. Matei, fie iertat, într-o discuție în pre-
zența tatălui meu îmi spune: Ca să ajungi arheolog trebuie să înveți matematică și fizică. 
Cu siguranță era montat de ai mei, care ar fi vrut, cum era moda pe vremea aceea să mă 
fac inginer. N-am renunțat însă la visul meu, în 1986 am intrat la Facultate și am termi-
nat în 1991, cu cinci ani”.

Continuăm să urcăm. Dacă până acum panta a fost rezonabilă, acum 
era piezișă de‑a dreptul. Trecem pe lângă câteva vii, eu mă opresc să fac foto‑
grafii. Orașul se vede jos, la poala dealului. Să se vede până departe spre culmi‑
le Meseșului. În dreapta e Măgura Priei, iar spre stânga, la orizont se desfășoară 
culmea Meseșului. „În studenție am urcat des aici. Îmi tot făceam planuri, cum abordez 
situl, mi-l trasam în minte. Una dintre legende spune că aici ar fi fost Dacidava din cartea 
lui Ptolemeu. Ipoteza e disputată, ar putea să fie aici. Ipoteza a fost lansată de Sever Du-
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mitrașcu și Vasile Lucăcel pe baza unei săpături, a unui sondaj făcut aici. Însă nu au pu-
blicat nimic. Cert este că aici, unde mergem, e cel mai bun loc de pe Măgura Șimleului”.

Ca un profan ce sunt, îmi trebuie ceva până mă dumiresc și localizez 
locul în care ne aflăm, în timp și spațiu. Deși suntem în Barbaricum, zona din 
afara granițelor Imperiului Roman, sau Dacia Liberă cum ne place să spunem, 
zona era controlată totuși de romani. Romanii au exercitat tot timpul un con‑
trol, nu permiteau să se refacă fortificațiile. Elitele dacilor au fost decapitate ast‑
fel că oamenii simpli nu se puteau organiza. Era modalitatea Romei de a con‑
trola zona.

Lăsăm când de o parte, când de alta, porțile de acces spre vii. Une‑
le sunt dărăpănate, altele se țin încă bine. Cândva, toată Măgura era plină de 
vii. Și acum mai sunt, dar tinerii nu mai lucrează via, au preferat traiul din țări 
străine. Și, aici pe Măgura, pe locul viilor părăsite, Natura își reintră treptat, în 
drepturi. Îl provoc pe Horea să reia discuția, mă interesează contextul în care a 
ajuns la Muzeul din Zalău. Horea Pop: „În 1991, când am terminat facultatea am 
primit repartiție în Săcuieni, Bihor. Am fost ultima generație cu repartiție. Nu m-am dus. 
Am aflat că la Muzeul din Zalău e un post scos la concurs. Am dat concursul și am l-am 
luat. De atunci sunt la muzeu”.

Nu ne dăm seama cum a trecut timpul, nu cred că de jos până aici e o 
distanță mai mare de un km. Poate nici atât. Poveștile lui Horea ne‑au dat aripi 
și am ajuns. Suntem la 370 m altitudine. Aproape am ajuns, îi vedem deja pe 
băieți așteptând ca Horea să le dea indicațiile și să se apuce de lucru. Însă, po‑
vestea cu adevărat interesantă, pentru care am ales să urc până aici, abia acum 
începe.

„Ca să înțelegi mai bine. De o parte și de alta erau râpe adânci, pe aici era drumul 
de legătură. Dacii au făcut aici un șanț și o palisadă. În spatele acestui șanț era fortificația 
de lemn de 3-4 metri înălțime. Asta a fost prima fază, probabil în perioada lui Burebis-
ta. Apoi, în a doua fază, mai sus, era o fortificație de incintă circulară, care a fost abando-
nată într-o perioadă de relativă relaxare, de pace. Apoi, următoarea fază e aici. Îmi arată 
pe unde a fost șanțul transversal pe șa, cu o adâncime de 2 metri și lat de 3 metri. Tot pă-
mântul rezultat din săparea șanțului a fost aruncat mai sus”.

Complexul de palisade a fost incendiat la războaiele cu romanii. În anii 
anteriori, săpăturile conduse de Horea Pop au evidențiat diferite faze ale forti‑
ficației. S‑a săpat și în terasele de sub fortificații. Aici Horea a găsit și câteva te‑
zaure. Primul, în zona atelierului metalurgic, a fost descoperit în 1997, în pe‑
rioada în care la Zalău se desfășura congresul dedicat Limesului roman. Era un 
tezaur consistent, 54 de denari. Extinzând aria cercetată, în zona ce se presupu‑
ne că ar fi fost pământul deversat din construcția șanțului, în 2008 s‑a mai găsit 
un tezaur monetar. Din punct de vedere al specialiștilor, al arheologilor, putem 
vorbi de tezaur de la trei monede în sus.

Admir panorama asupra vârfurilor împădurite, scăldate în lumina soa‑
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relui de dimineață. În stânga e vârful cel mai mare, de 597 m – Observator, iar 
în dreapta, se vede ceva din Őrhegy. În spate, acolo unde sunt băieții, dincolo 
de șa, e Dealul Cetate. Odată familiarizat cu locurile, abia aștept să‑i văd la lu‑
cru. Și mai ales, abia aștept să‑mi spună Horea ce a găsit în aceste zile de săpă‑
turi.

Pe culme ne așteaptă o jumătate de Lună și corul cicadelor. Un profe‑
sor universitar scria zilele trecute de cicadele care se aud prin parcurile Cluju‑
lui, de zici că ai fi undeva în zona mediteraneană. Așa și aici. Clima s‑a schim‑
bat, iar valurile de căldură excesivă și secetă fac ca habitatul acestor insecte să 
se extindă mult în nord. Tinerii sunt ascultători, urmăresc cu atenție ce le spu‑
ne Horea. „Cine a săpat aici? Nu e bine! Unde sunt cei 25 de centimetri?” – le spune 
la un grup de băieți. Pe alții îi laudă: „Acolo e bine, vedeți?”. Mă îndepărtez puțin 
de ei și‑mi caut aparatele. Vreau să filmez, dar și să fac poze. Până să mă dez‑
meticesc și să‑mi trag sufletul, îi aud pe băieți: „Fibulă! Am găsit o fibulă!” Ho‑
rea confirmă, după ce o studiază cu atenție. E prima descoperire de azi. Ziua se 
arată a fi promițătoare! Orice fragment de metal e important, orice ciob. Inte‑
resantă meserie arheologia asta. Mie mi se pare că seamănă oarecum cu un pu‑
zzle cu mii de piese împrăștiate, pe care trebuie să‑l recompui în condițiile în 
care nici nu ai toate piesele și nici modelul. Practic construiești ipoteze de lu‑
cru, apoi le verifici prin săpături. Ceea ce descoperi poate confirma, sau după 
caz infirma ipoteza.

În cazul nostru, în campania de săpături din 2022, pe dealul Cetate, 
ipoteza este că zona cercetată, ceva mai jos de cea în care, cu ocazia unei al‑
tei campanii din anii anteriori s‑a confirmat existența unui centru de prelucra‑
re a metalelor, suntem în perimetru a ceea ce ar putea fi un fel de magazin care 
comercializa produsele realizate în acel centru. Așa s‑ar putea explica faptul că 
fragmentele de fibule, de diferite forme și mărimi sunt împrăștiate. Horea a 
mai săpat aici, în 1994 și 1997, apoi în 2008. Este posibil ca un tezaur din pri‑
ma perioadă a fortificației, de care n‑a mai știut nimeni, să fi fost împrăștiat in‑
voluntar în urma construcției noilor șanțuri și palisade. Așa se explică faptul că 
acum, inventarul arheologic este împrăștiat. Plus că s‑au găsit și câteva monede.

După ce Horea le dă de lucru băieților, îmi arată o parte din cele găsite. 
Ne așezăm jos, pe „martor” – malul lăsat nesăpat dintre două zone. Recunosc, 
sunt emoționat. Poate, sunt primul din afara echipei, care vede rezultatul aces‑
tei campanii de săpături. Tacticos, Horea scoate „comoara”. Poate că din punct 
de vedere al specialiștilor nu e cine știe ce, însă, pentru mine e o comoară. Pie‑
sele le are puse în cutiuțe și pungi, alături de bilețele pe care consemnează lo‑
cul găsit, raportat la planul desenat pe hârtie milimetrică. Îmi dau seama că nu 
se sapă la întâmplare, că există o logică în tot ce se face. Că în fiecare an, arheo‑
logul analizează datele obținute din săpăturile anterioare și decide unde conti‑
nuă. Așa a făcut și Horea și, iată, intuiția lui – formată după zeci de ani de prac‑
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tică pe șantiere arheologice, a dat roade.
Din cutiuțe și pungi își fac apariția resturi de fibule sau părți compo‑

nente ale unor bijuterii. Se remarcă un fragment mic, de formă aproape pă‑
trată, pe care se vede clar un desen ce aduce cu petalele unei flori. Horea mă 
lămurește, este vorba despre „ochii diavolului” – un motiv folosit în lumea me‑
dievală. Aici, pe dealul Cetate, există dovezi ale locuirii din epoca dacică și până 
în cea medievală. Peste vechile cetăți dacice au fost construite fortificații medi‑
evale. Așa se explică faptul că inventarul arheologic găsit poate fi din epoci dife‑
rite. Este deosebit de frumos și restul de inel ce mai păstrează încă o piatră se‑
miprețioasă.

Apoi, din pungi își fac apariția cele cinci monede. Acestea sunt mone‑
de republicane. Horea le ia pe rând și mi le prezintă: „Pe această monedă este Zeița 
Nike pe cal – Zeița Victoriei și este foarte lizibil numele magistratului care a emis mone-
da. Pe avers avem un personaj, cu siguranță o divinitate”. Pune moneda la loc, o ia pe 
următoare și continuă: ”Pe alte monede apare Roma, cu coif, ca și pe această monedă. 
Uneori coif înaripat. Pe revers apare iarăși Zeița Victoria în gvadrigă (n.n. – car tras de 
patru cai)”. E fascinantă lecția de istorie practică pe care Horea mi‑o predă, aici 
pe Dealul Cetate. Dacă ar fi așa toate orele de istorie din școli...

Printre monedele descoperite acum, există și un fragment de mone‑
dă imperială, în care Augustus, primul împărat roman apare în profil dreapta. 
Conform arheologului Horea Pop, piesele din acest tezaur (vorbim din teza‑
urul descoperit în 2008, din care se pare că fac parte și acestea) par a fi falsuri 
de epocă. „De ce afirmăm acest lucru? Pentru că majoritatea pieselor sunt sub greuta-
tea standard a Imperiului Roman pentru denari. Deci, în loc să aibă aproape 4 grame, ele 
au undeva la 3,5 grame. Cel puțin în acest atelier, aceste falsuri nu se realizau prin ștan-
țare ci prin turnare”. Urmează apoi o serie de explicații tehnice ale metodei fo‑
losite, la care m‑am pierdut... Dar am înțeles ideea: în acest atelier metalurgic 
din apropierea locului unde ne aflăm acum, s‑au realizat și falsuri ale monede‑
lor romane.

După ce am văzut toate piesele de metal descoperite (pinten, fibule, 
inel, monede), un băiat a adus, la solicitarea lui Horea o pungă cu resturi cera‑
mice, pe care arheologul a ținut să mi le arate. Unele cioburi nu spun nimic, 
în schimb altele, au realizate incizii geometrice. Poate că multe dintre ele vor 
fi asamblate de către specialiștii restauratori ai Muzeului Județean de Istorie și 
Artă Zalău.

Horea Pop: „O cercetare arheologică nu se rezumă doar la cercetarea contextelor, 
la lămurirea unor probleme de stratigrafie. Cele mai multe argumente pe care le aduce o 
cercetare este asigurată de piesele găsite în acea cercetare. Bineînțeles, ceramica este un lu-
cru destul de banal și constant aici, pe Dealul Cetății, ceramică în calitate destul de consis-
tentă, dar piesele cu valență arheologică sunt piesele din material special, piesele de metal. 
Surprizele nu au încetat să apară, ne-au apărut și cinci monede din tezaurul descoperit în 
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campania din 2008, ceea ce ne face să fim și mai mulțumiți de campania din acest an”.
Soarele arde deja și am impresia că‑l țin pe Horea din lucru. Așa că, 

după poza de grup, îmi iau rămas bun de la băieți și de la Horea Pop și, adunân‑
du‑mi aparatura, o iau ușor spre oraș. Trebuie neapărat să le spun numele, au 
muncit din greu în aceste zile. Sigur, au fost plătiți pentru asta, dar și așa sunt 
greu de găsit voluntari pentru săpăturile arheologice. Așadar, echipa condusă de 
dr. Horea Pop, din cea de a XVI‑a campanie de săpături pe Dealul Cetate a fost 
următoarea (de la stânga la dreapta): Trif Mihai, Inocan Sergiu, Ignatiuc Mir‑
cea, Mac Ștefan, Lingurar Olimpiu, Remeș Daniel și Rostaș Alexandru. 

O iau agale spre oraș, lăsând situl arheologic și jumătatea de Lună în 
spate. Mă hotărăsc să număr pașii până jos. Sunt exact 625, până la ieșirea de 
pe drumul forestier. Nu pare mare distanța, însă să urci și să cobori zilnic, sau 
poate și de câteva ori pe zi, e altceva. Las Măgura în spate și, meditând la mile‑
niile scurse, la straturile istoriei așezate unele peste altele, nu pot să nu mă gân‑
desc, ce lăsăm noi, civilizația de acum. Ce vor descoperii arheologii viitorului, 
peste alte 2‑3 mii de ani?

Blogul Foto-Travel, 20 iulie 2022
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„Crema” sportului sălăjean,    
prezentă la un eveniment inedit 

desfășurat în sala de sport a CNS 
Zalău

Poate unii s‑ar întreba: ce legătură are sportul cu informatica? Poate al‑
ții ar spune că a fost un eveniment ce are legătură și cu politicul sau că a fost o 
acțiune cu un anumit interes. Ei bine, totul a fost din pasiune. Iar de acest lu‑
cru, pot să fiu sigur, fiindcă am crescut alături de el, iar când eu am venit pe 
lume, el deja răsfoia ziarele de sport ale acelei vremi (chiar dacă nu știa citi încă 
prea bine, având patru ani și șase luni). Ca mulți alți copii din acele vremuri, 
a început să practice fotbalul și l‑a practicat atât de bine (Mircea Lucescu spu‑
nea că doar 20 la sută este talent în orice sportiv de performanță și 80 la sută, 

marius morar
Magazin Sălăjean
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muncă), încât, după câteva evoluții remarcabile la Minerul Șărmășag (a înscris 
din lovitură de începere de la mijlocul terenului într‑un meci cu Olimpia Satu 
Mare sau a marcat din lovitură de la colțul terenului într‑un meci cu Victoria 
Carei), a fost ofertat de Universitatea Cluj. Tatăl său (și al meu) a considerat 
că școala este mai importantă, iar Florin Morar – directorul Colegiului Națio‑
nal Silvania Zalău a urmat sfatul tatălui, pe care astăzi nu‑l regretă. Însă, „mi‑
crobul” pentru sport nu i l‑a putut scoate nimeni și, chiar dacă peste ani a de‑
venit un profesor renumit de informatică, Florin Morar a știut întotdeauna tot 
ce „mișcă” în sport, indiferent că a fost vorba despre sport local, național sau 
internațional. Dovadă stă impresionanta colecție de ziare și articole sportive pe 
care le‑a adunat de‑a lungul anilor și despre care s‑a scris, în anii trecuți, în pre‑
sa locală și națională.

Din pasiunea pentru sport, dar și din respect pentru gloriile sportului 
sălăjean, directorul CNS Zalău a demarat un proiect intitulat „Sălajul nu‑și uită 
fostele glorii”, proiect finalizat cu un eveniment inedit ce a avut loc vineri du‑
pă‑amiaza, în sala de sport a unității școlare pe care Florin Morar o conduce. A 
fost, poate, pentru prima data în istoria sportului sălăjean când au fost prezen‑
te la un eveniment nume atât de multe, dar și atât de mari din istoria sportu‑
lui sălăjean. „Nu țin minte să mai fi avut loc un eveniment la care să participe 
atât de multe nume importante din toate domeniile sportive”, a precizat fostul 
discobol, Marcel Doru Țârle – primul sportiv sălăjean devenit campion națio‑
nal la seniori.

Foști și actuali sportivi de performanță ai Sălajului, autorități locale și 
câțiva invitați au fost parte pentru câteva ore la ceea ce a însemnat istoria spor‑
tului sălăjean. „Tunarul Europei” – Mircea Tutovan, foștii voleibaliști Adrian 
Gontariu, „Duțu” Ciontoș, Adrian Feher, Marius Lazăr, foștii fotbaliști Vasi‑
le Stâncel, Vasile Jula, Daniel Sabou, Cristian Oros, Claudiu Cornaci, Marius 
Pașca, foștii tenismeni Bogdan Cuceu, Andrei Brisc, fostele handbaliste Vale‑
ria Motogna și Alina Țurcaș, fostul discobol, Marcel Doru Țârle, fostul luptă‑
tor, Gheorghe Stanciu, karateka Dan Chiș, Călin Marincaș și Iulia Clițan, fos‑
tul pugilist, Virgil Meleg, atleta Paula Todoran – ultimul sportiv sălăjean care 
a reprezentat România la Olimpiadă, dar și alte nume importante din sportul 
sălăjean au ținut să fie prezenți vineri la evenimentul organizat la CNS Zalău.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu‑Sălăjanu, vicepri‑
marul Zalăului, Teodor Bălăjel și inspectorul școlar general, Vasile Bulgărean 
au ținut să fie și ei alături de directorul CNS Zalău la acest important eveni‑
ment în care, subiectul principal a fost sportul și valorile sportului sălăjean. O 
prezență surprinzătoare a fost cea a lui Victor Hexan, fostul maseur al echipei 
naționale de fotbal a României și al formațiilor Sahtior Donetk și Zenit San‑
kt Petersburg, practic unul dintre colaboratorii lui Mircea Lucescu din ultimii 
15 ani.
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Toți cei care au dorit au luat cuvântul la eveniment, lăudând inițiativa 
directorului de la CNS Zalău atât prin prisma faptului că a reușit să adune atât 
de multe valori din sportul sălăjean într‑un singur loc, cât și datorită impresio‑
nantei colecții de tricouri pe care a afișat‑o pe pereții sălii de sport.

De la eveniment a lipsit profesorul Gheorghe Tadici, dar au fost amin‑
tite și performanțele echipei de handbal, în special cea din anul 1996, când Sil‑
cotub Zalău a câștigat City Cup.

Cel puțin pentru Sălaj, sportul a fost și rămâne unul dintre cei mai buni 
ambasadori, iar autoritățile locale au dat asigurări că acest fenomen va avea sus‑
ținere în viitor, pentru a putea fi continuată performanța sportivă în județul 
nostru.

Magazin Sălăjean, 4 decembrie 2021



Gheorghe Tadici a fost ales pentru 
a opta oară în Consiliul de 
Administraţie al Federaţiei

Române de Handbal
Fostul selecţioner a primit cel mai mare număr de voturi din 

partea alegătorilor – 134

La revedere, domnule Dedu! Bun venit, Constantin Din! Aceasta ar fi 
concluzia după alegerile ce au avut loc pentru funcţia de preşedinte al Federa‑
ţiei Române de Handbal, eveniment în care fostul arbitru internaţional, Con‑
stantin Din, l‑a spulberat pe cel care a condus destinele handbalului românesc 
în ultimii opt ani. 157 la 66 în favoarea lui Din a fost scorul voturilor din tu‑
rul 2 al alegerilor, după ce în primul tur, rezultatele au arătat astfel: Constantin 
Din (95), Alexandru Dedu (79), Bogdan Voina (48), Maximilian Gavrilă (1). 
Diferenţa a fost mare şi la alegerile pentru funcţia de vicepreşedinte, unde So‑
rin Dinu, tot un fost arbitru internaţional, coleg de brigadă cu Din, a învins‑o 
cu 126 la 91 pe fosta internaţională, Steluţa Luca.
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Pentru Consiliul de Administraţie şi‑au depus candidatura 38 de per‑
soane, care s‑au luptat pentru 15 locuri. La fel ca în urmă cu patru ani, mana‑
gerul formaţiei zălăuane, Gheorghe Tadici, a fost ales cu cel mai mare număr 
de voturi, 134, câştigând astfel al optulea mandat în Consiliul de Administra‑
ţie al FRH.

Ceilalţi membri din CA sunt: Gabriel Armanu (121 voturi), Adrian 
Cosman (99), Viorel Mazilu (98), Liana Costea (98), Marius Marocico (84), 
Marian Joiţă (82), Răzvan Caba (81), Mihai Bocan (77), Cristian Potora (71), 
Flaviu Sâsâeac (71), Rudi Stănescu (71), Ion Mihăilă (69), Petru Ghervan (68) 
şi Alin Cârligeanu (68).

Magazin Sălăjean, 29 aprilie 2022
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Un fotbalist născut în Zalău 
a debutat în noul sezon al Ligii 

Campionilor

Noul sezon al Ligii Campionilor la fotbal a debutat cu meciurile din tu‑
rul 1 preliminar, care se desfășoară în Islanda, sub formă de turneu, la care par‑
ticipă echipe din Andorra, San Marino, Estonia și Islanda. Andorra a fost re‑
prezentată de formația Inter Club d’Escaldes, echipă la care activează și Raul 
Mihai Feher, un fotbalist născut la Zalău, dar care s‑a stabilit ulterior în Spania, 
urmându‑și părinții, care au plecat la muncă. De altfel, Feher, care este văr cu 
fostul fundaș al Armăturii și al FC Zalău, Cosmin Cosma, a început fotbalul în 
Spania, dar a revenit în țară pentru o perioadă de câțiva ani, evoluând la Viito‑
rul Zalău, cu care a câștigat campionatul județean în acea perioadă. S‑a întors 
în Spania, unde și‑a continuat junioratul, activând apoi la Balaguer, echipă din 
prima ligă a Cataluniei, Lleida, din Liga a II‑a, FC Andorra și CD Ibiza, toate 
din liga secundă a Cataluniei. Feher s‑a transferat apoi la Inter Club d’Escal‑
des din Andorra, cu care a câștigat titlul. Jucătorul născut la Zalău a debutat cu 
echipa sa în preliminariile Ligii Campionilor, câștigând cu scorul de 2 – 1 due‑
lul cu La Fiorta, din San Marino.

„M‑am simțit foarte bine când s‑a cântat imnul Ligii Campionilor. Este 
un sentiment special și puțini fotbaliști au această ocazie. Mă bucur că am câș‑
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tigat semifinala, iar următorul meci, cel cu Vikingur (Islanda), din finală, va fi 
mai greu, fiindcă ei sunt mai aproape de profesionism decât noi. La noi puțini 
jucători trăiesc din fotbal”, a declarat românul pentru sport.ro.

Raul Mihai Feher are 25 de ani și evoluează pe postul de fundaș central. 
„Am jucat dintotdeauna pe acest post. Mă simt foarte bine, iar ultimele sezoa‑
ne au fost foarte bune. Cu CD Ibiza am promovat în Spania, iar cu Inter Club 
d’Escaldes am câștigat titlul în Andorra”, a mai afirmat zălăuanul.

Magazin Sălăjean, 22 iunie 2022



Andreea Mureșan /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 143

Ambasadorul României în SUA, 
impresionat de zălăuanul 

Mihai Lehene
Mihai Lehene, zălăuanul stabilit la Chicago din 2002, care a reușit să 

pună bazele unei fundații inedite prin care sprijină atât românii din SUA cât și 
proiecte din România, a fost vizitat și apreciat public de ambasadorul Români‑
ei în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru.

Proiectele pe care Mihai și echipa sa de la centrul comunitar pe care 
l‑au înființat la Chicago și unde organizează diverse activități în sprijinul co‑
piilor și adulților români stabiliți acolo sunt date ca exemplu de bună practică, 
implicare și viziune pentru comunitățile românești, ca instrumente de acțiune 

andreea mureșan
Graiul Sălajului
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și de reușită pentru promovarea românismului. Ambasadorul Muraru a dezvă‑
luit că Ambasada României în SUA și fundația lui Mihai Lehene vor avea pro‑
iecte comune în viitorul apropiat. 

Spre exemplu, cea mai actuală acțiune a fundației lui Mihai Lehene este 
organizarea de cursuri de limba română, în parteneriat cu ARCS – American 
Romanian Cultural Society.

„Pe Mihai Lehene, un întreprinzător iscusit și un român plin de ener‑
gie, l‑am cunoscut anul trecut și am avut de atunci lungi discuții despre cum 
poate fi mobilizată comunitatea românească din SUA. El și românii pe care i‑a 
convins să se adune la RUF – Romanian United Fund fac lucruri grozave: or‑
ganizează campanii de strângere de fonduri pentru diverse proiecte comunita‑
re din țară (educație, construcția de spitale, restaurarea monumentelor istorice 
etc.), desfășoară cursuri pentru comunitatea din Chicago (limba română, edu‑
cație financiară etc.), pun la dispoziție resurse tuturor celor interesați. Centrul 
comunitar pe care l‑au construit – ROCO Chicago, the Romanian Commu‑
nity Center – este o creație pentru secolul XXI, atât ca filosofie a organizației, 
ca instrumente de acțiune, cât și ca rezultate. În recenta mea deplasare la Chi‑
cago, i‑am vizitat din nou și am vorbit despre inițiative cărora vrem să le dăm 
viață”, spune ambasadorul Andrei Muraru.

Mihai Lehene este zălăuanul care nu și‑a uitat rădăcinile și nici nu poate 
sta departe de România, așa cum el însuși a declarat în repetate rânduri. A pășit 
pe pământ american ca student, în fiecare vară începând din 1998, iar în 2002 a 
fost admis la un program de master în informatică la Universitatea Illinois din 
Chicago. A obținut un loc de muncă acolo, fiind aproape 12 ani strateg senior 
și partener la Allston Trading din Chicago. Prin 2013 și‑a înființat propria fir‑
mă de capital privat, cu accent pe investiții în inovația tehnologică, cercetarea 
în domeniul sănătății și imobiliare.

Acțiunile lui în toți acești ani pe pământ american s‑au concentrat pe 
crearea unei comunități românești în Chicago, începând, în anul 2000, cu înfi‑
ințarea unui Yahoo Group pentru românii din Zalău care locuiau acolo. A ur‑
mat Roundtable Society, un ONG axat pe consolidarea comunității românești 
locale din Chicago, site‑ul romanilachicago.org, RUF, ROCO Chicago. 

Prin fundația sa, Mihai Lehene susține și proiecte sau evenimente din 
România, printre cele mai cunoscute fiind proiectul Via Transilvanica sau Am‑
bulanța pentru monumente.

Graiul Sălajului, 30 august 2022
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Steagul României a strălucit 
la Cairo! Cinci copii din Zalău,                                              

campioni internaționali la                 
aritmetică mentală

După doar trei luni de pregătire într‑un centru privat alături de Larisa 
Tripon, cinci copii din Zalău sunt campioni internaționali în echipa României 
la aritmetică mentală. Cei cinci copii care au contribuit la impresionanta per‑
formanță a echipei de isteți români la campionatul internațional de aritmetică 
mentală Horus, organizată la Cairo, în 2 septembrie, sunt: Laurențiu Cotrău – 
locul 1, Alexie Vereș – locul 1, Anisia Cleopatra Bologa – campion, Rareș Ci‑
prian Lazăr – campion online pe România, și Miruna Cristiana Lazăr – locul 4 
online pe România.

Au participat la concurs echipe din șapte țări, iar copiii au avut de rezol‑
vat contracronometru (10 minute) 160 de calcule! Românii au fost ași, iar cei 
din Zalău au contribuit la performanța notabilă, mai ales că au început acest tip 
de aritmetică în urmă cu doar trei luni. 

„Lacrimi, bucurie, multe emoții! România a strălucit pe scena Egiptu‑
lui cu putere! De această dată campionii noștri au dus România pe locul 1 din 
toate țările participante și am câștigat premiul cel mare de 417$. A fost o zi pli‑
nă de suspans dar rezultatele au fost pe măsură. Vă invităm să vizionați experi‑



146 • Anuarul presei sălăjene 2022  / Andreea Mureșan

ența noastră minunată de la Campionatul Horus Cairo 2022! Felicitări pentru 
campionii noștri: Iustin Ștefan Petcu – Campionul Campionilor, Ștefan Lem‑
naru – Campionul Campionilor + 50 dolari, Covacu Eduard – Campion – So‑
fia Maria Petcu Campion, Tudor Stefan Sontu – Campion + 30 dolari, Bologa 
Anisia Cleopatra – Campion, Elmira Hadaly Bejan – Campion, Anastasia Papa‑
zicu – locul 1, Marin Alexandru – locul 1, Gîlcescu Matteo – locul 1, Damian 
Ianis Mocianu‑locul 1, Veres Alexie – locul 1, Cotrău Laurențiu – locul 1, Ni‑
cola Jalbă – locul 1, Stefan Marcel Pricopi – locul 1”, este mesajul publicat pe 
pagina oficială a centrului de aritmetică.

Larisa Tripon, profesoara care i‑a însoțit pe copii la concurs și care în‑
tr‑un timp atât de scurt de pregătire a reușit să obțină asemenea performanțe 
(cinci copii premianți în lotul național, trei la concursul fizic și doi la concur‑
sul online) a declarat, pentru Graiul Sălajului, că este foarte mândră și onorată 
de rezultatele copiilor. Va continua cu aceeași dăruire să lucreze cu elevii, mai 
ales că sunt înscriși și la concursul World Mathematics League, a cărui deschi‑
dere oficială a avut loc în cadrul campionatului de la Cairo.

„Steagul României a strălucit pe meleagurile Egiptului, imnul național 
a răsunat cu putere, iar copiii au fost entuziasmați de rezultatele obținute. Prin‑
tre câștigători se numără cinci elevi din Zalău care au contribuit la performan‑
țele României la campionatul internațional de aritmetică mentală Horus, susți‑
nut în Cairo. Copiii din centrele noastre au reprezentat România cu mândrie si 
ne‑au adus țara pe primul loc, câștigând titlul de cea mai bună echipă din toa‑
te cele 7 țări participante!

Laurenţiu Cotrău (6 ani) – locul 1, Alexie Vereș (8 ani) – locul 1, Anisia Cleopatra 
Bologa (11 ani) – Campion, alături de Larisa Tripon
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Această onoare a venit cu un premiu de 417 dolari și a adus cinste Ro‑
mâniei. În cadrul acestui campionat, copiii au avut de rezolvat 160 de calcule 
în 10 minute. Campionatul din Cairo a fost și deschiderea oficială a concur‑
sului World Mathematics League, care constă în 12 etape lunare în care copiii 
își demonstrează abilitățile dobândite în domeniul aritmeticii mentale. Această 
ligă a fost creată pentru a oferi șansa tuturor copiilor, la nivel internațional, de 
a participa online la concurs. Urmează un an plin de provocări, în care cei mici 
vor evolua și se vor dezvolta prin intermediul acestui tip de campionat. Pana 
atunci, suntem mândri de performanțele obținute, atât în mediul online cât și 
fizic, la Cairo. Acești isteți sunt: Laurențiu Cotrău, Alexie Vereș, Anisia Cleo‑
patra Bologa, Rareș Ciprian Lazăr, Miruna Cristiana Lazăr”, spune profesoa‑
ra Larisa Tripon.

Miruna Lazăr (locul 48 din 119 scor final și locul 83 cu voturi) și Rareș Lazăr (locul 4 
din 21 scor final și locul 8 cu voturi) la Campionatul online

Profesoara Larisa Tripon ne‑a explicat că „aritmetica mentală este o me‑
todă complexă de dezvoltare cognitivă, prin care se dezvoltă abilități de calcul 
mintal rapid. În urma antrenamentelor sistemice, copiii reușesc să facă calcule 
de ordinul sutelor, chiar miilor, cu viteza luminii, iar această abilitate pe care o 
dobândesc îi propulsează pe multe podiumuri internaționale dar îi ajută foarte 
mult și în procesul general de gândire și învățare”.

Graiul Sălajului, 4 septembrie 2022 
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Din Tusa, în Lotul Național de 
Lupte. Micuța Nicoleta Pașcalău, 

sportiva talentată și silitoare 
antrenată de Ghiță Panc

Secția de Lupte libere a Clu‑
bului Sportiv Școlar Zalău se apropie 
de finalul anului 2022 cu performan‑
țe notabile pentru copiii antrenați de 
Ghiță Panc. 

Cea mai medaliată sportivă, 
pe parcursul acestui an, este Nicoleta 
Pașcalău care, după doar un an de an‑
trenamente, a adunat o salbă de pre‑
mii la lupte libere. Ultima mare re‑
alizare a fetiței originară din Tusa, 
comuna Sâg, este titlul de vicecam‑
pioană națională la lupte libere, la ca‑
tegoria 37 kg, obținut în urmă cu o 
săptămână la Odorheiul Secuiesc, la 
categoria Under 13.

Micuța Nicoleta este acum 
în clasa a VI‑a la Liceul cu Program 

Sportiv  „Avram Iancu” din Zalău, transferul de la Sâg fiind propus părinților 
săi, începând cu clasa a V‑a, de cunoscutul antrenor de lupte libere Ghiță Panc. 
A fost descoperită prin intermediul surorii sale, Denisa, acum absolventă a ace‑
luiași liceu și multiplă medaliată la lupte de‑a lungul anilor. 

Micuța Nicoleta a intrat în sală „de test”, alături de sora sa, și antreno‑
rul a simțit că deține toate calitățile pentru performanță la lupte. De altfel, Ghi‑
ță Panc ne‑a dezvăluit faptul că Nicoleta învață foarte bine la școală, are bursă 
de merit având media peste 9,50, este serioasă, ambițioasă și deja a fost coopta‑
tă în Lotul Național de Lupte Libere la categoria Under 15. 

„Nicoleta are anul acesta cinci performanțe importante, mai ales că nu 
este un sportiv cu vechime, este la început de drum. La Cupa României a ob‑
ținut argintul, este vicecampioană națională. La Târgu Mureș, la Campiona‑
tul Național, a obținut locul IV, în luna august. În luna iunie, la finala Campi‑
onatului Național de Aptitudini Specifice, locul II atât la categoria U15, cât și 
la categoria U13. În plus, la lupte pe plajă a obținut locul VI. Și sora sa este un 
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sportiv al catedrei de lupte de la CSS, cu care ne mândrim. De altfel, Denisa a 
și descoperit‑o pe Nicoleta, oarecum, în perioada pandemiei, când a adus‑o să 
stea împreună la Zalău. A intrat și Nicoleta în sala de antrenament și apoi am 
discutat cu părinții despre transferul aici. A meritat, pentru că învață foarte bine 
și la școală și a fost cooptată în Lotul Național datorită talentului și seriozității 
sale”, a precizat Ghiță Panc pentru Graiul Sălajului.

Antrenorul se mândrește cu toți copiii pe care‑i antrenează și pe ca‑
re‑i tratează, întotdeauna, ca pe proprii lui copii. Ne‑a vorbit cu mândria unui 
tată de calificarea la balcaniadă a luptătorului George Prodan, la categoria 41 kg 
Under 15, și de Sorin Ardelean, ambii multiplii medaliați în acest an la com‑
petițiile naționale. Un alt performer la lupte este Sebastian Pocola, campionul 
Național la Aptitudini Specifice Under13, la fel ca Sebi Ghiran, vicecampion la 
categoria 110 kg Under 17. 

Toți sunt sportivi care tratează cu maximă seriozitate antrenamentele și 
competițiile la care participă.

„Vreau să le mulțumesc, în primul rând, copiilor, pentru munca și se‑
riozitatea lor, pentru sacrificiile pe care le fac, pentru ambiția și devotamentul 
dovedit. Apoi, părinților pentru încredere și sprijin, colegilor de catedră Pan‑
tea Ioan‑Iuliu, Calian Ioan, conducerii CSS Clubul Sportiv Școlar Zalău, In‑
spectoratului Școlar prin Inspectorul de specialitate Daniela Ciocan. Fiecare 
a contribuit la reușitele copiilor, pentru că sportul este o disciplină de echipă. 
Copiilor le doresc mult succes în continuare și sunt mândru de ei”, a conchis 
antrenorul Panc.

Graiul Sălajului, 19 octombrie 2022
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D’ale jurnaliștilor

 Tot mai des, noi, jurnaliștii, suntem înjurați. Liderii politici, chiar cei 
aleși în mod democratic, dau întotdeauna vina pe presă atunci când le descope‑
ră hoțiile și minciunile. Cititorii, având la îndemână atâtea exemple de jurna‑
lism prost făcut, ne bagă pe toți în aceeași oală.

 Prin anii ’30 nemții foloseau sintagma „Lügenpresse” pentru a dis‑
credita jurnaliștii care încercau să scrie despre activitatea lor. Lügenpresse se 
traduce în „știri false”. Politicienii naziști foloseau și ei această expresie, așa 
cum o fac și politicienii de astăzi. Zilele trecute, un partid parlamentar fă‑
cea lista neagră a presei. Presă care a cam început să le descopere tertipurile. 
 Odată cu apariția internetului, oricine poate să scrie acolo orice, obți‑
nând fără prea mare efort vizibilitatea dorită. Jurnalismul tradițional, cel care 
critică după norme etice, a început să fie înghițit de tot felul de mercenari, plă‑
tiți de politicieni să le facă imagine. Sigur, o soluție ar fi reglementarea mediu‑
lui online. Dar asta nu convine politicienilor, care nu ar mai beneficia de atâtea 
osanale și dezinformarea de rigoare. Jurnaliștii speră în continuare ca instituți‑
ile Uniunii Europene să introducă măsuri și standarde legale pentru a contri‑
bui la crearea unui mediu în care mass‑media liberă și pluralistă să poată lucra. 
 O să‑mi spuneți că jurnaliștii onești sunt din ce în ce mai puțini. Așa 
este, dar gândiți‑vă că jurnaliștii sunt ca țara. Iar pe cei care încearcă să‑și facă 
meseria corect, nu‑i mai înjurați. Gândiți‑vă că au telefonul deschis 24 de ore 
din 24 și că în aproape toate weekend‑urile ei sunt la serviciu. Mulțumim!

Magazin Sălăjean, 31 ianuarie 2022



danIel mureșan
Magazin Sălăjean
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Scapă cine poate
România și oportunitățile. O țară cu o așezare geostrategică deosebi‑

tă, un fel de Eldorado al Europei de Est. Bogății ale subsolului, din redeven‑
ța exploatării acestora rezultând o căruță de bani. Agroturismul și agricultu‑
ra ecologică, domenii pe care mulți ar fi invidioși. Zeci de miliarde de euro de 
la Uniunea Europeană, numai buni pentru dezvoltarea economiei naționale. 
 România și clasa politică. Nu cred că există în Europa o țară care să 
beneficieze de o asemenea ciumă bubonică, de cea mai jalnică și mafio‑
tă clasă politică posibilă, compusă din hoți de doi bani, care preferă să vân‑
dă oaia, în loc să o crească și să o mulgă, din lapte să facă brânză pe care să 
o vândă cu un profit înzecit. Au terminat de vândut fabricile și pămân‑
turile, iar acum au trecut la bugetul statului. Adică la propriul popor. 
 Guvernul Ciucă & Ciolacu, adică guvernul ce rivalizează cu Lo‑
lek și Bolek, a mărit birurile pentru bietul privat. Iar și iar. Nimic des‑
pre măsuri în sectorul public, în cel de pensii speciale sau tăieri de pri‑
vilegii în administrație. Adică, hai să ne mai batem o dată joc de popor! 
 Dezastrul va începe atunci când guvernanții nu vor mai putea alimenta 
aleșii locali, care la rândul lor nu vor mai putea finanța clientela de partid. Blo‑
cajul financiar va zgudui o clasă politică plină de amatorism și fără cunoștințe 
economice. Până atunci, continuă abuzurile funcționarilor, falimentele și eva‑
ziunea fiscală. Sub oblăduirea clasei politice, care are clientela sa ce nu trebu‑
ie supărată. Vom aștepta liniștiți să ajungem la fundul sacului, să ne plece copiii 
în străinătate, să vedem cine scapă. În beneficiul clasei politice și a acoliților ei. 
 Dezastrul economic din România are la bază clasa politică. Din foame 
și din prostie am adus în fruntea țării nulități și sforari de ocazie.

Magazin Sălăjean, 18 iulie 2022
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Școala de partid
Au fost zile la rând când am văzut la televizor, pe internet sau facebook 

imagini de la deschiderea noului an școlar. Aceleași discursuri pline de platitudini 
despre importanța educației, deși mulți dintre vorbitori au absolvit liceul la seral. 
S‑a vorbit la nesfârșit despre nevoia de reformă, despre România Educată. Sau 
despre noile legi ale Educației. Niciun cuvânt despre analfabetism, abandonul 
școlar sau eșuarea proiectelor rostite de la aceleași microfoane de peste 30 de ani. 
 Da, de peste 30 de ani nu vrem să schimbăm ceva. Aceleași fețe triste – 
primarul (sau politicianul), popa și milițianul. Primarul sau politicianul își face, 
evident, campanie electorală în fața copiilor și a părinților. Se laudă cu marile 
lui realizări la școală: au schimbat geamuri, au cumpărat vreo trei calculatoare 
și zece ghiozdane. Uită să spună că și acelea sunt din bani europeni, ei neavând 
vreo contribuție. Adică, un fel de – măi copii, datorită mie învățați aici! Nu 
cumva să educăm copilul pentru o responsabilitate civică, să protesteze când i 
se va face o nedreptate. Urmează fondul clasei și al școlii, un fel de volomusai 
ce îi pregătește pe tineri pentru viață. Să știe ei că datorează totul vreunui tătuc. 
 Cu preotul e un fel de struțocămilă. Într‑un stat laic, preotul e prezent 
la deschiderea anului școlar. Deși locul său e în biserică. La școală trebuie pre‑
date științe exacte. Dar nouă ne place ca pe vremea lui Creangă, cu ceaslovul și 
biciul lui Sfântul Nicolae.

