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MEMORIILE SCRISE DE PARTENIE TROMBITAŞ ÎN APĂRAREA
BISERICII ORTODOXE DIN PROTOPOPIATUL TÎRGU-MUREŞ (1851-1852)
1. lirgu-Mureş este municipiu, dar "şi
mişlocul protopopiatului, unde mai lesne pot
"
alerga, în lipsăle sale, creştinii noştri .

Biserica a fost cea mai puternică cetăţuie a
fiinţei noastre etnice', aşezământ de cultură şi
artă, şcoală, dar şi tribună naţională2•
Biserica de lemn din lirgu-Mureş3 şi credin
cioşii ei au stat, de-a lungul timpului, ca "un zid
tare " în faţa presiunilor de tot felul, venite de la
"
"naţii şi confesiuni străine . În 1793 se cumpăra
cu 550 de florini, de la Lukats Mihaly,4 un loc,
pe care se ridica în iarna anului următor bise
rica, casa parohială şi şcoala. Ca slujitor al
altarului îl găsim pe Nicolae Panovici, primul
dascăl al şcolii, hirotonit în 1796, pentru care la
1 noiembrie vicarul Ioan Popovici semna actul
de numire ca preot5•
Timp de 12 ani iezuiţii au ţinut-o închisă

2. lirgu-Mureş este pe primul loc între
oraşele din scaunele secuieşti şi unde se află
" oficialate politice': precum Thbla Regească şi
altele, şi creştinii ortodocşi, " siliţi de p rocese de
"
deschilinite forme , vor apela mai repede la
. preotul de aici " cu toată confidentia spre a cere
sfat şi îndrepta re".

3. Sunt aici două închisori: " una scaonală şi
alta a oraşului, unde de multe ori să ţin români
uitaţi. Acelora trebuie slugit în posturi, ispovediţi
"
şi cuminecaţi .
4. Sunt mai multe spitale, civile şi militare, în
care sunt bolnavi şi de confesiunea ortodoxă.
5. Sunt şcoli " mai înalte maghia re", cum ar fi
Colegiul reformat, Gimnaziu, şcoli normale
catolice unde învaţă în tot anul 40-50 tineri de

" ... sub care temp c restinii noştri e ra persecutaţi.
Copiii şi-i boteza în taină cu preoţi di pe sate,
morţii, ca să nu-i iae uniţii cu puteria şi să-i
îngroape în cemeteriile lor, îi ascunde în pivniţi şi
numai noaptia îi duce şi îi· îngroapă la satul
Egertzeg (Comăţel n.n.), precum a rată crucile de
piatră din acel cemeteriu '"'.

"
confesiunea noastră, cu ca re trebue a să ţinea
"
şcoală pentru învăţatul studiului religional 14•

Cele mai multe memorii şi scrisori, scrise în
cei 55 de ani de păstorire, în limba română,
germană şi maghiară, şi trimise Gubemiului
Transilvaniei, Districtului militar şi civil,
Consistoriului ortodox din Sibiu, încercau să
oprească abuzurile făcute de duşmanii neamu
lui românesc bisericii şi preoţilor, deviza aces
"
tora fiind "Bate-voi păstoriul şi se vor risipi oile .
Decretul gubemial nr. 18998, din 14 august,
1851 le interzicea preoţilor să se amestece în
treburile deregătoriilor politice, sub încidenţa
căruia ajunge şi protopopul Partenie
Trombitaş.
În data de 18 septembrie 1851 trimite un
"
memoriu " răspuns de mântuintie episcopului
Andrei Şaguna, ca urmare a adresei nr. 461,
prin care era oprit de a se mai amesteca în tre
burile politice. Încerca să se disculpe, punct cu
punct, de acuzatiile grave care i se aduceau de
Inaltul Gubern al Transilvaniei, arătând că
acesta îi impută că: "din piana mea a r fi eşit mai
"
multe instantii necuvincioasă, pline de hulă Ia
adresa deregătoriilor. Poate, spunea Partenie
Trombitaş, românii s-au plâns pe la " Inaltul

În 1814, Protopopiatul Ortodox îşi muta
sediul în Targu-Mureş7• În acelaşi an se picta şi
biserica, preot şi protopop fiind Vasilie Pantea8•
La Protopopiatul Ortodox lirgu-Mureş erau
afiliate sate cu locuitorii cei mai săraci din toată
Transilvania, " sărăciţi până la os prin procese
urba riale", cu biserici numai de lemn, "foa rte
slabe, prin care bate vântul ca afa ră '"'.
În 1834 ajunge preot în sărăcuţa biserică de

lemn, hirotonit de episcopul Vasilie Moga, la
numai 22 de ani, Partenie Trombitaş'", care în
anul următor era numit protopop. Conştient
fiind de capacitatea sa, nota " ... şi să nu mă laud,

eu încă aş fipututfi în sta re a păstori un popor mai
populos, dară dacă nu m-au părtinit soartea nu e
"
vina mea ". În acest oraş, viaţa protopopului a

fost greu încercată. Văduv din 1842, rămas cu
trei copii mici (Iulian, născut în 1836, Anania12,
în 1838, Dimitrie,1842), trăieşte amarului părin
telui ce-şi vede copiii plecaţi la cele veşnice
"
înaintea sa. Prădat prin revoluţie "până la os '3 şi
luptându-se cu presiuni de tot felul, printre care
era şi nimicirea parohiei şi mutarea pro
topopiatului din Tirgu-Mureş într-un sat mai
bogat. Pentru salvarea, prin orice mijloace a pro

Ministerium şi Gubem cu instantii " şi autorită
ţiile locale s-au gândit că numai el ar putea f!
"
autorul acestor " instantii în dreptcle cauze ale

lupopi:llU IUi tlftBBox, Păncriic Trombhaş ad uce
înaintea înaltelor foruri urm�ll)!!!"\!le argumbllliJ!

romfinilor".
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Acuzaţii nefondate, cu excepţia cauzelor: bise
ricii din Sîngeorgiu de Pădure, dărâmată de
maghiari, precum şi arestarea preotului ei,
Vasilie Rotariu16; arestarea preotului Ştefan
lacovici din Mureşeni şi cauza urbarială a ioba
gului Kridon George din acelaşi sat17; arestarea
preotului Ioan Iacob din Sîngeorgiu de Mureş18•

În 3 ianuarie 1852 Consistoriul ortodox din
Sibiu ia, din nou, în discuţie amestecul pro
topopului Partenie Trombitaş în cazurile
amintite mai sus, trimiţând circulara cu nr. 5 1,
semnată de episcopul Andrei Şaguna19•

Anexa 1
Circulara 5 1 din 3 ianuarie 1852, a Episcopului Andrei Şaguna trimisă protopopului
Partenie Trombitaş, ca urmare a decretului guvernului Transilvaniei, nr. 18998 din 14 august 1851,
prin care li se interzicea preoţilor să se amestece în treburile politice.

