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Femeia cu zâmbetul mov

Rodica Mãceanca se joacã de-a numele ºi prenumele, asemeni
unui cameleon cu culorile-i ademenitoare. Florica devine Rodica,
iar Cândea atinge rãdãcinile vieþii de la Macea, un topos mirific, în
care o femeie, cuprinsã de virusul cel de ispitã al poeziei, presarã
stropi de fericire. Peste capetele oamenilor...peste drumurile
campestre... peste frunze viºinii ori peste surâsuri pline de nãdejdi
înalte. Vrea ea, asemeni unei vidre înfierbântate, sã lase urme scrise
despre locul unde se întâmplã aºa de rare evenimente fãrã ca ele
sã nu fie placate cu amintirile sale. Vrea ea, sã lase poleiul de abur
al viºinei putrede pe albul ce tainic al paginii rãsturnate de ani,
vrea ea, sã culeagã pentru oameni cel mai energizant dar: visele.
Toþi visãm frumos rãsturnând timpul, sau ignorându-l prin inversare,
dar Rodica din Macea – o rodicã ridicatã dintr-o floare sexuatã de
orhidee – viseazã cu aleanuri tinereºti. Topeºte amintiri ºi
frumuseþi în cuvinte, sudeazã gânduri ºi iubiri în sintagme, înnoadã
lumini ºi umbre în propoziþii, dar mai cu seamã sãdeºte în lumina
cea tainicã a întunericului destine, experienþe, fapte, toate tighelate
cu sentimente acut întreþinute într-o stare de graþie adolescentinã.
Volumul sãu, atât de gracil intitulat... mãrturii mãcene..., e o
frumoasã alcãtuire spiritualã despre lumea cea unicã a naºterii
sale, despre adierile existenþiale ale sufletelor consãtenilor sãi,
despre graiul lor, dar mai ales despre viaþa atât de împlinitã de
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zâmbetul mov al sãu, încolãcit, asemeni unui fular transparent ºi
sidefiu, pe tâmplele luminate ale cunoscuþilor sãi. Nu credeam cã
cineva se poate devota cu atâta pasiune pentru alþii, pentru cei
cãrora le oferã o istorie, nu una autenticã, riguroasã, documentatã,
ci una sufleteascã, purã asemeni unui gând de copil adormit în
cântec de leagãn. Nu credeam cã Forica avea sã poarte cu atâta
candoare vãlul cel mov al amintirii într-un zâmbet de cleºtar al
poeziei tolãnite printre faldurile de tainã ale nostalgiei. Acum cred
cã Rodica - mã rog, Florica – îºi retrãieºte tinereþea printre cuvinte
rostuite cu meºteºugãrealã, îºi reîncropeºte copilãria printre
hamuri de cai ºi clopote dãngãnite, îºi reconstruieºte un anumit
tip de existenþã adolescentinã printre feciorii ºi fecioarele mãcene.
Aceastã femeie cu zâmbet mov realizeazã poezia fãrã viers a
timpului, a acestui timp aºezat la marginea sufletului, terorizat de
prea repedea sa petrecere printre ani al dracului de trecãtori. De
altfel, eu nici nu cred cã vârsta omului e altceva decât o blândã
adiere de boare încãlzitã, un fel de curcubeu întins peste prieteni
ºi neprieteni. Dar în cazul Rodicãi, un asemenea fenomen al apei
ºi luminii are culoarea mov, tighelatã cu un viºiniu roºcat ori un
verzui viºinat.
Pentru mãceni, Mãrturiile... sunt ceea ce reprezintã pãrinþii
pentru fiecare dintre noi: un balsam terapeutic, un medicament
pentru suflet sau poate un suflet îndrãgostit de frumuseþe. Femeia
cu surâsul cel mai mov spre viºiniu îºi pune sufletul în palma
voastrã ca sã o/vã priviþi, aºa cum ai privi o clepsidrã în care firele
de nisip sunt alcãtuiri de flori orhideice, albe, sau viºinii, ori mov.
Sau poate un cântec tandru de lostriþã, alungatã de amintiri, în
valurile tulburate ale originilor noastre misterioase.
Anton ILICA
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Îndemn la „Mãrturii mãcene”

Fiecare dintre noi avem un loc, binecuvântat de Dumnezeu,
în care ne-am nãscut, am crescut ºi ne-am format ca oameni. Dar,
puþini, poate ºtiu, cã satul, leagãn al fiinþei umane, este un viu
pãstrãtor de ethos, epos ºi topos, de tradiþii ºi grai strãmoºesc,
pe care, dacã nu le cultivãm, se pierd, în negura vremii. ªi-ar fi
pãcat. De aceea, prin acest volum, închegat, ca într-un mãnunchi,
amintiri, devenite grãitoare mãrturii peste timp.
La Macea, cãrãrile, toate cãrãrile duc înspre omul din Macea,
omul bun la toate, fain prin chip ºi trup, harnic ºi iubitor de neam.
„De neamul mãcenilor” se va vorbi ºi-n acest volum. Titlul
este unul sugestiv. Autorii îºi adunã memoria afectivã ºi formeazã,
prin aceastã carte, dovada unei existenþe de nezdruncinat pe
aceste locuri! De neclintit.
Cartea cuprinde istorie, arhivã sentimentalã, micro-monografii,
peste care strãjuieºte ca un „boitar” OMUL. MÃCEANUL.
ªi cum cãrãrile mãcene duc ºi-nspre uliþa satului, aceasta ne
primeºte, primenitã ºi mãsuratã în rondouri de flori, multicolore
flori.
Pe lângã cãrãrile, pe care mãceanul le strãbate zilnic, de la
holdã la bisericã, ºi cum Macea are cãrãri pietruite, mãrturii ale
strãdaniilor de a face din comunã o gazdã bunã pentru foarte mulþi
goºti, de pã inge or fi aceºtia, vã poftim sã le cãlcaþi.
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De aceea, vã invitãm prin lectura acestei cãrþi, sã fiþi martorii
în timp, cu noi, la MÃRTURII MÃCENE.
ªi, vã invitãm sã facem o socoatã, prin care ne motivãm acest
demers — acela cã am sintetizat cele trei ediþii scrise despre Macea,
cu sufletul, în perioada 2005-2009.
Dacã luãm în considerare anul 1380, ca primã atestare
documentarã, sub numele de MACHYA, în anul 2010, s-ar fi împlinit
630 de ani de la acest eveniment (Suciu C.). Dacã luãm, anul 1851,
când Macea este cunoscutã sub MACSA (Fènyes, Dicþionare),
înseamnã cã în 2011, s-ar împlini 260 de ani de recunoaºtere a
denumirii.
Astfel cã, parcurgerea noastrã, 2010, 2011 ºi cele care credem,
vor urma, prin strãdania altor mãceni, poate o-nþelegeþi, ca
justificatã.
Sub colb de cronici ºi sub colb de uliþi, ori de câte ori veþi
rãsfoi MÃRTURII MÃCENE, mijeºte vara. Ca un fior liric, sau
prozaic, am recuperat, am restituit, amintiri nealterate. ªi, când,
va pica... bruma peste noi.... înduplecaþi-vã sã vã stãpâniþi limba ºi
portul, sã vã amintiþi de noi, ca niºte DJ moderni rurali-locali, iar
când tradiþiile vor dispãrea, totul va dispãrea...
Cãci, a cinsti valorile, la români, e.... cam discutabil astãzi.
Aºa cã, alãturi de alþi pãtimaºi sau împãtimiþi, iar... am luat-o
vandra... ºi, de-atâta buntuzalã, am nimerit tot „pã duleu mãcean”,
în „Cocia cu amintiri”. ªi ne purtãm s-o gãtãm... pã domneºte ºi pã
þãrãneºte..., cãrturari ºi ce-om mai fi... mãcar oleacã... Poºchi!
Rodica F. Mãcean
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CAPITOLUL I
Mãrturii locale – arhive ale sufletului

1. TOPOS ªI EPOS
1.1. Localizarea comunei

Comuna Macea, aºezare de câmpie prin excelenþã, din punct
de vedere geografic este localizatã în Câmpia Aradului, în estul
Banatului ºi sudul Criºanei. Se învecineazã la nord cu satul
Sânmartin, la sud cu oraºul Curtici, la vest cu satul Dorobanþi, iar
la nord-vest cu Ungaria.
1.2. Consideraþii geografice

Macea este o localitate din Câmpia de Vest, situatã în partea
de est a Lacului Panonic, în Bazinul Tisei. Aspectul este unul
ondulat, specific zonelor de pãºuni ºi fâneþe, dar ºi cu depresiuni,
care conþin material aluvionar mai fin decât în zonele de teren. Cu
cât terenul este mai jos, cu atât mai mult întâlnim argila ºi lutul.
Comuna nu este strãbãtutã ºi nici scãldatã de ape, dar face
parte din Bazinul hidrologic al Mureºului. Apa are un pH ce se
ridicã la valori peste 8, este o apã durã, folositã atât ca apã potabilã,
cât ºi pentru uz casnic.
9
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Solul cuprinde câteva tipuri: cernoziom, lãcoviºte, aluviat,
sãrãturi (primele trei sunt folosite ca teren arabil, ultimul tip fiind
întrebuinþat pentru pãºunat).
În ceea ce priveºte clima, aceasta este blândã, secetoasã, cu
veri calde, ierni nu prea friguroase. Ca puncte extreme, consemnãm vara anului 1950, când cãldura a atins 39,7°C, iar în iarna
anului 1947 s-au înregistrat -28,6°C.
Vegetaþia comunei este una lemnoasã, care cuprinde atât specii
cultivate, cât ºi o vegetaþie spontanã, caracteristicã silvostepei.
Dintre fitonimele existente pe raza comunei, notãm: cireºul,
nucul, viºinul, prunul, dudul, mãrul, pãrul, gutuiul, caisul º.a.
ªoselele sunt strãjuite de castani sau salcâmi, care dau o frumuseþe
aparte, de pitoresc, privirii trecãtorilor. De asemenea, întâlnim
salcia, cãreia îi priesc zonele umede.
Flora spontanã este reprezentatã de muºeþel, mentã,
graminee, iar la Sânmartin creºte pelinul.
În grãdinile localnicilor cresc flori, precum: bujorul, liliacul,
laleaua, cârciumãreasa, crãiþa, buxuºii, mai nou magnolia, trandafirul
urcãtor, papucul-doamnei, cãlãpãrul, busuiocul, menta, zorelele,
muºcata (în glastre).
Cu un caracter aparte, creºte alunul, se cultivã murul, zmeurul,
agriºul, coacãzul.
Zoonimele sunt reprezentate de vulpe, iepure, nevãstuicã,
dihor, popândãu, hârciog, Vulturul codalb (vânat în 1956), stârcul
de noapte (capturat în 1966), cioara, fazanul, bizonul, raþa ºi gâsca
sãlbaticã, dropia, prepeliþa, potârnichea, turturica, porumbelul.

1.3. Consideraþii istorice

a) Ipoteze privind denumirea ºi atestarea comunei Macea
Profesorul Dimitrie Stoi admite cã Macea ar fi fost o cetate
iliricã. Aduce în acest sens urmãtoarele argumente:
1. Între 1301-1437, pe malul Columbara exista Palanca Macia,
în Banatul Macio (cf. Atlas istoric, p. 111).
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2. În 1439, Cetatea îºi avea reºedinþa la MACHASZEK (cf. Al
Roz ºi K. Geza, p. 151).
3. Între 1442-1444 - MARÓTHY LÁSZLÓ a fost ban de Macso
(cf. M. Sandor, vol. II, p. 153). Familia MARÓTHY a participat, între
1395-1396 la luptele din Peninsula Balcanicã (cf. M. Sandor, p. 276).
4. Între 1446-1526 s-a format Comitatul Zãrand, Arad, Cenad
(cf. Atlas istoric, p. 115).
În concluzie, Macea a fost o cetate iliricã, peste care au nãvãlit
turcii.1
Denumirea comunei MACEA se regãseºte în urmãtoarele
dicþionare, dar ºi-n alte înscrisuri, lucrãri de CSÁNKI, monografii
de MÁRKI, sau dicþionarele lui FÉNYES. Aceste atestãri, desigur,
impresioneazã „sufletul” popular-local, aºa cã redãm, în cele ce
urmeazã, denumirile, aºa cum s-au pãstrat de la cercetãtori:
– MAACHYA2 – regiunea Banat, raion Arad, MÂCSA – regiunea
Banat, raion Arad
– atestatã în 1380 sub numele Machya
– în 1394 – Macha
– în 1446 – Matha (dupã Csánki I, 379 – lucrãri)
– în 1458 Macza
– în secolul al 16-lea – Maachya ( dupã Márki – II – 239 –
monografie)
– în 1746 – Macsa (Ciuhandu, 144)
– în 1828 – Matsa (Nagy – I – 31)
– în 1851 – Macsa (Fényes, dicþionare).
Credem cã ultima scriere a numelui localitãþii a putut fi datã pânã
la actul de la 1 Decembrie 1918, când, cu siguranþã s-a trecut la scrierea
conform regulilor fonetice ale limbii române, „Macea”. Etimonul
cuvântului îl bãnuim de origine sârbã. Fenomenul de transformare a
fonemelor de la etimonul de bazã mai necesitã cercetare.
1
Pentru documentaþie a fost consultat: Coriolan Suciu, Dicþionar istoric al localitãþilor
din Transilvania, vol. I, p. 372, 1967.

pentru aceste documentaþii a fost consultat Dicþionar istoric al localitãþilor
din Transilvania, Editura Academiei, p. 372, autor Coriolan Suciu.
2
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Comuna, atestatã aºa cum s-a mai scris, încã din 1374, se
aflã în plinã câmpie, la 23 km de Arad. În Epoca Medievalã fãcea
parte din teritoriul fostului Comitat al Zãrandului, între cetãþile
Arad ºi Gyula. Dupã Pacea de la Karlovitz (1699) ºi cea de la
Passarovitz (1718), domeniul de la Macea va intra în posesia
familiei Edelspacher, care însã îl va vinde unui nobil sârb, Mihai
Csernovics. Nu deþinem date care sã ne conducã la primele
începuturi de realizare a parcului. În jurul anului 1724, nobilul
Mihai Csernovics începe amenajarea conacului, care va deveni
Reºedinþã nobiliarã. Astfel, în 1820 se începe construirea
castelului, în vecinãtatea conacului, iar pe peretele din vest al
aripii de sud s-a aplicat blazonul nobiliar al familiei, confecþionat
din ceramicã arsã. Tot din aceastã perioadã (probabil) dateazã
ºi cele mai vechi plante exotice ºi ornamentale, ceea ce ne
duce cu gândul la arborele (exotic) din Tiparul sigilar datat 1865.
Însã dupã 1862, M. Csernovics înstrãineazã moºia ºi parcul
contelui maghiar Károly György de Nagy Károly ºi care va folosi
castelul drept reºedinþã de varã. Aici, între 1862-1886 (24 de
ani), se vor efectua lucrãri de amenajare a celei de-a doua aripi
a castelului, urmând un model francez. În jurul anului 1900,
cele 100 de holde de pãdure au fost populate cu fazani ºi
despãrþite de parc, însã, între 1900-1902, când domeniul devine
un tot unitar, se va angaja grãdinarul Josef Prohaska, care îºi va
îndrepta atenþia spre amenajarea bazinului de înot, a terenului
de tenis, precum ºi a rondourilor, a aleilor populate cu noi plante
ornamentale. Iar proprietar va fi fiul lui Károly György, Iuliu
Károly.
Tãvãlugul Primului Rãzboi Mondial va atinge ºi lucrãrile de
amenajare a parcului, în care fuseserã deja introduse specii rare,
se mãrise suprafaþa de la 10 ha la 58 ha, sau se plantaserã pe
sectoare specii de rãºinoase, stejar, salcâm etc.
Domeniul va fi înstrãinat în 1939, medicului Adam Iancu –
Curtici, care va ºi defriºa între 1940-1941 cam 10 ha, iar parcul va
cunoaºte o perioadã de regres.
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Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, plantãri nu se mai fac,
iar parcul va deveni „domeniul” tuturor, ba, mai mult, au fost extrase
ºi distruse plante rare, de colecþie.
În anul 1968, prin grija fostului custode, botanistul ºi regretatul
profesor Pavel Covaci, începe reamenajarea chibzuitã ºi gânditã a
Parcului dendrologic. Munca n-a fost deloc uºoarã, cãci a necesitat
cercetare ºtiinþificã, inventariere, reaºezare pe colecþii, realizarea
de tãbliþe sau indicatoare, marcarea aleilor de acces, delimitarea
sectoarelor etc. (ºi ca o caldã aducere aminte, ºi mâna noastrã a
trasat, de chiar, primele alei).
b. Tipar sigilar
Tiparul sigilar al comunei Macea este construit din alamã,
are o formã oval-verticalã cu dimensiunile 25 mm x 20 mm. În
câmpul sigilar s-au reprezentat pe o terasã cu vegetaþie un
arbore, iar în dreapta acestuia un brãzdar de plug ºi un cuþit.
Deasupra acestor elemente s-a gravat: 1865, anul confecþionãrii
Tiparului sigilar. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba
românã: SIGILULU COMUNEI MACEA. Elementele incluse în
emblemã semnificã ocupaþia de bazã a mãcenilor – agricultura,
lucratul pãmântului, iar arborele (exotic?), probabil simbolizeazã
Parcul dendrologic, obiectiv de patrimoniu, dar ºi unul de interes
ºtiinþific ºi cultural.

1.4. Antropologie socialã

a. Mãrturii demografice
O statisticã din 1900 atestã: olahi = români, 2703 (2689 grecoorientali ca rit, 14 greco-catolici, 2 fãrã o religie anume), deºi, prin
1784, în Epoca Feudalã, locuitorii au luat drumul înspre Moldova.
Potrivit unei alte statistici, Recensãmântul din 1966 (15 martie),
în comunã existau 7461 localnici, 4851 în Macea, restul de 2610 la
Sânmartin (populat de germani).
13
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Suprafaþa comunei, în acest rãstimp, era de 7498 ha (4705 ha
plus 276 - satul), iar Sânmartinul avea o suprafaþã de 2793 ha (139
ha satul).
Recensãmântul din 2002 ne oferã numãrul de locuitori ca fiind
6169, ponderea românilor fiind de 85,6%. Urmeazã, cu un procent
de 8,4%, romii, apoi maghiarii, cu 3,3%, germanii, cu 2,2%, ºi 0,6%
alþii.
Suprafaþa, acum, este de 72,64 km2.
Documente în care ar fi notatã populaþia numericã a comunei,
de la începuturile ei, nu existã. Doar Márki, în Manuscrisul sãu,
aminteºte cã în jurul anului 1730 au plecat din comunã circa 250
de familii în Moldova. Acest fapt, însã, poate fi un indiciu cã în
comunã exista o populaþie destul de numeroasã (ºi tragem acum
concluzia cã foarte multe apelative le-am regãsit în documentele
studiate ºi ne-am pus întrebarea dacã nu cumva sunt descendenþi
de-ai noºtri, mãceni). ªi mai credem cã holera (colera) din perioada
1870 – 1880 i-ar fi împins spre pribegie. Totuºi, prin 1898, comuna
numãra 4193 de locuitori, dintre care majoritatea era de
naþionalitate românã, urmând maghiarii ºi germanii. Doctorul
Somogyi, în Monografia judeþului Arad din 1898, care nu dã numãrul
locuitorilor, spune cã o parte a locuitorilor din Macea, români, ar
fi unguri reformaþi, care, din cauza lipsei unei Biserici catolice, au
fost botezaþi la Biserica ortodoxã ºi aratã nume ca: Fodor, Deiac,
Iuhasz, nume ungureºti, purtate de români. Nu ºtim în ce mãsurã
acest argument corespunde realitãþii, deoarece mai existã ºi alþi
români care au fost puºi în situaþia de a-ºi schimba numele pentru
a putea intra în diferite servicii ale Statului maghiar. Astfel,
locuitorul român Otlãcan Ioan, pentru a putea intra în Serviciul de
la C. F., a fost nevoit sã-ºi schimbe numele în Orban (dar figureazã
cu ambele nume).
Documentele vremii aratã cã situaþia þãranilor din Macea era
asemãnãtoare cu a milioanelor de þãrani iobagi care au fost legaþi
de pãmânt ºi nu se puteau muta de pe o parcelã pe alta.
Revoluþia din 1848 (de fapt, pânã la ea), a adus dezrobirea
þãranilor iobagi. Pânã atunci, situaþia acestora a fost grea (de aceea,
14
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þãranul Hornea Gavril, nãscut în 1859 în Macea, povestea cum
þãranii din comunã erau foarte sãraci ºi o duceau greu de tot; el,
cu o suprafaþã de 2-3 ha, era considerat înstãrit). Þãranii, care
primeau pãmânt de la groful Károly, erau nevoiþi sã-i presteze
acestuia zile de clacã, zile, care, uneori le încãrcau programul
necesar pentru nevoi personale.
1.5. Demografia

Revenind la Petru Csernovics, acesta coloniza în anul 1843,
la est de Macea, pe vechiul loc Új-Falu (Satu-Nou), grãdinari,
contractualiºti, din comitatul Nógrád, pentru cultivarea tutunului, cu care se încep, pe la 1848, neînþelegerile, astfel cã
înspre 1850 vor fi strãmutaþi în „pustã”, unde s-a înfiinþat
localitatea Zimandul-Nou.
În 1849, Pusta Nagy Kutas, la vest de Macea, numãra 110
locuitori, iar Macea numãra 1941, din care douã treimi erau iobagi.
Cãtre 1850 numãra 2182 ortodocºi, 45 de evrei ºi 19 romanocatolici. La 1862, cu un nou moºier, Károly de Nágy-Károly, numãrul
românilor scãzuse la 2097, dar a sporit cu 564 germani de la
Sânmartin ºi cu 57 de maghiari. Din toamna anului 1861 ºi pânã în
secolul al 19-lea, Macea, cu o populaþie stratificatã, a aparþinut
Cercului pretorial ªiria (Világos), scãzând cãtre 1870-1880 cu
aproape 200 de persoane din cauza holerei. La 1890 se înregistrau
3696 locuitori, datoritã confesiunilor evanghelice luterane ºi calvine
(helvete). Dupã 1880 Macea, dar ºi Curticiul, au fost arondate
Cercului pretorial al Aradului. În anul 1900, comuna Macea numãra
2703 de suflete – olahi-români, 2687 de rit greco-oriental, iar 16
altele – 14 greco-catolici, iar 2 fãrã o confesiune precizatã – (857
de maghiari erau romano-catolici care populau ºi lucrau sãlaºele
ºi fermele contelui Károly, la Topila Veche ºi în Kutas; germani –
717; evrei – 32, luterani – 87).
Dupã Tratatul de la Trianon, 1918, graniþa statalã era trasatã
la 2 km de comunã, nord-vest, iar dupã 1925 comuna aparþine de
plasa administrativã Sfânta Ana (Sântana de azi).
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În 1948, la Macea existau 3345 de români, 941 germani ºi 131
maghiari. În 1966 numãrul românilor va depãºi 4429 de locuitori,
iar în 1972 la Macea ºi Sânmartin locuiau 7633 de români, laolaltã
cu celelalte etnii, care îºi asigurau traiul într-un sector de Micã
industrie ºi o Staþie de betoane.
Comuna numãrã 6169 de locuitori, cu o densitate de 85 loc/km2.
Pe categorii de vârstã, structura este:
0-14 ani = 21,24%,
15-59 ani = 61,35%,
peste 60 de ani = 17,41%.
Iar ca structurã etnicã:
85,61% – români,
2,20% – germani,
0,03% – italieni,
3,39 % – maghiari,
0,02% – sârbi,
0,11% – ucraineni,
8,33% – romi,
0,31% – slovaci.
Componenþa pe confesiuni:
78,31% – ortodocºi,
0,37% – greco-catolici,
6,35% – romano-catolici,
0,26% – evanghelici,
14,51% – alþii,
0,20% – fãrã apartenenþã la religie.
Suprafaþa agricolã:
arabil = 79,82%,
pãºune = 18,16%,
pãdure = 0,40%,
altele = 0,15,
neproductiv = 1,47%.
Suprafaþa = 7264 hectare.
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Mergând pe firul cercetãrii noastre, credem cã numele
(etimonul) Macea este unul de origine sârbã, dar în sat nu existã
locuitori sârbi, cu toate cã dupã unele confirmãri ar fi existat, dar,
o datã cu plecarea grofului Cernovics, au plecat ºi familiile sârbeºti.
În comunã trãiesc români, alãturi de germani ºi maghiari. Populaþia
germanã a venit, probabil, în timpul colonizãrii Banatului (secolul
al 18-lea) (Alexandra Rocerie, Elemente germane în limba românã,
1961) ºi s-a aºezat în partea de nord a comunei („Uliþa nemþeascã”),
rãspândindu-se apoi în întreaga comunã. Nu putem preciza când
au venit maghiarii, dar faptul cã s-au aºezat, cei mai vechi, în partea
de est (Uliþa Kondoreºtilor), poate întãri ideea cã au venit destul
de târziu, chiar înaintea germanilor. Ne legãm în aceastã afirmaþie
de faptul cã ei sunt alipiþi nucleului de început al satului, pe când
germanii, în partea opusã.
Coloniºti nu avem pe teritoriul comunei, dar, prin cãsãtorie,
au pãtruns ºi elemente din alte zone (olteni, moldoveni, munteni,
maramureºeni), care însã, prin graiul lor, nu afecteazã fenomenele
de limbã ale mãcenilor, ba chiar ºi le-au asimilat (ex. numele Niþã
– moldovean, Nãsui – maramureºean, Pilan – muntean).

a) Ocupaþii, meºteºuguri ºi meºteºugari
Ocupaþia de bazã a locuitorilor este agricultura. Documentele
vremii aratã înfiinþarea CAP în anul 1950, la 9 iulie, ºi s-a încheiat
în 1962, în ianuarie. Însã pãmântul era lucrat rudimentar de cãtre
þãrani. Cu plug de lemn ºi cu brãzdar tot de lemn, îmbrãcat în tablã
sau în metal, se sãpa manual, cu sapa, se semãna prin împrãºtiere.
Dintre cereale se cultiva grâul, care se treiera cu treierãtoarea,
la fel ºi secara, prin îmblãtire.
Ocupaþia de bazã a locuitorilor fiind agricultura, cultivarea
legumelor este predilectã în acest sens (etonime).
Cultivarea roºiilor este o prioritate. Acestea se cultivã de peste
60 de ani, mai întâi pe rãzoare, între alte culturi, apoi devine o
ocupaþie importantã, o sursã de venit.
La fostul CAP (GAC) se cultivau pe parcele întinse, se culegeau
în pârgã, ºi se predau la centrele Fructexport, prin sortare, din
comunã, în lãdiþe frumos aranjate, dupã categorii.
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Cultivarea roºiilor, a pãrãdãicilor (termenul provine din
maghiarã: „paradicsom”), presupune migalã încã din luna februarie.
Atunci mãcenii fac pãlanturi (paturi din pãmânt amestecat cu gunoi
de grajd) în care pun seminþe de diferite soiuri. Când acestea au
dimensiunea ºi rezistenþa necesarã, se rãsãdesc (se picãrãzãsc)
în mici ghivece, spre a se dezvolta normal. Urmeazã plantarea lor
în solar (mai nou), cu nailon era înainte, un solar „la pãmânt”, spre
a fi protejate de frigul iernii. Aici se udã periodic ºi se urmãreºte
ca temperatura sã fie constantã. Cultivatorii pricepuþi au roºii
coapte deja în iunie. În acest timp, ele sunt repicate (li se taie
vârful, subþiorii ºi se leagã cu o sfoarã anume). Se ºi stropesc cu
pesticide, spre a le fi mai uºoarã, dar sigurã dezvoltarea.
Asemenea se procedeazã ºi cu ardeiul, varza, guliile, conopida,
castraveþii, lebeniþa, pepenii galbeni, mãcenii fiind pricepuþi în
cultivarea acestor legume.
Cerealele erau cultivate în scopul folosirii lor în alimentaþie,
dar ºi pentru hrana animalelor.
Plantele tehnice erau cultivate tot în scop domestic. Astfel,
din floarea-soarelui se extrãgea uleiul în presele existente în
gospodãriile locuitorilor ªimãndan Gheorghe ºi Sfãt Moise. Uleiul
de dovleac ºi cel din rapiþã, la fel, se extrãgea în comunã.
Cânepa ºi tutunul erau cultivate în scopuri gospodãreºti.
Cânepa se topea la Topitoria din Iratoº, apoi era meliþatã, ºi pieptãnatã, fãcutã fuior ºi toarsã, tort în tort, pentru pânzã.
Tutunul era înºirat anume ºi pus la uscat în curþile gospodarilor,
apoi în pod.
Grâul pentru fãinã se mãcina la moarã. Prima moarã, azi casa
lui Csiki Iosif, a fost adusã de notarul Iuliu Siksai. În anul 1908 s-a
construit prima moarã pe motorinã, de groful Karóly, apoi a fost
preluatã de moºierul Schneider Martin.
Cultura tomatelor a început în comunã prin 1952, mai întâi pe
rãzoare, apoi pe parcele, iar la CAP au fost cultivate de prin 1960.
Terenul prielnic este solul aluvioinar ºi cernoziomul levigat.
În sectorul zootehnic se construiesc de prin 1979 primele
grajduri, în afara satului, lângã Drumul Topilei, apoi la Moºescu.
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Dacã în 1950 la CAP nu exista niciun grajd, aflãm cã în 1960
erau patru, în 1966, nouã, precum ºi douã saivane pentru oi, care
pãºunau pe Pãºunea Comunalã (consemnãm la 9 iunie 1950 ºi trei
Întovãrãºiri agricole).
Organizarea CAP-ului a cunoscut transformãri, perindându-se
mai mulþi preºedinþi de CAP - ªuºan Andrei, ªiclovan Gheorghe,
Elina Gheorghe, Kondora Francisk (fiul sãu este stabilit în
Germania), Andea Traian.
Enumerãm ºi câþiva ingineri agronomi: Radelea Ioana, Cora
Iosif, Bulboacã Ilie.
Ca zootehniºti: Schmidt Ioan, Neamþu Gheorghe.
Medici veterinari: Olaru Iulian, Kun Mihai º.a.
Revenind la grâu, dupã îmblãtire rezultau paiele, din care se
fãceau rogojini.
La fel, seceratul se fãcea cu coasa, secerãtorile ºi batozele de
la Domnii le-a adus Csernovics. Pãmântul era arendat, aceastã
formã trece ºi de anul 1945, când a avut loc reforma agrarã.
Pe lângã grâu, se cultiva orz, ovãz, porumb, sfeclã de zahãr,
cartofi, varzã, cânepã.
Astãzi, principala ocupaþie este legumicultura. Roºiile au
devenit recunoscute pe pieþele din jur, la fel ca ºi ardeiul, pepenele
verde ºi galben, varza, guliile, dovleceii sau conopida.
Cultivate mai întâi între rãzoare, apoi pe plantaþii mai mici,
parcele, roºiile au devenit, pe lângã o sursã în alimentaþie, ºi o
sursã de venit foarte importantã. Pentru a obþine foloase, cultivarea
lor este migãloasã, se începe cu plantarea în „pãlant” (pat de
pãmânt ºi gunoi, de prin luna februarie), apoi se replanteazã în
ghivece (se picãrãzãsc), apoi se pun în pãmânt (serã sau sub folie,
direct), iar la creºtere li se rup vârful ºi braþele, se repicã. Fenomenul Fructexport n-a ocolit Macea, existau centre la câte o casã,
unde se adunau, în lãdiþe, pe categorii de coacere (pârgã sau
coapte) ºi dupã mãrime.
Începând cu anul 2009, au ºi un festival al lor, Festivalul
Pãrãdãicilor, unde le-am cunoscut pe cele din rasa Tomatina, Cherry,
pe lângã cele cunoscut deja, de exemplu, „Aurora”, cu toate cã n19
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au scãpat nici „neîngropate” „de vii” la Festivalul de Umor de la
Vaslui, în 1979, cu strigãturi … „Tolvai, pãrãdãicile noastre…” ºi cu
tot… pomelnicul (dupã acest succes repurtat, am filmat cu
Televiziunea Românã ºi Tudor Vornicu, pe câmp).
Pe raza comunei au existat meºteºugari care au practicat
diferite meºteºuguri:
1. Socaci Petru - în anul 1990 a potcovit un ou care i-a adus
celebritate în Austria.
Redãm, prin amabilitatea domnului Socaci Petru, alte
meºteºuguri practicate, din vremuri strãvechi, la Macea.
Alþi fierari ai comunei:
Don Mihai
Hornea Teodor
Meºter ªtefan
Andreicovits Adam
i s-au alãturat lui Socaci Petru, îmbinând meseria de cãuaci –
potcovari cu cea de rotari, reparând cãruþele ºi plugurile.
Alþi rotari ai comunei:
Tãrãboanþã ªtefan
Tãrãboanþã Traian
Kempf Francisc
Kemph Ion
Deutsch Andrei ºi fiul sãu, Andrei
Kemph Adam
Tâmplari:
Delejan ªtefan ºi fiul
Ciupuligã Gheorghe
Criºan Florea (porecla Bou) Terentie Todor (porecla Moþ)
Schwerthöfer Mihai
Sãcui Ioan
Mureºan Vasile
Macovei Mihai
Dârvãºan Gheorghe
Croitori bãrbaþi:
Costea Dumitru (porecla Ciuta)
Wagner Gheorghe ºi fiul, mai apoi ºi copiii fiului, Hansi ºi Ghiuri
Pantea Gavrilã
Croitorese (sãbãiþe)
Cazan Sida
Macovei Florica
Redeº Maria
Stark Sali
Deutsch Barbara
Maur Elena
Rung Rozalia
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Frizeri:
Jivan Teodor ºi fiul, Emil
Ardelean Florea (porecla Þuicaº)
Otlãcan Gheorghe (porecla Borbilu)
Neli Mercea (coafezã) a lu Traian Ciocea – pictoru
Bodonea Gheorghe
Pantofari:
Mara Ioan
Criºan Traian
Rung Adam cu fiul Adam Csiki Francisc
Kondora Andrei
Tinichigii:
Lump Adam
Fam. Gabor
Sfãt Iacob – ultimul consãtean care ºtia sã acopere case cu
paie – secarã.
Prescurãrese:
Deiac Maria, decedatã 2011, care a slujit 40 de ani Biserica
Ortodoxã Macea
2. Criºan Pavel
Drept urmare, pentru cãinþa ºi nesupunerea întru credinþã,
se hotãrãºte sã iasã dintr-un „fiu rãtãcitor” ºi sã rescrie Biblia (iunie
2004 – februarie 2006) cu mâna, cu majuscule, pe care o expune
în diferite ocazii.
Acum lucreazã la a doua ediþie, iar „rapsodul” mãcean o va
expune acolo unde îi va fi cerutã.
3. Traian Mândruþãu
În sat era cunoscut sub porecla Trãian – Trãian, prin care,
mama, l-a încurajat. „Am încercat sã pictez ºi pe pânzã, dar nu mia plãcut”, mãrturisea pictorul mãcean.
Cât priveºte producþia meºteºugãreascã, prin 1948, în
comunã îºi exercitau meseria: fierari, cizmari, cojocari, lemnari,
tâmplari, frizeri (multe din aceste meºteºuguri se regãsesc în
poreclele devenite deja supranume). În jurul anului 1903 ia fiinþã
prima formã de Organizaþie cooperatistã, iniþiatã de Uniunea Handja
(„Furnica”), din Budapesta (cu filialele, una ºi-n Arad). La început
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a fost sprijinitã de groful Karoly (director, învãþãtor Fakelmann,
casier, Petrila), numãr de membri – 100. Concurenþa fiind mare,
prin 1935 se desfiinþeazã.
Cam tot în aceeaºi perioadã ia fiinþã Banca popularã „Mãceana”
(preºedinte – Ranta Pavel), formatã din membri cooperatori, aprovizionarea cu mãrfuri se fãcea de la Arad. Dupã rãzboi, prin 1946,
ia fiinþã Cooperativa de consum „Unirea plugarilor” (preºedinte –
învãþãtor Ilie Gr. Ioan), care deservea populaþia cu mãrfuri prin
comercianþii Messer Martin, Fakelman I. Hanþi, Fakelman Iosif,
Groºan T. Dar prin 1964 se trece la modernizare, „Universalul”
impunându-se peste vechile dughene.