 Polițistul sau jandarmul. Acest Garcea ce nu prea știe ce caută acolo. 
Când i se dă cuvântul, îngână ceva despre siguranță și nocivitatea consumu‑
lui de droguri. Dar în pauză elevul va cumpăra țigări la bucată, iar sâmbăta, în 
club, e foarte probabil să poștălească o marijuana. Sub ochii polițistului, bine‑
înțeles. Dar Garcea vine acolo în forță, să sperie elevii. Doar astfel se poate im‑
pune, uitând că elevii se uită pe youtube la filme cu polițiști ce impun respect, 
care arestează infractori.

 Dragi profesori, peste ani și ani vor veni copiii de azi care se vor afla în 
străinătate și vă vor întreba de ce nu ați schimbat nimic. Ce le veți răspunde? 
Că v‑a pus partidul în funcție și nu puteați face altfel?

Magazin Sălăjean, 19 septembrie 2022
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„Ultimele femei cu chischineu” – 
proiect de documentare a 

colecţiilor de baticuri 
din mediul rural

„Ultimele femei cu chischineu” – un proiect de arhivare a colecţiilor 
de baticuri ale femeilor din mediul rural şi a poveştilor lor, a fost iniţiat în ju‑
deţul Sălaj de o tânără pasionată de păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de la sat.

 Potrivit Patriciei Toma, iniţiatoarea acestui proiect, cuvântul „chischi‑
neu” este un regionalism provenit din limba maghiară (keszkenő) utilizat în 
zona Sălajului pentru baticul/ năframa/ cârpa/ basmaua pe care femeile din me‑
diul rural o poartă pentru a‑şi acoperi capul pe toată perioada anului.

„Ultimele femei cu chischineu e un proiect de documentare – text, fo‑
tografie şi video a colecţiilor personale de baticuri pe care femeile din ruralul 
românesc le deţin şi a poveştilor acestora. Este un subiect despre care femei‑
le discută cu un entuziasm surprinzător. Acest lucru încerc să îl surprind şi în 
acest proiect – pasiunea şi interesul pe care femeile le investesc în batic/ chis‑
chineu/ basma şamd şi simbolul pe care baticul îl are atât din punct de vedere 
social, cât şi estetic şi religios, în viaţa lor. Baticul este o piesă vestimentară im‑
portantă în garderoba femeilor de peste 50‑60 de ani din mediul rural”, a pre‑
cizat, pentru Agerpres, Patricia Toma.

Proiectul a debutat la finele anului trecut, iniţiatoarea lui având până în 
prezent discuţii cu femei de peste 60 de ani din două sate din Sălaj, cărora le‑a 
fotografiat colecţiile de baticuri de diferite materiale, modele, culori şi cu di‑
ferite întrebuinţări (batic de sărbătoare, de toată ziua, de post, de doliu, de iar‑
nă, de lucru).

 „M‑a impresionat mereu rigurozitatea cu care femeile continuă să 
poarte baticuri chiar şi acum, când contextul social nu le mai impune acest lu‑
cru ‑ care sunt motivele, valorile şi credinţele pe care ele le proiectează în aceas‑
tă practică? Mai mult, vreau să aflu ce înseamnă frumuseţea, îmbrăcămintea, 
stilul pentru femeile de acum, când au posibilităţi şi acces larg la piaţa de texti‑
le şi piese de vestimentaţie, în comparaţie cu perioada tinereţii lor sau a mame‑

sebastian olaru
Agerpres
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lor/bunicilor lor, când posibilităţile unei ţărănci erau limitate, financiar şi soci‑
al”, a adăugat tânăra din Sălaj.

 Proiectul urmează a fi extins şi în localităţi din mediul rural din jude‑
ţul Bistriţa‑Năsăud.

 Patricia Marina Toma este fotograf, videograf şi operator cultural inde‑
pendent, iar până acum a derulat sau a colaborat la mai multe proiecte vizând 
tradiţiile, obiceiurile şi patrimoniul cultural din mediul rural.

 Începând cu 2016, a iniţiat festivalul de reconstituire etnografică „Zile‑
le AuGust la Marin”, ediţiile de până în prezent presupunând reconstituirea a 
două nunţi şi organizarea unor expoziţii, ateliere şi concerte, iar în iulie 2021 a 
inaugurat biblioteca sătească MarinART, în satul Marin, cu acces deschis pen‑
tru localnici – copii şi adulţi.

 De asemenea, are două proiecte de lungă durată, vizând bisericile de 
lemn din Sălaj şi „Oamenii satelor”, în cadrul cărora în ultimii ani a realizat şi 
continuă să realizeze fotografii şi materiale video, care urmează să fie concreti‑
zate într‑o serie de albume şi expoziţii. 

Agerpres, 14 ianuarie 2022



„Păretarele”, precursoarele 
reţelelor de socializare în 
transmiterea mesajelor 

de dragoste
 Vreme de circa jumătate de secol, între anii 1920‑1970, „păretarele” din 

casă – bucăţi de pânză pe care erau cusute diferite imagini şi texte – au fost una 
din cele mai utilizate metode de transmitere a mesajelor de dragoste, cu un rol 
asemănător reţelelor de socializare din prezent. 

 „Păretarele reprezentau în trecut gândurile, sentimentele şi încurajări‑
le femeilor, pentru ele şi pentru familia lor, şi sunt oarecum similare cu une‑
le mesaje care sunt postate acum pe Facebook. Singura diferenţă este că aceste 
mesaje erau cusute pe pânză şi erau amplasate în diferite locuri din casă, la ve‑
dere”, precizează, pe site‑ul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, muze‑
ograful Olimpia Mureşan.
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Potrivit acesteia, un subiect foarte des întâlnit în textele „păretarelor” 
este dragostea: „I‑am mărturisit unui trandafir că te iubesc/ Îl aleg pe cel mai 
frumos şi ţi‑l trimit ţie!”, „Fără tine viaţa mea nu ar fi aşa de frumoasă/ Îţi do‑
resc draga mea să ai o viaţă lungă”, sau „Ţi‑a mai spus cineva că cel mai frumos 
cuvânt este numele tău?”.

Unele mesaje sunt chiar de cerere în căsătorie: „Scumpa mea te iubesc/ 
Cu tine mă căsătoresc; Ţi‑am adus această floare şi o inimă iubitoare/ Dă‑mi şi 
tu mâna ta şi să fii soţia mea!”.

Muzeograful apreciază că multe dintre femei alegeau, când cumpărau 
păretarele de la târg, tocmai acele texte care ar fi putut să fie un îndemn uşor 
voalat pentru bărbaţii lor.

„Păretarile astea le cosem noi fetile. Cumpăram jolju di la coperativă 
din sat. O fost apărută hârtie aşe ca ziarile cu modele şi cu indigo copiem pă 
pânză. Modelile le făcem noi, ce gândem noi şi după ace, dacă ne plăce cum îi, 
dacă nu, mai şterjem şi adăugam altceva. Când gândem noi că îi bine, atunci 
cumpăram indigou şi punem hârtia pă care am desenat deasupra punem indi‑
gou şi jolju îl punem dedesubt şi să copia. Apoi cumpăram aţă şi cosem şi me‑
sajile le scriem ce ne tuna nouă. Avem caiet cu amintiri şi luam de acolo. Alea 
care aveu drăguţ scrieu mai mult mesaje de dragoste”, susţine Cuc Sofia, din 
Drighiu, într‑un interviu acordat Olimpiei Mureşan.

Muzeograful a precizat, pentru Agerpres, că astfel de „păretare” au fost 
prezente în casele sălăjenilor în perioada 1920‑1970, existând situaţii în care ele 
mai pot fi găsite şi în prezent în gospodăriile cu persoane vârstnice.

Muzeul din Zalău a achiziţionat recent 20 astfel de „păretare”, ce ur‑
mează a fi prezentate într‑o expoziţie, în cursul lunii aprilie. 

Agerpres, 16 februarie 2022
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Şcoala construită de Maniu la   
Bădăcin, închisă după opt decenii 

de funcţionare neîntreruptă

 Şcoala construită de Iuliu Maniu la Bădăcin nu şi‑a mai deschis anul 
acesta porţile, după 85 de ani de funcţionare neîntreruptă, cauza fiind lipsa ele‑
vilor şi decizia unor părinţi de a‑şi duce copiii la şcoală în Şimleu Silvaniei, oraş 
situat la o distanţă de circa cinci kilometri.

 „Construită în perioada 1933‑1937, într‑un stil modern pentru acea 
vreme, fiind prevăzută cu sală de sport şi cu o aripă în care erau organizate 
apartamente pentru profesori, şcoala din Bădăcin a funcţionat neîntrerupt 
85 de ani, trecându‑i pragul mii de elevi. Astăzi, părinţii preferă să‑şi ducă co‑
piii la şcolile din oraş, acolo unde au locul de muncă şi unde pot beneficia şi de 
programul «Şcoală după şcoală». Aceasta este soarta multor sate aflate în apro‑
pierea oraşelor şi până acum cei îndrituiţi a o face încă nu au găsit soluţii pen‑
tru a opri acest fenomen”, precizează, pe contul său de Facebook, preotul gre‑
co‑catolic din Bădăcin, Cristian Borz. 

Potrivit acestuia, şcoala a fost construită pe un teren donat de Iuliu Ma‑
niu, la ridicarea ei contribuind cu donaţii peste 100 de persoane, dar şi un grup 
de studenţi ce au muncit ca voluntari pe şantier.

„Clădirea, cu o suprafaţă de 778 metri pătraţi, a avut iniţial denumirea 
de Casa Culturală Ioan şi Clara Maniu (părinţii lui Iuliu Maniu ‑ n.r.). Ea are 
o structură ce include un perete mobil între două săli de clasă, pentru a se pu‑
tea realiza în acest spaţiu, la nevoie, o sală de spectacole. Studenţii care au lucrat 
voluntari aici au fost găzduiţi de Iuliu Maniu, care, aşa cum poveste unul din‑
tre ei, îi aştepta în fiecare seară în pragul casei şi le lua hainele de lucru, pentru 
a le pune în cuier”, a declarat, marţi, pentru Agerpres, Cristian Borz. 

Boncidai Csaba, primarul comunei Pericei, de care aparţine localitatea 
Bădăcin, a precizat, la rândul său, pentru Agerpres, că decizia de desfiinţare a 
şcolii a fost luată deoarece aici mai învăţau doar patru copii, în trei clase diferi‑
te. Aceştia vor fi transportaţi cu un microbuz şcolar la şcoala din Pericei.

 Clădirea şcolii se află în prezent în procedură de retrocedare, solicita‑
rea fiind făcută de biserica greco‑catolică din Bădăcin.

„Am solicitat retrocedarea clădirii când am aflat că se închide şcoala. 
Deja este un imobil cu probleme şi, dacă nu se face ceva, în câţiva ani va deveni 
o ruină. Dacă vom intra în posesia clădirii, vom reveni la denumirea iniţială – 
Casa Culturală «Ioan şi Clara Maniu» şi vom amenaja aici o bibliotecă şi spaţii 
de cazare pentru tinerii care vin, an de an, pentru diverse activităţi, la Casa Me‑
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morială «Iuliu Maniu» din Bădăcin”, a punctat Cristian Borz. 
 Născut în 1873, Iuliu Maniu a fost preşedinte al Partidului Naţional Ro‑

mân (1918‑1926), apoi al Partidului Naţional Ţărănesc (1926‑1933; 1937‑1947), 
al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918‑1920) şi prim‑ministru în mai 
multe rânduri (1928‑1930, 1930, 1932‑1933).

 La Bădăcin este amenajată o casă memorială dedicată lui Iuliu Maniu, 
o clădire monument istoric începută de Ioan Maniu în 1890 şi extinsă de Cla‑
ra Maniu şi Iuliu Maniu. 

Agerpres, 13 septembrie 2022
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Pumni de aur.
Şimleuancele Diana Tănăsescu 

şi Margareta Hidigan
 au cucerit Cupa României!

La Cupa României de box feminin de la Bucureşti, sportivele de la 
CSM Zalău au cucerit nu mai puţin de patru medalii: două de aur, una de ar‑
gint şi una de bronz.

 Peste 200 de pugiliste din toată ţara au urcat în ring pentru o medalie 
cât mai strălucitoare cu ocazia Cupei României de box feminin. Competiţia s‑a 
desfăşurat în perioada 1 – 4 martie la Sala De Box din Complexul „Lia Mano‑
liu” din Bucureşti.

 În capitală, CSM Zalău a deplasat o delegaţie cu cinci pugiliste: Dasi‑
ana Cozma (junioare – 50 kg), Diana Tănăsescu (junioare – 70 kg), Margare‑
ta Hidigan (tineret – 52 kg), Maria Szatmari (tineret – 54 kg) şi Andreea Arde‑
lean (tineret – 66 kg).

Înaintea plecării, antrenorul Adrian Popuţea îşi propunea un obiectiv 

CălIn OnICaș
Sportul Sălăjean
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îndrăzneţ, adică trei medalii. Până la urmă, rezultatele realizate de fetele noas‑
tre au fost chiar mai bune. Astfel, patru dintre elevele lui Adi Popuţea au reu‑
şit să urce pe podium!

 Au strălucit şimleuancele Diana Tănăsescu şi Margareta Hidigan, care 
au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind medaliile de aur!

În finală a ajuns şi Maria Szatmari, care a cucerit până la urmă argintul! 
În fine, Andreea Ardelean a cucerit medalia de bronz.

 „Obiectivul a fost depăşit. Sunt foarte mulţumit de rezultatele fetelor”, 
a spus cu satisfacţie antrenorul Adrian Popuţea.

Sportul Sălăjean, 5 martie 2022
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Maria Csiki, fata de aur a 
atletismului din Sălaj. Sportiva de 
la CSS Zalău a devenit campioană 

naţională în premieră!

Performanţă extraordinară pentru sportul din judeţul nostru. Atleta 
Maria Csiki a cucerit medalia de aur la Campionatele Naţionale Under 16 de la 
Bucureşti în cursa de 800 m, iar în cursa de 1.500 m a cucerit medalia de bronz.

De zeci de ani, şcoala de atletism din Sălaj era recunoscută în plan naţi‑
onal, chiar şi în plan internaţional. Din păcate, lipsa condiţiilor de pregătire şi‑
au pus amprenta asupra rezultatelor obţinute de sportivi. Ca urmare, perfor‑
manţele din ultimii ani au fost din ce în ce mai puţine şi mai sărăcăcioase. Au 
mai existat totuşi şi excepţii, iar una dintre ele este Maria Csiki.
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Cu multe sacrificii, sportiva de la CSS Zalău a reuşit să se impună în 
competiţiile naţionale de atletism din România. În ultimii doi‑trei ani, eleva lui 
Nelian Ianchiş a cucerit medalii la diferite concursuri.

La finalul săptămânii trecute, Maria Csiki a realizat o performanţă uri‑
aşă. Atleta din comuna Mirşid a devenit campioană naţională în cursa de 800 
de metri, cucerind astfel medalia de aur la Naţionalele de cadeţi de la Bucu‑
reşti! Timpul realizat (2:19,60) este şi un record personal.

Aceasta nu a fost şi singura medalie pentru sportiva de la CSS Zalău. 
Astfel, în cursa de 1.500 m, sălăjeanca a cucerit medalia de bronz.

La ediţia de anul trecut a Naţionalelor, sportiva descoperită de profe‑
sorul Gabriela Iosif la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău a cucerit meda‑
lia de bronz.

Din acest an, Maria Csiki face parte din lotul naţional al României.
Performanţe notabile care arată că sportul din Sălaj mai are încă resur‑

se. Trebuie doar să oferim condiţii şi susţinere şi să ştim cum să le valorificăm.

Sportul Sălăjean, 11 iulie 2022
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Şimleuanul Sranko Zsolt, „rege” 
la unul dintre cele mai puternice 

concursuri de culturism din 
România!

 Performanţa realizată de culturistul sălăjean la puternicul concurs in‑
ternaţional „Pronutrition Grand Prix” de la Dej este una cu atât mai importan‑
tă, cu atât locul ocupat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost cucerit în 
condiţii speciale.

 A devenit deja o tradiţie ca toamna, pe finalul lunii septembrie, mulţi 
dintre cei mai buni culturişti din România, dar şi din străinătate, îşi dau întâl‑
nire la Dej. Şi în acest an, în perioada 24 – 25 septembrie, pe scena Sălii Spor‑
turilor au urcat zeci de culturişti, cu ocazia celei de‑a XIV‑a ediţie a puternicu‑
lui concurs internaţional „Pronutrition Grand Prix”.

 Concurenţii au fost împărţiţi pe cinci categorii de greutate: 70 kilogra‑
me, 80 kg, 90 kg, 100 kg şi plus 100 kg. La categoria 100 kg, la care au fost în‑
scrişi nouă sportivi din România şi Ungaria, a participat şi sălăjeanul Sranko 
Zsolt (n. 16 septembrie 1986).

 Locul 1 la categoria 100 kg
 Culturistul din Şimleu Silvaniei era cunoscut pentru rezultatele nota‑

bile realizate de el în anii trecuţi la puternica competiţie de la Dej. Astfel, spor‑
tivul nostru era deja obişnuit cu podiumul de la „Pronutrition Grand Prix”, 
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având în vedere că Sranko Zsolt s‑a clasat pe locul 2, atât la ediţia din anul 
2018, cât şi la ediţia din anul 2020.

 Anul trecut, şimleuanul a făcut o pauză, dar a revenit în forţă în 2022. 
Deşi a avut parte de concurenţi puternici, reprezentantul Sălajului la această 
competiţie a strălucit, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Această 
performanţă este una dintre cele mai importante din cariera sa, alături de cele 
din 2019, atunci când a câştigat „Fitparade Seven Procards” de la Budapesta, dar 
şi Trofeul „Apollo” de la Oradea (locul 1 la classic şi la overall).

 Locul întâi la concursul de la Dej vine ca un cadou frumos pentru 
Sranko Zsolt, cel care acum mai puţin de două săptămâni a împlinit vârsta de 
36 de ani.

 Sranko Zsolt: „Un verset din biblie m-a determinat să mă în‑
scriu în concurs”

 „O fost foarte grea şi pregătirea, deoarece eu am un băieţel de cinci ani, 
iar pe data de 1 septembrie soţia a mai născut un băieţel. Nici nu am fost sigur 
că o să particip la acest concurs, că două săptămâni am fost tot prin spitale şi nu 
am reuşit să fac antrenamente. Două săptămâni de pauză totală contează mult 
în pregătire. Totuşi… Băiatul meu mi‑a tot zis că vrea să mă vadă pe scenă. În‑
tr‑o dimineaţă am citit un verset din biblie care spunea să nu renunţi niciodată 
la visul tău, chiar dacă este greu. Atunci m‑am decis să mă înscriu în concurs şi 
să mă pregătesc. Sunt fericit că am câştigat concursul de la 100 kg şi putut ast‑
fel să îi produc o satisfacţie mare copilului meu. Asta contează mai mult pentru 
mine”, a spus Sranko Zsolt pentru ziarul Sportul Sălăjean.

Urmează provocarea din capitala Ungariei
 Pentru sportivul din Şimleu Silvaniei urmează un nou test dificil 

– „Fitparade Seven Procards” de pe data de 16 octombrie. Pentru prezenţa sa 
în competiţia din capitala Ungariei, Sranko are încă dubii. „Sigur că aş vrea să 
particip. Sper ca până atunci să pot slăbi, pentru a putea intra la categoria clas‑
sic Physique”, a mai precizat culturistul de la poalele Măgurii.

Sportul Sălăjean, 27 septembrie 2022



164 • Anuarul presei sălăjene 2022  / Ioan Maria Oros

Cornel Oros – 60 de ani de la  
nașterea poetului

Cornel Oros s‑a născut la 6 octombrie 1961, în satul Șeredeiu, județul 
Sălaj. Între anii 1968‑1976 a urmat cursurile primare și generale la școala din 
sat. Între anii 1976‑1980 a urmat parțial cursurile Liceului Agricol din Șimleu 
Silvaniei, de unde, descoperindu‑și talentul literar și anumite afinități pentru 
științele umaniste, se transferă la Liceul Teoretic „Simion Bărnuțiu” din ace‑
eași localitate.

După absolvire, a lucrat ca dascăl suplinitor, funcționar la BJATM Sălaj 
și operator la Centrul de Calcul din Zalău, până la îmbolnăvirea lui în toamna 
anului 1989, când, în plină revoluție, începe lungul calvar al ședințelor de dia‑
liză la Cluj‑Napoca, timp de 25 de ani – fiind considerat un adevărat supravie‑
țuitor al bolii.

Primele poezii îi sunt publicate în „Mugurii Silvaniei”, revista Liceului 
Agricol din Șimleu Silvaniei, și în „Condeie Sălăjene”, revista Liceului Teoretic 
„Simion Bărnuțiu” din același oraș.

Devine membru al Cenaclului „Silvania” din Zalău. La fel, se știe că, 
alături de unii studenți sălăjeni (Cristian Contraș, Daniel Hoblea, Ioan‑Viorel 
Bădică etc.) a frecventat Cenaclul Asociației Scriitorilor din Cluj, unde citește 
poezie. Iată o cronică a ședinței în care a citit Cornel Oros:

„Joi, 4 martie 1982, au citit în Cenaclul Asociației Scriitorilor din Cluj, 
Cornel Oros și Anton Jean Emanuel (poezie). Cornel Oros, membru al ce‑
naclului «Silvania» din Zalău, a citit o poezie interesantă, ciclul său «Marină» 
bucurându‑se de interpretări variate. Tânărul poet este ispitit de metafore și 
elemente inedite, moderne, privind miracolul mării, ca «mare mumă a civili‑
zațiilor și mitologiilor». […] Au luat cuvântul Ion Bădică, Francisc Biro, Do‑
rin Serghie, Rached Elias Daoud, Dumitru Țincă, Ioan Ștefan, Flavia Ionescu. 
Concluziile la discuții: Constantin Zărnescu.”

Mai târziu, frecventează în continuare, Cenaclul „Silvania” din Zalău, 
unde citește proză. Reproducem, mai jos, spre edificare, cronica de cenaclu 
semnată de către prof. Iuliu Suciu: „O dezbatere «furtunoasă», având ca punct 
de pornire prozele lui Cornel Oros: «Călătorii pentru vedere» și «Domnule 
Borges, bunica mea nu v‑a citit!» (27 martie 1984). Autorul, cunoscut mai mult 

ioan maria oros
Caiete Silvane
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ca poet, a prezentat patru secvențe de proză poematică având rădăcini în uni‑
versul copilăriei și adolescenței («Călătorii pentru vedere») și una cu valen‑
țe simbolice («Domnule Borges…!»). S‑au emis opinii variate, care relevă ta‑
lentul autorului, dar constată și imperfecțiunile operei. În rezumat, cele citite 
sunt: «imagini delicate» (Fl. Horvath), «călătorii sentimentale» (I. Moldovan), 
«meditații existențialiste prea didactice» (Em. Moldovan). Autorul «stăpânește 
o strategie a povestirii» (Em. Moldovan), dar utilizează «expresii comune» (C. 
Grad), «nu are încă un limbaj de prozator» (A. Velichi), iar «încărcătura lirică 
sufocă epicul» (E. Teglaș). Viitoarea ședință a cenaclului va avea loc în 10 apri‑
lie (I.S.)”.

A fost publicat în antologii de cenaclu: „Pământ străbun românesc 2” 
(Zalău, 1977) și „Silvania. Antologie de versuri și proză” (Zalău, 1979). În urma 
sa au rămas numeroase manuscrise aflate în cercetarea noastră, printre care câ‑
teva volume proiectate de autor: „Tăcerea primului ospăț de timp” – versuri 
(1980), „Jurnal” etc.

Se stinge din viață la 8 februarie 2015, fiind înmormântat în cimitirul 
satului natal.

Caiete Silvane, nr. 203/decembrie 2021
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Când peste toate se așterne uitarea: 
Pădureni, satul care nu mai este

Nimic îți arată că aici, la marginea pădurii, ar fi fost cândva un sat. Și 
când zic cândva nu mă refer la cine știe ce vremuri de demult. Nu, acum vreo 
30 de ani, aici, în Sălaj, cum mergi către satul Camăr dinspre Zalnoc, exista un 
sat – Pădureni. Și chiar dacă așa e trecut și acum pe hartă, satul nu mai există.

Am vrut să văd satul, mai ales că, așa cum o spun datele, acolo, chiar 
dacă satul încă există, nu mai locuiește nimeni. Însă odată ajuns acolo, urmând 
drumul de pământ de la marginea pădurii, locul e pustiu. Niciun semn cum 
că ar fi locuit acolo cineva, cândva. Nici măcar căsuța mică din lemn și pământ 
bătut (singura rămasă în picioare), cu pereții scrijeliți și crăpați, nu te duce cu 
gândul la o așezare umană. Mai degrabă pare construită acolo ca adăpost pen‑

CălIn Pavăl
Reporter Pur și Simplu
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tru cioban (asta de la urmele de oi din jur).

Am urmat drumul de pământ, pe lângă niște pruni bătrâni, unii uscați 
ca niște schelete din lemn încăpățânându‑se să nu cadă. Când am ajuns la capăt 
de drum, m‑am așezat în iarbă privind peisajul superb din jur. Apoi am luat‑o 
încet înapoi, pe unde am venit, până lângă un teren îngrădit, lucrat și îngrijit. 
Acolo, jos, în vale, am auzit motorul unui tractor.

„Dacă e cineva acolo care lucrează, sigur se întoarce tot pe aici”, mi‑am 
spus, apoi m‑am așezat răbdător pe pământ, așteptând să apară tractorul. Și 
după vreo jumătate de oră, a apărut.

I‑am făcut semn omului din cabină să oprească, apoi, odată motorul 
oprit, l‑am întrebat ce și cum e cu satul.

– Bună ziua, aici a fost satul Pădureni?
– Bună ziua! Oooo… o fost cândva, da nu mai îi. De mult.
S‑a uitat Gyula la mine (așa îl cheamă pe om), apoi a coborât din cabi‑

na tractorului și s‑a apropiat.
– Hai să vă dau niște apă. Este un flacon?
– N‑am.
– Atunci, hai, beți așa, îmi întinde Gyula bidonul de 5 litri plin cu apă. 

Apă bună asta, rece. Acuma am luat de la fântână.
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Eram doi oameni care s‑au întâlnit pentru prima oară, undeva, la mar‑
ginea unei păduri. M‑am uitat la Gyula care mă îmbia să beau apă din bidon. O 
mostră de omenie, de umanitate, acolo unde cândva a fost un sat. Și nu aveam 
cum să nu răspund crâmpeiului ăsta de omenie a unui om simplu care voia să 
îmi dea să beau din apa lui, așa, ca să mă facă să mă simt binevenit.

Am luat bidonul, și pentru că apa era atât de răcoroasă am băut vreo ju‑
mătate de litru. Gyula se uita mulțumit cum beau apa cu nesaț.

– Oai, ce bună‑i!, i‑am spus.
– No, atunci mai bea.
Am mai băut. Apoi, așa cum doar oamenii simpli știu să fie gazde, indi‑

ferent unde ar fi, mi‑a spus:
– Uitați, aici o fost școala. Haideți să vedeți. Aici o fost intrarea. O fost 

școală cu 3 clase.
M‑am uitat în jur. Nimic . Nici măcar ruine. Singurul lucru care îți 

indica că ar fi fost o școală cu 3 încăperi e o bucată de beton din ceea ce a fost 
cândva pardoseala școlii. Și dacă nu mi‑ar fi arătat Gyula de unde și până unde 
a fost școala, cu greu mi‑aș fi dat seama. Am privit locul încercând să îmi ima‑
ginez școala, cu tot cu elevi. N‑am reușit. Iar asta pentru că natura, în cei câțiva 
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ani de când acolo nu mai locuiește careva, a pus stăpânire peste tot.

M‑am luat după Gyula, care mergea înainte mea tot arătându‑mi una, 
alta, prin iarba mare și uscată. Și aveam impresia că mergem la nimereală. Însă 
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nici vorbă de așa ceva. Mi‑am dat seama de asta când Gyula mi‑a arătat cu de‑
getul intrarea unei pivnițe, pe betonul căreia scrie 2007, semn că atunci a fost 
recondiționată de cineva, probabil pentru ultima oară.

Am intrat în pivnița care părea mai mult un schit al unui pustnic, decât 
o pivniță. Două scaune, un pat și o masă, toate rupte și putrezite, și niște resturi 
din lemn printre flacoane din plastic și pânză de păianjen. Atât a mai rămas.

– No, și aici o fost casă. Numa pivnița o rămas. Cred că are și 100 de 
ani. Și mai multe. Haideți să vedeți. Și aici o fost casă. Cândva. Și taică‑meu ai‑
cea s‑o născut, mai în jos o avut casă, a continuat Gyula, cu un accent maghiar 
plăcut, luând‑o înainte.

M‑am luat după el, ascultându‑l cum îmi povestește, arătându‑mi către 
un loc sau altul, zicând că și acolo a fost o casă. M‑am uitat după orice ar putea 
să fi lăsat o urmă, ceva. Nimic. Doar iarba mare și uscată. Ca și cum satul ar fi 
fost doar o poveste inventată pentru oricine ajunge aici.

Acum câțiva ani, aici a existat un sat care avea 39 de case, din câte știe 
Gyula. Case în care locuiau oameni. Apoi, după ce bătrânii au murit, cei rămași 
s‑au mutat mai în jos, în Camăr, iar satul a rămas pustiu. Apoi au dispărut și ca‑
sele, de nici măcar ruine n‑au rămas după ele. În afară de una. O căsuță mică, 
uitată acolo până și de timp. Ca un semn că aici, la margine de Sălaj, a existat 
un sat. Pădureni, așa se numea satul. Acum, peste locul unde a existat cândva 
un sat s‑a așternut uitarea. 

Reporter Pur și Simplu, 27 iulie 2022
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De 11 ani, la Grădina Botanică 
din Jibou cultura e „acasă”

Firul de iarbă, copacul, frunza, floarea, fructul, sămânța… despre asta e 
vorba în picturile realizate de artiștii participanți la cea de‑a 11‑a ediție a Simpozi‑
onului de arte vizuale „Arta în grădină”, desfășurate la Grădina Botanică din Jibou.

A 11‑a ediție. Ca să existe o continuitate, mai ales în ceea ce privește cul‑
tura, creația, așa cum e Simpozionul de arte vizuale de la Jibou, e mare lucru. Pen‑
tru că în lumea de azi cultura își găsește greu locul. Iar asta pentru că nu e rentabilă 
social, nu se vinde, când există atâta subcultură promovată agresiv și care produce 
mulți bani. De asta, când e vorba despre cultură, e greu, foarte greu să găsești spri‑
jin.

Simpozionul de arte vizuale are o casă, de 11 ani încoace – Grădina Botani‑
că din Jibou. Și are și un „tată” – Radu Șerban. Și are și sprijin – Centrul de Cultu‑
ră și Artă al Județului Sălaj (de fapt, ca să fiu corect, Daniel Săuca). Ba, de câțiva ani 
încoace, Simpozionul beneficiază și de sprijinul Primăriei Jibou (și e mare lucru ca 
o Primărie să sprijine cultura). Și, astfel, un oraș mic, a cărui mișcare culturală e de‑
parte de ceea ce ar trebui să fie, uite că, de 11 ani încoace, e locul unde se strâng ar‑
tiști plastici din țară și străinătate, făcând ca tabăra de creație (implicit orașul Jibou) 
să însemne ceva pe harta culturii.
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Anul acesta, la Tabăra de creație au participat artiștii: Radu Șerban, Flo‑
rin Gherasim, Kancsura Istvan (curatorul ediției din acest an), Adrian Rauca, 
Gil Turculeț (toți din Cluj‑Napoca) și Serge Vasilendiuc, din Polonia. Ca de 
obicei, la final, lucrările realizate de artiști sunt donate instituțiilor organizatoa‑
re, respectiv Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări 
Biologice Jibou și Primăria Jibou.

Vernisajul expoziției a avut loc joi, 18 august 2022, în prezența unui pu‑
blic restrâns, deși, sincer, m‑aș fi așteptat să crească de la an la an. Însă, în ceea 
ce mă privește, prefer publicul sincer, care e acolo pentru că așa vrea, chiar dacă 
asta înseamnă un număr mic de oameni. Importantă e, până la urmă, conexiu‑
nea care se creează între artiști, creațiile lor și public (atâta cât e).

De 11 ani încoace, la Jibou actul de creație e acasă. Iar asta pentru că niș‑
te oameni faini, deschiși, a căror aplecare înspre artă e una la vedere (și nu doar 
prin prisma lucrărilor realizate), aleg să facă parte din ceea ce se numește Ta‑
bără de creație. O tabără care i se datorează, în primul rând (am mai spus‑o și 
o să mai spun), lui Radu Șerban, care a vrut să arate (și a reușit) că arta își poa‑
te găsi un loc oriunde. Important e să vrei să faci din cultură, din artă, o priori‑
tate. Și, da, e important (chiar foarte) și sprijinul oferit. Și când mai mulți din‑
tre cei care ar putea să sprijine cultura o să înțeleagă cât de mult înseamnă asta, 
lumea asta o să fie mai mult decât o societate de consum, iar actul de creație o 
să fie prețuit ca atare.

Reporter Pur și Simplu, 19 august 2022
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Dincolo de Grădina Zmeilor.     
Un abri superb. Popasul Micului 

Prinț

Ascuns în pădure, locul ăsta superb, cu niște unduiri de piatră parcă 
sculptate, cu stânci înalte de 15, 20 de metri, pare că e în mijloc de nicăieri. Și 
nu pentru că ar fi cine știe ce greu de ajuns. Însă pentru a ajunge acolo trebuie 
neapărat să ai curiozitatea exploratorului autentic. Acea curiozitate de a ajunge 
și dincolo de ceea ce ști că este, de ceea ce ți se spune că este. Trebuie să ai acea 
dragoste de natură care te face să poți să găsești frumosul oriunde ar fi. Frumo‑
sul ăsta de care vă zic e în mijlocul pădurii, undeva între satele Lupoaia, Borza 
și Grădina Zmeilor.

Am mai fost acolo acum mulți ani, ba chiar de două ori – o dată iarna, 
o dată vara. Apoi, deși aș mai fi vrut să ajung acolo, de fiecare dată când am lu‑
at‑o într‑acolo, nu am mai ajuns. M‑am învârtit prin pădure ore în șir, fără a 
mai găsi locul respectiv. Sătenii zic că atunci când pățești așa ceva se spune că 
„te‑a purtat dracul”. Drac sau nu, de fiecare dată când am mai încercat să ajung 
acolo, n‑am mai ajuns.

Acum, după mulți ani în care am descoperit locul ăsta, am luat‑o în‑
tr‑acolo. Și nu pentru că mi‑aș fi planificat asta, ba chiar în propusesem să merg 
în direcția opusă, undeva unde am văzut ceva pe hartă care mi‑a atras aten‑
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ția. Însă în timp îmi pregăteam echipamentul de ieșit pe coclauri, mi‑am adus 
aminte de locul ăsta, aflat nu foarte departe de Grădina Zmeilor. Aș fi putut să 
nu ascult chemarea?

Prin pădure. Liniște deplină
Ca să nu pățesc așa cum am mai pățit și să mă învârt aiurea prin pădure, 

am zis că, de data asta, am să merg înspre locul cu pricina nu pornind de la Gră‑
dina Zmeilor, așa cum am făcut‑o până acum. Am să merg din direcția opusă, 
mai ales că pe hartă, de la intrarea în pădure, distanța e mai mică decât dinspre 
Grădina Zmeilor. Ca atare, o să ajung repede acolo, doar ce‑s ăia un kilometru, 
doi de mers prin pădure? Sigur ajung repede și o să am timp să cutreier zona.

Am ajuns repede din Zalău la locul de unde voiam să o iau la picior. 
Și deși mi‑am spus inițial că las sediul de redacție mobil (adică Loganul albas‑
tru) la margine de drum de țară, ca să economisesc ceva timp, am luat‑o pes‑
te câmp. Cu Loganul poți să mergi (dacă nu ai nevoie de 4×4) pe oriunde. Am 
lăsat mașina la umbră, mi‑am luat echipamentul și, pe o căldură sufocantă, am 
luat‑o către pădure.

„Cum naiba aici e noroi, iar dincolo de pădure e totul uscat? Adică, 
bine, bine, o fi plouat zilele trecute, dar totuși, fix pe unde merg eu să fie no‑
roi? Uite, doar mistreții mai merg pe aici. Adică nu doar mistreții, că‑s și eu pe 
aici”. Asta îmi spuneam în timp ce mergeam mai mult patinând prin noroiul 
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proaspăt, prin valea care (cel puțin așa se vedea pe hartă) mă ducea acolo unde 
voiam să ajung.

Plin, dar plin de urme de mistreți 
era acolo, în valea unde era o liniște depli‑
nă. Nu tu ciripit de păsări, nu tu zgomot de 
crengi căzând. Nimic. Parcă s‑ar fi luat so‑
norul de tot. Doar sunetul vocii mele, atunci 
când vorbeam de unul singur, se auzea oare‑
cum ciudat. Dar asta datorită liniștii profun‑
de din jur, încât părea că nu‑i vocea mea. Și 
m‑am oprit nu o dată să văd de unde se aude 
vocea aceea de om.

Cred că am vorbit de unul singur 
tot drumul prin noroi, privind în jur. Până 
am ajuns la o răscruce de văi. O vale o lua la 
stânga, cealaltă, la dreapta. Mai era una, as‑
cunsă de vegetație, așa că n‑am văzut‑o (de‑

cât la întoarcere).
Am ales să o iau pe valea mai vale. Adică cea care părea că merge în di‑

recția în care voiam să merg. Cum poate să pară o vale că duce undeva, când 
n‑ai mai fost pe acolo? Nu știu. Dar valea pe care am apucat‑o așa părea.

Formațiuni de piatră ciudate. Un abri superb
Destul de repede după ce am urmat valea, am văzut niște formațiuni de 

stâncă apărând pe partea dreaptă a văii. Mari, cu forme ciudate, și care și ele ar 
fi fost de ajuns, așa, ca și cadou din partea naturii, să îmi satisfacă setea de fru‑
mos. Și poate că aș fi cercetat mai mult zona aceea mai mult decât am făcut‑o, 
dacă n‑aș fi știut (al șaselea simț, intuiție) că urmează să apară ceva impresio‑
nant. Și nici n‑am apucat bine să îmi iau privirea de la stâncile ăstea, când am 
văzut în fața mea, în capătul văii, un abri uriaș, superb.

Cu o deschidere mare, înalt de vreo 10 metri, abriul e mărginit în stân‑
ga de doi coloși care păreau puși acolo de pază. În dreapta, o cupolă la fel de uri‑
așă pusă acolo ca să‑i întâmpine pe cei în căutarea frumosului.

Cu capul dat pe spate am privit minunăția de piatră în liniște, stând cu 
picioarele într‑o întindere de noroi lipicioasă, gălbuie. Și cu cât o priveam mai 
mult, cu atât cupola de piatră părea pusă acolo ca să ascundă un fel de poartă de 
intrare în adâncul pământului.

Dintr‑odată, ceva nu părea cum ar fi trebuit să fie. Adică eram într‑o 
vale cu umiditate foarte mare, cu picioarele într‑un noroi băltit, cald, la umbra 
stâncilor, locul ideal pentru țânțari. Și totuși, pentru prima dată de când cutre‑
ier natura prin locuri de genul ăsta, nici urmă de țânțari. Și nici alte insecte zbu‑
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rătoare. Doar păianjeni de toate felurile. Și atunci chiar și liniștea a părut prea 
liniște. Însă nu una care să îmi creeze o stare de neliniște, ci dimpotrivă. Așa că 
am rămas acolo vreo jumătate de oră, cercetând poarta de intrare în adâncul pă‑
mântului.

Când am plecat de lângă abriul cel superb, conform hărții studiate aca‑
să, eram foarte aproape de locul pe care îl căutam. Tot ce trebuia era să urmez 
valea. Și am luat‑o (din nou) pe acolo pe unde părea că sigur e ceea ce trebuie. 
Și am urcat. Și am urcat, iar „puținul” pe care‑l mai aveam până la locul dorit 
se lungea și se tot lungea.

Când am ajuns în vârful dealului, am căutat un loc de unde să văd, cât 
de cât, ce e în jur. Am găsit un astfel de loc, de unde se vedea până departe. Și 
mi‑am dat seama că am mers aiurea. Nici vorbă de stâncile pe care le căutam. 
Și pentru prima oară de când merg pe coclauri, am folosit tehnologia modernă. 
Sau, mai bine zis, am scos telefonul din rucsac, am pornit datele mobile și am 
accesat harta online. Da. Eram în direcția diametral opusă față de cea pe care ar 
fi trebuit să o urmez.

Am coborât repede panta abruptă, până am ajuns deasupra abriului de 
unde nu de mult plecasem. De acolo, conform hărții digitale, eram aproape 
de destinație. Tot ce trebuia să fac era să o iau la stânga. Da, dar la stânga, după 
brusturii uriași, era o pădurice deasă, foarte deasă, de copăcei plini de țepi și co‑
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paci putreziți căzuți la pământ. O barieră naturală foarte greu de trecut, și care 
sigur urma să își ia tribut.

Am mai trecut prin așa ceva. Știam (din experiențele anterioare) că dacă 
vreau să ocolesc zona însemna să mă întorc de unde am plecat și să o iau prin 
altă parte. Așa că am făcut‑o pe mistrețul. Am grohăit de vreo două ori, așa, 
pentru credibilitate, mi‑am luat cap compas, și am luat‑o de‑a dreptul, tră‑
gând crengi, țepi, urzici, plante agățătoare după mine. Când am ieșit, după vre‑
un sfert de oră, din jungla țepoasă, eram tot zgâriat și plin de pânză de păian‑
jen în păr și pe față.