Ţirculariu!
Prea cucernice părinte protopoape!
Prin decretul înaltului guvern militar şi civil al
ţărei din a(nul) tr(ecut) nr. 18998 se face acestui
scaun episcopesc arătare că unii dintre preoţi (se
amestecă în treburile dregătoriilor politice n.n.).
Nici o saţietate - fie aceea oridece feliu - nu
poate înainta şi înflori, dacă buna rânduială nu
se păzeşte strânsu. De buna rânduială să ţine şi
aceea ca o clasă din saţietate să nu se amestece în
sfera alteia, căci altmintrelea se naşte confusiune
şi soţietatea se slăbeşte şi se dărapănă.
De învăţătura aceasta se vede a nu se ţinea toţi
preoţii noştri, căci înaltul Guvemu militare şi civil
al ţării, prin o ordinăciune din anul trecut nr. 18998,
au făcut arătare încoace că unii dintre preoţi se
amestecă în trebile dregătorii/ar, politice şi anume:
Se duc cu oamenii, carii au proţesu, sau alte
păsuri, ce au un caracter cu totulpoliticu, la dre
gătoriile politice, şi advocatisează pentru aseme
nea oameni. Şi cu prilejul acesta, se slobodu şi la
n�te vorbe vătămătoare pentru amp/oaţi. Ba
uneori se pun împotrivă la punerea în lucrare a
sentenţiei, aduse de către organele politice.
Deci, fiindcă asemenea amestecuri al preoţilor
în sfera dregătoriilor politice, nu numai stinghe-

reşte foarte mult pe organele Gubernului, întru
purtarea dregătoriei lor, dar totdeodată trage
după sine cele mai neplăcute unnări pentru
preoţii carii trec preste marginile dregătoriei sale.
Mă simt îndatorat în înţelesul suslăudatului
decret guvernia� a te însărcina pe prea cucernicia
ta, ca să dai înainte preoţimei subordinate, ca să
nu cuteze a se amesteca în treburi care nu se ţin
de tagma lor preoţască. Dar mai vârtos să se fe
rească de orice amestec în lucruri politice.
A măsura ţirculariul meu din 10!22 septemvrie
1849 nr. 4 p( aragraf) 5, căci altmintrelea vor
trage cele mai neplăcute unnări asupră-şi.
Fiecare preot trebuie să socotească că, deşi
prin primirea tainei preoţiei, nu încetează de a fi
mădulariu al soţietăţii cetăţeneşti, totuşi are a se
conteni de la lucrările acelea, de la care îl opresc
legile politiceşti şi bisericeşti.
Din şedinţa consistorială, în Sibiu, în 3 ianu
ariu 1852.
Al prea cucernicei tale de binevoitoriu
arhiereu.
Document 213/1852; Cons. nr. 51/852
Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu,
Fond Şaguna

Anexa 2
Protopopul Partenie Trombitaş trimite preoţilor conţinutul circularei 51 din 3 ianuarie 1852,
a episcopului Andrei Şaguna.
torial 4-5 din a (nul) 1849, prin care să ameninţă

Cinstite părinte
Prea sfinţia sa, Domnul Episcop, sub

m:

o totală oprire din dregătorie,

con-

tuturor acelora carii

lucra pcJtc lnţălt;:îUI mtwMtrtti !!��ştii porunci ... ...... .... . .

sistoriui 5i a (nul) 1B52, Înini iâmăria i1tl1ltl!i
ponlnCi guvcmt"lr:, d-e �HQ nt: 18998 a anului tre

nF fndră.mi a

cut, strâns s-au milostivit a porunci ca nice un
preot pe viitorime să nu îndră.mească a se meste

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox
Tirgu-Murc�, dos. 2, fila 62

ca În csvera dercgătoriei politice. Aceasta s-a
miloslivit a Q porunci cu provocare la nr. consis:'i6

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Memoriile scrise de Partenie Trombitaş în apărarea bisericii ortodoxe din protopopiatul Tirgu Mureş
Anem 3
Protopopul Partenie Trombitaş descrie distrugerea bisericii de lemn
din Sîngeorgiu de Pădure, ridicată în 1704 de popa Pătru din Hodac şi
trecerea silită a românilor ortodocşi
la religia reformată.

Ilustrissime episcope!

pentru vărsare de tunuri maghiare, iară celalalt
mai micu I-au pus la de curând ridicata scoală.
Icoanele din beserica, le-au pus grămadă în
beserica refonnată din dărăpt. Creştinii noştri,
până la reîntoarcerea preotului lor, au fost supt
neplăcuta lor ocânnuire şi păstorire a preotului
refonnat. Iară după reăntoarcerea preotului lor
în sânul lor, nebăgând în samă jurământu de ei
prin silă depus, părăsindu-să religia silită, s-au
întors la părinteasca orosfalva religia. Însă
durere-acuma nici beserică n-au, nici clopot, nici
casa preoţiască, preotul şade cu alţii. Pe care eu
şi pănă la primirea a milostivei părintească a
pre(a)lumi(nat) măr(rii) tuale porunci, l-am
înviat, ca cercând o casă la un creştin de ai noştri
dumineca şi în sărbători, după putinţă să facă
ceva slujbă creştinilor.
Asemenea soarte au căzut asupra creştinilor
noştri din satul mater Muşinu şi filialul Vetia
(Moşuni şi Veţa), a căror preot batăr au fost
acasă. /-au silit cu puterea a să refonniza.
Clopotele de la beserica Muşinului le-au luat
pentru vărsare de tunuri. Iară besericuţa de la fiii
alu/ l-1?tia sdrobindu-o voluntarii şi scoţând afară
santele icoane, au făcut-o refomwtă, în care
preotul refonnat . . . până de curând au cetit
refonnatele sale rugăciuni. Acuma şi creştinii
numitelor doa sate, cu schimbarea timpului au
părăsit silnica religia şi s-au întors iarăşi la părin
teasca lor. Pe preotul satelor acestora, Simeone
Neste, care era slugitoriu la trei sate, adecă:
Muşun, l-1?tia şi Chibelia (Sînişor), l-am înviat ca
până la alta rânduială să direagă beserica din
satul l-1?tia, care e în mediloc (mijloc n.n.) şi
adunându-să oamenii din celelalte sate să le
servească santa liturgia.
Pe preotul de Medesfalu, Ştefan Iacoviciu,
prindiendu-1, legându-1 şi rănindu-� legat I-au
trimis la Clusiu (Cluj n.n.), unde mai multe luni
ţinându-1 şi silindu-/ la săpat de şianţiu. Pe
creştinii noştri din sus numitul sat i-au catolisat,
însă aceasta numai până la reîntoarcerea preotu
lui său au rămas catolici.
Asemenea fatale întâmplări au ajuns şi pe

Mai înainte de a-mi face deregătomiceasca şi
deodată foarte umilitam înştiinţare, despre staria
a tot protopopiatu� m-am grăbit păntru staria cea
jalnică a credincioşilor noştri de la Erdo Szent
Gyorgy. Foarte umilit a te înştiinţa pre pria lumi
nat măria ta, şi deodată a mă şi ruga păntru
părinţasca înviare.
Incă în iarna trecută (1848), preotul de la
Erdoszent Gyorgy, Vasilie Rotariu, precum alţi
mulţi, aşa şi dânsu� de frica maghiarilor fujind,
şi prin depărtaria dânsului, rămâind parohia fără
preot. Aşa locuindu-se numitul sat, parte de
maghiari refonnaţi, parte de români. Preotul de
acolo refonnatu, împreună cu un provisor, cu
numele l-1?res a contelui Franciscu Teleki, au silit
minteni pe credincioşii noştri de acolo, ce sunt la
număr peste o sută de familii, a se lepăda de
orosfalva (ortodoxă n.n.) lor religia şi prin
punere de jurământ a primi religia refonnată,
iară după aceia împreună cu collacuitorii săi
maghiari, orosfalva lor biserica care cu adevărat
de lemn, însă mai de mulţe dieci de ani ieşită din
fundament de tot a se strica, rămânând nesminti
tu din locul său. Singur santul pristol pe care,
după cum sunt infonnat, un prunc maghiar s-au
gunoiat. Santa beserică era zidită în grădina pre
oţiască. Maghiarii I-au pus şi pe un locuitor
ungur, care ave( a) josagul său învecinat cu casa
şi josagul rectorului refonnat, I-au silit pe lângă
adaus dându-i câteva dieci de fiorini, a-şi părăsi
josagul si-a să pune în josagul preoţiesc. Apoi
lemnele din biserica nostră le-au cărat acuma pe
sc(h)imbatuljosag a ungurului. Şi creştinii nostri,
acuma ca de 7 ani pedetentin (?) să găti, în locul
besericii sale cea de lemn, a-şi zidi beserica de
pe(a)tra, în mărim(e)a după poporia lor. /şi
câştigase mai mulţi stângini de pe(a)tră, mai
multe mii de cărămidi şi var pentru trebuinţia,
din indestulare. Acuma cu acesta prilegiu
maghiarii s-au pus şi le-au luat petrile şi
cărămidiile, Le-au luat varu. Şi după cum am zis,
lemnile de la beserică. Si din aceste toate, pe locul

fraţii noştri de

schimbat cu al nostru cel bisericesc, au zidit o

casă mare pentrn şco/a ma�:hiară.

