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INTRODUCERE

Deși au trecut mai bine de zece ani de când prietenul meu, Gheorghe 

Stamate, și-a mutat biroul de jurnalist în Rai, îmi este greu să vorbesc de el 

la trecut. Ani la rând am vorbit zilnic, ani la rând m-a sfătuit și ani la rând am 

bătătorit împreună drumurile spre stadionul din Zăvoi sau spre sala 

polivalentă Traian. Nu mergeam niciodată cu mașina pentru că lui „Nea 

Stami” îi plăcea să se plimbe, să simtă pulsul orașului – „Găbiță, mai povestim 

una alta, ne întâlnim cu prieteni”. Așa s-a și născut ideea unui interviu amplu 

cu fosta mare handbalistă a Chimistului, Mori Török-Duca.  

Această poveste a pornit de la o întrebare: „Care a fost cea mai bună 

handbalistă care a evoluat vreodată la Vâlcea?” Răspunsul era extrem de 

greu de găsit, în condițiile în care tricoul Chimistului fusese îmbrăcat de 

jucătoare ca: Edit Matei, Mariana Târcă, Lidia Drăgănescu, Vali Cozma, 

Steluța Luca, Cristina Vărzaru sau Simona Gogârlă și Luminița Huțupan. 

Greu de răspuns, dacă ar fi trebuit să contabilizăm numărul de goluri 

marcat de fiecare, numărul trofeelor, prezențele în echipa națională sau, 

eventual, banii câștigați din handbal. Ușor de răspuns, când am redus totul 

la un singur criteriu – „spectacolul”. 

Aerienele, depășirile spectaculoase (așa cum făceau Dobrin sau Hagi  

la fotbal sau Gațu la handbalul masculin) și, mai ales, pirueta marcă 

înregistrată ne-au dus cu gândul la o sigură hand balistă – Mori Török-Duca. 

Nu ai cum să iubești handbalul feminin, să iubești ceea ce a fost Chimistul 

și mai apoi Oltchimul și să nu rememorezi atmosfera unică din sala 
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Polivalentă Traian și miile de îndemnuri care veneau din tribune în 

momentul în care echipa noastră beneficia de o aruncare de la 7 metri:  

„Dă din piruetă, Mori!”. 

Așa a început ideea. Pusă în practică într-o seară de sep tembrie. Apoi, 

săptămânal ne-am întâlnit în locuința lui Mori. De fiecare dată senzația era 

că urmăream un serial tv care spărgea toate audiențele; știam că povestea 

va continua cu noi și noi episoade palpitante.

Așa s-a născut povestea unei mari campioane care, poate, nu a excelat 

la capitolul „cifre”, nu a fost nici cea mai bună marcatoare care a jucat la 

Vâlcea, nici handbalista care a bifat cele mai multe prezențe la națională și 

nici jucătoarea pentru care sportul cu balonul mic a însemnat un câștig 

financiar, care să-i asigure o viață liniștită. 

Toate episoadele acestei povești au fost publicate în coti dianul 

„Monitorul de Vâlcea”. Nu pot uita cum cititorii ne sunau, fie pe mine, fie pe 

Gheorghe Stamate, să ne întrebe când apare următorul… 

Îmi amintesc și ultima seară, mai precis drumul de întoar  cere de la casa 

Mariei Török-Duca. „Găbiță, tot ce am făcut noi în perioada asta trebuie să 

fie publicat într-o carte. Eu nu voi mai apuca să o văd publicată, vă rog pe 

voi să o faceți. Moriko merită!”. Mi-a fost teamă să-l întreb pe „Nea Stami” 

de ce oare nu va apuca să vadă cum povestea o să fie tipărită. De fapt nu 

mi-am dorit să aflu adevărul… 

Aceasta este povestea poveștii Mariei Török-Duca, ajunsă azi tipărită, 

așa cum și-a dorit Gheorghe Stamate și cum merită Moriko. Vă invit să o 

citiți și să-i aflați viața handbalistei care ani la rând a încântat zeci de mii de 

spectatori. Și vă mai rog, să nu-l uitați niciodată pe Gheorghe Stamate!