M‑am curățat cât am putut, apoi am privit în jur. În fața mea era un fel 
de vale de nisip galben, fin, chiar foarte fin, care șerpuia pe lângă formațiunea 
de stânci pe care o căutasem. Am urmat „drumul” de nisip galben mai mult 
așa, ca să pot să țopăi ca o căprioară, dacă tot am fost, până atunci, mistreț. Și 
am țopăit prin valea de nisip, trecând printr‑un tunel săpat în gresie, cu ochii 
la stâncile de lângă mine, superbe. Cum să nu mă apropiu de ele? N‑aveam 
cum. Am urcat, am coborât, iar am urcat, iar am coborât, să ating stâncile, să 
le deslușesc conturul. Apoi, când m‑am săturat de‑a joaca (după ce era să o pă‑
țesc rău de tot la coborârea de pe o stâncă), mi‑am zis: Gata cu joaca! Urmea‑
ză urcușul final.
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Popasul Micului Prinț
Ce urcuș! Un perete în multe locuri aproape vertical, înalt de vreo 

30 de metri. Prima parte am urcat‑o cu elan, bucuros că am găsit, în sfârșit, lo‑
cul unde am vrut să revin de atâția ani. Însă elanul ăsta e bun cât e bun. Apoi nu 
mai e bun, fiindcă îți taie tot aerul.

M‑am pus jos, într‑un loc cât de cât sigur, și printre gâfâieli am privit 
peretele de stâncă de lângă mine. „Mai am puțin și ajung sus. Uite, se vede pla‑
toul”. Așa mi‑am zis. Doar că platoul din vârf pe care l‑am văzut nu era plato‑
ul din vârf. Eram doar la jumătatea urcușului.

Acuma, sigur, ai putea spune: ce‑s ăia 30 de metri de urcuș? Ei, bine, câ‑
teodată sunt mai greu de urcat decât orice cărare pe munte. Iar cei care merg pe 
trasee nemarcate, prin locuri neumblate, știu asta. Oricum, ca să fiu sigur că nu 
ajung jos mai repede decât aș fi vrut, am urcat încet, cântărindu‑mi fiecare pas.

Când am ajuns sus a fost ca și când aș fi ajuns pe o altă planetă. Atâta tot 
că lângă planeta asta se auzea zgomot de drujbe. Bă, fir‑ar să fie!

Mi‑am lăsat echipamentul și am plecat în direcția din care venea zgo‑
motul de drujbe. Când m‑au văzut, s‑au uitat oamenii la mine ca la urs. Cu pă‑
rul vâlvoi, murdar de noroi și cu un zâmbet ușor nătâng pe față, m‑am apropi‑
at de ei și i‑am întrebat direct:

– Bună ziua! Știți cumva cum se numește locul ăsta? Adică platoul de 
piatră de aici?

– Ăăă…, locul ăsta?, se uitau de‑acum oamenii nu ca la urs, ci ca la un 
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extraterestru. Api cum să‑i spună? Nu‑i spune nicicum. Adică, no, noi nu știm 
să‑i spună cumva.

– Sigur? Bine, mulțumesc, le mai spun, și dau să mă întorc pe unde am 
venit.

– Da nu încolo, dincolo, în direcția aia îi Grădina Zmeilor, îmi spun oa‑
menii vizibil zăpăciți de arătarea cu părul vâlvoi care, vorba aia din popor, „ori 
vine de undeva, ori merge oareunde”.

– Păi, nu, că nu acolo vreau să ajung. Aici am vrut.
I‑am salutat și m‑am întors de unde am venit. Primul lucru pe care 

l‑am făcut, după ce m‑am așezat pe piatra roșiatică, dură, de pe platoul din vâr‑
ful stâncilor, a fost să îi dau nume locului ăstuia:

– Popasul Micului Prinț o să îți spun de acum înainte. Știi de ce, nu?
Stâncile au rămas tăcute. Dar am primit răspunsul altfel, stând acolo, 

în vârful stâncilor, și privind la verdele pădurii de dincolo de valurile de stânci. 
Așa cum și Micul Prinț, dacă ar ajunge aici, s‑ar așeza pe piatra roșiatică, lângă 
vulpe, și ar privi la fel cum priveam eu pădurea.

– Nu cunoaştem decât ceea ce îmblânzim! ar spune vulpea. Oamenii 
nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără lucruri de gata, de la neguţători. 
Cum însă nu există neguţători de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Limpe‑
de nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă‑n miezul lucrurilor.

 – Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă‑n miezul 
lucrurilor!, ar spune, la rândul lui, Micul Prinţ, ca să ţină minte.
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Prin valea galbenă de nisip galben, fin, către casă
Când am coborât era aproape seară. Am trecut valea, apoi luat‑o pe 

unde am crezut că am venit, prin desișul de țepi și crengi uscate. După vreo 10 
minute, încă eram tot acolo, captiv al labirintului întunecat al păduricii dese, 
părând imposibil de trecut. Am încercat la stânga. Degeaba. La dreapta, degea‑
ba. Labirintul părea de netrecut.

M‑am oprit, am tras aer în piept, ca să îmi liniștesc „motorașele”, apoi 
am făcut singurul lucru cu cap pe care‑l puteam face. M‑am întors la valea de 
nisip galbenă și am urmat‑o până la ieșire. Odată scăpat de acolo, mi‑am dat 
seama că dacă aș fi urmat din start valea asta (cea ascunsă, așa cum v‑am spus 
la început), aș fi ajuns mult mai repede la Popasul Micului Prinț. Da, dar n‑aș 
mai fi găsit abriul cel superb. Și‑apoi, nu tu alegi pe unde să mergi, atunci când 
ești în natură, în căutarea frumosului. Natura alege pentru tine. Trebuie doar 
să te lași dus de ea.

Am ajuns repede la Loganul albastru parcat lângă un copac. Mi‑am pus 
bagajele, m‑am curățat, atât cât am putut, de noroi, praf, crenguțe uscate, țepi și 
pânză de păianjen, apoi am pornit‑o încet către casă, peste același câmp pe care 
am venit. În fața mea, o pisicuță albă, pătată, apărând parcă de nicăieri, m‑a aș‑
teptat până am ajuns în dreptul ei, apoi, a luat‑o în fața mea, tacticos, până la ie‑
șirea de pe câmp, după care s‑a oprit pe partea dreaptă. Am oprit și eu. Am pri‑
vit‑o la fel cum ar privi‑o și Micul Prinț, la fel cum ar privi‑o și vulpea, cea care, 
odată devenindu‑i prieten Micului Prinț, a fost fără seamăn în lume:

– Da, știu. Limpede nu vezi decât cu inima…

Reporter Pur și Simplu, 29 august 2022
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Fejezetek a szilágysomlyói magyar 
műkedvelő színjátszás 

történetéből

A történelem sodrában (1833 – 1945)
„A színművészet iránti érdeklődés a városban még a reformkorra nyú‑

lik vissza. Az első ismert legrégebbi szilágysomlyói színlap 1833‑ból való, és 
Pozsonyi Alajos társulatának itteni szerepléséhez fűződik. (…) Rendszeresen 
visszatért a városba később is nem egy társulat, így a közönség 1884‑ben már 
tapsolhatott a Bánk bán, 1887‑ben az Ármány és szerelem és Az ember tragé-
diája, 1903‑ban az Éjjeli menedékhely előadásain. 1893‑ban Zoltán Gyula tár‑
sulatával gazdag klasszikus műsort hozott a városba: az Othellót, a Bánk bánt 
mutatta be, ez utóbbiban E. Kovács Gyula alakította a címszerepet. A két világ‑
háború között megritkultak az idelátogató társulatok, csak 1940–44 között vál‑

POCsveIler IlOna
Hepehupa
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tozott a helyzet, ekkor Jódi Károly, majd Szabó Hangya Márton társulatai ját‑
szottak itt évente többször is. A hirtelen támadt bőségnek a háborús események 
vetettek véget. 1945 júniusában még megfordult a városban Buda Dénes tár‑
sulata (ekkor mutatták be a Marica grófnőt, a Mágnás Miskát, a János vitézt), 
a következő évtizedekben alig játszott színtársulat a Magura alatt.” – olvashat‑
juk a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban. Ezeknek a vendégjátékoknak az 
érdekessége az volt, hogy a társulatok egy‑két hétre jöttek Somlyóra, és darab‑
jaikat többször is előadták, vagy repertoárjuk több előadását hozták el; „(…) a 
műkedvelő színjátszásra is nagy érdeklődés mutatkozott Szilágysomlyón. Az 
OSZK színlapgyűjteményében az első világháború végéig 150 helyi műkedve‑
lő előadás színlapja található.” – tudjuk meg a továbbiakban. 

A Szabó M. Attila és Iván József gyűjtése nyomán keletkezett Szilágy‑
somlyó város krónikája és adattára című könyv két kötetéből kiderül, hogy 
1833‑ban Szilágysomlyó állandó színházépülettel rendelkezett. Itt előbb más 
városokból jött színtársulatok előadásait fogadták. 1858. május 10‑én került sor 
a Szilágysomlyói Műkedvelő Társulat első színpadi bemutatkozására, A Vén 
bakancsost adták elő. Ezzel a darabbal nyílt meg a somlyói műkedvelő szín‑
játszás hosszú‑hosszú repertoárja. 1883. május 20‑án, pünkösd másodnapján 
ünnepelte ez a társulat a 25 éves jubileumát. A 25 év során nemcsak Szilágy‑
somlyón tartottak színvonalas előadásokat, hanem vendégszereplésre is jártak 
több alkalommal Zilahra. 1874. augusztus 23‑án tartották századik előadásu‑
kat. Ezt az eseményt 1924. december 25-én A régi Somlyó leveles ládájából 
című cikkében idézi fel aprólékos részletességgel egy újságíró. Meg‑
említi, hogy a jubiláris díszelőadásra olyan nagy gonddal készült a műkedvelő 
társaság, hogy még a címlapot is Nagyváradon készíttették Hügel Ottó nyom‑
dájában „szép fehér, szinte pergamentszerű papirosra nyomva, lepedőnyi nagy‑
ságban, a plakát‑szöveg cirádás keret közé volt fogva, s amelynek kockái közé 
köröskörül be volt írva a lejátszott 99 színdarab címe.” A díszelőadásra a Dobó 
Katicza, vagy az egri szép napok című romantikus történelmi színművet ké‑
szítették elő. A cikk így értékeli a darabot: „Talán az akkori idők férfiinak a 
női nemmel szemben való mélységes hódolata tűzte jubiláns repertoárra ezt a 
színdarabot, amelyet ma már alig ismer valaki, hiszen nem is az örökéletre szü‑
letett, de kedvelt és lelkesítő volt azokban az időkben, amikor a Bach‑korszak 
nyomasztó álma után a magyarság kultúrája még pelyhedző szárnyakkal verde‑
sett.” (Az első világháború idején értelemszerűen elsorvadt és a ’20‑as évekbeli 
impériumváltás idején ellehetetlenített műkedvelő előadások után sóvárgó em‑
lékidézést indokoló előzmény: 1918. augusztus 17–18‑án a nagyváradi Szigli‑
geti színház vendégjátéka volt hosszú időre az utolsó közönséget örvendeztető 
esemény Szilágysomlyón.) 

1921‑re a helyi színtársulatok tevékenységét teljesen ellehetítlenítették 
a román hatóságok. Mindössze egy farsangi előadásra nyílt mód 1923‑ban a 
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zárdában. Még ez év október 28‑án új harang beszerzésére akart a római‑ka‑
tolikus nőszövetség jótékonysági műkedvelő előadást tartani, de ezt is betiltot‑
ták. 1924‑ben Fehér Imre zilahi színtársulata hozta el Somlyóra a Három a tánc 
című operettet, ez rázta fel dermesztő levertségükből a helybelieket, így 1925‑
ben újralétesítették a Műkedvelő Társulatot. Közben Kozma Mária nővér 
zeneiskolájából egyre több kiváló növendék tanult tovább zenekonzervatóri‑
umban, és vált híres zenésszé, énekessé, vagy szülővárosába visszatérve a ze‑
neiskola tanárává (például Kattra Mária). 

Kozma nővér felismerve a társulat közösségmegtartó erejét felkarolja a 
műkedvelő színjátszás ügyét, az 1930‑as években fellendül a műkedvelő szín‑
házi élet Szilágysomlyón. 1930. április 20‑án színre viszik Nóti Károly Léleki-
domár és Lőrinc Miklós Diszpenzáció című darabját, április 20‑án a Gül babát. 
A római‑katolikus nőegylet is buzgólkodik: júniustól decemberig három előa‑
dással (Obsitos, A vasgyáros, Túl a nagy Krivánon) lépnek színpadra, majd kö‑
vetkező évben újabb két színművet (A fruska, Ferike) mutatnak be. 1932‑ben 
a katolikus nőegylet műkedvelői estjén bemutatják Somogyi Gyula Hableány 
panzió című darabját Duha Géza rendezésében. A római‑katolikus legényegy‑
let háromfelvonásos bohózattal, A kék és pirossal lép fel, majd a református 
nőszövetség javára rendezett jótékonysági esten Falk Leó Elvált asszony című 
operettjét adták elő.

1932. augusztus 30‑ra Kozma nővér összehozza a pénzt, és kiharcolja 
az engedélyt a római‑katolikus kultúrház létrehozására, amelynek megnyitójá‑
ra 1933. május 17‑én kerül sor. (Az esemény emlékére és Kozma nővér tisztele‑
tére 2021. szeptember 26‑án emléktáblát állít az immár városi kultúrházzá lett 
épület előcsarnokában a szilágysomlyói Báthory Alapítvány.)

1934. december 27‑én a református nőszövetség előadja Alex Bisson A 
névtelen asszony című művét, majd 1936. március 8‑án a római‑katolikus nő‑
egylet a Mária Kongregációval együtt Josef Werbel Amonda című négyfelvoná‑
sos életképét mutatja be. 1938. augusztus 18‑án Nyírő József Jézusfaragó ember 
című színművét Antal Lajos színtársulata mutatja be a római‑katolikus kultúr‑
teremben. 

1940‑ben a magyar haderő bevonulása után megpezsdül a gazdasá‑
gi, közoktatási, intézményi élet Szilágysomlyón, 1945. március 9‑én azonban 
megtörténik a román közigazgatás újbóli berendezkedése, és ezzel együtt járt a 
színjátszás megszűnése is.

 
A 1950–70-es évek
Az ötvenes évek elején lobban fel ismét a műkedvelő színjátszás iránti ér‑

deklődés, „amikor lelkes műkedvelők előadásában színre került a Gül baba, A 
szabin nők elrablása, a Bűvös szék (A szereplők: Acsádi Elek, Boros Aladár, Cser‑
ne Sándor, Hauler János,, a Mártonfi‑házaspár, Miklósi Ida, Moty Ilona, Or‑
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sós Zoltán, Pollach László, Surányi József, Szarvadi Imre)” – idézem a Romá‑
niai Magyar Irodalmi Lexikonból. Nagyjából ezek azok a szereplők, akik még a 
háború előtt kezdték ezirányú foglalatosságukat. „Utána azonban csak agitációs 
brigádműsorokat engedélyeztek, ami a lelkes együttes széthullásához vezetett. A 
színielőadások helyét később a (rövid életű) Ady Endre Irodalmi Kör rendezvé‑
nyei vették át, ezeken kolozsvári előadóművészek (Balogh Éva, Bereczki Júlia) is 
felléptek. A 60‑as évektől az iskolák falai közé kényszerült Szilágysomlyó magyar 
művelődési élete.” – állapítja meg az irodalmi lexikon szócikke. Bár nem színját‑
szás, de kulturális lehetőségként a Simion Bărnuțiu Elméleti Líceum akkori ma‑
gyartanára, Papp Béla szervezte irodalmi körbe olyan ismert romániai magyar 
költőket, írókat hívtak meg, mint Bartalis János, Hornyák József, Kányádi Sán‑
dor, Király László, Köntös‑Szabó Zoltán, Létay Lajos, Marosi Péter, Szabó Gyula, 
Szilágyi István. Aztán előbb Banner Zoltán Petőfi Sándor születésének 150 évfor‑
dulója, majd  Varga Vilmos előadóművész Ady Endre születésének centenáriu‑
ma alkalmából tartott jubileumi előadóestet Szilágysomlyón. Ezeken felbuzdulva 
Papp Béla irányításával 1973‑ban és 1977‑ben az iskola tanulói is színre vitték ju‑
bileumi irodalmi összeállításukat. Ezeket a műsorokat Szilágybagoson, Kárászte‑
leken, Kémeren, Szilágyagyfaluban, Sarmaságon és Szilágyzoványon is előadták. 
A nagyváradi Állami Színház magyar tagozata, a kolozsvári és a szatmárnémeti 
színház is eljött időnként Somlyóra előadásaival. Eleinte gyakrabban, aztán egyre 
gyérebben, végül már egyáltalán nem. Utána teljes csend honolt sokáig. Mindez 
a kommunista rendszer mind jobban megkeményedő kultúrpolitikájának tudha‑
tó be. Ezért érthető a ’89‑es rendszerváltás utáni hatalmas közönségigény és az 
ifjúság lelkesedése a műkedvelő színjátszás iránt. 
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Rockpassiók
Óriási szenzációnak számított (már csak a műfaj szokatlansága miatt is), 

és rendkívüli bátorságról tanúskodott 1988‑ban, a Ceaușescu‑korszak végén a 
római‑katolikus felekezetben létrejött Rockpassió. Az ötlet Sikli László plébá‑
nos fejében született meg. Elmondása szerint a januári házszentelés közben 
„fejben írta” a szövegkönyvet, megszállottként csak ez járt az eszében. Ötletét 
Szilágysomlyóról Nagyváradra települt barátjával, Ari Nagy Sándorral osztot‑
ta meg, aki a nagyváradi zeneiskola tanára és a színház zenei igazgatója volt. A 
zseniális tehetségű zenész azonnal kapott az ötleten, és telefonos kapcsolatban 
(mert internet még nem létezett) alkották meg a Passiót úgy, hogy a plébános 
diktálta a verseket, a zenész pedig azonnal játszotta is rá a dallamot, majd meg‑
beszélték elképzeléseiket, és új ötletekre inspirálták egymást. 

Közben Sikli László a vallásórákra járó fiatalokból 30 fős énekelni tudó 
kórust toborzott, és hangokat próbált ki a szólóéneklésre. Virágvasárnapra el‑
készült a mű, határtalan lelkesedéssel a fiatalok be is tanulták, és a somlyói zsú‑
folásig telt katolikus templomban adták elő első ízben. Itt a somlyói műkedve‑
lő fiatalok együtt játszottak váradi színészekkel és nem hivatásos énekesekkel, 
akik Ari Nagy Sándor barátai voltak, és lelkes önkéntesként vállalták a szerep‑
lést.  Az előadás szereposztása a következőképpen alakult: Jézus – Rappaport 
László, Főpap – Hauszmann György, Mária – Fábián Enikő, Júdás – Chelu Flo‑
rian, Péter – Miklosik László, Százados – Smaltig Péter, Pilátus – Gáspár An‑
tal, szolgáló – Karancsi Buba, Énekes mesélő – Sikli László.  Matos Ferenc, a 
nagyváradi bazilika plébánosa lehetővé tette, hogy még azon a nyáron a bazili‑
kában is előadják olyan sok néző előtt, hogy még az oldalhajókban is tömege‑
sen álltak az emberek. 

1989 decemberében megbukott Ceaușescu rendszere. Ari Nagy Sán‑
dort felkérte a színház új vezetősége, hogy a hatalmas igénynek engedve állít‑
sák színpadra a Passiót. A rendező Novák Ferenc (Tata) volt, aki Budapestről 
járt le a próbákra. A Passió telt házzal ment az évad végéig 1990‑ben. A szerep‑
lőket itt már olyan hivatásos színészek alakították, mint Medgyesfalvi Sándor, 
Fábián Enikő, Meleg Vilmos, Márton Erzsébet, Kőrösi Csaba, Varga Vilmos, 
Miske László, ám többen közülük a nem hivatásos énekesek hangjával szinkro‑
nizálva szerepeltek. Gáspár István csíksomlyói plébános jóvoltából a pünkösdi 
búcsúk helyén, a Nyeregben is volt alkalmuk a somlyói műkedvelőknek a szí‑
nészekkel együtt előadni a Passiót gyertyafénynél, sok ezer ember előtt. Életre 
szóló élmény lehetett!

A református Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) tagjai 1991‑ben egy 
másik Rockpassiót tanultak be négy szólamban. Szövegkönyvét Mike Zoltán lel‑
kipásztor írta. A zenés áhítatban Jézus szenvedéstörténetét három részben dol‑
gozták fel: az első a jeruzsálemi bevonulástól Júdás árulásáig mutatja be kó‑
rusműben az eseményeket, a második a Getsemáne‑kertben történteket Jézus 
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letartóztatásig, a harmadik pedig a kereszthalált és Jézus feltámadását. A zenét 
Ilieș Sorin szerezte részben saját alkotásként, részben Vangelis‑adaptációként, 
részben pedig Rick Wakeman billentyűs zenéjének felhasználásával. Az IKE‑fé‑
le Rockpassió első részét 1991 márciusában, húsvétkor adták elő Szarvason, majd 
virágvasárnapkor a szilágysomlyói református templomban. 1992 áprilisában 
Szilágysomlyó testvérvárosában, Albertirsán, majd június 17‑én Zilahon is 
előadták a második részt Elvégeztetett címen. 1993. április 11‑én, húsvétvasár‑
napon a református templomban a Jézus temetése című harmadik rész előadá‑
sára került sor.  

December 24‑én az IKE tagjai Karácsonyi történet címen újabb kórus‑
művel szolgáltak. Ennek reneszánsz zenéjét szintén Ilieș Sorin adaptálta és ját‑
szotta be play‑back kísérőzeneként. A kórus tagjai a következő ifjak voltak: Acsá‑
di Annamária, Dakó Éva, Gergely Ildikó, Kádas György, Kádas Levente, Kallós 
Zoltán, Kaszta Adél, Kiss Zsolt, Kriston Andrea, Mátis Erika, Marin László, 
Nagy Boglárka, Szabó Csilla, Szabó Gabriella, Szabó Zsuzsa, Szőnyi Leven‑
te, Tönkő Erika, Antal Erika, Ágoston Réka, Barta Gábor, Kozma Erika, Fülöp 
József, Székely Noémi, Józsa Mónika, Kiss Andrea, Kiss Enikő, Gerőffy Imo‑
la, Kovács Lóránd, Fogolyán Orsolya, Budai Annamária, Szatmári Annamá‑
ria, Illyés Tamás, Somogyi Tamás, Molnár Lóránd, Birtalan Ernő, Szabó Enikő, 
Újvárosi Ildikó, Rácz Kinga, Tököly Mihály, György Levente, György István, 
Veres Zoltán, Bodnár Ildikó, Szabó Tünde, Nagy Anna, Basa Ildikó, Boér Mó‑
nika, Szilágyi Melinda, Papp Zsolt, Popitiu Annamária, Kapitány Timea, Koncz 
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Levente. A hosszú névsor tökéletesen érzékelteti, hogy a ’90‑es években meny‑
nyire fontosnak tartották a fiatalok, hogy a közösségi, missziós tevékenységek‑
ben tevékenyen részt vegyenek. (Közülük negyven jóhangú énekes váltakozó 
létszámban vett részt a Passió különböző előadásain is.)

 Március 15-i műsorok
1991‑től kezdve öt éven át Turai Adéllal együtt készítettük a Márci‑

us 15‑i ünnepi műsort, és a városi kultúrházban adtuk elő évente kb. 50 kö‑
zépiskolás tanuló szereplésével. Ebben nincs semmi rendkívüli, hiszen ahogy 
mód nyílt rá 1990‑től kezdve, minden magyarlakta helyen megünnepelték ezt 
több‑kevesebb szereplővel. Azért ejtek szót mégis róla a színjátszás kapcsán, 
mert már első fellépésünktől kezdve csak kezdő‑ és záróképként alkalmaztuk a 
szavalókórus formába történő felállást, a közbeeső részben beépített jelenetek‑
kel tettük dinamikussá és látványossá a műsort, amit a közönség óriási lelkese‑
déssel fogadott. Előbb a tanulóink, Kádár Edit és Turai Léda által dramatizált 
Petőfi-napló alapján március idusa eseményeit jelenítettük meg színpadon, ké‑
sőbb A kőszívű ember fiai című Jókai-regényből a Baradlayné, Edit és Richárd 
drámai jelenetét, majd a további években a Bánk bánból, sőt Az ember tragé-
diájából vett részleteket vittünk színre. Volt olyan is, hogy szilágysági néptán‑
cot is beiktattunk a toborzó részhez. Nagy büszkeségünk, hogy a televízióban 
közvetített budapesti központi ünnepségekénél két évvel korábban találtuk ki 
ezt a látványosabb megoldást, amiben szavalatok, énekek mellett tánc és szín‑
játszás is volt. 

Nem sorolom fel a szereplők névsorát, hiszen nagyjából ugyanazok vol‑
tak, akikről a templomi előadások kapcsán írtam. Az utánunk jövő fiatal okta‑
tók (néhányan volt tanítványaink) más‑más stílusban folytatták az ünnepi mű‑
sor betanítását, és megtartották az igényességet, a tökéletes szövegtudást, a szép 
és érzékletes artikulációt, a pontos, fegyelmezett színpadi mozgást. 

Nagy siker volt...
címen 1995. február 13‑án Joikits Attila cikke jelent meg a Szilágysá‑

gi Szóban. Ebből idézek: „…örömmel számolok be a Mezőgazdasági Közép‑
iskola „színjátszóinak” előadásáról. A város líceumainak és általános iskolájá‑
nak magyar diákjai mintegy félezren zsúfolásig megtöltötték a dísztermet, még 
a padlón is ültek, hogy jól láthassanak Arany János Jóka ördöge előadásán. A da‑
rabot Pocsveiler Ilona hozta vissza a köztudatba, Mike Gyöngyvér tanárnő állí‑
totta színpadra, és az iskola magyar diákjai (a magyar szakos osztályokból) adták 
elő kitűnő szövegmondással, … de nem eltúlozva.” A korabeli sajtóban is meg‑
dicsért előadás szereplői Csók Béla, Elekes Emese, Fazakas Alpár, Szabó Tün‑
de, Godza Amália, Elekes Andrea, Tóth Ildikó, Beráth Erika, Birtalan Ernő, 
Bánhegyesi Ibolya, Debre Katalin, Bara Orsolya, Oláh Melinda, Marin Lász‑
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ló voltak. A díszleteket, jelmezeket Német Anca tervezte és készítette. Sallay 
Károly igazgatóhelyettes érdeme, hogy ezt a darabot elvitték a környező falvak‑
ba; Bürgezden, Perecsenben, Varsolcon, Szilágynagyfaluban, Kémeren, Bályo‑
kon és Somlyóújlakon is előadták, és a közönség nagy tapssal jutalmazta előa‑
dásukat minden helyszínen. A csapat előző évben diákkabaré‑jeleneteket adott 
elő az iskola színpadán, a következő évben pedig újabb Arany János‑művet, A 
bajuszt vitték színre. 1997‑ben Tamási Áron Bambuc ördög című darabjuk két 
előadást ért meg. 

Kék sárkány
1998 nyarán egy lelkes csapat elhatározta, hogy a szeptember végi Bát‑

hory Napokra várjáték formában felelevenítik a Petri Mór által is említett re‑
gét a szilágysomlyói sárkánylyukról és sárkányáról. Először Széman Rózsa ké‑
szítette el mézesmakettformában az általa elképzelt vérszomjas sárkányt. Ennek 
alapján Hajdu Attila méretarányosan megtervezte a sárkány figuráját úgy, hogy 
három magasabb fiú a hat méter hosszú állat három fejét formáló elejébe búj‑
hatott, egy alacsonyabb pedig a test hátsó felébe, míg a hosszú farok szabadon 
csüngött. A sárkány vázát fából és gégecsőből állította össze Acsádi Elek és Le‑
opold István. A vázat beborító kék anyag a református egyház adománya volt, a 
többi hozzávaló (poliészter, karton, bőr, szivacs stb.) közadományból gyűlt ösz‑
sze. 
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Acsádi Annamária udvarában Ilies Jolán, Sabău Gabriella és Sabău 
Tünde a csapat többi nőtagjával 2‑3 hét alatt megvarrta a sárkány ruháját. Ám 
a sárkány nem sikerült ijesztőre, hanem inkább bohókásra, ezért a Kajla nevet 
kapta, és méretei, valamint kék öltözete miatt neve a „kék óriás” jelzővel egé‑
szült ki. Közben Hajdu Attila megírta  Kajla, a Kék Óriás – rege a szilágy-
somlyói sárkánylyukról című várjáték forgatókönyvét, amit a versekkel együtt 
Ilies Sorin zenésített meg. A ruha és jelmeztervező Ilies Jolán volt. A szere‑
posztás: szólóénekesek ‑ Szabó Péter és Berek Szilárd, Mesélő ‑ Fehér Andrea, 
Kajla ‑ Veres László, Józsa Nándor, Erdei Attila és Dragos Csaba, Tündérlány ‑ 
Sabău Tünde, Bátor vitéz (igazi lovon) ‑ Fekete‑Szabó Balázs, Bohóc ‑ Sabău 
Gabriella, Királykisasszony ‑ Srankó Orsolya, Vitézek ‑ Uszkai Gyula, Erdei 
János, Ágoston Róbert, Kiss Tamás, Sarkadi Levente, Ambrus Attila, Kiss Zol‑
tán és Módi István, Siratóasszonyok ‑ Sájter Klára, Pataki Adél, Gudor Zsuzsa, 
Mike Abigél, Mike Ágnes,Uszkai Réka, Nagy Tímea, Kálmán Annamária, Ve‑
res Erika, Vincze Szilvia, Szommer Marika. A színpadot a díszletekkel a Bátho‑
ry‑várkert és a történelmi kastély romjai biztosították. Óriási tömeg élvezte az 
előadást, melynek sikerét tükrözte a közönség bőkezű, önzetlen támogatása is, 
amely összeget a szereplők a Báthory Alapítványnak adományoztak.

É-C Paródiákok
1998 és 2004 között működött a somlyói középiskolások műkedvelő 

színjátszó csoportja, amely az É és C osztályokból toborzódott, s mert paródi‑
ák előadására vállalkoztak, nevük így lett É-C Paródiákok. Egy kivételével a 
Simion Bărnuțiu Főgimnázium diákjai voltak, egy pedig a Iuliu Maniu, akkor 
még Ipari Líceumnak nevezett tanintézetbe járt. (Ma ez az intézmény is főgim‑
názium.) A színjátszók első csoportjában Csók Zsolt, Szabó Péter, Szabó Zol‑
tán, Nagy Attila, Szabó Réka, Nemes Tímea voltak, majd őket követte Birtalan 
Beáta, Birtalan Csaba, Bordás Boglárka, Gáspár Boróka, Kocsis László, Mercaș 
Alexandra, Mike Ágnes, Nagy Sándor Csaba, Salánki Orsolya, Szabó Ádám, 
Szekrényes Johanna, Szilvási Anikó és egyetlen előadásra beugró néhány sta‑
tiszta, akik közül  említésre méltó a két kisiskolás, Pernes Márk és Pernes Pat‑
rik. Vezető tanáraik, rendezőik Kovács Anna és jómagam voltunk. 

Első nyilvános, nagysikerű szereplésünkre Báthory István Könyvtár 
ünnepélyes megnyitóján, 1998. május 16‑án került sor a könyvtár akkori ter‑
mének bejárati lépcsőjén az udvaron álló népes közönség előtt. Kezdetben a 
PADIF-ra (Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválra) készülve Zágoni Attila Arany 
János-átiratait, Szilágyi Domokos Piroska és a farkas-szinopszisait és Szőcs 
Géza Petőfi Megy a juhász szamáron‑paródiáit dramatizáltuk és adtuk elő a kö‑
zönség derülésére. Később már az ODIF-ra (Országos Diákszínjátszó Feszti‑
válra) is beneveztünk, ám ekkor már mi magunk írtuk forgatókönyvünket, a Já‑
nos vitéz első énekéből készült Popcorn Johni esete a mostohával című paródiát. 
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Ezt követte Az ember(telenedés) tragédiája című, mai környezetbe átültetett, 
televiziós híradássá zanzásított és árnyjáték betétekkel színesített Madách‑pa‑
ródia, valamint a Báthory Napokra megrendelésre írt Kajla igaz története, a 
somlyói sárkány legendáját parodisztikusan, három változatban bemutató da‑
rab. Ebben a három főszereplő, Bátor vitéz, a Tündér és a Sárkány öregkorában 
emlékezett a hajdan történtekre, de ezek a történetek szinte semmiben nem ha‑
sonlítottak egymásra. Az akkori nagy kedvenc, a Ghimes együttes zenéjére stili‑
zált reneszánsz‑ és néptáncbetétek tarkították az előadást, amelyet Somlyó után 
a fesztiválokra is elvittünk. A PADIF‑on dicsérettel jutalmazták a társulat egyik 
előadását, az ODIF‑on pedig ODIF Alakításért‑díjat kapott előbb Csók Zsolt, 
majd Birtalan Csaba is.

 
A Csirkefogók
2012‑ben a máriapócsi Vona Éva drámapedagógus, a  Lenszirom Szín‑

ház és Módszertani Kulturális Közhasznú Egyesület képviselője kereste meg a 
szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola képviselőit azzal az ajánlattal, 
hogy ő szívesen nyújt segítséget egy diákszínjátszó csapatnak a felkészülésben. 
Ajánlatát szívesen fogadták, így alakult meg az első csapat, akik a Csirkefogók 
nevet adták maguknak. 

Heti egy alkalommal nagy lelkesedéssel dolgoztak, és a legnagyobb ha‑
ladást akkor érték el, amikor Vona Éva és két lelkes fiatal önkéntese, Buzogány 
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Borbála és Csorba Adrienn a vakációban egy egyhetes táborban készítette fel 
őket, aminek eredménye a táborzárón történt első sikeres fellépésük volt szü‑
lők és a pedagógusok előtt. Sikerük felbuzdította a kis színészeket, és évenként 
más‑más előadással lepték meg a közönségüket: Csíkos zokni, A fehér egér és a 
szürke egér, Álmodtál-e már ilyet? című darabjaikkal arattak sikereket. Közben 
pályázati pénzből részt vettek megyei diákszínjátszó versenyeken, valamint a 
PADIF vetélkedőin, ahonnan minden évben díjakkal jöttek haza. 

2016 júniusában alkalmuk volt Kozma‑Kulcsár Kriszta tanítónő és 
Nagy Edit könyvtáros kíséretében részt venni egy egyhetes, képzéssel egybekö‑
tött máriapócsi színjátszótáborban, ahol a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín‑
ház kiváló színészei ‑ Munkácsi Anita, Nagyidai Gergő, Horváth Viktor, Gu‑
lácsi Tamás, Rák Zoltán, Szakály Viki és Kosik Anita ‑ tartották a képzéseket. A 
tábor végén az ott tanult Has című jelenetet adták elő, amivel hazatérve Som‑
lyón is sikert arattak. A járvány kitörése előtt, a Báthory Napok rendezvény‑
sorozatába illeszkedve saját dramaturgiájukban és maguk készítette jelmezek‑
ben adták elő a somlyói sárkány legendáját, amit versenyeken is bemutattak. A 
Csirkefogók kezdőcsapatát Szűcs Dorottya, Nagy Krisztina, Rákosi Tamás, 
Borzási Balázs, Nagy Endre, Vincze Viktória, Mák Orsolya, Tökölyi Viktória 
és Kis Krisztián alkotta, majd őket követte második nemzedékként Egri Kriszta, 
Torkos Alexandra, Orosz Alexandra, Kulcsár Szintia, Tőtős Petra, Bokor Clau‑
dia, Szűcs Anna, Budai Petra és Csíki Roland.

A Játékakadémia
2015. május 25‑én jött létre Játékakadémia nevű színjátszó csapatunk 

azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a valamikor nagy hagyománnyal rendel‑
kező, de már évtizedek óta szünetelő felnőtt színjátszást újraélesszük. Szin‑
te a semmiből toborozva gyűjtött össze nyolc hölgyet Zsigmond Piroska haj‑
dani műkedvelő, akiket az EMKE Magyar Házban önkéntes könyvtárosként 
és irodalmi műsorok szervezőjeként tevékenykedő nyugdíjas magyartanárként 
vettem gondjaimba. Kezdőcsapatunk az első szereplésünk idején, a 2015. no‑
vemberi szüreti bálon a következő személyekből állott: Mák Ibolya, Nyegrán 
Andrea, Sallay Brigitta, Lázár István, Nagy Edit, Tőtös Zsuzsa, Kozma‑Kulcsár 
Kriszta, Szűcs Margit, Orbán Erzsébet és jómagam.

 Kezdetben még azt sem tudtuk, mit is kezdhetnénk ezzel a csapatfel‑
állással. Mindenesetre nekiláttunk játékos gyakorlatokkal beszéd‑ és mozgás‑
készséget fejleszteni, adott helyzetből jelenetet improvizálni; később fesztivá‑
lokra jártunkban s az ottani műhelymunkákon tanulva kiderült, hogy bizony 
nagy szükség van ezekre. Közben törtük a fejünket, mit is adhatnánk elő. Így 
találtunk rá olyan kabarékra, amikben csak nők szerepeltek. Nevünk ideiglene‑
sen Játékakadémia felnőtteknek lett, aztán ez valahogy rajtunk maradt Já‑
tékakadémia formában. (Ezzel a névvel tréfálkoztunk is: játék, mert játszani 



192 • Anuarul presei sălăjene 2022  / Pocsveiler Ilona

szeretünk, és akadémia, mert erre a szintre törekszünk, s esélyünk van rá, hogy 
100 év múlva elérjük.)

Idővel kezdtek férfiak is megjelenni a csapatban, ám a már kipróbált ka‑
baréműfajon sokáig nem változtattunk. Egyrészt azért nem, mert létszámunk az 
immár többéves fennállásunk óta nem nőtt soha tizenegynél többre, másrészt 
mert munkahelyi és családi kötelességeink nem tesznek lehetővé heti egyet‑
len másfél‑két órás próbánál többet, így pedig hosszabb darabok betanulására 
eddig nem volt módunk. A csapat összetétele többször változott az idők folya‑
mán. Egy időben kísérleteztünk operettrészletekkel színesíteni előadásainkat, 
de énekeseink rövid idő után elhagyták a csoportot. Kabaréink, bohózataink 
listája: Bözsike elintézi, A féltékeny férj, Hivatalban, Kerítésfestés, Adóbevallás, 
Mellékhatás, A gyógyszertárban (ismertebb címén: Az óvszeres), A szenesem-
ber, Az utolsó szó, Vegetáriánus feleség, A  biztosító, A tacskó, Lux, Én azt hal-
lottam… Akik nem tudták elfogadni munkamódszereinket és értékrendünket, 
vagy akiket sajnálatos módon munkavállalásuk korlátozásai kényszerítettek, ki‑
léptek, ám mindig jöttek újak helyettük. A fesztiválokon fellépő csapatunk tag‑
jai Gaudi Attila, Tőtös Gyula, Tőtös Zsuzsa, Nyegrán Andrea, Kozma‑Kulcsár 
Zsolt, Kozma‑Kulcsár Kriszta, Mák Ibolya, Ambrus Ildikó, Sallay Brigitta, Sal‑
lay Károly, Ghetie Mária voltak.

Jelenleg is tizenegyen vagyunk, s az a szerencsés helyzet állt elő, hogy 
bár a járvány több játékosunkat munkahelyet keresve más városba/országba tá‑
vozásra kényszerített, s mindössze öten maradtunk, idén nyáron öt középisko‑
lás diák és egy nemrég végzett fiatal jött köreinkbe. Jelenlegi tagjaink: Gaudi 
Attila, Tőtös Gyula, Tőtös Zsuzsa, Sallay Károly, Kis Krisztián, Orosz Dávid, 
Kovács Tamara, Ambrus Viktória, Székely Dóra és Illyés Erik. 

Körülményeink megalakulásunk óta szegényesek: színpadi hozzáféré‑
sünk a próbákon nincs, a Magyar Ház nagytermét az EMKE bocsátotta rendel‑
kezésünkre. Abszolút autodidakták és szinte kizárólag önellátók vagyunk, kel‑
lékeinket, díszleteinket magunk készítjük, szerezzük be. Ez azért jó is, mert 
sok kreativitásra ad alkalmat. Utaztatásainkat nagyjából fizeti a fent említett er‑
nyőszervezet, s elnökének, Széman Rózsának köszönhetjük a fesztiválokra való 
kijutásainkat is. 2017 és 2019 között három ízben szerepeltünk a magyarfe‑
nesi amatőr színjátszó fesztiválon, ugyancsak háromszor Erdőszentgyörgyön, 
egyszer (2018. április 19‑én) Komáromban, kétszer a Szilágybagoson szerve‑
zett fesztiválon és egy alkalommal a Kolozsvári Napok utcaszínházában. Az er‑
dőszentgyörgyi fesztiválokon színészekből, rendezőkből álló szakmai zsűri ér‑
tékelte munkánkat, és a rendkívül erős mezőnyben az „Ígéretes csapat” és 
a „Merész szövegválasztásért és az elcsattanó poénokért” dicsérő okle‑
velekkel jutalmaztak (az Örkény-egypercesek előadásunkért). Azon bitatásuk‑
ra, hogy szintet kell lépnünk, műfajt váltottunk, és a járvány idején hihetetle‑
nül nehéz körülmények közt készítettük és adtuk elő mindössze tíz néző előtt 
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novellák (a Carel Capek‑féle A jósnő és A tökéletes bizonyíték, valamint a Ju‑
lio Cortázar által írt Az összefüggő parkok) dramatizálásából álló három jelene‑
tünket.