b) Creºterea ovinelor, porcinelor, taurinelor, cabalinelor
ªi aceste îndeletniciri au ocupat o parte din timpul locuitorilor
comunei. Caii erau folosiþi (rar, ºi boii) la tractatul plugului.
Fiecare gospodãrie avea grajdul sãu, în care animalele erau
bine întreþinute. Fenomenul de igienizare, de care de obicei se
ocupa bãrbatul, era recunoscut în expresia: mã duc „sã rânesc” la
porci … (sã curãþ)… Apa se punea în vãlãu, la fel ca ºi mâncarea,
care consta din urlãu, resturi de mâncare (lãturi).
Mulsul vacilor se fãcea foarte de dimineaþa în ºuºtare, la fel ca
ºi al oilor. Acestea aveau locul de pãºunat „La Siti”, înspre
Sânmartin. În comunã se cunosc unele familii de crescãtori de oi:
Otlãcan Ilie ºi Pãntilie (Brânza), David Ranta, Toderica Cioieleºtii
(familia Tolan Mihai, Tolan Mihãiuþ, Mãgurean).
Existau vãcarul ºi purcarul satului.
ªi animalele purtau nume.
În copilãrie, ºi nu numai, am întâlnit apelative adresate nu
numai oamenilor, ci ºi necuvântãtoarelor. Am intrat în „lumea celor
care nu cuvântã” ca într-un „rai” de popoare, strigându-le pe nume:
Grãsuna, Mãroaca (porci), Guºata, Concioºa (gãini), Grasu, Suru,
Mucedu, Murgu, Muru, Mura (cai), Alba, Vãrgata, Bãrnacea, Steaua,
Tãrcata (vaci), Albu, Crãcea (boi), Cufurita, Bãla (oi), Cercelata,
Cioampa (capre) etc.
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c) Administraþia
Despre unele miºcãri din comunã sau alte înscrisuri aveam sã
aflãm recent (vezi Alte mãrturii).
Datele vremii consemneazã însã altele, care au devenit istorie.
La sfârºitul Primului Rãzboiul Mondial, þãranii l-au alungat pe
notar, lovindu-l cu ouã clocite. Acum apar Comitetele provizorii,
avându-i ca preºedinþi pe Socaci Pascu, pe Dobrotca Ana ºi pe
Ardelean Gheorghe (Holodu).
Din decembrie 1950 dateazã Sfatul Popular, având, de-a lungul
vremii, în componenþa Comitetelor executive nume precum: Coman
Dumitru, Beliþescu Ioan, Hauptman ªtefan, Wan Gheorghe, ªiclovan
Petru, Borbiro Petru, Maxa Gheorghe, ªoimoºan Ioan, Furca Teodor.
În timpul mandatului lui Borbiro Petru s-a terminat colectivizarea, electrificarea, s-a construit Cãminul Cultural, localul de
ºcoalã din Satul Nou, Dispensarul medical, magazinul universal,
Cooperativa de consum, trotuarele etc. „Universalul” conþinea alte
spaþii, cu librãrie ºi bufet, urmeazã brutãria (1967), care aparþineau
Cooperativei de Consum, care din 1965 s-a mutat în fosta clãdire a
Sfatului Popular (azi blocul de locuinþe).
În prezent, la trei mandate, conduce primarul Ioan Mercea,
BIZDIGUÞ, ºi vicele, Ioan Chiºeuan.
1. Primãria

Se cunoaºte secolul al XIX-lea ca datã de funcþionare a acesteia,
cu primar, notar ºi perceptor fiscal.
Între 1949-1950 se înfiinþeazã un Comitet provizoriu, având în
componenþã un preºedinte, vicepreºedinte, secretar, casier, un
funcþionar (vezi frãmântãrile sociale dinainte de Unirea de la 1918
din Anexe).
În 1951 se înfiinþeazã Sfatul Popular, cu un Comitet executiv
(preºedinte, vicepreºedinte, secretar ºi câþiva membri, numãrul
variind între cinci ºi ºapte), denumirea fiind schimbatã în Consiliul
Popular Local (1968-1976), având, acum, în componenþã un
preºedinte, doi vicepreºedinþi, un secretar, contabil-casier, agent
agricol, un funcþionar ºi trei membri).
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Valul turcilor nu a ocolit nici comuna, devenitã, dupã 1552, o
nahie, pânã în 1685.
În Câmpia arãdeanã nãvãlesc Habsburgii, astfel cã în aceastã
perioadã familia Edelspacher, 1724, vinde proprietãþile lui Mihai
Csernovics ºi fiului sãu, Ioan.
Dupã Unirea de la 1918, comuna a fost inclusã Plasei Arad, iar
la 7 octombrie 1925, prin înfiinþarea Plasei Sfânta Ana, Macea a
fost ataºatã acesteia.
Perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (1941-1944) este
resimþitã ºi la Macea, trupele germane ºi maghiare fiind prezente
aici, dar ºi la Sânmartin, fapt care i-a determinat pe localnici sã ia
calea refugiului. (Vezi Mãrturii - Gheorghe Maxa)
Dupã reorganizarea din 1946, satul Sânmartin va deveni sat
aparþinãtor comunei (1968), iar Macea trece în Plasa Curtici.

2. Piaþa
Ziua de piaþã este miercuri. La început, „Locul Piaþului” era
Parcul din faþa Cãminului Cultural, cãruia i-a rãmas numele. Apoi sa desfãºurat lângã moarã, iar acum, vis-à-vis de Castel.
Produsele care se comercializau erau legumele, brânzeturile,
fructele. Varza se aducea de la Socodor, iar merele de la Vârfurile,
Gurahonþ, în cãruþe speciale, ºi þãranii strigau: „Hai la mere ºi la
pere”, „ºi la mãturi ºi ciubere”, cãci ei confecþionau ºi nuiele, coºuri,
de brâncã ºi de paie, sape, furci, pãlãrii etc.
3. Sãnãtatea
Comuna a aparþinut Circumscripþiei sanitare Curtici pânã în
1946. În anul 1963, Dispensarul îºi începe activitatea într-o clãdire
nouã, având ºi locuinþã pentru medic, punct farmaceutic. Apoi se
va construi o Casã de naºteri.
O bunã vreme, numele doctorului Lipovan, de la Curtici, era
rostit frecvent, de „leacurile” ºi priceperea sa, se vindecau ºi
mãcenii. Ne bucurãm sã consemnãm, pentru mãceni, de-acum, alte
nume, binefãcãtoare, cu bunãcredinþã: Criºovan Iulian, Criºovan
Ecaterina (asistentã), Dudaº Ecaterina (asistentã), Dãrvãºan Ilie
(felcer), Lasc Maria, Hallai Elena (moaºã), Tãucean Gheorghe (dentist), Kramli ªtefan (felcer), Moþiu Elena (asistentã) Aida Mohorea
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(pediatru), Timohe-Tumac Maria (doctor pediatru), dr. Gall
Adalbert, Sturza Floare (asistent), Julean Victoriþa (asistentã),
Baciu Viorica (asistentã), Iuliu Olaru (medic veterinar) Câlþu... º.a.

4. Transportul
Azi transportul nu mai este o problemã. Prin anii 1957 se
mergea spre Gara Curtici pe jos, cu cãruþele, apoi cu biciclete,
motorete. Urmeazã rata - cursa, care transporta intelectualii
satului, pânã prin 1980, când aceºtia au început sã facã naveta ºi
cu maºina personalã.
5. Poºta
Nu deþinem date concrete, sau edite despre primul local. ªtim
cã, între 1950-1970, Poºta funcþiona în casa lui Terentie Hotãran,
aproape de ªcoala Generalã. Acum, funcþioneazã alãturi de
Primãrie, aici, funcþionând ca oficiante sau diriginte, Nina Ardelean,
Florica Ciucu, Florica Popescu, Lucreþia Ardelean º.a.
Informatori:
Anghelina Simion,Bogat Floare, Cordoº Ana, Cordoº Aurel,
Deiac Maria, Gândilã Ana, Lãcãtuº Ileana, Orz Livia, Otlãcan
Ecaterina, Socalã Sidonia, Tolan Traian.
6. ªcoala
Un prim indiciu ar fi anul 1777, când împãrãteasa Maria Tereza
propune un plan de înfiinþare a ºcolilor, RATIO EDUCATIONIS, cu
un directorat la Oradea, înspre Mureº, demers care va fi urmat de
împãratul Iosif al II-lea. Astfel, printre cele 48 de ºcoli aparþinând
Comitatului Arad, propuse a se construi, a fost ºi cea de la Macea
(1789). Puþin mai târziu, în 1791, la Macea era învãþãtor George
Petrovici, cu o vechime de doi ani, deci, se presupune cã venise în
1789, cu un salariu de 130 fl., la care se adãugau ºi alte foloase
materiale (cereale, lemne).
Mai târziu, dupã un curs susþinut la Oradea, Ioan Cernovici îl
aduce ca învãþãtor pe Procopiu Comisovici (1794). Se presupune
cã ar fi fost ºi mici întreruperi (1817-1818), iar legãtura cu elevii
era þinutã de un cantor local (1820), în urma sa venind Rista
Popovici, efectivul ºcolar schimbându-se periodic.
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Anul 1842 îl consemneazã ca învãþãtor pe Pavel Gheorghievici,
originar din Gyula, absolvent, în 1841, al Preparandiei din Arad
(succesor al lui Dimitrie Gheorghievici).
Revoluþia din 1848 aduce câteva tulburãri în viaþa ºcolarã.
Astfel, se va discuta, în 1851, de un alt absolvent al Preparandiei
(1828), Florian Horja, din Comlãuº. Acestuia îi urmeazã alþi
învãþãtori, Ion Popescu ºi Ion Nuþu, Ion Oprea (este vorba de anii
1860-1866), astfel cã în 1870 numãrul elevilor se apropia de 350,
restul fiind neºcolarizaþi. Legãtura de suflet cu localnicii i-a adus
lui Ion Oprea, dascãlul, elogiul acestora, la care s-au adãugat ºi N.
ªtefu ºi T. Ciontea, la Reuniunea Învãþãtorilor de atunci. Acesta a
militat pentru înfiinþarea celei de-a doua ºcoli româneºti în comunã,
avându-l ca învãþãtor pe Teodor Otlãcan.
Consemnãrile vremii arãtau cã ºcoala era veche, „bãtrânã”,
dar avea o mare livadã, deci, se impunea construirea unui alt local. Astfel, au fost fãcut împrumuturi la Banca „Victoria” din Arad,
pentru construirea acestuia, cu douã posturi de învãþãtor - Mihai
Dragoº ºi Ion Boþoc. Fiica învãþãtorului pensionat Ioan Oprea,
Maria, a fost o perioadã, scurtã, învãþãtoare în celãlalt local al ºcolii.
George Iancu, absolvent al Preparandiei din Arad (1904), a
cãrui statuie se aflã amplasatã în curtea ªcolii Generale încã din
1989, la 200 de ani de atestare documentarã, a militat pentru un
învãþãmânt românesc în comunã, dar ºi pentru o mai bunã frecvenþã
a copiilor (1904). Însã tãvãlugul rãzboiului l-a gãsit prizonier (1916)
în Rusia. Deºi fãcea parte dintr-un grup de voluntari ardelenibucovineni, ºi-a gãsit sfârºitul la Iaºi.
Dupã Unirea din 1918, ºcoala de stat, de-acum, îi va consemna
ca învãþãtori, aici, pe Ioan Vesa ºi George Ispravnic.
Anii 1920-1921 vor aduce o noutate: se va înfiinþa ªcoala cu
predare în limba germanã, învãþãtor, Francisc Dautner.
ªcoala, a cunoscut, radical, schimbãrile vremii (sau ale
vremilor). Astfel, pânã în 1966, funcþiona, fãrã etaj. Edificiul a fost
început spre a fi supraetajat în anul 1966.
Anul 1970 este consemnat cã an în care elevii au frecventat ºi
clasa a IX-a, iar în perioada anilor 1986-1990 învãþãmântul a fost
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studiat ºi în clasele a IX-a ºi a X-a. În prezent, ca peste tot,
învãþãmântul modern a luat locul celui tradiþional, astfel cã, astfel
cã, la ora actualã, se studiazã în 16 sãli de clasã, 1 laborator, 2
cabinete de profil. Existã cadre didactice bine pregãtite, pentru
învãþãmântul primar ºi gimnazial, precum ºi pentru cel preºcolar.
Resursele umane pentru învãþãmântul preºcolar numãra patru
cadre didactice, iar ca resurse materiale, sãli de clasã, spaþii de
joacã bine dotate ºi întreþinute, salã de mese, bucãtãrie, dormitor
(consemnãm ºi câteva nume, la „absent” – Alexandriuc Aurora,
Tudose Ileana, Otlãcan Rozalia, la „prezent”, Barna Cornelia,
Budeanu Carina, Butaº Laura, Cintean Naomi).
Învãþãmântul primar are ca obiective, studiul limbii engleze ºi
franceze, ca resurse umane ºapte cadre didactice, incluzând aici
ºi opþionalele, iar ca resurse materiale, sãli de clasã (4) ºi terenuri
de sport (2).
Au rãspuns „prezent”, Olesher Dana, Morodan Simona, Müler
maria, Pãdurean ªtefania (iar pentru localul din Satu Nou, Stana
Ioan, Pintea Florica, Lucuþa Floarea) iar „absent”: Creþu Delia,
Floca Eugenia, Grama Rozalia º.a.
Învãþãmântul gimnazial (director Lidia Lihãnceanu, profesor
de limba francezã), este unul, cu foarte bune rezultate, ºcoala fiind
angrenatã în diverse proiecte. Chiar dacã profesorul taian Gros, sa desprins, anul trecut, 2010, din buchetul celor ºaisprezece cadre
didactice, profesori cu materiile lor, credem, i-a rãmas „Ceasul”
personalizat primit în... dar, dar ºi clopoþelul... de care încã se mai
trage cu mâna. Consemnãm ºi câteva nume de cadre didactice la
„absent”: Onica Florica, Tãrãboanþã Dumitru, Szanda Georgeta,
Grama Dimitrie, Gros Eugenia, Curtuþiu Mircea, Carol Feher, Creþu
Gheorghe º.a. dar ºi câîteva nume de directori: Elena Feher,
Lepãduº Traian, Gros Traian. Nu putem sã nu ne amintim de Achim
Ana, Achim Ioan, Frimu Mihai, Hagãu Gheorghe, Hagãu Otilia,
Boþan Mihai, Boþan Delia, Crucoveanu Gurie, Covaci Maria,
Izvernariu (Vlaiconi) Rodica, Pop Teodor, Deznan Aurel, Ana
Militariu, Maurer Gertrude, Bila Constantin ºi mulþi alþii, care, cu
desãvârºire, au fãcut „deliciul” prunciei noastre (ne cerem scuze
pentru ceilalþi omiºi, nu din rea credinþã).
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Azi, patronul spiritual al ºcolii este PAVEL COVACI. S-a nãscut
la 3 octombrie 1914 la Zalãu, judeþul Sãlaj ºi se stabileºte la Macea,
ca profesor. În paralel urmeazã cursurile Facultãþii de ªtiinþe Naturale – Geografie, fãrã frecvenþã la Cluj, 1953-1959.
La ºcoala din Macea s-au perindat ºi alþi dascãli, T. Codrean,
Cosma Ogarcã, Pavel Drig, G. Mihai, Ilie Vãcaru, Arcadie Semlecan,
Elena Feher, D. Grama, Pavel Covaci, Traian Lãpãduº, ultimii cinci
sunt mai aproape de vremurile noastre.
Þinând cont de limba de predare, în Macea au fost trei ºcoli:
- o ºcoalã confesionalã cu 4 sau 6 clase;
- o ºcoalã germanã (1940), desfiinþatã în 1945, reînfiinþatã în
1948, apoi se unificã, în 1959, cu ºcoala de stat;
- ºcoala primarã cu limba de predare maghiarã (1946-1953),
dar care a început cu ºase clase în 1918.
ªcoala confesionalã (1872-1918) a funcþionat pe terenul
intravilan de lângã Primãria Comunalã. Pânã la Primul Rãzboi
Mondial a mai fost o ºcoalã în Topilã, învãþãtoare era Maria Oprea.
Localul de ºcoalã, cu ºapte sãli de clasã, coridor, cancelarie ºi
locuinþã pentru director, s-a construit în 1898. Al doilea local, ªcoala
de Jos, s-a construit în 1927, pe locul fostului grajd al contelui
Karoly, cu patru sãli de clasã.
Frecvenþa ºcolarã era slabã, documentele vremii spun cã în
1900 în clasa a VI-a erau doar doi elevi, unul fiind Ranta Pavel, zis
Taica Ranta. Luptã împotriva analfabetismul ºi lichidarea acestuia
a început în 1945, cursurile se þineau seara, în lumina lãmpaºelor
sau a lãmpilor cu petrol, în unele case ale gospodarilor, ºi s-a
terminat prin 1954.
7. Cultura materialã
Casa Culturalã „Avram Iancu” a fost înfiinþatã în 1929, cu zece
membri fondatori ºi treizeci activi. Sediul era pe actualul loc al
Primãriei, singurul edificiu de atunci cu etaj din comunã. Aici se
þinea „jocul”, intrarea se fãcea ºi prin localul ªcolii de Jos. Se þineau
serbãri ºcolare, întruniri publice.
Dupã 1944 aceastã activitate a Casei Culturale o va lua Cãminul
Cultural. La început activau toate minoritãþile, existând formaþii
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româneºti, maghiare, germane (teatru, dans, numãrând cam 120
de formaþii de amatori).
Construcþia Cãminului cultural (1960-1962) schimbã datele
problemei. Aparatura este schimbatã, calitatea spectacolelor este
îmbunãtãþitã.
Biblioteca comunei Macea, dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
s-ar fi reorganizat prin anii 1948, funcþionând în clãdirea sediului
primãriei ºi printre primii ei bibliotecari a fost Viorica Gheorghiu urmatã
de învãþãtorul Gurban. Se muta apoi în clãdirea actualului oficiu P.T.T.R.,
când bibliotecarã era Cipuligã Viochiþa, urmatã de Nistor Maria, Gui
R. Criºan Cornelia, Crucoveanu Eufimia – cu normã întreagã, iar mai
târziu cu indemnizaþie , au manifestat o deosebitã grijã pentru
îmbunãtãþirea fondului de carte, realizând astfel un climat propice
lecturii publice. (Text preluat de la Florica ªiclovan, bibliotecar
pensionar. Azi bibliotecar este Florentina Mercea, iar recent s-a
inaugurat aici un Biblionet.)

8. Cultura religioasã (biserici)
Biserica Ortodoxã
Biserica Ortodoxã Românã, cu hramul „Sfântul Ioan Botezãtorul”, a fost ziditã în 1700, având la bazã un plan sub forma unei
cruci bizantine. Fãurarii erau familia nobiliarã Csernovics. (În 1968
sub zidurile ei s-a gãsit monograma acestei familii.)
Biserica este construitã în stil baroc, icoanele ºi turnul dateazã
de prin secolul al XVIII-lea.
Biserica a fost slujitã cu preoþii Mihuþ Terentie, Curtuþiu Gheorghe, Curtuþiu Viorel, iar în prezent de Teodor Budeanu ºi Gheorghe
Morar (vezi celelalte lucrãri).
Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea
Începuturi: În anul 1906 o familie din Socodor a fost plecatã în
Germania ºi de acolo a adus mesajul de ADVENT ºi la Macea. La
30 martie 1911, Biserica numãra 33 de membri. Aceºti credincioºii
s-au desprins din rânduiala Bisericii Baptiste ºi au devenit o rampã
de lansare spre misiunea evanghelicã. Iatã câþiva: Criºan Pavel,
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Cazan Gheorghe, Petru V. Cazan (care a fost ºi poet ºi pastor, la
Cluj), Deac Gligor, Secui Petru, Maur Traian, Dãrvãºan Gheorghe,
Dãrvãºan Cornel, Rusu Gheorghe, Criºan Traian, Criºan Deliu,
Maur Olimpiu, Maur Mihai, Dãrvãºan Cornel, Mercea Lucian,
Otlãcan Laurenþiu (consemnãm, cu bucurie, cã, în 10 septembrie
a.c. va fi o mare sãrbãtoare ºi inaugurarea unei ªcoli vocaþionale
adventiste (informaþie preluatã de la Emil Ardelean)..
Biserica Baptistã
A luat fiinþã în 1892 prin grija lui Todor Clepe. La primul botez
au fost 14 persoane, iar ca pastor a fost Gheorghe Criºan (cel de
care am pomenit în „Carte, Vouã fiilor satului”) care a slujit ºi la
Bisericile din Micãlaca, Pârneava ºi Pecica.
Biserica baptistã are un numãr de aproximativ 90 membri,
momentan fiind pãstoritã de ªurtea Gheorghe (alþi pastori: Mureºan
Vasile, Handoric Mihai).
Activitãþile corului mixt (30-40 persoane), fanfarei (15-20
persoane) ºi ale corului bãrbãtesc (15 persoane) sunt coordonate
de un comitet format din: Roºu Mihai, Joldeº Ioan, Luluºa Cristian,
Luluºa Cornel, Ardelean Petricã ºi Anghelina Traian.

9. Cimitire
În comunã existã, în Satu Bãtrân, Cimitirul Ortodox, Cimitirul
Baptist ºi Adventist ºi Cimitirul Nemþesc. În Satu Nou, la intrare
în comunã, se gãseºte Cimitirul tuturor confesiunilor.
10. Locuri de agrement
Despre fostul ºtrand termal nu cunoaºtem date recente ºi nici
nu avem calitatea de a ne da cu pãrerea. ªtim cã „bãltoiul” a devenit
un loc mult îndrãgit de localnici, practicându-se, aici, pescuitul.
Propunem, de asemenea, Pãdurea, cu holumbul, Parcul central, terenurile de sport.
11. Monumente
În comunã, în Parcul Central, din faþa Cãminului Cultural, se
aflã statuia Gelu, Menumorut, Glad (voievozi români din secolul
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al X-lea). Lucrarea este realizatã de sculptorul mãcean Pavel
Mercea, din piatrã artificialã, ºi a fost dezvelitã în anul 2000.
Monumentul Eroilor, ca însemn memorial pentru eroii mãceni
cãzuþi pe front, se gãseºte în Cimitirul Comunal încã din 1976.
Este realizat tot de sculptorul Pavel Mercea, din piatrã artificialã.
Curtea ªcolii Generale Macea „Pavel Covaci” gãzduieºte Bustul
în bronz al învãþãtorului George Iancu - originar din Socodor, care
a cãzut victimã Primului Rãzboiul Mondial. Învãþãtor-erou, George
Iancu a slujit multã vreme ca dascãl la Macea, iar bustul a fost
dezvelit la 19 noiembrie 1989, la împlinirea a 200 de ani de existenþã
a ªcolii Generale.
Bustul este opera sculptorului Pavel Marcea.
Parcul Central poartã numele marelui sculptor.
În Cimitirul din Satu-Nou îºi doarme somnul de veci poetulsculptor mãcean Pavel Mercea-Mercescu.