Gabi Cârjaliu
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I

Împreună cu prietenul și colegul meu Gabi 
Cârjaliu, dorim, stimați cititori, să vă spunem 
povestea unei mari handbaliste, în felul ei unică, 
pe care nu o dată am numit-o regina handbalului 
românesc, am admirat-o în terenul de joc, ne-a 
încântat sufletul cu talentul și inteligența sa. 
Opriți-vă o clipă din tumultul vieții cotidiene și 
citiți-o cu mare atenție și suntem siguri că vă veți 
aminti de aerienele lui Mori, atunci când plutea 
ca o pasăre a cerului peste semicercul advers și 
înscria goluri, eleganța în joc, à la Dobrin, intui-
ția pasei, driblingul derutant, greu de oprit de 
apărarea adversă, colaborarea cu fetele din teren. 
Noi am cunoscut-o în amurgul unei zile de februa-
rie, când am pus temelia acestei povestiri spuse, 
cu o infinită candoare, de însăși, Mori Török. Este 
o mare plăcere să stai la istorisire cu eroina ta, 
să-i urmărești focul de iubire care se aprinde în 
priviri atunci când vorbește despre casa părin-
tească din orașul Sf. Gheorghe, orașul dintre dea-
luri, cu păduri, verdeață multă, cu parcuri frumoase 
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și civilizație, acolo unde a văzut lumina zilei la  
25 ianuarie 1959, într-o familie de oameni simpli, 
doi tineri, plecați din satele lor la vârstă fragedă, 
în căutarea unui loc de muncă, la oraș. 

Mămica mea, Maria, a plecat de acasă de la vârsta de 16 ani, 
din satul Tamașfalău. A venit la Sfântul Gheorghe să mun‑
cească și s‑a angajat la Fabrica de textile din oraș și lucra în 
trei schimburi. Tăticul meu de la Zagon este, acolo s‑a năs‑
cut, la fel și el, de tânăr la plecat, a venit la Sfântul, era lăcătuș 
mecanic, repara autobuze. Comunele unde s‑au născut ei 
sunt la 20 de kilometri de oraș. Așadar, au plecat de tineri din 
satele lor și s‑au cunoscut la Sfântul. Mămica mi‑a povestit o 
întâmplare de pe vremea când erau prieteni. Tăticul a dus‑o, 
la un sfârșit de săptămână, acasă, la Zagon, să o prezinte vii‑
torilor socri. Erau amândoi doi tineri tare frumoși. Tăticul 
meu, un bărbat înalt, peste 1,90, cu umeri largi, brațe puter‑
nice, ochi arzători, impresiona femeile din jur. Taică‑meu a 
fost bărbat bine. Să vezi cum arată în fotografie. Superb! 
Mămica era și ea foarte atrăgătoare, avea în jur de 1,70, făceau 
o pereche excelentă. Bunicii au îndrăgit‑o din prima clipă, 
cum se spune, atât de mult, încât bunica a luat‑o deoparte, la 
prima vizită, și a sfătuit‑o să nu se mărite cu Bela, așa îl chema 
pe tăticul meu, fiindcă‑i om rău. Pe mămica mea nu a intere‑
sat‑o, fiindcă îl iubea foarte mult. În fine, s‑au căsătorit și la 
19 ani, deja, m‑a născut pe mine.
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Stăm de vorbă în sala de protocol de la Sala 
Sporturilor. Seara se lăsa ușor peste noi. Gându-
rile lui Mori zburau cu ani în urmă, în casa de la 
marginea orașului, locul unde și-a petrecut pri-
mii ani din copilărie. Și-a aprins o țigară, și-a dat 
cu mâna prin părul tuns scurt.

În primii ani după căsătorie, părinții mei au avut pro‑
bleme, greutăți, au dus‑o foarte greu. Nu aveau unde să locu‑
iască. Au fost nevoiți să închirieze o casă. Până la urmă, după 
multe insistențe, din partea sindicatului de la fabrică au pri‑
mit două camere într‑o baracă, tip vagon, în care locuiau mai 
multe familii, parcă eram italieni. Ne‑au mai dat și o bucată 
de pământ în curte. Aici creșteam păsări, mai cultivam câte 
ceva. Exista o magazie din lemne, pe care vara o foloseam ca 
bucătărie, dar iarna, fiind frig, făceam o cameră și dormitor, 
și bucătărie, și baie. Asta era viața.

Râde. Se oprește din povestit, își aranjează din 
nou părul, cu același gest copilăresc, își trece 
mâna peste frunte, răsfirându-l. Parcă încearcă 
să alunge vreo amintire neplăcută, își aprinde o 
nouă țigară, după care continuă. 