Idén szeptember 27‑én a Báthory‑emlékév rendezvényeinek sorá‑
ba illeszkedve a Báthory Napok záróünnepségén adtuk elő korhű öltözetben 
és nyelvezettel, magunk alkotta szövegkönyv nyomán A mi Báthorynk című, 
több mint egy órás rendkívüli történelmi előadásunkat.

Jelenlegi mérlegünk: 14 kabaré és bohózat; 3 Örkény-egypercesek előa‑
dás; 3 verses összeállítás: Varró Dániel paródiái, Ágai Ágnes‑szösszene‑
tek, valamint egy hazafias verskompozíció. 34 alkalommal léptünk fel, ed‑
dig többnyire nagy sikerrel, a fent említett fesztiválokon kívül Szilágysomlyón 
a városi kultúrházban, az EMKE Magyar Házban, a Castle Inn vendéglőben, a 
katolikus gyülekezeti házban, különböző ünnepi alkalmakon, könyvvásárokon, 
szüreti és farsangi bálokon, de teljesítettünk kultúrmissziót Óradnán az ottani 
Magyar Napokon, valamint több Szilágysomlyó környéki községben. Jelenleg 
az évkezdő batyus bálra készülünk vidám műsorral.

Zárszó
Bár 1990‑től napjainkig felélénkülni látszik a szilágysomlyói műkedvelő 

színjátszás, a valóságban ez éppoly búvópatak módra történik, mint a múltban is 
bármikor. Tanulságos, hogy a vészterhes időkben elsorvadt színjátszást a legtöbb 
esetben az egyházak élesztették újra. A diákszínjátszás rendkívül fontos, de roppant 
nehéz hosszú távon működtetni azért, mert a „játszók” tanulmányaikat befejezve 



194 • Anuarul presei sălăjene 2022  / Pocsveiler Ilona

kikerülnek a csapatból, és mindig újakkal kell újrakezdeni. Ezért idei‑óráig meg‑
szűnik, aztán valamelyik lelkes pedagógus jóvoltából ismét létrejön. Hiánypótló a 
református egyház keretei közt működő IKE‑s fiatalok színjátszó igyekezete is, de 
ezzel is ugyanaz a gond, mint a diákszínjátszással. 

Igen elgondolkodtató, hogy 2015‑ös megalakulásunk óta mindmáig talán a 
Játékakadémia megyénk egyetlen állandó felnőtt színjátszó társulata, pontosabban 
csak idén nyárig volt, mert azóta tanulókkal bővítettük a járvány miatt felére apadt 
csapatunkat. Azonban a fogyatkozó somlyói magyar lakosság körében hosszú távon 
állandó jelleggel működő felnőtt műkedvelő társaság fenntartása, bármily kívánatos 
volna, teljességgel lehetetlennek tűnik. A mi maroknyi felnőtt csapatunk is létszá‑
mát és változó összetételét tekintve igencsak törékenynek bizonyul. A járványhely‑
zet csak betetőzte a bajt, ami abból adódik, hogy a hazai vadkapitalizmus és a több‑
ségi nemzet nem túl barátságos bánásmódja 1egyre nehezebb körülmények közé 
kényszerít. Csak szívós kitartásunk és konok megmaradni akarásunk tartotta ed‑
dig is életben a magyar közösség érdekében önzetlenül végzett tevékenységünket. 
Ameddig lehet, elszántan és kitartóan tesszük a dolgunkat ezután is.

Források:
A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, V/1. (Erdélyi Múzeum‑Egyesület, Ko‑

lozsvár – Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 2010.) Szilágysomlyó szócik‑
kének vonatkozó részei, 563‑564. oldal

Szabó M. Attila – Iván József: Szilágysomlyó város krónikája és adattára, 1251 – 
1945, I‑II. kötet 85 színjátszással kapcsolatos bejegyzése

A 750 éves Szilágysomlyó (Művelődés, Kolozsvár, 2001) alábbi tanulmánya‑
inak vonatkozó részletei: 

Joikits Attila – Fodor László – Nagy Mihály: Szilágysomlyó, 58‑60. o.
Széman Péter: Báthory István Alapítvány, 289‑294. o.
Acsádi Annamária: Kajla, a Kék Óriás, 320‑322. o.
Kádas György: Iuliu Maniu Iskolacsoport – In memoriam, 200‑202. oldal
Szabó István: A szilágysomlyói magyar nyelvű középfokú elméleti oktatás múltjá-

ról, 203‑ 208. o.
Sallay Károly: A szilágysomlyói mezőgazdasági iskola, 209‑213. o.
Joikits Attila: Kozma nővér – élő legenda Szilágysomlyón, 77‑ 85. o.
A szilágysomlyói református egyház gyülekezetének IKE-naplója az 1990–

1993-as évekből (kézirat), valamint több, ma élő adatközlőtől gyűjtött információ.

Rezumat: Autoarea relatează evenimentele vieții teatrale ale comuni‑
tății maghiare din Șimleu Silvaniei de‑a lungul secolelor XIX‑XX și de la înce‑
putul secolului XXI. 

Hepehupa, 2021/3
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Aspecte privind cultele religioase din 
Sălaj într-un document din 1989

În 1989, ultimul an al regimului comunist, este efectuată în Sălaj o 
„cercetare sociologică” asupra „stării de religiozitate a populației județului”1. 
Rezultatele, care nu erau destinate publicității, urmau să fie folosite de partidul 
comunist pentru „o mai judicioasă proiectare, conducere, organizare și desfă‑
șurare a activității de educație științifică, materialist‑dialectică a comuniștilor, 
tineretului, a tuturor oamenilor muncii din județ”.

Considerăm, cu precauțiile necesare, că informațiile referitoare la „ac‑
tivitatea cultelor, a sectelor și grupărilor religioase neautorizate din județul Să‑
laj” pot prezenta importanță, mai ales că recensământurile din perioada comu‑
nistă (1948, 1956, 1966 și 1977) nu au înregistrat și „religia” celor recenzați, și 
le redăm aici, așa cum au fost cuprinse în raportul întocmit în urma cercetă‑
rii amintite:

„În Sălaj acționează șapte din cele 14 culte legale existente în România 
precum și un număr de două secte și șase grupări anarhice, neautorizate, ile‑
gale.

Cultul cel mai numeros, din județ, este cultul creștin ortodox fiind 
organizat în două protopopiate (Zalău și Șimleu Silvaniei), 156 parohii și 104 
filii, are circa 166.612 credincioși răspândiți în cele patru orașe și în toate cele 
54 comune, dispune de 284 lăcașuri de cult (din care 79 sunt monumente isto‑
rice și de arhitectură), deservite de 156 preoți.

Cultul ortodox din Sălaj, ca de altfel dintr‑o arie mai largă a acestei 
zone, în majoritatea sa, are o particularitate distinctă, este un «cult revenit», fi‑
ind rodul trecerii în masă, în perioada 1948‑1949, a credincioșilor, bisericii și 
deservenților de la vechiul cult greco‑catolic. Această particularitate a influen‑
țat profund, pe toate planurile, devenirea istorică a cultului.

Dintre consecințele acestui proces amintim: persistența, până în ultimii 
ani, a unui colaj dogmatic și de ritual între cele două culte, o scădere a influen‑
ței și autorității bisericii ortodoxe, trecerea, mai ales în deceniul 1950‑1960, dar 
și în anii imediat următori constituirii județului, a unui număr de credincioși 
de la acest cult la cultele neoprotestante. În ultimii 5‑10 ani aceste consecințe 
1. Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sălaj, Fond P.C.R. – Comitetul Județean Sălaj, dosar 26/1989. 
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s‑au diminuat tot mai mult.
Cultul romano-catolic este relativ puțin răspândit în județul nostru 

având aproximativ 7.500 credincioși. Aria lui de cuprindere este, mai ales, în 
cele patru orașe (Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei), în comunele 
Carastelec (naționalitate maghiară) și Plopiș (satul Făget, naționalitate slovacă) 
și în alte șapte localități rurale. Sub raport organizatoric are opt parohii și cinci 
filii, opt preoți și 14 biserici (din care una declarată monument de arhitectură).

Cultul reformat de confesiune Calvină cuprinde aproximativ 
53.000 credincioși de naționalitate maghiară. Este organizat într‑un protopopi‑
at (Șimleu Silvaniei) care are în subordine 53 de parohii, 8 filii, 59 biserici (din 
care 18 sunt monumente istorice și de arhitectură).

Cultul este deservit de 55 preoți și aparține de Episcopia Reformată 
Oradea. Este răspândit în 33 localități (din cele 281 existente), pondere mai 
mare având în cele patru orașe și în comunele: Crasna, Nușfalău, Ip, Sălățig, 
Sărmășag, Șamșud, Vîrșolț și Bocșa.

Cultul creștin baptist are, în Sălaj, o vechime de 80‑90 de ani, cu‑
prinde circa 4.600 credincioși (și 2.200 aparținători) din care 50,8 la sută sunt 
cetățeni români de naționalitate maghiară. Este organizat în 38 de biserici și 23 
filii, are 61 case de rugăciuni (din care 44 proprii și 17 închiriate); cultul este 
deservit de 9 pastori.

Baza materială a cultului este întregită de: 23 formații de cor, 24 orches‑
tre și 13 fanfare (peste 390 instrumente muzicale), în aceste activități fiind cu‑
prinse peste 1.000 de persoane, inclusiv din afara cultului. Cultul este răspân‑
dit în orașe și în 33 (din 54) de comune.

Cultul penticostal este un cult neoprotestant, mai puțin numeros în 
județul nostru, are 2.500 credincioși (1.600 aparținători), dar este destul de răs‑
pândit, credincioși ai acestui cult existând în 103 localități. Cultul are 25 comu‑
nități locale și 16 filii, 41 case de rugăciuni (din care 26 proprii și 15 în chirie) și 
este deservit de 6 pastori. Comunitățile locale penticostale din Sălaj aparțin de 
Filiala Penticostală Oradea.

Cultul Adventist de ziua a 7-a din județul nostru are o vechime de 
circa 100 de ani, este răspândit în 29 localități, fiind organizat în 110 comuni‑
tăți adventiste. Din totalul celor 450 credincioși (152 aparținători), peste 60 la 
sută sunt cetățeni români de naționalitate maghiară. Cultul dispune de 10 case 
de rugăciuni (șapte proprii, trei în chirie) și este deservit de doi pastori. Are 10 
orchestre și o fanfară (peste 100 instrumente muzicale) în care sunt cuprinse 
peste 280 persoane.

Cultul creștin după Evanghelie, în Sălaj, ca și în țară, este puțin răs‑
pândit. Are aproximativ 250 credincioși (130 aparținători și este în scădere con‑
stantă), fiind organizat în cinci comunități și două filii deservite de un vestitor. 
Cultul este răspândit în 12 localități, dispune de cinci case de rugăciuni, din 
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care una proprie și patru închiriate.
Pe lângă aceste culte organizate și cu activitate legală, în județul Sălaj ac‑

tivează și două secte și șase grupări anarhice, neautorizate.
Sectele sunt: Martorii lui Jehova și Nazarinenii. Prima este răspândită 

în 64 localități (din totalul de 281) și are circa 1.300 adepți, iar cea de a doua în 
trei localități cuprinzând 20‑25 credincioși.

Mișcările și grupările religioase anarhice, nerecunoscute sunt: Oastea 
Domnului (816 aderenți în 29 localități), Adventiștii reformiști (84 credincioși, 
șapte localități), Penticostalii disidenți (51 aderenți, în 12 localități), Betaniștii 
(20‑25 aderenți, în trei localități), Mileniștii (157 credincioși, în 15 localități) și 
Comunitatea Apostolică Universală (52 aderenți, în patru localități)”.

La ce concluzii au ajuns organizatorii studiului? Consideră, în primul 
rând, că în județul Sălaj intensitatea credinței în supranatural este într‑o „ușoa‑
ră dar constantă scădere”, că religia „se practică”, mai mult decât „se crede”. To‑
tuși, pentru că nu se oferă „ceremoniale laice pentru a marca anumite eveni‑
mente din viața omului (nunta, botezul, înmormântarea și altele)”, populația 
județului „uzitează în continuare de ceremonialurile religioase”.

În ceea ce privește frecvența oamenilor la activități în care se explică ști‑
ințific fenomenele din natură și societate se arată că „poate fi apreciată ca sa‑
tisfăcătoare”, fiind totuși necesare mult mai multe activități în domenii ca „ge‑
netica și biotehnologiile, biofizica, fizica atomică, psihologia, apariția vieții și a 
omului pe pământ…”.

Apoi, că și cultele neoprotestante, după creșterea din anii 1970, „în ulti‑
mii 5‑10 ani au cunoscut o puternică aplatizare”, exemplificând cu cultul Creș‑
tin după Evanghelie, aflat pe un trend „descrescător” și cultul Adventist de ziua 
a 7‑a, unde se înregistrează o „staționare a credincioșilor”.

Din totalul celor chestionați, 9,92% au declarat că nu aparțin niciunui 
cult. Nu e nici puțin, nici mult, concluzionează autorii studiului, dar este un 
început care „atestă că noul sistem de educație începe să‑și etaleze roadele și în 
acest domeniu”.

Așa stăteau lucrurile în 1989. În 2011, conform recensământului din 
acel an, în Sălaj erau 139.531 ortodocși, 5.461 romano‑catolici, 5.792 greco‑ca‑
tolici, 42.539 reformați, 8.299 baptiști, 10.518 penticostali, 813 adventiști de 
ziua a șaptea, alte religii 3.491, fără religie 337, atei 101, cu religie nedeclara‑
tă 1.013.

Concluziile aparțin cititorului!

Caiete Silvane, nr. 213/octombrie 2022
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Corneliu Coposu în sprijinul 
refugiaților ardeleni (1940-1944)

Trăind vremuri de restriște ce nu credeam că se pot întâmpla în secolul 
XXI și văzând cu ochii noștri drama refugiaților din Ucraina, poate vom înțe‑
lege mai bine soarta tragică a înaintașilor noștri sălăjeni, care au fost nevoiți să 
se refugieze din calea urgiei horthyste, în urma Dictatului de la Viena, din 30 
august 1940.

Printre cei care au avut de îndurat această dramă s‑a numărat și fami‑
lia Coposu din Bobota, protopopul Valentin Coposu fiind trecut pe „lista nea‑
gră” a ocupanților horthyști, în calitate de semnatar al Unirii Transilvaniei cu 
România, la 1 Decembrie 1918, după cum au dovedit‑o evenimentele din sep‑
tembrie 1940.

Trimis de Iuliu Maniu cu misiunea de a o aduce de urgență de la Bădă‑
cin pe sora sa, Cornelia, și propria sa familie din Bobota, la Blaj, Corneliu Co‑
posu s‑a refugiat la București, alături de mentorul său politic.

Fruntașii politici ardeleni, printre care se număra și Corneliu Coposu, 
ce îndeplinea funcția de secretar al marelui om politic Iuliu Maniu, s‑au mo‑
bilizat urgent și au inițiat o activitate umanitară deosebită, în sprijinul semeni‑
lor lor refugiați.

În acest context, în data de 26 septembrie 1940, Corneliu Coposu a par‑
ticipat, împreună cu alți fruntași național‑țărăniști, la o consfătuire politică, în 
casa în care locuia Iuliu Maniu în București. Tema consfătuirii nu putea fi alta 
decât situația românilor rămași în Ardealul cedat. Aici s‑a luat decizia privind 
înființarea asociației „Pro‑Transilvania”. Scopul dorit de această asociaţie era 
„dezrobirea românilor aflaţi acum sub stăpânire maghiară”.

La 8 octombrie 1940, Corneliu Coposu și ceilalți fruntași național‑țără‑
niști se întâlnesc din nou, de această dată participând și fruntașii politici liberali, 
și discută despre înființarea asociației amintite. La numai câteva zile, pe 13 oc‑
tombrie, are loc o nouă consfătuire a fruntașilor național‑țărăniști, la care parti‑
cipă și Corneliu Coposu. Subiectul discuției a fost atitudinea partidului față de 
pretențiile formulate de C.I.C. Brătianu, președintele PNL, în legătură cu con‑
ducerea asociației „Pro‑Transilvania”1.
1. Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), fond Penal, 
dosar P. 348, vol. 5, f. 335.

marIn POP
Caiete Silvane
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Corneliu Coposu și familia sa în exil, la Coșlariu (Alba) - 1941

În data de 14 octombrie 1940, din iniţiativa lui Iuliu Maniu şi cu ajuto‑
rul financiar oferit cu generozitate de către Mihai Popovici, s‑a înfiinţat Cămi‑
nul Studenţilor Refugiaţi, la realizarea căruia un rol important l‑a avut Corne‑
liu Coposu.2 La căminul nou înființat și acasă la Corneliu Coposu au locuit în 
această perioadă de restriște mulți ardeleni refugiați, printre care și bunul său 
prieten Dr. Pompei Groza, după cum reiese dintr‑o notă a Siguranței Statului.3

Tot în anul 1940, un Comitet de inițiativă, în frunte cu Anton Ionel 
Mureșanu, a pus bazele „Asociației Românilor refugiați și expulzați din Ardea‑
lul cedat prin verdictul de la Viena”. Din Comitetul de inițiativă făcea parte și 
Corneliu Coposu.

Asociația avea sediul în București și funcționa în baza ordinului Minis‑
terului Afacerilor Interne nr. 4.950 din 4 decembrie 1940 și a statutelor sale. 
Obiectivul asociației refugiaților și expulzaților ardeleni era stipulat în articolul 
2 al statutelor: „Strângerea refugiaților și expulzaților într‑un bloc inițial care să 
activeze pentru refacerea țării și înfăptuirea dreptății neamului românesc; Ci‑
mentarea sentimentului de solidaritate națională într‑o colaborare frățească, să‑

2. I. Pompei Groza, Corneliu Coposu. O viaţă pentru o idee, Direcţia de propagandă a P.N.Ţ.C.D., 
1991, p. 7. 
3. ACNSAS, fond Penal, dosar P. 348, vol. 5, f. 340. 
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dind în refugiați și expulzați spiritul de încredere, jertfă, patriotism integral; 
Combaterea spiritului defetist și de desolidarizare de marile comandamente 
naționale prin stigmatizarea publică a acelor români cari au lucrat conștient sau 
inconștient împotriva intereselor permanente ale neamului; Propaganda națio‑
nală scrisă și orală pentru afirmarea drepturilor românești asupra Transilvaniei 
de Nord; Sprijinirea morală a refugiaților și expulzaților și susținerea interese‑
lor lor în fața autorităților pentru o cât mai dreaptă soluționare a tuturor pro‑
blemelor care‑i interesează; Asistența gratuită juridică și medicală a celor lipsiți 
de mijloace; Organizarea și coordonarea tuturor mijloacelor de apărare pentru 
afirmarea și asigurarea provizorie a drepturilor de proprietate și liberă dispozi‑
ție asupra întregului avut rămas în teritoriul cedat; Pentru despăgubirea justă și 
integrală a tuturor pagubelor suferite și redobândirea averilor confiscate până 
la reîntregirea frontierelor pierdute; Facerea cuvenitelor demersuri ca Statul 
Român să recunoască românilor refugiați și expulzați dreptul de indiscutabilă 
preferință la darea în exploatare și împroprietărire atât a bunurilor răscumpă‑
rate dela foștii cetățeni germani repatriați cât și a celor trecute prin expropriere 
în patrimoniul statului și aceasta drept echivalent pentru toate jertfele lor ma‑
teriale și supliciile morale; De asemenea, a determina Guvernul Țării prin ac‑
țiunea colectivă a Asociației ca opera de plasare a refugiaților și expulzaților să 
se facă în instituțiunile legale ale Statului, numai pe baza propunerilor făcute 
de Asociație; Toate comisiile înființate în scopul de a rezolva problema refugia‑
ților să fie compuse din membrii comitetelor Asociației; Nici un fel de acțiune 
de Stat întreprinsă cu privire la refugiați să nu fie luată fără consultarea Asocia‑
ției și fără ca aceasta să nu fie încredințată reprezentanților legali ai acestor pri‑
begi ai neamului, prin comitetele Asociației din țară”.

A fost ales și un Comitet Central al asociației. Președinți de onoare ai 
asociației au fost aleși următorii fruntași politici și înalți clerici: IPSS Mitropolit 
dr. Nicolae Bălan, IPSS Mitropolit dr. Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Maniu, fost 
prim‑ministru și președinte al Consiliului Dirigent, președintele PNȚ, Con‑
stantin I.C. Brătianu, președintele PNL, profesorul Gheorghe Brătianu, preșe‑
dintele dizidenței liberale și preotul Aurel Bilțiu, fost memorandist. Președinte 
executiv al asociației a fost ales dr. Dumitru Nacu, fost prefect. În funcția de vi‑
cepreședinți au fost aleși următorii fruntași ardeleni: Sebastian Bornemisa, fost 
ministru și primar al Clujului; Ioan Oltean, fost prefect, avocat; Adam Popa, 
avocat; Valer Moldovan, avocat și fost prefect de Cluj; Romul Boilă, fost minis‑
tru secretar de stat, comisar general al refugiaților și tânărul jurnalist Corneliu 
Coposu. Secretar general a fost ales directorul ziarului „Ardealul”, Anton Io‑
nel Mureșanu. Secretari au fost aleși Ioan Costin, Ionel Ciobanu, Emil Marin‑
caș și Ioan Morodan, avocați. În funcția de jurist consult a fost ales Emil Ghi‑
lezan, avocat, director general la banca „Ardeleana”, cenzori – Iuliu Tătaru și 
Stanciu I. Stanciu, cenzori supleanți – Andrei Măgureanu și Nicolae Coroianu. 
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Ca membri în Comitet au fost alese 27 de persoane, dintre care îi amintim pe 
Ilie Lazăr, Leonida Pop, Gheorghe Pop, Nicolae Zigre, fost ministru, Atanasie 
Motogna, ziarist și pe avocatul Iulian Domșa, fost prefect liberal de Sălaj. Așa‑
dar, după cum se poate observa, din Comitetul Central al asociației făceau par‑
te atât fruntași politici național‑țărăniști, cât și național‑liberali.

În cei patru ani de „rodnică activitate”, asociația refugiaților și expulza‑
ților ardeleni „a respectat credința în dreptate a sutelor de mii de pribegi” și a 
încercat să‑i țină uniți.

Încă de la începutul activității sale, asociația a înaintat un memoriu gu‑
vernului României, în care a redat și arătat doleanțele refugiaților și expulza‑
ților ardeleni, precum și problemele cu care se confruntau. În memoriu se 
sublinia că problema ardelenească trebuia să constituie una dintre cele mai im‑
portante probleme de Stat, la momentul respectiv.

Prin intervenția conducerii asociației au fost rezolvate favorabil de către 
diferite ministere și autorități zeci de mii de cereri ale refugiaților și expulzați‑
lor. Tot la asociație au fost înregistrate zeci de mii de declarații referitoare la va‑
loarea proprietăților mobile și imobile rămase în teritoriul cedat, precum și pa‑
gubele suferite de refugiați și expulzații din Ardeal. După centralizarea datelor 
s‑a constatat că valoarea acestor pagube se cifra la suma de 20 milioane lei. Tot‑
odată, s‑a adunat un important material documentar referitor la abuzurile, cri‑
mele abominabile și alte nedreptăți la care a fost supusă populația românească 
din Ardealul cedat. De asemenea, toată legislația adoptată în folosul refugiaților 
și expulzaților s‑a datorat intervenției asociației.4

În data de 15 februarie 1941, Corneliu Coposu era trimis de Iuliu Ma‑
niu la Lugoj pentru a lua măsuri de intensificare a acțiunilor politice ale parti‑
dului.

În primăvara anului 1941, la 28 aprilie, Corneliu Coposu pleacă la Con‑
stanța, împreună cu colegul său de partid și bun prieten, Aurel Leucuția, pentru 
a duce diferite informații și rapoarte lui Iuliu Maniu, care se afla acolo. În ace‑
eași zi, înainte de plecare a avut o întrunire cu toți refugiații ardeleni fruntași ai 
PNȚ, al cărei scop a fost acela de a le da instrucțiuni de activitate în cadrul aso‑
ciației „Pro Transilvania”, a cărei acțiune urma să ia proporții pe întreg terito‑
riul Ardealului. Se pregătea și un memoriu al refugiaților ardeleni, care urma să 
fie prezentat lui Mihai Antonescu. În memoriu se cerea ajutorarea și împropri‑
etărirea refugiaților ardeleni. Din delegația național‑țărănistă care urma să pre‑
zinte memoriul făcea parte și Corneliu Coposu, după cum se subliniază într‑o 
notă a Siguranței Statului.

O lună mai târziu, dintr‑o altă notă a Siguranței aflăm că împreună cu 
un alt fruntaș politic național‑țărănist ardelean, Dragoș Berariu, Corneliu Co‑
posu a înființat la Deva, Timișoara și Sibiu mai multe ligi „iredentiste” româ‑
nești, care aveau ca scop lupta împotriva influenței sașilor și șvabilor din aces‑

4. „Tribuna”, nr. 1.036, 28 septembrie 1944, p. 2. 
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te orașe.
În data de 22 iunie 1941, o altă notă informativă semnala că plățile pen‑

tru toate persoanele care primeau din partea conducerii PNȚ diverse alocații 
din fondurile secrete ale partidului au fost făcute de către Corneliu Coposu, se‑
cretarul „intim” al lui Iuliu Maniu. Lui Corneliu Coposu i‑a încredințat și ro‑
lul de supraveghetor al acțiunilor tineretului național‑țărănesc.5

Referitor la activitatea Asociației „Pro Transilvania”, Corneliu Coposu 
declara, la 23 august 1941, unui grup de tineri ardeleni că Iuliu Maniu va ape‑
la la tineret pentru a întări cadrele asociației, care după patru luni de inactivi‑
tate va trebui să înceapă, din 1 septembrie, o campanie „foarte vie” împotriva 
tendințelor de maghiarizare a populației din Ardealul cedat prin adoptarea unei 
atitudini de „iredentism intransigent” în întreaga Transilvanie.

La data de 15 octombrie 1941, organele de Siguranță semnalau că Cor‑
neliu Coposu, Dr. Epanimonda Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, preotul Tode‑
rici, Emil Dandea și dr. Dumitru Manu au fost însărcinați de Iuliu Maniu să 
înființeze în Capitală, de urgență, un Comitet al Astrei, cu scopul de a forma 
primul nucleu „iredentist” ardelean din Vechiul Regat.

La 18 noiembrie 1941, Iuliu Maniu dă instrucțiuni lui Corneliu Co‑
posu și lui Ion Dimitrie Suciu să pregătească mai multe delegații de ardeleni, 
care urmau să participe la manifestațiile de la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie.

Dintr‑o notă a Siguranței, datată 27 martie 1942, aflăm despre alegerea 
lui Corneliu Coposu ca vicepreședinte în noul Comitet de conducere al Aso‑
ciației „Pro Transilvania”.

Având în vedere influența pe care începeau s‑o exercite comuniștii asu‑
pra muncitorilor, Iuliu Maniu dădea instrucțiuni, la 2 mai 1942, lui Corneliu 
Coposu și Vasile Serdici, să cerceteze stadiul în care se găsea acțiunea dusă de 
PNȚ în rândul muncitorilor, precum și modul în care se manifestau aceștia.

Tot în luna mai 1942, organele de Siguranță semnalau că în ziua de 
12 mai a avut loc o consfătuire între Corneliu Coposu și Aurelian Rădulescu, 
șeful tineretului universitar al liberalilor. Consfătuirea a avut loc în cadrul acor‑
dului de colaborare încheiat între cele două partide istorice.

În zilele de 29 mai, 19 și 26 iunie 1942 are loc judecarea recursului in‑
trodus de Statul român prin P.C.M., Ministerul Cultelor, Ministerul Economi‑
ei Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Subsecretariatul Colonizării, Ro‑
mânizării și Inventarului, contra Asociației „Pro Transilvania”. Printre fruntașii 
ardeleni care au participat la proces s‑a numărat și Corneliu Coposu.

Venind de la Sibiu, după cum semnala o notă a Siguranței din 5 iunie 
1942, Corneliu Coposu a declarat în cercurile național‑țărăniste că organizați‑
ile Asociației „Pro Transilvania” din Ardeal vor reuni în scurt timp toate asoci‑
ațiile culturale, sociale și muncitorești, pentru a forma un singur bloc de luptă 
împotriva acțiunii de maghiarizare forțată și a terorii fizice și psihice instaura‑

5. ACNSAS, fond Penal, dos. P. 348, vol. 5, f. 336. 



Marin Pop /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 203

te în Ardealul cedat.
În data de 17 iunie 1942, împreună cu alți fruntași național‑țărăniști, 

Corneliu Coposu a participat la adunarea Asociației Refugiaților Ardeleni, de 
sub președinția lui Dumitru Nacu. La adunare s‑a discutat și hotărât să se cea‑
ră ca asociația refugiaților să nu mai depindă de Comisariatul Refugiaților. De 
asemenea, s‑au adus acuzații lui Gherasim Pintea, care era considerat spion al 
guvernului în cadrul asociației.

Pe 23 iunie 1942, Corneliu Coposu pleca la Brașov, în urma dispoziții‑
lor primite de la Iuliu Maniu, cu misiunea de a controla situația organizației ju‑
dețene a Asociației „Pro Transilvania” și pentru a‑i stimula activitatea.

Pe linie de partid, începe un proces de reorganizare a cadrelor din PNȚ. 
Pentru îndeplinirea obiectivului politic propus au fost delegați mai mulți frun‑
tași ai partidului. Printre ei se număra și Corneliu Coposu, care a primit misiu‑
nea de a reorganiza tineretul din Ardeal. Dintr‑o informație a Siguranței, datată 
3 septembrie 1942, aflăm că exista o acțiune politică național‑țărănistă și în ca‑
drul universităților. Siguranța era semnalată că Mladin Groza și Corneliu Co‑
posu au primit din partea lui Iuliu Maniu misiunea de a se ocupa exclusiv de 
studențime, „sub motivul că în sânul acesteia s‑ar observa o tendință de apropi‑
ere spre democrație”. Ei aveau misiunea de a reorganiza cadrele studențimii ar‑
delene din Capitală, până la înapoierea lui I.D. Suciu, care se afla în provincie. 
Scopul misiunii era de a scoate studențimea de sub influența mișcării legionare.

În cursul aceleiași zile, Corneliu Coposu și prietenul său Constantin 
Hagea se deplasau la Alba Iulia, cel mai probabil din însărcinarea lui Iuliu Ma‑
niu.

La 1 decembrie 1942, în sediul ziarului „Ardealul” din Capitală a avut 
loc o adunare a membrilor PNȚ, cu ocazia Zilei Unirii. În cadrul adunării s‑au 
examinat diferitele faze ale războiului. Cu această ocazie, Corneliu Coposu a 
declarat că „trebuesc pregătiți ardelenii pentru a da lovitura la momentul pro‑
pice” și că „în primul rând trebuesc distruși germanii și ungurii din Ardeal”.

În primăvara anului 1943, Corneliu Coposu, Constantin Hagea, Dr. 
Gozman, Victor Pop, Mihail Gheorghiu, Vandova și Gheorghe Stănescu au 
prezentat un memoriu lui Iuliu Maniu, prin care cereau ca nici unul din trans‑
fugi să nu fie reprimit în PNȚ6.

Lui Valer Pop, ministrul care a acceptat Arbitrajul de la Viena, Corneliu 
Coposu îi trimite, în luna iulie 1943, o scrisoare deschisă în care îl acuză de tră‑
dare pentru că, sfătuit de rege şi guvernul acestuia, a acceptat să semneze odi‑
osul arbitraj. Această scrisoare vine ca urmare a faptului că Valer Pop l‑a acuzat 
pe Iuliu Maniu de calomnie şi injurie.7

Referitor la soarta asociației „Pro Transilvania”, aflăm, dintr‑o notă a Si‑

6. Ibidem, ff. 337‑344. 
7. Tudor Călin Zarojanu, Viața lui Corneliu Coposu, ediția a II‑a, București, Editura Mașina de 
scris, 2005, p. 25.
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guranței, datată 10 octombrie 1942, că toată arhiva ei urma să fie mutată în lo‑
cuința lui Iuliu Maniu și la locuința lui Corneliu Coposu, din str. Dr. Marco‑
vici nr. 9. La locuința lui Corneliu Coposu urma să funcționeze și biroul de 
documentare și informații al Asociației.

Din însărcinarea conducerii PNȚ, o echipă formată din Corneliu Co‑
posu, Constantin Hagea, prof. Ion Costea și dr. Fersigan a primit misiunea de a 
transforma obișnuitele „șezători literare” în „șezători pentru renașterea conști‑
inței naționale și politice ardelenești, militând pentru regruparea tuturor forțe‑
lor combative”, conform unei note a Siguranței datată 28 iulie 1943.

Peste numai două zile apărea o nouă notă a Siguranței, din cuprinsul că‑
reia aflăm că fruntașii politici ai tineretului național‑țărănesc, Corneliu Coposu 
și Victor Pop, au întocmit un raport informativ asupra situației politice din țară, 
pe care l‑au trimis președintelui PNȚ, Iuliu Maniu, care se afla la băile Geoa‑
giu, prin Emil Ghilezan, director la Banca Ardeleană.

Dintr‑o altă notă informativă a Siguranței, datată 22 ianuarie 1944, 
aflăm că la locuința lui Nicolae Penescu a avut loc o importantă consfătuire 
politică a fruntașilor național‑țărăniști la care a participat și Corneliu Coposu.

O lună mai târziu, pe data de 23 februarie 1944, îl regăsim pe Corneliu 
Coposu întorcându‑se de la Sibiu, împreună cu Emil Marincaș. Cei doi frun‑
tași național‑țărăniști participaseră la o întrunire, în casa lui Zaharia Boilă, care 
a avut ca temă intensificarea activității politice a tineretului din cadrul PNȚ.8

În perioada 1941‑1944, Corneliu Coposu a desfășurat o activitate de‑
osebită și pe tărâmul publicisticii. În coloanele ziarului „Ardealul”, platforma 
refugiaților ardeleni, publică o serie de articole, în care protestează cu hotărâre 
şi energie împotriva Dictatului de la Viena, subiect pe care ne propunem să‑l 
abordăm în cadrul unui viitor articol.

Caiete Silvane, nr. 208/mai 2022

8. ACNSAS, fond Penal, dosar P. 348, vol. 5, ff. 343‑347. 
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Iuliu Maniu și Încoronarea
- Atitudinea lui Iuliu Maniu și a PNR în problema În‑

coronării Familiei Regale la Alba Iulia -

Încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria la Alba 
Iulia, „Cetatea neamului românesc”, la 15 octombrie 1922, a fost, după cum 
sublinia și omul de vastă cultură, mitropolitul Nicolae Colan, „ca un vis de aur, 
pentru care părinţii noştri au îndurat prigoană şi ocară şi umilinţe mari şi tem‑
niţe şi lanţuri, bătăi şi chinuri fără sfârşit şi moarte groaznică. E trâmbiţa de ara‑
mă, care vesteşte lumii întregi izbânda năzuinţelor noastre de veacuri, cununa 
scumpă aşezată pe fruntea nenumăraţilor mucenici, – e apoteoza unităţii noas‑
tre naţionale”.1

Deși se dorea ca acest moment să fie unul de unitate sufletească și con‑
sens între toate partidele politice, din păcate acest lucru nu s‑a întâmplat.

Regele Ferdinand și Regina Maria - Încoronarea de la Alba Iulia - 15 octombrie 1922

1. Nicolae Colan, Biserica neamului şi unitatea limbii româneşti, în Monitorul Oficial şi Imprimeri‑
ile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1945. 
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Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu - cei mai mari oameni politici români ai secolului XX

La un moment dat, se preconiza ca serbările încoronării să fie organiza‑
te în toamna anului 1921. Presa specula că guvernul Averescu a înțeles că „nu 
se va putea face sub oblăduirea lui” și că se căutau „fel și fel de pretexte pentru 
amânarea ei”. Vinovat pentru aceste amânări era considerat Take Ionescu, care 
deținea, temporar, interimatul președinției Consiliului de Miniștri.2 

În septembrie 1921 apare știrea că serbările încoronării se amână pen‑
tru data de 10 mai 1922, invocându‑se diverse motive, dar presa speculează că 
„adevăratul motiv este însă de natură politică”.3

În martie 1922, chiar după alegerile parlamentare, serbările sunt amâ‑
nate din nou. Iată ce scria ziarul „Unirea”, ziar care era un „apropiat” al poli‑
ticii Partidului Național Român (PNR), despre motivul amânării serbărilor: 
„Amânarea încoronării sub pretextul, că lucrările ce se fac la Alba Iulia în ve‑
derea încoronării probabil (!) nu vor putea fi terminate până la 10 Maiu, dar în 
realitate pentru greutățile create de atitudinea partidului național ardelean, în‑
coronarea s‑a amânat din nou, acum a patra oară, pe ziua de 15/25 August, ani‑
versarea proclamării războiului pentru unitatea neamului. Este deci evident, că 
fără concursul partidului național român nu se poate face în Ardeal ceremonia 
încoronării și de aceea suntem foarte curioși, dacă până la toamnă va ști guver‑
nul să‑și asigure concursul acesta!”4

Opoziția parlamentară, în special Iuliu Maniu și ceilalți lideri ai PNR 

2. „Unirea” (Blaj), nr. 33, 13 august 1921, nr. 33. 
3. Idem, nr. 36, 3 septembrie 1921, p. 5. 
4. Idem, nr. 12, 25 martie 1922, p. 4. 
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declarau că era inadmisibil ca încoronarea suveranilor să se facă în condițiile 
politice din acel moment, invocând lipsa Constituției României Întregite, pe 
care regele Ferdinand să depună jurământul față de țară.

În acest context politic, în vara anului 1922 se declanșează un nou dife‑
rend între PNR şi partidul de guvernământ, în momentul când se anunţă data 
definitivă a serbărilor încoronării. Liberalii distrag atenţia opiniei publice in‑
terne şi internaţionale faţă de problema constituţională, aducând în dezbatere 
chestiunea încoronării Familiei Regale. Iritarea conducerii PNR se datorează 
faptului că evenimentul era organizat de către liberali. În plus, urma să se des‑
făşoare la Alba Iulia, Cetatea Unirii şi oraşul simbol al PNR. Ei considerau că 
liberalii coborau „din nou Coroana în mocirla politicei lor murdare de partid”, 
prin stabilirea Încoronării la Alba Iulia, chiar în perioada în care era stabilit deja 
un mare congres al PNR în oraşul respectiv.5 De asemenea, considerau că nu 
„zidul de var şi cărămidă al templului încoronării lipseşte – ci temelia unei în‑
chegări româneşti”. Se făcea referire la lipsa Constituţiei României Întregite.

Preconizată a avea loc în data de 15 august 1922, Încoronarea Familiei 
Regale a fost amânată din nou.6 În cercurile politice din Capitală se zvonea că 
în vederea Încoronării, guvernul Brătianu se va transforma într‑un guvern de 
uniune naţională. Aceste zvonuri erau văzute de către conducerea PNR ca „o 
platformă de retragere” a guvernului, care s‑ar fi convins că „situaţia i‑a deve‑
nit imposibilă”. Totodată, presa specula evenimentul, publicând o varietate de 
opinii, preluate şi de ziarul „Patria”.7

Cu toată opoziția PNR, regele Ferdinand acceptă programul serbărilor, 
care a fost stabilit de către Consiliul de Miniștri, în frunte cu Ion I.C. Brătianu, 
pentru zilele de 15‑17 octombrie 1922. În 15 octombrie urma să aibă loc actul 
încoronării solemne, la Alba Iulia, iar în 16 și 17 octombrie serbările se vor des‑
fășura în Capitală.8

5. „Patria” (Cluj), nr. 186, 27 august 1922, p. 3.
6. Idem, nr. 144, 6 iulie 1922, p. 3. 
7.  Idem, nr. 191, 3 septembrie 1922, p. 2; Ziarul „Epoca” (București): „Guvernul e şi mai vino‑
vat când urmăreşte să facă încoronarea acum când nu trebue şi nu se poate. Desigur însă că nu 
înfăptuirea încoronărei o urmăreşte guvernul, ci el se serveşte de posibilitatea înfăptuirei ca de 
o armă politică, tot aşa cum fruntaşii socialisto‑comunişti s‑au servit de «ameninţarea» cu greva 
generală”; Ziarul „Steagul” (București): „Refuzăm să credem că M. Sa Regele ar fi admis ca ţara 
să fie chemată la sărbătoarea încoronării în cetatea Unirii în atmosfera de duşmănie pe care a 
creat‑o guvernul liberal între vechiul Regat şi între provinciile de peste munţi”(…) „o batjocură 
şi o înjosire a ardelenilor”; Ziarul „Adevărul” (București) vorbeşte despre „tendinţa liberalilor de 
a izola pe Rege de celelalte partide şi de a‑l înconjura de o camarilă a cărei existenţă se manifestă 
în modul cel mai activ”; Ziarul „Lupta”: „Totdeauna liberalii cari, la guvern, devin de un dinasti‑
cism linguşitor, amestecă Coroana în luptele dela partid tocmai pentru a‑şi crea apoi ocazia de a 
se prezenta ca apărători ai dinastiei. Tactica aceasta bizantină este însă aşa de demodată încât acel 
care trebuie să fie mai scârbit de ea de sigur că e însuşi Regele”. 
8. „Unirea”, nr. 36, septembrie 1922, p. 3. 
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Ziarul „Unirea” preia programul serbărilor, care a fost publicat de către 
ziarul „Viitorul”, oficiosul guvernului. Astfel, în data de 15 octombrie, în noua 
catedrală construită la Alba Iulia, regele Ferdinand și regina Maria, „îmbrăcați 
în veșminte speciale”, urmau să asiste la serviciul divin, care a fost oficiat de că‑
tre Miron Cristea, mitropolitul primat al României, viitorul Patriarh, „încon‑
jurat de înalții prelați din toată țara”. De pe estrada care s‑a ridicat în mijlocul 
catedralei, regele Ferdinand urma să rostească o proclamație către popor. „He‑
ralzii” anunțau apoi poporului încoronarea suveranilor, dând citire proclama‑
ției investirii regelui Ferdinand I și reginei Maria cu coroana domnitoare a Ro‑
mâniei Întregite.