2. TOPOS ªI ETHOS
2.1. Antropologie culturalã

a) Antroponime
În cercetãrile noastre, dacã ar fi sã rezumãm, simbioza etnicã
pe acest plai, ar cuprinde apariþia, stabilitatea, dar ºi dispariþia
unui neam. Dupã cum spunea Alexandru Graur: „numele de locuri
trãiesc în documente”. Toponimia include istorie, iar în procesul
de denominaþie ruralã, raportul dintre numele de familie ºi numele
de sate este interesant. Antroponimia, ca ramurã, oarecum, a
lingvisticii, studiazã ºi numele proprii, ºi numele geografice, adicã
toponimicele. În câmpul larg al documentãrii noastre, nu vom uita
uliþele satului, hotarele, parcelele sau toatã etnografia locului, aºa
cum ne este, încã, întipãritã în memorie. Cãci, aºa cum este aºezatã
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comuna, la capãt de þarã, de aici începe ºi urzeala, cea a poporului,
a numelor, a locurilor sau a limbii. Toponimia (numele locului),
oiconimia (numele localitãþii), onimele (numele proprii), oronimele
(ridicãturile), antroponimele (unele nume de familie), sunt, toate,
dovezi grãitoare ale evoluþiei sociale. Toponimia este un argument
suprem ºi irefutabil în sprijinul cercetãrilor de viitor.
b) Toponimia, în sensul larg, a fost consideratã un domeniu
auxiliar al istoriei. În studiul numelor sau al poreclelor, am încercat
sã le dovedim ºi din acest punct de vedere, având convingerea cã
unele mai pãstreazã ceva ºi din sensul de bazã.
Toponimicele descriu forma sau aspectul exterior al locului,
aratã însuºirea termenului sau apelative la vegetaþia locului;
exemple: Rãcãdãu, Sãliºte, Topilã, Forviz, Satu Bãtrân, Satu Nou.
Numele Topilã e de origine slavã – topiti, ºi-nseamnã a cufunda în
apã, deci, se topea inul sau cânepa;
Sãliºte, este un cuvânt format de la un apelativ românesc (loc
cu sãlcii, mlaºtinã);
Forviz – (maghiar = foroviz – apã caldã), probabil, mai nou,
cercetãtorii vor dovedi existenþa apelor termale;
Rãcãdãu – (maghiar = rakadó) – loc unde se încarcã ceva (aici
a existat o linie feratã unde se încãrca sfecla grofului, spre a fi
transportatã la garã;
Satu Bãtrân – aici au fost atestate primele locuinþe;
Satu Nou – parte de sat construitã dupã 1926;
Felhaz – o parte a satului construitã pe o ridicãturã „casa de
sus”, pe „brâul lui Traian”;
Cutoº – (magh. kutas) = loc cu fântânã, (întâlnit ºi-n bulgarã =
kutuš);
Buibel – hotar între Curtici – Macea, dupã numele moºierului;
Moºescu – tot dupã numele de moºier;
Cânepiºte – (magh. Konop) loc unde se cultiva cânepa, (aici
gãsim ºi viile);
Topilã – loc unde se topea cânepa (o baltã);
Mãzãriºte – loc unde se cultiva mazãrea furajerã;
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Tuleiºte – sau porumbiºte;
Tocaci – (Pãdurea de la Tocaci), dupã numele nobilului;
Zãbreni – de la Gara Nouã, spre Macea;
Domnii – viile de la Domnii (de la „Moisic” se bifurcã douã
strãzi ce duc într-acolo).
Aºa cum spunea Nicolae Manolescu (Arca lui Noe, vol. III):
„Nu lucrurile poartã nume, numele poartã lucrurile. Suntem în
apropierea centrului vital al literaturii ca aventurã a cuvântului.”
c) Onomastica - supranume ºi nume
În artele picturale, paleta largã ºi plasticitatea încântã privirea
ºi o conduce spre feerie. La fel, în vorbire, cultivarea limbii este,
pe cât de necesarã, pe atât de importantã. Poreclele mãcene, dar
ºi numele celelalte (cãrora nu le-am gãsit corespondenþe), conferã
graiului local aceeaºi plasticitate ºi varietate, dar ºi o preþuitã
importanþã lingvisticã.
În cele ce urmeazã, vom încerca sã facem o clasificare a
poreclelor, împãrþindu-le dupã mai multe criterii:
I. CRITERIUL CULORILOR:
Albu, Bãlu, Negru, Galbãnu, Piroºgoatea, Lila, Roºu,
Lucalualbu, Suru, Neagra, Vânãtu, Negroaie
II. CRITERIUL ALIMENTAR:
Tãiþãl, Pecaru, Lãptariu, Nanã Lencã cu þucuru, ªoanca,
Gãluºca, Brânza, Brendia = dospiturã, umf lãturã, Þucuri,
Tocãneaua, Coardoº, Clisa, Pãsula, Pitoc, Caºu, Ouari, Jinchiþa,
Cãrdãboºu, Rototiºca, Þuicaº, Mãiuc, Tarhonea, Jumara, Langoºu,
Praiu, Chisãliþa, Mãlaiu, Ranta, Mãlãiþa, Fãrina, Mãlaicoardã
III. CRITERIUL PROFESIONAL:
Cãuaciu, Socaciu – Socãciþa, Borbilu, Ferariu, Chipãraºu,
Mojeroaie, Bãgãiþa – Bãgãul, Pilotu – Poietu, Maistoru, Boici, Ghiþã
Poºtaºu, Cantoru = Sfãtu, Ciocãnel, Peþu, Birtaºu „Þucã-l Unchiu”,
Ciotea, ªtrengari, Pãcuraru, Bãdicarãºu, Purcaru, Lemnariu, Iuhaz,
Contabilu, Cizmaº, Moraru, Rotaru, Sãbãu – Sãbãiþa, Borbiro,
Vizitiu, Ciobanu, Fauru, Gâscariu, Pilaru, ªintãru, Viþãlaru,
Holdeoaie, Vãcaru, Crâsnic, Birtãºiþa, Lãcãtuºu = Contabilu
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IV. CRITERIUL VEGETAL-BOTANIC:
Piparca, Ruja, Curechiu, Bãgãul, Viºina, Orzu, Mazãrea,
Buruianã, Mãcriºu, Cepiº, Gurguna, Hajma, Crumpa, Zmida, Ludaia,
Pãiuþ, Pãsula, Paicoº, Cigoi
V. CRITERIUL ANIMAL (PÃSÃRI):
ªerpile, Iepurile, Bou, Þapoº, Oiþa, Broºcovanu, Berbecu,
Tonicu-Iepurile, Vãcaru, Puica, Poþocu, Pirchiþa, Poþochina, Musca,
Moima, Gâsca,Mâþu, Raþu, Birca, Birconu, Piþiguºu, Dihoru,
Grangoru, Calu, Buha, Ciuta, Cucu, Purcelu, Gãinã, Lupu, Tuccea,
Murgu, Buduga, Bica, Vrãbieºu
VI. CRITERIUL OBIECTELOR:
ªtrimfu, Goaga, Drodu, Cotoroi, Lemnu, Triºca, Bumbu,
Cocenaº, Clopu, Ciocãnel, Ciontu, Þoanga, ªuºtariu, Jeºcãu, CizmaTureacu, Dosoiu, Lemnu, Bricea, Cãciulã, Cuiedan, Socalã,
Burduºel, Bãdicarãºu, Plumbuþ, Bila, Spãtaru, Griþari, Butucu,
Doba, Fedeu, Toaca, Armanu, Tãrãboanþã, Þundrea, Teaca, Litãu,
Troaca, Miþãla, Obdelea, Pipaº, Bãºcu, Maþa, Cãzanu, Jlarfa, Butucu,
Foarficile, Dudaº, Câlþu, Cãtrinþa, Cerganu, Ciuturiga
VII. CRITERIUL DEFECTELOR:
Stângaciu zis Besoiu, Grumãzoi, Direptu, Crãcitele, Bãlu, Râia,
Râiosu, Flencãu, Gâbu, ªodu, Broanza, Bizdiga, Mutu = Emil Mutu,
Haiulubãlu, Plecãtoarea, Mociocu, Betear = Bitangu, Lungu,
Zâmbrea, Mustaþã, Mânjala, Limboasa, Cârnu, ªtrengari, Creþu,
Creþulaºu, Cioncu, Grosu, Foltea, Grasu, Ciuposu, Bãrbosu,
Bizdiguþ, Belea, Hâdu, Flender, Nãsui, Mincinosu, Topia, ªchiopu,
Þapoº, Surdu, Hodorogu, Ochiuþ, Orbu
VIII. CRITERIUL „NECESITÃÞI”:
Beºa, Piºu, Beºuþa, Beºinoasa, Buricu, Fundu, Curvirea, Cacãfer, Cãcãtoi, Flocãu, Clonþu, Cur de pasãre, Clonþiºca, Pipiº, Cufuri...
IX. CRITERIUL AªEZÃMINTELOR:
Abrudan (Abrud), Chinezu (China), Ardelean (Ardeal), Cãrãsãu
(Caraº-Severin), Bãnãþan (Banat), Cuiedan (Cuied), Brãdean (Brad),
Ciumedean (Ciumegliu), Criºan (Criºana), Jidanu, Jidovu (Israel),
Chiºeuan (Chiºineu), Ciolpanu (Ciolpani), Ineuan (Ineu), Mocanu
(mocan), Julean (Jula – Ungaria), Moldovan (Moldova), Oltean
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(Oltenia), Morodanu (Moroda), Otlãcan (Otlaca-Pustã - Ungaria),
Obreja (Obreja), Mauru (maur), Pãdureanu (Pãdureni), Mureºan
(Mureº), Peºcanu (Pecica), Maghiar (maghiar), Petrila (Petrila),
ªiclovan (ªiclãu), Orãdanu (Oradea), Semlecan (Semlac), Pâncotanu
(Pâncota), ªumãndan (ªimand), Sibianu (Sibiu), Socodoranu
(Socodor), Rusu (Rusia), Vãrºendan (Vãrºand), Tornea (Turnu),
Turcu (Turcia), Tãmãjdan (Tãmaºda), Nãdãban (Nãdab)
X. CRITERIUL SOCIAL (uneori în antitezã):
Bogat – Sãrac, Bãtrân, Pogan, Corcobel, Chiºbirãu, Banu, Spãtariu, Cozman (în sens de = ordonat), frate geamãn cu Damian
(îmblânzitori, martiri, doctori „fãrã de arginþi”), Alexa = omul lui
Dumnezeu (apãrãtor)
XI. CRITERIUL „NUME DE NUME”:
Uãnu, Moisicalumara, Uãnupetri, Moisicalumoisoc, Þucãlunchiu, Pãtrulumoaºa, Adãmuþ, Tomalupinel, Antonu Cioncului,
Trãiantrãian, Bãlãlaica, Tutipore, Bedeleucea, Vãidoaie, Beleºteuãi,
Urichiuºca, Broºcovanu, Burdãnocu, Ghiorghica, Dãvidoc,
Ghiorghic, Gustoc, Ghiorghioaie, ªtefãnoc, Ghiorghiuþ, Redeºocu,
Ghiculaº, Haromºogor, Alupinel, Nisâile, Bunulutoderica,
Piroºgoatea, Tiioaie, Petreuºu, Holdoaie, Limululupu, Sentilunisãie,
Sânpetreanu, Ghiuri Cãuaciu, Virag (magh. floare), Ghiuliþa Maichii,
Flore (nume de familie), Haiulubãlu, Vãruþoaie, Iuãnele, Bãdioaie,
Iuãnaº, Berceoaie, Laialuoãnu, Lucalualbu
XII. CRITERIUL „CLANURI DE CLANURI”:
Andeºti, Hexãneºti, Cãzãneºti, Otlãcãneºti, Curtuþeºti,
ªiclovãneºti, Donuleºti, Tolãneºti, Merceºti, Vezãneºti, Horneºti
XIII. CRITERIUL REZONANÞELOR BIBLICE:
Ana, Miron, Adam – Anghelina, Pãºcuþ, Avram, Prorocu, Crãciun, Sâmpetrean, Gheorghe, Petriþa, Iacob, Floroaie, David, Dumnezaica, Floare, Cristos, Iafed, Crâsnic, Mihaioc, Grãvilã, Moise,
Pascu, Maria, Pãtruþ
XIV. CRITERIUL „ALTFEL DE NUME”:
Miciurin – savant, Manix – actor, Venus – poet,
care, rostite, se topesc în gurã, ca moarea, cu saramurã, dar sunt
în totalã discrepanþã cu alte nume, formate prin derivare sufixalã,
diminutive sau augmentative, de felul: Piºpilic, ªendoric, Livia lu
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Vlãduþ, Diculaº, Frãtiuþ, Bizdiguþ sau ªtefãnoc, Lenocu, Horneoaie,
Floroaie, Ciupuligoaie ºi, de ce sã n-o spunem, la persoanele în
vârstã depãºesc aria lor culturalã.
SOARE (fost angajat CEC) – aduce prin nume acea razã de
luminã pe care ne-o dorim cu toþii, dacã cumva vom fi fost ameninþaþi
de un anume PÂRJOL (nume al dezastrelor).
XV. CRITERIUL DIVERªI:
A. Armanu, Aron, Avrãmuþ, Adoc, Apa
B. Barbu, Bonta, Barna, Bontãu, Badea, Borodu, Bãdia, Bulduº,
Barnãu, Bondriº, Bãnãdic, Boldiº, Bãndulea, Bojar, Bãndulicea,
Boþi, Bânãnã, Buchiº, Baltã, Bãlãlaica, Bandi, Buduga, Bãºcu,
Burdãnocu, Babãu, Burcuº, Bengãuãle, Buþurcã, Bedeleucea, Buºa,
Benai, Buta, Beibu, Bota, Bela, Bodoniºcu, Belea, Buri, Bizdiga,
Buþu, Bizdiguþ, Braicu, Birconu
C. Cazan, Cãrãsãu, Colompar, Cãtrinþa, Colceriu, Cãþca,
Cojniþa, Câlþu, Coaºti, Câºpan, Cordoº, Crâsta, Cenea, Cheºcheta,
Chenciu, Chintreº, Ciulu, Ceidereº, Chiþa, Ceciuþ, Ciuturiga,
Chebeleu, Costea, Ciuta, Ciuda, Ciocea, Ciuta, Cioncu, Cocoveþu,
Ciotea, Cocoþãlu, Cionoc, Codoº, Cioaiela, Cotrovu, Cobu, Ciuricu,
Clepea, Cuiedan, Craut
D. Dãdãraºca, Dijain, Dãrvãºan, Dilimanu, Dehelean, Dreci,
Dihoru, Diloº, Didu, Dâmbu, Doda, Dudumanu, Dodu, Drugosu,
Domba, Dura, Dodolic, Dugãu, Donea, Drãganu, Dochiþa,
Duduriºca, Diºcora, Dugãu, Diculaº, Duºani
F. Frãteanu, Fãsie, Frãtiuþ, Feldi, Floroaie, Foºa, Floritoaca,
Fonioº, Flender, Fizite, Foacli, Foghiº, Fluchi
G. Gabor, Ghiga, Grama, Goaga, Gãzdolea, Ghiurcovici,
Gaºpar, Gubiþa, Ghica, Ghiucu, Gubiþa, Gheorghiuþ, Gheghea,
Goanþa, Ghila, Guruie
H. Halas, Homoloaie, Hauca, Hodu, Haiciu, Horia, Hosu,
Hodorogu, Holodu, Hoza, Hãrdãlãu, Hodrea
I. Iani, Ienciu, Iaia, Ilieºiu, Ioþa, Inclovici, Irimie, Izicuþ,
Iordache, Incãu, Ioºcuþa
J. Jamu, Jeºcãu, Jofi, Jimbu, Joandrea, Jurjuþ, Jelcu
L. Lascu, Lenocu, Laþi, Liºcu, Learik, Limboasa, Litãu, Luluºa,
Liþa, Lebovici, Leca
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M. Magoni, Moga, Mantu, Michi, Manti, Micula, Manix, Moºcodanu, Majas, Milan, Mãnuþ, Mândrilã, Mãrcuþ, Mãcinica, Mladin,
Maþa, Moanea, Mara, Moisic, Maxa, Moisoc
N. Natea, Nisâile, Nãsui, Niºca, Nãzãrie, Nioniu, Nela,
O. Onti
P. Pãcalã, Peþãla, Pârca, Peþu, Paºtina, Pimpãla, Palcu, Piºpilic,
Pac, Pinel, Pãtroala, Petiºele, Pârvu, Pleºu, Pârjol, Petriþa, Pârciu,
Proc, Pipiº, Priºchin, Peicu, Ptelãu, Pilan, Papi, Pelheº, Ptelea,
Poanca, Pupãna, Purdicu, Piþipindãr, Pevãla, Pilcovici
R. Rara, Rusalim, Ranta, Râpaº, Ricti, Redeºu, Robu, Rauca
S. Sazaraz, Stanciu, Suciu, Sonu, Socalã, Sâia, Sica, Stoaric,
Sânguru, Silu, Sandiciu, Sânteanu
ª. ªactãru, ªtiubei, ªaia, ªtrela, ªovai, ªtofãla, ªodu, ªimoanca,
ªimei, ªuman, ªendoric, ªuºani, ªtireacu, ªoncuþa, ªolomite
T. Tãmaº, Tolanu, Tãula, Tomica, Tatu, Ticãla, Târzâu, Truman,
Techelechea, Truþu, Telepoþchi, Tutipore, Teteretea, Toderica,
Terca, Tãrãnþiºu, Tenþer, Tiia, Terente, Tifla, Todoruþ
Þ. Þaþa, Þoanga, Þãrnãu, Þucudeanu, Þoldanu, Þuþuranu, Þiboc,
Þucuri
U. Usca, Urichiuºca, Uþu
V. Vaº, Visi, Vãidãu, Virag, Vãidoaie, Vlãduþ, Vãrºãndan, Vuin,
Vidicanu, Vãruþoaie, Vidu
Z. Zãhãrie, Zâia, Zmida, Zãrone, Zurga
Unele nume sunt combinate „fericit” ºi produc nu numai un
mare efect, ci devin hilare, chiar dacã nu a stat în intenþia celor ce
le-au nãscocit sã producã vreo anume meteahnã purtãtorilor:
cur + de + pasãre = Curdepasãre
cap + de + pene = Capdepene
cacã + fer = Cacãfer
cap + de + bou = Capdebou sau (Ghiþalubou)
piroº + goatea = Piroºgoatea (nãdragi roºii)
harom + ºogor = Haromºogor
þucã + l + unchiu = Þucãlunchiul (birtaºul satului)
cal + verde = Calverde
Altele s-au format din masculin, cãpãtând la feminin derivatul
potrivit:
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(a lu) Donu – Donuleasa
(a lu) Câlþu – Câlþuleasa
(a lu) Peicu – Peiculeasa
(a lu) Moanea – Monioaie
(a lu) Pilan – Pilãnoaie
(a lu) Ioºcuþa – Ioºcuþoaie
(a lu) Maistoru – Mãistoriþa
(a lu) Buduga – Budugoaie
(a lu) Vezanu – Vezãnoaie
(a lu) Badea – Bãdioaia
(a lu) Vaidãu – Vãidoaie
(a lu) ªotrea – ªotroaie

Supranume
Supranumele au rol foarte important în precizarea identitãþii.
Sunt destul de numeroase ºi variate.
Unele supranume sunt provenite din vorbirea cunoscutã:
Pãsulea, Cãtrinþa, Albu, Mãcriºu, Ludaia.
Întâlnim ºi supranume de origine maghiarã: Coaºti, Bedeºu,
Criþari.
De origine sârbã (slavonã) ar fi numele Rusu, care în sârbã
înseamnã „roºcat”.
Referitor la problemele legate de nume s-ar mai putea consulta
lucrarea lui Vãºcan ªtefan Nume de persoane ºi nume de animale,
1936.
Nume de animale
– cai: Furi, Noninþ, Bubi, Ciueº, Vilma.
– bovine: Joiana, Ianilov.
Se manifestã tendinþa de înlocuire a acestor nume cu altele
referitoare la culoarea pãrului sau provenite din nume de persoane.
Exemple: Doru, Florian, Corbu, ªarga, Suru, Stela, Marta,
Florica.
Emil Petrovici1 a fãcut o deosebire pertinentã între toponimia
autohtonã ºi cea împrumutatã. Gãsim nume de Crãieºti (Craiu, la
1
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noi), Axente, Dumitru, Ivan, Gheorghe, Mihai, Mircea, Moga,
Nicolae, ca antroponime de origine slavã.
Ca elemente de origine maghiarã, vorbitã încã la noi, avem:
birãu (biró), iliº (élés), sãlaº (szóllás), meºter (mester), aldãmaº
(áldomás), a-ºi bãnui (bán), chip (kép), chinzai (kin), a fãgãdui
(fogadni), sobã = camerã (szoba), tolvai (tolvaj), bughelarãºi
(bugyelláris), cãbat = palton (kobát), a feleli (felel), Corbaciu
(Korbács), iosag (ioszág), fioc (fiok), a ºurlui (surol).
Ca influenþã greacã, porecla Mustaþã o purta o singurã persoanã.
Cuvintele de origine turcã, folosite în Moldova ºi Muntenia
(catifea, cearceaf, tutun), la noi le gãsim tot de origine maghiarã:
barºon, lipideu, duhan.
Pe baza Atlasului lingvistic român, constatãm încã, la noi, nume
ca: ªnaidãr -croitor, ªuºtãr – pantofar, Þimãrman – dulgher, legate
de meserii, sunt termeni de originarã germanã (cf. S. Mândrescu).
Numele de Zaharia (la noi) ar proveni din „zaharea” (turcã) =
provizii alimentare.
ªi unele adverbe, folosite încã: doarã-doarã – latin, barem –
slav, de iznoavã = d’i poveste – slav + latin, batãr – maghiar,
meachili – meakili – turc, s-au pãstrat nealterate pânã azi.
Apoi, Florica Dumitrescu îl plaseazã pe Coºniþa ca devenit
din slavul „Kusinica”, iar pe sfadã din slavul „suvada”.
Victoria se scria „Bictoria” (fenomenul fiind numit betacism în
secolul al 3-lea).
d) Grai mãcean - interferenþe, influenþe
Mai departe, ne vom apleca ºi asupra cultivãrii limbii, necesarã
unificãrii ei, dar ºi lãrgirii orizontului culturii noastre, precum ºi
aprofundãrii ei. Între bogãþia semanticã a cuvintelor ºi vechimea
lor existã o relaþie deloc de neglijat.
Ne aducem bine aminte de lunga ºi fertila convieþuire, în sat,
între mãceni, pe de-o parte, ºi germani, maghiari, pe de altã parte.
Prin aceasta s-au creat nu numai relaþii de frãþietate, ci ºi interferenþe lingvistice complexe, astfel cã unele cuvinte din germanã
sau maghiarã au intrat în vocabularul vorbitorilor, dar ºi invers.
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Deºi aceste limbi sunt de structuri diferite, accesibilitatea nu a
pus probleme.
Vom încerca, numai într-o micã mãsurã, sã punctãm câteva din
aceste interferenþe:
Maghiare:
laboºã – lábos
corman – korman
jumãtate – fél
fioc – fiok
hamiº – hamis
dãrab – darab
ciont – csont
copârºeu – koporsó
camerã – szoba
tablou – kép
duleu – dülo
firez – füresz
cãuaci – kóvacs
holdã – hold
imaº – nyomás
bucatã – darab
dâmb – domb (nume Dâmbu)
pãstor – iuhász (nume de poreclã)
mic – kiss (Chiº + Ioan = Chiºeuan)
colcer (Colceriu), chelar – kulcsár
sângur – mago (stãpân)
nãrav (Socaci) - Szakács
lãcãtuº – lackat
Pâncotan – Pankotha
Fehér – alb (nume)
Fekete – negru (Neagra)
Veres – Roºu
Hossu – mare (Grosu)
Bota – bóte (secure)
Musca – Muszka
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sunt simple, nu depersonificã, ci se transformã în materiale care
sensibilizeazã. ªi nici nu urmãresc sã ridiculizeze sau sã satirizeze.
Raportul dintre un apelativ ºi poreclã are un mare rol, deoarece
stabileºte legãtura dintre persoane, face istoria locului, oferind
informaþii despre vechimea ºi perpetuarea populaþiei pe aceste
plaiuri inundate de „câmpia mãceanã”. Acoperite sau nu de
antroponime, poreclele nu vor ºtirbi cu nimic onoarea celor ce le
poartã, dacã aºa „le-au primit”. Nici asupra influenþelor nu vom
insista, maghiare, germane, asupra diferitelor nume de persoane.
Factorii sociali sau culturali vor primeni, în viitor, dinamica numelor
ºi a poreclelor, ºi le vor aºeza alãturi de moderna onomasticã,
preluatã sau nu, din vecinãtãþuri sau strãinãtãþuri. Ca o sitã, ce le
va cerne, peste timp.
ªi poreclele pot avea „origini”. Coaºti, Bedeºu, Gritari, Betear
(biter) - maghiare; Rusu (roºcat), Békar – sârbã.
Din cuvintele de origine sârbã, menþionãm: prune bistriþã –
sliva bistrica, ludaie – ludaja, a vopsi (a câcãli) de mântuialã –
kukaliti, cociie – kocije, cotarcã – kotarca, cotoroage (rãcituri,
cocioane) – kotrig, lopotiþã – lopatica, chilav – kilav, a se nãdãi –
nadati, pilar – piljar, rãstaniþã – rastavica, vãiug – valjak, zãbunit
(de cap) – zabuniti, pãmucã – pamuk, zgârnãit, zgârcit – zgîrnuti.

Halas – Halasz (bogat în peºte, pescar)
Buta – butá = butuc, prostãnac
fereastrã – ablak
Bor + Biro – biró = judecãtor
Covaci – Kovács = fierar
Cioncu – csonk = fãrã braþ
Piroºgotea – magh. nãdragi roºii
Piparca – paprika = ardei
Doascã – doszka (copertã)
Aldãmaº – adományozni = cinste (de bãut)
hãmiºag – hamissag

Germane:
Zucker – zahãr
Schneider – croitor (nume de familie)
Fuchs – vulpe
Fisch – peºte
Wolf – lup
Wagner – cãruþaº
Weber – þesãtor
schlampe – ºleampãt
Sucht – poftã, sucã
Kehle – grumaz (grumãzoi)
Weiss – alb (Albu)
Rot – Roºu
Schwartz – Negru
Gross – Grosu (nume)
Ochs – Bou (nume)
Geflügel – hoarã
Schäfer – cioban (nume)
Schmidt – fierar, Faur (nume) – Tiºlãr = tâmplar
Vom observa cã multe din aceste etimoane sau etimologii se
regãsesc în numele sau poreclele de la diferitele criterii, ºi le-am
numit interferenþe. O concluzie se desprinde: aceea cã poreclele
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e) Port mãcean
Pânã în 1950 se umbla ºi în opinci.
Costumele femeieºti din comuna Macea fac parte dintre
puþinele costume româneºti la care nu existã o piesã specialã
pentru încins mijlocul. În loc de brâu sau bete, fusta sau rochia,
cum se numeºte aici, este strânsã dupã ce este mult rãsfrântã, în
zboc, la mijloc de niºte aþe tari, legãtori. Zbocul constituie, de
fapt, partea de sus a poalelor, a rochiei. Aici nu apar motive naþionale,
ornamentele, asemãnãtoare cu cele din partea de sus a corpului.
Partea de sus a corpului se îmbrãcã cu „spãtoiul”. Acesta este,
de fapt, o cãmaºã din pânzã groasã de cânepã, tort în tort, þesutã
în casã din cânepa ce ºi-o cultiva fiecare gospodar spre a-ºi asigura
pânzeturile necesare membrilor familiei. Astfel, mãceanul era
producãtorul propriilor elemente de îmbrãcãminte ºi al unor
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articole, cum ar fi lipideul (cearceaful), ºi mãsãriþa (faþa de masã),
dosoiul (prosopul).
Dupã anii 1920-1930, aceastã pânzã se þese tot în casã, dar învãluitã
cu fire de bumbac. Felul acesta de pânzã capãtã un aspect dungat ºi
se numeºte „pânzã cu cinari”. Pânzã din bumbac curat se þese mai
târziu, mai ales în familiile care cultivau duhan (tutun), cãci acestea
primeau un fel de stimulent de la stat, „misir” (fire de bumbac).
Croiala spãtoiului se caracterizeazã prin aceea cã faþa ºi spatele
sunt tãiate dintr-o singurã bucatã, lipsind astfel cusãtura de la umãr.
În bucata de pânzã dreaptã este tãiat la gât un decolteu pãtrat.
Gulerul este foarte puþin dezvoltat, fiind redus la o bentiþã îngustã.
Mânecile, croite larg, sunt încreþite ºi sus, la umeri, ºi jos, la
„pomnarii” (manºete). Pomnarii, foarte laþi, se terminau cu colþi ºi
se încheiau cu nasturi coloraþi de sticlã. Peste spãtoi femeile purtau
zobon împletit din fir de lânã purã, vopsitã în casã în culori naturale.
Partea inferioarã a corpului este îmbrãcatã în rochie,
dedesubtul cãreia sunt puse poale foarte largi ºi bogat încreþite,
strânse în talie cu ajutorul „pomnatei”. Poalele de deasupra sunt
îmbrãcate peste altele, astfel încât, fiind strânse sus ºi lãsate libere
jos, imaginea acestora este aceea a unui clopot. Ornamentaþia
poalelor este dispusã pe pomnatã ºi pe marginea de jos ºi se
numeºte jurã sau lozã coloratã.
Peste rochie în faþã se punea un ºorþ, „zadia”, fãcutã din doi
„laþi” de pânzã încreþiþi în partea de sus de un ºiret tras printr-un
tiv numit „pomnatã”. ªiretul ºi pomnata marcheazã talia. ªorþul
este ornamentat în partea de jos cu motive geometrice colorate în
roºu, negru, albastru. Partea de jos a zadiei se terminã cu „fodrã”
sau „cipcã”, croºetatã în casã.
Încãlþãmintea specificã erau „pãpucii cu tureac”, ghete cu toc
înalt încheiate cu ºireturi lungi. Ca piesã complementarã, femeile
purtau o cârpã mare dupã cap, legatã încruciºat peste piept ºi
înnodatã la spate.
Pe cap, femeile bãtrâne purtau cârpã neagrã, legatã sub bãrbie.
Sub cârpã, pãrul era pieptãnat fie cu cãrare, fie peste cap ºi strâns
în „conci” (coc), legat cu cârpã neagrã de conci.
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Fetele mari, bãgate în joc (ieºite la horã), purtau pe cap o
„ceapþã”, un fel de bascã rarã, pe care erau cusute mãrgele mici,
multicolore, de sticlã, perforate. Se asemãnau, uneori erau
identice, cu acelea care se aºezau înºirate în jurul gâtului sau
atârnate pe piept. Mãrgelele de pe ceapþã erau dispuse în motive
geometrice, florale sau în formã de stea.
Fetele neintrate în joc purtau cârpã albã, sub care pãrul era
împletit în trei, în douã cozi, terminate fiecare cu câte o primã
roºie, împletitã în partea de jos a cozii.
Remarcãm faptul cã atât cei mici, cât ºi cei mari, de la brumã
pânã la brumã, umblau mai ales desculþi. Umblatul cu picioarele
goale atinsese o asemenea performanþã încât pe miriºtea de grâu,
în tuleiºtea de cucuruz, sau pe pãmântul reavãn, mãcenilor le era
totuna.
Amintim ca o piesã complementarã costumului femeiesc
„straiþa”
Întâlnim straiþa de toate zilele ºi straiþa de sãrbãtori, ambele
fiind þesute în casã. Deosebirea consta în faptul cã straiþa de
duminicã era mai viu coloratã ºi împodobitã cu mai mulþi ciucuri.
Cu straiþa obiºnuitã se mergea la lucrul câmpului, în ea punânduse merindele. Se ºi zicea: „Muiere, adã-mi straiþa, cã mã duc”.
Tot ca elementul complementar de duminicã amintim cârpuþa cu
cãlãpãr sau busuioc de la jeb, unde þineau banii mânânþãi de tas.
Costumul bãrbãtesc
Portul bãrbãtesc era destul de simplu.
Vara, în cap purtau clop de pãr sau de paie, cu „bordã” micã
rãsucitã în sus.
Bãrbaþii purtau pãrul lung, iar la clop primã mai îngustã sau
mai latã.
Iarna purtau cãciuli, „cuºme” „luate” (cumpãrate) de pe la
Pâncota. Copiii purtau mai ales ceapþã cusutã în casã de cãtre mame.
Bãrbaþii purtau, vara, cãmãºi ºi izmene de tort în tort sau învãluit,
fãcute de femei.
Peste cãmãºi purtau cojoc, „cheptar” ºi „suman”. Sumanul ºi
iþarii la mãceni erau împodobiþi cu fãºii înguste roºii, uneori ºi cu
„colþi negri”. Cãmaºile se purtau pe afarã, nestrânse în brâu.
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Izmenele erau largi, de cânepã, de 5-6 laþi (coþi), aveau brãcinar
care le strângea în brâu, în creþele, iar la capãtul de jos se terminau
cu colþi. ªi la bisericã mergeau tot aºa, dar peste cãmaºã ei îºi
puneai zobon fãcut la croitor. Pe piept cãmaºile erau împodobite
cu „ciuri” sau „fiocoº”, un fel de broderie.
Iarna se purtau cizme, bocanci cu talpã de piele, iar cei mai
sãraci cu talpã de lemn. Vara purtau opinci cu gurgoi, confecþionate
în gospodãrie din tureac de cizmã veche.
Sãracii purtau opinci ºi iarna, cu obiele de cânepã.
Bãrbaþii erau tunºi de femei.
Copiii mai mici purtau opinci din lânã cu talpã de clop sau
netãlpuite. La joc se mergea ºi desculþ.
Sãracii aveau numai un suman ºi o pereche de cioareci, pe
care în zi de lucru îi purtau întorºi pe dos, iar în zi de sãrbãtoare îi
întoarceau pe „ceea parte” (pe faþã).
Mai târziu au apãrut nãdragii, identici în croi cu cioarecii ºi
fãrã buzunare.
Odatã cu nãdragii a venit ºi „miþãla” (haina).
Þesãturile din lânã în lânã erau duse la „dube” ºi la „presã”, la
„albit” ºi la „bãtut”. Urzeala era din lânã lungã, mai tare, din lânã þurcanã,
bãteala, din lânã mai scurtã, mai moale, din lânã stogoºe (þigaie).
Aºa era portul mãcenilor, „vechi ºi simplu de la þarã”.
f) Case mãcene
Primele case. Primii locuitori - bãºtinaºii
Începem prin a consemna cã Macea îºi are începuturile din
partea spre Kutoº, Sânmartin, deci, la nord, urmând apoi spre vest,
spre Curtici.
Familia Cezeu, în 1560, va împãrþi în douã comuna, deºi
proprietar era ªtefan Pecsey.
Contele Károly îl va aduce ca notar pe Iuliu Szikszai, timp în
care au fost plantaþi primii castani de pe ºoseaua principalã (cât a
fost notar, 1870-1912).
I-a urmat Iosif Olah, care a pãrãsit comuna în anul 1918.
Se presupune cã pânã în anul 1920 satul era format dintr-un
singur rând de case. Acestea erau acoperite la început cu paie de
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secarã. Abia dupã anul 1900 þãranii foloseau þigla, bineînþeles, cei
mai înstãriþi.
Acoperiºul caselor avea forma unei cãciuli, iar casele erau
construite din pãmânt bãtut. În componenþa lor intra camera de
locuit ºi tinda. În tindã era vatra, pentru gãtit. Cu timpul, casele ºiau modificat tipul de construcþie, cu antreu, coridor, cãmarã
(cãrãmida a înlocuit pãmântul bãtut).
Casa se compunea din:
1. Casa din nãinte – din faþã – care era destinatã musafirilor
– era poditã cu podele;
– pe jos þoale fãcute în casã, din rãzboi, în diverse culori;
– avea fireanguri la fereºti (nãþuite, riºelite sau cusute în
cosele);
– erau astupate cu tãbli (rolete) din lemn;
– era mobilatã cu:
– douã paturi împreunate laolaltã, cu perini riºelite ºi
lipidee;
– un dolaf (cãdraf) dublu – în unele case am vãzut mobilã
fãcut de comandã la Arad (Lengyel);
– douã noptiere;
– lampã ornamentalã (azi, foarte cãutate) cu abajur de
porþelan
– aici nu se prea fãcea foc, dar se punea mortu ºi se sãvârºea
petrecania.
2. Tinda – camera care fãcea legãtura între cele douã camere
– era ca o camerã de zi – cu mobilier simplu, pentru stat ziua.
3. Casa d’i nãpoi (camera din spate) – era de obicei cea unde
stãteau bãtrânii, era încãlzitã, dacã familia era numeroasã:
– avea mobilã combinatã.
4. Târnaþul – vestibul, coridor
– plin de flori;
– plin de geamuri.
5. Filigoria (veranda), gang – un fel de loc de primire, adãugat
(dacã nu exista din construcþia casei)
– cu geamuri multe ce se întindeau înspre curte (gredinã =
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ocol). ªi aici, de obicei, era bucãtãria de varã, sobiþa (cu scopul de
a se pãstra restul locuinþei curat). Sobiþa ea amenajatã chiar ºi cu
paturi ºi stãteau ºi iarna, chiar ºi bãtrânii (fãceau foc cu coceni sau
rumeguº). În sobiþã nu erau primiþi goºtii, cã era o ruºine pentru
gazdã. Aceasta era în bunã vecinãtate cu vecinii, existau fereºti
înspre curtea acestora ºi uºiþa d’i cãtã gredinã (gard, mai rar).
6. Bucãtãria – avea urmãtoarele:
– credenþ,
– ºpohert,
– masã + scãunaºe,
– laviþã,
– þoale pã jos (dacã era murluit),
– grindã în loc de tavan, unde se puneau: lãcruþe, jilãu,
fonþu (cântarul),
– coºara d’i sfãrmat.
Obiecte de veselã:
– laboºe,
– crãstoane,
– linguri d’i lemn,
– sãrãriþã,
– blide (talgere).
Dacã bucãtãria era la capãtul casei, dupã casa (camera) d’i
nãpoi, pe peretele dintre ele era cuptoriul d’i pitã, în bucãtãrie
era folosit ca atare, iar camera era încãlzitã.
Frigider nu exista. Produsele erau rãcite în fântânã (vara), iarna
erau þinute ori în sare (carnea), ori în cãmarã.
7. Cãmara (ºpaisul) ºi podrumul (pivniþa)
ªi aici era o grindã + stãlajuri (rafturi). Se adãposteau:
– troacile d’i pitã (troacã = covatã),
– ciuberãle,
– ieji cu stupuº d’i cocean, cu must,
– iejile cu dunþuri ºi acrealã,
– clisa, cârnaþii, ºoanca,
– brânza sfãrmatã în putinã,
– pãsula în bãºcuieþe,
– curechiu acru,
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– ciubeleu,
– trãgaciu,
– sâtile,
– bãdria (un vas de mãsurat).
8. Curtea (gredina)
Cultul florilor locale – iorgovan, cãlãpãr, eºtiche, pene ca
duhanu, muºcarle, betoane (petunii), bujori, pene d’i mort
(iasomie), stânjenei, era nelipsit. Peste toate, trona fântâna cu
vidire. Lângã ea era lãvorul cu sopon, de spãlat la repezealã.
Aici se puteau zãri:
– coteþul, cu separeuri pentru porci (de verit sau nu), scroafe,
purcei,
– cotreaþa de pãsãri,
– iºtãlãul pentru: cai, vaci, chiar boi, oi, miei, capre, viþei.
Mersul cu ciurda, vãcarii satului, aratul cu boi sau cai, s-au
pãstrat vreme îndelungatã.
9. Cotarca – adãpostea cerealele, la fel ca ºi podul cãºii (aici
se mai puneau cele ce prisoseau).
10. Colna – aici acareturile trebuincioase îºi aveau locul lor:
scule, foarfeci de tuns, ºpriþuri, lãzi (ºcãtule cu cuie), lanþuri,
ºtreanguri, bãdice, ferãraie, lopeþi, unelte, furci, coase, seceri.
Note
1) Nu exista podrum (pivniþã). Þãranii improvizau gropi adânci în
pãmânt, scutite cu paie, pentru adãpostirea verdeþurilor, peste iarnã.
2) Nu exista nici baie. Totuºi, vara, spãlarea se fãcea lângã
fântânã sau cu apã de ploaie. Iarna, se încãlzea apã, spãlatul pe
picioare (sau picioarele în dobã) þineau loc ºi de încãlzit, dupã o zi
de lucru. În preajma duminicii sau a sãrbãtorilor, de peste an,
spãlatul, rasul, erau, la orice þãran, chestiune de bun simþ.
g) Jocul popular
Specific comunei Macea, aici se practica gazda de joc, cel care
organiza jocul.
Se fãcea un angajament pe un an de zile, la fel ºi cu muzicanþii
ºi cu primãria sau biserica.
Cei mai buni jucãuºi jucau în faþa benzii (a muzicii), sau a
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higeghii (viorii): Tolan Trãian (Pirchiþa), Pavel Tolan (a lu’ Cioaiela),
Dumitru ªiclovan (a lu’ Natea), Florea lu’ Bechear, Lia lu’ Tãrãntiºu,
ªtefan a lu’ Pãtroala, Simi a lu’ Pãtroala, Nuþa lu’ Flencãu, Ica lu’
Iov, Ica lu’ ªovai, Florica lu’ Raþu º.a.
Locul de joc nu era stabil: Se juca pe Locul Piaþului, sub frãgari,
La Cãmin, Lângã Moarã, La Þuþuranu, La Drecin etc.
Jocurile de bazã erau grupate în trei: De-a lungu, Mânânþaua ºi
De-a-ntorsu.
Se mai jucau: Închinata, ªoimoºana, Ciocãniþa, Terpeteaua,
Bogãreasca, ªchioapa, Duba. Nu se juca Cãluºerul.
Jocul se desfãºura în ºir pentru cei avansaþi.
Era ºi un joc al copiilor, organizat de bãndaºi, între 10-13 ani.
Intrarea fetelor în joc era la 14 ani, de Sânjorz, când purtau ceapþã
cu fir ºi taleri de argint ºi poale, cu zboc.
h) Nunta, uspãþul, botezul
Pregãtirile de nuntã încep cu îmbrãcarea miresei de cãtre mire,
cu ce-ºi doreºte ea mai scump. La fel procedeazã ºi ea cu mirele.
Tinerii propun apoi chemãtorii, câte un bãiat din fiecare parte.
Acestora, fetele le „gatã” cãciulile sau clopurile cu firuri, panglici
colorate, legate la spate, lung atârnate pe spate ºi pe piept.
Chemãtorii se numeau „pãlãscaºi” ºi, cu câte o sãptãmânã înainte
de nuntã, ºtiau pe cine trebuie sã pofteascã. Ei se deplasau cu cai
împãnaþi cu prime ºi cu lipidee de lânã în lânã, þesute în casã, viu
colorate, predominând roºul. Se foloseau ºi bicicletele, la fel de
împãnate ºi împodobite atractiv. Chemãtorii plecau de la casa
miresei, invitaþiile începând cu pãrinþii, socrii, preoþii, nãnaºii, apoi
neamurile ºi prietenii. La casele invitaþilor, ei vorbeau pe rând,
dupã al cui invitat era: „junele vã invitã cu drag a lua parte la nunta
sa cu mireasa Ana, Maria, Elena etc.”
„Dacã o fi vreme bunã,
Vã suiþi pã o gãinã.
De o vreme d’i ploaie,
Vã suiþi ºi voi p-o oaie.
De o fi mare noroi,
Vã suiþi pã un rãþoi.”
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Apoi închinau din pãlasca gãtatã ca ºi cãciulile.
Apoi urmau celelalte pregãtiri: mirele cãpãra muzica, care la
Macea era alcãtuitã din hid’ied’i, viori, clãnet ºi dobã. Printre
hid’ied’iºii de vazã, bãtrânii îºi amintesc de Ioan Ciotea, mutat la
Iratoº, ªtefan Covaci (Piºti), Marin Covaci, clãnetuºul Petru Sãlãjan,
zis Husari, dobaºul ºi clãnetuºul Pavel Covaci. Tot mirele se ocupa
de gãsirea stegarului, de obicei cel mai jucãuº ficior, îi amintim pe
câþiva: Gheorghe Ciumedean, Mihai ªimãndan, Gheorghe Baci,
Simion Anghelina.
Prietenele miresei se ocupau cã gãtarea cãciulilor sau a
clopurilor pentru stegari, dupã modelul chemãtorilor, dar ºi cu
împãnatul steagului tricolor, cu panglici multicolore. Cu douã-trei
zile înainte de nuntã, invitaþii veneau la casa unde urma sã fie
aceasta, aducând o gãinã, un bãdic d’i fãrinã ºi 10-20 de ouã, iar în
ziua nunþii aduceau un ol de vin, o iagã d’i rãchie de casã. Femeile
mai aduceau crogne sau piºcotã, dupã cum erau de înstãrite.
Nunta se pornea duminica la amiazi, când, la casa mirelui sosea
muzica, ºi se juca, un joc, ori douã, iar cei prezenþi erau cinstiþi cu
plãcintã ºi bãuturã (plãcinta era numa cu mac, prai ºi nucã).
Apoi, grãitorul, vornicul, sau guda, cel care conducea întreg
ceremonialul, organiza plecarea dupã nãnaºi, în frunte cu stegarul,
pe ritm de muzicã „Frunzã verde d’i cireaºã / noi merem dupã
nãnaºã”. Apoi, la nãnaºi, aceºtia erau deosebit de emoþionaþi,
serveau cu bucate alese, jucau un joc, douã, ºi, împreunã cu pãrinþii
mirelui ºi alþi invitaþi, chiuind, cu sticle de sfert în mânã, porneau
dupã mireasã.
La mireasã erau la fel de frumos întâmpinaþi, iar prietenele ei
îi cântau hira miresei:
„Miresuþã cu cununã,
Ia-þi acuma zâua bunã
D’i la tatã, d’i la mumã,
D’i la fraþi, d’i la surori,
D’i la gred’ina cu flori.”
Grãitorul ordoneazã mersul la cununie, în faþã stegarul, apoi
un pâlc de jucãuºi ºi chemãtorii, jucând fecioreasca. Tot timpul,
grãitorul joacã steagul, cinsteºte ºi se fãleºte cu dosoiul împreunat
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Þucu-i gura la stegari,
Cã nu-i dulce, nici acrie,
Numa cum îmi place mie…
Uiu-iu-iu-iu.”
„Ce staþi, fete, su flãgari,
Ori vi-i drag d’i pãlãscari…
Pãlãscarii nu-s d’i voi,
Ci d’i fete ca ºi noi…
Uiu-iu-iu-iu.”

