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Tradiţii maghiare din Dămăcuşeni
[(Domokos) Ţara Lăpuşului]

Date demografice

Satul Dămăcuşeni, (Domokos), este situat pe partea de nord - vest
a oraşului Târgu Lăpuş, la o distanţă de 5 kilometri. 90 la sută dintre
locuitorii satului sunt maghiari, dintre care 98 la sută sunt de religie
reformată - calvină şi 2 la sută, de religie romano-catolică. 9 la sută
sunt români, dintre care 90 la sută ortodocşi şi 10 la sută reformaţi.
Germanii de religie romano-catolică au o pondere de 1 la sută.
Biserica reformată din piatră, construită în stilul bisericilor din
Maramureş, în jurul anului 1700, a ars şi a cuprins încă 11 case din
jur, iar în anul 1942 s-a refăcut şi s-a sfinţit în anul 1946.

Legenda satului

Primele documente scrise ale satului datează din 1927.
Se zice că dămăcuşenii au schimbat satele între ei cu unguraşii din
Ungureni. S-a făcut un contract de schimb pe cinci ani; au scris
contractul pe o foaie de varză, şi o capră o mâncat foaia şi nu s-a
mai respectat contractul şi am rămas aici. Şi ungurenaşii au rămas
acolo.
Se zice că primii locuitori ai satelor noastre - Domokos şi Ungur -
au fost doi deţinuţi evadaţi de la Închisoarea de la Cetatea Chioaru-
lui. Era o temniţă foarte renumită acolo şi doi deţinuţi au evadat şi
au venit aici.
Domokos s-a stabilit acolo unde e satul Ungureni şi Ungur s-a sta-
bilit aici unde e acum Dămăcuşeni. Au avut familie, ţineau animale.
Şi s-au întâlnit cei doi. Şi Domokos ţinea cai şi gâşte şi Ungur ţinea
capre. Şi Domokos o zis că ar fi mai bine să ţână gâştele lângă râu,
şi în locuri mai mlăştinoase. Şi pentru Ungur era mai bună zona de
dealuri, ca să-şi crească caprele. Şi aşa au ajuns la o înţălegere,
ca să schimbe locurile între ei. Şi aşa a rămas. Oricine ştie legenda,
şi din Domokos, şi orice copil ungurenaş.
Un sâmbure de adevăr tot există. Acolo la Cetatea Chioarului era
garnizoană, şi pe vremuri te făceai soldat, pe o perioadă de 15 -
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Hori

34

La fereastră de uiagă

La fereastră de uiagă,
Vine doru şi mă-ntreabă:
Acasă eşti, mândră dragă?
Acasă-s da-s supărată,
Căci măicuţa mă tăt ceartă,
Căci şi-asară m-o certat,
Pentru badea al meu din
sat.
Vină, bade, nu vin‘i,
Mie tăt atâta mi-i.
Nu vin‘i, bad‘eo, devreme,
Când duşmanii taie lemne,
Vină, bad‘e-n miezul
nopţii,
Când duşmanii dorm ca
morţii.
Haida, bad‘e, şi mă ia,
Mor de dragostea ta.
Şi eu, bad‘e, nu am somn,
Şi eu, bad‘e, nu am somn
Lasă-ţi dorul mai domol.

De la Asimina China,
Fântânele, 2008

35

Busuioc mninos bun,
Domn‘e, ajută-n’e pă drum,
Busuiocu’ mninos tare,
Domne, ajută-n‘e la cale.

Mnireasă cum avem noi,



20 de ani. Şi de la Cetate, când au fost trecuţi în rezervă, s-au stabilit
aicia pe locurile noastre, cam prin secolele XIII – XIV.
La început, satul se numea Tulpina Suciului, era Suciu de Bază, pe
lângă celelalte două sate, Suciu de Sus şi Suciu de Jos.
Noi vorbim o limbă maghiară destul de literară. Mai demult, se vor-
bea cu accent, foloseam foarte mult “a”. În loc de Domokos, noi pro-
nunţam Domakas.