Barăcile în care locuiam se aflau la marginea orașului, 
aproape de râul Olt, cam un kilometru. Din poarta noastră și 
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până la râu era o pajiște pe care creștea iarbă înaltă. După ce 
o cosea, acolo încingeam toată ziua partide de fotbal, sau ne 
jucam de‑a v‑ați ascunselea și altele. Erau foarte mulți copii, 
majoritatea băieți. Am crescut printre ei. Cu timpul, țin 
minte, între barăcile noastre, au început să construiască niște 
blocuri cu patru etaje. Și atunci când s‑au apucat de construc‑
ție, tare mult ne‑am jucat, ne cățăram pe toate schelele, pe 
acolo, săpau șanțuri pentru canalizare, am căzut în canale, 
mă loveam, mă durea, dar întotdeauna mă aflam în fruntea 
năzdrăvăniilor, nu cedam locul nimănui. Cât am stat la 
barăci, a fost partea cea mai frumoasă a copilăriei mele, pe 
care nu am să o uit niciodată, fiindcă m‑am bucurat de liber‑
tate. În tot ceea ce făceam mă comportam ca un băiat. Poate 
și pentru că tăticul meu și‑a dorit întotdeauna să aibă un 
băiat. Când m‑am născut și a auzit că sunt fată, câteva zile 
nici nu s‑a uitat la mine. Apoi, m‑a iubit, dar în felul lui aspru, 
fără compromisuri. Când mămica mea mi‑a povestit cât de 
mult l‑a durut că nu am fost băiat, l‑am înțeles. El dorea să 
aibă în casă un ajutor. De aceea, pe mine nu m‑a menajat și 
m‑a pus să muncesc în gospodărie alături de el. Nu‑i plăcea 
să mă vadă că stau degeaba și de fiecare dată îmi găsea ceva 
de lucru. A fost foarte drastic cu mine. Mă bătea de fiecare 
dată când avea ocazia. Și destul de rău, cu bâta groasă. Iar de 
pălmuit, asta era la ordinea zilei. Ajunsesem ca atunci când 
intra în casă și se apropia de mine să fac, din reflex, gestul 
acela de apărare. Mai târziu, când a trebuit să mă duc la 
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antrenamente, nu mă lăsa, ori dacă era de acord, îmi dădea, 
înaintea de a pleca, să fac diferite munci în curtea casei. De 
pildă, să sap o anumită porțiune din grădină. Uneori, ca să 
pot termina, veneau fetele și mă ajutau, alteori săpam cât 
puteam, dar plecam și fără să execut ceea ce îmi ordonase. La 
întoarcere mă aștepta bătaia cruntă. Acum, mă gândesc că și 
eu făceam multe lucruri numai ca să‑l șicanez, să‑l enervez, 
să provoc scandalul, chiar dacă gesturile respective mă cos‑
tau. Eu, în copilărie sau în adolescență, nu am ieșit vreodată 
în oraș cu părinții mei. Nu aveau timp de așa ceva. Eram 
foarte ocupați. Ți‑am spus că începuseră să ridice niște blo‑
curi. Părinții mei au făcut demersuri să li se dea un aparta‑
ment, dar neavând cunoștințe, relații, au rămas doar cu 
promisiunea, iar în baracă nu mai puteam să locuim. Atunci 
mama și tata au început să strângă bani și au cumpărat niște 
pământ la marginea orașului, aproape de stațiunea Vâlcele, 
pentru a‑și construi o casă. Aveam și grădină. Chiar din capul 
grădinii pornea un deal, așa cum este Capela, dar mult mai 
lin, se cheamă Poței. Iarna, când era zăpadă mare, ne dădeam 
cu sania. Tăticul a făcut mașină pentru cărămidă. Bunicul 
meu, Sandor Török, l‑a ajutat cu scândura. Avea o șură la 
țară, a dărâmat‑o și ne‑a dat scândură. Casa a construit‑o sin‑
gur, cu ajutorul meu și al mamei. La început a ridicat o 
cameră, în care ne‑am mutat, după care s‑a extins încet‑încet 
și a ajuns să facă o casă frumoasă, cu mai multe camere, încăl‑
zire centrală, gaze. Când am terminat clasa a XII‑a și casa era 
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gata, pusă la punct, aveam și eu camera mea, unde îmi aran‑
jasem medaliile și tot ce câștigasem de‑a lungul carierei, Edit 
avea camera ei, plus părinții separat. Dar tocmai atunci am 
plecat de acasă.