d’i pã spate, cosut sau riºelit. Se creeazã o atmosferã de voioºie,
dar ºi una de ochire a unui nou drãguþ de cãtre celelalte fete mari,
rãmase pe margini.
Mireasa este condusã de nãnaº, mirele este condus de nãnaºã,
iar asistenþa descântã:
„Frunzã verd’e d’i flãgari,
Þucu-i uãchii la stegari…
Uiu-iu-iu-iu.”
„Frunzã verd’e d’i mohor,
Þuca-l-aº pã chemãtor…
Uiu-iu-iu-iu.”
În acest timp se fluturau ºi batistuþe de cãtre fetele mari.
Alaiul se forma din invitaþi, iar pe uliþã, pe margini, curioºii,
care îi petreceau pânã la bisericã, apoi la primãrie, unde se ºi
încingea jocul, descântând:
„Noi merem la cununie,
Dumnezãu cu noi sã fie,
Numa cu cela ce-i rãu
Sã nu fie Dumnezãu…
Uiu-iu-iu-iu.”
„Bine-i stã la cer cu lunã,
La mnireasã cu cununã,
Bine-i stã la soare drept,
La june cu panã’n ch’ept…
Uiu-iu-iu-iu.”
(Penele, fãcute din crenguþe de bucsuºi verzi legate cu primã
se puneau în piept la invitaþi, numai mirii aveau de cumpãrat, iar
jlaierul era dus de paranive sau mniresuþe mici.)
Dupã oficierea cununiei, tot alaiul pornea la casa unde era
nunta, în cãºi sau în ºatrã, ºi se chiuia pe tot parcursul:
„Frunzã verd’e d’i flãgari,
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„Dragii mnei, junile ºi mnireasa º-or fãcut datoria, amu sã
cuvine sã mulþãmim ºi noi pãntru ominie”, strigã ºi azi Simi
Anghelina a lu Pãtroala, ultimul grãitor (azi, 2011).
Întâi cinsteau nãnaºii cu obiecte de bucãtãrie, lenjerie de pat,
haine (stofa cu care erau legaþi în bisericã, le rãmânea). Apoi era
cinstit nãnaºu ºi omu lui cumãtru mare, ajutorul nãnaºului. Cele
mai substanþiale daruri erau oferite de pãrinþi ori rude apropiate,
fraþi, surori, veriºori, veriºene.
Grãitorul anunþa darurile ºi pã cine le aduceau ºi banda cânta
„Mulþi ani trãiascã”.
Dupã strâgãri, la mnezul nopþii, urma „dezbrãcatul” mniresei
ºi „învelitul” acesteia, pe care le sãvârºeau nãnaºa ºi cele douã
mame. Mnireasa apãrea învãlitã, legatã la cap, cu batic tipic
nevestelor.
Petrecerea þinea pânã în zori, se termina cu un marº, cu care
era petrecut nãnaºu ºi în cinstea cãruia muzica nu înceta sã cânte.
Dupã caz, se anunþa ºi suma bãneascã strânsã.
i) Îngropãciunea
În trecutul ceva mai îndepãrtat, spun bãtrânii, se nãºteau mult
mai mulþi copii decât azi, dar ºi mortalitatea din rândul lor era
considerabil mai mare. Cei mai mulþi copilaºi decedau din lipsa
asistenþei medicale, în rândul lor bântuind o boalã numitã „sclepþ”,
icterul negru de azi. Unii nu apucau nici botezul, ºi atunci, pentru
a evita aceastã fãrãdelege, pãrinþii îi botezau la 2-3 sãptãmâni de la
naºtere. Mortalitatea infantilã era aproape generalizatã.
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O altã boalã care secera copii, dar ºi adulþi, era boala de plãmâni, TBC-ul de azi. Fetiþe mai mari erau înmormântate cu haine
albe de mireasã, cu diademã pe frunte, dacã familia era înstãritã.
Pe la mijlocul anilor 1850, o altã molimã, holera, sfâºia vieþi atât în
Macea, cât ºi în Sânmartin. Spun bãtrânii cã în astfel de case cu
mort nici preotul nu pãtrundea, sicriele nu erau vopsite, iar la
groapã, acestea erau aºezate în cocii cu rudiþe, cum se aºezã snopii
de coceni, ºi popa fãcea o slujbã pentru toþi deodatã, iar înmormântarea avea loc în afara „þintirimbului”, cimitirul comunal, denumit „Koleratemeteu”, adicã cimitirul morþilor de holerã (azi, locul
este cunoscut undeva, pe la Topilã). La Sânmartin erau îngropaþi
în cimitirul comun, cu un semn distinctiv, câteva se mai vãd ºi azi.
În sicriu se aºterneau mai întâi haine rele, o bucatã de
pãturã, peste care se turna talaj de la tâmplar. Mortul era aºezat
în sicriu cu ajutorul unui lat de rãmânea sub el, la cap o perinuþã
umplutã cu talaj mai fin. Peste mort, alt lat, pânzã þesutã în
casã, apoi o mãsãriþã morþascã din pânzã riºelitã, pe la unele
case chiar din mãtase, cum e azi voalul care acoperã jur împrejur
sicriul. Pe piept, i se aºeza o lumânare în formã de cruce, dacã
mortul era ortodox. Unii îi puneau în jebul, în buzunarul de
sus, ºi ceva bani mânânþãi.
Priveghiul începea o datã cu lãsatul serii, erau douã-trei
priveghiuri, dar rudele stãteau toatã noaptea. ªi azi, ca ºi atunci,
preoþii participau la oficierea numitã stâlp sau dezlegare. Dupã
primul priveghi, începea sãpatul gropii, persoane apropiate sau
cunoscute fãceau acest lucru, mai apoi au apãrut „groparii”, care
erau remuneraþi. Bãtrânii zic cã în vremea aceea, groapa se sãpa
doar în ziua înmormântãrii, „sã nu sã strâce mortu”. La priveghi ºi
în zilele de îngropãciune, femeile se „cântau, boceau”, dupã mort,
în versuri ad-hoc alese, prin care îºi exprimau durerea sau
sentimentele de jele, se jeleau, adicãte-lea. Se aminteau în
„cântatul” lor ºi de alþi dispãruþi, ca într-o prelungã tânguire, de
plâns ºi de lacrimi. Bocetele se deosebeau prin conþinut, în funcþie
de relaþia cu cel decedat.
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Vom exemplifica, în cele ce urmeazã, bocete dupã mamã, tatã,
bunici, soþ, sorã, frate sau vecin.
Din casã, mortul era scos, acoperit sau descoperit, în curte,
dupã ce preotul oficia o scurtã slujbã în casã. Indiferent de vreme,
slujba de adio se oficia dupã ritualul ortodox, catolic, baptist,
adventist de ziua a ºaptea, neoprotestant ºi, mai nou, ºi penticostal,
cult apãrut prin 2004-2005.
Pomana se organiza la poarta cimitirului ºi intra în grija unor
persoane apropiate mortului, iar la casa acestuia participau rudele
apropiate. Cu rachiu ºi colac pe atunci, acum au apãrut sucurile,
felii de cozonac de casã sau cumpãrat de la cofetãrie, alþii chiar ºi
cu mâncare gãtitã. Ca mâncare gãtitã, de obicei se dã tocanã de
porc sau de oaie, cu crumpe ºi acriturã, dupã anotimp.
Urmeazã perioada de „jelit”, care diferã dupã gradul de rudenie,
ºase sãptãmâni, trei luni sau un an. La aceste date se pomeneºte,
prin parastase, amintirea celui mort, în bisericã, iar rudele poartã
haine negre. Trebuie sã amintim ºi faptul cã în timpul priveghiului
bãtrânii jucau cãrþi, se instala luminã, erau serviþi cu rãchie sau
chiar mâncare.
Redãm bocete culese cu mulþi ani în urmã de la consãteni.
– dupã mamã
„Nu ºt’iu, mamã, ce-ai lucrat,
De casa þî-o-ai lãsat,
ªi alta þ-ai cumpãrat,
D’e margin’ea satului,
În calea bãnatului.”
„Vai, mãicuþã, mama mé,
Vinã, pãstã-o sãptãmânã,
Mã gãseºti pã la fâtânã,
N’e lãutã, n’e-nºchimbatã,
ªi n’eagrã d’i supãratã,
Supãratã-s, tu nu ºt’ii,
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D’i nãpoi tu nu mai vii.”
„D’iloc vin doi cu doi
ªi t’e duce d’i la noi.”
„Mamã, spun’e-i la tata
Cã io n-am pã nimen’ea.
Luaþi cocie cu chirie
Sã vin’iþi la min’e pã goºt’ie,
Cã io bin’e v-oi goºt’i,
Tãt cu merã ºi cu nuci,
D’i min’ sã nu t’e duci.”
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„Mamã, nu mã poci rãbda
Sã nu zâc ºi io ceva.
Mamã, nu t’e supãra
Cã io nu mã ºt’iu cânta,
C-am fost fatã n’in’eratã,
D’i pãrinþî arâd’icatã
ªi d’i relã nemâncatã.”
„Nu bate cuile tare,
Cã pã mama mé o doare.”
– dupã tatã
„Tatã, tatã, dragu mneu,
Dupã min’e nu-þî pare rãu,
N-am mãicuþã, n-am tãicuþã,
În lume-s fãrã miluþã,
Cã mnila d’i la pãrinþî
Cât trãiesc nu o mai prinzî,
Cã strãinu-i ca ºi spinu
ªi amar ca ºi pelinu.„
„Dragu mneu, tãicuþu mneu,
El sã duce ºi mã lasã
Io rãmân friptã ºi arsã,
Þucu-þî, tatã, brâncile,
Brâncile, picioarile,
Mânile adunãtoare
Picioarile-alergãtoare
Cu picioare-ai alergat
Cu brâncuþãle-ai lucrat,
Pânã n’e-ai arãd’icat.”

– dupã bunici
„Dragu mneu dulce bunic,
D’i ce nu mai rãmâi un pic,
Vreau sã mãrg ºi io cu tin’e,
Nu pleca d’i lângã min’e.”
„Dragã mé, bunica mé,
Rãu îmi bãnui dupã ié,
Cã d’i micã m-o crescut
Pânã mare m-am fãcut.
Noi, bunã, tãt am umblat,
Leacu nu þî l-am aflat
ªi-n pãmânt tu t’e-ai bãgat.”
– dupã sorã ºi frate
„Sorã, dragã, sora mn’e,
Sã-þî fie milã d’i min’e
Cã nu mai am pã n’ime-n lume,
N-am nãcazu cui i-l spun’e,
Cã d’e-l spun la un strãin,
Pânã mân’e satu-i plin
ªi d’e-l spun la o strãinã,
Pânã mân’e Macea-i plinã.”
„Uitãt’e, frat’e la min’e,
Cã t’e duci în cee lume
ªi de mân’e-n calea mé
Altu nu t’e-oi mai vidé
Nici frat’e n-oi mai avé
ªi când mi-o fi dor d’i tin’e
Oi vin’i la crucea ta,
Oi vin’i ºi t’e-oi cânta,
Durerea m-oi alina.”
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Facem cuvenita subliniere cã bocetele, „cântatu dupã mort”,
sunt însoþite de suspine, de interjecþia „uã” (of), de plâns ritmat
sau gesticulaþie ce aduc a disperare, de gesticulaþii ale mâinilor,
de cârpuþa d’i jeb fluturatã, încât toatã asistenþa ia parte ºi plânge
sau îngânã suspine, în semn de solicitudine.
La ieºirea cu mortul afarã, cei apropiaþi plâng foarte tare, o
datã de durere, apoi ca asistenþa, îndoliatã ºi ea, sã fie pãrtaºã, sã
vadã îndurerarea familiei.
ªi vom încheia acest „ritual” al îngropãciunii dând ultimul sãrut
(sãrutarea) mortului, care la Macea se fãcea înainte de Prohodul
popii. Se încolonau bãrbaþii, apoi femeile (ºirul era câteodatã foarte
lung), ºi, de-o parte ºi de cealaltã a copârºeului, þuca, cel mai în
vârstã primul, crucea ºi punea bani. Cei apropiaþi se ºi cântau o
þârã.
Decuseara primului priveghi se stabileau iertãciunile, care,
iarãºi, þineau mult, storceau cãzi de lacrimi. ªi tot acum, se stabilea
cine mere dupã prapori, cine se îmbrãcã dintre prunci dieci (cãpãtau
batistuþe) ºi cine mere pã lângã ºi dupã mort (aceºtia cãpãtau
dosoaie de tort, cârpe cu jurã, mai nou, prosoape) .
ªi, pentru ca mortul sã-ºi primeascã hodina, când îl scoteau
din casã, aparþinãtorii se întorceau de trei ori înapoi ºi se loveau
de uºã, sã alunge spiritele, iar dupã îngropare, a doua zi, la amniaz,
îl întrebau „cum o durmit ºi ce-o mâncat în groapã”.
2.2. Poezia sãrbãtorilor ºi a tradiþiilor – cultura imaterialã

a) SÃRBÃTORI
1. Floriile
Aceastã sãrbãtoare este una însemnatã în comunã. Numele
Floare, Flore, cu toate derivatele, Floriþã, Iþã, Icã, Floricicã, Cicã,
Floroaie, este foarte rãspândit.
În sâmbãta dinaintea Floriilor, copiii se adunau la bisericã ºi,
alãturi de preot, mergeau sã adune sãlcuþe pentru ca a doua zi sã
le împleteascã în cununiþe dupã ce au fost sfinþite (simbol).
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2. Paºtile
De la început, facem o cuvenitã precizare, chiar dacã n-am vrea
sã fim, oarecum, neînþeleºi.
Frecvent auzim urarea: - „Paºte fericit!” La noi în comunã se
spune, de când lumea, Paºti. Sãrbãtoarea de Paºti se pregãtea cu
multã vreme în urmã.
În Post se fãceau cocoºi, floricele de porumb, din ciur, care se
încingea, adicã, sita, ºi plesneau cocoºii la descântecul: „Ieºi moº
de su’ coº / ºi pomnºete tri cocoºi, / unu mie, unu þie, / unu la
badea Ilie”.
Ouãle roºii erau vopsite în coji de ceapã ºi se decorau cu frunze
de pãtrunjel, printr-un ciorap de nailon.
Era obiceiul sã se poarte haine noi, de cumpãrat sau de fãcut
la comandã.
Pe Locu’ Piaþului, bãrbaþii se adunau, în dupã-amiaza sãrbãtorii,
la ciocnit ouã, „p-adusa”, sau „p-a-mâncatea”.
Unii pãcãleau, aveau ou „cu ghiont” ºi… duceau toate ouãle.
În postul Paºtilor, fetele ºi feciorii se adunau la Dâmbã, la Bou,
se jucau „de-a lopta-n lopiþele”, „de-a lopta-n ºintãr”.
Nu se obiºnuia Pasca, ci Sfintele Paºti.
3. Paºtile Morþilor - un obicei în Duminica Tomii, practicat ºi
azi. La cimitir se adunã localnicii, dupã slujba de dimineaþã ºi masa
de prânz, pentru a cinsti memoria celor plecaþi în lumea umbrelor.
Cine dorea, preotul sãvârºea slujbã chiar ºi la crucea celui plecat.
Dacã nu, se fãcea un pomelnic, timp în care corul slujea „Christos
a înviat din morþi” (la Macea existã o variantã localã), de trei ori.
Apoi se dãdeau de pomanã ouã roºii ºi colac de casã.
4. Ispasul - se celebra la Macea, ca ºi acum, pomenindu-se în
acelaºi timp eroii.
5. Rusaliile
Pentru aceastã mare sãrbãtoare pregãtirile erau ca ºi pentru
Sfintele Paºti.
Se ieºea, în sat, cu crucea, la Þarinã.
La Rusalii în bisericã se aduc f lori ºi iarbã. Acestea
simbolizeazã frumuseþea darului Sfântului Duh care s-a pogorât în
chip de porumbel. Creºtinii aduc iarba acasã ºi hrãnesc animalele.
În ziua de Rusalii se merge cu „crucea” în þarinã ºi se sfinþesc
holdele.
57

Florica R. Cândea

6. Sânzienele
Nu se cunosc prea multe practici legate de aceastã sãrbãtoare.
Nici sânziene nu prea creºteau decât pe la Siti ºi terenurile
pãrãsite, dar gospodinele fãceau coroniþe din flori de hârtie
coloratã, creponatã.
La Sânziene se fac coroniþe din flori de sânziene care se pun
la uºa bisericii ºi la uºile creºtinilor.
Înainte de Sânziene copiii nu aveau voie sã arunce cu mere,
deoarece ploua cu grindinã cât merele.
7. Sântetru
La aceastã sãrbãtoare copiii erau prezenþi, cã venea ringhiºpilul. De asemenea, cofetarii pricepuþi vindeau turtele în diferite
forme: pãpuºi simple, pãpuºi cu cocotoare, inimioare, baloanele
erau o raritate, sau pistolul ºi puºca, de la micii comercianþi. Tot
acum cumpãrã „halaviºca, doi la leu”, ºi þucur crumpa, bâtã-cârn,
þucur pã bâtã, þucur-nucã (nugat), þucur, camfor
8. Sântiuãn
Era prima sãrbãtoare din an, dupã Vãsãlie. La Macea, aceste
nume sunt cunoscute, cu toate derivatele: Uãnu, Nelu, Ionel,
Vãsãlicã etc. De Sântiuãn, ori era zãpadã, ori nu, banda mergea pe
la casele celor ce aveau onomastica. Banda era formatã din
clãnetaºi, dobaºi, musai. Se cinstea cu rãchie, vin, plãcinte.
9. Sfântul Toader, Sântoader, se prãznuieºte în prima sâmbãtã
sin Postul Paºtelui.
Potrivit tradiþiei, de Sfântul Toader se fierbe grâu, iar dis-dedimineaþã se face foc în grãdinã în amintirea sfântului care a fost
ars pentru credinþã.
În ziua de Sf. Toader creºtinii fierb grâul pe care-l mãnâncã
îndulcit cu miere. Legenda spune cã într-o noapte, Sf. Toader a
avut un vis, în care i s-a arãtat cã împãratul pãgân vrea sã-i batjocoreascã pe creºtini prin stropirea bucatelor cu sânge de la jertfele
idoleºti. Sfântul Toader le-a povestit creºtinilor ce i s-a arãtat în
vis ºi le-a spus acestora cã ar fi bine sã nu cumpere în acea zi
nimic de la piaþã. Creºtinii s-au mirat când au auzit ce le-a spus
sfântul ºi l-au întrebat ce pot mânca în acea zi. Sfântul Toader le-a
spus creºtinilor sã fiarbã grâu pe care sã-l mãnânce îndulcit cu
miere. Creºtinii au fãcut întocmai cum i-a sfãtuit sfântul ºi nu au
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cumpãrat nimic de la piaþã în acea zi, fãcându-l pe împãrat de ruºine.
Tradiþia se pãstreazã de atunci pânã în zilele noastre.
Tot în ziua de Sf. Toader se face ºi pomenirea morþilor.
10. Sfântul Gheorghe (Sânjorzul)
În ajunul zilei de Sf. Gheorghe, copiii ºi flãcãii mergeau pe la
casele gospodarilor ºi urzicau fetele pentru a nu face reumatism
ºi pentru a fi iuþi ºi harnice tot anul.
În dimineaþa zilei de Sf. Gheorghe, feciorii însoþiþi de muzicã
(benzi) se opreau pe la casele gospodarilor din sat ºi udau fetele
nemãritate din cap pânã-n picioare pentru a avea noroc tot anul.
Tradiþia se pãstreazã ºi astãzi, dar apa a fost înlocuitã cu parfum.
Gospodarii îi serveau pe feciori cu bucate special pregãtite
pentru aceastã ocazie: plãcintã crocne, cârnaþi, cãrdãboºi.
b) TRADIÞII ªI JOCURI
1. Ciuralexa
Obiceiul era practicat de copii, în ajunul Bobotezii, dupã ce
preotul trecea cu Iordanul. În ziua respectivã câte 2-3 copilaºi de
9-10 ani, aveau în mânã câte o troascã, o talangã de la vaci. Zgomotul
gros produs de talangã avea menirea de a alunga ºobolanii de la
casele oamenilor. Unii dintre bunii gospodari ai comunei noaste îi
primeau pe copii cu mare bucurie. Prezenþa copiilor lor în aceastã
zi de sãrbãtoare în curþile si grajdurile animalelor credea ca va
aduce sãnãtate, animale spornice ºi belºug în casele lor.
Din curte-n curte de la o casã la alta copii strigau „Ciulalexa-n
urma popii!” Gazdele, mãcenii noºtri îi rãsplãteau pe copii cu câte
1 sau 2 leuþi. Alþii dãdeau copiilor colaci, mere prune uscate ºi
nuci.
2. Jocul De-a lopta în lopiþele
Jocul se organiza în Postul Mare. Era compus din 4 feciori ºi 4
fete. Se socoteau 4 în casã ºi 4 afarã. Ei care erau afarã aveau
lopta fãcutã din zdrenþe ºi lânã încâlcitã. La acest joc se arunca cu
rându. Cel care dãdea mingea celui cu lopiþeaua o arunca în aºa fel
încât sã nu o poatã loivi ca sa poatã ieºi din joc. Dacã erau 4 în casã
ºi doi în afarã se roteau. Dacã mingea era prinsã de cel afarã atunci
acesta intra în casã. Acest joc al tinerilor ce se organiza in Postul
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Paºtelui, pe undeva era un înlocuitor al jocului tradiþional de
duminicã, care acum în post era interzis.
O altã variantã a acestui joc era Cugla, practicatã de tinerii
cãsãtoriþi tot în Postul mare. Dintr-un butuc se confecþiona o cuglã
cu diametru de 6-8 cm. Se fãcea o caprã cu 2 picioare, din aceea pe
care se tãiau lemne de foc. Tinerii aveau niºte bâte f groase, 4
erau înãuntru iar 4 afarã. Pe caprã puneau cugla ºi apoi dãdeau cu
bâta în ea. Se duceau cam 100 de metri. Dacã o prindeau cei 4 din
afarã intrau ei înãuntru. Dacã dãdeau cu cugla ºi nimereau capra
atunci tot ei intrau înãuntru.
3. De-a puricele
Se fãcea o ºezãtoare undeva afarã. Unul dintre tineri striga:
Purice, purice
Care ochi te doare?
Cel de cãtre soare!
Atunci toþi strigau: U-iu-iu!
Se învârtea roatã ºi îl prindea. Îl ducea în centru ºi apoi urma
altul la rând.