De la Nemeth Zoltán, 52 de ani, Dămăcuşeni, 2011

Meniul de duminică al sătenilor

Fiecare tăia sâmbăta seara un pui sau o găină. Şi duminica dimineaţa
se făcea un paprikás, care se cheamă, rojdás leves. E un paprikás, de
pui în care se pune boia multă, făină albă şi făină de mălai. Se
mănâncă cu tocană de mălai. La prânz duminica, se pregăteşte o supă
de găină cu házi laska (tăiţei de casă) şi pui fript la felul doi.

De la Nemeth Zoltán, 52 de ani, Dămăcuşeni, 2011

Obiceiuri de primăvară

Farsangul

Noi suntem reformaţi şi nu ţinem postu’ Paştelui, da’ balul îl facem
între Bobotează şi până începe postul Paştelui. E bal mascat şi sim-
bolizează sfârşitul iernii.

De la Molnár Eva, 67 ani, Dămăcuşeni, 2011

Sărbătoarea ne aminteşte de Saturnaliile antice, în care ordinea
firească a lucrurilor este răsturnată. Apar glume şi trăsnăi în această
perioadă, iar ca actantul să nu fie recunoscut, locuitorii se maschează,
fiecare cu ce găseşte la îndemână, precum în cadrul ceremoniilor an-
tice. Această sărbătoare poartă denumirea de Farşang.

Demult, să aduna lumea din motivul de a umple golul serilor lungi de
iarnă. Unii se strângeau în cete şi îşi alegeau un conducător, şi
mergeau de-a lungul satului. Intrau şi cereau loc de dormit ca şi cum
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Nu o dăm pă patru boi.
Câţ omin‘i îs pă la leasă,
Tăţ să uită la mnireasă.

36

Frunză verd‘e d’e şălată
Şî frunză verd‘e d’e şălată
Apoi Domne, mult îs
jud‘ecată.
Apoi şî d‘e una şî d’e alta,
Şî d‘e una şî d’e alta,
La, la, la, la, la, la, la,
Apoi frunză verd‘e d’e
călină,
Frunză verd‘e d’e călină,
Apoi nu mă mai jud‘ece
n’ime.
Api că mni-a veni vremea
să moriu,
Api ş-oi avé jud’ecătoriu,
măi.
Apoi mi-oi lua fapt‘ile-n
braţă,
Şî mi-oi lua fapt‘ile-n
braţă.
Apoi ş-oi sta cu ele d‘e
faţă, măi,
Apoi mi-oi lua fapt‘ile-n
mână,
Mi-oi lua fapt‘ile-n mână
Apoi ş-oi sta drept ca şi-o
lumnină, măi.
Şî frunză verd‘e d’e şălată,
Api Domn‘e, mult îs
jud’ecată, măi.
Api frunză verd‘e d’e
călină,
Şî frunză verd‘e d’e
călină.
Apoi nu mă mai jud‘ece
n’ime, măi,
Că mni-a vin‘i vremea să



ar fi nişte târgari veniţi de la Târgu Lăpuş, care era loc de târg.
Joia se ţinea târgul şi uneori miercurea, târgarii înnoptau la noi. Şi
aşa procedau şi mascaţii ăştia, intrau în casă şi cereau cazare pe o
noapte. Şi era cu glume şi cu joc. Se îmbrăcau care cum vroiau, cu
ce aveau, se mascau în ţigancă, mire şi mireasă, hornar. Important
era să nu-i recunoască. Faţa era vopsită, acoperită. Cazarea era
numa’un pretext, ca să fie lăsaţi în casă. Api’ intrau în casă şi jucau
un pic. Şi aveam şi conducător care avea grijă de noi. Intram numa’
unde ziceau că ne primesc, altfel, nu intram. Am jucat acolo, da’n-
o vorbit nime’ nimic, să nu ne recunoască. Am făcut apoi semn cu
mâna că merem şi ne-am dus. N-am mâncat nimic numa’cu băutură
ne-o servit, da’nu prea s-o băut. Şi bani mai primea cela care ne în-
soţea. Acest obicei s-a redus în zilele noastre la un bal mascat. Se
îmbracă lumea care cum ştie mai interesant, şi se premiază cele mai
frumoase măşti. E important şi acum să nu-i recunoască.