S-a oprit să-și aprindă o nouă țigară și preț de 
câteva clipe a tăcut. Sufletul i se umplea de noi 
amintiri. 

Părinții mei au avut o viață foarte grea. Mămica mea lucra 
la fabrică în trei schimburi, nu era ușor să ții o gospodărie și 
să ridici și o casă, iar tăticul era plecat toată ziua de acasă, 
chiar și în zilele de sărbătoare, fiindcă mereu aveau nevoie de 
el, fiind un bun meseriaș. Apoi a apărut și Edit. E adevărat că 
pe ea am crescut‑o eu. Aici am o poveste interesantă. La 
barăci era o fată, prietenă de‑a mea, care avea o surioară, 
Edit. Atunci mi‑am dorit și eu o asemenea surioară. Le‑am 
spus părinților mei, dar nu m‑au băgat în seamă, fiindcă nici 
nu se mai gândeau la un alt copil, având în vedere condițiile 
în care trăiau, lipsa de bani, munca epuizantă. Într‑o zi însă, 
pe pajiștea de lângă baracă a venit o barză. Eu am văzut‑o și 
am alergat la ea, să o rog să‑mi aducă și mie o surioară, pe 
nume Edit. Cum mă apropiam de barză, aceasta zbura și se 
așeza în alt loc. Eu, după ea. Și așa m‑am rătăcit. Când mi‑am 
dat seama că nu mai știu să mă întorc acasă, m‑am așezat în 
iarbă și am început să plâng în hohote. Între timp părinții mei 
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mă căutau speriați, prin tot cartierul, intraseră în alertă. M‑a 
găsit un vecin care se întorcea de la pescuit. „Ce‑i cu tine 
Mori, aici? De ce plângi? Ce s‑a întâmplat?” „Am fugit după 
barză ca să o rog să‑mi aducă o surioară și ea nu a vrut să mă 
asculte.” Și plângeam în hohote. Asta știu de la ai mei, fiindcă 
mi‑au povestit. Vecinul m‑a luat de mână și m‑a dus acasă. 
Când m‑au văzut ai mei, eu plânsă, nici nu știau ce să‑mi 
facă, să mă bată, li s‑a făcut milă de mine. Atunci vecinul le‑a 
zis: faceți ceva, că fata asta era să o pierdeți, fiindcă s‑a dus 
după barză să‑i ceară să‑i aducă o surioară. Și atunci s‑au 
hotărât să mai facă un copil. Datorită mie s‑a născut Edit. Nu 
știu dacă ar fi fost băiat, dacă o iubeam așa de mult ca pe ea. 
Tăticul spera că va fi băiat, iar când a văzut că a ieșit tot fată, 
s‑a supărat din nou. Dar i‑a trecut repede. Acum, când mă 
gândesc la el, realizez că a fost, totuși, un om bun, care ne‑a 
dorit binele. Îi plăceau ordinea, disciplina, punctualitatea și 
să nu fie mințit. Ultima dată când m‑a bătut, eram înaintea 
bacalaureatului, devenisem o handbalistă celebră, jucam la 
naționala mare, ieșisem și peste hotare, se mândrea cu mine, 
m‑a prins cu minciuna și m‑a taxat. A scos bâta cea mare. În 
continuare, vreau să‑ți vorbesc despre bunicii dinspre tata, 
acolo, unde mi‑am petrecut o bună parte din copilărie. Eu 
mă duceam la Zagon, în timp ce Edit mergea la părinții 
mamei. Așa ne obișnuiserăm. M‑am atașat mai mult de aceș‑
tia fiindcă am fost acolo de mică, decât de ceilalți bunici, din 
satul Tamașfalău. Din Zagon era și gimnasta Ecaterina SzabÓ. 
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Am cunoscut‑o, m‑am jucat cu ea. Bunicul avea gospodărie 
frumoasă, cu grădină, animale. Mă simțeam minunat. Mă 
jucam toată ziua cu verișorii mei. Erau foarte mulți. Alteori 
mă duceam cu bunica la strâns de spice, sau la fân, ori la car‑
tofi. Bunicul muncea la CAP. Le luaseră pământul. Și când 
am început școala, mergeam în vacanțe, ca părinții să fie mai 
liberi. Și iarna îmi plăcea la bunici. De obicei ningea foarte 
mult și era frig. Mă dădeam cu sania pe dealul din apropiere. 
Odată am intrat într‑un pom. Atât de tare a fost izbitura, 
încât șoșonii mi‑au sărit din picioare. M‑am lovit la picior, și 
acum mai am semnul. Deși piciorul mă durea cumplit, am 
început să plâng abia atunci când am văzut la câțiva metri de 
mine șoșonii. Aveam sentimentul că zburaseră cu picioare cu 
tot. Și aici am făcut multe prostii, dar bunicii nu se supărau 
pe mine. Când bunicul pleca iarna la muncă, bunica îi fierbea 
pălincă cu zahăr, care lăsa un miros amețitor. Mă sculam și 
bunica pe furiș îmi dădea și mie să gust, după care mă culcam 
la loc. Sărbătorile de iarnă le petreceam tot la țară. Bunicul 
împodobea bradul, ajutat de noi, copiii. Și apoi îl așteptam pe 
Moș Crăciun. Ne aducea cadouri, după posibilități. În niciun 
caz jucării. În copilărie eu am avut o singură păpușă, pe care 
o îmbrăcam, o dezbrăcam, îi făceam diferite rochițe din 
materiale. Eram eu mai băiețoasă, dar cu păpușa îmi plăcea 
să mă joc. Când am abandonat‑o, a luat‑o Edit și s‑a jucat cu 
ea. Pe când nepoții de astăzi au jucării de tot felul, de nu mai 
știu ce să facă cu ele. De Moș Crăciun ne aduceau și patine, 
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schiuri. Din cauza patinelor am stricat mai multe ghete. Pati‑
nele aveau dinți care se prindeau de talpă și o stricau, ori nu 
se fixau bine și le pierdeam pe drum. Dar era distractiv. Am 
ținut foarte mult la bunici.