Problema care se punea era aceea că în noua catedrală nu încăpeau decât 
300 de persoane. Așadar, în biserică urmau să intre doar Familia Regală, repre‑
zentanții statelor străine, membrii guvernului, foștii prim‑miniștri, membrii 
birourilor Corpurilor Legiuitoare și delegații secțiunilor Camerei și Senatului, 
precum și reprezentanții autorităților civile și militare. Ceilalți parlamentari in‑
vitați și poporul urma să asiste de afară, unde urma să fie oficiat un alt serviciu 
divin. La București, în drum spre Mitropolie, Familia Regală și reprezentan‑
ții statelor străine urmau să treacă pe sub Arcul de Triumf, în trăsură „a la Dau‑
monte”, urmați de cortegiul încoronării, format din foștii prim‑miniștri, par‑
lamentari, toți ofițerii călări și la urmă populația de rând. Serbările continuau 
apoi în Capitală două zile. Cu acest prilej se pregătea o masă la care să participe 
10.000 de primari din întreaga țară.9

Motivând că totul se transformă într‑o „afacere de partid” a lui Ionel 
Brătianu, Iuliu Maniu, președintele PNR, anunță că nu va participa la serbări‑
le încoronării. Același anunț este făcut și de către liderii partidului țărănesc din 
Vechiul Regat și din Basarabia. Ei subliniază că aceste hotărâri nu erau îndrep‑
tate împotriva Coroanei, ci împotriva guvernului liberal. În schimb, partidul 
condus de Nicolae Iorga, fracțiunea takistă și Partidul Poporului, de sub șe‑
fia lui Alexandru Averescu au hotărât să participe la încoronare, speculându‑se 
ideea unui „guvern de încoronare”, în care să fie și ei cuprinși.10

Pentru a‑şi motiva refuzul de a participa la serbările încoronării, PNR 
organizează o serie de adunări populare, cu scopul de a alege delegaţii pentru 
Congresul general al partidului, programat a avea loc în toamna anului 1922. 
Adunările încep pe data de 29 august când, în sala mare a Reuniunii sodalilor 
catolici din Carei, se reconstituie organizaţia locală, sub conducerea protopo‑
pului de Sanislău, Alexă Pop. Totodată, au fost aleşi delegaţii care urmau să par‑
ticipe la Congres. O altă adunare de reorganizare are loc la Reghin, în data de 
31 august. Preşedinte a fost ales fruntaşul politic Ariton Popa.11 Alte adunări au 
loc la Bocşa Montană, în data de 2 septembrie, la Sânicolaul Mare şi Răşinari, 

9. Idem, nr. 37, 16 septembrie 1922, p. 4. 
10. Idem, nr. 39, 30 septembrie 1922, p. 3. 
11. „Patria”, nr. 192, 5 septembrie 1922, p. 3. 
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în data de 3 septembrie şi la Şomcuta Mare, în data de 4 septembrie. Aduna‑
rea de la Ileanda Mare, preconizată a avea loc pe 8 septembrie a fost interzisă. 
Primpretorul plasei a motivat respingerea prin faptul că era zi de târg săptămâ‑
nal şi sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului. Astfel, populaţia venită „în afaceri 
economice‑comerciale” ar fi expusă „în această necesitate a vieţei, de dorinţa 
particulară a unui grup sau partid politic”.12

În paralel, în perioada 6‑8 septembrie 1922 au loc, la Cluj, şedinţele 
Comitetului Central Executiv al PNR, în cadrul cărora a fost dezbătută situa‑
ţia politică şi au fost luate decizii importante. În cuvântul lor, Iuliu Maniu, Ale‑
xandru Vaida Voevod, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Valeriu Branişte şi Mi‑
hai Popovici considerau că a sosit momentul ca la Congresul de la Alba Iulia să 
ceară demisia guvernului liberal. S‑au luat decizii în privinţa bunei organizări 
a congresului, Biroul de conducere fiind însărcinat „cu desăvârşirea lucrărilor 
necesare”. Se protestează împotriva deciziei guvernului de a interzice adunările 
organizate de către PNR. De asemenea, se sublinia că Comitetul de conduce‑
re al partidului „vede cu deosebită durere sufletească” pregătirile pe care le fă‑
cea guvernul liberal, „în pripă”, pentru a serba Încoronarea Suveranilor, „înain‑
te de a fi stabilită Constituţia ţării unite”. Conducerea partidului era de părere 
că prin organizarea, în acel moment, a Încoronării „se întunecă strălucirea ce‑
lui mai serbătoresc act care simbolizează nu numai împărtăşirea puterii regale 
cu plenitudinea drepturilor, garantate prin legile şi aşezămintele ţării, ci de as‑
tădată, şi întinderea acestei puteri peste întreg pământul românesc al ţării între‑
gite”. De asemenea, se consideră că „coborârea unui astfel de act istoric la rolul 
unei simple demonstraţii de partid tulbură legăturile sufleteşti între Ţară şi Su‑
veran”. În consecinţă, Comitetul Central Executiv al PNR hotărăşte înaintarea 
unui memoriu regelui Ferdinand, în care să fie prezentate motivele pentru care 
„nu va lua parte la aceste serbări”. Între alte probleme politice discutate a fost şi 
aceea a raportului partidului cu celelalte partide din opoziţie, „dând în această 
privinţă puncte precise de orientare biroului partidului”.13

Adunările PNR continuă în întregul Ardeal şi Banat. Înainte de ser‑
bările Încoronării au avut loc adunări în următoarele localităţi: Oraviţa şi Bo‑
zovici (9 septembrie); Deva şi Ocna Sibiului (10 septembrie); Avrig (11 sep‑
tembrie); Brad şi Sebeşul Săsesc (14 septembrie); Ilia, Ileanda Mare şi Vişeul 
de Sus (17 septembrie); Apahida şi Cojocna (21 septembrie); Bonţida şi Vala‑
sut (24 septembrie); Sighetu Marmaţiei (29 septembrie); Aiud (5 octombrie); 
Giuleşti – Maramureş (8 octombrie); Caransebeş (12 octombrie); Oraviţa (14 
octombrie).14

12. Idem, nr. 195, 8 septembrie 1922, pp. 2‑3 şi nr. 198, 13 septembrie 1922, p. 2.
13.  Idem, nr. 197, 10 septembrie 1922, p. 1.
14. Idem, nr. 200, 15 septembrie 1922, p. 2; nr. 201, 16 septembrie 1922, p. 2, nr. 205, 21 septem‑
brie 1922, p. 2; nr. 206, 23 septembrie 1922, p. 2; nr. 208, 26 septembrie 1922, pp. 1‑3; nr. 217, 7 
octombrie 1922, p. 2; nr. 225, 18 octombrie 1922, p. 3 şi nr. 229, 22 octombrie 1922, p. 2 
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La serbările Încoronării nu au participat nici reprezentanţii Partidului 
Ţărănesc. Într‑un comunicat de presă, conducerea partidului declara că nu va 
participa la serbările de la Alba Iulia. Conducerea PNR era rugată să‑şi desem‑
neze, de urgenţă, reprezentanţi care să stabilească, împreună cu cei ai ţărănişti‑
lor, un program comun de acţiune. În cazul în care nu se reuşea, fiecare partid 
avea dreptul la liberă acţiune.15

Înainte cu trei zile de serbările Încoronării, în data de 12 octombrie 
1922, conducerea PNR a lansat „Manifestul Partidului Naţional Român către 
poporul din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, precum şi către fraţii de pre‑
tutindeni”. În manifest sunt acuzate guvernele care i‑au succedat celui condus 
de Vaida Voevod, acuzându‑le că au nesocotit principiile democratice, „contrar 
consideraţiunilor sănătoase de Stat”. Se vorbeşte de suferințele românilor din 
Ardeal şi Banat înainte de 1918 şi speranţele de după realizarea Marii Uniri, 
subliniindu‑se că „din nenorocire” principiile democratice „n‑au reuşit să trea‑
că până acum în realitatea vieţii noastre de Stat”. Acuzând guvernul liberal de 
abuzuri în timpul campaniei electorale, se subliniază că ultima speranţă s‑a pus 
în Încoronarea regelui. Ea era văzută ca o „strălucită pecetluire a înfăptuirii uni‑
tăţii naţionale şi ca încheiere a marei opere de alcătuire a nouei constituţiuni 
elaborată prin contribuirea tuturor forţelor politice înmănunchiate şi votată de 
Corpuri Legiuitoare legal alese. Nu ca un act de politică de partid, ci cu con‑
cursul unui guvern al ţării întregi”. Astfel, Încoronarea era văzută ca „momen‑
tul final, culminant şi cel mai solemn în seria de acţiuni menite să aşeze temelia 
ţării întregite”, un adevărat „praznic de bucurie unanimă”. PNR invoca faptul 
că nu era adoptată, încă, Constituţia României Mari. În consecinţă, regele nu 
putea depune jurământul pe „actul fundamental al Ţării Întregite”. Putea nu‑
mai să repete jurământul depus la urcarea sa pe tron, în anul 1914. Cu toate că 
anunţă, din nou, neparticiparea sa, PNR reiterează încrederea în Coroană.16 Cu 
toate motivele politice invocate de PNR, regele Ferdinand, după cum sublinia 
Nicolae Iorga, „foarte vindicativ supt înfăţişarea sa timidă” nu i‑a iertat nicio‑
dată lui Iuliu Maniu faptul că nu a participat la cel mai înălţător moment al vie‑
ţii sale. Tot el apreciază că PNR a avut faţă de actul Încoronării „cea mai proastă 
ţinută patriotică”. Motivează aceste afirmaţii prin faptul că la serbări au parti‑
cipat toţi reprezentanţii minorităţilor naţionale, „până şi ungurii iredentişti în 
fond”, iar Iuliu Maniu „a refuzat, în propria sa casă”, să participe şi să primeas‑
că, cu fastul cuvenit, Familia Regală.

Referindu‑se la reuşita serbării, Nicolae Iorga făcea următoarele apre‑
cieri: „Ca ansamblu, serbările, afară de parada militară înaintea reprezentanţi‑
lor statelor amice, au fost lipsite de eleganţă, care nu e desigur o specialitate li‑
berală, ca şi de sinceritate, omorâtă de multă vreme în câinoasele lupte politice, 

15.  Idem, nr. 206, 23 septembrie 1922, p. 3. 
16. Idem, nr. 221, 12 octombrie, 1922, p. 1. 
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şi de popularitate”.17

Între timp, PNR continuă să organizeze adunări în toată Transilvania şi 
Banat, în vederea alegerii delegaţilor la Congresul general şi ca o formă de pro‑
test faţă de politica guvernului liberal. Astfel, în data de 10 octombrie 1922 are 
loc Congresul judeţean al organizaţiei din Caraş‑Severin, ţinut la Lugoj. Ale‑
xandru Vaida Voevod, participant la Congres anunţa că va organiza adunări în 
toate satele din circumscripţia electorală Sasca, în care el a candidat, în perioa‑
da 18‑20 octombrie.18 Ultimele adunări au fost organizate în marile oraşe, re‑
spectiv la Braşov, în data de 29 octombrie, Sibiu, în 31 octombrie şi Oradea, în 
data de 5 noiembrie 1922.19 

Seria adunărilor PNR, începute în luna august, a fost încheiată cu o 
mare adunare organizată în Sala Redutei din Cluj, în data de 19 octombrie 
1922. Au luat cuvântul I. Lupaş, I. Maniu şi Al. Vaida Voevod. În discursul ros‑
tit cu această ocazie, Iuliu Maniu subliniază că după înfăptuirea Marii Uniri a 
rămas nerezolvată problema democraţiei sau „dezrobirea cetăţenească”. Vor‑
beşte despre Stat şi votul cetăţenesc, despre dezorganizarea ţării, despre regio‑
nalismul de care era acuzat partidul pe care‑l conducea, despre exclusivismul 
liberalilor şi explică celor prezenţi de ce PNR nu a luat parte la încoronarea re‑
gelui Ferdinand. Urmează discursul lui Alexandru Vaida Voevod, după care 
Emil Haţieganu a dat citire moţiunii adoptate, în care se respinge acuzaţia gu‑
vernului că PNR este duşman al neamului şi monarhiei. De asemenea, respin‑
ge acuzaţiile că ar fi lipsit de activitate creatoare în Parlament, subliniindu‑se că 
„a contribuit la ridicarea opiniei publice sănătoase, la întărirea ei, condiţie prin‑
cipală pentru a putea lua fiinţă un regim adevărat constituţional şi democra‑
tic”. Înfierează, „cu cea mai mare energie” regimul liberal, considerându‑l dic‑
tatorial, acuzându‑l că a transformat ţara în paşalâc turcesc, iar actele „ilegale 
şi teroriste” mergeau până la „desconsiderarea oricărui principiu de dreptate şi 
legalitate, ajungând până la maltratarea cetăţenilor paşnici”, dându‑se exemplul 
prefectului liberal de Sălaj şi modul cum a procedat cu cetăţenii din localitatea 
Creaca. De asemenea, se acuza că guvernul a comis acte care au dus la „supri‑
marea libertăţii personale”. Se dă exemplul fruntaşului PNR, Aurel Dobrescu, 
arestat la Braşov. Adunarea declară că nu recunoaşte dreptul celor aleşi „prin 
furtul de urne” să emită acte legislative „în numele poporului nici măcar în 
materie ordinară necum să facă noua Constituţie”. În finalul moţiunii se cerea 
demiterea guvernului şi organizarea de alegeri libere pentru Adunarea Consti‑
tuantă, care să elaboreze actul fundamental al ţării. De asemenea, sunt aleşi de‑
legaţii pentru Congresul general, a cărui dată nu se ştia, dar locaţia rămânea tot 

17. N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, vol. IV, Edit. Minerva, Bucureşti, 1981, pp. 47‑48.
18. „Patria”, nr. 236, 31 octombrie 1922, p. 3.
19.  Idem, nr. 236, 31 octombrie 1922, p. 3; nr. 237, 1 noiembrie 1922, p. 2; nr. 238, 2 noiem‑
brie 1922, p. 1, 3; nr. 239, 3 noiembrie 1922, p. 2 şi nr. 242, 7 noiembrie 1922, p. 2. 
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la Alba Iulia, oraşul de suflet al partidului.20   
În concluzie, adunările PNR şi moţiunile adoptate în aceste întruniri 

au fixat, în concepţia conducerii partidului, faptul că el era un sincer aderent al 
monarhiei, pe care o considera democratică.21

Anul politic 1922 se încheia pentru Iuliu Maniu și PNR cu fuziunea pe 
care a realizat‑o cu gruparea conservator‑democrată rămasă în urma morţii lui 
Take Ionescu. Partidul începe să se extindă în toată ţara, încercând să comba‑
tă acuzaţiile de regionalism. De asemenea, prin fuziune, sediul partidului s‑a 
mutat la Bucureşti. Însă, Clujul, oraşul Memorandului, rămânea capitala poli‑
tică a Ardealului şi Banatului.

În ceea ce priveşte raportul de forţe între partidele politice, asistăm la 
încercări nereuşite ale Opoziţiei de a strânge rândurile în faţa majorităţii libera‑
le. Poate cu excepţia unei apropieri între naţionali şi ţărănişti, care va continua 
şi în anul 1923. Lupta politică dintre PNR şi PNL continuă cu o intensitate şi 
mai mare, miza fiind adoptarea noii Constituţii.

În ceea ce privește afirmația lui Nicolae Iorga că regele Ferdinand nu 
va uita că Iuliu Maniu nu a participat la Serbările Încoronării, ele se vor ade‑
veri în primăvara anului 1926, când regele a preferat să‑l numească prim‑mi‑
nistru pe generalul Alexandru Averescu, deși indicațiile electoratului erau către 
Iuliu Maniu, în fruntea unui guvern de coaliție al Partidului Național Român 
și Partidului Țărănesc.

Caiete Silvane, nr. 212/septembrie 2022

20. „Patria”, nr. 253, 21 noiembrie 1922, pp. 1‑2. 
21. Idem, nr. 239, 3 noiembrie 1922, p. 3. 
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Sălăjenii și Titulescu
- Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, executori testamen‑

tari ai marelui diplomat Nicolae Titulescu -

În galeria marilor diplomați români care s‑au remarcat pe plan mon‑
dial, la loc de cinste se înscrie și Nicolae Titulescu, unul dintre prietenii și co‑
laboratorii apropiați ai marelui om politic sălăjean, Iuliu Maniu. Dovada prie‑
teniei dintre cele două mari personalități ale României interbelice o constituie 
legatul testamentar lăsat de Nicolae Titulescu lui Iuliu Maniu, în sensul de a‑i 
aduce osemintele în țară, la Brașov, dacă va deceda în străinătate, ceea ce, din 
păcate, s‑a și întâmplat. La rândul lui, Iuliu Maniu a sfârșit în temnițele comu‑
niste și a transmis mai departe legatul testamentar urmașului său politic, Cor‑
neliu Coposu.

Ion Gh. Duca, Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu – aprilie 1931

Deși s‑a născut în Craiova, la 4 martie 1882, Nicolae Titulescu iubea 
foarte mult Ardealul și îi aprecia pe fruntașii politici ardeleni, în special pe Iu‑
liu Maniu. La fel ca Iuliu Maniu, provenea dintr‑o familie cu vechi tradiții is‑
torice. Tatăl său, Ion Titulescu era fiul protopopului Nicolae Economu, urmaș 
al unei vechi familii de moșneni, iar mama sa, Maria era una dintre nepoatele 
pictorului Theodor Aman.

Ion Titulescu s‑a numărat multă vreme printre reprezentanții oficiali 
ai autorităților din Craiova, fiind rând pe rând prefectul județului Dolj, preșe‑
dinte al Curții de Apel din Craiova și deputat în Parlament sub guvernul con‑
dus de Ion C. Brătianu. Din păcate, a decedat când fiul său, Nicolae, împlinea 
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vârsta de numai un an și astfel toată grija pentru viitorul copilului a trecut asu‑
pra familiei.

Nicolae Titulescu a urmat cursurile școlii primare și liceale din Cra‑
iova, iar sârguința și tenacitatea cu care se pregătea, unite cu excepționala ca‑
pacitate de a‑și însuși orice disciplină au permis elevului Titulescu să obțină 
premiul de onoare la examenul de bacalaureat susținut în anul 1900 la Liceul 
„Carol I” din Craiova.1

A absolvit studiile superioare juridice în Franța, luându‑și doctoratul în 
Drept la Paris, după care, în anul 1905 se reîntoarce în România ca profesor de 
drept la Universitatea din Iași. Peste doi ani se mută la București și se căsăto‑
rește cu Ecaterina Burcă.

În anul 1909 intră în politică, iar în anul 1912 obține mandatul de depu‑
tat pe lista Partidului Conservator‑Democrat condus de Take Ionescu.

La 10 iulie 1917, pe când guvernul României și Familia Regală se aflau 
în refugiu, la Iași, este desemnat ca ministru de Finanțe, în locul lui Victor An‑
tonescu, numit ministru al României la Paris.2

După Marea Unire, a mai îndeplinit un an de zile funcția de ministru 
de Finanțe, în guvernul condus de generalul Alexandru Averescu.3 Începând 
cu anul 1922 a primit dubla misiune de ministru plenipotențiar al României la 
Londra și delegat permanent al României la Liga Națiunilor de la Geneva, fi‑
ind ales de două ori (1930 și 1931) președinte al acestei organizații internațio‑
nale. În această calitate a militat contra revizionismului din Europa și păstrarea 
frontierelor stabilite prin tratatele de Pace.

În timpul primului ministeriat la Externe, în perioada 1927‑1928 a avut 
o contribuție decisivă la acceptarea internațională a punctului de vedere româ‑
nesc cu privire la problema „optanților” maghiari.

După demisia guvernului liberal condus de Vintilă Brătianu și chema‑
rea la guvernare a Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu a insistat să ia din 
nou conducerea Ministerului de Externe, dar Titulescu, cu demnitatea care‑l 
caracteriza, a refuzat oferta pentru a nu se interpreta că demisionase din guver‑
nul liberal cu scopul de a‑și pregăti locul în guvernul național‑țărănesc care i‑a 
urmat.

Între Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu se leagă o prietenie pe viață şi 
apreciere reciprocă, în special în timpul celui de al treilea guvern condus de Iu‑
liu Maniu (20 octombrie 1932 – 13 ianuarie 1933), când l‑a desemnat pe Ni‑
colae Titulescu în fruntea diplomaţiei româneşti. Nicolae Titulescu a rămas 
ministru de Externe, indiferent că în fruntea țării s‑a aflat un guvern naţio‑
nal‑ţărănist sau liberal, până la 29 august 1936, când a fost demis de către rege‑

1. Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, București, Editura Științifică, 1966, pp. 6‑7. 
2. Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi – 1859 până în zilele nostre – 1995, Ed. 
Machiavelli, București, 1995, p. 77.
3.  Ibidem, p. 85. 
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le Carol al II‑lea şi înlocuit cu Victor Antonescu.4

În momentul în care observă tendinţele autoritariste ale regelui Carol 
al II‑lea, care ademeneşte şi o grupare din cadrul Partidului Naţional‑Ţărănesc, 
în frunte cu Armand Călinescu, pentru a slăbi partidul, Nicolae Titulescu sim‑
te nevoia să fie alături de prietenul său, Iuliu Maniu, şi se înregimentează po‑
litic. Alături de câțiva colaboratori apropiați, printre care se numărau Savel Ră‑
dulescu, Constantin Vişoianu şi Sergiu Nenişor, se înscrie în PNŢ, atenuând 
astfel efectul sciziunii produsă de plecarea grupării condusă de Armand Căli‑
nescu. În telegrama trimisă de Nicolae Titulescu lui Iuliu Maniu, prin care ce‑
rea înscrierea în PNŢ, afirma următoarele: „În momentul când văd că unii fruntași 
ai Partidului Național-Țărănesc găsesc cu cale să părăsească partidul, cer ca o onoare în-
scrierea mea în partidul d-voastră ca simplu soldat și fără condiții”.5

Din documentele descoperite în arhiva CNSAS şi memoriul lui Cor‑
neliu Coposu reiese că Nicolae Titulescu l‑a desemnat pe Iuliu Maniu, în 
anul 1937, ca legatar testamentar, cu rugămintea de a fi înmormântat la Bra‑
șov. Acest lucru reiese şi din telegrama trimisă de Nicolae Titulescu lui Iuliu 
Maniu, la 2 ianuarie 1941, cu puțin timp înainte de moartea sa. De această dată, 
spune el, nu mai era o rugăminte, ci o sarcină testamentară:

   „Domnului Președinte Iuliu Maniu
                             Str. Caragea Vodă nr. 27, București
Vă mulțumesc pentru telegrama dvs. Vă reamintim rugămintea mea din 1937: 

Dacă din întâmplare aș muri, vă rog pe dvs, pe Dr. Nicolae Lupu și Mihai Popovici și pe 
toți ceilalți membri ai partidului nostru, să-mi rezervați loc de veci la Brașov. Vreau să-
mi dorm ultimul meu somn printre frații mei Moți transilvăneni. Doresc să fie un loc mai 
izolat, unde să fiu singur și unde familia mea va construi un cavou. De această dată nu 
mai este o rugăminte ci o sarcină testamentară, pe care vă rog pe dvs sau oricare alt mem-
bru al partidului nostru, să o accepte.

             Cu afectuoasă prietenie,
                                             Titulescu”.
Iuliu Maniu îi răspunde că dorinţa sa va fi respectată, dar refuză să se 

gândească la astfel de „preocupări”, deoarece Nicolae Titulescu mai avea mul‑
te de spus în domeniul diplomației și național‑țărăniștii îl așteptau să revină cât 
mai curând în viața politică, alături de ei:

             „Excelenței Sale,
                             Nicolae Titulescu, Cannes-Franța
Vă mulțumim cu toții pentru mișcătoarea dvs mărturie prieteniei și încrederei dvs. 

Vă asigurăm de aceleași sentimente. Acceptarea dorinței dvs testamentare constituie pentru 
noi desigur o datorie, dar noi refuzăm să subscriem la asemenea preocupări. Dorindu-vă 
cea mai bună sănătate, credem a vă vedea punându-vă în curând, din nou, în serviciul ță-

4. Ibidem, pp. 106‑117. 
5.  Dreptatea, nr. 3.037, 4 ianuarie 1938; Ioan Scurtu, Istoria Partidului Național Țărănesc, Bucureș‑
ti, Editura Enciclopedică, 1994, p. 321.
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rii, talentul și marea dvs competență.
             Cu afectuoasă prietenie,
   Iuliu Maniu, dr. N. Lupu, M. Popovici”.
Din păcate, la 18 martie 1941 vine vestea tristă din Franța, de la Cannes, 

că marele diplomat a trecut în eternitate, cu o zi înainte, printr‑o telegramă tri‑
misă de soţia sa, Ecaterina Titulescu:

             „Iuliu Maniu
                             București
Soțul meu a murit. Suprema lui dorință a fost să se odihnească în Transilvania.
             Ecaterina Titulescu”.
Îndurerat de aflarea acestei vești, Iuliu Maniu îi trimite în aceeași zi 

Ecaterinei Titulescu următoarea telegramă:
    „Doamnei Ecaterina Titulescu
                             Cannes-Franța
Împărtășim durerea pentru pierderea ilustrului dvs soț și pierderea care este a în-

tregului Neam Românesc, al cărui strălucit fiu a fost, pe care l-a iubit și servit cu puterile 
excepționale cu care îl înzestrase Dumnezeu, cum a fost și un ilustru membru al guverne-
lor noastre. Guvernul ne face cunoscut că în împrejurările de fapt, nu este cu putință ma-
terialmente transportul în țară astăzi. Dorind a lua parte cu o delegație la înmormânta-
rea provizorie în Cannes, rugăm a ne comunica urgent ce loc destinați. Ne îngrijim pentru 
mormântul definitiv la Brașov. Rugăm pe Dumnezeu să vă mângăe inima, iar pe mare-
le dispărut să-l aibe lângă sine, ca sol al Neamului Românesc, care a suferit în timpul din 
urmă o așa de mare nedreptate. În numele Partidului Național-Țărănesc, Iuliu Maniu, 
dr. N. Lupu, Ion Mihalache, Mihai Popovici”.6

Europa era zguduită de cea de a doua conflagraţie mondială şi cu toate 
demersurile făcute de Iuliu Maniu nu s‑a reuşit aducerea osemintelor marelui 
diplomat în ţară. Demersul pe care l‑a făcut prin legația Italiei de la București, 
către dictatorul Benito Mussolini, „pentru a se permite tranzitul sicriului prin 
Italia a fost întâmpinat cu un refuz ostil. Italia fascistă nu putea să ierte pe fos‑
tul președinte al Ligii Națiunilor, care condamnase cu aspre cuvinte și sancți‑
uni, invadarea Abisiniei”, spune Corneliu Coposu în memoriul său trimis Mi‑
nisterului de Externe în anul 1978.

După război, țara noastră a intrat în sfera de influență sovietică, iar con‑
ducerea PNȚ, în frunte cu Iuliu Maniu a fost arestată, în urma capcanei întin‑
se de către Securitate la Tămădău. Așa cum am subliniat mai sus, Iuliu Maniu 
și Corneliu Coposu au avut o ultimă întâlnire în închisoare, în octombrie 1947, 
în cadrul căreia Iuliu Maniu îi lasă, la rândul lui, testamentul moral de a aduce 
osemintele lui Nicolae Titulescu în țară.

Iuliu Maniu a sfârșit în chinuri groaznice în închisoarea de la Sighet, la 
5 februarie 1953. Ucenicul său, Corneliu Coposu, a scăpat cu viață și a fost eli‑

6. Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond Documentar, dosar 
D. 10.917, ff. 336‑338. 
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berat în anul 1964, odată cu amnistia generală a deținuților politici, impusă de 
către Occident.

Crezând că societatea românească se îndreaptă într‑o direcție mai bună, 
având în vedere dezghețul ideologic al anilor ’70, Corneliu Coposu se deci‑
de să ducă la îndeplinire legatul testamentar transmis lui de mentorul său, Iu‑
liu Maniu.

Inițiativa lui Corneliu Coposu ajunge la „urechile Securității”, care avea 
instalate microfoane în casa în care locuia. Într‑o convorbire cu prietenul său, 
Corneliu Radocea, înregistrată de către Securitate, îi povestește că Iuliu Maniu 
a fost legatarul testamentar al lui Nicolae Titulescu, sarcină care i s‑a transmis 
lui. Îi spune că intenționează să trimită un memoriu ministrului de Externe și 
Academiei RSR, pe care să‑i informeze despre ultima dorință a marelui diplo‑
mat și că le va cere să aducă osemintele lui Titulescu în țară. Îl roagă pe Rado‑
cea să dactilografieze el memoriul în patru exemplare, să‑l dateze 10 iunie 1978 
și să „respecte politețea înserată de el și bineînțeles să evite cuvintele «tova‑
rășe» ca mod de adresare, considerând că el nu este obligat să le folo‑
sească (subl. Securităţii)”.7

„Corneliu Coposu a trimis telegrama Ministerului de Externe. Din do‑
cumentele existente în arhiva CNSAS aflăm că în data de 5 iunie 1979, Cor‑
neliu Coposu susține la Casa Oamenilor de Știință conferința «Actualitatea lui 
Simion Bărnuțiu». La circa trei săptămâni după conferință, unul dintre delatori 
s‑a dus acasă la Coposu să‑l felicite. Acesta i‑a spus că imediat după conferin‑
ță s‑au prezentat la el trei tovarăși de la Ministerul Afacerilor Externe (Lengel, 
Pop și încă unul), care i‑au spus că au venit din partea consilierului Grigorescu, 
de la MAE, în legătură cu memoriul făcut de Corneliu Coposu referitor la tes‑
tamentul lui Titulescu ca să fie aduse osemintele lui în țară, la Brașov. Aceș‑
ti trei tovarăși l‑au întrebat dacă nu vrea să se ocupe el de aducerea rămășițelor 
pământești ale marelui diplomat. Coposu i‑a spus că el nu este persoană ofi‑
cială și că a făcut acel memoriu, deoarece executorul testamentar al lui Titu‑
lescu a fost Maniu. El a găsit respectivul testament în hârtiile lui Maniu, care 
acum ori este dispărut, ori se găsește la autorități. Delegații MAE i‑au răspuns 
că e mai bine să se facă neoficial, deoarece s‑a încercat și cu aducerea rămășițe‑
lor lui George Enescu și aceasta a eșuat din cauza opoziției familiei lui Enescu. 
Nu s‑a luat nici o hotărâre, urmând ca Corneliu Coposu să mai fie vizitat de 
delegații MAE.”8

Problema testamentului marelui diplomat a fost intens dezbătută și în 
cadrul unei ședințe a Asociației de Istorie Comparativă a Instituțiilor și Drep‑
tului din România. Corneliu Coposu era membru al asociației, care a luat fi‑
inţă în iulie 1976, chiar în luna în care el ieşea la pensie. El intenţiona să‑şi de‑
dice cât mai mult timp studiului şi scrisului în vederea recuperării adevărului 

7. Idem, fond Informativ, dosar I 149087, vol. 21, ff. 15‑17. 
8. Ibidem, vol. 12, f. 361. 
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istoric.
Şedinţa a avut loc în data de 13 februarie 1979 şi în cadrul ei prof. univ. dr. 

docent Vasile Gionea a prezentat comunicarea științifică „Titulescu, diplomat și 
om de legi”. Ședința a fost condusă de prof. univ. Mircea Rebreanu, fratele scri‑
itorului Liviu Rebreanu și s‑a bucurat de o asistență deosebită. Unul dintre in‑
formatorii prezenți la întrunire îi remarcă pe profesorii universitari Lăzărescu, 
Strihan, Irina Rădulescu, Vasile Netea, Cernea și Predescu. De asemenea, a fost 
prezentă artista emerită Marieta Rareș, văduva lui Gheorghe Nenișor, nepotul și 
legatul universal al averii lui Titulescu. Asistența, spune informatorul „era com‑
pusă numai din oameni de știință, pensionari sau aproape pensionari”.

Referitor la comunicarea profesorului Gionea subliniază că „a fost inte‑
resantă, referentul dovedind mari calități de informare și prezentare. Nimic de‑
osebit nu era de semnalat în textul său (către organele de Securitate – n.n.), care 
s‑a referit numai la obiect”.

Este de părere că „denaturarea” discuțiilor s‑a produs în momentul în 
care prof. Rebreanu a declarat că trei momente cruciale ale statului român sunt 
Unirea Principatelor (1859), Independența (1877) și Marea Unire (1918). El nu 
a făcut „nici cea mai mică notație la 23 Aug. 1944” și evident la rolul pe care și‑l 
atribuiau comuniștii în realizarea lui.

Situația a „degenerat” în momentul în care a luat cuvântul Corneliu Co‑
posu, „învăluindu‑și comentariul în atmosferă de mister”, spune informatorul. 
El își exprimă nedumerirea asupra modului în care a dispărut testamentul lui Ni‑
colae Titulescu, pe care personal l‑a depus la Biblioteca de la Blaj, în momentul 
cedării Ardealului. Prin respectivul testament, subliniază Corneliu Coposu în in‑
tervenția sa, Iuliu Maniu era numit legatar testamentar, având „deplină încredere 
că voința va fi îndeplinită”. Informatorul susține că vorbitorul „s‑a lansat – spre 
jena generală – într‑o expunere alături de subiect”, ceea ce nu este adevărat. Cor‑
neliu Coposu susținea, pe bună dreptate, că Titulescu „nu avea stimă și încrede‑
re decât în ardeleni, iar orientarea sa politică era țărănistă”. Mai mult, el afirmă 
că marele diplomat și‑a exprimat dorința ultimă de a fi înmormântat la Brașov, 
pe versantul muntelui Tâmpa și își exprimă nemulțumirea că această dorință nu 
a fost îndeplinită după cel de‑al Doilea Război Mondial, mormântul său aflân‑
du‑se tot la Cannes. Coposu, spune informatorul, „a lăsat să se înțeleagă că tes‑
tamentul de care era vorba, ar fi fost sustras și făcut să dispară de unii interesați 
în a nu perpetua memoria unei mari figuri politice de talie internațională”, pre‑
cum Nicolae Titulescu.

Evident că afirmațiile lui Corneliu Coposu, perfect adevărate, au fost pri‑
mite cu nemulțumire și comentarii defavorabile din partea unora dintre cei pre‑
zenți, care se aflau în necunoștință de cauză. După terminarea discuțiilor refe‑
ratului, pe culoar, Marieta Rareș, văduva lui Gh. Nenișor, nepotul și legatarul 
universal al averii lui Titulescu, i‑a făcut observații lui Corneliu Coposu că e gre‑
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șit informat, deoarece testamentul lui Titulescu se afla în posesia sa și i‑l pune la 
dispoziție pentru a‑l consulta. Corneliu Coposu încearcă să‑i explice că este vor‑
ba de testamentul politic al marelui diplomat.9

Memoriul înaintat de Corneliu Coposu Ministerului de Externe a fost 
pus probabil la arhivă şi doar Securitatea l‑a contactat pe autor pentru a‑i obser‑
va intenţiile.

După anul 1990, Corneliu Coposu reia iniţiativa aducerii osemintelor lui 
Nicolae Titulescu în ţară. În acest scop, la 18 februarie 1991, cu o lună înainte de 
împlinirea a 50 de ani de la trecerea în eternitate a marelui înaintaș, el adresează 
un memoriu ministrului de Externe, Adrian Năstase, în care solicită constituirea 
unei comisii speciale pentru aducerea neîntârziată la îndeplinire a dorinţei mare‑
lui diplomat român. Comisia urma să ia legătura cu autorităţile franceze compe‑
tente şi cu urmaşii familiei, „pentru a rezolva cele necesare în scopul aducerii în 
țară a osemintelor familiei Titulescu și al organizării înmormântării pe Tâmpa, 
la Brașov”. Sugerează ca respectiva comisie să fie formată din reprezentanții ce‑
lor două instituții românești de care se leagă numele lui Nicolae Titulescu: Mi‑
nisterul Afacerilor Externe și Partidul Național‑Țărănesc. La final, reamintește 
obligația morală pe care o avea de a duce la îndeplinire ultima dorință a marelui 
diplomat, transmisă de mentorul său, Iuliu Maniu, la ultima lor întâlnire pămân‑
teană: „Pentru mine îndeplinirea dorinței testamentare a lui Nicolae Titulescu 
reprezintă o obligație moral‑juridică de deosebită însemnătate”. De asemenea, 
subliniază obligația ministrului în funcție față de înaintașul său: „Pentru Domnia 
Voastră, urmaș la conducerea Ministerului Afacerilor Externe al ilustrului dispă‑
rut, sprijinirea acestei acțiuni vă oferă o frumoasă ocazie de gratitudine și respect 
față de Nicolae Titulescu și opera sa diplomatică”.

Peste ani, Adrian Năstase rememorează acest eveniment istoric, insisten‑
ța lui Corneliu Coposu și uriașa sa personalitate: „Dacă mă opresc o clipă asu‑
pra persoanei lui Corneliu Coposu fără să vreau să nedreptățesc pe niciunul din‑
tre ceilalți, o fac pentru mai multe motive. Era un caracter, era un lucid, era un 
luptător, era un neînfrânt, fără exagerare, a fost un martir. (…) Dar, la toate cele 
de mai sus, se adaugă devotamentul cu care Corneliu Coposu s‑a dedicat gându‑
lui pios și luptei nobile a aducerii lui Nicolae Titulescu în pământul românesc”.10

Odiseea osemintelor lui Nicolae Titulescu se va încheia în anul 1992, în 
data de 14 martie, când vor fi aduse în ţară de către Ministerul de Externe și re‑
înhumate la Brașov.

Pentru posteritate, rămâne îndemnul marelui diplomat de a ne impli‑
ca fiecare dintre noi în menținerea celui mai de preț bun al omenirii: pacea. În 
această luptă, spunea Titulescu: „Fiecare își are misiunea sa, cu toții uniți cum 
ne‑am putea îndoi de succes? Ce importanță are faptul că nu vom mai fi pre‑
zenți în ziua când opera va fi terminată? Ce importanță că vor fi uitate sforțările 

9. Ibidem, ff. 355‑356. 
10. Adrian Năstase, Lungul drum al Marelui Tit spre casă, în „Historia”, nr. 61, ianuarie 2007, pp. 3‑8.
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lucrătorilor din primul ceas? Ce importanță că noi nu vom fi fost decât soldații 
necunoscuți ai victoriei păcii? Vom fi fost aceia care au crezut într‑o clipă, când 
ar fi putut să‑și piardă credința și aceasta este singurul merit care are preț”.11

Fie ca visul lui Titulescu, de a trăi în pace și armonie să se împlinească 
și pentru acest vis, așa cum spunea marele Titulescu, să luptăm cu toții, zi de zi.

Anexă documentară

Memoriul înaintat de către Corneliu Coposu ministrului Afacerilor 
Externe, Ștefan Andrei, la 10 iunie 1978:

Excelența voastră
Domnule ministru al Afacerilor Externe

Subsemnatul CORNELIU COPOSU, fost secretar politic al președinte‑
lui IULIU MANIU și fost secretar general adjunct al P.N.Ț. (1930‑1947), socotin‑
du‑mă obligat în conștiința mea de român și fiind investit în împrejurări excepțio‑
nale cu aducerea la îndeplinire a unui legat testament verbal vă rog să‑mi îngăduiți 
a supune aprecierii Excelenței voastre următoarele:

La 17.03.1941, a încetat din viață la Cannes, departe de patria lui, ostracizat 
de dictaturile înscăunate în România, în anii premergători gloriosului antecesor al 
Excelenței voastre, emeritul diplomat NICOLAE TITULESCU, pe care am avut 
norocul să‑l cunosc personal și să mă aflu uneori în anturajul său. În aceeași zi, IU‑
LIU MANIU a primit o telegramă fulger, trimisă de soția defunctului, cu urmă‑
torul conținut:

„NICOLAE a încetat din viață. În calitatea d‑voastră de prieten și execu‑
tor testamentar, vă rog să luați măsurile necesare pentru înmormântarea lui în țară, 
în conformitate cu dorința sa expresă, pe care o cunoașteți și pe care a repetat‑o în 
ultima clipă”.