De la Molnár Eva, 67 ani, Dămăcuşeni, 2011

Dansurile cu măşti sunt legate de riturile agrare, nupţiale, iniţiatice
şi funerare, la care participă cei vii şi cei morţi, iar masca conţine o
putere magică împotriva răului, produce groază celor din jur, im-
punându-i voinţa purtătorului măştii. Acesta e pătruns de forţa ei,
este scos din timpul şi spaţiul profan, nu mai poartă amprenta
“eului” individual şi schimbător. Măştile nu sunt legate numai de
spiritele strămoşilor, ci sunt un mijloc de refulare a tensiunilor su-
fleteşti, ascunse de-a lungul anului.1
Această sărbătoare are o vechime de peste două sute de ani, aidoma
ceremoniilor funerare păgâne ale vechilor germanici şi a fost prelu-
ată de către comunităţile de maghiari, de la saşi. Este un obicei legat
de învierea timpului anual şi se organizează de către feciorii
pregătiţi să plece în armată şi simbolizează alungarea spiritelor
malefice.
Măştile îndeplinesc o funcţie socială: ceremoniile cu măşti sunt ade-
vărate cosmogonii ce regenerează timpul şi spaţiul: ele caută astfel,
să-l sustragă pe om şi valorile pe care le întruchipează el de la
degradarea ce-şi pune pecetea pe toate, în timpul istoric.2
Sărbătoarea are menirea de a îndepărta duhurile necurate şi de a
alunga ierna, un mod prin care se sugerează reinstaurarea primăverii
mult aşteptate.
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moriu, măi,
Şî mi-a vin‘i vremea să
mori,
Ş-oi avé jud’ecătoriu, măi,
Că mi-oi lua fapt‘ile-n
braţă,
Şî mi-oi lua fapt‘ile-n
braţă,
Apoi ş-oi sta cu ele d‘e
faţă, măi,
Apoi mi-oi lua fapt‘ile-n
mână,
Mi-oi lua fapt‘ile-n mână,
Apoi ş-oi sta drept ca şi-o
lumnină, măi.

37

Când m-o făcut mama-n
lume

Când m-o făcut mama-n
lume
Apoi ceasurile n-o fo bun‘e
Că ceasurile n-o fo bun‘e,
măi,
Aaai, la, la, la, la, la, la, la
Api c-o fo ceasurile grele
C-o fo ceasurile grele
Că m-o mâncat atâtea răle
M-o mâncat atâtea răle,
măi.

Apoi cât‘e pt’etrii pă
vâlcele
Cât‘e pt’etrii pă vâlcele
Ca şi la sirisău surcele,
măi,
Şî la sirisău surcele, măi,
Şî m-o mâncat atâta rău,
măi,1 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Editura Vox, Bucureşti, 2007, pag. 248;

2 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, volumul II, pag. 247;



Se face o mascotă, să umple nişte haine cu paie ca şi cum ar fi un om
mort şi i se face slujbă de înmormântare. Avem popă, avem bocitoare,
participă tot satul. Şi demult, purtam omu’ ăsta pe la toate casele.
Asta simbolizează înmormântarea iernii şi a obiceiurilor de iarnă. Îl
îngropăm pe Moşu’, ca la iarnă să revină mult mai tânăr, mult mai
puternic, mult mai frumos. De fapt, începe primăvara şi renaşte
natura.
Fiecare merge pregătit cu merinde de acasă pentru Batyus bál - Balul
straiţelor. Pun cozonac, horincă, fiecare ce o putut, ce avea. Şi punem
şi noi coşurile jos până după înmormântarea Bătrânului. Prima dată
intră mascaţii în cămin. Şi joacă, strigă şi câştigă bani. Api scotém
bătrânu’afară şi îl aprindém. Avém pă unu’îmbrăcat de popă şi două,
trei femei zdiară după omu’ de paie, aşa sub formă de glumă. Îl scot
afară ca pă mort şi popa după el, şi apoi îl aprind.
Api tătă lumea pune pă masă ce bucate o adus, mănâncă şi apoi în-
cepe jocu’, balul.