Din doa

sate. Care

clopote ce le-au avut la beserica, unul I-au luat

religia greco-urzită din

toate

intt1mpliiri,

cu

mai multe

pre(a)

luminat

m(ării) tuale prea umilit făcdndu-le cunoscute.
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Versa: Erdo Szent Gyorgy, Muşin, Vetza,
arătare m(ării) suale episcopului pentru bisericile
de acolo cât s-au prădat.

Din anima te rog ca să te milostiveşti am da
părinteasca inviare ca pe viitorime ce să am a
urma.

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox
Tirgu-Mureş, dos.5, ftla 25-26

Anexa 4
Cei 600 de credincioşii din Sîngeorgiu de Pădure se adresează episcopului Andrei Şaguna,
arătându-i starea spirituală jalnică în care au ajuns, ca urmare a arestării
preotului Vasilie Rotariu, în 5 aprilie 1851, închis în temniţa Tirgu-Mureşului.

Aliargă cu prnncii săi, să-i boteză pe la preoţi de
alte confesii şi prin sate străine.
Aşa cu provocare la smeritele miele relaţii din
14/26 iunii, 3/25 iulii, foarte umilit mă rog pria
luminat mării tuale, milostiveşte-te a lua în părin
tească milă, năcăsita stare a zisului popor şi a
misloci la Inaltul Gubem mângăiaria popornlui
acieluia. Atâta cu judecari(a) causei arestatului
preot, Vasiliu Rotariu, cât şi din nou zidiria bis
ericii, întrn inţielesul milostivelor inalte pornnci
gubemiale cu n (ume)rile 15848 C(ivil) M(ilitar)
G(ubem), anii 1850 şi 8553 C.M. G, anii 1851
însămnate.
Şi cu atâta grăbinda punere in lucrare a bisericii, cu cât că acuma întrn aceasta ........ .

Pria luminate şi pria sfinţite domnule epis
cope Măria tua, milostiv părinte!
Popornl nostrn gr( eco) oriental din Erdo Szent
Gyorgy, care numeră peste 600 de suflete întru
cielia sufleteşti atâta-i de năcăsit, cât năcasul a
acielui popor nice a-l descrie nu s-ar putiea. Şi
cum nu? Acuma, de 3 ani, maghiarii de (a)colo
Le-au stricat biserica şi din ea s-au făcut casă de
şcoală, pustiindu-le afară de materialul din biser
ică şi altu quantum de material care îl avusă
adunat, ca să-şi facă biserică de piatră, adecă la
400 de metreţe var stâns, la 40 de mii de
cărămidă şi mai mulţi stângini de piatră.
Preotul lor, Vasiliu Rotariu, pentru ce greşală
nu ştiu, acuma din 5 apr(ilie) zace arestat în tem
niţia Vasarhelyului, din care pricină? Ne având
ca preot aşa învecinat, care să le poată slugi în
toate lipsăle suale cie/ia sufleteşti, mor neîm
părtăşiţi în sfintele taine şi să îngroapă fără preot.

Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 723/1851

Anexa 5
Protopopul Partenie Trombitaş se adresează, în 23 aprilie 1851, Consistoriului ortodox din Sibiu,
pledând în favoarea eliberării preotului Vasilie Rotariu, din Sîngeorgiu de Pădure,
acuzat că ar fi ascuns arme.

arest in M. Wasarhely. Care bajocoritoare întâm
plare neinţelegându-o, am năsuit cu instanţie la
măria sua, domnul district comandante şi gener
al Schobeln, care I-au şi eliberat, cum să viede
din originala scrisoare a mării suale, sub A. Dară
durere, că în diua următoare s-au pornncit de I

Prea cinstit Consistorium!
Preotul nostrn de la Erdo Szent Gyor.gy, Vasiliu
Rotariu, pârât fiind fireşte de pizmaşi, că ar a via
arme ascunsă, de cătră subcomisariatul Kibedului,
s-au trimis asupra-i miliţie zsandttli (jandarimi
n.n) . Şi după ce i-ar fi căutat toa te lădile şi iar fi
aruncat toate hainele şi neajltîml nici o annă la
dânsul, totuşi fiind în

fana

au prins şi arr:stat iară, sub originalul B. Pricin ile

cie, mie îmi sunt de tot necunoscute. De
1111 cumua .ră tmKC ceva dtncr-un pmft;�· �r; U arr

pentru

locului şi domnul

comisariu Je clercU, Lisov§ki, mni inninll! d� U=l
învinge (învinui n.n) despre vreo crimă, au
poruncit de I-au pus zsindarii în cătuşi, ca pe ciel
mai

mare

numitul preot cu domnul subcomisariu a Kibe
dului, Simon Ianus, care jură

tate i-au luat un

făcăloriu de rinle, şi I-au petrecut în
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cale şi peste drep 

car cu trei cai şi un porc gras.

Memoriile scrise de Partenie Trombitaş în apărarea bisericii ortodoxe din protopopiatul 1irgu Mureş
Aşa numitul preot Vasilie zace acuma în tem
niţie în Vasarhely, şi năcăsitul populos popor,
togma în săptămânile acestia a Paştilor, fără
preot, fără sfintele rugăciuni, neispoveduit,
necuminecat, şi fără biserică, că beserica li-o stri
cat-o maghiarii, de s-au făcut casă de şcoală din
ea. Care în unna mai multor ordinaţiuni guber
niale, anumita sub nr.15848/C.M. G, încă nu să
mai zideşte. Şi din pricină că preot (mai) aproape
nu avem, poporul pătimeşte foarte tare în cielia
sufleteşti. Să îngroapă morţii fără preot şi copiii
stau nebotezaţi. Oamenii fără preot şi fără bise
rică să demoralisasă foarte.
Cu toată umilitatia mă rog pria cinstitului
Consistorium, să să milostivească a arăta staria

lucrului Inaltului Caes. Regesc Gubemium şi
umilit a-L ruga ca ace/aş Inalt să să milostivească
a porunci eliberaria numitului preot până la
convingere despre vreo crimă sau gravniia.
Neinteresată cercetare şi hotărâre a causei suale,
să nu zacă uitat în arest, precum zăcuse preotul
de la Olah Zsakod, Nicolae Stoicovits.
Am rămas al prea cinstitului Consistorium,
plecat serv,
Partheniu Trombitaş, protopop
M. Wasarhely, 23 apr.J851
Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 723!1851

Anexa 6
În 10 decembrie 185 1 credincioşii din Sîngeorgiu de Pădure se adresează, din nou,
episcopului Andrei Şaguna, arătând starea jalnică în care au ajuns, fără biserică,
fără preot, fără şcoală, fără dascăl şi îl roagă să intervină pentru
eliberarea preotului Vasilie Rotariu sau să le rânduiască un alt preot.