Aici se încheie primul capitol al povestirii. Am 
cunoscut, cât de cât, copilăria unei mari handba-
liste, care nu prevestea cu nimic viitoarea vedetă, 
steaua handbalului românesc. A fost un copil 
obișnuit, ușor năzdrăvan, crescut într-o atmo-
sferă riguroasă, cu o disciplină aproape cazonă. 
Primele semne ale talentului cu care natura a 
înzestrat-o își vor arăta mugurii atunci când va 
păși la școala generală.
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CHIMISTUL Rm Vâlcea (1985)
Rândul de sus, de la stânga spre dreapta: Doina Rodeanu, Cristina Rouă, 
Edit Matei, Rodica Pestrea, Denisa Nan, Felicia Tipi, Elena Morariu, 
Maria Ciulei (antrenor secund), Dana Prici, Nicoleta Lazăr, Maria Petre, 
Adriana Călin, Georgeta Andronache, Ion Gherhard (antrenor principal), 
Maria Török, Liliana Țopea, Dorina Bucur
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Maria Török în timpul unui meci de handbal

Prima ediție a CAMPIONATULUI MONDIAL DE TINERET 
BUCUREȘTI 1977. România a ocupat locul 3, medalia de bronz.
Rândul de sus, de la stânga spre drepta: Oltea Jalbă, Cristina Weber, 
Rodica Ardeleanu, Ana Maria Răducu, Cristina Lada Rouă, Eva Gall Mozsi, 
Zita Biro
Rândul de jos, de la stânga spre dreapta: Zoranca Stefanovici, Gina Mălai 
Oprea, Angela Ciobotă Bloj, Angela Avădanei, Janesch Heidrun, Rodica 
Covaliuc, Maria Török, Aurelia Ignat, Maria Spiridon, Hedda Rhein
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Echipa Națională de Senioare a României (1978)
Rândul de sus, de la stânga spre drepta: Lidia Stan, Niculina Sasu,  
Angela Avădanei, Ioan Bota (antrenor principal), Viorica Ionică,  
Gina Oprea, Magda Miklos, Maria Bosi
Rândul din mijloc, din stânga spre dreapta: Doina Rodeanu, Maria Török, 
Mariana Iacob, Nagda Peres, Simona Arghir
Rândul de jos, stânga spre drepta: Iuliana Hobincu, Darinca Andrei,  
Eva Moszi Gall

Maria Török  
în timpul unui meci