De la Nemeth Zoltán, 52 de ani, Dămăcuşeni, 2011

Paştele

La fel ca şi cei din religia ortodoxă, reformaţii fac slujbe în Vinerea
Mare, cântă cântece specifice pascale, tinerii respectă obiceiul
stropitului, se prepară mâncăruri pascale tradiţionale.
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Apoi m-o mâncat atâta rău
Cât‘e pt’etrii-s pă părău,
măi
Cât‘e pt’etrii-s pă părău,
măi
Apoi şî scânduri la sirisău,
măi,
Apoi şî scânduri la sirisău,
măi,
Eee, la, la, la, la.....
Eee, la, la, la, la.....
Apoi mulţămăsc la
Dumn‘ezău, măi
Apoi mulţămăsc la
Dumn‘ezău, măi
Că mni-i bin‘e, nu mni-i
rău,
Că mni-i bin‘e, nu mni-i
rău.

De la Anastasia Pop, 80 ani,
Cupşeni, 2008

38

Sus în vârvu nucului

Sus în vârvu nucului, măi
Eee, cântă puiu cucului.
Mai în jos pă rămurele
Cântă două turturele,
Cântă două turturele
Eee...i, că mai jos pă la
tulpt‘ină
Eee...i, cântă o pasăre
bătrână
Ş-aşé cântă d’e cu jele
D‘e tătă frunza, iarba
pt’ere.
Aaa...i că să opreşt‘e
Sfântu Sore
Eeee....i şî ies maicile la

Grup de fete din Dămăcuşeni; foto: Colecţia Miklos Emme



Vinerea Mare

Noi în Vinerea Mare nu mâncăm de dulce, o singură zi pe an avem
în care postim. Noi vopsim ouă în Vinerea Mare, că atunci la noi o
fo’mare sărbătoare. Noi atunci nu lucrăm, pă câmp sau în grădină,
nu spălăm haine, nu coacem în cuptor. Până în Vinerea Mare, toată
curăţenia trebuia să fie gata, casa să fie curată. Noi vopsim ouă
mai mult cu ceapă şi cu model, cu flori din grădină.
Dacă am avut drăguţ, pentru el am vopsit un ou roşu, şi am încon-
deiat numele lui pă ou, cu ceară şi cu o pană, am scris numele. Am
pus ceara pe sobă să să topească şi apoi am scris numele cu vârful
penei. Când o vinit drăguţu’, noa, cine o fo’ca el, că o primit ou cu
numele lui.

De la Molnár Eva, 67 ani, Dămăcuşeni, 2011

Meniul pascal

La noi nu să face pasca de Paşti şi nu mergem la sfinţit. Era şuncă,
miel umplut, sarmale, friptură, hrean, hrean cu sfeclă, păstram
cârnaţi de la Crăciun. Pentru mielul umplut se prăjeau mărun-
taiele de la miel, ca pă o tocăniţă, puneam ouă fierte, ouă crude,
ceapă, pătrunjel. Şi să lua mielu’cu picioarele din faţă. Şi acolo
puneam umplutura. Toate le tocam acolo cu cuţitu’. Puneam şi
pâine sau pesmet. Dacă puneam ouă mai multe, puneam pesmet.
Pâinea o uscam în cuptiori. Şi era bine să pui şi un ptic de
grăsime. Apoi umpleam mielu’ cu măruntaie şi îl coseam. Şi îl
băgam la cuptor şi când era gata, aruncam un ptic de vin pă el.

De la Molnár Eva, 67 ani, Dămăcuşeni, 2011

În ziua de Paşti băieţii le făceau curte la fete. Fetele se adunau
câte două, trei, şi băieţii mergeau mai mulţi în vizită la ele. Şi
fata îl conduce pe băiatu’ de care-i place şi “stă cu el în uşă.”
Acolo o pupa, mai povestea, da’ n-avea voie să stea mult.