Sãrbãtori ale minoritãþilor
4. Fãrºang la Macea. Este, sau mai bine zis a fost, cã nemþii
din sat îs duºi, e sãrbãtoare specificã nemþilor. Odatã cu lãsarea
Postului Paºtelui, cam cu o sãptãmânã înainte, nemþii se organizau
ºi umblau prin sat. Se adunau ºi pomeneau în cãruþe, strãbãtând
satul în lung ºi în lat, de la uliþa nemþeascã pânã-n Satu-Nou, prin
Satu-Bãtrân ºi Corcea. Strigau „foaºing”, „foaºing”, fluturând
diferite obiecte (mãturi, steaguri) ºi erau „îmbrãcaþi urât”, adicã
se deghizau, spre deliciul copiilor ºi al tuturor sãtenilor. Ei cereau
alimente ºi bani, cu care fãceau mâncãruri specifice pe care le
serveau la balul lor.
Pe tot parcursul ceremonialului, pe stradã, erau însoþiþi de
muzicã ºi cântau cântece specifice: „Oh, oh, Rosie”, „Anneliese”
ºi altele. Din pãcate, azi, rar mai rãsunã pe stradã acestea, la fel ca
„foaºing”, „foaºing”.
(Date culese din Macea, de la Cazan Elena (a lui Cotoroi), de
Eleonora Bundiº
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2.3. Poezia obiceiurilor, folclor, cântece epice, lirice, sacre,
doine, balade, pricesne, colinde

Câte fete-s bãnãþene

Ieri am fost în sat, la clacã

Câte fete-s bãnãþene
Toate-s negre la sprâncene
Numa’ a mea-i mai bãluþã
ªi aia-i a mea drãguþã
Câte fete-s lângã noi
Facã-le Dumnezeu oi
ªi pe mine-un ciobãnaº
Sã le cânt din fluieraº
Câte fete-n braþe-am strâns
Toate dupã mine-au plâns
Când te-oi strânge ºi pe tine
ªi tu-i plânge dupã mine.

Ieri am fost în sat, la clacã
N-am gãsit mândrã sã-mi placã
Dragã mi-e mândruþa-naltã
Cã-mi dã gura peste poartã.
Darã mândra-i mititea
Se-ntindea ºi n-ajungea
ªi-o cãzut poarta pe ea.
Peste deal rãsare luna

Peste deal rãsare luna
Io vin de la mândr-acuma
Iar de-ar ºti nevasta mea
Bagã Doamne luna-n nor
Uºa nu mi-ar descuia
Drumu-n casã nu mi-ar da
Bagã Doamne luna-n nor – bis
Nici în pat nu m-ar culca
Sã mã duc unde mi-e dor
Nici în pat ºi nici pe þol
Bagã Doamne luna-n stele – bis Numai pe pãmântul gol.
Sã mã duc unde mi-e jele
– Mãi muiere, mãi muiere
Tu nu vrei
– Ce-ai tu cu mândrele mele?
Tu nu vrei
– Cã mândrele îs plãtite
Bade sã mã iei
– Cu parale cheltuite
Ba io vreau
– Sã-mi ia dracu caii mei
Ba io vreau
– De nu i-oi lua cercei
Mândrã sã te ieu
– Sã-mi ia dracu ºi cocia
Bagã Doamne luna-n ceaþã
– Dacã nu mi-oi da ºi mia.
Sã mã duc la mândra-n braþã.
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Casa ºi muierea rea

Pricesne

Casa ºi muierea rea
Nu-þi mai faci casã cu ea
Nici cu omul bãutor
Nu mai bagi pita-n cuptor
Prinsei patru boi la car
ª-adusei pe vai ºi amar
Prinsei doi cai la cocie
ª-adusei o sãrãcie.
Mã-nsurai junele-n casã
Nu-s nici slugã
Nu-s nic gazdã
Nu îs gazdã pe moºie
Numai slugã la cocie.
Când plouã cocia o bagi la
scutealã – bis
Iara ruda stai afarã
Cine-o zgunit juncritul
Nu-l mai primeascã pãmântul.

Ascultã Doamne pe robii tãi
ªi nu uita de ruga lor
Mântuieºte, mântuieºte poporul
cel ce strigã
ªi cautã-ndurare.
Spre moºtenirea ta.
O, Doamne, Doamne!
Aliluia (de trei ori).

Bagã Doamne luna-n nor
Bagã Doamne luna-n nor – bis
Sã mã duc unde mi-e dor
Bagã Doamne luna-n stele – bis
Sã mã duc unde mi-e jele
Tu nu vrei
Tu nu vrei
Bade sã mã iei
Ba io vreau
Ba io vreau
Mândrã sã te ieu
Bagã Doamne luna-n ceaþã
Sã mã duc la mândra-n braþã.
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În Casa Tatãlui meu
Mai multe lãcaºuri sunt
ªi merge-voi Sã pregãtesc
ªi vouã un loc
Unde sunt Eu
ªi voi sã fiþi
Aliluia (de trei ori).
Spune-mi mie Doamne
Ce este omul pe faþa pãmântului?
Praf ºi pulbere
Care-l bate vânturile
Iarã sufletul – bis
Este numai o scântee-naintea
Ta.

COLINDE
1) „Când pãmântu s-o fãcutu
ªi ceriu s-o rãdicatu,
Domnu mândru l-o-mbrãcatu!
Tot cu stele mãnânþele,
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ªi-o cununã printre iele.
ªi o scarã tã d’i cearã,
Pã ie suie ºi coboarã
Injerii cu cânticili,
Pãstorii cu fluierili.”

On fiu mândru ºi plãcut,
Razele pã cap lucea,
Sãlaºu îl lumina.
ª-apoi mama-l înfãºa
ªi în iesle-l aºeza:

„Sã fii gazdã sãnãtoasã,
Sã plãteºti corinda noastrã
Cu colac d’i grâu curat
ºi vin roºu strãcurat.
Gãzdãriþã cu pãpuci,
Umpli-n’e straiþa d’i nuci.”

– Culcã-te, -mpãrat ceresc,
În sãlaº dobitocesc,
Te culcã pã fân curat,
D’i îngeri înconjurat,
Care t’e vor lãuda
ªi mãrire îþi vor da,
Mãrire-ntru Cel de Sus
ªi pace pânã la apus.”

2) Urmãtoarea corindã a intrat
în anonimat, din pãcate.
„Iosif ºi Maria o intrat
În sãlaº d’i noapt’e grea,
Naºterea s-apropia.
ªi Maria sã-ngrijea,
Ajutor ceresc cerea,
Ca uºor sã nascã ea.
ªi în pace au nãscut
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Tot cu titlu de corindã circula la noi, dar ºi la Curtici, ceea ce
noi azi numim Mioriþa, varianta mãceanã, 1001, ºi care era însoþitã
de o melodie. ªi azi, o mai corindã Iuliana Anghelina (Dragoº),
fata lui baci Flore Anghelina, poºtaºu’, a lu Senti, care a cules-o de
la bunica ei (nãscutã pe la 1880-1890). Aceastã variantã a fãcut
deliciul iernii anului 1970, când în comunã au poposit tinerii poeþi
Mircea Dinescu, Mircea Micu, Leonid Dimov.
Redãm conþinutul:

„Sã fii gazdã sãnãtoasã,
Sã plãteºti corinda noastrã
Gãzdãriþã cu mint’ie,
Dã-m on pãhar d’i rãchie,
Gãzdãriþã cu t’eptari,
Dã-m ºi mie o doi bani.”

Sacralizate sau nu, corindele rãmân, credem, nu numai pentru
noi, ci pentru întreaga creºtinãtate, dovezi grãitoare ale Naºterii
Mântuitorului. ªi, am spune, fãrã regret, cã, mare, mare pãcat este,
cã acum au devenit „cam prea etno”, cam prea comerciale, lãsând
undeva vãlul de fior ce ne împresura odatã, indiferent de ce religie
om fi fost. Refugiu ideal, în copilãrie, pentru noi, sau pentru voi,
corinda rãmâne tot împãnarea noastrã de suflet „cu ciucur verdi’e
d’i mãtasã” sau „mãruþ mãrgãritari”…
Uneori, în pelerinajul lor cu corinde, copiii persiflau gazda:
„Linu-i lin ºi iarã lin, / bagã moºu ciurca-n vin” sau „Anu Nou ºi anu
vechi, / plinã-i casa d’i curechi” – cãci ei mergeau ºi cu „Anu Nou”
– alteori îºi fãceau Pluguºor „local”.
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„Pã rãzor d’i vie } bis
Istã-un mãr mãrunt,
La frunzã-i rotund.
ªi la umbra lui
– Cin’ sã adumbreau?
Doi, tri, pãcurari,
Ce îs veri primari.
‘I sã voroveau
Cã pã cel mai mic,
Care-i mai voinic,
Ca sã mi-l omoare
Pã l-apus d’i soare.
ªi el auza
ªi d’in grai grãia:
– D’i mi-þi omorî,
Voi sã mã-ngropaþi

În strunga uãilor,
În þara mn’eilor,
Cu cruciþa mé,
Cu dragã lancea mé.
ªi cu uãile-or plecat
ªi-or ajuns cu iele-n sat.
Lancea tremura, lancea trãgãna,
Mama întreba:
– Ing’e-i fiu mn’eu?
– O rãmas nãpoi,
Cu ºt’ioapi d’i uãi,
În tufe tufoasã,
Cu fet’e frumoasã,
Cu tufiº tufos,
Cu ficiori frumoºi.”

Steaua
„Se organiza o ceatã de 5-8 copii care mergeau cu steaua. Traian
Tolan care era crâsnic la bisericã era unul din organizatorii cetelor
cu steaua din localitatea noastrã. Alþi copii din sat se organizau
singuri, ei scriau rolurile principale ale personajelor biblicice: Irod,
Cei trei Crai: (Gaºpar, Melhior ºi Baltazar) Îngerul, Pastorul, Popa,
Cãlugãru ºi celelalte. Aceastã piesã religioasã Irozii era menþinutã
din anii trecuþi ºi pe care copiii o repetau de când începea postul
Crãciunului ºi pânã în ziua colindatului”.
64

Mãrturii mãcene

Spre împãrat
Steua purtândo-n Vifleem
Cu daruri ducând-o
Pãstorii dac-au aflat
Lui Cristos s-au închinat
Iar Irod de mânie s-a umplut
Cã Cristos din fecioara s-a
nãscut
Lumea arãtându-ne
Din blestem scoþându-ne

De la întuneric
Rahela nu plânge
Vãzând fii-n sânge
Cã nu au murit
ªi sau preamãrit.
A lor sufletele
Se preafac în stele
Luminând frumos
Calea lui Cristos.

2.4. Specific local supus vremii = culturã imaterialã

a) Bucate mãcene
- 1. REÞETE DIN CUPTORI CU FÃRINÃ… CÂT CUPRINDE
Extrapolând, gândul ne duce la cuptoriu d’i pitã, la cuptoriu
cu paie ºi vatrã, murluit ºi alipuit, undeva în casa dinãpoi.
De aceea, vã propunem ºi câteva reþete, mergând pe firul
anotimpurilor.
I. IARNA
În primul rând, notãm proaspãta d’i porc, porc tãiat dupã
Sfântul Niculae pânã la Ignat. Porcul era pârjolit cu paie, apoi
despicat ºi tranºat: ºoancã, pecie, cãrmãladã, coaste – toate puse
apoi în troacã, la saramurã ºi folosite, iarna, la mâncare:
1. crumpe cu coaste , cãrmãladã cu sos d’i hireran sau
pãrãdãici, pecie cu curechi mãnânþãl, acru, sau coaste în dobã
sau cu pãsulã , toate asezonate cu acrealã: lebeniþuþe acre,
piparcã cu curechi, piparcã ghioabã (albã, grasã), ceapã bãtutã
în sare, în dosoi;
2. supe folosite iarna: zamã d’i pãsulã, zamã d’i pãrãdaicã cu
cârnaþ afumat, zamã d’i carne (porc, oaie, vitã);
Ca felul doi, erau: fripturã, faþã de cea de porc, mai erau:
cârnaþ, cârdãboº în dobã, carne cu ou (ºniþele), carne fiartã de
oaie cu sos, morcovi în sos ºi prestenap.
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În zilele de lucru, dar ºi de post, mãcenii consumau: crumpe
în dobã cu oloi d’i ludaie, crumpe cu pãntãloni, pitã cu oloi, clisã
neafumatã, îngheþatã, ºi cârnaþ afumat tãiet strâjele, maioº, chiºcã
(tobã), iar ca mâncare caldã: crumpe sfârâite, pãsulã groasã, tãiþãi
cu mac, tãiþãi sfârâiþi, taºte cu prai sau cu brânzã, curechi umplut.
Deci, se poate observa cã baza mâncãrurilor o constituia porcul
tãiat ºi pârjolit cu paie din stog ºi preparatele: cârnaþ, sfarclã
(chiºcã), maioº, clisã opãritã, sãlam.
II. PRIMÃVARA
ªi aici putem vedea cã se continuã aceleaºi mod de a mânca,
adicã produsele rãmase din iarnã, afumate (ºunca de Paºti). Dar
cruditãþile aveau sã ia locul bucatelor: zama d’i borºeu cu boþi,
ceapa verde, curechi d’i ludaie cu zãmãchiºe, zama d’i pãsulã,
pãsulã cu rântaº.
De Paºti, era nelipsit mielul, dar gãtit simplu, fripturã ºi tocanã.
Ca supã, era supa de gãinã cu gârtene sau de porc cu tãºcuþe.
III: VARA
Aici, legumele ºi cruditãþile erau pe primul loc: cartofii noi,
adicã crumpe sfârâite cu petrinjel, tocanã d’i crumpe cu pitã moale,
faºirt din piept de pui, pãsulã verde cu lapte prins, ludãiþã friptã cu
ou, curechi di ludaie, pipãrci umplute, curechi cu zamã d’i pãrãdaicã
ºi carne d’i oaie, ºelatã grasã, cu jumerã d’i porc, tocanã d’i pui,
tãºcuþã cu curechi, tãiete cu pintenu, mãmãligã cu jumerã de raþã
(gâscã) grasã, sau cu must, tãrhanã sfârâitã, crumpe sfârâite cu aluat.
IV. TOAMNA
Apropiindu-se frigul, mâncarea se aseamãnã cu cea din iarnã,
deoarece acum se puneau la adãpost bucatele câºtigate peste an.
În zilele de miercuri sau vineri se gãtea: zamã d’i crumpe,
tãiþãi laþi, cu brânzã ºi sfãrmuri molcuþe, crogne dospite, tãiþãi cu
mac ºi nucã, raþã sau gâscã grasã, care nu se þineau pânã la Crãciun.
2. DESERTURILE:
Erau compuse din aluat fãcut în casã (dospite, coardã cu mac,
nucã, prai, brânzã, cuglof sau chifle cu prai). Apoi, erau „sucite-n
þucur” (un fel de chifle dar nu dospite decât puþin, tãvãlite în zahãr),
plãcintã cu mãºina (în forme), plãcinte cu miere, cu mere, cu brânzã,
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nucã sau mac, doauã pãstãolaltã, cremeº, pogãciþã (astea la tãiere
de porc), turtele cu „fãrinã” cât… cuprinde, ºi cu sologari, plãcintã
cu fragi, tãiete-n forme, cu þucur deasupra sau nucã.
Ca un deliciu, era mãlai-coarda (plãcintã cu mãlai ºi prai), ruptele din pitã, ploþu, piºcota, plãcinta dulce cu ludaie, curechi, brânzã
dulce ºi torta. Mai târziu, „cãlin” ºi „televizor”.
3. Dintre LACTATE: laptele proaspãt cu pitã (de vacã sau
caprã), fierbinte, laptele prins, în oale de lut, înºirate pã gard, brânza
dulce sau sfãrmatã din putinã, telemeaua (laptele era dus, pã lunã).
4. Ca FRUCTE, mãcenii le consumau pe cele din gredinã
proprie, dar iarna, sub formã de troc, luau mere, pere sau prune
ploaþã din carele pãdurenilor care treceau prin sat, pe strãzi, ºi
strigau: „Hai la merã ºi la perã ºi la doaje d’i ciuberã!” Aceºtia
aduceau ºi mãturi, coºeri d’i nuiele (d’i paie) sau de brâncã. Iarna
mãcenii consumau ludaie friptã, cucuruz boabe fiert, gutui coapte.
5.PÂINEA
Era o sãrbãtoare în adevãratul sens prepararea pâinii. De cu
searã, în troacã, se lãsa fãrina sã se încãlzeascã, la temperatura
camerei. Apoi, dis-de-dimineaþã, se punea la dospit (dupã ce se
frãmânta, de „asuda” grinda) Aluatul se împãrþea în bucãþi mari,
apoi se aºeza în tãpsâi anume, mari.
Pentru lipii (lipieºe) erau tãpsâi mici sau ce era la îndemânã
(laboºe, crãstoane). Pentru copii, se fãceau „rupte din pitã,
cocoroadã (cu brânzã sãratã, cu prai).
Pita se cocea, cu clop (coacerea îi dãdea o culoarea neagrã pe
deasupra), sau cu cursurã, atunci când, dospitã bine, curgea puþin
din tãpsâie. ªi fiecare se zbãtea s-apuce o îmbucãturã.
Seara (sau la mneaz) se servea pitã moale cu tocanã d’i crumpe
(rareori ºi pui).
6. PEªTELE era o raritate, doar cei ce umblau la oraº sau la
poticã la Curtici mai puteau cumpãra, ºi se consuma în post.
b) Culori mãcene
Culorile în grai mãcean:
– alboiet
= albastru închis
67

Florica R. Cândea

– cãrmânjin
– cacafa
– gãlbãnuþ
– ghighiþãl
– liluþ
– verdiuþ
– muced
– roziuþ
– vânãt
– vânãtuþ
– coþcat
– pristicãlit
– cu ºire
– negroc
– negruþ
– broºchiþãl
– cu pupi
- pãnuri

= bordo
= maroniu
= galben deschis
= galben-portocaliu
= liliachiu
= verde deschis
= gri
= roz deschis
= albastru închis
= albastru deschis
= în pãtrate
= amestec de culori
= cu dungi
= negru (foncé)
= puþin mai deschis
= verzui, ca mãtasea broaºtei
= cu buline
= stofe, materiale

c) Jocul - hrana copiilor
Jocul ne inundã inimile tuturor.
Portul copiilor, la Macea, de la 0-3 ani, consta din cãmãºi lungi.
Dormeau în pãtuþuri ºi leagãne, privind prin fuºtei. În casã, umblau
desculþi. Bate, bate, douã-douã, de-a iepurele (jocul umbrelor),
ridicarea în picioare - hopa mare,.
Urmeazã de-a baba oarba, de-a ascunsa, pã dupã cuptori,
numãratul pe degete: „Aiesta mere la purcei, / Aiesta mere la viþei,
/ Aiesta face aºchiuþe, / Aiesta face plãcintuþe, / Aiesta zâce: Dãmi ºi mie, dã-mi ºi mie.”
Între 5-7 ani, se jucau de-a higeghea, din cocean de tuleu, de-a
lopta din cârpe, sau din tuleu de cucuruz, pe care-l îmbrãcau. Iarna,
jocul copiilor, trasul sãniilor, era completat de „patine” locale,
scorcii, lame de oþel, prinse pe talpã, cu patru cuie bãtute. Se
dãdeau la Gropoi, la Homocoº (baltã de unde s-a scos nisipul pentru
va se construi castelul grofului Károly).
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Între 8-10 ani, copiii trãgeau, în ºir, sãniile, între Macea - Curtici,
fãceau oameni de zãpadã, se jucau, legaþi la ochi cu o batistã, „dea baba oarba”, „de-a puºca”, confecþionatã din lemn de soc.
Plumbii erau confecþionaþi din câlþi, muiaþi în salivã, pãpuºile
se fãceau tot din câlþi, pe care le duceau la doptor, le dãdeau boabe
de bãut, se jucau „de-a ºcoala”, „de-a mama”, „de-a tata”.
La 10-12 ani, copiii se jucau „de-a moara”, cu boabe de fasole,
sau de porumb, dispuse pe un desen pe carton.
Jocul de-a chibriturile, din care fãceau castele, alãturi de cele
din cocean sau ºtiulete de porumb.
Jocul „de-a roaba”, din cutii vechi, lãzi de pãrãdãici, coºeri de
paie, trase cu aþã groasã era un deliciu.
Jocul „de-a tetruþãle”, adicã resturi, cioburi, din piatrã sau cãni
sparte, oferea fetiþelor prilejul de a sãri, dupã ce aceste hârburi
erau aruncate.
Jocul „de-a caii” îl practicau bãieþii, folosind o bâtã de ruje sau
de tuleu, la care „prindeau” caii, pe care-i loveau cu zbiciul, tot o
bâtã, o nuia mai micã.
Jocul „de-a hoþul”, „de-a checiche”, „de-a praºtia”, „de-a ºcoala
noumãceanã”, „de-a ºcoala nemþeascã”, „de-a capra”, „de-a prinsa
fluturilor”, „de-a tina” (dupã ce ploua, cu duruºitu’ pã ºanþ), „jocullenea”, „de-a fugitelea”, jocul cãratului pã spaþe” jocul „de-a
þinþirimbul”, jocul „de-a pârciu”, „de-a mâþa-prinsa”, „de-a lopta” (-n
ºintãr, în lopiþele, în cocoare).
Alte jocuri, de rol:
„Foc, foc, ce vedeþi sã nu spuneþi, / cã vine lupul / la voi / ºi vã
prinde de fundoi.”
„Unu-mar / duru-mar / tridstai - sorodai / cuþofai / polomidapolomai / tuctan - beleuº - tronc” (era numãratul de la 1-10).
Jocul numelui:
„Cum te cheamã, Ferbezamã, / Cum te strigã, / Mãmãligã …”
Jocul cãratului: „Prunci avem, hai la prunci”, „Mere avem”,
„Hai la merã ºi la perã ºi la curechi din ciuberã”.
Invocarea ploii: „Pãpãrugã, rugã, dã, Doamne, sã ploaie, sã
ploaie ºiroaie”.
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„Pãpãrugã, rugã, vinã ºi mã udã, inge îi zbura / col m-oi mãrita”
(urma fãcutul lopþilor din tinã, care se aruncau la dunga ºanþului ºi
se duruºea, un fel de alunecat, proptirea se fãcea de primul pom).
Dupã ploaie: se striga: „Morari, la noi în gredinã / Morari…”
Jocul de-a aþa: înfãºuratã pe degete, era uºor, descâlcitul era
mai greu.
Jocul cântat: „Eºti o floare, eºti un crin, / Eºti parfumul cel
mai fin / ªi ca semn cã te iubesc / Colo jos / mã iscãlesc”, urmate de:
Jocul de-a strigoii, cu ludãi, jocul de-a mâncat dulceþuri, fraji,
prune botoºele.
d) Alean ºi dor
Cele trebuincioase erau cãrate în strãicuþã: tãbliþa, cuie de
scris, fãrã uniforme.
Hrana - pacheþelul: pitã unsã cu oloi, cu unsoare di raþã, di
porc, di gâscã, cu piparcã pã deasupra, cu þucur, dupã ce pita era
puþin umezitã, ca sã prindã cocoroadã caldã, pitã cu marmeladã
sau cu prai, pitã cu ou, rupte din pitã…
Ceaiul era fãcut din zahãr ars, caramelizat, îndulcit cu sfeclã
încãlzit la ºpohertul vãcsuit cu ºiclu, cafeaua, din coaja arsã de pe
pita cu clop, „cicoare”, iar oala cu cucuruz fiert nu lipsea, iarna, de
pe ºpohert, nici pita din coºara di pitã sau lipieºele.
Copiii învãþau la lampa cu petrol sau lãmpaº (1918, 1944), de
teama „bãtãilor”, afarã nu era nimeni seara. Bãtrânii mai beau vin
fiert, þuicã fiartã = crampã, în timp ce-ºi vegheau nepoþii.
Acste jocuri acopereau toate anotimpurile.
ªi în tot acest timp, cu toate cã era sãrbãtoare, lampa lumina,
lãmpaºul clipea, hoarãle „horea”, se-aºtepta primul cântat al
cocoºilor, pe drum sãniile alunecau de corindãtori, benzâle „soprea” la câte o casã luminatã, vestind Vestea cea Mare. Cãci nu
era mãcean care, cu câte-o pogãciþã în brâncã, o jumarã sau un
cârnat pã dupã cap, sã nu deie brânca cu corindãtorii. ªi, pentru
cã în sat, ºi-atunci, ºi-acum, pocãiþii se strângeau l’adunare,
consemnãm ºi o altfel de O, ce veste:
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„O, ce veste îmbucurãtoare,
Care îngerii ne-au trimis d’i sus,
Vestea despre marea îndurare,
Care Dumnezãu ni-o trimis d’i sus.
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neplãcut, se chema preotul pentru a sfinþi casa, se fãceau slujbe la
bisericã, iar unii îºi impuneau posturi pentru un timp determinat.

Iatã, s-a nãscut Isus,
Mântuire ni-o adus,
Iel ne scapã d’i nevoi,
Dumnezãu iestã cu noi.”
(„Farul creºtin”, 1939)
Tinerii de religie catolicã, Kondoreºtii, ªusãneºtii, puþini câþi
erau, mergeau cu Bethleemul, tot un teatru popular.

2.5. Practici augurale - credinþe, ritualuri, poveºti, legende,
simboluri

Se zice cã dupã îngropare sufletul dã târcoale casei ºi, pentru
a fi bine primit, peste noapte, în fereastrã sau la streaºina casei se
punea un pahar cu apã, unul cu vin sau cu rãchie, câte o felie de
pâine. Uneori, acestea dispãreau. Se mai spune cã unele persoane
aveau puterea de a comunica cu lumea de dincolo. Astfel, Iacob
Criºan, a lu Ioºcuþa, dupã ce cei din jur îºi puneau mâinile pã masã,
el, lovind-o cu sucitoarea, masa sãlta, juca ºi putea comunica cu
persoana doritã! Îl consemnãm aici ºi pe Marc Vasile, din Satu
Nou, care vorbea cu morþii, peste masã.
În credinþa popularã, se mai zice cã la unele case mortul se întorcea
sub formã de strâgoi, striga pe nume pe cineva, intra în casa dinainte,
vânzolea totul ºi pleca. De vãzut, îl vedea doar persoana strigatã, care
nu avea voie sã rãspundã la chemare. De strigoi erau vizitate doar
persoane datornice sau vinovate de fapte grave.
Explicaþia, desigur, empiricã, era trecerea unei pisici negre,
pe sub mort în timpul priveghiului, iar legãtura cu strigoiul este
evidentã (verbul „a striga”). Pentru înlãturarea acestui fenomen
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Covârºitoarea parte a populaþiei nu ºtia carte, dar locuitorii
erau buni observatori, care, în incultura lor, interpretau ca fatale
unele semne naturale care azi ar trece neobservate. Astfel, bãtrânii
erau atenþi cu visele. Cui, în vis, îi cãdea o mãsea dureroasã, era
semn rãu, de moarte, dacã era nedureroasã, tot era moarte, dar a
unei rude îndepãrtate. Visatul cu struguri însemna lacrimi, mersul
desculþ prin ape tulburi sau prin tinã prevesteau o boalã. Când
câinii urlau sau când cânta prin preajmã o pasãre neagrã, de noapte,
buha, cucuveaua, însemna tot ceva rãu, nu pentru culoarea
penajului, ci a veºtii nedorite. La Macea, ca de altfel, ºi în alte
pãrþi, moartea secera, era „cea cu coasa”. Mai întâi se instala
agonia, „îi stãtea graiul”, apoi îºi dãdea duhul sau sufletul.
Aparþinãtorii cãpãtau curaj, se întãreau ºi se pregãteau de ultimul
drum al mortului. Bãrbaþii se implicau în procurarea sicriului, în
obþinerea actelor ºi pregãteau priveghiul, cumpãrau „monopolul”
(þuicã albã de cereale), anunþau rudele. Femeile aºezau mortul în
sicriu, dupã ce-l tãgãºeau, spãlându-l ºi îmbrãcându-l. La Macea,
erau femei „specializate”, azi bãtrânii îºi amintesc de „Bãgãiþa”, o
femeie înaltã, uscatã, cu umblet lãlâu, cu faþa alungitã ºi cu glas de
„troascã”, clopot de tablã ce se punea la gâtul oilor ºi care scotea
un sunet nemelodios. Altã femeie era a lu Sainã Buric, o bocitoare
ºi o priceputã, dar numele acestor douã femei au rãmas undeva în
amintiri, le regãsim doar în porecle.
Bosconeli- practici empirice
Tot de cultura mãcenilor se cade sã amintim ºi despre unele
practici empirice prin care erau trataþi oamenii ºi animalele din
ogrãzile lor.
La oameni: amintim practica tãierii sub limbã sau încrestatul
pe frunte pentru vindecarea unor boli la adulþi ºi la copii, cum ar fi:
- gãlbinarea (icterul), boala de zahãr.
Pe post de medic de familie erau de obicei femeile în vârstã,
babele. Ele ºtiau sã descânte de:
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- friguri, de deochi, de dureri de cap, de vãrsat.
Ca medicamente, leacuri binefãcãtoare, foloseau: apa
neînceputã, cãrbunii stinºi, seul de oaie, mãrul lupului, sãpunul
de casã, frunza de varzã, foile de ceapã, muºeþelul, florile de tei,
macul ce adormea copilul rãu.
Oreonul era tratat cu felii de cartofi. Un loc important îl ocupau
priºniþele – prosoape muiate în apã stãtutã cu care se înfãºura
gâtul sau fruntea.
Varicele se tratau cu frunze de varzã crudã, iar rãnile cu ceai
de mãrul lupului.
La animale: cel mai priceput în sat era baci Todor al lui Socala
a Cãtãlinei. Acesta a trãit ºi a tratat bovinele în jurul anilor 1900,
dupã cum ne mãrturiseºte fiul sãu, Ardelean Silviu, azi, 24 februarie
2009, are venerabila vârstã de 80 ani. Baci Todor era vãcarul satului,
om fãrã ºtiinþã de carte, trecea drept veterinarul satului.
El ºtia sã vindece de umflare vacile care consumau o cantitate
mai mare de lucernã verde. ªtia sã gãseascã prin pipãire zona
stomacalã în care înfingea trocarul, instrument prin care se degajau
gazele ucigãtoare. Tot el se pricepea ºi la revenirea rumegatului
blocat la unele rumegãtoare. Asista cu pricepere vacile la fãtare.
La porcine se pricepea baci Bota, moºu lui Manti din Cutoº.
El se pricepea la castrat (la jugãnit) cu ajutorul unui cosor fãcut
din coasã. Tot el tãia la urechi purceii pe care îi umplea sângele.
Era client obiºnuit al birtului ºi ori de câte ori trecea pe lângã
bisericã avea o vorbã: „vai de tine, nici nu bei ºi nic nu mãnânci ºi
tã’ sãracã eºti”. Când îl ajungea seara cânta: „sus stele, jos stele,
Pãtru trece printre ele”. Tot el ºtia sã vindece porcii de þãpenealã
prin introducerea în lobul urechii a unui pai de spân, plantã
binefãcãtoare. Am mai putea remarca ºi unele obiceiuri prin care
femeile ºtiau sãpãzeascã de „furatul laptelui”. Pentru aceasta, dupã
muls, lua spumã din ºuºtar ºi fãceau semnul crucii pe spinarea
vacii. În acelaºi scop în laptele vândut sau donat strecurau o firfiricã
de sare sau de miez de pâine. Unele mulgeau lapte pe cuþit.
Pentru sãnãtate, pentru belºug, pentru spor… de Boboteazã
preotul era invitat sã stropeascã cu apã sfinþitã ºi grajdurile ºi
coteþele. Toate acestea dovedesc credinþã ºi înþelepciune.
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CAPITOLUL AL II-LEA
Mãrturii locale - liturghii ale sufletului