Prea cinstite domnule episcope, măria tua
no(u)ă milostiv părinte!
Dacă poate să fie un popor nefericit în
to(a)t(ă) dieţezua mării tale, noi sântem aceia. Şi
dacă e drept că oile fără păstoriu sânt expuse
rătăcirii, noi sântem aceia.
Alergăm, aşa dară, la pria sfinţia ta ca la păs
toriul păstorilor, cu umilita noastră rugare, ca să
te umileşti spre noi. Ca după credinţia ta-ţi sfân
tă, păstoriule să ne povăţuieşti La cale(a) mân
tuirei, ca să nu perim toţi.
Sfânta şi dreapta credincioasa noastră releje
răsăriteană, ne-au deschis cale(a) spre viaţa
veşnică, prin păstorii sufleteşti, prin a cărora
sfinte rugăciuni venim pe Lume şi prin ei ne gătim
cu merinde.
Oh, Doamne! Numai noi sântem lipsiţi de
nişte aşa primiri şi aşa petreceri, a noştri prunci
mor nebotezaţi şi bătrânii necuminecaţi şi pentru
aceştia toate nu ştim cine să fie răspunzătoriu.
Preotul nostru, Vasilie Rotariu, acuma de 9
Luni zace arestat în temniţia Vasarheyului şi nu
ştim păntru ce? Că nici nu-L întreabă păntru
greşalele sale, nice îl judecă, fără de e nevinovat,

Fie-ţi, aşa dară, mării tale milă de noi, de un
popor care numeră la 6oo suflete, milostiveşte a
mijlocii la Inaltul Gubemiu, judecarea causei
preotului nostru, care de va fi nevinovat, să se
elbereze şi nedrepţii săi pârâşii să să pedepsească.
Iară de va fi vinovat să să pedepsească după leji
şi nouă fără întâniere să te milostiveşti a ne rân
dui alt preot în loc. Că la noi aşteptarea e prime
jdioasă, poporul e mult şi cu deschilinitefiri. A/tu
alunecă într-un Loc, a/tu cade într-a/tu şi mai pe
unnă, fără biserică, fără preot, fără şcoală, fără
dască� va deveni la un ce (loc n.n) neaşteptat.
Păgânii cei mai grosolani, încă sărbătorile sale
cu preoţii săi Le sfinţeşte, dară noi acuma ce vom
face? Naşterea lui Hristos tuturor Le vesteşte pace,
numai nouă amar şi jale.
Fie-ţi milă de noi nefericiţii, milostiveşte-te a
arăta Inaltului Gubem că noi, ca credincioşi
împăratului, sântem nevrednici de a ne pedepsi.
Aşteptând grabnică a mării tale mângăiere,
am rămas a sfinţii tale umiliţi,
Pop Spiridon, Tizo Ioan, Pop Ioan, Ghiorog
Simion, Cadar Spiridon, Pop A leza, (c)titorii
bisericii.

să pedepseşte pe nedrept. De e vinovat, ne pedep

}!;rdo Szcnt

Bunul nostrn. protopop, în tot chipul să stră

duieşte a ne implini Lipsăle noastre, dară ne

a vând preoţi mai învecinaţi ca la 7,8 ore,

cu neputinţă şi noi cunoaştem.

. . .,

Gyu'K)',

10 dec ( em b ric ) 1851

sim noi pe nedrept.

Arhivele Nationale.

Direcţia Judeţeană

Murcş, fond Protopopiat Ortodox

ia:;·te

Tirgu-Mureş, dos. 5, fila 84
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Anexa 7
Comunitatea română din Sîngeorgiu de Mureş descrie, în 185 1, abuzurile făcute de
notarul Szabo Ignatz, batjocorind clerul şi naţia română şi culminând cu arestarea
preotului Ioan Iacob, învinuit că ar fi făcut adunări naţionale.

Măria tua domnule general şi district coman
dante!
In anu/ 1850, 5 april s-au fost aşternut de cătră
unii membrii din comunitatea Maroş Szent Gyorgy
o rugăminte la Inaltul Gubemiu, în care s-au
descoperit mai multe pagube şi nedreptăţiri asupra
comunitatei, pricinuite, precum să arătasă:
(1 ). O sumă de bucate, în timpul maghiarilor
la anu/ 1849, de silă strânsă şi prăpădită.
2. Un magazin mare de făină şi ovăs, tot
atuncea adunate şi necheltuindu-să, s-au prădat.
3. O sumă de 99 r. florinţi, 50 hu(soşi)
w (alută)cu care ki.rbirăul satului Hanzi Joii din
socoteala anului (1)849 au fost rămas îndatorat
la comunitate. Care când şi cui i-au plătit? Să-şi
deie sama că la comunitate nu i-au plătit.
4. S-au fost arătat prăpădirea a mai multor
imputaţii de (cauze) naturale şi giaţia, care în
sumă trag la 441 ifni, 24 hu. m(onedă) c(onven
ţională), precum arată resoluţia Cae (saro)
Reg(esc) Perceptorat din 30 decem (brie) anului
1849, care să află la birăul sătesc din anul trecut
Buksa Vasilie, în mână. Din care imputăţii la unii
oameni câte oareceva li s-au ştiut în sus, iară la
alţii, nimic.
Ba tot de astfeliu de imputaţie sau căpătat în
anul curgătoriu 1851 r. fiorini argent 82, din care
până acum nimărui nice batăr un fileriu nu i s-au
ştiut. Şi vor peri şi aceştia precum au prit
cieialalţi. Dară aceasta ponderoasă rugăminte
oare unde stă pusă ad acta, că până acum nice
un efect încă nu au produs.
Pricina acestor pagube şi nedreptăţiri pot să fie
şi alta, precum magazinaru şi biraele din tim
purile ace/ia. Dară ceia mai de căpetenie pricină
să socoteşte notariul Szabo Jgnatz, că aciesta ca
astăzi au tras pe Hanzi Josi, chi.rbireu/ satului, la
dare de samă. Şi I-au probosit, iară ca mâne,
s-au poimâne mergând Hanzi Josi, cu Kolcseru

pagubele de vifor şi de ape şi pofteşte ca săracului
să i să ştie în contribuţie. Iară nirte mişei le întorc
în folosul său şi omul sărac sbiară cu copiii cu tot
de foame.
Notariul Szabo Ignatz au fost unul dintre cei
mai înfocaţi ai revo/uţiunii maghiare, care în
aprinderia şi jefuiria averilor şi a vitelor şi în
ucideria oamenilor de la Soospatak (Pârâul
Sărat n.n.) nu puţină parte au luat. Pentru care în
timpul domnului Klokocsanu, maiorului, cu
sfârşitul anului 1848 au fost tras la răspuns înain
tea Forumului judiciale de atuncia, din patru
naţii compus. Precum din Protocolul acie/uiaşi
Forum, să poate dovedi, care să află la domnul
Szakmari Ilyes Mihaly, unul din membrii
aceluiaşi Forum. 1nsă prin irrumperia maghiar
ilor cu Boem (Bem n.n.), disolvându-să
Forum(ul) lucru lui Szabo Ignatz până astădi au
rămas în suspenso. După irrumperea maghiar
ilor, Szabo Ignatz au fost jutari /spion/ partidei
maghiare revoluţionale în contra Austrei, care să
poate şti din Szentgyorgyi Simon, Vamoş Candit,
Szavui Iănasie, Vamoş Petre şi Lazar de la Emye.
Lucru de mirare! Cum poate să fie unul ca
aciesta în deregătorie, mai ales la o comunitate
mai tot română, pe a cărui fraţi i-au jefuit, i-au
aprins şi i-au ucis. Că aciesta, Szabo Ignatz, con
cessându-să ca notariu, cu birăul satului Koltsar
Ferencz şi cu fratele aciestuia, Koltsar Istvan, con
trasu, cielia mai învederate asupriri şi nedreptăţiri
pricinuiaşte comunitatei de la M.Sz. Gyorgy, că:
(a) In primăvara trecută, 1851, ne având fân,
s-au purtat sluga cu caii pe holdele săracilor de
le-au prădat în botă, precum pot mărturisi Takacs
Juon a Ciliki, Şerban Vasilie, Oprl.fu Dimitrie şi
păstorii hotarului Buksa Todoru şi Matheu Iuon.
b) Notariul mâncă şi prădidă parte cu caii, un
loc aşa numit "Părău(l) bisericii", care pe anul
1851 iaste dat păstorilor de hotar în simbrie, parte