IULIU MANIU a răspuns telegrafic d‑nei TITULESCU, la Cannes:
„Adânc întristat de trecerea în eternitate a ilustrului și inegalatului bărbat 

de stat, NICOLAE TITULESCU, marele meu prieten, vă rog să‑mi permiteți ca, 
împreună cu întregul neam românesc, să mă alătur îndoliat la marea d‑voastră du‑
rere. –

În calitatea mea de executor testamentar, voi întreprinde măsurile necesare 
pentru îndeplinirea ultimei dorințe a onoratului dispărut. –

Vă rog să așteptați comunicările care vor urma”.
Europa era zguduită de încleștarea dramatică a conflagrației mondiale. Ro‑

mânia, pe care politica dictaturii regale și, mai apoi, militare, care i‑a urmat, o înde‑
părtase de linia tradițională și de vechile ei alianțe, era înfeudată fără asentimentul 
națiunii în orbita hitleristă și se găsea în ajunul războiului crunt, prevăzut cu luci‑

11. Ion M. Oprea, op. cit., p. 383. 
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ditate și combătut cu ardoare de N. TITULESCU. –
IULIU MANIU a întreprins toate diligențele posibile pentru a realiza 

aducerea în țară a osemintelor marelui dispărut. Eforturile lui s‑au izbit de refu‑
zul guvernului ANTONESCU, care era obsedat de teama de a nu supăra pe nem‑
ți și pe italieni. –

MIHAI ANTONESCU a exprimat în fața subsemnatului, regretul că îm‑
prejurările și susceptibilitățile de care e obligat să țină seama, din oportunitate, nu‑i 
permit să aducă omagiul său sincer celebrului diplomat român, pe care l‑a prețu‑
it în mod deosebit. –

Demersul făcut prin legația de la București, a Italiei, la Mussolini, pentru 
a se permite tranzitul sicriului prin Italia, a fost întâmpinat cu un refuz ostil. Italia 
fascistă nu putea să ierte pe fostul președinte al Ligii Națiunilor, care condamnase 
cu aspre cuvinte și sancțiuni, invadarea Abisiniei. –

Ministrul Italiei la București, PELEGRINO GHIGI, a fost deosebit de je‑
nat când a trebuit să facă cunoscută hotărârea guvernului de la Roma și, în fața tri‑
misului lui MANIU, a etalat în mod indiscret opinia lui separată față de această 
lipsă de eleganță. –

Celelalte rute de acces erau obstaculate de războiul în curs, iar teritoriile 
stăteau sub controlul Wehrmachtului încă atotputernic. –

În această situație, fără ieșire, IULIU MANIU a telefonat d‑nei TITU‑
LESCU, rugând‑o să așeze provizoriu în capela ortodoxă, sau într‑o criptă, sicriul 
lui TITULESCU, până când împrejurările vor permite aducerea lui în România. –

Imediat după 23 August 1944, IULIU MANIU a cerut ministrului de Ex‑
terne, GRIGORE NICULESCU BUZEȘTI, să întreprindă măsurile necesare 
pentru ca osemintele lui TITULESCU să fie repatriate. Ministrul de Externe fă‑
cea parte din grupul foștilor discipoli și administratori ai lui TITULESCU, a îm‑
brățișat directiva cu acordul său deplin urmând ca înhumarea solemnă a lui TITU‑
LESCU, pe vârful muntelui Tâmpa, să se facă imediat ce situația externă și internă 
se va limpezi, într‑un mausoleu ce urma să fie construit pe cel mai proeminent pisc 
din coasta Brașovului. –

Precipitarea evenimentelor interne, ruptura acordului dintre partidele de‑
mocratice care au realizat lovitura de stat de la 23 August 1944 și arestările care au 
urmat, au făcut imposibilă atunci realizarea inițiativei. –

În luna oct. 1947, într‑o ultimă convorbire pe care subsemnatul, încarcerat 
în arestul din Cal. Plevnei, am avut‑o cu IULIU MANIU, întemnițat și el în ace‑
lași arest, fostul președinte al P.N.Ț. mi‑a transmis legatul că, dacă el se va prăpădi 
în închisori, iar eu voi supraviețui, să depun stăruințe pentru aducerea la îndepli‑
nire a testamentului făcut de N. TITULESCU. IULIU MANIU a decedat în pe‑
nitenciarul de la Sighet, în anul 1953. Subsemnatul am fost eliberat după 17 ani de 
detenție, în 1964, însă sunt lipsit de posibilitatea de a realiza legatul. –

Antecedente
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În anul 1938, însoțind pe IULIU MANIU la casa lui strămoșească din Bă‑
dăcin (județul Sălaj), am fost solicitat să triez și să organizez arhiva lui, aflată în bi‑
bliotecă, care cuprinde – pe lângă scrisori și documente de interes personal și fami‑
lial – și un număr mare de scripte și documente din epoca luptei pentru unire, de 
la Unirea din 1918 arhiva personală din timpul Consiliului Dirigent al Ardealului 
(1918‑1920) și, într‑un plic deschis, testamentul olograf al lui NICOLAE TITU‑
LESCU, încredințat lui IULIU MANIU în anul precedent. Acel testament scris 
de mână pe o foaie de corespondență, de format redus, pe care l‑am citit cu deose‑
bită atenție înainte de a‑l clasa în compartimentul actelor importante, era datat în 
București, în anul 1937. Fără pretenția de a‑i reproduce testamentul, avea aproxi‑
mativ următorul cuprins:

„Subscrisul NICOLAE TITULESCU, încredințez pe prietenul meu bun, 
IULIU MANIU, ca executor testamentar. Ultima mea dorință este ca, la moartea 
mea, să fiu îngropat pe muntele Tâmpa din Brașov, pentru a adeveri dragostea mea 
fierbinte pentru Transilvania și străduințele mele pentru întregirea scumpei mele 
țări. –

Vreau ca generațiile următoare să știe că firul luminos care m‑a călăuzit 
în zbuciumata mea viață, a fost iubirea de patrie și gloria eternă a neamului româ‑
nesc. –

Rămân recunoscător și dincolo de viață, celor care m‑au sprijinit în lupta 
mea și iert pe cei care mi‑au cauzat suferință”. –

Au trecut aproape patru decenii de la moartea lui TITULESCU și osemin‑
tele lui se găsesc tot în țară străină. –

Am urmărit cu mult interes scrierile mai vechi (SAVEL RĂDULESCU, 
B. BRANISTEANU) și mai noi (P. CONSTANTINESCU‑IAȘI, GR. GEAMĂ‑
NU, GH. MOCU, GH. MACOVESCU, M. MALIȚA, ION M. OPREA), care 
se ocupă de viața, activitatea, meritele și personalitatea lui TITULESCU și negă‑
sind în ele nici‑o menționare despre ultima dorință a valorosului predecesor al ex‑
celenței voastre, mi‑am propus să vă aduc la cunoștință cele de mai sus, în înde‑
plinirea unei elementare îndatoriri românești, cu convingerea fermă că prezenta 
relatare va fi onorată de atenția datorată memoriei marelui nostru diplomat. –

București, 10 iunie 1978
COPOSU CORNEL
București, str. Mămulari nr. 19
Telefon 21.53.33

Cota: ACNSAS, fond Documentar, dosar D 2, vol. 10, ff. 178‑179.

Caiete Silvane, nr. 213/octombrie 2022
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Deontologice. Așa, de sezon

Am migrat iar înspre posturi tv mai respirabile. NG. History. Travel. 
Pur și simplu nu mai pot privi posturile românești de știri. Cu toate că, așa cum 
am mărturisit nu de puține ori, am rămas un împătimit al media. Îmi plac, mă 
interesează relatările, informațiile, reportajele. Vreau să fiu informat corect, la 
timp. Analizele mă interesează mai ales atunci când explicațiile sunt clare, ex‑
primate coerent, pe un ton calm. Ei bine, așa ceva nu prea mai găsesc în ofer‑
ta actuală a media audiovizuale bucureștene. Poate sunt prea pretențios. Dacă 
e secetă, normal că nu e de bine. Și, totuși, să repeți agresiv, violent, catastrofic, 
apocaliptic că la nu știu ce fermă nu va crește porumbul și vor rămâne anima‑
lele fără mâncare, e prea mult. Când, totuși, ține de domeniul evidenței că dacă 
e secetă, nu e de bine. Nici pentru minunata fermă a unui om de afaceri. La 
fel, campaniile de promovare a destinațiilor turistice din alte țări. Cu accent pe 
„dezastrul” de pe litoralul românesc. Nu zic că nu e așa. Dar eu cel puțin pricep 
din prima, hai din a doua relatare care e „realitatea”. Chiar nu mai vreau să mi 
se repete de sute de ori „știrea”. Nu știu alții cum sunt, dar eu unul nu mai 
suport „moderatori” care nu‑și lasă interlocutorii să vorbească, nici măcar 
să‑și termine fraza. Credeam că măcar pe postul public mai există așa ceva. Dar, 
am constatat că s‑au „reprofilat” și ei pe „modelul” așa‑zisului moderator bu‑
cureștean: agresiv, violent, habarnist care se pricepe la toate, cam incult și repe‑
de vărsător de apocalipse. Sigur, nu toți sunt așa, dar, de data asta, chiar putem 
generaliza fără teama de a greși. A, nu mai vorbesc de generalizări incredibile 
(„românii sunt...” etc.). Revolta mea, firește, va rămâne fără ecou. Cele câteva 
constatări au vizat o părticică din pretinsa „presă de calitate”. Altfel, milioane de 
români sunt „conectați” la un univers tabloid și la minunata lume nouă a rețe‑
lelor de așa‑zisă socializare. Unde poți fi ziarist, comentator, ce vrei tu. Printre 
catastrofele reale ce bântuie omenirea – războaie, schimbările climatice, infla‑
ția, pandemiile – aș adăuga și pe cea a comunicării media. Despre care, poate, 
voi scrie în unul din episoadele viitoare ale telenovelei dvs. editoriale prefera‑
te. Vacanțe plăcute!

Magazin Sălăjean, 29 iulie 2022

danIel săuCa
Magazin Sălăjean
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„Ciubucarii” noi și vechi
Nu știu la alții cum e, dar la noi e fain. Cântatul la nunți e un obicei 

străvechi. Probabil încă de pe vremea dacilor, nunțile nu puteau avea loc fără 
lăutari. De aia, avem și vorba „Nu e nuntă fără lăutari și înmormântare fără bo‑
citoare!” Mă rog, între timp au apărut și lăutarii de înmormântări, dar, să nu 
intrăm în finețuri. Să intrăm brusc în subiect și într‑o declarație a renumitului 
Grigore Leșe. Omul, destul de probabil, nu‑i ușă de biserică, dar a grăit, totuși 
interesant, cam așa: „Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți. Am fost invitat, 
dar nu merg. Talentul nu e de ajuns, mulți confundă Conservatorul cu Acade‑
mia de muzică, cu Școala populară de artă, unde se poate duce mai oricine plă‑
tește”. Replica lui Constantin Enceanu: „Pe Grigore Leșe nu o să‑l cheme ni‑
meni la nunți pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți” (evz.ro). Nu 
știu dacă e chiar așa. Mă gândesc că nu toate nunțile au loc pe bază de „horă” 
(la clape, o vioară electrică și un sax). Ei, să‑l lăsăm pe artistul Leșe și polemica 
lui cu „ciubucarii”, polemică ce rămâne deschisă și punctelor voastre de vede‑
re. Nu știu la ce categorie să‑l includ pe legendarul Nicu Covaci, la „artiști” sau 
la „ciubucari”, ori în altă categorie, după declarația lui despre concertul Phoe‑
nix la nunta lui George Simion: „Eu cânt pentru 10.000 de țărani. Nu mă inte‑
resează dacă în paralel e o nuntă, o înmormântare sau un avort” (b1tv.ro). Fain! 
No așe! Iată chintesența „lăutarului” român postdecembrist care, firește, pen‑
tru bani, cântă unde vrea mușchii celui care comandă. Nu știu la alții cum e, 
dar la noi e fain. Industria nunților, printre altele, a reușit să strice folclorul (așa 
cum era, mai „comunist” sau nu), iar miile de „artiști”, mai mari ori mai mici, 
care aleargă săptămână de săptămână între trei nunți și patru festivaluri pot să 
fie fericiți: viitorul le este asigurat!

Magazin Sălăjean, 31 august 2022
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Fotbal și politică
Pe vremuri, nu prea ratam nicio etapă din „Liga lui Mitică”. Mă uitam 

și priveam la meciuri de fotbal. Am fost „virusat” de mic. Nu știu de ce. Până 
la urmă, fotbalul nu e decât un joc (pe bani tot mai mulți, dar asta e o altă po‑
veste) în care sunt tot mai puțini „magicieni”. Ei, dar îmi aduc aminte de se‑
mifinala europeană „U” Craiova – Benfica de prin 1983. Ne‑au lăsat pe toți 
copiii de la școală (eram în „schimbul II”) să mergem acasă să vedem meciul. 
Rememorez cu nostalgie multe meciuri și întâmplări legate de ele. Nu pot să 
uit cum vedeam pe Meseș partide de fotbal „pe unguri”, pe televizoare „Sport” 
alimentate de la mașini sau cu tot felul de acumulatoare/baterii. Am mai scris 
asta: finala campionatului european din 1988 am văzut‑o, pe un televizor co‑
lor, în clubul unei foste întreprinderi socialiste. Ei, nu pot să uit cum am ieșit 
în stradă, la Zalău, după meciul României cu Argentina de la CM 1994. Eram, 
na, un microbist. Ziua curgea, de multe ori, doar pentru marele meci ce avea 
loc după‑amiaza sau seara. Ei bine, asta a fost pe vremuri. De vreo câțiva ani, 
am rărit bine privitul la meciuri, mai ales din noua „ligă a lui Burleanu” (scu‑
ze, „SuperLiga”), unde și VAR‑ul e altfel decât în celelalte plaiuri mioritice fot‑
balistice. Și apoi, eu nu prea înțeleg care‑i faza, cam peste tot în România, cu 
implicarea politicului și a banului public în fotbal. Din tina campionatelor „ju‑
dețene” până la stadioanele făcute parcă pe „persoană fizică”. Aș trece și peste 
acest aspect, măcar dacă am avea rezultate, că valoarea oricum nu se prea arată. 
Dar, ajunși în „lumea a treia” a fotbalului, tare mi‑e că suntem într‑o fundătu‑
ră, în care cel puțin două roluri importante ale sportului sunt ratate: implicarea 
tinerilor în „mișcare” și bucuria suporterilor și a privitorilor. Despre spectaco‑
lul media, marketing agresiv și altele, poate, într‑o altă repriză a partidei amica‑
le pe care o am cu cititorii rubricii de față.

Magazin Sălăjean, 21 octombrie 2022
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Profesoara Maria Pîrvu,             
personalitate de referință

Profesoara Maria Pîrvu din 
orașul Șimleu Silvaniei „merge” pe 
90 de ani de viață. Este la un „pas” de 
a fi nonagenară... Din păcate, de pes‑
te un an de zile (!), din cauza fractu‑
rii șoldului drept, este la recuperare în 
Policlinica‑Spital „Salvosan Cioban‑
ca” din Zalău. Cu aprobarea dr. Vasi‑
le Petru Ciobanca – manager al acestei 
instituții medicale și respectând re‑
glementările impuse din cauza pande‑
miei de coronavirus, am fost în vizită 
pentru a o vedea și a‑i ura „La mul‑
ți ani cu sănătate”! Am fost bucuros să 
văd că lucrurile merg înspre bine și că 
doamna Maria Pîrvu este încrezătoare 
în revenirea la normalitate. I‑am ofe‑
rit cartea mea de publicistică „Amin‑
tiri din zodia Berbecului (publicisti‑

că)” și am stat mult timp de vorbă despre „noutățile” șimleuane. Printre altele, 
ne‑am depănat amintiri din viața și activitatea noastră, cu exemple dintre cele 
mai edificatoare. Aflând multe „date” despre domnia sa (pe lângă cele știute), 
i‑am propus un interviu. Mi‑a spus că nu răspunde la întrebări, ca la... intero‑
gatoriu. Mi‑a zis că, dacă vreau neapărat să scriu despre dânsa, să consemnez 
ceea ce‑i pertinent dintre cele discutate, coroborate cu datele pe care mi le‑a fă‑
cut cunoscute mai demult.

Maria Pîrvu s‑a născut la 9 noiembrie 1932, în localitatea Chiuza, raio‑
nul Beclean, regiunea Cluj, fiind fiica lui Gavrilă și a Aureliei Plaian, alături de 
frații ei, Ioan și Valeria.

După cursurile școlilor primare și elementare, a absolvit Școala Medie 
Tehnică de Administrație Economică – specialitatea contabilitate (anul 1951) și 

marIn ștefan
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Facultatea de Matematică‑Fizică a Universității „Victor Babeș” din Cluj (anul 
1954).

Și‑a început activitatea didactică (fizică‑matematică), în 1 septembrie 
1954, la Școala Elementară nr. 1 din orașul Șimleu Silvaniei, raionul Șimleu, 
regiunea Crișana. De la 1 septembrie 1956, până la 15 octombrie 1974 a fost 
profesoară de fizică la Școala Medie Mixtă și la Liceul Real‑Umanist (acum, 
CN „Simion Bărnuțiu”) din Șimleu Silvaniei. A avut funcția de președinte al 
Comitetului Sindical de Învățământ, la nivel de oraș, fiind membră a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România. În anul 1957 s‑a căsătorit cu Gheorghe 
Pîrvu – profesor de limba și literatura română la această școală, având împreună 
doi copii: Mircea‑Gheorghe și Horațiu‑Sorin. În perioada 15 octombrie 1974 
– 1 august 1984 a avut funcția de director al Casei de Cultură a orașului Șimleu 
Silvaniei. Apoi, după doi ani și jumătate de activitate la Comitetul Orășenesc 
Șimleu Silvaniei, a revenit în funcția de conducere a Casei de Cultură a orașu‑
lui, de unde s‑a pensionat la 1 decembrie 1987.

Pe Maria Pîrvu, am cunoscut‑o în toamna anului 1963. Peste șase ani 
(1969) am avut cinstea să‑mi fie nașă la căsătoria religioasă, iar în perioada 
1971‑1972, onoarea să fim colegi de „breaslă”, la Școala Medie Mixtă de care 
aminteam. În anii profesoratului, a avut o rodnică activitate didactică, bucurân‑
du‑se de aprecierea și respectul generațiilor de elevi, atât la orele de fizică‑ma‑
tematică, cât și la cele de dirigenție. Dintre elevii săi, cei care au iubit fizica, îi 
amintesc pe: Emilia (Chiș) Geiger – profesoară de fizică, titulară chiar pe ca‑
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tedra de fizică, după transferul Mariei Pîrvu; Emil Ciani – inginer, absolvent 
al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara (fost director general al 
Grupului de Șantiere Olt și Jiu, în cadrul „Trustului de Construcții Hidroe‑
nergetice”); Marioara Ghile – profesoară de fizică la Școala Gimnazială „Silva‑
nia” Șimleu Silvaniei; Teofil Chiș – absolvent al Institutului de Educație Fizi‑
că și Sport (IEFS) din București, primul „maestru emerit al sportului” în volei 
din Sălaj; Grünfeld Ștefan – doctor în fizică, la Universitatea din Tel Aviv (Is‑
rael). Apoi, încă din primul an de activitate, a avut, pe lângă munca de la cate‑
dră, o bogată activitate cultural‑artistică cu elevii: grup vocal, dansuri popula‑
re, scenete artistice, teatru de amatori. La liceu, împreună cu Gheorghe Pîrvu, 
a realizat texte pentru brigăzi artistice, punând în scenă piese de teatru. Printre 
acestea, de o mare popularitate s‑a bucurat piesa în trei acte „Profesorul de fran-
ceză” (de Tudor Mușatescu, 1948), cu spectacole la Casa de Cultură a orașului 
Șimleu Silvaniei, precum și în alte localități sălăjene. În anul 1990, când Liceul 
de Filologie‑Istorie a devenit Liceul Teoretic „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silva‑
niei, profesoara Maria Pîrvu a fost prezentatoarea spectacolului cultural‑isto‑
ric „Simion Bărnuțiu – fiu al Sălajului”, în care soțul acesteia a avut rolul marelui 
om politic și gânditor român, vicepreședinte al Adunării Naționale de la Blaj 
din 3‑5/15‑17 mai 1848.

La Casa de Cultură din Șimleu Silvaniei a reorganizat activitatea: a re‑
crutat soliști de muzică populară și muzicanți pentru orchestră, precum și pe 
domnul Sidon Crișan ‑ instructor de dansuri populare. Printre apreciații so‑
liști de muzică populară s‑au aflat: Florica Pușcaș, Nicolae Bolduț, Traian Ga‑
lea, Anuța Gale, Florica Moise. De asemenea, la culegerile de folclor pentru 
diferite obiceiuri populare românești, l‑a recrutat pe domnul Laurențiu Paș‑
ca – instructor coregraf, un autentic artist amator, laureat al Festivalului Umo‑
rului „Constantin Tănase” (Vaslui, 25 iunie 1972). S‑a preocupat de achizițio‑
narea costumelor populare din diferite zone ale țării (Șimleu, Barcău, Năsăud, 
Țara Oașului, Alba etc.) pentru fetele și băieții din formațiile artistice șimleua‑
ne. În anul 1975 a pus în scenă spectacolul folcloric „În Sălaj, zece feciori merg la 
danț în sărbători” – obicei popular din comuna vecină Șimleului, Pericei. A par‑
ticipat cu acest spectacol, în anul 1976, la Festivalul de Folclor de la Curtea de 
Argeș, câștigând Marele Premiu și Trofeul Festivalului. Cu formațiile de dan‑
suri și cântece populare a participat la diferite spectacole orășenești, județene, 
naționale și internaționale. De remarcat, prezența artiștilor șimleuani, în anul 
1977, la Festivalul „Săptămâna Internațională a Tineretului” de la Wewelsburg (în 
Westfalia, Germania), bucurându‑se de aprecierea organizatorilor și a publicu‑
lui spectator.

 Directoarea Maria Pîrvu a înființat o trupă de teatru formată din cadre 
didactice. Astfel, a pus în scenă diferite piese, iar în două dintre ele chiar a ju‑
cat. Printre acestea, amintesc: Gaițele (de Alexandru Kirițescu, 1929), având ro‑
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lul principal, cel al Margaretei; Doamna ministru (de Branislav Nusic’, 1929), cu 
rolul servitoarei; ... ESCU (de Tudor Mușatescu, 1933); Titanic Vals (de Tudor 
Mușatescu, 1932); Gara mică (de Dan Tărchilă, 1959); Fata tatii cea frumoasă (de 
Ion Ghelu Destelnica, 1960). De asemenea, a reorganizat Corul Sindicatului 
Învățământ, și, completându‑l cu alți membri, acesta a devenit Corul Casei de 
Cultură, dirijori fiind profesorii Traian Albu și Ilona Costinaș. Iar cu sprijinul 
Comitetului Județean de Cultură Sălaj a luat măsuri pentru confecționarea de 
costume feminine și bărbătești noi, pentru membrii corului.

Mai mult, s‑a preocupat de rezol‑
varea problemelor legate de transportul, 
cazarea și masa membrilor corului la di‑
ferite festivaluri, printre care: „Răsunete 
Sălăjene” (Zalău, 1971); Festivalul Co‑
ral „D. G. Kiriac” (Pitești, 1972); „Toam‑
na Băimăreană” (Baia Mare, 1973); etapa 
finală a Concursului Formațiilor Muzi‑
cal‑Coregrafice (Baia Mare, 1974); Fes‑
tivalul Coral „Cetatea de Foc” (Reșița, 
1974); Festivalul Coral „Ion Vidu” (Lu‑
goj, 1975); Reuniunea Corală „Some‑
șana” (Năsăud, 1975); Festivalul Co‑
ral „Eroi au fost, eroi sînt încă” (Deva, 
1976); Reuniunea Corală „Sătmărea‑
na” (Satu Mare, 1980). În 1977, Casa de 
Cultură a participat la Guruslău și la Za‑

lău, la filmări TV, în cadrul Emisiunii „Antena vă aparține”.
La Șimleu Silvaniei, în perioada 5‑14 iunie 1980, a avut o contribu‑

ție majoră la organizarea și desfășurarea ediției a VIII‑a a Festivalului Național 
„Cântarea României”, amplă manifestare cultural‑artistică, cu prilejul sărbători‑
rii a 2.050 de ani de la constituirea Primului Stat Dac Centralizat și Indepen‑
dent sub Burebista. În plus, la Casa de Cultură s‑a preocupat de organizarea și 
desfășurarea diferitelor concursuri ale grădinițelor, școlilor și liceelor, precum 
și cele ale unităților economice din oraș, printre care: brigăzi artistice, grupuri 
vocale, recitaluri de poezie, dansuri populare și de salon. Iar pentru membrii 
orchestrei aduși din localitățile limitrofe Șimleului, a acționat pentru ca aceș‑
tia să primească locuințe.

Profesoara Maria Pîrvu este și rămâne o personalitate de referință pen‑
tru orașul Șimleu Silvaniei. A fost și este îndrăgită și apreciată de elevi, de co‑
munitatea șimleuană și nu numai. Este intuitivă și cu rațiune, credincioasă și 
milostivă, comunicativă și îngăduitoare, iubitoare de adevăr și dreptate, având 
un înalt spirit patriotic românesc. A participat la activitățile desfășurate la ni‑
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vel de oraș, printre care: Ziua Națională a României, Ziua Armatei României, 
Ziua Eroilor, Ziua SilvanIEI, Festivalul Național de Umor, Festivalul Interna‑
țional de Folclor „La Fântâna Dorului”, Ziua Persoanelor Vârstnice și Ziua Fe‑
meii. Având o memorie foarte bună, de fiecare dată, la sărbătorirea femeii și a 
persoanelor vârstnice a recitat poezii, unele fiind compuse/scrise de către dom‑
nia sa! Astfel, este și rămâne o luptătoare dârză pentru afirmarea și consolida‑
rea identității naționale.

Maria Pîrvu are gradul didactic I, Titlul de „Profesor Evidențiat” (Mi‑
nisterul Educației și Învățământului, ordinul nr. 922/1972) și un Certificat de 
absolvire a Cursului pentru perfecționarea pregătirii cadrelor de conducere din 
economie și administrația de stat, secția cultură (1976).

De‑a lungul timpului, pentru rezultatele activității sale, profesoara Ma‑
ria Pîrvu a primit diferite distincții, printre care: Medalia „A XX‑a Aniversare a 
Eliberării Patriei” (1964), Diplome de Excelență și de Onoare, precum și Scri‑
sori de Mulțumire. Iar pentru activitatea desfășurată în cultură, a primit de la 
Guvernul României Legitimația nr. 01075/2004, prin care are acces gratuit la: 
teatre, cinematografe, case memoriale și alte instituții de cultură.

Apropo de poezii: mi‑a recitat ultima sa poezie, scrisă, acolo, în spital. 
Este dedicată regretatului Gheorghe Pîrvu (7 iunie 1927 ‑ 2 aprilie 1997) și se 
numește „Soțul meu”: „Mi-e dor de tine în fiecare clipă / Și gândurile îmi sunt depar-
te. / Te-am căutat și dincolo de moarte, / Dar tot cu amintirea am rămas. / Iubitul meu 
soț, ești dincolo de Cer, / Vorbesc cu tine în fiecare noapte, / Vorbesc și-ascult a tale șoap-
te. / Iar dacă ți-am greșit, iertare în genunchi îți cer! / E viața mea pustie fără tine și totu-i 
sumbru în jurul meu, / Dar mă rog ca să te aibă-n grijă Bunul Dumnezeu / Și să-ți tri-
mită gândurile înspre mine. / Și, dacă toate acestea se vor întâmpla, / Voi putea spune fe-
ricită, / Că sunt o văduvă împlinită!”. Înduioșător...

Așadar, profesoara Maria Pîrvu este vrednică de toată lauda! Urându‑i 
însănătoșire grabnică și viață lungă, aștept/așteptăm ziua revederii cu dom‑
nia sa, aici, la poalele falnicei Măguri a Țării Silvaniei, în orașul său îndrăgit, 
Șimleu Silvaniei, căruia i‑a închinat și‑i închină viața, atât cea profesională, cât 
și cea de pensionară!

Magazin Sălăjean, 17 ianuarie 2022
Sportul Sălăjean – Știrile din Sălaj, 17 ianuarie 2022

ZTV. Ro – Zalău TV, 17 ianuarie 2022
Site-ul oficial al Primăriei Șimleu Silvaniei, 17 ianuarie 2022

Facebook Marin Ștefan, 17 ianuarie 2022
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Cu viața mea apăr viața
Motto: „Cine nu respectă viața, nu o merită”.

Leonardo da Vinci (1452‑1519), mare spirit umanist italian

Concursul Național de Protecție Civilă „Cu viața mea apăr viața” a fost 
aprobat de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 3825/3 iunie 2013. 
În ultimii doi ani de zile, din cauza pandemiei de Coronavirus (COVID‑19), 
concursul nu s‑a organizat, fiind reluat anul acesta. Ca atare, joi, 12 mai 2022, 
la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău, s‑a desfășurat etapa județeană, 
în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și a Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj (ISUPS), cu sprijinul voluntarilor 
ISUPS și ai Societății de Cruce Roșie Sălaj. 

Acest concurs are un caracter educativ, tehnico‑aplicativ și sportiv pen‑
tru elevii din ciclul gimnazial și liceal. Se organizează anual până la faza jude‑
țeană, și din doi în doi ani, până la etapa națională. În anul 2022, nu se va des‑
fășura etapa națională.

Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete, elevii având vârsta cuprin‑
să între 10‑15 ani, clasele V‑VIII, respectiv între 15‑18 ani, clasele IX‑XI, îm‑
pliniți în anul calendaristic al desfășurării concursului. Acestea sunt alcătuite 
din câte patru elevi (trei concurenți și o rezervă), fiind conduse de un cadru di‑
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dactic coordonator. Pentru a participa la concurs, sunt necesare avizele medi‑
cale individuale pentru efort fizic, precum și cele epidemiologice. Concursul 
are trei probe: proba teoretică (un chestionar cu 15 întrebări, pentru toți ele‑
vii din echipaj); transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă, pe distan‑
ța de 50 metri; deplasarea cu masca pe figură într‑un raion/spațiu cu obstaco‑
le, contaminat. 

Obiectivele probei teoretice sunt: definirea locului și rolului protecției civi‑
le; consolidarea cunoștințelor despre dezastrele naturale și tehnologice produse 
pe teritoriul României și a măsurilor de prevenire, protecție și intervenție în si‑
tuații de urgență; avertizarea și alarmarea în caz de dezastru, folosind apelul de 
urgență 112; cunoașterea mijloacelor de protecție individuală și colectivă; cu‑
noașterea organizării și funcționării serviciilor de urgență; cunoașterea și apli‑
carea regulilor de comportare în cazul descoperirii muniției rămase neexploda‑
tă; însușirea cunoștințelor teoretice de bază privind acordarea primului ajutor. 

Pentru probele practice, obiectivele privesc: formarea deprinderilor practi‑
ce pentru acordarea primului ajutor; dezvoltarea sentimentului solidarității și 
conștientizarea importanței voluntariatului în cadrul acțiunilor de interven‑
ție; cunoașterea modului de folosire a mijloacelor de protecție individuală; cu‑
noașterea măsurilor de protecție, comportare și intervenție adecvate factorilor 
de risc generatori de situații de urgență; dezvoltarea rezistenței fizice și a abili‑



Marin Ștefan /  Anuarul presei sălăjene 2022 • 233

tăților practice individuale.
La întrecerile fazei județene sălăjene din acest an s‑au prezentat trei 

echipaje de gimnaziu și trei de liceu. La sfârșitul concursului, conform regu‑
lamentelor de desfășurare ale fiecărei probe, juriul de concurs a stabilit clasa‑
mentele generale.

Gimnaziu: locul 1. Școala Gimnazială nr. 1 Chieșd – Gui Naomi Es‑
tera, Alexandru Stelian Haidu, Emil Leontin Solovăstru și Marian Nicolae 
Zaha. Profesor Claudiu Anton – coordonator; locul 2. Liceul cu Program Spor‑
tiv „Avram Iancu” Zalău – Rácz Sara, Yasmina Eleonora Raț, Cătălin Nicolae 
Molnar și Ioan Alexandru Stanciu. Prof. Valeria Epure și prof. Adrian Gionea 
Revnic ‑ coordonatori; locul 3. Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou – Big 
Sophie, Rebeca Borzan, Nathan Brădeanu și Marinel Inceu. Profesor Alina 
Pop – coordonator.

Licee: locul 1. Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei 
‑ Carina Andreea Șandor, Luca Ioan Iacob, Mihai Pica și Luca Santavan. Pro‑
fesor Liliana Pașca – coordonator, iar laboranta Gaudi Ildikó – însoțitoare a 
echipajului; locul 2. Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău – Nagy Iulia, 
Emanuela Roman, Fazakas Andrei și Domokos Zoltán. Profesor Radu Andrei 
Rus – coordonator; locul 3. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău – Cristi‑
na Colcer, Iulia Pavel, Flaviu Dunărean și Ștefan Alexă. Profesor Gheorghina 
Dana Rus – coordonator.

În contextul importanței acestei activități extracurriculare, cu reale va‑
lențe educative în viața de zi cu zi, nu‑mi explic absența multor școli și licee 
sălăjene de prestigiu de la acest concurs. Și, mai ales, cum se va justifica ne‑
prezentarea?! S‑au limitat, doar, la organizarea și desfășurarea etapei pe școa‑
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lă? Nu prea cred... Răspunsul ar trebui să‑l dea fiecare consiliu de administra‑
ție, în mod responsabil!

Evidențiez faptul că, la festivitatea de premiere, organizatorii au onorat 
elevii echipajelor cu diplome, cupe și bani, în funcție de locurile din clasamen‑
tele generale, iar profesorii, doar, cu diplome. În plus, toți, împreună cu volun‑
tarii Inspectoratului de Urgență „Porolissum” Sălaj și cei ai Societății de Cruce 
Roșie Sălaj, au beneficiat de mulțumiri și felicitări binemeritate!

Sportul Sălăjean – Știrile din Sălaj, 15 mai 2022
Facebook Marin Ștefan, 15 mai 2022

Site-ul Oficial al Primăriei Șimleu Silvaniei, 16 mai 2022
ZTV. ro – Zalău TV, 17 mai 2022
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Încet, foarte încet
Motto : „Poezia este dimineața omenirii, istoria sentimentelor înălțătoare, în-

demnul permanent către bine și adevăr”.
 Eusebiu Camilar (1910 ‑ 1965), scriitor și poet român

În cartea culturii și spiritualității ză‑
lăuane s‑a mai scris o pagină, prin lansarea 
publică a plachetei „Încet, foarte încet”, scri‑
se de către scriitorul, editorul, publicistul și 
jurnalistul Daniel Săuca. Aceasta a apărut 
cu sprijinul Editurii „Școala Ardeleană” din 
Cluj‑Napoca 2022, prin contribuția editori‑
ală a lui Vasile George Dâncu și cea de teh‑
noredactare a Cristinei Braiț. Iar coperta I, cu 
desenul ilustrativ „Copila mea” (din aprilie 
2022), al artistei Noa Levin Harif, din Israel, 
aparține lui Răzvan‑Cristian Liță. În pagina a 
doua se găsește argumentul autorului: „Toate 
textele din această plachetă au fost publicate 
în reviste și cărți din 2012 încoace, anul apari‑
ției Clopotelor raiului. Le‑am rânduit aici pen‑
tru a marca distinct o parte din traseul meu 
literar din ultimii ani, mai precis cel poetic. 

Poezii, așa cum s‑a remarcat, conțin și paginile volumelor La centru, prin nord-
vest (2015) și Leprozar. Gânduri de zi și de moarte (2020). Antologia de față cuprin‑
de și versuri, meditații lirice din amintitele lucrări, la fel din antologia bilingvă 
Primăvara poeziei – A Költészet Tavasza (2013-2022). Titlul dă socoteală de lenea 
mea în ceea ce privește scrierea poeziei (am mărturisit cândva că scriu foarte 
greu versuri, dar, cred, până la urmă principala vinovată e lenea). Pe de altă par‑
te, Încet, foarte încet e, în opinia mea, și o dare de seamă poetică despre creația di‑
vină, aflată într‑o continuă desfășurare”. 

În toată pagina a cincea scrie, ca un subtitlu: Dumnezeu creează lumea în-
cet, foarte încet, iar pe coperta a IV‑a se află un comentariu explicativ al scriitoru‑
lui, poetului, eseistului și criticului de artă Viorel Mureșan: „Scrisul poetic mai 
nou al lui Daniel Săuca, cel din Încet, foarte încet, e apăsat de toate fantasmele rea‑
lității, care vin să locuiască nepașnic în mintea unui om perpetuu încordat și, pe 
deasupra, ziarist. Șobolanul și șarpele vor fi prezențe recurente și alarmante. În 
câteva poeme, versurile sunt sacadate și, în mare parte, asintactice, arătând cu 
degetul acuzator spre lucrurile din preajmă. Autorul descântă, la modul poetic, 
obiectele fizice, doar enumerându‑le, precum un personaj al lui Gide. Ajunge 
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astfel la un soi de jurnal, din care cronologia e absentă, înlocuită fiind cu o for‑
mă specială de timp: așteptarea. Încet, foarte încet cuprinde o poezie grea, nu doar 
de sens, ci și de viață care se întâmplă”.

Cele 48 de pagini cuprind 21 de poeme și o notă biobibliografică des‑
pre Daniel Săuca. Născut la 31 august 1973, Supur, jud. Satu Mare. Poet, edi‑
tor, publicist, manager cultural. Redactor‑șef al revistei „Caiete Silvane” (din 

februarie 2005) și director al Cen‑
trului de Cultură și Artă al Județu‑
lui Sălaj (din octombrie 2010). Cărți 
publicate: Poezie: Gândacul cu cinci 
pene roz (Zalău, 1999); Cartierul vestic 
al iadului (Eikon, 2009); Clopotele ra-
iului (Eikon, 2012), Publicistică/Jur‑
nal: Aș vrea să vă rog (2020); Leprozar. 
Gânduri de zi și de moarte (Școala Ar‑
deleană, 2020); Un bou în anul mai-
muței (Mega, 2016); Cumetrii molco-

me (Eikon, 2013); Tranșee & șantiere (Caiete Silvane, 2012); România mea nu mai 
există (Eikon, 2011); Secera și pixul. Propagandă în presa scrisă din județul Sălaj îna-
inte și după decembrie 1989 (Eikon, 2010); Voi chiar vorbiți și în numele meu? (Caie‑
te Silvane, 2010); Rotisorul politic (Caiete Silvane, 2010); Homo Silagenssis (Caie‑
te Silvane, 2006, 2007, 2008). Editor al Anuarului Presei Sălăjene (2009‑2021) 
și a numeroase cărți apărute la Editura Caiete Silvane. A colaborat la periodice‑
le: „România literară”, „Steaua”, „Poesis”, „Familia”, „Caiete Silvane”, „Mișca‑
rea literară”, „Citadela”, „Discobolul”, „Apostrof ”. Membru al Uniunii Scri‑
itorilor din România, filiala Cluj și al Cenaclului literar „Silvania”. Președinte 
al Asociației Jurnaliștilor din Sălaj și al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj.

Activitatea s‑a desfășurat joi, 9 iunie 2022, în sala de conferințe a Ca‑
sei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, în cadrul unei ședințe a Cenaclului li‑
terar „Silvania”, fiind condusă de către profesorul, poetul și criticul literar Va‑
sile-Marcel Lucaciu, președinte al acestui cenaclu. Domnul Daniel Săuca a 
oferit câte un exemplar al acestei plachete fiecărui participant, cu autograf per‑
sonalizat. La început, în memoria regretatului profesor Iuliu Suciu, membru 
fondator și președinte al cenaclului amintit, s‑a ținut un moment de recule‑
gere (a plecat dintre noi în data de 12 iunie 2012), fiind prezentat suplimentul 
revistei „Caiete Silvane”, cu articole, amintiri și impresii despre acesta. După 
prezentarea notei biobibliografice amintite, domnul Marcel Lucaciu a vorbit 
despre noua carte, spunând: „(...) Această cărticică este o carte elegantă, sobră 
și, nu în ultimul rând, o carte compozită, așa cum este, în general, poezia lui 
Daniel Săuca și cum sunt, în general, cărțile lui Daniel Săuca. (...) E compozi‑
tă cartea de față, pentru că avem însemnări de călătorie, dacă le putem zice așa, 
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pentru că totul este atipic în ceea ce scrie Daniel Săuca și, cum bine apreciază 
Viorel Mureșan pe coperta a patra a cărții, sunt două simboluri recurente, șo‑
bolanul și șarpele. (...) Daniel Săuca este foarte obiectiv și sever cu sine însuși, 
recunoaște că scrie greu poezie și zice că și lenea e de vină. Eu i‑aș zice como‑
ditate intelectuală, nu i‑aș zice, neapărat, lene. (...) Nu i‑aș condamna pe poeții 
care au scris foarte puțin sau scriu foarte puțin. Și avem cazuri celebre în lite‑
ratură. Cel mai cunoscut caz e Bacovia, care, nici el nu scria foarte mult, do‑
uă‑trei poeme într‑un an. (...) Șobolanul ar fi un simbol al lumii degradate și 
degradante în care trăim și șarpele ar putea fi o altă față, o față a ipocriziei socie‑
tății în care trăim. O societate cu moravuri, cu păcate, și sociale, și individuale, 
cum vreți să le spuneți. E o poezie descântec, poezia lui Daniel Săuca. E o poe‑
zie care are și o ușoară tentă suprarealistă și, de multe ori, sunt imagini izbitoa‑
re. Versuri care sunt memorabile. (...) Am mai găsit simbolul peștilor, simbol 
care mi‑a adus aminte de Iona și de Marin Sorescu, pentru că, în fine, poeme‑
le acestea par un monolog. Un monolog liric, un monolog care are și o ușoa‑
ră alură religioasă. (...) Poemele se construiesc cu multă inteligență, pentru că 
e un paralelism sintactic, e o repetiție bine studiată, așa încât, în final, se creea‑
ză o muzicalitate destul de stranie, care are, pe alocuri, accentul unei litanii, dar 
e o tentă esențială și esențialistă în aceste poeme. Socialul este ușor îmbrăcat în 
această confesiune. O confesiune, totuși, dramatică. Cuvintele, iarăși, sunt un 
laitmotiv. Este și un poem în care sunt enumerate, pur și simplu, simboluri ale 
cuvintelor. (...) E, totuși, o carte de poeme, și poemul n‑ar fi poem dacă nu s‑ar 
apleca asupra lui însuși și asupra cuvintelor pe care le caută într‑o încleștare, 
într‑o tensiune dramatică, poetul. Mai e un aspect ludic în aceste poeme. (...) 
Ar fi multe de spus despre aceste creații. (...) Așadar, concluzionând, e o poezie 
monolog, o poezie compozită, jurnal liric, poem, însemnări. Toate, însă, dau 
un aspect unitar. Dau această impresie de poezie laconică, dar e plină de sen‑
suri. Dar, până la urmă, nu trebuie să spui multe, ci să spui mult în puține cu‑
vinte. Îl felicit pe Daniel Săuca pentru această nouă plachetă de versuri! Repet, 
una compozită, dar valoroasă, elegantă, sobră, îngrijită, și care confirmă și voca‑
ția de poet, pe lângă cea de publicist, editor și așa mai departe. (...) A reușit din 
cuvinte puține să realizeze acest mozaic existențial, care are sclipiri ce amintesc 
de toți și de toate. Și de social, și de poezia de dragoste, care, iarăși, e foarte sub‑
tilă. Și despre procesul de creație, în sine, și despre teme grave, cum sunt via‑
ța și moartea”. Cel mai mult i‑au plăcut poemele: Călugărițe la Dunăre; Nocturne 
vechi și noi; La coadă. În continuare, președintele cenaclului a invitat asistența la 
un dialog deschis despre această carte.