1. Îndemn la... Alte mãrturii... – consideraþii generale
În ceea ce priveºte sãrbãtorile de peste an, cu obiceiurile care
decurg din ele, cu mutaþiile care survin, cu recurenþa ciclicã ºi
suprapunerea celor religioase cu cele laice, din rãspunsurile
chestionaþilor am aflat cã raportul limbaj - om - naturã decurge
bine ºi la Macea
Toate ceremonialurile implicã un performer, cu rol activ, care
este actant, cãruia îi succede un beneficiar, cu o succesiune de
repertorii, ambele pãrþi fiind atât active, cât ºi determinate afectiv.
Dacã în limba românã am întâlnit douã cuvinte care denumesc
acelaºi lucru, obicei/datinã, ºi care dau un colorit arhaic diverselor
manifestãri, organizate sau spontane, ceremonialul care se þese
în jurul lor are o unicitate aparte, însumeazã secvenþe de obiceiuri
care pot avea ºi rol de sine stãtãtor, pot fi îndãtinate, solemne sau
cu funcþii magice. Acestea ne duc cu gândul cã încã din Antichitate,
la Anacreon, tema metamorfozei a fost bine înscenatã. La Macea,
„cel ce se îmbrãca urât”, chiar ºi atunci când se îmbrãca o mãturã,
cu viziclu ºi clop, ºi se fãcea o ciuhã - plantatã în grãdini peste
semãnãturi, sã sperie zburãtoarele ºi rozãtoarele, avea un rol
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magic, de magie. Sau la Farºing, „urâþii”, care mergeau pe stradã
în cãruþe (nemþii ºi maghiarii).
Credinþe ancestrale la Macea nu prea se cunosc, deoarece
viecuim într-o zonã de interferenþã, Banat/Criºana. Dar cliºee
antropozodice cu fraze discursiv-baladeºti, în care includem protaza
ºi apotaza, vom întâlni la Pluguºorul local, la Mioriþa localã, la peþitul
la nuntã, la chemãtorii de la nuntã (pãlãscaºi), la bocete.
Acest epos legendar-mitologic presupune o întrebare, urmatã
de un rãspuns, scurt, de obicei, îmbrãcând haina perfectului
compus, inversatã.
„- Fãcut-ai? - Fãcut!”
„- Umblat-ai? - Umblat!” etc.
Marile teme din viaþa oamenilor, naºterea, botezul, încredinþarea, nunta, moartea, adevãrate Taine , capãtã, ºi la Macea,
conotaþii însemnate.
Naºterea, ca o Trecere dintr-o lume necunoscutã într-o lume
cunoscutã, cu taina albã, a botezului, apoi cãsãtoria, cu durata
teluricã a indivizilor ce iau parte, apoi moartea, inversul cãsãtoriei
ºi al naºterii, trecerea de la o lume albã, cunoscutã, la una funebrã,
anostã, funestã, necunoscutã, percep fiinþa umanã, OMUL, ca un
trecãtor, iar relaþia dintre om/vreme, ca pe una vremelnicã (tainicã,
ascunsã, vremea fiind pecetea pusã pe fiinþa umanã).
Am întâlnit la Macea obiceiuri calendaristice, agrare, sau nu,
care se încadreazã perfect în tradiþia popularã româneascã:
Sânziene, Sânjorz, Rusalii, Sântoader, Ciuralexa, pãpãrujile,
strigãturile, Sântilie º.a., în care se foloseau ºi anumite „elemente
ajutãtoare”, ca în basmele tradiþionale, auxiliare.
Apa, cu rol purificator, sau de fertilitate, grâul, cu rol de finalitate
în fertilitatea pãmântului, cununa, cu rol de încununare a bogãþiei
de peste an, la seceriº, sunt câteva din simbolurile care, chiar
dacã le gãsim la toate popoarele, ele au un loc bine stabilit aici.
Intervin aici busuiocul, colacul, plugul (pluguºorul), prouratul
(iarna), împrouratul (primãvara, de Sânjorz) etc. - toate însoþite de
un excurs liric, analitic sau prozodic, de construcþii ale unei poeme
rostit-vorbite (vezi Paparudele).
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Dintre ritualurile cu un pronunþat caracter apotropaic, deºi
nu se mai practicã, azi, toate la Macea, amintim:
- Sânjorzul, stropitul cu apã al fetelor, chiar cu o gãleatã!
Urzicatul lor cu urzici tinere, sã fie fetele ferite de boli.
- Stropitul cu parfum, la catolici, în ziua a doua de Paºti.
- Iordãnitul, la Boboteazã, cu apa sfinþitã, pe la casele
oamenilor.
- Paparudele, cu ritualul descântecului epic-oratoric: „Pãpãrugãrugã, vinã ghi mã udã…”
„Dã, Doamne, sã ploaie, / sã ploaie ºiroaie” (îmbrãcãmintea
era ori din frunze verzi, ori din ºuºorci).
Observãm cã apa, ilustratio per acquam, însoþeºte ritualul sau
alaiul (însuºi Dimitrie Cantemir, în Descriptio Moldaviae, vorbeºte
despre Legea legãrii sau dezlegãrii ploii), iar culoarea verde nu
este întâmplãtor aleasã, ci una desprinsã din natura despletitã de
haina iernii.
Cãci, aºa cum Sfântul Dumitru (Sâmedru) încuia cerul, înspre
iarnã, Sfântul Gheorghe, Cap de Primãvarã, vesteºte, descuie anul
pastoral, fiind ocrotitorul plugarilor, ºi, astfel, toate aceste ritualuri
devin magii publice, colective.
- La Macea de Sfântul Ilie, dacã era „vreme rea”, adicã atunci
când cerul se dezlãnþuia, se striga: „Morari, la noi în gredinã morari.”
- La Rusalii, se sfinþeau þarinile, prin Ieºirea cu crucea.
- La Sânmihai se fierbea cucuruz (în martie).
- La Sântoader se fierbea grâu, iatã un alt semn cã vara a fost
bogatã, grâul fiind simbolul fecunditãþii ogoarelor, dupã care, la
nunþi se arunca (ºi azi se aruncã) peste miri „sã creascã, curat, ca
para luminii”.
Sãrbãtorile de peste an se întind, ca la toate popoarele,
începând cu 1 martie, începutul sezonului cald, ºi se încheie la 1
noiembrie, începutul sezonului rece.
Iatã cum cãldura solarã însoþeºte vegetaþia, însoþeºte cântecele
de peste an, de secerã, de Sânziene, de Rusalii.
Iar apa, ca element purificator, însoþeºte venirea pe lume, cu
taina spãlãrii ºi a botezului, însoþeºte ritualurile de peste an, dar
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însoþeºte Marea Trecere, cu spãlatul mortului, cu stropitul (cu
vin) ºi apoi, spãlarea, în lighean, dupã încredinþarea celui dispãrut
pãmântului.
La nivelul percepþiei, sub un simbol emoþional-estetic, am
îndrãzni sã spunem cã la Macea (mai) trãiesc în bunã înþelegere
români, maghiari, germani, care ºi-au pãstrat nealterate unele
cutume, din punctul de vedere al ciclurilor anotimpurilor.
Astfel, Fãrºangul, la nemþi, reprezenta deschiderea, regenerarea, alungarea frigului din iarnã, iar muzica rãsuna peste sat.
Contrar venea Sântoaderul, care era o închidere a spiritelor
malefice, de aceea grâul fiert, îndulcit cu zahãr din trestie prevestea
un an bogat, fecund. ªi aici apa era folositã, prin fierbere, la
alungarea maleficului.
La Macea, salcia creºte peste tot. ªi, fiindcã din ea cresc mereu
ramuri, este consideratã Izvorul înþelepciunii, ca ºi Cartea de
Cãpãtâi, Biblia. Procesiunea de culegere a mâþiºorilor de salcie
are rãdãcini vechi ºi la Macea, în Sâmbãta Floriilor. Apoi se încununa, iar, sfinþite, de Florii, erau pãstrate în casã, pentru a alunga
spiritele malefice. Însã am vãzut la Macea ºi salcie tristã, plângãtoare, care îºi apleacã ramurile înspre morminte, simbol de jale ºi
plângere.
În „Convorbiri literare” (1870, p. 9), Ioan Slavici afirma: „Povestea a fost fondul plãcerilor mele din copilãrie.”
Referitor la aceastã spunere, Slavici nu rãmâne doar la teoria
etnopsihologicã cu privire la „survivalis in culture” (Silasi, A. M.
Marienescu), ci înþelegea producþiile populare ca „product” al sufletului, nu de moment, nu individual, ci al unei colectivitãþi.
2. Mãrturii grãit-spuse (rãspunsuri la chestionare)
În ceea ce urmeazã considerând AXIOLOGIA, ºtiinþa care se
ocupã cu studiul valorilor umane, vom încerca sã dãm curs
rãspunsurilor la CHESTIONARELE pe care le-am distribuit preþ
de un an locuitorilor comunei, precum ºi însemnãrilor devenite
MÃRTURISIRI - „Pe urmele paºilor mei” (Geo Maxa) sau ale
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profesorilor Carol ºi Elena Feher (apãrute deja în celelalte volume) cu privire la Taina jocurilor.
Am încercat, astfel, sã nu ne îndepãrtãm de identitatea cultural-mãceanã, ci sã (ne) atragem adepþi, care vor mai scrie, poate,
cândva, ce nu s-a spus, nici nu s-a scris. Deoarece ne-am dat seama
cã la Macea a existat, mai existã, dar a ºi dispãrut, patrimoniul
cultural.
Iatã câteva din rãspunsurile celor chestionaþi:
1. BUÞURCÃ TRAIAN
Pensionar, Macea, nr. 45, ortodox, considerã demersul nostru
foarte folositor generaþiilor urmãtoare.
Colectivizarea comunei, încheiatã în 1962, o considerã un act
al PCR, la care unii au aderat benevol, alþii au refuzat. CAP din
Macea s-a numit „T. Vladimirescu”, iar pãmântul s-a lucrat în parcele,
divizat pe echipe.
Cu referire la meºteºuguri, consemnãm:
„Oieritul s-a practicat din cele mai vechi timpuri, aproape la
fiecare gospodãrie au existat câteva oi, cei care aveau mai multe
le pãºunau pe izlaz” (SITI).
Oloiul (n.n. = uleiul) se fãcea la Sânmartin, din floarea-soarelui
ºi dovleac.
Tâmplar era Ciupuligã (Corcobel).
Cãuaci - Leiser ªtefan (Cacã-Fer), Socaci Petru (ªactãru).
Borbili (frizeri) erau: Ciotea, Iani, Gheorghe Otlãcan (Borbilu),
Ardelean Florea (Þuicaº).
Mãcelari: Gros Trãian (Chisãliþa)
Coºeri: Mândruþãu
Mãturi: Matei (Henþ Gheorghe), ªimãndan ªtefan (Bou din Satu
Nou)
Chipãruºi: Creþ Aurel (sâmbatariu)
Pantofari: Csiki Andrei, Criºan Trãian (Chiaca)
Cojocari: Birconu
Pãrãidãicari: Bila Gheorghe
Pipãrcari: Griþari
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Vãcari: Bodonea Mihai (Haiu-Babii), ªerban-Tureacu
Purcari: Otlãcan Florea-Hotea
Curelari: Chiaca, Csiki
Spãlãtori di morþi: Bãgãu
Strigãtori la uspeþe: Simi
Clopotari: Tolan Trãian-Pirchiþa, Oleºer Doru
Mormântari: Gur Koch, ªimãndan Teodor-ªtrimfu, Kalman actual
Toboºari: Clepea Petru, Cohan Ioan-Zmãu
Preoþi: Curtuþ Gheorghe, Mihiþ Terentie, Curtuþ Viorel, Morar
Gheorghe, Budeanu Teodor
Cantori: Chiºeuan Ioan, Viþelar Ioan (Hodu), Iuãnu Petri
Anghelina Ioan (Puica), Mercea Ioan (Bizdiguþ bãtrânu’), Tolan
Trãian (Pirchiþa), Covãsan Iulian, Costin Sandu, Tivadar Vasile.
Cãruþaºi: Toni (Iepurile), Pelãu Ioan, Otlãcan petru (Hodoroagã),
Bota Traian.
2. CREÞU GHEORGHE
Profesor pensionar, porecla ÞIBOC. (Provine din limba
germanã ºi înseamnã un pesmete pe care-l mâncau soldaþii din
armata austro-ungarã. În limba românã, soldaþii îi spuneau „þiboacã”.
Se pare cã acest pesmete a plãcut unui bunic de-al repondentului
nostru.)
Se declarã (n. 20 august 1939) comunist, ortodox, român.
Despre numele comunei, pe lângã cele care au fost deja
enunþate, propune MACHALACA (probabil de la „bãtrânii … care
… au uitat … sã moarã!”
Legat de obiceiul corindatului la Crãciunul, încã în 2010 s-a
numãrat printre cei zece coriºti, în frunte cu Pirchiþa, care au
corindat pe la casele mãcenilor.
(Facem aici o parantezã: Tocmai în Noaptea Sfântã, prin telefon,
mi s-a propus ºi mie „mersul a corinda” - live, cum s-ar zice).
Despre „ciocãnitul ouãlor” de Paºti la Macea, pasiunea încã
nu l-a pãrãsit. Prin 1970 „a dus” 86 de ouã, pe care mai apoi le-a
împãrþit copiilor de la ªcoala Ajutãtoare.
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Viaþa la Castel (a publicat o monografie) ºi colectivizarea
(despre care s-ar scrie, la fel), le-a trãit din plin. Se ºtie cã la Macea
au fost refugiaþi, cazaþi la Castel, din Moldova. Sunt multe familii
care i-au gãzduit. În familia domnului Creþu a locuit o fatã, Gloria,
care ºi-a revãzut comuna adoptivã prin 1980 ºi tocmai la Castel l-a
întâlnit ºi revãzut, împreunã cu soþul ºi un bãiat.
La Macea au fost meºteºugari cu meºteºugurile lor.
Iatã câþiva pe care ni-i propune: Ciupuligã Gheorghe (Corcobel)
ºtia sã facã viori. În 1971 a fãcut „ca nou” un contrabas de la
Cãminul Cultural.
Dintre cãuaci îºi aminteºte de: Giuri Cãuaciu, Leiser ªtefan
(Cacã-Fer), Donu ºi Tuþu lu’ ªactãru (acesta din urmã e renumit
pentru „potcovitul ouãlor”).
Borbilii satului erau: Paºtina Petru, Bodonea Petru, Cocenaº,
Ciotea, Þuicaº (azi, Murg Daniel).
Pantofari, iatã câþiva: Franþi Rung, Schmidt (Finflai… pentru
orice reparaþie, cerea 5 lei, fünf Lei în germanã). Azi, mai este, la
negru, Trabulca.
Cioareci ºi sumane fãcea, între cele douã rãzboaie mondiale,
Cazan Iacob (Dochiþa).
Strâgãtori la uspeþã: Anghelina Ioan (Pãtroala), tata lui Simi.
Unul din obiceiurile de primãvarã, la care am asistat ºi noi,
era Fãrºangul (Foaºing), practicat de nemþii din sat, care umblau
cu Hansel ºi Gretel, douã marionmete, puse pe o roatã de cocie,
ºi, þinându-se de mânã, se învârteau. Ei se opreau pe la casele
nemþilor ºi cãpãtau plãcinte, cârnaþi, bãuturã, pe care, seara, la
bal, le consumau.
Jocul de altãdatã reunea, „în corn” (colþul strãzii), tinerii satului,
care, neapãrat, aveau o þiterã, o dobã, una, douã, viori, un fluier, în
mai multe locuri: Cuþaº, Broºteri, Forviz, Satu Nou etc. Apoi, pe
Locu’ Piaþului, între frãgari ºi Cãminul Cultural (actuala Primãrie),
îndãluiau jocul: Hodoº (la vioarã), Pãcãlea Pavel (dobã), Piºti, Marin,
Gusti (vioarã), mai întâi în curte, apoi în salã.
Nunta ºi descântatul:
„Ce tãt staþî muieri în colþ,
O-aþi mâncat crumpe cu boþi?”
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„Frunzã verde di ludaie,
Junile-i cu gãlbãnare.”
„Frunzã verde di nuci,
Mireasa sã uitã-n cruci.”

Despre duchene: Prin anii 1930 în Macea erau nouã duchene
(cu di tãte), birt ºi chiar masã de biliard: La Hanþi, la Ioji, la Mãrtinic,
Þuþuranu, Groºanu, Albu, Redeºu, la ªtefi, la Ciulu… (pe strada
noastrã, n.a., era Mercea cu duchianu).
Cea mai semnificativã naþionalitate a fost cea a nemþilor (ºvabi
- Schwaben), ei provenind din Sânmartin. Fiind catolici, aveau
sãrbãtorile ºi obiceiurile lor. Pe la mijlocul secolului trecut în Macea
trãiau în jurul a 1000 de nemþi, cu ºcoalã cu clasa I-IV, cu învãþãtori:
Dautner Francisc, Lustig Rozalia, iar dupã rãzboi au avut ºi
grãdiniþã nemþeascã (educator, Niedermayer - Otlãcan Rozalia).
ªi echipa de fotbal ºi organizaþie am avut, numitã „Jungveray”.
Jocuri de copii: Purece, care ochi te doare, Lupul în ºanþ, Dea ºcoala (ªotronul), De-a caii, De-a bumbii, Libodu (De-a v-aþi
ascunsãlea), Lopta-n rãvaº, Câca-n coºarã - de-a cãrþile.
Jocuri de tineri: Lopta-n lopiþele, Cugle, Ckecske, Pischiri (pe
bani), Lopta-n ºintãr - o variantã a jocului de oinã), de-a cãrþile ºeptic.
Jocuri de vârstnici: De-a cãrþile - Felcãu, Cheþanfarbã, 21.
Casele erau simple, compuse din casa dinãinte, tinda, casa
dinãpoi, fãcute din pãmânt bãtut sau vãiuguri, acoperite cu paie
sau tulei. Cele mari, fãcute de cei bogaþi sau de grofu’, erau din
cãrãmidã ºi acoperite cu þiglã.
Cu þucuru era Nanã Lencã, apoi Halaviºca ºi Debreþinu cu
mititei. ªnecãla de la Sumarton fãcea cracã, un fel de suc galben ºi
roºu ºi sifon.
Cel mai bun dobaº a fost baci Pãtru Clepea, tatãl lui Baci Ion
Clepea, fost magazioner de la ªcoala Ajutãtoare. Când mergea pe
uliþã, bãtea doba într-un fel, pe ritm de marº, când se oprea în corn
sau la mijlocul uliþei bãtea altfel, într-un ritm sacadat, alert, ºi zicea:
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„S-aduce la cunoºtinþã… tãtã lumea sã þâie câinii în gredinã. Cei
gãsãþi afarã pãl uliþã, îi prinde ºintãru cu zanga. ªi-i duce la
‘belitoare’.”
Sau altã variantã: „Trãian Chisãliþa are carne ghi vacã cu doi lei
kila.” „Gheorghe Flocãu are carne ghi oaie ºi ghi porc cu on leu kila.”
La bãtut TOACA, cel mai priceput a fost CHIªEUANU bãtrânu’, tatãl lui Ioan Chiºeuan - actualul viceprimar.
Despre clãcile de altãdatã, aflãm: Se mergea, seara, „cu lucru”,
tors, þesut. Mai mult femeile. Bãrbaþii fumau, beau, jucau cãrþi.
Gazda sfãrãma cucuruz, în brânci, cu cocianu sau cu scauãnu.
Cât despre Cãzanu cu rãchie, „de acolo nu era voie sã vii treaz!”
Pe vremea când nu era maºinã de cãlcat, batozã, grâul se cãlca
în arie, cu calul. Cei care aveau mai puþin îl îmblãteau, adicã, luau
câte un mãnunchi, îl loveau de ceva tare, ca sã iasã boabele. La
batozã erau mai mulþi lucrãtori. Plevarii fãceau pleavã, grãmadã.
Rudarii duceau paiele la jiredari. Itãtãul tãia snopul. Jacoºul
alimenta batoza. Mai erau: birãul, mecanicul, delegatul ºi gazda
maºinii (batozei).
Aldãmaºul îl fãcea cel care cumpãra, sã aibã noroc de ceea ce
a cumpãrat de la cel care vindea, care dãdea de bãut pentru bucate,
animale etc.
În sat, dacã mai sunt 25-30 de familii de nemþi, generaþii mai
vârstnice.
Strandul nu este într-o stare de funcþionare de trei-patrru ani,
iar Bãltoiul este Pescãria Primãriei.
Romi „este la Sumarton câte vrei!”
Referitor la personalitãþile comunei, am aflat: „Eu consider cã
printre cele mai importante am putea aminti: Covaci Pavel, Mercea
Pavel, Semlecan Arcadie, Andea Traian, Borbiro Petru, Frimu Mihai,
Maxa Gheorghe, Bodonea Mihai, Lãpãduº Traian ºi alþii… Toþi cei
menþionaþi de mine au lãsat urme ale trecerii lor. Au fãcut ceva
pentru Macea.”
ªi, ca un vechi prieten, mentor ºi coleg, repondentul încheie:
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Bisericã
Cantori: Mercea Ioan, Dãvidoc, Pirchiþa
Dispensari: dr. Gall, Aida
Dispensari veterinari: Publicu, Bota Ioan
Cãuãcie: Pãtruþ ªactãru
Rotãrie: Tãrãboanþã
Pipãrcãrie: Griþari
Pãrãdãicãrie: Bila, Oanea Bulduº, Michi Maur, Jigãu
Frizeri: Borbilu, Þuicaº, Ioani frizeru, Cionocaºi
Croitori: Wagner, ªtefãnuþ Cionoc
Pilari: Grangoru, Cotoroiu, Þedic, Cãrdãboºu
Tãbãcit: a lu’ Birconu
Constructori: Bodoneºtii, Stofãleºtii
Gropari: Pãtru Otlãcanu (Hodoroagã)
Cu cocia morþascã: Kalman.

„Nu-i tãtã lumea într-un chip!”
„Sã te mâne becheºigul!”
„Spurcatã-i lumea!”
Iar noi, în acelaºi stil, rãspundem prin Glasul poºtaºilor baci
Flore ºi baci Ghiþã: „Poºta, Coreea, Flacãra, Scânteia...”
3. CRIªAN FLOARE
Pensionarã, Macea, nr. 84, porecla Gogoaie, de cult ortodox,
presupune cã numele comunei Macea ar proveni din limba
maghiarã.
Despre sãrbãtorile de peste an, am aflat cã „La Sânziene se
sãrbãtoreºte Sfânta Ana, la bisericã, prin slujbã, iar, ca ritual, se
face cununa din flori de sânziene, care se sfinþesc ºi se pun la
porþile caselor ºi la uºile bisericeºti. Pe cununi se pun fructe de
sezon - mere puhabe, viºini timpurii.”
„ªtiu cã a trãit Grof maghiar, cu familia, la Castel.”
„S-a obligat populaþia sã intre în CAP, li s-a luat cal, pãmânt ºi
unelte agricole.”
Despre meºteºuguri ºi meºteºugari:
Oierit: Cioaiela, Cãrdãboºu, Brânza (n.n. - bunicul nostru
dinspre mamã).
Tâmplari: Franþi, Ruja, Macavei Mihai
Cãuãcie: Donu, Tuþu ªactãru, Cacãter
Socãciþe: Maria a lu’ Þuicaº, Viorica
Cizmari: Csiki, Teaca, Mara
Spãlãtori de mort: Vãgãlãu
Borbili: Paºtina Petru (Visi)
Purcari: Hotea
Vãcari: Nicula
Bocitoare: Sainã Buric
Grãitori: Oanea lu’ Pielea, ªimu’
Clopotari: Pirchiþa (trei generaþii de Pirchiþoi)
Slujitori obºteºti
Primari: Bodonea Ioan
Preºedinþi CAP: Spãtar Ioan (Cotrovu), Bulboacã Ilie
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Iatã ce am mai aflat: „Drumul de la Hoancã a fost cel ce ducea
la pãdurile lu’ Cioaiela ºi la Hodaie (cimitirul animalelor)”; „Drumul
de la Moarã era al Grofiþelor - Pentelcuþ, care fãcea legãtura cu
satele apropiate”, iar „locuitori ai Topilei erau ªuºãneºtii, Kondoreºtii”.
Mai aflãm cã: „Dupã Revoluþie, biserica a fost renovatã ºi s-a
mãrit. Lãcaºul de cult a fost refãcut din donaþiile mãcenilor.”
Cât despre sãrbãtorile de peste an, amintim Sânjorzul: „În ajun,
bãieþii au mers ºi au urzâcat fetele, iar în ziua de Sf. Gheorghe s-a
umblat cu banda pe la casele fetelor, s-a jucat ºi s-a udat fata, la
fântânã, cu gãleata.”
Jocul popular, nunta, portul
„Jocul era þãrãnesc, se þinea în Sala de la Primãrie, 5 lei intrarea,
baci Iosov era la uºã.”
„Portul era cu poale, rochii largi, din cinci laþi, zadie, spãtoi,
viziclu, zobon, fetele mari purtau ceapþã cu mãrgele ºi fir din primã,
iar cele mãritate purtau cârpã cu pliscoº.”
„Nãnaºul de cununie era nãnaºul de botez al mirelul, iar omul
lui, cumãtru’ mare, îl punea nãnaºul.”
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Meºteºuguri ºi meºteºugari
- magazin mixt - la Hanþi
- Poºta a fost unde stã Livia Truþu ºi s-a ocupat de poºtã familia
Hotãran.
Dintre dascãlii comunei, se amintesc: Semlecan Arcadie, director, Semlecan Sofia, învãþãtoare, Liviu Þãranu, învãþãtor, Covaci
Pavel.
Primari: Borbiro Petru, Bodonea Ioan, Maxa Gheorghe,
Bodonea Gheorghe, Furca Teodora.
Jocul populari era compus din trei suite: De-a lungu,
Mânânþaua, De-a întorsu.
Jocul de copii: de-a lopta-n rãvaº, de-a lopiþele (lopte de lânã).
Nemþii: Portul popular era compus din costume în alb ºi negru,
iar la Kirchwei bãieþii purtau cloape împodobite cu prime colorate.
„Când se bate doba se face un anunþ. La Holumb, se dãdeau
copiii cu sãniuþa. Hoanca s-a astupat. Viile de la Domnii sunt
pãrãsite. Toaca se bate din Vinerea Mare pânã la Înviere, de prunci.”
În lada de zestre are: „poale, spãtoaie, dosoaie, pânzã þesutã
la rãzboi, lipidee, mãsãriþe”.
Casa cea mai veche din comunã este „casa lui Moldovan
Lucreþia, lângã doamna Cora.”
În timpul clãcilor de altãdatã „se mergea cu coselile, de la una
la alta”.
Cum era la Cãzan? „Se ducea la Lenocu, la Rãchie. Se duc
bidoanele cu borhot, când stã de fiert. Se duc lemne, sã se facã
foc. Se toarnã în cãldare ºi se face foc. Prima datã curã Votca, apoi
se pune a doua oarã ºi curge Rãchia, de 53° (cea mai bunã).”
„Aldãmaº se face când fatã scroafa, vaca, sau când se cumpãrã
ceva ºi … moare … soacra…!!”
„Nemþii din sat sunt puþini, ªtrandul e în paraginã, Bãltoiul e
amenajat, Cãminul Cultural a fost renovat ºi e foarte frumos”, iar
dintre personalitãþile mãcene, repondentul nostru îi preferã pe:
Gheorghe Maxa, Pavel Mercea, Ghiþã Baciu.
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4. GROS TRAIAN PETRU (mama sa credea cã se va naºte de
Sântetru, nãscut la 13.06.1946, profesor pensionar, Macea, nr. 596,
porecla: CHISÃLIÞA.
Cu privire la titlul cãrþii, ne propune Mãrturii despre mãceni
sau satul meu.
Cu privire la numele comunei Macea, ne oferã o excepþionalã
informaþie: „În anul 1970, prof. univ. Marius Bizerea, Timiºoara, ia oferit profesorului P. Covaci Documentele Macea, din nr. XIV,
aduse din Arhivele Vaticanului.”
Legat de practicile ºi sãrbãtorile de peste an, afirmã cã unele
nu au statornicia celor din Bucoviva sau Maramureº; unele se mai
practicã ºi azi, s-au practicat: jocul cu lopta, kecske, horele dupã
posturi, pe Locul Piaþului, sau libodu, cucuvama, lopta-n lopiþele,
„de-a spionii” (lopta era fãcutã din zdrenþe).
Când se bãtea doba, se striga:
„S-aduce la cunoºtinþa satului …
Adunarea jeneralã are loc la colectiv, cine nu ºi-a plãtit
hãrminþãia, sã se prezinte la…”
Cu referire la clãci, acestea se þineau la persoane mai înstãrite.
Cãlcatul, seceriºul: „În grãdina casei mele s-a cãlcat, prin anii
1950.”
„Romii trãiesc în Coreea de Vest.”
„Cãminul Cultural a fost la Primãrie, s-a predat în 1960, s-a
modernizat în 1973 (director, 1972-1982).”
Câþiva oameni ai locului: învãþãtori: Semlecan Arcadie,
profesorul P. Covaci, procurorul Teodor Hornea, sculptorul-poet
Pavel Mercea, profesorul T. Lãpãduº, medicul Criºovan, „aviatorul”
Ranta.
Intervievatul nostru afirmã cã Macea a fost „mutatã” prin
secolul al XVI-lea de la Cãrãpiºti pe actualul loc.
Iatã ºi câteva „mãcenisme”: amu’, crumpã, gurgunã, miþãlã.
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5. GEO MAXA: Pe urmele paºilor - Mãrturisiri (materiale
preluate de la fiica sa, Florica Maxa)
ªcoala ºi dascãlii
„Trebuinþe pentru ºcoalã, straiþa cu tãbliþa de ardezie, neagrã,
griflu ºi burete… moºtenite de la fraþi sau surori…”
„Învãþãtorul pe care l-am mai prins, Arcadie Semlecan” ºi
cântecul preferat… „Sus pe dealul de la grui…”
Evocarea doamnei Vãcaru este fãcute prin cuvintele cu care
se adresa: „Bunii mei copii”.
Un alt portret, învãþãtoarea Antonela Ispravnic, nãscutã în
1920, venitã de la Pecica, (locuia la doamna Vãcaru) ºi care a preluat
clasa a VII-a. „Se ridica deasupra timpului”… „ca un nor”…
„frumuseþea ei corporalã”… „era mai înaltã decât mine, cu vreo
douã palme”…
Colegii
„Viorel Mihuþ era mai înstãrit, cãruia învãþãtoarea îi mai arãta
lecþiile”.
Pãrinþii: „Aºa era tãicuþa, scump la tãrâþe ºi ieftin la fãinã…”
„Miercuri, tãicuþa nu lipsea de la piaþã… mai trãgea doi deþ la birt,
la Lebovici…
Mãicuþa îl aºtepta…”
„Ai grijã, sã fii cuminte, la ucenicie…”
Rechiziþiile
Rãzboiul nu se terminase, se mai fãceau rechiziþii de cai, cãruþe,
care erau trimise pe front. „… Caii erau înfieraþi cu fier roºu…
Scribãlãu, un mãcean, ªandor Gheorghe… Baci Moisoc îºi pierde
astfel calul … ºi-l plânge la dunga ºanþului”…
La Atelierul lui Sztarek
„Domnul Sztarek, maghiar dupã tatã, ceh dupã mamã, primeºte
în 1941 cetãþenia românã, pe vremea lui Antonescu (se declara
apatrid). Castanii îl fermecau. Ca pasiuni, fotografia.
Ucenicia:
„Cu Ioji Czimbal, Szatner Martin, ucenicia nu însemna doar sã
înveþi meserie, ci ºi sã uzi grãdina, sã cureþi grajdurile, sã dai apã
la pui, apoi… ºuruburile…”
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„Totuºi, avea generozitate, îºi trata ºi delecta ucenicii cu bani,
pentru a petrece la filmul Katy, Cinema Corso (1948-1949)”.
Casa era alãturi de cea a lui Ion Guliþa, primul grãdinar cu
diplomã din judeþ (a lucrat ºi la Castel).
Lagãrele de concentrare
„La Castel au fost adunaþi nemþii de cãtre jandari ºi duºi în
Rusia cu Bou-vagonul… sfârºitul lor era tragic … aruncaþi în zãpadã,
îngheþaþi ºi apoi… acoperiþi cu var: Toni Lãptariu ºi Elisabeta,
Schmidt Carol ºi Varvara, care au scãpat, au povestit … lui Tata
Geo.”
Tot la castel au fost aduºi cam 500 de copii de cãtre Maria
Antonescu, care îi ferea astfel de bombardamente (printre care ºi
Mãruºa noastrã, Maria Ursu, cãsãtoritã Pelãu).
Prieteni: Martin Dautner, Anghelina Florea, Mara Moisã,
Tãrãboanþã Simion, Þucudean Vasile, Nicu Gubiþa, Onic ªtiubei,
ªtefan Cazan, Toader a lu’ Morodu, Pãtru Cazan… „Cu ei, mergeam
la nanã Liþã a lu’ Gãzdolea care avea birtul în centru…”
Ungurii
„… anul 1944, au venit ungurii, se terminase cu tutunul, iar
tãicuþa era scutit de front… Pâinea caldã, mirosul de copt, pâinea
spãlatã, îmi pãtrundea în somn…” „… du-te scoalã-l pe Gheorghe
cã or vinit ungurii, care trãjeau din toate pãrþile…” „Aroma de lapte
din oala de lut, de la nanã Ioanã a lu’ Hornea a potolit setea
acestora…”
Cursuri de calificare
Începând cu 1.XII.1949 cu Rizea Spiridon.