Jstvan la Emye (Eroei n.n.), la notoriu. De alun
eia nice o pomenire numai iaste de!>pre banii
aceia. Au tras notoriu la dare de samă şi pe Kufta
Nicolae şi pe magazinariul de făinii si de ovăs,
dară de utuncea lucru s-au fnghiţit in eternul abis,
astfel au perit şi pomenitele imputa ţii.
Poporul săracu e silit a-şi vinde hucătura din
gât şi Jwina di pe trup ca să plinească contribuţia
împăratului şi cheltuiala satului. Impăratul, după
dreptutiu sua, natura/ele le impută, precum şi

îl coseşte.
c) Din crisma satului pe anu/ 1851 şi di pe un
rât sătesc, "La vamă" numit, au .�cn.� 260 rfw şi nu
i-au dat la kişbirău în mână, ci ii ţine în punga
sua. Despre care ştiu arcndătorii Vlad Iuon şi
Buksa Zac/zeu. Şi totuşi crişma, care în anul
1850 şi 1 851, la Sângiorzu /�fântu Gheorghe/ au
folosit comunitatia, au pus în mâna curţii.
ci) Szabo Jxnatz bate, în vreme de noapte, pe

,

,

oameni şi Le .wlmheşte fereştile, precum au făcut
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în anu/ 1850, cu Lobontz Andreu. Aciesta sub ti
tu/o că ciarcă cumpenile şi măsurile, s-au dus în
miez de noapte la crâşmă, între hotară, la Sirotzki
Samuel şi tulburându-1 din aşternut, au tot beut
până la diuă, despre care poate mărturisi Buksa
Vasilie, birăul din 1850.
e) Aciesta notariu, de la Buksa Vasilie au luat
40 rfn. w. împrumut, care până astădi nu i-au
întors. Ba încă au poftit ca să-i împlinească 30
rfn. argent, zicând că: " de-mi vei da atâta, voi
mislocii /dacă ai voie/ ca să scapi de biraie, că
mie mi să află a/tu care îmi făgăduieşte 50 rfni.
argent, ca să-I pui birău ".
f) Pe Kotsis Iuon, şi pe Oprişu Iuon, i-au pus
pe lanţiu, pentru că s-au poftit sfaturi. Cu aseme
nea lanţiu au ameninţat şi pe Kotsis Toader, tot
pentru slafhri (?). Iară cătră Szentgyorgyi Simon,
au dis: "puteţi ţinea cătunele împăratului şi pe
nimic, că acuma împăratu e numai a vostru a
rumânilor". Care au auzit Kotsis /uon, diacu şi
Kira/yhalmi //ia. In privinţa siaJ hridoru (?),
numai aceştia de la ceia mai mare parte din
comunitate să află păgubiţi.
g) C-au zis cum că concessându-să cu birău
satului şi cu contrasu, urmeadă nişte prevan·caţii
de tot învederate, că " caii notariului, boii birăului
şi a contrasului fiind toţi maghiari, nu umblă cu
boii altor săteni în ciurdă, ci până când pasuinia
(păşunea n.n.) (e) crudă, înaintea ciurdei pre
diadia. Care sângur păstoriu poate mărturisii. Şi
totuşi di pe vitele săteni/ar, care lucra drumu
ţierii, pentru că au păscut de amiadi unde umbla
vitele numiţilor notariu, birău şi contrasu, i-au
buntătuit (amendat n.n.) câte 25 hu(soşi). Apoi
birău satului, Koltsar Ferentz, în nădesdia notati
ului prădiadă râturile de coasă, precum au făcut
în sărbătorile Rusalelor a.c, când sluga birăului
s-au pus cu puteria şi nu au lăsat să-i închidă boii
din râtu satului, cel prins de coasă. Aceasta
potentenţie păstoriul Gagyi Gyuri o au arătat
înaintia satului, pentru care birău/ satului s-au
dus la el acasă să-I bată. Şi ne lăsându-să, I-au
amerinţiat cu lăpădare din păstorie, de va îndrăs
ni a-i mai conturba sluga pentru boi. Ba au şi
trimis juraţi ca să-I mâie la drum (drumul de
ţară n.n.).
h) Boii birăului pradida în anul curent un loc
de coasă între bucate, aşa numit " Părăul Oprii'',
care de alteori aducia pe sama satului câte 10-12
flor( ini) .
i) Notariu� împotriva pria înaltelor rândueli,
nice sărbătorile nu le bagă în samă. Că dumineca,

şi pe Farago Ianos şi pe contrasu, I-au buntetuit
un florin argent. Iară pe Kotsis Michai� pentru că
au poftit să primiască şi de la dânsu zălog, aşa ca
de la alţii, iară I-au tras un fior(in) argent. Din
care pricină oamenii nice mai îndrăsnesc a între
ba că cie fel de bani voiaşte a mai strânge.
k) Aciesta notariu, atâta de om mare s-au
făcut cu asupriria comunitati conm·buente de la
M.Sz.Gyorgy, cât să asăminiadă unui împărat,
care el singur au arătat cu puneria birăului
Koltsar Ferentz, când au zis cătră comunitate:
" Ioan Bobb, au avut numai un votum la
Episcopie şi împăratu i-au dat al doilia şi au fost
episcop. Şi voi aşa să alegeţi birău, că pe carele
vreu eu, de va căpăta numai un votum, al doi/ia
îl voi da eu, şi va fi birău ". Precum au şi urmat,
că Koltsar /stvan, contrasu, i-au dat un votum,
notariul i-au dat altul şi astădi e birău în
Szentgyorgy. Aici e întrebare, au nu i s-au împli
nit făgăduinţia de 50 de rfw argent, cătră Buksa
Vasilie pomenită? De vreme ce nu voinţia satului,
ci votumu notariului au pus birău?
l) Sau mai la anul 1849, au umblat 14 cară
după fărină şi oresu la Bistritza în postarie, de
unde postaria li s-au quietatu pe tot caru câte 2
sau 3 fiorini argent şi quietanţia o au luat la mână
un Serban Simion, ce au făcut cu dânsa va
răspunde e� că oamenii până astădi nice un fileriu
nu au căpătat. Ba ce e mai mult! Aciesta notariu,
au început a bajocori clerul şi Naţia Romană,
prinzând fără de nici o pricină şi arestând prin
zsandari pe preoţi. Aicia subversază altă răutate,
ca să bajocorească prepreoţi întâie. Şi aşa poporul
să nu îndrăsniască a-i descoperi fărădelegile lui.
Precum s-au întâmplat cu preotul român, Ioan
Iacob de la M. Sz. Gyorgy, pe carele pentru că au zis
cătră contrasul: "pentru cie nu ţii şi dumniata cu
satu, ca râtu satului, ce s-au prins de coasă să nu
să pască şi a doară cu boii, ca să vă mai îngrăşaţi
vitele cu birău şi cu notariu, înaintia ciurdei, pre
cum a-ţi făcut în Tiribics. Că acuma iarba e sub
ţire şi eu aştept ca partia ce mi să vine de acolo să
o cosesc, că sunt om sărac şi nu am altă cositură.
Că de nu să va ţinia de coasă precum voieşte mai
tot satu� eu mă voi duce la bistoşu şi atuncia se
vor alege caprele din oi. Oare voi aveţi dreptu, au
satu întreg? " Pentru aciesta cuvânt " să vor alege':
notariul au prevenit pre preot o astingădelaţie, că
ne pomenind antecedentiile din care au urmat
consequentia " se vor alege "?, au scornit alte ante
cendentii viclene cu contrasu, ca cum numitul
preot ar ţinia adunării oprite, care dau cale la

die 22 iunii, au făcut aşa culcKc(rc) de la oamrni,
ziiluage pentru ni�tr. ha";, furci de nice o titulă, şi

pc Buksa

adunării primesdiuusă nationale. Si consequenti.a
"se vor alr.ge"?, o tiU explicat ca cum ar cut'8e din