Viorel-Gheorghe Tăutan – profesor și scriitor: „(...) Cărticica aceas‑
ta, e o cărticică de rugăciune. Daniel Săuca este altceva, mie mi se pare că e alt‑
ceva decât a scris până acuma. Deși, îl recunosc. Recunosc ziaristul, recunosc 
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tentațiile de existențialism la el și intenția de a ne transmite niște reportaje des‑
pre sentimente sau gânduri. (...) Constat că poezia românească și mondială s‑a 
întors spre antichitate. A refăcut, a închis cercul. (...) Aristotel spunea că, tot ce 
se scrie literar este poezie, este poem. (...) Nimeni nu se poate declara scriitor 
de literatură dacă nu scrie versuri. Și, așa se justifică existența esențială a trage‑
diilor antice, a comediilor antice, grecești și, după model grecesc, romane lati‑
ne. (...) Prin urmare, refăcând, adică, închizând acest cerc, poezia a urmat niște 
canoane în parcursul ei. Și, canonul a reușit să salveze o mare parte din așa‑zi‑
șii scriitori importanți. (...) În cartea lui Daniel Săuca am găsit o formulare cel 
puțin de intersecție între genuri. Între poezia care există în proză și proza care 
există în poezie și nu numai, în teatru, și așa mai departe. (...) Îmi place că, din 
loc în loc, poetul ne descrețește frunțile cu anumite cuvinte euforice. (...) «Pești 
și diguri» mi‑a plăcut foarte mult, și «Via și șarpele» (n. m., le‑a citit). (...) E o 
carte care poate fi introdusă într‑un buzunar lateral sau la piept, purtată pes‑
te tot și, din când în când, când ești trist s‑o citești, când ești vesel, s‑o citești. 
Mulțumesc, Daniel!”.

Alice Valeria Micu – poetă și jurnalistă: „(...) În volum apar câteva re‑
ferințe religioase. Cred că ele sunt destul de numeroase și nu sunt doar niș‑
te referințe religioase. (...) De fapt, Daniel își clarifică, într‑un anumit fel, re‑
lația sa cu Divinitatea, și referințele sunt multe. De fapt, subtitlul volumului 
este «Dumnezeu creează lumea încet, foarte încet». Așadar, că titlul volumului 
este doar o bucățică, este un fel de subtitlu, ce a pus el aici. Apoi, poemele sunt 
«Pești în apa Iordanului», ori Iordanul este, evident, o referință religioasă. Și în 
«Haifa», iarăși, există. Sunt foarte, foarte multe, de fapt, referințele. «Cartea Ce‑
rului» cred că își clarifică mult din poziționarea sa poetică față de Dumnezeu, 
dar și umană. Exact, voiam să mă refer la acel frumos poem final, «Călugărițe 
la Dunăre», pentru că, înainte de toate, dovedește că nu este doar un scriitor de 
poezie, și că este și un foarte bun cititor de poezie. În interiorul acestui poem 
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sunt cele două referințe: una este exact cea la poemul părintelui Pintea cu că‑
lugărițe pe schiuri și o a doua este la Es pop, adică la Ioan Es. Pop. (...) Oricâ‑
tă poezie bună ar scrie, atunci când ne întâlnim cu dumnealui, vrem să‑l auzim 
citindu‑ne «Călugărițe pe schiuri». Sunt foarte curioasă dacă Daniel Săuca și‑a 
găsit în această plachetă, care pare a fi un summum al scrisului său, parcă așa a 
recapitulat cumva motivele, temele, ușoara ironie, obsesiile, preferințele litera‑
re în acest volum. Și sunt foarte curioasă dacă există un poem pe care îl consi‑
deră de referință. Am întrebat, de mai multe ori, autori ‑ dacă ar fi să te salvezi 
pentru o eventuală istorie literară cu un singur poem, care ar fi acela? Și nu voi 
citi nimic, pentru că volumul este non multa, sed multum și vreau să‑i las autoru‑
lui posibilitatea să citească ceea ce își dorește”.

Stela Ember – profesoară și poetă: „(...) Autorul reușește să îmbine, 
nu știu cum să zic, religia cu o poezie postmodernă, probabil. (...) Este ideea in‑
compatibilității individului față de această societate atât de schimbată și cu atâ‑
tea probleme. Este o poezie foarte reușită. E o poezie într‑adevăr, și prin formă 
și prin conținut. Este o poezie elevată. (...)”.

În discursul său, Daniel Săuca a spus: „(...) Ultimii ani n‑au fost rod‑
nici în privința poeziei, dar, constrâns într‑un fel de o deplasare în străinătate, 
mi‑am dat seama că nu mai am cărți pe care să le dăruiesc acolo și, probabil, de 
aici a pornit această construcție. Și, cum bine s‑a spus, dintr‑o necesară înche‑
iere/închidere a unei etape. (...) Sigur, nu m‑am speriat la început, dacă o să re‑
ușesc să construiesc o plachetă, chiar așa minimalistă. Dar, recunosc că cel mai 
mult îmi plac aceste cărți de poezie, acest format mic, sigur, nu de aceste di‑
mensiuni. Îmi plac cărțile de poezie până într‑o sută, maxim o sută și ceva de 
pagini. Mă îngrozesc când văd cărți de poezie de 200‑250 de pagini, la 300 de 
pagini. Nu pentru că eu scriu foarte puțină poezie, dar, pentru că eu chiar lu‑
crez mult la un poem. Îl revăd, am rescris, aici, poeme din urmă cu 30 de ani. 
Le‑am rescris, le‑am dat un nou sens. (...) Sper că voi ajunge să mai termin cu 
ceea ce spunea, odată, Cistelecan (n. m., Alexandru Cistelecan – prof. univer‑
sitar și critic literar contemporan clujean), în stilul lui hâtru, cinic – «bă, ia mai 
termină odată, domnule, cu poemele astea pe care le‑ai scris de vreo trei ori». 
(...) Eu scriu versuri apărute în urmă cu 15‑ 20 de ani. În opinia lui (n. m., a lui 
Cistelecan), și nu numai a lui, și a altor critici, ar trebui să existe rupturi care 
țin de perioade și așa mai departe. E părerea lui. (...) E o carte pur religioasă, de 
la un cap la altul. Așa și am construit‑o, așa am și ales toate versurile. Nu este o 
răfuială, o luptă cu îngerul, dar e pe‑acolo. E o carte profund religioasă de la un 
cap la altul, așa cred eu”. În continuare Daniel Săuca a citit poemele: „Pe țăr‑
muri. Haifa”; „La coadă”; „Valea Cerului”; Cartea Cerului”; Stampe & ștanțe 
II”; „Via și șarpele”; „*** Sufocat, sufocat”; „*** După atâtea mii de ani”; Călu‑
gărițe la Dunăre”, unele dintre ele fiind răsplătite cu aplauze.

În final, discuțiile/dialogurile au continuat într‑o bună dispoziție, în 
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afara pretenției/exigenței unei ședințe de cenaclu literar.
Felicitări și, deopotrivă, mulțumiri, domnule Daniel Săuca!

Magazin Sălăjean, 12 iunie 2022
Facebook Marin Ștefan, 12 iunie 2022

Site-ul oficial al Primăriei Șimleu Silvaniei, 14 iunie 2022
ZTV. ro – Zalău TV, 14 iunie 2922
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„Nu consider că fac critică literară, 
ci mai degrabă analiză pe text”

Corina Știrb Cooper: Cum se face că talentul tău scriitoricesc se manifestă în 
critica literară, un gen mai degrabă arid, dacă îl comparăm cu poezia sau proza prin care 
se exprimă cei mai mulți oameni de litere?

Imelda Chința: Nu știu dacă neapărat scriu critică literară. Totul a 
pornit din facultate, din dorința de cercetare. Cred că un destin mai tulburat te 
duce spre nevoia de a te autodepăși. De asemenea, lipsurile de tot felul în care 
trăiești. Mama îmi spunea mereu că trebuie să studiez. Mie îmi plăcea să in‑
tru prin subsolurile facultății și bibliotecilor, m‑au atras mereu spațiile labirin‑
tice. Acolo, în subsoluri, erau edițiile speciale ale cărților. Am avut norocul ca 
și la colegiul la care lucrez să existe cărți în exemplare unice. Cred că de acolo a 
pornit pasiunea mea pentru cercetare: dintr‑un subsol plin de pânze de păian‑
jen. După aceea am început studiul aprofundat pentru masterat și atunci m‑a 
fascinat Nicolae Steinhardt, cu „Jurnalul fericirii”. El mi‑a deschis și mai mult 
apetitul pentru cercetare. De asemenea, ideea de literatură interzisă din vremea 

COrIna ștIrb COOPer
Caiete Silvane
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comunismului m‑a provocat și mai mult. Odată cu studiile doctorale a apărut 
ideea scrisului, restul fiind exercițiu. La doctorat se impune să ai studii publica‑
te și, pentru a realiza asta, am luat legătura cu Daniel Hoblea de la „Caiete Sil‑
vane” – Dumnezeu să‑l odihnească! Așa am reușit să ajung în paginile revistei, 
la început: din nevoia de a face pași în susținerea tezei de doctorat. Apoi, bine‑
înțeles, Daniel Săuca mi‑a facilitat publicarea materialelor și am dezvoltat în fe‑
lul acesta încredere în mine. Și iată, din 2010 public permanent în „Caiete Sil‑
vane”. Pornind dintr‑o nevoie intelectuală, pe parcurs a devenit o pasiune. Este 
o pasiune și nu neapărat critică literară în adevăratul sens al cuvântului.

C.Ș.C.: Ți-ai făcut un nume la nivel național și mulți autori îți trimit cărțile lor 
pentru a fi recenzate de tine.

I.C.: Cred că asta se întâmplă pentru că am empatie. Scriu despre o car‑
te numai dacă îmi place, iar dacă nu, mai bine nu scriu decât să o fac la modul 
defăimător. Oamenii știu asta, de aceea au încredere să‑mi trimită lucrările lor. 
Un critic adevărat este mai agresiv, mai incisiv, iar mie nu‑mi place latura asta, 
de aceea vin oamenii înspre mine. Se scrie foarte mult în ultima vreme, lucru 
care cred că este o binecuvântare. Este o binecuvântare faptul că tot mai mulți 
oameni se refugiază în scris, eliberându‑se în felul acesta de stres și de frustrări. 
Dar timpul esențializează lucrurile: scriitorii mari vor fi aici peste timp, iar cei 
mici vor rămâne în sertare. Mai este un aspect: am auzit că se fac și bani din asta 
(recenzarea cărților – n.n.). Eu nu voi percepe niciodată o taxă pentru a scrie 
despre o carte. O fac doar din plăcere și pasiune. Totuși, trebuie să recunosc că 
este apăsător să faci mereu cronici și m‑am gândit de multe ori să renunț. Dar 
analizând mai bine lucrurile, mi‑am dat seama că dacă aș renunța m‑aș plafo‑
na. Îmi face bine să urmăresc ce și cum se scrie la ora actuală. Cu fiecare carte 
pe care o citești, te dezvolți la nivel intelectual și psihologic, iar exercițiul de a 
scrie cronici îți dezvoltă capacitatea de concentrare. Pot lucra foarte concentra‑
tă. Nu permit nici unui factor extern să‑mi distragă atenția, iar familia mea știe 
asta. Tinerii din ziua de azi nu mai au exercițiul de a lucra pe un text cu creio‑
nul în mână, iar asta mă mâhnește. Le arăt la școală volumele mele subliniate 
și adnotate. La mine, totul trece prin foaia de hârtie, și abia de acolo pe calcula‑
tor. Da, suntem din vechea generație, căreia îi place să citească și să scrie pe hâr‑
tie. Cred că greutățile existenței, frământările interioare te dezvoltă și te fac mai 
puternic. De aceea nu consider că fac critică literară, ci mai degrabă analiză pe 
text, și din cauză că am vocația de dascăl și mi‑e frică să nu cad în dimensiunea 
didactică în scrierile mele. Mai am și o latură ludică, pe care vreau s‑o păstrez, 
nu să fiu solemnă, cum sunt în general criticii. Cred că trebuie să trăiești efec‑
tiv, în timp real, nu doar în spațiul ficțiunii.

Caiete Silvane, nr. 213/octombrie 2022
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Szabó Vilmos | 80 (1942-2009)

În acest an se împlinesc optzeci de ani de la nașterea artistului Szabó 
Vilmos, într‑un moment în care la Zalău nu există posibilitatea de susținere a 
unei expoziții de artă plastică, din motive obiective: nu sunt săli de expoziții de 
artă contemporană1. Astfel, o retrospectivă reprezentativă, ca și tehnici, perioa‑
de de creație, teme preferate etc., nu poate fi organizată decât într‑o foarte mică 
selecție la casa Emke2 din Zalău, cu circa 18 lucrări. Un articol mai amplu va 
apărea cu ocazia acestei aniversări, în anuarul muzeului zălăuan, din care pre‑
iau aici o scurtă parte introductivă.

„Momentul 1981, în fenomenul atunci încă destul de sărac al artei con‑
temporane sălăjene, a fost deschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima, ce găzduia o 
colecție personală vastă a unui artist încă în viață, colecție formată în urma do‑

1. Galeria de Artă „Ioan Sima” este în renovare, iar Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj 
încă nu are galerie de artă.
2. Sediul Societății Maghiare de Cultură din Transilvania, filiala Zalău. 

szabó attila
Caiete Silvane
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nației a peste o sută de lucrări de artă semnate de pictorul Ioan Sima, oferite 
Sălajului, cu condiția valorificării acestora sub forma unei expoziții permanen‑
te, într‑un spațiu adecvat. Un miracol, am spune, al erei ce nu permitea utiliza‑
rea altor nume proprii decât cel al «conducătorului»3. Era vorba totuși, de cazul 
unui artist emerit, recunoscut și premiat cu multe ocazii la diferite forumuri 
culturale prestigioase și de elită din acea vreme – al unui artist născut încă în se‑
colul XIX și a cărui artă nu prezenta niciun pericol ideologic din punct de ve‑
dere al discursului artistic postimpresionist intimist‑peisagist‑portretist. Cazul, 
similar cu cel al lui Irimescu de la Fălticeni, a fost bineînțeles o întreprindere 
sălăjeană realizată cu multe intervenții necesare pe atunci, și o imensă muncă 
de convingere asupra conducerii politice locale ale vremii, o nomenclatură ab‑
solut neinițiată în de‑ale artelor. Era necesară și o presiune din partea susțină‑
torului pictorului Sima, în persoana lui George Botezatu, om influent al vre‑
mii sale. Demersuri soldate cu un veritabil succes, unul de invidiat. O colecție 
de artă a unui artist clujean – ce‑i drept, născut în Sălaj și cu activitate artistică 
deseori legată de meleagurile pământului natal – a devenit patrimoniu muzeal 
în format de expoziție permanentă. 

Dar la acest moment (1981) se afla deja într‑o fază de ascensiune carie‑
ra unui artist plastic tânăr local, de fapt stabilit la Zalău și ajuns aici din Mureș, 
care lucra într‑un stil nou, total diferit de cel al lui Sima – altă școală, altă gene‑
rație, altă viziune și alte condiții de lucru. Acesta a fost Szabó Vilmos. Cariera 
sa de circa patru decenii s‑a dezvoltat la Zalău, oraș care la început nu promitea 
altceva decât o cvasi‑izolare față de fluxul artistic abundent cunoscut cu care s‑a 
familiarizat la Târgu Mureș sau mai apoi la Cluj. Aceste perspective oarecum 
provinciale ale contextului social de la Zalău au fost asumate în mod conștient, 
și chiar bine explorate. Condițiile locale acceptate cu satisfacție s‑au dovedit a fi 
într‑atât de reconfortante încât a refuzat ferm posibilitatea ce i s‑a oferit la Cluj 
la Facultatea de Arte Plastice, și anume invitația de a preda pictură.

Consider că pe cât de palpitantă ni se oferă a fi cercetarea operei artistu‑
lui, care, după o carieră derulată la Cluj, încă în vremea vieții și‑a făurit la Za‑
lău un mic muzeu de artă ce‑i purta numele (Ioan Sima), pe atât de interesantă 
și de provocatoare ni se prezintă analiza operei artistului care și‑a desfășurat în‑
treaga activitate profesională la Zalău, nefiind zălăuan după naștere. Moșteni‑
rea sa artistică, materializată în cazul unei colecții locale de peste șapte sute de 
piese, se situează la un alt nivel cultural‑artistic sau, dacă vreți, estetic și spiritu‑
al‑filosofic, decât cel al lui Ioan Sima, fiind un univers mult mai complex, mai 
problematic și mai provocator la contemplare, gândire, aplecare asupra temei 
etc. Considerăm că dobândește astfel calități și componente de valoare mai în‑
semnate decât în cazul fericit al celuilalt artist mai sus amintit, fapt ce ar justi‑
fica în mod mult mai profund și mai fundamentat o eventuală inițiativă de pa‑
trimonializare muzeală a operei. Analiza asupra operei se realizează și în această 

3. Nicolae Ceaușescu. 
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perspectivă muzeografică, cu scopul contribuirii la eventuala și viitoarea patri‑
monializare muzeală a acestei colecții de artă. Studierea ermeneutică sau o exe‑
geză filosofico‑estetică a operei este sarcina specialiștilor din alte domenii, în 
schimb inventarierea, sistematizarea datelor documentate, adică a specificului 
artistic al acestei colecții – reprezentative de altfel pentru arta românească con‑
temporană de sfârșit de secol XX – ne revine ca sarcină nouă, muzeografilor”.

Ilustra ție la Szilágyi Domokos

Demersurile de acest gen sunt susținute de o vreme în cadrul planu‑
lui de cercetare al secției de artă a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. 
Ilustrăm aici pe scurt arta lui Szabó Vilmos prin câteva lucrări realizate în di‑
verse tehnici: desen în creion, tuș, linogravură, pastel sec și cerat, acrilic, gu‑
așă, ulei. O analiză succintă a operei sale s‑a publicat în revista Caiete Silvane4, 
respectiv în catalogul expoziției din 20175; Mircea Oliv vorbește în termeni fi‑
losofici despre arta sa în textul publicat la Caiete Silvane6, iar Radu Vasile în re‑
vista Tribuna7. 

***

4. În revista Caiete Silvane, nr. 149/ iunie 2017, pp. 24‑26. 
5. Szabó Vilmos 75 (red. Attila Szabó), Editura Caiete Silvane, Zalău, 2017. 
6. Mircea Oliv, la Zalău. Despre Szabó Vilmos. În 1988, în revista Caiete Silvane, nr. 4/ mai 2005, p. 5.
7. Radu Vasile, „Persistența memoriei”, în revista Tribuna, nr. 275, serie nouă, anul XIII, 16‑28 
februarie 2014, pp. 31, 36. 
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Szabó Vilmos s‑a născut la data de 15 septembrie 1942, în comuna 
Dumbrăvioara, județul Mureş.

Studii: a terminat Liceul de Arte Plastice în anul 1964, la Târgu Mureş. 
A terminat studiile superioare în anul 1975, la secţia de pictură monumenta‑
lă, în cadrul Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj‑Napoca. A 
fost repartizat la Liceul Pedagogic din Zalău. Din 1975 predă desen la acest li‑
ceu. În clasele de artă plastică, înfiinţate în anul 1993, tot în cadrul Liceului Pe‑
dagogic „Gheorghe Şincai”, predă pictură.

Activitatea artistică desfăşurată în domeniul picturii şi graficii: din 1975 
participă la expoziţii judeţene în Zalău şi Cluj‑Napoca. Din 1990 – membru 
UAP din România.

Expoziţii naţionale: 1976, 1981 – Muzeul de Artă, Cluj‑Napoca; 1988 
– expoziţie de „Ex‑Libris”, Oradea; 1988 – Bienala de pictură, Sala Dalles, Bu‑
cureşti; 1989 – expoziţie de „Ex‑Libris”, Caracal, Bacău, Floreşti; 1991 – expo‑
ziţie de „Ex‑Libris”, Oradea; 1991 – Bienala de desen, Arad; 1994 – expoziţie 
de „Ex‑Libris”, Oradea; 1997 – Bienala de desen, Arad; 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002 – Covasna; 1998 – expoziţie de „Ex‑Libris”, Bacău; 2000 – expozi‑
ţie de „Ex‑Libris”, Cluj‑Napoca; 2001 – Bucureşti (UAP).

Expoziţii internaţionale peste hotare şi în ţară: 1991, 1992, 1993 – ex‑
poziţie de caricatură, Tokyo (Japonia); 1992 – expoziţie de „Ex‑Libris”, Chişi‑
nău (Rep. Moldova); 1999 – expoziţie de grafică mică, Tokyo (Japonia); 1999 
– expoziţie de grafică mică, Gornji Milanovac (Iugoslavia); 1997 – Bienala de 
grafică mică, Cluj‑Napoca; 2001 – A Treia Bienală Internaţională de Grafică 
Mică, Cluj‑Napoca; Expoziţia de Mail Art, Cluj‑Napoca; Expoziţia de Ex Li‑
bris, Cluj‑Napoca; Trienala de Grafică, Tokyo.

Expoziţii în grup peste hotare: 1990, 1991 – Marcali (Ungaria); 1990 – 
Keszthely, Budapesta, Szentes, Harkány (Ungaria); 1992 – Budapesta, Szenten‑
dre (Ungaria); 1992 – Budapesta, Hejce (Ungaria); 1993 – Budapesta (Unga‑
ria); 1994 – Hejce (Ungaria); 1995 – Hejce, Encs (Ungaria); 1996 – Hortobágy, 
Debrecen, Hajdúhadház, Hejce, Nádudvar (Ungaria); 1997 – Hortobágy, Hej‑
ce, Encs, Hajdúhadház, Nádudvar (Ungaria); 1998 – Hortobágy, Hajdúhadház 
(Ungaria), Saint Michel (Franţa); 1999 – Hortobágy, Hajdúhadház, Hatvan, 
Budapesta, Polgár (Ungaria), Saint Michel (Franţa); 2000 – Hortobágy, De‑
brecen, Szentendre, Vaja (Ungaria); 2001 – Hortobágy, Budapesta, Miskolc 
(Ungaria); 2002 – Hortobágy, Hajdúhadház (Ungaria); 2003 – Hortobágy, Bu‑
dapesta (Ungaria).

Expoziţii personale: 1968 – Casa Sindicatelor, Târgu Mureş; 1976 – 
Muzeul de Istorie şi Artă Zalău; 1977 – Galeria Mică a Fondului Plastic, Ga‑
leria Korunk, Cluj‑Napoca; 1978 – Galeria Mare a Fondului Plastic, Târgu 
Mureş; 1981, 1983, 1993 – Muzeul de Istorie şi Artă Zalău; 1988 – Galeria Fon‑
dului Plastic, Zalău; 1991 – Centrul de Cultură „Marcibányi” (Ungaria); 1995 
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– Galeria Korunk, Cluj‑Napoca; 1998 – Galeria Gy. Szabó Béla, Cluj‑Napoca; 
1998 – Galeria Orăşenească, Kazincbarcika (Ungaria); 2002 – Zalău; 2010 – ex‑
poziție retrospectivă, Galeria de Artă „Ioan Sima” Zalău.

Participări la tabere de creaţie: 1990, 1991 – Marcali (Ungaria); 1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 – Hejce (Ungaria); 1995, 1996, 1997 – Encs (Un‑
garia); 1996, 1997 – Nádudvar (Ungaria); 1996, 1997, 1998, 1999, 2000‑2008 – 
Hortobágy (Ungaria); 1998, 1999 – Saint Michel (Franţa); 1998‑2009 – IpArt 
(România); 2000 – Lăzarea (România); Jebucu – 2002‑2008; Baia Sprie – 2002, 
Budapesta – 2003.

Premii: în 1988 – premiul pentru „Cea mai bună gravură în linoleu” 
la expoziţia „Ex‑Libris” din Oradea; în 1998 – premiul al doilea la expoziţia 
„Ex‑Libris” din Bacău; în 2000 nominalizat pentru „International Personality 
of the Year” de către International Biographical Centre Cambridge (Anglia).

Lucrări în colecţii de stat şi particulare în România, Ungaria, Elveţia, 
Franţa, Germania, America, Japonia, Iugoslavia.

Caiete Silvane, nr. 213/octombrie 2022
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Jelen és jövő múlt nélkül nem létezik 
„Varrd magad a viseleted” 

Szilágylompérton

Hadd engedjék meg, hogy egy számomra igen kedves mondással indítsam 
kis beszámolómat: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” 
Ebben az egy kijelentésben megannyi gondolat, érzés tolong.

Fontos megértenünk, hogy a szokásaink, hagyományaink, nem elhasznált, 
kiégett, semmivé lett emlékek csupán, amelyek az enyészeté lettek, sokkal inkább 
parázsló széndarabok, amelyek a megfelelő közegben, lángra lobbannak! Ez a láng 
nem perzsel, fényt és melegséget ad, amelyek kellemesebbé teszik az életünket, 
amelyekre szükségünk van, nem csak néha, egy ünnepnapon, hanem a mindenna‑
pi életünk során is!

Sólyom Tünde, az RMDSZ Nőszervezetének szilágylompérti elnöke úgy 
döntött, hogy felkéri Katona Ibolyát, a „Varrd magad a viseleted” program vezetőjét, 
hogy hozza el hozzánk is sokat látott varrógépeit. Így ez év augusztusában a szilágy‑
lompérti határ nem csak a traktoroktól vált hangossá, hanem a varrógépek szorgos 
kattogásától is! Ezeken az alkalmakon nem csak a varrni tudók vehettek részt, ha‑

székely anetta
Szilágyság
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nem azok is, akik soha életükben nem használtak varrógépet (köztük jómagam is).
A legelső egy‑két alkalom a megbeszélésekről szólt, arról, hogy az idősebb 

asszonyok elmesélték, megmutatták, hogy mégis milyen volt a helyi viselet, milyen 
részekből állt és azokat milyen technikával varrták illetve díszítették. Hosszú be‑
szélgetések után sikerült véglegesíteni azt, hogy mégis milyen volt a szilágylompér‑
ti népviselet, mi alapján varrjuk meg mi is a sajátunkat.

A munkánkat nagyban megkönnyítette, hogy két szakavatott varrónő aján‑
lotta föl önzetlen segítségét, szabadidejét annak érdekében, hogy mi is pár hét múl‑
va elbüszkélkedhessünk saját kezűleg varrt népviseletünkkel. Bihari Melinda szak‑
tudásával lépésről lépésre sikerült megvarrnunk a ruhadarabokat, amelyeket Varga 
Erzsébet arany kezei szabtak ki.

Egy héten három alkalommal lehetett részt venni a varráson, ahol rengeteg 
tudással gazdagodtunk. Amit már a legelején, az alsó szoknya varrásánál megtanul‑
tunk az az, hogy hogyan kell jól bontani (volt néhány alkalom, amikor ezt sikerült 
tökélyre fejlesztenünk), nem létezik jó varrónő anélkül, hogy ne tudna jól bontani 
– tudtuk meg Bihari Melindától.

Ahogy tudásunk gyarapodott, úgy készült a viseletünk is, néha segítséggel, 
máskor pedig segítség nélkül. Az alsószoknya, külsőszoknya és kötény kezdeti si‑
kerei és egyszerűsége után következett a blúz, amely sokunknak fejtörést okozott, 
hiszen közel 15 darabból állt, amelyeket annak rendje és módja szerint kellett ösz‑
szevarrni és díszíteni. Voltak nehezebb pillanatok, de kitartottunk, ami nem úgy si‑
került, azt kibontottuk, és újra kezdtük addig, amíg elnyerte végső formáját, és hó‑
nap végén mindenki magára ölthette az elkészült népviseletét.

El kell mondanom, hogy ezek az együtt töltött órák, napok nagyon jó han‑
gulatban teltek, egymást segítettük, támogattuk és talán az volt az egyik legszebb 
az egészben, hogy közös sikernek éltük meg, ha valakinek sikerült befejeznie egy 
adott részt!

A „Varrd magad a viseleted” program Szilágylompérton lezárult és ennek 
tiszteletére tartottunk egy kis záróünnepséget október 3‑án, amely kezdő momen‑
tuma a délutáni istentisztelet volt, hálát adtunk Istennek, hogy részt vehettünk eze‑
ken az alkalmakon, együtt, közösségben tölthettünk heti néhány órát és közösen 
valami olyat alkottunk, amely a láng továbbadását szolgálja! Bogya Árpád tisztele‑
tes Urat idézve: „ennek a programnak közösségmegtartó és közösségformáló ere‑
je van!” Ez teljesen igaz, hiszen ez már örökké összeköt minket egy közösséghez, 
ugyanazokkal a hagyományokkal, szokásokkal és viselettel, amely nem egy „egyen‑
ruha”, hanem egy népviselet, amely a közösséghez való tartozást jelenti.

Istentisztelet után a templomkertben készítettünk néhány fényképet, majd 
átsétáltunk az iskola udvarára, ahol zenés‑táncos összeállítás következett. Sólyom 
Tünde jó házigazda lévén köszöntötte a jelenlévőket és nagyvonalakban elmesélte, 
miről is szól ez a program. Majd ezt követően Székely Anetta bemutatta a szilágy‑
lompérti népviseletet, ebben társa volt Katona Ibolya, aki egy sötétkék aprómintás 
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ruhát öltött magára. A “népviselet‑divatbemutatót” követően a Sarmasági Illege‑
tők Néptáncegyüttes néhány tagja hegedűjátékot és egy rövidke jelenetet mutatott 
be néptánccal vegyítve. Végezetül pedig szeretettvendégségre hívtuk a jelenlévőket, 
ahol még egy óra elteltével is jó hangulatban folyt a beszélgetés. Kicsit mintha sen‑
ki sem szeretett volna hazamenni…

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek az áldozatos munkát, 
hogy időt és energiát nem sajnálva megalkottuk ezeket a csodákat, amelyek most 
már reményeink szerint gyakori öltözetünkké válnak! Egy rendkívüli kis csapattá 
kovácsolódtunk össze, egymást segítve, minden nappal egyre jobban, ügyesebben 
és bátrabban használva a varrógépeket.

Élményekkel, tudással és egy csodás népviselettel gazdagodtunk, amelyért 
hálával tartozunk a varrónőinknek, a program megálmodójának és egymásnak, hi‑
szen a saját munkánk mellett volt időnk másra is figyelni és segíteni, ha szükséges 
volt.

Egy kis rövidke leírás arról, hogy mégis milyen a szilágylompérti népvise‑
let: A legkedveltebb az aprómintás anyag volt, de előfordult olyan is, hogy nagyobb 
mintájú anyagból készült a ruha. A külsőszoknya és a blúz jellemzően ugyanabból a 
színű és mintájú anyagból készült. Egy darab gyolcsból készült alsószoknyával ren‑
delkezik, a külső szoknya alján három lehajtás található. Az egyforma szoknyához 
és blúzhoz általában egy élénk színű kötényt választottak. A blúz hosszúnyelves, 
orosznyakas, matrózgalléros. Ujjai háromnegyedesek, patentben végződtek, amely 
hozzátapadt az alsókarhoz, váll résznél kissé buggyos, bő fazonú. Mell résznél hú‑
zásos minta jelenik meg. A tulipán állandó jelkép minden blúzon, ez egyikről sem 
hiányozhatott.

Az hogy milyen színből készült az adott viselet, legtöbb esetben a korral állt 
összefüggésben, a gyerekek, fiatalok a világosabb, melegebb színeket hordták (pi‑
ros, bordó) és a sötétebb színeket pedig már az idősödő asszonyok (pl: sötétkék, 
zöld, fekete). Konfirmáció, házasságkötés illetve úrvacsoraosztásnál hordtak csak 
tiszta fehér ruhát, a feketét az özvegyek és a nagyon idősek hordták. Viseletünk‑
nek vannak állandó elemei, viszont ezeket bizonyos esetekben, pl: viselője ízlése és 
módjától függően, lehetett változtatni.

Szilágylompért 51 viselettel és számos kedves emlékkel lett gazdagabb, bí‑
zunk benne, hogy ez a szám csak növekedni fog az elkövetkező időkben!

Rezumat: Prin programul „Varrd magad a viseleted” localitatea Lom‑
pirt s‑a îmbogățit cu 51 de costume populare și multe amintiri frumoase. 

Szilágyság, 15 octombrie 2021
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Doamne, îndură-te spre noi!

Nu sunt atât de erudită şi nu mă pot lăuda, la fel ca alţii, că am citit mul‑
te cărţi. Cert este faptul că, de când am început să‑mi câştig pâinea cea de toa‑
te zilele, scaunul pe care am stat nu a fost niciodată mai înalt decât „teancul” de 
cărţi pe care le‑am citit. N‑am citit nici Biblia de la A la Z, decât aşa pe ici pe 
colo câte puţin din ea, dar zilele acestea văzând haosul şi stările de nelinişte ca‑
uzate de „boomul” preţurilor la utilităţi, în rândul lumii, mi‑am adus aminte de 
un citat biblic. „Celui care are i se va da, dar de la cel ce n‑are i se va lua chiar 
şi ce are!”. Şi într‑adevăr aşa parcă şi este. În ce hal a ajuns cetăţeanul de rând... 
Îmi pun şi eu întrebarea: „Decenţa e un lux?”. Nu sunt eu de felul meu un om 
foarte religios, iar în ultima vreme de când a început pandemia n‑am mai dat pe 
la biserică. Sunt o persoană care crede într‑o forţă supranaturală pe care noi o 
numim Dumnezeu. Eu cu aceasta, cu divinitatea, am propria mea relaţie, o re‑
laţie în care simt că nu am nevoie de intermediari. Totuşi, mă aplec asupra scri‑
erilor religioase, mai ales cele din Biblie, deoarece printre ele, categoric, se află 
o sursă de înţelepciune pentru viaţă. Un exemplu elocvent este şi citatul amin‑
tit care aparţine lui Marcu – evanghelist evreu, misionar și episcop în Alexan‑
dria. La o primă vedere a citatului, „celui care are i se va da, dar de la cel ce n‑a‑
re i se va lua chiar şi ce are!” – adaptat vremurilor noastre, am tras concluzia că 
este vorba despre o viziune de dreapta a unui democrat‑capitalist convins. Să iei 
de la cei care nu au şi să le dai şi mai mult celor care au deja. În schimb, doctrina 
socialistă, cea de stânga, poate mai aproape de biserică, spune altceva, cel puţin 
în teorie. Ea propăvăduieşte echitatea socială şi ajutorarea săracilor, a persoane‑
lor vulnerabile. E foarte trist, dar chiar am ajuns vremuri pline de deznădejde. 
Ne vedem bunicii şi părinţii umiliţi de la o zi la alta. Venitul lor infim, din care 
până acum îşi plăteau şi aşa cu greu facturile, nu le mai ajunge deloc. Am înce‑
put şi noi, tinerii, încă în putere fizică – că de cea psihică nu poate fi vorba, să 
ne uităm la contoarele de gaze şi electricitate pentru a ne calcula valoarea factu‑
rii „care va să vie”, ca să ştim… Ca să ştim cum împărţim. Nu mai avem niciun 
orizont, nicio perspectivă aici. Ne‑au liberalizat până în măduva oaselor şi din 
cauza lipsurilor am devenit răi. Iată ce spune Mircea Cărtărescu: „Dacă trăieşti 
numai în România, e posibil să nu‑ţi dai seama că e ceva în neregulă cu lumea 
din jur. Ai culoarea mediului şi te mişti o dată cu el. Eşti una cu toţi ceilalţi. Dar 
dacă te întorci, după o vreme îndelungată, în ţară, e cu neputinţă să nu fii izbit 

augusta teșInsChI
Magazin Sălăjean
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de cât de anormală e umanitatea de aici. De cât de chinuiţi sunt oamenii şi de 
cât de răi devin din cauza asta. Nu se poate să nu fii uluit de faptul, de pildă, că 
una dintre cele mai răspândite strategii de supravieţuire e mitocănia agresivă”. 
Până când se va schimba ceva, în bine, nu ne rămâne decât să cerem îndurare 
de la divinitate: Doamne, îndură‑te spre noi!

 
Magazin Sălăjean, 18 ianuarie 2022



„Vocea umană este expresia unică 
a personalităţii”

– interviu cu Anamaria Matioc, medic primar oftalmolog –

Cunoscutul medic primar ORL Anamaria Matioc din cadrul Spitalu‑
lui Județean de Urgență Zalău vine cu o serie de sfaturi în ceea ce priveşte vo‑
cea umană, despre modul în care trebuie să „o îngrijim”, dar şi cum să „o pre‑
venim” de anumite afecţiuni.

Reporter: Având în vedere faptul că recent a fost marcată Ziua Inter‑
naţională a Vocii, inclusiv la nivel local printr‑o acţiune iniţiată de dumneavoas‑
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tră, ce ne puteţi spune despre voce, ce este ea?
Anamaria Matioc: Aristotel spunea că „Toată lumea are glas. Numai 

omul are voce și vocea aceasta trebuie să se facă auzită în cetate”. Vocea, un mi‑
racol al fiinţei, un fenomen complex, aproape unic, este sunetul natural creat 
de vibrația corzilor vocale ale omului și modulat în gât, gură și cavitățile nazale, 
sub controlul sistemului nervos central. Vocea oferă instrumentul principal atât 
pentru comunicarea semantică, cât și pentru comunicarea emoțională și, prin 
urmare, este relevantă pentru percepția auditivă, psihologie, neurologie, cogni‑
ție, lingvistică și fonetică. Vocea, în evoluţia omului, a contribuit în mod esen‑
țial și decisiv la dezvoltarea gândirii și inteligenței. Este un instrument crucial 
nu numai în educație, ci și în munca zilnică pentru aproximativ 30 la sută din 
întreaga populație activă. O voce funcțională este foarte importantă pentru cali‑
tatea vieții. Vocea este un instrument muzical în cânt, făcând‑o parte din artă și 
cultură. Corpul uman poate deveni unul dintre cele mai expresive și complexe 
instrumente muzicale, manifestat prin voce. Caldă, liniştită, binevoitoare, înal‑
tă, stridentă, seacă, aspră, metalică, vocea umană este ecoul personalităţii şi, in‑
discutabil, un semn că existăm.

Rep.: Ce afecţiuni sunt specifice vocii?
A. M.: Vocea este un mijloc important de comunicare cu ceilalți, iar 

patologiile care o pot afecta au un impact social major mai ales în rândul celor 
care depind din punct de vedere profesional de aceasta: cântăreți, actori, avo‑
cați, profesori sau orice altă profesie care implică comunicare verbală. Afec‑
țiunile specifice vocii se încadrează în sfera ORL și chirurgie cervico‑facială, 
necesitând tratament din partea medicilor specializați în afecțiunile gâtului, na‑
sului, urechii și în patologia vorbirii. Un element important în fonație este re‑
prezentat de către corzile vocale a căror vibrație obținută prin mişcarea fluxului 
de aer va produce emisia de sunete. Inflamația, paralizia, dezvoltarea de excres‑
cente sau alte patologii apărute la nivelul corzilor vocale vor perturba procesul 
vorbirii. Răgușeala (disfonia) este, de obicei, primul și cel mai evident simp‑
tom al unei afecțiuni laringiene care implică și afectarea corzilor vocale, dar to‑
tuși ea poate apare și ca simptom secundar în anumite afecțiuni ale aparatului 
respirator, sistemului nervos, endocrin sau chiar în cazul unor afecțiuni psihi‑
ce, când laringele și corzile vocale nu prezintă nici o leziune organică. Pe lân‑
gă răgușeală, pacientul mai poate prezenta o serie de simptome cum ar fi: obo‑
seala vocii, înțepături, arsuri, jenă în gât, tensiune și durere la nivelul gâtului, 
senzație de lipsă de aer, tuse seacă, iritativă, gust amar sau acru în gură dimi‑
neața. Diagnosticul corect al cauzelor răgușelii se face în cabinetul medicului 
ORL şi chirurgie cervico‑facială. O evaluare completă a vocii necesită o anam‑
neză atentă, un examen clinic ORL complet și o evaluare completă a funcțiilor 
laringelui și a calităților vibratorii ale corzilor vocale. Pentru aceasta, la dispo‑
ziţia clinicianului de astăzi se află o gamă largă de modalități de investigare, de 
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la sistemele perceptuale vizuale și auditive până la tehnici acustice, aerodina‑
mice și endoscopice. Tulburarea vocii se întâlnește frecvent în laringite, parali‑
zia uni sau bilaterală a corzilor vocale, formațiuni canceroase sau necanceroase 
(noduli, polipi) ale corzilor vocale, disfonia spasmodică de factură neurologi‑
că, bâlbism (bâlbâiala).