Încorporarea:
„Timpul ce a mai rãmas pânã la încorporare se scurgea încet
ºi sigur” (vara lui 1950).
Prima eliberare (permisie) - „Observ o femeie fugind… Era
sora mea, Anuþa, care aflase la la poºtaºi cã vin acasã”…
„Casa noastrã era numai cu o stradã, grãdina comunica cu
câmpul semãnat…”
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„În prima duminicã am mers ºi eu la bisericã în haine militare…”
„Tãicuþu-mneu era de nerecunoscut, bãrbos, slab ºi
îmbãtrânit.”
„Când trernul a garat … soarele era încã sus, nu apucaserã
þiganii sã tragã de el…”
Pregãtirea de plecare (ºase zile au mai rãmas)
„Într-o zi cãlduroasã am fost la o fatã, paznic la lubeniþe (cios).
Ajung la ea, la colibã… mã aºtepta afarã, pe un scãunel…
- Câte zile mai ai de permisie? (apoi s-a aºezat pe un balot de
paie).
Plec în cocia lui Ilie Julean, unde era ºi Binuþa lu’ Todericã.
- Ce vrei, mã, Gheorghe, cu pielea asta? - îmi zise unchiu Ilie,
a lu’ Cordea… Stai la noi, sã mnezãzãºti, cu unchioaia Dochia.”
„Pâinea caldã, scoasã din cuptori, au tãiat-o fãcând cruce de
trei ori…”
„Zilele de permisie treceau repede, acasã…”
„Eu, ca musafir, în casa Mamei Liþa, mãºtihoaia, am mulþãmit.”
Eliberarea
„Mânce-o focu … ghi armatã”… „n-ai gãsit acolo… o moldoveancã, zicea nanã Marie, mama prietenului meu.”
„nu-mi amintesc de clipa când am vãzut o fiinþã tinericã ºi
frumuºicã, Aniþa, fata lu’ Piºpilic.”
„mama Liþa îmi zise cã dacã merg la joc, sã o joc…”
„… Îþi place de mine?, am întrebat-o (pe strada fostei Poºte).”
Peþitul
7 ianuarie 1954
„Uspãþul s-a stabilit pe ºapte februarie, 1954”, „m-am culcat
liniºtit cã am peþit-o pe Aniþa (din partea familiei au fost tãicuþu ºi
mama Liþã, ªtefan Tolan, vãr primar cu tãicuþu).”
„Apoi ne-am pus pe tablã. Garanþia a fost semnatã de Teodor
Mihuþa, deoarece Aniþa nu împlinirea optsprezece ani.”
Chemare la nuntã
„În timpul acela, chemarea la uspãþ se fãcea cu cãlãreþi, patru
la numãr, cu o duminicã înainte. Joia se gãtau pãlãºtile, se
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împodpobeau cãciulile cãlãreþilor ºi Steagul cu panglici tricolore.
Pe cai se aºezau lipidee, ºeile ºi scãriþele. Cãlãreþi au fost Pavel
Hornea ºi Petru ªiclovan, a lu’ Sandu, lu’ Toaca. În pãlãºti, în una
era vin, în alta rãchie. Muzica zâcea, din vioarã, când se gãteau
pãlãºtile, iar gazda îi omenea cu plãcintã coardã. Mura, iapa, a fugit
de acasã, în ziua chemãrii la uspãþ. Nãnaºii, Toader ºi Iþa lu’
Verzaru, iar grãitor, Ioan a lu’ Pãtroala. Mireasa a fost dusã la
bisericã de Pipaº, Teodor Curtuþ, iar mirele de Aniþa lu’ Bãlu.
Muzica era formatã din doi vioriºti, un clarinet, Husari ºi Pacãlea,
la dobã.”
„Când se merge la cununie, se merge pe o uliþã, se întoarce
pe alta.”
„Plãcerile carnale sunt de scurtã duratã, ºi toate duc la pãcat.”
(„Clipa … n-a durat … o veºnicie…”)…
6. STOIAN ELENA, nãscutã la 21.08.1967, îngrijitoare la ºcoala
din localitate, Macea, nr. 1520, în Cutoº, pe ultima stradã spre
Dorobanþi, porecla: CIOCÃNEAUA, dupã pãrinþi, a lu’ Rara, dupã
soþ.
Despre numele comunei - afirmã cã ar fi de origine maghiarã,
pentru cã satul a fost sub dominaþie austro-ungarã.
Sãrbãtorile de peste an sunt cinstite cu sfinþenie, mai ales de
persoanele în vârstã. Iatã câteva:
La Paºti - „ciocãnitu”, la Crãciun - corindele, Steaua, Mersul
cu Banda, la Sânjorz - urzâcatu’, udatu’, la Sântoader - se fierbe
grâu. În Postul Paºtilor, se juca „de-a lopta” pe uliþã, în faþa casei
unei fete mari sau a unui ficior.
Din poveºtile bunicii, ºtie cã domniþele - grofiþele - „se dãdeau
cu sania” la „Holumb”.
Iatã ºi câþiva maistori din comunã: tâmplari: baci Mihai Macovei;
cãuaci: baci Tuþu lu’ ªactãru; socãciþe: nanã Marie a lu’ Þuicaºi;
Nani, bucãtãreasa de la colectiv; mãcelari: Chisãliþa; cojocari:
Todoruþ; mãturi: a lu Boº; pantofari: baci Trãian a lu’ Teaca; borbili:
Cocenaºi ºi Þuicaºi.
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Dintre strigãtorii de la uspeþe: Unchiu Simi; clopotari: Pirchiþa;
Cântãreþi în stranã: din tatã-n fiu, Anghelina Ioan a lu’ Puica),
iar fiul a slujit ca dirijor, peste 50 de ani, la bisericã.
La Sânziene se fãceau coroniþe ºi se puneau la porþi.
La naºterea unui prunc se merea cu DEMÂNCAT: tortã, gãinã
grasã, tãiþei, compot, bere, bani, care se puneau la perina micuþului
ºi se zicea: „Noi îþi dãm puþin, Dumnezeu sã-þi dea mai mulþi.”
Jocul se þinea dupã masa, duminicã, în sala mare, cânta Chiºenan
cu formaþia ºi la bilete era Nanã Floriþã (a lu’ Donu).
Fetele mari purtau haine fainã, di mãtasã (scumpe), iar pe cap,
semnul FECIORIEI, purtau claptã, cu mãrjele, cu fir, în diferite
modele ºi culori. Încredinþatu’ (logodna) se fãcea cu câteva luni
înainte de uspãþ.
Poºta avea sediul la Primãrie, la la capãtul celãlalt al clãdirii,
cu intrare separatã, avea un aparat vechi, o singurã cabinã;
telefoniste: doamna Nina a lu’ Crumpa; doamna Florica a lu’ Ciucu;
Florica lu’ Popescu (noi precizãm cã Poºta era ºi pe strada dinspre
cimitir, cam vis-à-vis de actuala locuinþã a familiei Müller, dupã casa
lui Peiu Ranta, domnul Hotãran era diriginte.
La ªcoala de Jos funcþionau clasele I-IV ºi clasa germanã.
Din repertoriul local, intervievata noastrã reþine: „De-a lungu’”,
„De-a Mânânþaua”, „De-a-ntorsu”, „Þâgãneasca”.
Nemþii, la Lãsatul Postului, de Crãciun, fãceau „CHIRVAI”,
fetele erau îmbrãcat în costume populare (alb-negru), sãrbãtoreau
pe Locu’ Piaþului un POM ÎMPODOBIT cu prime colorate, pe care
îl jucau, pe bani!
„Lopta-n ºintãr” se juca de toþi pruncii, în prag, pe uliþã.
Viile de la Domnii erau îngrijite, se merea cu cocia acolo.
Toaca se bate în Vinerea ºi Sâmbãta Mare (deoarece nu se
mai trag clopotele pânã la Înviere).
La întrebarea: „Ce aveþi în lada de zestre?” - rãspunsul este
cutremurãtor de sincer: „Da, AM, ºi le PÃSTREZ cu drag: costum
de fatã, mãsãriþe, lipidee, dosoaie, coºarã di brâncã, vârtelniþã,
lampã…”
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„La mine pe uliþã cea mai veche casã este a lu’ moºu Clisa, ºi
a lu’ nanã Floricã a lu’ Savu.”
„ªezãtorile se þineau pe stradã, azi la unu’, mâine la altu’, ºi se
merea ‘cu coselile’.”
Despre aldãmaº: Se fãcea când se cumpãrã ceva, iar ca maistori:
birtaºu’: Þucã-l unchiu, borbilu Cocenaºi, brutari: Franþii cu Pita.
Clubul Femina se þine în fiecare joi, iar „Gura satului” din doi
în doi ani.
Iatã ºi o reþetã: Curechi acru: se pun la acrit, în cadã, cãpãþânile
cele mari, fainã, printre ele se bagã curechi tãiet mânânþãl cu jilãu,
cu sare, morari, dafin, piper (n.n. = „se calcã” cu picioarele, adicã,
sã-ndeasã!), se strânge bine cu ºitãu.
NOTÃ: Cu privire la refugiaþi, iatã ce am aflat: „Am un TABLOU
din timpul Rãzboiului, o femeie în port mãcean, cu soþul ei, venit
de pe front, în uniformã ºi cu banderola la mânã Crucea Roºie - le
ºtim ºi numele.”!!!
7. TOMUÞIA MARIA
Pensionarã de la CAP, cult ortodox (n. 1943), porecla: a lu’
Dudumanu (s-a nãscut la Casa de naºtere de la Macea, de pe lângã
dispensar, cu o moaºã, la nevoie).
Cu privire la conþinutul acestei cãrþi, repondenta afirmã:
„Mãrturiile conþin expunerea ºi cunoaºterea obiceiurilor mai vechi,
care sunt pe cale de a se uita, deoarece tinerii trãiesc alte vremuri.”
O originalã explicaþie despre numele comunei Macea: „De
mult, pe acest loc erau doar câteva case; drumul fiind anevoios,
carul cu doi boi, care circula pe drum, împreunã cu omul care
mâna boii, s-au rãsturnat. Omul trebuia sã ridice carul, iar la boi
striga: Cea - mã-cea!”
Dintre sãrbãtorile de peste an, se amintesc: Buna Vestire (25
martie), când s-a zãmislit Duhul Sfânt în Fecioara Maria, Crãciunul
(25 decembrie), 1 Ianuarie, Sãrbãtoarea Tãierii Împreujur a
Domnului Iisus Hristos, 6 Ianuarie, Botezul Domnului în Apele
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Iordanului, Rusaliile, Duminica Cincizecimii sau Pogorârea Duhului
Sfânt în Limbi de Foc.
„În Postul Mare, fetele ºi feciorii se jucau de-a lopta în rãvaºi,
se þinea pe un imaºi, la marginea satului.”
Castelul a fost construit de un Grof, GHIULAI GROF, ºi în
curtea Castelului sunt înmormântate trei suflete, având troiþe.
„În anul 1960, comuna a fost colectivizatã cu forþa.”

Meºteºuguri ºi meºteºugari:
Oierit: au fost doi sau trei ciobani: Habaci Ion (Puia), Lascu
Ion (Dadea), Tolan Mihai (Cioaiela).
Tâmplãrie: Delejan Iosif
Cãuãcie: Freisinger Adam, Hornea Todor
Socãciþe: Midi a lu’ Langoºi
Borbili: Paºtina Petru (Visi)
Hornari: Florea a lu’ Calu’
Mãcelari: Ardelean Gheorghe (Flocãu), Gros Trãian (Chisãliþa)
Coºeri de paie: familia Joandrea
Mãturi: Criºan Petru (Bou)
Pantofari: ªtreb Adam, Csiki Iosif
Cojocari: Ardelean Ioan (Birconu)
Pãrãdãicari: Criºan Gheorghe (Teaca)
Pipãrcari: Viþelari Gligor (Griþari)
Clopotari: Chiºeuan Ioan
Vãcari: Otlãcan Nicolae (Ciuda)
Purcari: Vezan Niculaie (Grasu)
Spãlãtori de mort: Jinchiþoaie
Bocitoare: Sainã Buric
Strigãtor la uspeþã: Borbiro Augustin
Mormânþari: ªimãndan Teodor (ªtrimfu)
Dobaºi pã Locu’ Piaþului: Clepea Petru, care anunþa „ordinile”
ghi la Casa Satului.
Cu referire la Biserica Ortodoxã aflãm: „Biserica a fost
construirã pe la 1700 de un ‘domnitor’ sârb, pe nume Cernovici,
iar ca preoþi au fost: pãrintele Oancea, pãrinþii preoþi Curtuþiu
Gheorghe, Mihiþ Terentie, Curtuþiu Viorel ºi cei actuali.”
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Pastori: Sãcui Vinþu, de ziua a 7-a, Anghelina Traian
Cantori: Cazan Iacob
Cântãreþi în stranã: Tãrãboanþã Mihai, Hexan Petru, Bodonea
Ioan
Cãruþari ce duceau morþi: Relãu Ioan.
Chemãtori la uspeþã: Erau doi flãcãi pe cai, care chemau
neamurile la uspãþ, nãnaºii ºi nãnaºile erau familii înstãrite, cu
bani.
Directori de ºcoli: Semlecan Arcadie
Primari: Dobrotca Ana
Preºedinþi CAP: Andea Traian.
Obiceiuri practicate de anumite sãrbãtori: La Surechi, toamna,
se adunau strugurii; La Sântiion, se umbla cu banda pe la casele
cu numele de Ion; de Sântoader se fierbea grâu ºi se pomeneau
morþii; de Boboteazã se juca Verjelul; de Sânziene cununa din flori
de sânziene, împodobitã cu fructe, se punea la casele oamenilor
ºi la crucea bisericii; de Sântãmãrie credincioºii mergeau, pe jos,
cu prapori, la mãnãstire; de Florii preotul mergea în procesiune,
cu copiii ºi credincioºii, dupã sãlcuþe; de Paºti se ieºea din bisericã
cu Crucea în Þarinã; de Crãciun se umbla cu corindele; de Sânjorz
se mergea cu udatul ºi urzâcatul.
Jocul satului: „Se þinea pe Locul Piaþului, se adunau câþiva flãcãi,
cu trei sau patru clãnetaºi, ºi începea jocul, cu jucãuºi, precum
Florea Gheorghe, sau clãnetaºi, Pãcãlea la dobã, Husari la clãnet.”
Portul satului: Fetele erau în capul gol, pieptãnate cu fir ºi
ceapþã, cu mãrgele peste codiþe. Bãrbaþii aveau izmene largi ºi
cizme.
Casele erau acoperite cu paie de secarã.
Universalul conþinea de toate.
Poºta era la proprietar acasã, la familia Hotãran.
Dispensarul era la o casã mare din comunã, la familia Adam
Kemph.
ªcoala de Jos avea patru sãli de clasã, clasele I-III ºi o clasã de
limba germanã, director, Semlecan Arcadie.
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Primãria veche era la clãdirea cu numãrul 1, cu mai multe
camere, în curte era grajdul de armãsari ºi tauri.
Casele erau mici, acoperite cu paie, uliþele pline de pãsãri,
gâºte, raþe, ºi când ploua erau pline de noroi.
Cimitirele erau cu cruci din lemn ºi bine întreþinute.
În pãdurea de la Macea este un Holumb (un deluþ mai mic), iar
la Topilã erau douã uliþi, cu case, în care locuiau maghiarii.
Bãltoiul era locul unde se topea cânepa.
Hoanca era cimitirul animalelor.
Drumul Complexului era drumul pe care mergeau vacile la
Siti.
Baba Lenca fãcea þucur cu nucã ars ºi vindea duminica.
Toaca se bate doar în Vinerea Mare.
În lada de zestre repondentul nostru are: poze vechi, poale,
spãtoaie (am ºi vãzut un inedit costum popular, fãcut din mãsãriþe,
pentru Raluca, nepoata, studentã, care e ºi interpretã de muzicã
popularã - n.n.).
Aldãmaºul se fãcea la cumpãrãri ºi vânzãri.
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CAPITOLUL AL III-LEA
Alte mãrturii mãcene - tãcute sau trecute în
negura vremii
Iacã-tã-ne la capãt de drum, un drum frumos, nu vã dãm pace,
vã aducem în faþã OAMENI DE SEAMÃ, cu care sã vã fãliþi peste
ani. Sau poate, cine ºtie, „mai videm”, cum ar gândi primaru’ nost.
Când, în calea noastrã, am fost întrebaþi: „– Mai poþi?”, „– Poci da”,
am rãspuns, „nu ne lãsãm, merem mai nãinte!” – ªi-am mãrs. „–
Nu te lãsa”, a încheiat trecãtorul, gazda noastrã d’i anul trecut.
Mulþãmim frumos!
Ne aplecãm asupra acelor oameni de care-am pomenit.
În literaturã sau istoria limbii:
Petru V. Cazan – (fratele lui Simion Cazan, zâs Mãnuþ, a cãrui
fatã, Mariana Rung, a fost mereu interesatã de evenimentele din
Macea, acum stabilitã în Germania)
Pavel Mercea (Mercescu) – poet
Gheorghe Maxa
Gligor Moþ – Bulduº
Mircea Curtuþiu – Vuculescu
Gheorghe Ciupuligã – Venus
Florica Ranta Cândea
Elena ºi Carol Feher
În picturã:
Pavel Mercea
Florica Bulboacã
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Petru Moga
Elena Moga
nanã Cicã a lu Ouauari = Floare Tolan
Ioan Dudaº
În sculpturã:
Pavel Mercea
Emil Gheorghe Secoºan
În arhitecturã: Ioan Fackelmann, vicepreºedintele arhitecþilor din România, cel care a proiectat clãdirea Universitãþii din
Timiºoara. În prezent, prorector al acestei instituþii este domnul
Emil Cazan, mãceanul nostru. Eel a clãdit, alãturi de soþia sa,
Carmen Cazan, o bisericã în satul Voiteag, nr. 117 – judeþul Timiº
-, „ca sã ne lumineze sufletele de creºtini ortodocºi”. De asemenea,
Liceul de muzicã (actualul Colegiu „Ion Vidu”) din Timiºoara),
precum ºi monumentala Catedralã Catolicã din Orºova sunt operele
arhitectului mai sus citat, I. Fackelmann.
În domeniul ºtiinþei:
David Ranta – inventatorul primului hidroavion din lume.
Macheta s-ar afla la Muzeul din Budapesta. Prin 1913, „þãranul
David Ranta din Macea a realizat ºi primul hidroavion din lume”.
Aurel Duºan – specializat în prelucrarea ºi comercializarea
produselor de plastic, Moscova.
Oameni care au scris istorie
Ion ªandor (Macea, nr. 27)
Pantelie Curtuþiu
Ion Curtuþiu
Pavel Ranta
ªtefan Iuhaz
Ne vom folosi în argumentare de articolul Luptãtori anonimi
pentru Marea Unire , scris de Mircea Curtuþiu, publicat în
„Românul”, octombrie 1993 (10), din care aflãm „cum cei cinci au
plecat cu trei zile înainte de 1 Decembrie 1918, ascunºi în douã
cãruþe cu tulei, spre Arad. Au fost „controlaþi” cu furca de austroungari ºi a fost atins doar Ioan ªandor. Acesta a ºi fost ales primar
dupã Unire, a devenit senator, i-a urmat, ca primar, Ioan Iuhaz,
apoi a avut domiciliu forþat, a fost arestat ºi lichidat în 1956.
97

Florica R. Cândea

Ctitori ai bisericii
– preoþii Ioan ºi Viorel Curtuþiu – tatãl, respectiv fratele
profesorului Mircea Curtuþiu
– preotul Terentie Mihiþ, pe care îl regãsim semnând în
revista „Catehetul” (nr. 1, decembrie 1941) un tãinuitor articol,
Peºtera Vifleemului (paginile 7-11) ºi care a eliberat în anul 1950,
luna mai, ziua 23, douã EXTRASE din Matricula botezaþilor de la
Sfânta bisericã parohialã ortodoxã românã din Macea cu Hramul
Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul. Am þinut sã precizãm acest
fapt, poate neºtiut, spre aºezarea Hramului bisericii la data pe
care am gãsit-o consemnatã de pãrintele Mihiþ, care a slujit altarul
bisericii mãcene decenii de-a rândul. Drept pentru care îi aducem
evlavioase amintiri.
Comuna a dat ºi doi preoþi cu care, deºi nu slujesc aici, se
mândreºte: preotul dr. Ioan Tulcan (a lu Apa – Arad) ºi preotul
Mihai Ineuan (a lu Mercea – Pecica).
Ca o ironie a sorþii, dacã vorbim de eroii neamului, locali, deºi,
poate, e prea pretenþios acest lucru, am putea sã ne aducem aminte
ºi de anul 1968, când „timpul n-a mai avut rãbdare”. Taica Pavel
Ranta, cum îl cunoºteau sãtenii, se pregãtea sã celebreze împlinirea
a 50 de ani de la Marea Unire. Îmbrãcat în costum popular, cu
suman ºi cuºmã, i-a mai rãmas doar ideea de jertfire ºi a donat
Muzeului Judeþean acest port local. La fel, fiul sãu, David, în 1983,
ca o ironie a sorþii, a plecat sã reconstituie acelaºi drum, „al
cãruþelor cu tulei”, în 1983, la împlinirea a 65 de ani de la Unire, la
Alba Iulia, convins, poate, cã nu peste mult timp, în 1989, aveau sã
batã clopotele „reîntregirii”.
Rapsozi populari:
Ioan Mercea, Chiºeuan Ioan, Stoian Lenuþa, Simion Anghelina,
Tolan Traian, Ghiþã Baciu, Adam Dãnuþ, Petre Banciu, Traian
Lãpãduº, Iulian Covãsan º.a.
1. Macea - eponime

1. Macea - este un sat în comuna Bretea Românã, format din
11 sate, distribuite de-o parte ºi de alta a Streiului, între Cãlan ºi
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Haþeg. Aici au fost descoperite urme medievale, o Capelã de lemn
(1446), cu inscripþia Maczesd, care a condus la numele de familie
existente acum acolo: Macea, Maciu, Maceu, Maceanu, Maceac
(dupã toponimul Macea).
2. Numele Matia sau Matihjah este unul Biblic - Maftei, Matei,
care se folosea încã de pe vremea lui ªtefan cel Mare. Numele
Matei = Matihjah provine de la Jahve - divinitate, ºi matath = dar,
ceea ce mai însemna OM dãruit de Dumnezeu.
Astfel, Matei, ca onomasticã, îl gãsim în Vechiul Testament,
provenit din limba greacã, Mattaios, sau din laltinã Matthaeus, cu
unele corespondenþe actuale: Matea, Mateiaº, Mateº, Matei, Mace,
Macea.
3. La Liceul Vulcan, la 9.IX.2010 s-a celebrat a 50-a aniversare.
Un fost profesor de acolo, Macea Liviu, care a profesat în 1962,
aici, acum este profesor la Universitatea din Cluj.
4. Numele oraºului Mãcin ar proveni din limba bulgarã ºi ar
însemna morãrit, de la verbul „a mãcina” (cf. Gh. Banea, numele
vechi al oraºul ar fi Arrubium, dupã zeul Arrubianus). Tot în acest
context consemnãm existenþa numelor Macu, de esenþã bulgarã,
sau Macea (în limba turcã) (cf. D. I. Cãrãbaº, Aromânii din România,
Tezã de doctorat).
2. Interferenþe (româneºti)*
Cultura þãrãneascã tradiþionalã din satul maghiar Létavértes a
fost pãstratã de pãtura þãranilor înstãriþi.
Am gãsit aici, ca ºi la noi:
O, ce nebunie, Cu Vifleimu, Cu Steaua, aici am gãsit Vergelul,
Iordãnitul, la case, cu porþi deschise. ªi aici se lãsa crenguþã sfinþitã,
de busuioc.
La Chitihaz am gãsit Fârºangul (SFÂRªANG, în accepþiunea
de aici), dar ºi la Aletea. Obiceiul de a merge mascaþi pe stradã, în
cãruþe, aparþinea ungurilor de aici. La noi, la Macea, nemþilor, ºi
se practica în Postul Paºtilor (la Lãsata Secului).
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Tot la Chitigaz am întâlnit mersul cu furca, se coseau cârpuþe
cu flori, pentru drãguþi, se mânca cucuruz fiert, boabe.
La Micherechi am întâlnit stropitul fetelor de Paºti, ca la noi,
de câtre catolici, nu la Sânjorz.
E interesant sã vorbim de maghiarizarea românilor de la
Aletea, Chitigaz, Micherechi, cum s-a întâmplat ºi la Macea.
De exemplu, numele oficial al lui Gheorghe Guleº era Gulyás
György, cu neamuri la Curtici, a lu’ Fumu. Poreclele, aici, sunt
porigle.
Dar hentes, fãþani, Cap-de bou, riºcas, prinsoare, boitar, pãsulã,
ºogor, a petrece la groapã, cujmã, a gãta, a se sili, jandarii - jendarii,
recarii, alduiascã-l Dumnezo etc.
Jocul popular la Aletea ºi Chitigaz era compus din trei zâcale,
ca la noi: Lunga, Mânânþaua, Þâgãneasca (ºi iar Lunga).
„Cântatul” dupã mort se practica ºi la Chitigaz, ca la noi, cã
dacã nu sã cânta, „eram di mneraz”, ca la noi.
Alte expresii: „io nu pot ponozli”, „Doamne-apãrã”, „nu mã
sfãdesc”, „nu m-or dat sclugã”, „haba or zâs”, „o ºezut pã laviþã cu
sipca”, „hazna, am avut, le-or lãsat cãtã casã”, „pã miriºte”.7
Varianta Mioriþei mãcene „Pã rãzor di vie” am gãsit-o la Aletea
(se ºi cântã, aici), precum ºi „Ciucur, mugur, di mãtasã” (la noi
„Ciucur, verde, di mãtasã”…) la Micherechi.
La tãierea porcului, la Micherechi (disnotor) am întâlnim joaca
de copii „de-a prinde porcul de coadã” (la noi, la fel, se sculau de
dimineaþã).
La Otlaca-Pustã se mergea cu corinda, ca la noi, cu higeghea,
cu vioarã, era mare sãrbãtoare, cu prime, cu cocotori, nu atâta
„domnoºag”.
Nume: Am întâlnim nume ºi supranume, ca la noi: Oltean,
Frãtean, Sabãu, Þicudean (Þucudean), Otlãcan, Ardelean, dar ºi
porecle: a lu’ Ruja, a lu’ Iuhaz, a lu’ Avrãmuþ, a lu’ Mãndula, a lu’ Buha.

*Rodica Raliade, Mihaela N. Cheþan, Lecturi identitare, 2004
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3. Spicuiri din Documentele DJAN

Potrivit documentelor aflate în arhivele DJAN, Fondul arhivistic
al Primãriei s-a derulat pe mai mulate etape: 1981 (primele douã),
1987 (a treia), având ca interval anii 1943-1975 (nu se cunosc
aspecte dinainte de anul 1943, acestea fãcând tema existenþei
trupelor distrugãtoare horthiste pe teritoriul comunei).
Fãrã a avea pretenþia unor cifre exacte, îndrãznim sã propunem,
din aceastã perioadã, ca numãr, 50 de dosare care atestã, fiecare
în parte, documentele vremii - de exemplu:
- dosarul 16/1946 - îi evidenþiazã pe foºtii chiaburi, la fel ca ºi
dosarele 7/1952, 17/1961.
Alte dosare consemneazã construirea de drumuri (18/1962,
13/1963, 14/1963 º.a.), iar, ca o curiozitate, data de 1 mai 1954
este consemnatã ca însemnând introducerea curentului electric
în comunã.
Dosarele 12/1961, 13/1963, consemneazã acþiunile de
voluntariat din contribuþia bãneascã a locuitorilor, s-au început
construirea unui local de ºcoalã cu patru clase, Cãminul Cultural,
primele pietruiri de strãzi (Vezi dosarele 9/1951, 17/1960, 17/1967,
4/1969).
În cele 162 de Fonduri arhivistice ale GAC-urilor ºi CAP-urilor
de pe raza judeþului am aflat de construirea CAP - Macea, anii
extremi 1950-1968, poziþia 58, data de 06.1950.
Ideea înfiinþãrii unor ºcoli de stat (1897) a fost susþinutã la
Macea de contele Károly.
Despre matricea sigilarã (tipar sigilar) aflãm din Colecþia de
Matrice sigilare (p. 181, op. cit.) provenitã probabil de la notarul
comunei (vezi poziþia 67, op. cit.).
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4
MÃCENISME – GLOSAR

A
a abrictãli = a pune la punct
a abura = a bate un vânt uºor
albele = rumânele, roºele de obraz = articole cosmetice
acrealã = murãturi, dar ºi acid la stomac
a aldui = a sudui = a înjura
a se ameþi = a se îmbãta, a se rãtãci, a leºina
a apþigui = a certa (un copil), a se chercheli (îmbãta)
amu sara = astã searã
amniaz = mneaz = prânz, amiaz
aºtea = acestea
a se alipui = a se liniºti, a se adãposti
aldãoarã = a doua oarã
alduitu = binecuvântat
aldãmaº = a petrece de bucurie, cinstirea unei afaceri
acãrcine = fiecine, oricine
aºchiþã = aºchii
adicãtelea = adicã
a aþâþa (focu) = a aprinde, a provoca o discuþie contradictorie
a se aþâþa = a se certa
altan = de-a dreptul
a azmuþî = a asmuþi (câinele), a provoca
acãr = mãcar
amu = acum
a se alege = ce va fi
acruþ-dulcuþ = acriºor, dulciºor
(lapte) acru = iaurt
amuni-iaca = acum
alboiet = bleumarin
a se alege = a reuºi în viaþã
a (se) acãþa = a agãþa hainele, a se certa