Duminu pentru că au disu să zălogiască

.\·comitele

lor antecedentii, iară nu din obiectul cu
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Lor să Le ciercetieze. Care toate prin o comisie dri
aptă, parte din mărturii, parte din bi raele satului,
parte din Tabe/la, lămurit pot să iasă la lumină.
Iară când să va pertracta punctul nevinovatului
preot, să avem graţie ca comisia să fie mixtă,
politica-bisericească.
Ne rugăm mai încolo, ca peste toată măsura,
interesatul notariu, Szabo lgnatz, ca un revoluţio
na riu spion şi care încă nu este absolvat de sub
responsabilitatia cu Soospatak întâmplată. Carele
nu înaintarea comunitatei, ci asupriria, păgubiria
ei şi interesul său, cu toate puterile conlucriadă,
dimpreună cu bi răul satului şi contrasul, fratele
acestuia. Care de la toate serviciile publice pe
nedrept să scuteşte, ca nişte nedrepţi superiori ai
satului. Din postaţile sale să să lapede, pagubile
pricinuite din averile lor să le întoa rcă. Causa
notariul pentrn Soospatak să să resusciteză.
Comunitatei, care mai întriagă stă tot din
români, bi rău şi notariu de român să să porunci
ască. Şi în urmă, şi în urmă pentru bajocura cu
a restaria preotului, asupra clerului şi a naţii,
îndrăsnită în sensul legilor, după mărimia faptei,
potrivită satisfacţie poftim. Care toate cu acieia
nădesde însufleţiţi le aştemem înaintia mării
tuale, că nu vom fi siliţi în privinţia aceasta a mai
recurge şi la mai înaltele locuri.
Cu toată încredinţiaria rămân a Mării tuale,
plecat serv.

râtu satului. Şi aşa pârându-1 de revoluţionariu,
precum să pricepe la subcomisariat, unde notariul
mai a re un frate diumist, cu zsandari I-au prins
din câmp de la sapă şi trimiţindu-1 în Emye, I-au
a restat la bi rău satului, puindu-l sub pază. Numai
după pâra notariului, fără de a fi ascultat mai
întâie şi pe popa. De unde abia l-am putut scoate
după trei dile din arest, cu multa p roptituţie a
clerului şi a naţii.
Măria tua domnule Dist rict Comandante!
Aceasta bajocură, nu să atinge numai de persoana
preotului, vicleneşte perit şi pe nedrept arestat, ci să
atinge de tot cleru şi de toată Naţia Română. Că
înaltele rândueli poruncesc ca naţiunile puind de
lături livorul timpurilor trecute, p retineşte şi
frăţieşte să să aibă. Şi una pe alta, să să respecteze.
Şi iată că un revoluţionariu ticălos şi n4te
bi rae interesate, nebăgând în samă pria înaltele
rândueli, să bajoco resc clerul şi Naţia Română,
iară di pe comunitate numa cât nu-i trag pielia di
pe oasă. Din ca re pricină, că membrii clerului şi
a naţii române sântem siliţi pentru aceasta atâta
de mare bajocură asupra noastră şi a toată preo
ţimia făcută, a pune paşi cătră Măria tua şi cu
umilinţie a ne ruga, ca să te milostiveşti, acest
lucru de mare ponderositate a-l lua la cumpăna
driaptă şi a rândui o disinteresată comisie din
saşi şi rumâni. Şi despre partia saşilor a numi pe
măria sa domnul maior Fahler, iară desp re partia
românilor, pe domnul protocolit Ivanovits. Ca cu
toată seriositatia pre atinsăle puncturi şi adevărul

Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 729/1851
Anexa 8

Răspunsul preotului Ştefan Iacovici din Mureşeni, din 17 septembrie 1851, la acuzaţiile
ce i s-au adus, privind apărarea iobagului Georgie Kridon, evacuat din casă
de proprietarul Szatmari lstvan.
Pria cinstite domnule protopoape!
În urma milostivei porunci a pria luminatului
şi p rea sfinţitului domnu episcop, din 1 7 avgust
cu numărul 461, anul curgătoriu, însămnată
deregătomiceşte, sunt poftit de cătră prea cinstit
domnia ta, să-mi dau răspunsul pentru ce m-am
împotrivit de întrn urma rea unei porunci a ono
ratului sub comisariat a Baţka Madaraşului.
Cetăţanul din Ma roş Vasarheiu, Satmari lstvan,
cu excesul ( ? ) jendari, 20 iunii nu au putut ţipa

odată contractualist nu i-au fost, ci au fost iobaj.
După cum să vede din aicia alăturatul
Testimonium din Tabel/a contribuţională pe anul
1848 sub A, pe acesta Szathmari lstvan de la
publica rea slobozenii de sub robote, nice odată
până la iuniu a anului 1851, nu I-au provocat ca
să-i puie robote. Precum nici că avea drept a-l
provoca.
Atuncea au recuzat cu o onorată cerere la prea
onoratul comisariat al Baţka Madarasului ca pre

Gh�mghe Kridon, din Megyt��falva, ba încă

�eule

af"arii din casă şi moşie pe cuntractualistul .wiu,

Kridon Gheo'T{he din Magyesjalva cu pre unul care
f11 proprietatea sa, să-I silească au a-i pune

am

îndrăznit a huli pe adiunctul.
Umilitul răspuns mi-I fac în următoriul chip:
Gheorghie Kridon din Meghieşfalău, a�tăţanu
lui Szathmari /sivan din Maros Vasarheiu, nice

robote, au să-I ţipe din case şi moşie. Î11cât s-au
împărtăşit aceasta cerere cu Kridon Gheorghe, nu
stiu si ce judecată i s-au făcut? Decât numai am
văzut că m 28 iuniu Szathmari lstvan au venit cu
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cându-mă cătră Szathmari, care e măcelariu în
Vasarheiu, i-am zis că: - E mai lezne a tăia în
măcelărie 4, 5 fonţi de carne, decât în mijlocul
verii, pe un iobaju a-l ţipa din case după cum se
vede, din Testimoniumul sub D.
Eu aceste am vorbit şi întru atâta m-am meste
cat, iară mai mult nu.
·
Eu cred că Szathmari şi dragonul vor fi spus
mai multe, neinformăţii nedrepte ce fac destule,
în urma cărora apoi contribuientu, poporu
român, să apasă, de e silit a-şi pierde încrederea
în subofiţialii săi.
Prea cinstite domnule! Eu ca un credincios al
Prea înaltului împărat, pentru a căriia credinţă
am răbdat temniţă mai multe luni, am fost jefuit
din toate. Sângur, pentru dreptate.
Acuma încă aceia şi voi a-i apăra.
Te rog, aşa dară, binevoieşte a aşterne răspun
sul mieu Pria luminatului domnu episcop şi
umilit a-l ruga ca să să milostivească a mişloci de
la înaltul gubernu satisfacţie asupra lui Szathmari
lstvan şi dragonului de disrictu, pentru data
nedreaptă informare asupra mea. Ca din exem
plu lor să să inveţă şi alţii a face asemenea infor
maţii. Prin care noi, credincioasa preoţime, să
cădem in prepusul neascultării şi a nesupunerii.
Rămânâd al domnii tale plecat serv,
Ştefan Jacovici
Preot în Medesfalău
Medesfalău, 1851, septem(brie), 1 7
Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 213/1852