De la Molnár Eva, 67 ani, Dămăcuşeni, 2011
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cale
Să ascult‘e pasărea
Cum a cânta pat‘ima.
Eee...i că numa a mé maică
nu vin’e
Puşca-m‘ rod’e umerile
Să şt‘ii maică d’e-i vin’i
Ia drumurile d‘e-a lungu
Poracile d‘e-a rându.
Aaa...i, că pă min‘e mi-i
afla
La compan‘ia mândrii sta
C-acolo că-i afla scris
Că d‘e gré mort’e-am
murit, măi
Eee..i, că d’e
puşca-mpăratului
D’e plasa cuţâtului,
Fără lumnină d’e său,
Fără om d’in satu mneu;
Fără lumnină d’e ciară,
Fără om d’int-a mé ţară
Eee...i, că-n loc d’e tras
clopoţâle
Caruţu cu tunurele,
În loc d’e tras clopot’ile
Căruţu cu tunurile.

De la Pop Nicolae, 78 ani,
Cupşeni, 2008

39

Hore

Bat‘e Domn’e urâtu
C-o cuprins tăt pământu.
Ş-o cuprins şi calia mé,
Nu poci mere und‘e-oi vré;
O cuprins şî drumu mneu,
Nu poci mere und‘e vreu.



Stropitul

Obiceiul udatului datează din perioada precreştină ca simbol al fer-
tilităţii, purificării, creşterii, fecundităţii şi sănătăţii şi s-a practicat
la popoarele germanice. Obiceiul a fost preluat de către maghiarii
lutherani, şi mai târziu s-a răspândit în toate comunităţile locuite de
maghiari. În cele din urmă, obiceiul a fost adoptat şi de către
români. Feciorii cutreieră satele şi le stropesc cu parfum pe tinerele
fete şi soţii, ca să nu se ofilească. În tradiţia străveche tinerele fete
erau udate cu apă. Feciorii ajung la casa fetelor, cer permisiunea de
a uda : “am auzit că aveţi o floare, am venit s-o stropim, să nu se
ofilească.” Dacă sunt primiţi în casă, feciorii rostesc o urare,
stropesc fetele şi sunt răsplatiţi cu ouă roşii, cozonac, vin şi ţuică.
Ritualul stropitului cu apă şi mai târziu cu parfum se păstra în am-
intirea zeiţei fertilităţii şi a primăverii, Ostara. Iepuraşul de Paşti
reprezintă unul dintre vechile simboluri antice, ale primăverii. La
popoarele germanice zeiţa Ostara venea însoţită de un iepure de
câmp, considerat animal sacru. Simbolul iepuraşului a fost preluat
şi de către maghiari. Reprezintă personajul magic care aduce coşul
cu ouă roşii în noaptea de Înviere, copiilor cuminţi.
Molnár Eva, 67 ani, din Dămăcuşeni, ne confirmă existenţa acestui
ritual şi în satul Dămăcuşeni: Feciorii mergeau a doua zi de Paşti la
udat la fete. Mergeau cu apă de colonie. Mergeau patru, cinci băieţi
împreună, şi fetele le dădeau ouă, ţuică, vin şi prăjitură. Mai mult
umblau la drăguţele lor. Dacă am avut drăguţ, i-am dat ou roşu pă
care am încondeiat numele lui.
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Ura bat-o Dumn‘ezău,
Că să face şi-n loc rău.
Că s-o făcut şî la min‘e
Batăr n-am săpat-o bin‘e;
Că s-o făcut şi la noi
Batăr nu i-am pus gunoi.
Bat-o Dumn‘ezău s-o bată
Că să face şî n‘esăpată.