4. Portul dascãlilor
Nu cunoaºtem care va fi fost portul intelectualilor în vremurile
mai îndepãrtate, deºi preocupãri pedagogice au existat înainte de
anul 1830, cãci în Cronica parohialã a Oficiului Parohial Ortodox
român din Macea rezultã cã în anul 1830 a existat în comunã o
ºcoalã confesionalã în care între anii 1830-1848 a funcþionat
învãþãtorul Petru Popescu, dupã care a urmat Ioan Nuþu (18501870), apoi Ioan Oprea (1870-1905), Mihai Dragoº ºi Ioan Boþoc
(1905-1907), Ioan Iancu ºi Ioan Vesa, pe care evenimentele din
1918 îl gãsesc la datorie. Oamenii vârstnici ca Iacob Cazan, de
peste 80 de ani, în anul 1970 îºi amintesc ºi de învãþãtorul Otlãcan,
care era bun corist ºi care a fãcut pentru prima datã în comunã cor
pe douã voci. Din bãtrâni se povesteºte cã ºi în Topila Nouã a
existat o ºcoalã cu un singur învãþãtor, ºcoalã în limba maghiarã.
Despre toþi învãþãtorii, octogenarii satului spun cã erau
îmbrãcaþi „aproape ca ºi noi”. Tot acest informator, Iacob Cazan,
spune cã a existat încã dinainte de 1914 o obodã, grãdiniþã, care îºi
avea sediul în locul unde azi e casa cetãþeanului Pantea Florea. ªi
doamna educatoare se îmbrãca destul de modest, numai cã nu
avea poale, ci rochie domneascã. Date certe avem despre þinuta
unui învãþãtor, care în anul 1946 conducea cooperativa „Unirea
plugarilor”, pe nume Ilie Gr. Ioan, aflãm cã putea fi vãzut adesea ºi
desculþ. (Macea, monografie, volum colectiv, manuscris, 1967).
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B
baierã = aþã împletitã ce leagã un tort (sau straiþã)
bale = salivã
bandã = muzicã de petrecere, echipã, fanfarã
bãbãlucã = persoanã de speriat
a se beteji = a se îmbolnãvi
a se bizgoi = a se rãsti
bische = agriºe (bistye)
beºicã = vezicã urinarã
binã = scenã
bircã = lânã subþire, merinos
bitang = cãlãtor, vãndroc, fugar
a beºteli = a certa
a bãtuci = a tasa
a blãstãma = a-i dori cuiva rãu
boabe = leacuri, pastile (sau boabe d’i pãsulã)
bâtã = baston
a bleociori = a amesteca, a tulbura
brânzã (sfãrmatã) = de burduf
buhã = bufniþã, sperietoare
a se buhãi = a se supãra, a se îngrãºa peste mãsurã
pãr buhãit = pãr zburlit
burã = ceaþã
boscârþã = catrafuse, obiecte vestimentare în dezordine
a se bãga = a intra, a interveni
a da brânca = a da mâna, a saluta
a bleoicãri = a vorbi aiurea
a bãuna = a plânge, a urla (câinele)
a bocãni = a bate (la poartã, un cui)
a buzãri = a sâcâi
a brizgãia = a ploua mãrunt
biþigãnii = nãluci, arãtãri, pãsãri de tot felul
bãºcuieþ = sac (d’i fãrinã), sãculeþ
budac = târnãcop
(a se) bibiþa = a i se face rãu, pasãre de baltã
belfer = ºmecher
bolânzãnii = lucruri ºoade, de bolând = nebunii

boactãr = cios = paznic, cantonier
a bolhãri = a umbla aiurea, a lucra de cu noapte
brãcinari = aþa d’i la izmene
bughi = bughigãi = chiloþi
buiac = vesel, întrecut
bumb = nasture
buzãit = liniºtit, molcomit
buleandrã = boarfã = femeie de nimic, femeie „uºoarã”
birje = cocie = cãruþã pe douã roþi, ºaretã
batãr = mãcar cã
box = cremã de ghete
a bocsãli = a da cu cremã ghetele
a boboloºi = a dezmierda
beteºig = supãrare (urâtã)
broancã = contrabas
a buduli = a ascunde
a se bujuli = a se ruºina
a se buºuli = a se supãra
blid = talger = farfurie
bughios = bluzã femeiascã (pãstã spãtoi) , viziclu
bodoarcã = lucernã, furaje
a bondroji = a pansa, a face ceva de mântuialã
buzat = cu buze mari
a bãga în boalã = a speria
bumbuºcã = ac de siguranþã
a da bineþã = a saluta
C
cantã = vas de cãrat (lapte)
cale = cãrare
cãdraf = dulaf, ºifonier
a se cãtrãni = a se supãra
a se ciondrãni = a se certa
a cãtãni = a pune la punct, a-l susþine în armatã
cãtrãfuse = boscârþe, obiecte personale
cãlchie = cãlcâie
cãlãpãr = floare de grãdinã cu frunze verzi
105

106

Mãrturii mãcene

Florica R. Cândea

cãrujiþã = trandafir
cãrdãboº = caltaboº
cãuaci = potcovar
a cãpãrî = a da avans (pentru ceva)
cãpot = capot, hainã de casã
cãpiºon = glugã
cârpuþã = batistã (d’i jeb)
cãruþ = cãrucior
cârn = încovoiat (casã cârnã)
cocie = cãruþã
cãdlan = vas mare
ciot = agrafã
cosele = cusãturi
a se ciompovi = a se lovi
codobeie = picioare (glezne)
a cota = a cãuta = a vizita, a cãuta, a arãta (rãu) la faþã
ciopor = grup (de pãsãri)
cruciº (a se uita) = a se uita în cruci (defect de vedere)
cruciºã =cusãturi în cruci
a merge cruciº = a mere pe de-a latu
cârpã = batic
cãnurã = lânã
cãrãrabã = gulie
carne sfâºioasã = carne fãºii
citov = sãnãtos
chicã = codiþã (d’i cucuruz)
chilav = schilod
a se chicãri = t’icãri = a se obosi
cileghi = prunci mulþi
ciurcã = trãgaci (de vin)
chiarã = chiar
codrat = bucatã de pãmânt (3 ari)
conci = coc (pãr)
coºturi = spese = preþuri
cãrmãjin = bordo
coþche = pãtrate
cacafa = maroniu, cafeniu

cãptãlan = capul relelor
codoriºcã = coadã la zbic
copârºeu = sicriu
corcobele = fructe sãlbatice
cufãr =geamantan
corman = ghidon la plug, la bicicletã
a cohãli = a gãti mâncare, a prepara
cocioane = rãcituri = piftie
costreavã = buruianã
a câcãli = a mâzgãli
crãston = cratiþã
a cuºtuli = a gusta
cuglof
= cozonac
cugle = bile la popicãrie
cioandrã = vitã cu un corn rupt, zãpãcitã,
a custuºi = a ascunde
a-i cânta = a-i repeta cuiva ceva
a câºtiga = a face curat
a cura, curã = a curge, curge
cheptari = cojoc
cujmã = cãciulã
coreascã =colastru, primul lapte muls
cotreaþã = coteþ, locul pãsãrilor
cengãu = ºmecher, linguºtor
corn = colþ (la uliþã)
cotarcã = pãtul
a crãºcãdi = a procura
cãnþãlarie = birou
colhoz = fost GAC, CAP
cuptori d’i pitã = cuprot din pãmânt bãtut (cu vatrã)
chemãtori la uspãþ = ficiori c eivitã la nuntã
cigãiþã = dovleac ornamental
cârpã d’i ºters pã jos = resturi de materiale
chinzai = chin
a clãtãri = a clãti
a crepa = a crãpa (a muri) de ciudã
a crepezî d’i zâuã = a se lumina de ziuã (zori)
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a se cânta = a se jeli (dupã mort)
clãnet = clarinet
câne-câneºte = cam greu
ciocoflendãr = om cu purtãri „alese”
cãrmãladã = cotlet
coºarã = coº
coºarã d’i paie = coº mare
cumnãu = plãmadã, aluat din tãrâþe (pentru pâine)
cleanþã = clanþã
credenþ = dulap de bucãtãrie
crepdeºin = mãtãsuþã
chirvai = sãrbãtoare nemþeascã (hram)
chepeneag = lefeleandrã = hainã lungã, manta
crestul = de-a curmeziºul
cãtran = smoalã
a cesãla = þesãla = a certa
cobârlãu = cel care cautã ceva ascuns
cãnþulã = ºmecheruþã, „zdranþã”
a se clãtãri (în gurã) = a trage o duºcã d’i rãchie
ciocoveþã = dulceþuri (fructe)
carne macrã = carne fãrã os
ciubãr = vas cu doage, cadã
cursurã = scurgere de aluat (la pitã)
chifle, chifluþã = cornuri, cornuleþe
culduº = cerºetor
costreie = buruianã
cinste = cadou (la nuntã sau la logodnã)
ciucuri = franjuri

dolmã = ridicãturã (de pãmânt), mal
dârã = urmã lãsatã de un obiect, supãrare
dolaf = dulap
dischilinare = deosebire
doagã = bucatã de lemn la ciubere, nãtâng
dobã = tobã
a duhãni = a fuma
dunþuri = compot
diazdimineaþã = de dimineaþã
drod = sârmã
dudã = þeavã
dudã = fructul frajilor, duzile (frajii)
a durui = a face zgomot (a tuna)
duchean = prãvãlie
a dripi = a bãtãtori (ºoºorcile cu paie)
dricalã = saltea umplutã cu paie
dunã = acoperãmânt de 1-2 persoane
a dumica = a sfãrâma
a discânta = a rosti strigãturi
diuãchi = deochi
discânta d’i diuãchi = a descânta de deochi
într-o doarã = a sta pe gânduri
(vin) diloc = imediat
a se duruºi = a aluneca, a se culca pentru puþin
îi dicãtã (pãdure) = e agitat, supãrat
dungã = ºira, linia
da! = adverb de întãrire (sigur cã da!)
Dumnezo = Dumnezeu
dirept = drept, adevãrat, corect
dulceþuri = fructul unui pom din pãdure (ce se pot suge)
doascã = copertã (plural: doaºte)
a dubãli = a bate duba (toba)
(pene ca) duhanu = crãiþe
droscalos =dur
doptor = doctor
noa darã = exclamaþie (e adevãrat cã…)
d’i d’injos = dedesubt

D
damf = miros rãu
de-a fetea = gratis
a se deda dupã cineva = a se pune de acord
dãrab = bucatã
(pã) de lãturi = a umbla pe cãi greºite
dãrãnat = neastâmpãrat
diºelat = crãcãnat, obosit (d’i lucru)
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felehearþ = „stare de agitaþie”, anexã la cãruþã
firnais = suport (pentru culori de vopsit)
farbã = culoarea (în cãrþi), vopsea
foc = în expresia „batã-te focu” sau
pune pã foc = a face foc, a provoca
fãgãdãu = bufet, cârciumã
a feti = a sta fatã mare

F
a face = a naºte
a face (legãtori) = pentru spice
a face prai în cãdlon = a face magiun
a face plãcintã (cu maºina) = a face prãjituri în forme
faitã = neam, soi, rasã
fãºirt = chiftele
a fuji (cu drãguþu) = a se mãrita, fãrã nuntã
a fãgãdi = a promite
fãcãturã = blestem
Foarºing = sãrbãtoare la nemþi (azi, Halloween)
fãlos = ocoº, mândru, þanþoº, înfumurat
frâna = curele (pentru ham)
feþã = fetã = mãtase lucitoare (care þâpã feþã)
fedeu = capac de vase
feidãr = arc (de ceas, de pat)
foaie = ziar, foaie d’i hârtie
firezari = rumeguº
a fârcãli = a scrie dezordonat
a fiscãli = a semna
a fleondãri = a umbla aiurea
flãgari = duzi
frãji = dude
fleoºcãialã = imalã = tinã = noroi foarte moale
fomit = înfometat
fã bine = te rog
a fleciui = a destrãma, a sparge (ceva), a distruge
fleoaºcã = moale
fleoarcã = om, femeia de nimic (fleoandrã)
a se ferchezui = a se aranja
forme = modele (de prãjituri, de zugrãvit)
frimbie = cordon, fâºie de lagat la zãdii ºi la poale
fundoaie = capãt superior la acoperiº
a fuºtica = a rupe ceva
fainã = frumos
frast = boalã leproasã (peiorativ)

G
gãliscã = coteþ (pentru pui, pasãri)
Gai = toponim = loc plin de mãrãcini
gaie = pasãre rãpitoare (uliu)
galbini = salbe, monede de aur
gâlcã = nodul
ghiombã, ghioambe = brâncã (mânã), degete
greumânt = greutate pentru suflet
grindã = lemn de susþinere
gurgoi = vârful opincii
goz = buruieni, hranã pentru vite
grumãzari = ºtreang de legat la ruda cociei
goange = gâze
a gurui = a face zgomot (intestinal) sau porcii
a se ghejghina = a se crãcãna, a se distruge
grangore = graure, ºef (la figurat)
gazdã = familie înstãritã, stãpân
groasã, grea = femeia însãrcinatã
ghinþi = dinþi
da ghinghe = da de unde
a ghera, mã ghearã = a zgâria, mã zgârie)
H
haba = degeaba
hârdie = supãrare, nimuric
hârb = ciob, ghiveci
hãmesât = flãmând (dupã orice)
(ne)hãlit = nesãtul
haznã = liniºte, folos
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a hãþî = a trage
a hãþcãi = a se foi
hajme = ceapã (de consum), ceapã verde
hârcã = scuipat
hibã = defect
hudurã = gaurã
a huduri = a gãuri
hozãntragãn = bretele (bãrbãteºti)
a hodrânca = a scutura
a se hozdromi = a se chinui
a se holba = a se uita mirat
hârã = urã, ciudã, mânie
hodinã = odihnã
holtei = ficior
hirean = hrean
a hului = a dãrâma
hantãtar = unu care umblã aiurea
hârmig = armãsar
hârminþâie = taxã
a horãi = a sforãi

a se întoloca = a se împreuna
împotroz = a bate, a fi la fel
a se înnora = a se supãra
a se îndoia (foaia) = a se ºifona
a se înþepeni = a nu se putea miºca
nu-i istinã = nu e adevãrat
a înºchimba = a schimba ceva (haine, bani)
a sã încuia (la stomac) = a fi constipat
a împoivãna = a împiedica
a iscãli = a semna
a (se) înturvina = a se supãra foarte tare
a îmboþî = a ºifona
a împupi (florile) = a îmboboci
a se împãuna = a se fãli, a fi încrezut, plin de sine
J
a þâne jinãu = a fi supãrat (pã cineva)
japiþã = ºmecherã, rea d’i muscã
jimb = strâmb
a jijii = a tremura (pereþii)
a joi = a birui, a rezista
jendar = jandarm
jejet = deget
jejetari = degetar
jingaº = pretenþios (fin la stomac), sensibil
junghiuri = dureri
jubriþã = bubiþã
joarde = joardã, nuia
jancoté = dã sã margã numa…
jinjii =gingii
a jugãni = a castra
jeºcãu = pungã de tutun
jumarã (la gurã) = herpes

I-Î
iagã = sticlã
injineri = inginer
a izbâti = a izbuti, a reuºi
a izbãvi = a izbuti, a reuºi,
a ijdãni = a crea, a ameninþa
iºcoalã = ºcoalã
iliºi = ºezut de bicicletã
a izidi = a muri
a îmboldi = a împinge, a înghionti
a împeteca = a împiedica (calul), a se împotmoli
a îndesa = a îndopa (raþe, gâºte)
a îndãlui = a începe, a porni
a întãrgãti = a goni
a se încredinþa = a se logodi
a încormãni = a se întoarce

L
laboºe = cratiþã
laviþã = bancã
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lãmpaº = felinar
leznã = ieftin
liluþ = liliachiu, mov
lihot = ameþit de foame
loitrã = parte lateralã de la cãruþã
lotru = hoã
lopochiþã = omoplat
lepetiþã = vorbãreaþã
loptã = minge
ludaie = dovleac
lefeleandrã = capot, cãbat
legãtori = împletiturã de grâu pentru a lega snopii
lipii = pituþã
leleanþ = casã de copii, orfelinat
lespide = vatra ºpohertului
lipideu = cearceaf
lebeniþã = pepene verde
(o)lecuþã = puþin, pe gustate
M
maldãr = amestec de ciment, nisip ºi var (a mãldãri)
mãndule = amigdale
mandãlã = bucatã de material înfãºurat pentru a cãra copilul
mic (la nemþii din sat)
mascure = porc castrat
a muºina = a mirosi
mãdraþ = tapiþerie la divan
mãmucã = maimuþã
manilã = sfoarã foarte rezistentã
mãsãriþã = faþã de masã
moºtihoi, mãºtihoaie = tatã vitreg, mamã vitregã
mârtan = pisoi
a mãtrãºi = a alunga (a risipi)
mereuaº = încet
mijgurî = a ploua (mãrunt)
mintenaº = imediat
la mneaz = la amiaz
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mneraz = dispreþ, de râsu satului, comedie
miþiºapcã = ºapcã cu cozoroc
muscarle = muºcate
a se migãi = a se migãli
moare = zamã acrã d’i curechi
(a umbla cu) miºculãnþia = (a umbla cu) înºelatul
modru = fel, chip
mijlinc = porumb verde, masã verde pentru vite
a mulãti = a petrece
mulãrit = în culori diverse (pereþi mulãriþi)
a mere = a merge (în expresii diferite)
motobiþigli = motoretã
mormântari = gropar
muierotcã = bãrbat cu apucãturi d’i muiere
mulã, moandrã = femeie slãbãnoagã de fire, lãlâie
a murlui = a da pe jos (în loc de podele), cu un amestec de
pãmânt cu apã
muºiniþã = insecte din borhot
muced = gri, mucegãit
motcã = ghem
a mozoci = a mesteca
mozi = cinema
mândru = frumos, nealcoº, fãlos
a se molcomi = a se opãci, a se liniºti
mãºini = chibrituri
mãºina = automobil, forme d’i plãcintã cu unsoare
a mosoca = a mesteca
(bani) mânânþãi = mãrunþi
moºcolit = murdar
mai gata = acuºica
nu-i modru = nu-i chip, imposibil
N
noroance = portocale
nimuric = mic
nidejde = nãdejde
a se nãdãi = a pricepe, a bãnui
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proaspãtã = gustare de porc oferitã vecinilor
ploaþã = prune uscate
ploþ = plãcintã
plevas = creion
apã d’i ploaie = prima apã scursã de la cicernã
pãdri = pe lângã
pã dupã = dupã
pã d’i (lãturi) = pe de lãturi
a pune pecetea (jejetu) = a semna, a ºtampila
a ponozli = a se destãinui, a spune din casã
petrinjel = pãtrunjel
pesternap = pãstârnac
pãrãzor = umbrelã
porumbi = porumbi
piºingher = foi de napolitane
a prãbãli = a încerca
prai = gem
pecie = carne
pãpãrugã = paparudã, buburuzã
pipã = lulea
a se prãpãdi = a muri
d’i pãradie = de râs, de zile mari, de paradã
piºet = urinã
a se pãsãli = a se potrivi
piºcurã = plouã
polomidã = pãlãmidã
poivan = funie, groasã
poticã = farmacie
pristicãlit = în multe culori, pistruiat
a picãrãzî = a replanta
a pocoli = a împacheta
prav = praf
ponosât = pãrãsit
prãpãdit = rãu, dãrãmat
procoviþã = covor
pãrete = perete
podrum = pivniþã

a mere pã dinapoi = cu spatele înainte
nemoºag = neamuri multe
nãclãit = murdar (uns)
a nãspri = a apreta, a se rãci (vremea)
a nãþui = a croºeta (ca de rãzboi)
neþ = plasã
ninerat = dezmierdat
nãpustu = pustuºagu („Mânce-te nãpustu!”)
nãpoi = înapoi („Când vii napoi?” sau „Stã nãpoia cãºii mele.”)
O
a opãci = a liniºti
oauã = ouã
a se ozdromi = a se (prea) obosi
a obrinchi = a pansa o ranã, a vindeca
ocoºe = fãloasã, diºteaptã
orbeþ = sãrac, fleoancã
osândie = pãcate
a ogoi = a liniºti
oleacã, o þârã = puþin
ocol = curte
oloi = ulei
(a da) ominie = a respecta
ouãm = bãrbat, soþ
uãmoc = bãrbãtoc
oarã =orã
oarã = datã
orbadã = clacã obligatorie pe moºia boierului, grofului
obadã = bucatã de la roata de cocie
P
peleg = fãrã pene
pihe = scame
pãsulã = dasole
prãsâlã = rasã de orãsilã, de marcã, înmulþitor
pudãr = pudrã
a prichi = a atenþiona
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a se preumbla = a se plimba
a petrece = la uliþã, mortu (a conduce)
a se pestrece = a suferi
poþoc = ºobolan
a pica = a cãdea
piperi = piper
a pârgãli = a face rântaº
pogãciþã = pogãcele
pârlog = teren neroditor

S–ª
sâlã = scârbã, încet
sopon = sãpun
stupuº = dop
spurc = mulþime
spurcat = murdar
a soponi = a spãla (albi)
sclugã = slugã
sclãieþî = turþuri
ºoalã = cãniþã
sâmbrie = rãsplatã
pã sarã = de cu seara
ºuºorci = pãnuºi
a se scocora = a se rãsti
a se strofoca = a se agita
strofocat = zburlit
scupit = scuipat
a se strâmba = a se uita urât, a refuza o mâncare
a sudui = a înjura
sudalmã = înjurãturã
sãrãriþã = solniþã
strâjele = bucãþele
ºcãtulã = cutie
a sâmbrãli = a cerºi
socoatã = socoteli, rãspundere
scoverzi =molcuþe = clãtite
sfârtai = sfert
sclepþî = muºte, boalã la copiii mici, hepatitã neagrã
a scuti = a pune la adãpost
sfârmuri = resturi, pesmet
sfeter = pulovãr
sumnã = hainã groasã
sighinaº = nimuric
ºitãu = obiect (la scurs vin), presã
stânjenei = iris
sãpãligã = sapã

R
rãbizle = agriºe
radaº = adaus, bacºiº
a rãzãli = a rade
a râni = a curãþa
a râjni = a mãcina, a digera
a râºchie = a rãºchira
ris = parte, rãsplatã
a rupe lozãle = a curãþa via
a rupe clopotele = a trage a jale
rantotã = dezordine (pe dos)
rãrunþî = rinichi
rãþãpt = reþetã
rãmas = pariu
rãstaniþã = parte exterioarã de la pat
rãºchitori = parte de la rãzboiul de þesut
reumã = reumatism
ruji = salcâmi
cu ruptu = a lucra pe înþeles
rudã = bucatã de lemn de la cocie (sau ruda de la biþigli)
rag = cerc la roatã
rãcan = cãtanã
roziuþ = roz
rupt de lucru = obosit
rujinã = ruginã
rotelat = crestat
roºtei = uºiþã (de gard)
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ºtergurã = prosop
ºodabicarbon = bicarbonat
sclãbii = slãbiciuni, stãri de rãu, anemie
spesã = cheltuieli
sãrsamuri = acareturi
ºod = distractiv
stalniþã = ploºniþã
stânjen = proptea, unitate de mãsurã a suprafeþelor
a ºtricui = a croºeta
ºolocat = oblon, tablã la geam
ºozãnii = prostii, glume
ºlaier = jlaier = voal
a sãmãli = a (se) socoti
ºoancã = ºuncã
a sporoli = a economisi
ºuºtãr = pantofar
ºtirliþã = sticlete
a ºurlui = a freca bine
ºfarcã = tobã, mezeluri
stãlaj = raft
ºirincã = bucatã, felie
ºifon = dulap
ºerblu = oliþã de noapte
ºtãmiþlã = pungã
ºtrec = ºosea (de beton)
ºtraf = cãruþã
a se scutura = a tremura (de frig)
ºoroflu = ºurub
a se sfãdi = a se certa
suºig = nevoie
(dinþi) strepezâþi = când ai mâncat ceva foarte acru
ºuºtar = vas de mult

þitroamã = lãmâie
a þâvli = a urla, a þipa
a se tãvãli = a se arunca
taleri = bani (mãrgele) de aur
tintã = cernealã
tiºlãr = tâmplar
tinã = noroi
þâdulã = bilet
a se tilãvi = a se rãni (a-ºi rupe ceva)
tãiþãi laþî = paste fãinoase
tãrnaþî = coridor
tãscuþã = paste pãtrate
taºte = paste tãiate cu pinten
þuicã (cu mãrgele) = þuicã foarte tare
tãbãrât = dãbãlat, necãjit, foarte obosit
tazle =dantelã (cipcã)
toancã = prostuþã
tori =jupi de tulei ca hranã pentru vite
a (te) trãzni = a vorbi aiurea
troscot, troscoþãl = buruianã
tãmãdit = vindecat
tolceri = tolcer = pâlnie
trãgaci = de tras vin
a tromfãli = a certa (ºi la joc de cãrþi)
a se turvina = a se tulbura
a fi tropa = a fi ameþit (de vãuturã), a pierde
a se târgãui = a se tocmi la nesfârºit
þapãn = dur
þâmp = pulpã
o þârã, o þâruþã = puþin, puþin de tot, puþintel
þãþânã = balama („Mã scoþi din þâþâni…”
þimet = scorþiºoarã
a þiuna = a zbiera
þecher = coº împletit din pãnuºi
a turti = a strivi
þuric = înapoi (interjecþie)
þug = curent

T–Þ
a tãgãdi = a recuza o afirmaþie (a nu recunoaºte)
tumna = acum
a turna = a vãrsa (stare de rãu)
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vidire = gãleatã
viºine cãplãuze = viºine mari,cãrnoase
Z
a zotroni = a clãtina, a zdruncina
a zmuci = a trage tare
zdrobit = obosit
zmicele = surcele
zoalã = obosealã
zbicit = uscat puþin
zâuaºi = lucrãtori cu ziua
a se zminti = a greºi
zâmbrit = lacom, pofticios
azmuþî = a asmuþi
zamã, zamã d’i curechi = supã, moare
zmalþ = smalþ
a zgormoni = a scormoni
dezmânþãi = de mântuialã
a zgodi = a nimeri
zgârcit = avar, lacom
a zbocoti = a avea puseuri (de durere) când se coace (puroiazã)
o ranã
zãpuºalã = nãduºalã = atmosferã încãrcatã
zãpãcit = dezorientat

U
urdori = scurgere (la ochi)
urzalã = broderie
uscior = stâlp la uºã
a ultui = a altoi, a abrictãli
unchioaie = mãtuºã (dupã unchi)
a urâþi = a murdãri
V
a-ºi vini în uãri = a-ºi reveni
a vini = a sosi
viniturã = nou venit în sat
vârv = vârf
veterinari = veterinar
a vânzoli = a rãscoli
vânzolealã = agitaþie
vânãtuþ = albãstrui
verdiuþ = verde
a vântura = a alege (fasolea), a alunga
vânãþele = albãstrele
verdeþuri = zarzavaturi
vãndroc = vagabond
veriºanã = veriºoarã
a vijgãli = a controla, a consulta
vitriuãl = petrol
vrâstã = vârstã
viziclu = bluzã de femei
vrajbã = distratã („Vrajbã ce ieºti…”)
(a nu-ºi da) vorbele = a nu destãinui secretele
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În loc de concluzii
Acest volum, este unul, colectiv. Tot corturari sau cârturari,
ne credem. Nu ºtim sã scriem o MONOGRAFIE. Atât ne-am
priceput... Atât ne-am amintit... Restul... e o poezie... a sufletului...
dintr-o prea mare dragoste. De Macea! Noi am scormonit... podu
cãºii ºi cufãru’ cu amintiri-mãrturii. Mulþumim, în mod cordial,
repondenþilor, care, aºa, „pã limba lor”, ne-au apropiat ºi mai mult
de mãceni. De Macea (au fost 47 de întrebãri, au fost date, aceste
chestionare, la mulþi localnici, dar... din câþi am fost, puþini au
rãmas!?... unii ne-au pus condiþii, alþii...). Noi, le mulþumim tuturor!!!
ªi depunem Pecetea Mãrturiei.
Pe toþi, îi poftim în „Cocia cu «Mãrturii mãcene»”...
Mulþumim ºi ziarului „Satul meu” (iunie, 2011), redactor I.A.
Ardelean, care, iatã, se ocupã de strãbunii noºtri, ºi „Zboarã” cu
hidroavionul, peste sat.
Mulþumim, în cele din urmã, „cãci cei din urmã sunt cei dintâi”,
unor localnici, care s-au interesat de acest demers, Emil Ardelean – un împãtimit colecþionar ºi Boandi de la Topilã (Andrei
Göczö, care deþine o adevãratã „arhivã localã”, în maghiarã) promiþându-le cã le vom prelua documentele inedite pe care le posedã.
La fel, îi mulþumim ºi Adinei Matei-Lãpãduº, pentru „cele ce vor
urma”, dar pânã atunci, sã aºteptãm BORNA 15 – Festivalul de
Umor Sãtesc, Macea, 2011.
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Agriculturã

Cocii cu lebeniþã (1958)

Lãdiþe cu pãrãdãici la sortare
Creºterea oilor la SITI, 1962, 1963, 1966
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Biserica Ortodoxã

Mulsul oilor la SITI, 1966

Cabaline, 1976

Sfinþirea Bisericii Ortodoxe Macea, 1968

La fãcut de „cuburi” de pãrãdãici
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Port mãcean

Port local, 1961

Vizita Preafericitul Patriarh Teoctist la Macea
(preoþi Gheorghe Curtuþiu ºi Viorel Curtuþiu)

Port local „de stat”
(de sãrbãtoare)

Îngropãciune. Cu corul bisericesc, 1978
(preoþi Gheorghe Curtuþiu ºi Viorel Curtuþiu)

Port popular mãcean
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Port local, 1951
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ªcoala

ªcoala, 1955, foto Criºan

1966
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1963

Practicã agricolã la CAP Macea, 1965

1963
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1939

La ºcoalã, 1932

ªcoala Generalã, clasa a VIII-a B, cu prof. Mihai Boþan, 1968
1929
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Înviorarea de dimineaþã cu Livia Otlãcan, 1968

ªcoala cu Rodica Tzvernaru, 1961
Internat pentru elevi mãceni,
str. Ceaikovski, Arad
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Educatoare Aurora Alexandriuc ºi Ileana Tudosie

1955

1954
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1954

1955

1954-1955
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Cãldare ºi fântânã cu vighere, Macea, 1998

1950
Casã þãrãneascã cu gang

„Bucate bune am gãtit, pentru soþul meu, iubit. Bunã dimineaþa!”
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De-a uspãþului, 1944-1957

De-a uspãþului, 1944-1957
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Nuntã cu paranive ºi lumini, 1957-1962
Nuntã cu paranive ºi lumini, 1957-1962
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Botez

Botez mãcean, 1973
Uspãþ la Ioan Dãrvãºan, 1939

Botez mãcean, 1979

Uspãþ mãcean cu grãitori, 2000
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Cãminul cultural

Formaþia de teatru a profesorilor, Macea, 1980

Muieri cu coselile, 1947

(piesa „Consiliul” de Paul Everac, regizor: Miºu Drãgoi

Monolog scenic
„Uã, dragjile mele muieri”

De-a lopta-n lopiþele, joc local în Postul Mare, preluat, cu arºeu,
de Brigada artisticã, Râmnicu-Vâlcea, 1978
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Brigada artisticã de agitaþie,
Hunedoara, 1971
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1981 – în drum spre Sighiºoara

Mãceni

Hinteu mãcean

Lansare de carte sub legendarul tei eminescian, 26 mai 2005, Macea

Cazan Gheorghe ºi Cazan Floare
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Curtuþ ªtefan ºi Curtuþ Elena
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Traian Buþurcã - senior

Rãzboi de þesut, 1940

La nuntã cu prietenii mei
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Traian Gros

Marcu ªimãndan în armatã
Gros Traian Chiseliþã ºi R.T. David, 1938
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ªimãndan Marcu, ªimãndan Elena
împreunã cu fiicele lor Maria ºi Iuliana

Poet, primar, vameº

Geo Maxa, 1980 împreunã cu delegaþia din Ungaria (Lököshaza)
163

Stoian Elena - „CIOCÃNEAUA”
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Mãrturii, liturghii

Tomuþa Maria, 2007
Casã þãrãneascã cu pat ºi perini riºelite
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Bicicleta lui Gheorghe Ciupuligã
(maistoru), Macea, 1912

Aldãmaº la Franþi, 1939
în casã la a lui Creþu, lângã Cioaiela)

Soldaþi mãceni, 1921-1944
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1968 – Taica Ranta înainte de a pleca la Alba Iulia (la 50 de ani de la Marea Unire)
1940 – port local cu rochii largi, zãdii, spãtoaie, zobon ºi cârpã legatã cu perinuþã

1946 – la uliþã, pã laviþã
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Port mãcean cu cioareci ºi suman (Florea din grãdinã), Curtici, 1983

Recrutare 1939,
Petru Cazan, Ghe. Julan

1957 – Fete mari ºi di brâncã ºi pã susuãri
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1937 – port de copil, Otlãcan Livia
Port de copil, 1927

„Cât lapte raportãm, pe cap de vacã
furajatã” (text din Brigada artisticã
de agitaþie)
173

1933 – port popular Floarea ªtiubei
174

Prezentare... cu taraf mãcean
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Formaþia de dansuri populare a profesorilor – Macea, 1975

Dialog scenic, spectacol-emisiune, 1983, preluat de TVR
„Bunã dimineaþa curticenilor, mãcenilor”
Familiile Ptelãieºtilor, Otlãcãneºtilor (Brânzeºtii) 1957, 1988
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Taica Ranta, 1966

Lansare de carte „Baladã mãcenilor care s-or pierdut di ºireglã”
Macea, 2005 la „Gura Satului”

15 noiembrie 1915 „pe când zãciam în spital rãnit pentru Tron ºi Patrie”,
Taica Ranta
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