carul în Medesfalău, şi au adus cu sine şi dragonu
de diştrict, iară nu jendari, după cum să vede din
milostiva poruncă. Şi au adunat biraele satului ca
să ţipe afară di(n) case pe Gheorghe Kridon. Unde
fiind şi eu poftit, mi-au admonunujat (?) aicia
adăogata scrisoare sub B, ca să o cetesc la birae.
Eu am cetit-o, dară văzând că e subscris Farkas
numai, şi nice că să numeşte comisari, nice adi
unctu, nice diurnist de comisariat.
Ştiind că comisari la subcercul Baţka Madara
şului e domnul Lazar, comisariu de cercu Măria
Sa domnul Lişovschi (?), m-am îndoit că ofi
tioasă iaste au ba? Şi fiindu-mi milă de acei(a)
familie nenorocită, care acuma toată vara
lucrase la bucate şi fămeia lui Gheorghe, Maria,
îngreoiată şi aproape de naştere. Care apoi au şi
născut 1 iulii, după cum să vede din extractul
protocolariu sub C şi mai hrănesc încă şi doi
bătrâni neputincioşi.
Atunci am zisu, fiindcă Farkas, nu să scrie
cine-i şi nici că din a cui poruncă scrie, şi fiindcă
Farkas sunt mai mulţi, aşa dară nu să poate ţipa
din case din pricinile că după înţălesul milos
tivelor porunci guvemiale, iobajii nice să potu
ţipa afară din căşi, nice sili la robote. Alta,
muierea fiind îngeoiată şi ajungându-o durerile
naşterii, pe uliţă nu poate să nască. În urmă lip
sându-să de bucate, care le-au lucrat în iastă
vară, la iarnă cu ce-ş-va hrăni copiii şi bătrânii
aceia ? Atuncea pomenitu dragon vrând cu
puterea a-m(i) lua cartea din mână, nu i-o am
dat-o, ci i-am spus că: A lui e sabia-i, şi intor-

Anexa 9
Memoriul protopopului Partenie Trombitaş, din 18 septembrie 1851, la acuzaţiile aduse prin
decretul 18998, cu privire la amestecul său în treburile politice ale autorităţiilor locale.
Descrie în ce a constat amestecul său în apărarea iobagului Georgie Kridon.
Pria Luminate şi Pria Sfinţite domnule Episcope

Domnului General toată curgeria cieia nelegiuită
a lucrului acestuia. Mai încolo, mi să impută că
dinpiana mia arfi eşit mai multe Jstanţii necuviin
cioasă, pline de hulă asupra deregătoriilor.
Iară în urmă că aş fi luat parte la nişte machi
natii religionarie în privintia trecerii de la religia
gr.unită la a noastră, răsăritiană, pentru care
m-am făcut vrednic de pedeapsă.
Ti-ai milostivit Pria Luminat Măria Tua sub
nr. 461 a.c. pre lângă strân.sa oprire de a mă mai
mesteca în politicus, pentru mai sus scrisă-le.

Măria Tua, Milostiv Părinte!
Pria milostivul Decret Gubemial dat în 14 aug.
a.c., nr. 18998 aflându-mă învinovăţit că eu cu pri
legiul causei urbariale intre cetăţianul din
M Vasarhely, Szatmari lstvan şi contractualistul
său, Georgiu Kridon, din Megesfalva, m-aş fi
mestecat in sfera activitatei administrării politice,
adecă că 3 iulii aş fi mers in facia lăudatului
comisariat de sub ciercu Batzko Madărasului şi
acolo aş fi advocatizat în favoria lui Kridon
Georgie şi pe Szatmari l-aş fi numit Revoluţio
neliu, şi aş fi pretins a nu i să face dreptate ca unui
revo/uţiuneriu, /ăudându-mă cei voi arăta

A ciere răspuns de mântuintie atât de la mine,
cât şi de la în parte, aseminia învinovăţitul preot
a Megye.\faleului, Ştefan /acovits, spre a căruia
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fi oprit, şi nice din casă nu poate fi cipat, până nu
vor judeca şi locurile mai Înalte. Dară atuncia
domnul Farkas Albert, din mai mare foc, mi-au
răspuns: " -Ba va eşi tocma de e şi iobagiu, că
Szatmari nu au căpătat de la Imperatu despăgu
"
bire pentru el .
Atuncia cu adevărat că i-am zis: " -Dacă
Szatmari nu au căpătat despăgubire, nu poate să
fie de vină Giorgie Kridon, că în urma milostivei
ordinaţiuni Imperiale toţi propritarii au căpătat
cieva despăgubire, numai care au fost mestecaţi
"
în revoluţie nu .
Şi văzându-1 aşa înfocat, mânios, n-am vrut
a-i mai vorbi, fără am zis cătră domnul comisa
riu: " -Kridon Georgie astăzi va face recurs la
domnul General': şi cu acestia am eşit afară din
casa cancelarii.
Iară ce s-au zis mai mult despre mine, sunt
numai clevete nedrepte şi că credintia mia le
tăgăduiesc.
Mai încolo, Georgiu Kridon s-au şi făcut recurs
la Măritul District, şi de la Măritul District s-au
trimis la Măritul Comisariat de Ciercu, împreună
cu Testimoniumul Regio Perceptoral. Şi pe lângă
toate că Măritul Comisariat de Ciercu în unna
milostivei porunci date de Serenitatea Sua,
Domnul Gubemator Schvarczenberg, sub 27 iunii
nr./5506, ani 1851, avia ajudeca causa aceasta în
înţelesul milostivei ordinaţiuni din 10 ianu(arie),
ani 1850 nr.3787 şi totuşi aciela recurs I-au pus
ad acta, şi au dat în privintia aceasta, judecata
sub F, măcar Kridon Georgie acuma şi recurăsă
la Înaltul Gubem, cum să poate vedia din
Postalul Recipise sub H Iară de la Înaltul Gubem,
reîntorcându-să recursul la Maritul District,
I-au poftit (de) facie pe Kridon Georgie şi între
bându-1 că cine i-au scris recurs cătră Înaltul
Gubern, pentru că nu au ştiut spune numele scrii
tonului, I-au arestat de miercuri, adecă 10 sept.,
până vineri, 12 sept., după amiadi. Şi când I-au
slobozit i s-au poruncit că de nu va spune până la
3 zile cine i-au scris recurs va căpăta 50 de bote.
2. Ce să atinge de acia ca din piana mea ar fi
eşit mai multe instanţii pline de hulă asupra
deregătoriilor, la aceasta răspund: " - Cred că
românii apăsaţi au năsuit pe la Înaltul
Ministerium şi pe la Înaltul Gubem cu instanţii.
Şi că deregătoriile de aicia ar avia prepus că
doară eu am scris românilor în dreptele lor cause,