40

Strigătură:

Spun‘e-mi drept
ş-ad’evărat
Cât‘e zâle-ai ajunat
Şî pă la popt‘i cât ai dat
Ce bărbat ţ-ai căpătat.
Harn‘ic îi şî d’i-omen’ie
P-aicia n-are soţâie;
Harn‘ic îi d’in d’iţă mare
P-aicia soţâie n-are.
Tu mnireasă, mniresucă
Cât‘e fet’e-o fost în sat
La tăt‘e gându li-o stat
N‘ici pă una n-o luat
T‘i-o luat numa pă t’in’e
Dumn‘ezău vă deie bin’e.
Tu, mnireasă, mniresucă.
D‘i-acasă când ai porn’it,
On brâu roşu-ai împlet‘it
L-ai aruncat peste sat
Tăt n‘iamu ţî l-ai t’emat
Numa d‘e tată ai uitat
Tu l-ai lăsat în mormânt
Nu şt‘ii d’i-a tău jurământ;
Tu ţî l-ai lăsat sub glie
Nu şt‘ii d’i-a ta cunun’ie. Socăciţe din Dămăcuşeni; foto: Colecţia Miklos Emme



Sfântul Gheorghe

Cred că sărbătoarea Sf. Gheorghe este preluată de la ortodocşi. Noi
nu avem sfinţi în credinţa reformată, da’apare şi la noi în calendar
în 24 aprilie, ziua lui Gheorghe. Şi atunci băieţii udau cu apă,
fugeau cu găleata după fete şi unde le prindeau acolo le turnau
găleata pă ele.

De la Nemeth Zoltán, 52 de ani, Dămăcuşeni, 2011

Împreunatu’ oilor

Demult, tătă lumea avea oi, amu’ îs puţâni care au. Şi când să face
stâna, e zi de sărbătoare la noi. Bărbaţii se duc de dimineaţă la
stână, şi mulg şi mai pe urmă vin şi femeile. Preotul merge şi ţine o
slujbă şi pe urmă ne punem toţi jos pe pături. Este o zonă unde când
iese iarba, trebe duse oile acolo, numa’ de acolo să mănânce. Şi
după o săptămână să duc şi mulge fiecare, şi se măsoară laptele. Şi
după cât lapte o măsurat, aşa să face programarea păntru brânza
pe care o s-o capete. După ce o măsurat, api ca la Paşti, fiecare
duce merinde cu coşarca, şi să aşază tăţi jos, pun un prosop, pun
mâncarea, api toţi beu şi mânâncă. Duc miel umplut, friptură de
miel, şuncă.
Preotul ţine slujbă, cântă două, trei cântece bisericeşti, vorbeşte
din Sfânta Scriptură, şi Îi adresează Lui Dumnezeu câteva cuvinte
de mulţumire pentru această zi de sărbătoare.
Fiecare îşi invită neamurile şi prietenii. După ce s-o servit masa,
fiecare merge la alţii cu băutură şi serveşte, se servesc sătenii între
ei. Fiecare mergea pe rând la alţii să servească.
La final, să prind femeile cu bărbaţii şi se rostogolesc de sus până
jos în vale.

De la Nemeth Zoltán, 52 de ani, Dămăcuşeni, 2011
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Hore

Alexă, dragu mamii,
T‘i-am crescut şî t’e-am
cătat
Şî la şcolă t‘i-am purtat,
La şcolă şî la liceu,
Ţâie să nu-ţ hie greu.
La şcolă, la facultat‘e,
Tu d‘e bin’e să ai part’e.
Da când o fo’ la însurat
Dusut‘e-ai şî m-ai lăsat
M-ai lăsat lângă-o tulpt‘ină
Să mă ţâi dacă-s bătrână
M-ai lăsat lâng-o propt‘e
Să mă cat‘e cin’e-a vré.

De la Bota Anuca, 83 ani,
Libotin, 2008
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Cântec la secerat:

Bad‘e d’i la secerat,
Tăt cu vorbe m-ai purtat
Cu vorbe şi cu minciuni
Şi-amu puiule, t’e-nsori.
Însoră-te cu Dumnezău
Că mnie nu-mi pare rău
Că şî io m-oi mărita
Mai la d’eal d’e casa ta
Şi-oi d‘eşt’id’e fereastra
Ş-oi hori, ş-oi fluiera
Şî ţ-oi rupe in‘ima
Ţâie şi la maică-ta.