Rep.: Ştim cu toţii despre faptul că vocea şi auzul sunt într‑o „simbi‑
oză perfectă”. Cum se poate depista la timp, în primele zile sau luni de viaţa a 
unui copil, lipsa acestora.

A. M.: Societatea umană s‑a dezvoltat pe baza comunicării, iar comu‑
nicarea între oameni este auditiv‑verbală. În ultimele decenii, deși comunica‑
rea este din ce în ce mai tehnologizată, vorbirea și auzul rămân componentele 
esențiale ale contactului interuman. Se spune că țipătul bebelușului la naștere 
este semnalul de bun venit pe care noul născutul îl transmite celor din jur. Prin 
urmare ne facem auzită vocea încă de la naștere, iar ulterior dobândim limba‑
jul. În schimb hipoacuzia congenitală, care este o problemă majoră de sănăta‑
te, fiind una dintre cele mai frecvente anomalii congenitale cu o frecvență de 
1 – 3/1000 de nou‑născuți, reprezintă un handicap invizibil la naștere. Copilul 
hipoacuzic arată normal fizic (cu excepția sindroamelor genetice cu ampren‑
tă caracteristică) și, aparent, se dezvoltă normal în primul an de viață. De‑abia 
mai târziu, după câteva luni de viață, părinții pot observa lipsa reacției copilu‑
lui la sunete – nu reacționează la sunete obișnuite, la vocea mamei. În lipsa au‑
zului, copilul ori nu poate dezvolta limbaj deloc, ori achiziționează puține cu‑
vinte, cu tulburări importante de dicție. Și cum „puterea vorbelor, nu puterea 
vocii, contează” diagnosticul și tratamentul precoce al hipoacuziei la nou‑năs‑
cut își dovedește importanța majoră și complexă. Screeningul auditiv efectuat 
imediat după naștere are scopul de a detecta timpuriu deficiențele de auz con‑
genitale și se adresează unei probleme de sănătate cu profunde implicații indi‑
viduale și sociale, surditatea.

Rep.: Diagnosticul de surdo‑mut poate fi tratat sau ameliorat. Ne pu‑
teţi spune ce pot să facă cei aflaţi în această situaţie, în special părinţii care au 
copii cu astfel de afecţiuni?

A. M.: Severitatea deficitului auditiv, mai ales dacă nu este reabilitat 
prin metode chirurgicale sau protetice adecvate, modelează copilul din multi‑
ple puncte de vedere. Din punct de vedere auditiv şi verbal, copilul hipoacu‑
zic poate fi oriunde între surdomutitate și limbaj defectuos, dar acestor impedi‑
mente li se adaugă dificultățile de integrare în colectivitățile școlare, progresul 
academic limitat și, nu în ultimul rând, frustrări și lipsa respectului de sine. So‑
luţia potrivită le poate permite copiilor cu pierdere a auzului să se bucure de o 
viaţă plină de sunete, vorbire, râs și muzică. Chiar şi copiii născuţi surzi pot în‑
văţa cu încredere la o şcoală de masă, pot dansa pe melodiile preferate şi vă pot 
auzi spunând, „te iubesc”. Există soluții, inclusiv implantul cohlear, pentru a 
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„colora” auditiv și verbal lumea pacientului hipoacuzic. Pentru diagnostic co‑
rect si opțiuni terapeutice acești pacienți trebuie să fie consultați de un medic 
ORL și chirurgie cervico‑facială.

Rep.: O familie în care unul sau ambii părinţi au această afecţiune ris‑
că să aducă pe lume copii cu astfel de probleme?

A. M.: Hipoacuzia este o afecţiune determinată de multiple cauze ge‑
netice şi non‑genetice. Cauzele genetice reprezintă între 50‑60 la sută din hi‑
poacuziile copilului, iar gravitatea afecţiunii este influenţată de modul de 
transmitere ereditar, de prezenţa unor trăsături distincte asociate (sindromi‑
ce/non‑sindromice) de mutaţiile cauzatoare. Pot exista familii în care surdi‑
tatea să apără pe parcursul mai multor generații (și aici vorbim de transmitere 
ereditară) sau poate să fie ca și caz izolat de surditate, dar care ulterior în func‑
ţie de tipul de mutaţie să‑l transmită descendenților. Deşi un istoric famili‑
al poate ajuta la găsirea cauzei genetice, absența acestui istoric de hipoacuzie la 
membrii familiei nu înseamnă că surditatea nu e de cauza genetică. De fapt, hi‑
poacuzia de cauza genetică poate apare și la un copil ai cărui părinți aud normal 
și care nu au avut rude cu hipoacuzie. De aceea e important să se coreleze in‑
formațiile obținute din examinarea fizică, testele clinice, istoricul familial (ar‑
borele genealogic) și testele genetice pentru a identifica cauza. Cunoscând ca‑
uzele hipoacuziei, consilierea genetică a pacienților vine în sprijinul acestora, 
clarificarea statutului genetic al membrilor familiei îi ajută să ia decizii în for‑
mate medicale şi personale. Și familiile copiilor cu hipoacuzie trebuie să ia în 
considerare sfatul genetic care permite aflarea riscului de apariţie a bolii la sar‑
cinile ulterioare.

Rep.: O anumită categorie profesională, cum ar fi profesorii, solişti vo‑
cali sunt mai expuşi la afecţiunile legate de voce. Ce sfaturi aveţi pentru cei care 
folosesc intens vocea?

A. M.: Profesioniştii vocali prezintă un risc crescut de leziuni la nivelul 
corzilor vocale, proporţional cu solicitările impuse de profesie la nivelul apara‑
tului fonator. Soliștii vocali utilizează frecvent vocea la extremele ambitusului 
şi la nivelul maxim al intensităţii şi sunt, în general, persoane sociabile, expan‑
sive, care utilizează în exces şi vocea vorbită. Trebuie evitate comportamentele 
vocale abuzive: strigatul/ţipatul, vorbitul în şoaptă, tusea/raclajul gâtului, mor‑
măitul (grohăitul), vocalizarea în timpul exerciţiilor, vorbirea în mediu zgo‑
motos la evenimente sportive, baruri, restaurante, discoteci, mediu industri‑
al; cântatul pe extremele ambitusului, vorbitul şi cântatul excesiv în cazul unei 
răceli sau a unei laringite acute. Evitarea abuzului şi a mal menajului vocal asi‑
gură sănătatea aparatului fonator şi evită apariţia comportamentelor vocale ne‑
corespunzătoare. Creşterea rezistenţei la îmbolnăviri se poate realiza printr‑un 
stil de viaţă sănătos, practicarea de exerciţii fizice regulate, alimentaţie raţiona‑
lă, respectarea orelor de odihnă şi somn. Totodată trebuie acordată atenţie şi re‑
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ducerii riscului de infecţii prin spălarea regulată a mâinilor, evitarea contactului 
mâinilor cu gura şi ochii, evitarea contactului cu persoane bolnave.

Rep.: Este sau nu vocea reprezentativă pentru personalitatea unei per‑
soane. Experţii în comunicare spun că oamenii exprimă anumite trăsături de 
personalitate prin voce. Dumneavoastră fiind cu om cu experienţă în acest do‑
meniu, inclusiv cu experienţă de comunicator în relaţia cu pacienţii, cu oame‑
nii bolnavi pe care îi trataţi, ce ne puteţi spune? Vocea poate oferi detalii despre 
persoană, despre personalitate, temperament?

A. M.: Poetul Paul Eluard spunea: „Îți aud vocea în toate zgomotele 
lumii”. Aşadar, vocea, această particularitate specific umană de a emite sunete 
articulate, este purtătoarea istoriei noastre. Vocea umană este expresia unică a 
personalităţii. Intonaţia, accentul, ritmul vorbirii, tăcerile, ezitările sunt tot atâ‑
tea indicii despre ceea ce suntem, cum gândim, ce stare de spirit avem. Fiecare 
are personalitatea sa vocală. Fiecare voce este diferită de celelalte. Vocea umană 
are puterea de a capta atenţia şi încrederea celor din jur, de a motiva, de a fasci‑
na, de a seduce, de a convinge, de a linişti, aşa cum, dacă nu e bine „calibrată” şi 
controlată, poate modifica sensul mesajelor pe care le transmitem, poate sugera 
comportamente arogante, obositoare, iritante, indecise, ostile etc.

Rep.: Câteva sfaturi pentru „îngrijirea vocii” ‑ igiena vocală?
A. M.: Hidratarea corespunzătoare ‑ minimum doi litri de lichide pe 

zi, reducerea consumului de cafea, alcool, băuturi cofeinizate, evitarea fumatu‑
lui activ şi pasiv, evitarea aerului uscat şi poluat, evitarea expunerii la substanțe 
iritante, dieta echilibrată, reducerea refluxului gastro‑esofagian prin modificări 
comportamentale şi de dietă sunt câteva din regulile de igiena vocală. Pentru 
reducerea refluxului se recomandă: evitarea alimentaţiei cu 3‑4 ore înainte de 
culcare, masa de seară să fie relativ uşoară şi redusă cantitativ, menţinerea unei 
greutăţi optime a organismului (dar evitarea curelor de slăbire drastice care duc 
la creşterea refluxului) şi administrarea de medicamente la indicaţia medicului.

Magazin Sălăjean, 22 aprilie 2022
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Tu ştii cine sunt eu?
Învăţ și acum, la vârsta mea, să am răbdare, să nu judec şi să nu mă gră‑

besc în a face etichetări. Încerc să mă înconjor de oameni cu care mi‑e simplu 
și bine, cu care nu mă plictisesc niciodată și care mă inspiră tot timpul. Îmi plac 
oamenii care ştiu multe, care sunt mai buni decât mine, care nu promit multe, 
dar fac multe. Îmi displac lăudăroşii, dar şi cei care epatează. Cu ultima catego‑
rie e destul de greu pentru mine. Uneori, îmi dau seama că explodez de nervi 
și simt că nu mă ajută nicio tehnică de respiraţie sau meditaţie avansată. Și ju‑
dec, mă sufoc și mă întreb: „Cum poţi fi așa?”. Mi‑am dat seama, zilele trecu‑
te că una dintre reacţiile mele cele mai inadecvate și greu de controlat este cea 
legată de oamenii care epatează şi care se laudă în permanenţă. Eu una nu în‑
ţeleg, deși încerc cu eforturi să pricep, de ce unii oameni consumă timp, ener‑
gie și bani, pentru a fi cei mai eleganţi, cei mai culţi, cei mai deștepţi, chiar şi 
cei mai „iubiţi dintre pământeni”. Se vede cu ochiul liber că nevoia de epatare 
vine din nesiguranţă, neîncredere și lipsă de afecţiune. Sau poate ochiul meu e 
prea liber? De fiecare dată mă simt de parcă aș fi de pe altă planetă, când întâl‑
nesc un om care nu se mai satură să‑mi povestească despre tot ce are, ce este și 
ce poate. Mă gândeam zilele trecute la vremurile triste când ne îmbrăcam la fel, 
mâncam la fel, gândeam la fel, simţeam la fel. Nu, nu suntem egali! Ştiu asta 
şi mai ştiu că toţi avem loc sub soare. Dar unii vor să fie mai strălucitori decât 
soarele. Nevoia de a fi cel mai elegant, cel mai inteligent, cel mai puternic, cel 
mai iubit şi, dacă se poate, singurul, duce la comportamente exagerate faţă de 
ceilalţi. Pentru mine epatarea este o reflectare a unui orgoliu ce a crescut până 
a ajuns nemăsurat. Ce câştigi dacă afişezi un comportament elevat, manierat şi 
te identifici cu esenţa bunului simţ? Încep cu respect, continuu cu admiraţie şi 
termin cu inspiraţie şi încredere. Eu sunt de modă veche şi încă mai sper că uşi‑
le şi oportunităţile se deschid mult mai uşor cu un „Bună ziua doamnă, se poa‑
te? Am stabilit o întâlnire cu domnul director la ora 13”, decât cu „Bună, vreau 
să‑l văd pe director, acum! Cum, n‑a venit?! Tu ştii cine sunt eu?”. Pentru mine 
stridenţa nu ajută. Cine o practică iese în evidenţă doar printr‑un show ieftin al 
propriei persoane. Oricât am încerca să atragem atenţia, întotdeauna eleganţa 
va prima. Pentru mine, niciodată „pomul de Crăciun”, volumul vocii sau lim‑
bajul colorat nu vor ajuta în obţinerea rezultatului dorit. De ce? Pentru că de‑
ranjează, pentru că nu place vizual şi auditiv. Repet, pentru mine!

Magazin Sălăjean, 12 iulie 2022
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A XVIII. Szilágyság-kutatás 
napjának rövid krónikája

A pandémia miatti egy évnyi kimaradás után 2021. november 27‑én 
a szükséges járványügyi szabályok betartásával tartották meg az Erdélyi Mú‑
zeum‑Egyesület (EME) zilahi és szilágysomlyói fiókegyesületének immár ha‑
gyományossá vált rendezvényét, a Szilágyság‑kutatás napját. Az idei volt a ti‑
zennyolcadik alkalom, hogy a szilágysági és az erdélyi tudományos‑művelődési 
élet képviselői megoszthatták egymással és a közönséggel tapasztalataikat, ku‑
tatási eredményeiket, és mindez szervesen illeszkedett a Magyar Tudomány 
Napja Erdélyben elnevezésű országos rendezvénysorozatba is. 

Az eseménynek helyet adó zilahi Vigadó nagytermében a dr. Petri Mór‑
ról és más szilágysági kötődésű személyiségekről (Ady Endre, Balázs Árpád, 
Iuliu Maniu, Szikszai Lajos) készített plakátkiállítás fogadta a meghívottakat, 
akik jelenlétükkel a Szilágyság mindegyik magyarlakta vidékét voltak hivatot‑
tak képviselni. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Sipos Gábor, az EME 
országos alelnöke, valamint a közélet és egyházi élet tisztségviselői közül Se‑
res Dénes parlamenti képviselő, a Szilágy megyei RMDSZ elnöke, Dari Ta‑
más, Szilágy megye kormánymegbízottja, Fazakas Miklós zilahi alpolgármes‑
ter, Szász Róbert Bálint, a Zilahi Református Egyházmegye esperese és Vincze 
Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese voltak jelen. 
Számos civilszervezet (az EME szilágysomlyói fiókegyesülete, a zilahi EMKE, 
a Tövishát Társaság) és oktatási intézmények is képviseltették magukat tagja‑
ik és támogatóik által.

A köszöntések rendjén Kovács Kuruc János, a EME Zilah és vidéke 
fiókegyesületének alelnöke elmondta, hogy ezt az ülésszakot a fiókegyesület 
egykori elnöke, dr. Bajusz István történész, muzeológus, egyetemi tanár em‑
lékének szentelték a szervezők, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az itt ki‑
állított kétnyelvű plakátanyaggal a román közönség számára is szerették volna 
elérhetővé tenni a szilágysági magyar művelődéstörténet legjelesebb képviselő‑
inek munkásságát. Seres Dénes parlamenti képviselő köszöntőjében megem‑
lítette, hogy az eddig megtartott Szilágyság‑kutatási alkalmak fontos hozadéka 
volt, hogy a megvitatott tudományos témákat idővel más szilágysági közössé‑
gek is megismerhették. Szász Róbert Bálint esperes a Thesszalonikabeliekhez 

viCsai zsolt
Hepehupa
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írott első levél egy részletével üdvözölte a résztvevőket, míg Vincze Minya Ist‑
ván arról szólt, hogy egy nép nemcsak hitében, hanem kultúrájában is él, ezért 
nap mint nap meg kell élni mindkettőt.

A tudományos előadások sorát dr. Sipos Gábor indította, aki Szilágy 
vármegye 145 évvel ezelőtti megalakulásáról értekezett, és kiemelte, hogy bár 
az 1876. szeptember 4‑én létrehozott közigazgatási egység viszonylag fiatal ala‑
kulat, maga a Szilágy elnevezés mint egyházszervezeti név már az 1300‑as évek‑
ben használatos volt. Őt Gáspár Attila követte, aki elsősorban az elmúlt ko‑
rok homályából kiemelkedő szilágysági református lelkészek és tanítók‑tanárok 
(Derecskei Demeter, Ilosvai Selymes Péter, Szegedi Kis István, Budai Ézsaiás, 
Bátai György, Keresztúri Bálint, Keresszegi Herman István, Gyarmathi Sámu‑
el, Szentes István, Salamon József) egyháziének‑szerzői, teológiai és irodalmi 
munkásságát méltatta. 

Az ülésszak powerpointos bemutatókkal kiegészített előadásokkal foly‑
tatódott. Dr. Bartha Zoltán kolozsvári levéltáros Kraszna vármegye 1711 és 
1784 közötti főispánjairól közölt életrajzi adatokat, és velük kapcsolatban meg‑
állapította, hogy eme közéleti tisztség betöltésében a vallási (katolikus vagy re‑
formátus) hovatartozás ellenére inkább a Habsburg‑házhoz való hűség játszott 
sokkal fontosabb szerepet. Dr. Zsigmond Attila művészettörténész a menyői 
református templom reneszánsz keresztelőmedencéjének egykori megrende‑
lőjéről, készítőjéről és a bukaresti történeti múzeumba kerülésének kalandos 
útjáról számolt be. Dr. Széman Péter, az EME szilágysomlyói fiókegyesüle‑
tének elnöke Báthory István személyiségéről, valamint azokról a küzdelmek‑
ről emlékezett meg, amiket a fiókegyesület és a Báthory Alapítvány elnökeként 
munkatársaival folytatott a nagy fejedelem és király emlékezetének elfogadta‑
tásáért a város román lakosságának körében. Az ülésszak első része dr. Murá‑
din János Kristóf előadásával zárult, melyet gróf Teleki Béláról, ifj. Wesselényi 
Miklós dédunokájáról, a zsibói kastély utolsó jogos uráról és annak közéleti te‑
vékenységéről tartott.

Szünet után a rendezvény a Petri Mór‑emlékoszlop felavatását hátrál‑
tató körülmények ismertetésével és a plakátkiállítás anyagának részletesebb be‑
mutatásával folytatódott, majd dr. T. Szabó Csaba ókorkutató, Lakóné Hegyi 
Éva nyugalmazott zilahi muzeológus és Kovács Kuruc János történész emléke‑
zett meg dr. Bajusz Istvánról, aki jól képzett szakember, lelkiismeretes egyete‑
mi tanár és tudományszervező, iskolateremtő régész és bölcs humorral megál‑
dott ember volt. Megemlékezésének végén Lakóné Hegyi Éva a Teleki‑örökség 
kapcsán még fontosnak tartotta emlékeztetni a hallgatóságot arra, hogy a zi‑
lahi múzeum kiállítási alapanyagának jelentős része a Wesselényi‑Teleki‑gyűj‑
temény is, melyet a zsibói Wesselényi‑kastélyból előbb a református parókia 
padlására menekítettek 1944‑ben, majd innen a múzeumba került, több mint 
háromezer apró régészeti tárgyat tartalmaz, és „Colecția Wesselényi‑Teleki” né‑
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ven került bejegyezésre a múzeum állandó leltárába 1958‑ban.
A rendezvény utolsó momentuma a Petri Mór‑díj átadása volt, me‑

lyet idén Kaszta András hadadi nyugalmazott fizikatanár és iskolaigazgató, Var‑
ga D. István szilágycsehi nyugalmazott magyartanár és aligazgató, valamint 
Györfi‑Deák György zsibói könyvtáros és író vehetett át. Laudációjukat a díja‑
zottak előbb említett sorrendjéhez igazodva Kovács Kuruc János, Antal Katalin 
és Kürti Barna olvasta fel.

    
Rezumat: În reportaj sunt relatate evenimentele celei de a XVIII‑a 

ediții a Zilei Cercetării Sălăjene, o conferință științifică abordând teme prepon‑
derent istorice, istoriografice, teme de folclor și de păstrare a tradițiilor și care 
este organizată de filiala șimleuană și cea zălăuană a Societății Muzeului Arde‑
lean. Acest eveniment a avut loc în clădirea Transilvania a Primăriei Municipi‑
ului Zalău la data de 27 noiembrie 2021.

Hepehupa, 2021/3



Jubileumi oknyomozás a           
Hepehupa folyóirat indulásáról

 Könnyebben meg lehetne írni az idén 20. évét betöltő Hepehupa folyóirat 
létrejöttének történetét, ha rendelkeznénk a vele kapcsolatos írott vagy fényképes 
dokumentumokkal. Mivel tanulmányom megírásakor ezekről a forrásokról nem 
sok biztosat tudunk, ezért ezúttal a lap elindításában fontosabb szerepet játszó sze‑
mélyek emlékezetére, illetve a korabeli sajtóban közölt nyilatkozatokra hagyatkoz‑
hatom. 

 A Hepehupa 2002‑es indulását hosszas, évekig húzódó tervezgetés előz‑
hette meg. Zilahi értelmiségi és politikusi körökben talán Kovács Kuruc János törté‑
nelemtanár, helytörténész szorgalmazta legtöbbször egy művelődési lap elindítását. 
Lelkesedését, ügybuzgalmát elmondása szerint az 1999‑ben megjelent és a zila‑
hi Color Print nyomdában nyomtatott Szilágysági magyarok kismonográfia‑gyűj‑
temény sikere is táplálta. E kiadvány munkálatainak koordinálása, a nyomdatulaj‑
donos Major Istvánnal kialakult barátsága, valamint az egyes szerzőkkel folytatott 
beszélgetések közben születhetett meg a gondolat, hogy Szilágyságban is életképes 
maradna egy művelődési lap, hisz ez a tájegység is rendelkezik azokkal az írástu‑
dókkal, akik terjedelmesebb honismereti vagy irodalmi írásaikkal folyamatosan el 
tudnák látni a betűre éhes magyar olvasóközönséget. 
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 A magánbeszélgetésekben, az értelmiségi és politikai körökben, fóru‑
mokon időről időre felmerülő ötlet megvalósulásának lehetősége 2000 őszétől 
még gyakrabban szóba jöhetett, ugyanis ekkor került kisebbségi kulturális refe‑
rensként a Hagyományos Kultúrát Őrző és Támogató Központ (közismertebb 
szilágysági nevén a Népi Alkotások Központja) Szilágy megyei fiókintézeté‑
hez Szőke Anna Szilágycsehből. Visszaemlékezései szerint az intézmény akkori 
igazgatója, Cristian Contraș stratégiai feladatként, targetként jelölte ki számára 
egy magyar nyelvű folyóirat létrehozását egy, akkor már létező román nyelvű 
folyóirat mellé. Ennek érdekében 2001 őszén egy informális találkozót szer‑
veztek zilahi értelmiségiek részvételével a hagyományőrző központ akkori szé‑
khelyén, az egykori Vigadó egyik irodájában. Az eseményen Cristian Contraș 
mellett részt vett Fejér László újságíró, Gáspár Attila zenetanár, Kerekes Edit zi‑
lahi RMDSZ‑elnök, Nagy Árpád tanfelügyelő, Szabó Vilmos képzőművész és 
minden valószínűség szerint mások is. A találkozón az igazgató felvázolta el‑
képzeléseit a lap profiljával, tematikájával kapcsolatban, és a résztvevők felkér‑
ték Fejér Lászlót, hogy vállalja a szerkesztői feladatokat, amire Szőke Anna sze‑
rint Fejér László csak annyit mondott, hogy még meg kell gondolnia a felkínált 
lehetőséget.  

 A már említett tervezgetési folyamat egyik emblematikus jelenete Sző‑
ke Anna emlékezete szerint akkor történt, amikor Zilah egykori alpolgármeste‑
rének, Fekete Károlynak az irodáján egymástól függetlenül, de ugyanazon a na‑
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pon és időpontban jelent meg  Cristian Contraș és Kovács Kuruc János. Akkor 
derült ki, hogy többek között mindketten ugyanazért az ügyért lelkesednek, 
mindketten a lapalapítás lehetőségeit is szerették volna megbeszélni az elöljá‑
róval. Mindez a vigadóbeli megbeszélés után történt. 

 A magyar nyelvű kulturális lap létrehozásának körülményeiről meg‑
kérdeztem Cristian Contrașt is, aki a következőképpen emlékszik a történte‑
kre: „Abban az időben a Szilágy megyei hagyományőrző központ adta ki az 
Origini. Caiete Silvane folyóiratot román nyelven, főszerkesztője Liviu Bordaș 
volt. (...) Hogy megjelenjen egy magyar nyelvű kulturális folyóirat is, néhány 
nagyon jó barátommal találkoztam abban az időben: Fejér Lászlóval, Kere‑
kes Edittel, Daniel Hobleával, Kuruc Jánossal, Major Pistivel, Szabó Vilmos‑
sal. (Elnézést kérek, ha megfeledkeztem valakiről, aki még részt vett akkori‑
ban a folyóirat megjelenésében!) Emlékszem, hogy a találkozók az akkori Zilah 
néhány hírneves helyén történtek: az Albă ca Zăpada teraszán, a Porolissum 
vendéglőben vagy Pistinél otthon.” A levélíró méltatja Szőke Anna szerepét a 
projektben, akit „lelkes, szenvedélyteli és energikus személynek” nevez.1 

 Cristian Contraș emlékeit és az események kronológiáját Fejér László 
meggyőzésének történetével szükséges folytatnom. Erre Kovács Kuruc János, 
Major István és Szőke Anna (és valószínűleg mások) részvételével került sor a 
megyei RMDSZ Kossuth utcai székházában. Itt egy hosszas beszélgetés során 
Major Istvánnak azzal sikerült meggyőznie az újságírót, hogy arra kérte: le‑
galább az első lapszám szerkesztését vállalja el, adja meg az esélyt magának, 
hogy legyen ideje megtapasztalni, hogyan érzi magát ebben a szerepben.2 Ez a 
körülmény azért érdemel említést, mert rávilágít a készülődő folyóirat kétla‑
kiságára, és arra a tényre, hogy bár előkészítésében meghatározó szerepe volt 
a hagyományőrző központnak, tényleges elindulását mégis annak köszönhe‑
ti, hogy Major István vállalta fel a kiadásával járó kezdeti költségeket és ügyin‑
tézést. Erre azért is kerülhetett sor, mert a hagyományőrző központ nem vál‑
lalhatta egy csupán negyedévesre tervezett folyóiratszerkesztőség fenntartását, 
Major István nyomdájában viszont szívesen látott vendég volt bárki, aki tenni 
szeretett volna a folyóirat érdekében. Erre a kettősségre jól rávilágít Józsa Lász‑
ló is a korabeli sajtóban a lap 1. számának megjelentetésről szóló cikkében: „a 
nagyobb terjedelmű, tudományos népszerűsítő dolgozatoknak, hosszabb léleg‑
zetű írásoknak is teret nyújtó folyóirat ötlete a Megyei Művelődési Felügyelő‑
séghez tartozó Népi Alkotások Központ vezetőségétől származik. Közel fél éve 
[értsd: 2001 második felében] ők javasolták, hogy a több román nyelvű ‑ kö‑
tetnyi ‑ kulturális folyóirat mellett indítsanak egy magyar nyelvűt is. Az anyag‑
1. Részlet Cristian Contrașnak Vicsai Zsolthoz 2022. február 27‑én írott, román nyelvről 
fordított elektronikus leveléből. Az Origini. Caiete Silvane folyóirat neve magyar fordításban 
Gyökerek. Szilágysági Füzetek.
2. Az említett érvre hivatkozik Kovács Kuruc János is a Hároméves a Hepehupa című 
újságcikkben: „Habár annak idején csak az első szám szerkesztésére vállalkozott Fejér László, 
most már a Hepehupa 12. számánál tart.” (Szilágyság , 2005. február 18.)
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gyűjtés és a szerkesztés során viszont egyremásra csak ígéretnek tűnt az anyagi 
fedezet biztosítása. Ekkor a Color Print nyomda vezetője, Major István biztatta 
tovább a szerkesztőket, szervezőket. Ha a megye félreáll, közölte, akkor ő egye‑
dül fogja biztosítani a folyóirat első számának megjelenését. A többire majd 
megpróbálnak pályázati úton is pénzt szerezni.”3 Mindehhez hozzátehetjük, 
hogy a hagyományőrző központ végül 2002‑ben, a lap elindulásakor megfelelő 
anyagi támogatást nyújtott a kiadási költségek fedezésére, és tette ezt a további‑
akban is. 

 A Cristian Contraș által némi nosztalgiával emlegetett nem hivatalos 
találkozók egyike, talán a legfontosabbik immár 2001 novemberében történt a 
Major István nyomdájában. Ide gyülekeztek egyeztetések végett az első lapszám 
megjelentetéséhez verbuvált munkacsoport tagjai. Kovács Kuruc János néhány 
évvel később a következőképpen emlékezett az eseményre: „A Hepehupa szi‑
lágysági művelődési folyóirat 2001. november 13‑án fogant a zilahi Color Print 
nyomda Kraszna utcai székhelyén, miután egy szűkebb csapat egyeztetett Sző‑
ke Anikó munkahelyén, a Népi Alkotások Központjában. A megszólított értel‑
miségiek népes csoportja elhatározta, hogy Hepehupa néven még eddig sosem 
létező művelődési lapot alapít és indít útjára.”4 A szemelvényből kitűnik, hogy 
a szerző fontos lépésnek tartja a vigadóbeli találkozót is, de amikor már konkré‑
tumok, megjelenés előtt álló szövegek, szerkesztőségi feladatok is szóba kerül‑
hettek, az a november 13‑ai találkozó volt. Mindehhez érdemes hozzáfűzni 
Major István észrevételét, miszerint 2001 őszén számos alkalommal jelentek 
meg nála kisebb‑nagyobb csoportjai a lap alakuló munkaközösségének, ő maga 
pedig Fejér Lászlóval együtt szintén többször felkereste Kolozsváron Fodor 
Sándor írót egyeztetések, szakmai megbeszélések végett. Major István egyéb‑
ként ebben az időszakban a Román Televízió kolozsvári szerkesztőségénél dol‑
gozott operatőrként, nyomdájának ügyvezető igazgatója Szigeti Pál volt, aki a 
lap ISSN‑számát is megszerezte. 

 Sokszoros megbeszélések, egyeztetések, találkozók után az első, Szilá‑
gyságban nyomtatott magyar nyelvű kulturális folyóiratot 2002. január 30‑án 
vehette kézbe az olvasóközönség egy nagyszabású rendezvény keretében. Az 
eseménnyel kapcsolatos legfontosabb adatokat Józsa Lászlónak a már említe‑
tt cikkében találjuk: „Hepehupa címmel hiánypótló művelődési lap jelent meg 
Zilahon, amelynek bemutatóját szerda délután [értsd: 2002. január 30‑án] tar‑
tották a Szilágy Megyei Múzeum képtárának nagytermében.”5 A rendezvényen 
népes közönség előtt Fodor Sándor és Péntek János kolozsvári nyelvészpro‑
fesszor méltatta a lap jelentőségét, Fejér László többek között tartalmi ismer‑
tetőt tartott, és felszólaltak Kovács Kuruc János, Major István, Major Miklós 
néprajzi gyűjtő, valamint a politikai élet képviselői is. Az eseményt az elemi 

3. Józsa László: Új folyóirat a Szilágyságban. Krónika, 2002. február 1., 9.
4. Kovács Kuruc János: Hároméves a Hepehupa. Szilágyság, 2005. február 18.
5.  Ez a terem a megyei múzeum történeti részlegének épületében van.
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osztályos Kővári Aranka furulyajátéka, valamint Major Loránd és ifj. Tunyogi 
Ferenc klasszikusgitár‑játéka tette hangulatosabbá. 

 A rendezvény kitüntetett szerepét bizonyítja, hogy a Szilágyság heti‑
lap 5., 2002. február 1‑jei száma is címlapon közölte Fejér László főszerkesztő 
Köszöntő sorok című jegyzetét, amellyel maga a Hepehupa is útjára indult. Eb‑
ben magyarázatot ad a főszerkesztő a névadásra is: „Miért Hepehupa? A szó ér‑
telmezése szerint buckákra, mélyedések egymásutániságára, gidres‑gödrös fe‑
lületre, azaz egyenetlen felszínre utal. Meglehet, áll ez a közölt írásokra, ennek 
ellenére vállaljuk, mert Ady tette hét határon túl híressé a «hepehupás vén Szi‑
lágyot», így került be a köztudatba, s évtizedek múltán a közíró Beke György 
könyve címéül választotta a tájegység külső arculatára a legjellemzőbbnek tar‑
tott jelzőjét e vidéknek.” 

 Fejér László a névadással kapcsolatban valószínűleg helyszűke miatt, 
esetleg egyéb megfontolásból nem tett említést arról, hogy a lap címét Fodor 
Sándornak, a Csipike írójának köszönhetik a szilágyságiak, Kovács Kuruc János 
szerint ugyanis Fodor úr döntötte el a dilemmát: Szilágysági Hepehupa vagy mi 
legyen a cím? Legyen egyszerűen csak Hepehupa! ‑ javasolta a híres író a soks‑
zoros egyeztetések egyikén. A 2002. januárjában útjára bocsájtott folyóiratnak 
egyebek mellett az is érdekessége, hogy a borítóján szereplő Gyökerek című 
Szabó Vilmos‑pasztellrajz épp a lap elindulását lehetővé tevő Major István tu‑
lajdonában van.

 A Hepehupa első évfolyamának kiadványain megfigyelhetőek azok a 
befelé, a Color Print nyomda számítógépeibe tartó irányok, amelyek nagyban 
segítették Fejér László munkáját is. A szövegek összegyűjtésében segédkező 
személyek leginkább azok voltak, akik a lap elindulása körül is szervezkedtek. 
A történelmi és néprajzi tanulmányok jelentős részét azok a szerzők jegyezték, 
akikkel a főmunkatársnak kinevezett Kovács Kuruc János is jó kapcsolatokat 
ápolt, közülük a következők valóban szerepeltek a Szilágysági magyarok mono‑
gráfiában: Bajusz István, Csetri Elek, Egyed Ákos, Kovács Miklós, Lakóné He‑
gyi Éva, László László, Major Miklós, Mitruly Miklós, Nagy Árpád. A Szilágyc‑
seh környéki kapcsolatokkal rendelkező Szőke Annának sikerült megnyernie a 
lap számára Fóris Mónika és Kun‑Gazda Gergely völcsöki református lelkész 
lelkesedését. Maga Fejér László elsősorban az irodalmi rovat számára gyűjtötte 
és biztatta a szerzőket: B. Simon Györgyöt, Boér Klárát, Hajdu Attilát, Kincses 
Annát Szilágysomlyóról és környékéről; Simonfy Józsefet Szatmárnémetiből; 
Bekő N. Ildikót, a fiatal Kiss Lehelt, László Lászlót és számos román alkotót, 
valamint az őket fordító Szabó K. Istvánt Zilahról; Györfi‑Deák Erzsébetet és 
Györfi‑Deák Györgyöt Zsibóról. 

 Hozzávetőleg az előbbiekben felvázolt módon indult a Hepehupa 
folyóirat. Elindításában szerepet játszottak a 90‑es évek végi, 2000‑es évek ele‑
ji kedvező politikai‑közéleti viszonyok úgy országos, mint megyei szinten, a 
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román és magyar értelmiségi, politikai körökben érvényesülő együttműködé‑
si szándékok. Előkészítésének minden momentumát talán már lehetetlen fe‑
lidézni, de azt hiszem, ennek fő erővonalait sikerült felvázolnom.

         

Rezumat: Articolul reprezintă o scurtă cronică a înființării și lansării 
revistei Hepehupa. Evenimentele relatate pe baza mărturiilor celor implicați 
(Cristian Contraș, Fejér László, Kovács Kuruc János, Major István, Szőke 
Anna) s‑au întâmplat în cursul anului 2001 și începutul lui 2002 ‑ revista îm‑
plinind astfel 20 de ani de existență în anul 2022. 

 Hepehupa, 2022/1



Hagyomány teremtődik
A Tollforgatók versíró pályázatnak 2019‑es indulása óta az ismerőse va‑

gyok, igaz, akkor még a neve „Írd ki magadból!” volt. Úgy rémlik, egy ismerő‑
söm révén szereztem tudomást a Tövishát Kulturális Társaság projektjéről, és 
akkor még újdonsült, izgága szerkesztőként nyomban lecsaptam a díjazott ver‑
sekre. Meg is jelent közülük 2019/2. számunkban Antal Norbert, Nagy Boglár‑
ka Denisza, Mészáros Botond és Szilágyi Ákos verse, s ők időközben még más 
szövegekkel is megajándékozták olvasóinkat.

A pályaművek értékeléséhez 2020‑ban csatlakoztam, ekkortól fut a pá‑
lyázat Tollforgatók név alatt. Azt hiszem, a zsűriben résztvevő társaimmal, An‑
tal Katalinnal, a Tövishát Társaság elnökével, Bántó Evódia és Varga‑Dobai Ist‑
ván magyartanárokkal, valamint a mindenkori vendégtagokkal ‑ az egy évvel 
korábbi vetélkedő középiskolás nyertesével és közismert kulturális személyi‑
ségekkel, eddig Marosán Csaba színművésszel és Székely Örs költővel ‑ el‑
mondhatom, hogy pezsdítő beszélgetéseknek lehettünk részesei az azóta eltelt 
időben, még akkor is, ha ezek online felületen zajlottak. Örömteli élményként 
tarthatjuk számon a vetélkedő idei fejleményét is, miszerint a kezdeti gyérebb 
érdeklődés után mostanra szemlátomást gyarapodott a jelentkezők száma: több 
mint 30 szövegről tereferélhettünk április 11‑én, épp a magyar költészet napján 
szervezett Messenger‑hívásban. (Az időzítés nem volt véletlen: a pályázatot épp 
a magyar költészet méltó megünneplésének szándéka hívta életre.) 

Az is jó ötletnek bizonyult, hogy 2021 óta nemcsak diákoktól várnak al‑
kotást a szervezők, hanem a középiskola padjától már elbúcsúzó, fiatalabb vagy 
idősebb felnőttekhez is szólnak a  plakátok, melyeket (az első kivételével) maga 
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Antal Katalin készít. Az önellátás, a „Csináld magad!” szelleme egyébként nem 
áll távol a szervezőktől, enélkül talán nem is lehetne megmozgatni a kultúra ál‑
lóvizeit. Úgy tudom egyébként, hogy Antal Katalin szervezői munkáját legin‑
kább Bántó Evódia segíti, a könyvjutalmakhoz szükséges pályázatok benyújtá‑
sában pedig Domokos Imre Zoltán történelemtanárra lehet számítani. 

Érdekes fejleménye a felnőttek versenybe emelésének, hogy 2021 óta 
olyan virtuóz szövegek is „terítékre kerültek”, mint az érmihályfalvi költő, Szil‑
ágyi Ferenc Hubart Tövisháti capricio című verse, melynek egyes részletei a tö‑
visháti lélek sajátosságait is felvillantják. A szervezők munkája iránti megbecsü‑
lésből álljon itt két szakasz a versből: 

Amerre jársz, az emberek köszönnek,
az ismeretlen is beinvitál,
és vége‑hossza nincs a szóözönnek,
ha fúj a szél, netán eső szitál.
 
A tisztelet s a hála ott a bélyeg,
bármerre hány a sors utad során,
s az éji nótaszón a szenvedélyek
lobognak lenn, a pince jó borán.

Mielőtt bárki is a lokálpatriotizmus vádjával illetne, leszögezem gyor‑
san, hogy a pályázatnak vonzó ismertetőjegye az is, hogy tematikai megkötött‑
ség nélkül fogadja a pályaműveket. Az elbírálás során érvényesített legreleván‑
sabb fokmérő a formai kidolgozottság, de ezt sem úgy kell érteni, mintha a 
zsűri csak a hagyományos ritmikájú szövegekre figyelne; inkább a lírai én által 
megtalált (vagy megteremtett) nyelvi‑művészi forma következetes érvényesí‑
tésére gondolok. Az induláskor meghirdetett „Írd ki magadból!” jelszó is, úgy 
hiszem, erre biztatta a versenyzőket. 

A pályázat eddigi négy éve során nemcsak a szövegek komoly megbe‑
szélése, hanem más dolgok is kezdenek hagyományként működni. Ilyen pél‑
dául az a szokás, hogy a zsűritagok rövid, szöveges értékeléseket közölnek az 
olvasott versekről. Megfogalmazódik ezekben kritika épp úgy, mint dicséret 
és bátorítás, de tesszük mindezt azzal a szándékkal, hogy visszajelzéseinkből 
erőt merítsenek az irodalom világában otthont kereső pályázóink. Hagyomány 
alakult abból is, hogy a jobban sikerült szövegek szerzői az elnyert könyvju‑
talom mellett a Hepehupabeli közlés lehetőségével is élhetnek. Akik az ed‑
digiek során a bevezetőben említett fiatalok mellett pozitívan viszonyultak fel‑
ajánlásunkhoz, azok a következő személyek: Kis‑Juhász Kriszta, Lőrincz Gréti, 
Megu Róbert, Molnár Andrea, Palánta Henriett és Palkó Hanna ‑ meggyőző‑
désem, hogy sok jót fogunk még hallani róluk. 
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Szépen gyarapodik, gazdagodik tehát a Tollforgatók versíró pályázat, a 
fejlődéshez a szervezők szellemi tőkéje mindenképpen megvan; reméljük, az 
anyagiak, ahogy eddig is, a továbbiakban is kialakulnak! Minden körülmény 
adott, hogy ez a megmérettetés sok‑sok évet megérjen az elkövetkezőkben. Kí‑
vánok hozzá további sikereket! 

         
Rezumat: Articolul relatează începuturile proiectului de creație lite‑

rară „Tollforgatók” care a fost lansat în 2019 de Asociația Culturală „Tövishát” 
Cehu Silvaniei. 2022 este primul an în care se văd primele succese mai impor‑
tante ale proiectului: s‑au înscris participanți mai mulți și au apărut mai multe 
creații de valoare. La mulți ani proiectului „Tollforgatók”!

Hepehupa, 2022/1