milostive porunci, împlinire îndrăznesc foarte umi
litul răspuns, a mi-I aşterne în următorul chip:
1. Georgiu Kridon din Megesfalva că nicio
dată nu au fost contractualist cietăţianului
Szatmari din M. Vasarhely şi că eşind Szatmari ca
să-I ţipe afară din casă şi din moşie nu au fost cu
gendariu, fără au dus în car cu sine un dragon de
District, precum şi staria familii aceia luminat să
vede din aicia cu toată umilitatea alăturatul şi
documentatul răspuns a preotului Ştefan
Iacovits, sub literele A, B, C, D şi E.
Iară ce să atinge de mestecaria mia în această
causă urbarială de tot într-alt chip s-au descris
Înaltului Caes(ar) Reg(esc) Gubemium, nu după
cum au fost adevărata istorie a sa: După ce
Georgiu Kridon au trecutu prin cielia descrisă în
răspunsul preotului Ştefan Iacovits ca necărtura
riu, neştiind ce paşi să maipue spre mentuintia sua,
au venit la mine, 3 iulii, şi să jeluia cum dânsu au
fost iobagiu, cum Szatmari voiaşte a-l cipa din
casă şi în ce stare îi familia, şi că muiere( a) sua
numai de 3 zile e betegită în pat de prunc. Eu după
cie l-am ascultat, l-am îndreptat să miargă să-şi
togmească un advocat şi să recureză mai sus.
Atunci mi-au răspuns că advocatii maghiari,
rumânilor în urbarialibus nu vor a le scrie, fără îi
îndriaptă să să împace cu proprietarii săi.
L-am sfătuit să miargă cu jura la onoratul
Subcomisariat, şi să zică: " -Domnilor, nu-s
mulţiemit cu judecata Domniilor voastre, mă rog
daci-mi-o în scris, că voi a recura mai în sus.
Dară la acestia vorbe mi-au răspuns, că un domn
de la comisariat mă cipă afară din casă şi nu mă
lasă să vorovesc. Că aşa au cipat de spate afară
pe rumânul Pap Eremia, om bătrân, din Nyarod
"
Szent Benedek .
Apoifăcându-mi-să milă de e� l-am îndreptat
la Măritul Perceptorat, de s-au adus un testimo
nium, aseminia (a)cestui de sub A, din răspunsul
preotului Iacoviis, şi (de) faie cu el m-am dus la
onoratul comisariat a sub ciercului B.Madaras,
unde intrând în casa deregătorii, cum I-au văzut
Domnul adjunct Farkas Albert s-au sculat
mănios şi I-au întrebat că cie voiaşte. Iară eu
blând i-am răspuns ungureşte că cu mine au
venit, şi am avia ceva vorbă cu domnu comisar
fu. Aşa domnul comisariu Laizer, primindu-mă,
i-am descris staria lui Kridon Giorgie şi din pric
ina că e iobagiu., nemulţiemi-du-să cu judecata
onoratului subcomisariat, vuiuşte a recura, dură
atuncia domnul adjunct Farkas Albert din nou să
scoală di pe scaun şi vine la mine şi c:u vorbe
aspre imi zice: "-Nu i să va da recurs de au fost $i
scris intre iobagi, fără să iasă afară din casă ".
Dară eu i-am rilspuns cil de la recurs nu poate

dară fără de fundament. Că eu alte instanţii nu
am scris, numai care din cinerea dregătorii am
trebuit să le scriu, spre exemplu:
-lnstanţia cătră Măritu/ District pentru
arestaria preotului Ioan Iacob de la Maros Szent
Gyorgy, prin notmiul de acolo Szaho lgnatz, a
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cărnia Instantii, compositie română, împreună
cu versi(a) germană, îl aştem Pria luminat Mării
Tuale spre vedere, că nici o hulă asupra deregăto
rilor nu cuprinde sub J.
-Am mai scris în privintia bisericii de la Erdo
Szentgy(orgy), care au stricat-o maghiari de
acolo, din pornnca preotului reformat.
Alte nu-mi aduc aminte să fi mai scris, iară de
am scris mă rog aceia deregătorie vătămată (să)
specifice, să le arate, ca la toate să-mi poei face
răspuns.
3. Că aş fi luat parte la ncyte machinatii reli
gionarie în privintia trecerii unor creştini de la
religia greco-catolică la ceia răsăritiană, aceasta
nu o am făcut şi nice că m-am mestecat, decât la
Peterlaca Rumână, unde de poporpoftit fiind.
Din cineria deregătorii am trebuit a mă meste
ca, aceia poftind şi furstările de atuncia. Însă tot
mestecu mi-au fost cu păziria milostivelor nor
mativumuri, în privintia aceasta eşite şi anume
dat, nr. 24, febr., ani 1850, nr. 2337/CMG.
Umilit mă rog pria Luminat Mării Tuale milos
tiveşte-te causa acesta a mea a o lua în părintescă
milă şi a misloci de la Înaltul Caesario Regio
Gubemium satisfactia asupra domnului Farkas
Albert, care iaste causa, causae, a acestia arătări.

A misloci ca Înaltul Gubem să să milosti
vească a pofti de la Măritul District de aicia,
originalul Instanţii noastre, cu investigatia făcută
în urma cererii noastre, împreună şi cu judecata
dată de către Măritul District, în privintia
arestării preotului Ioan Iacob de la Maros Szent
Gyotgy, prin notariu Szabo Ignatiu ca de o parte
să să cunoască în cât am avut dreptu a mă meste
ca şi a scrie aceia instantie.
Iără de altă parte, fiindcă cu judecata nu
pociu să fiu mulţiemit pentru o aşa bajocură
asupra unui nevinovat preot.
Iără în urmă, în privintia amestecării miele cu
reîntoarceria la religia orientală a peterlacienilor,
numai o comisie disinteresată poate să-mi
lumineze nevinovătia mia.
Aşteptând părinteasca milă am rămas a
Pria Luminat Mării Tuale
foarte plecat fiu,
Parcheniu Trombitasiu,
Protopop gr(eco)-oriental.
M. Vasarhely, 18 sept. /851.
Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 670/1851

Aneta 10
Protopopul Partenie Trombitaş, descrie arestarea, pentru a treia oară,
a preotului Ştefan Iacovici, din Mureşcni. Acum, la 4/16 aprilie 1852, era acuzat de
groful Apor că ar fi instigat poporul la revoltă, prin tragerea clopotului.
Excelentia Tua Pria Luminate şi Pria Sfincite
Domnule Episcope,
Măria Tua
Dacă poate să fie un preot vrednic de milă,
acela e arestatul preot de Megyesfalva, Ştefan
Iacovits şi dacă să poate dice o familie nenoro
cită, nu-i alta decât a numitului preot, care stă
din 4 copile fără mamă.
Preotul acesta, acuma a treia oră e arestat, de
doă ori în timpul revoluţii prin rebeli, iară a treia
oră acuma şi acestia toate numai spre îndestu
larea capriciului familii grof(ului) Lazar Josef
Arestaria de acuma a numitului preot mai
adevărat să trage din o pădure sătiască, care
grofu cu puteria voia a o lua de la sat. În privin
tia acesta năzuind comunitatia cu rngăripe la dd
subcomisariul Praschil şi comisariu Lisavski, ori

tu/ păduri(i), au să arăte cărţi, că pe lângă ce
drept, au judecata, vor a tăia pădurea.
Aşa vedind grof că communitatea nu-şi va
lăsa dreptul său de pădure, au căutat mislocire,
prin care să să cuprindă mintile lor, să-şi uite de
dreptul păduri(i). Şi aşa în 4!16 apr. s-au pus
oamenii lui ca să închidă cu gard o ulitia, care
singur(ă) duce la Mureş, prin aceasta trăbuia să
miargă vitele lor la apă vara, şi comunitatia în tot
timpul să-şi aducă apa de beut.
Aşa vedend comunitatia că acuma li să
închide şi ca/ia de la apă, şi că ei în zădar (se)
jeluesc la tiszti (politică n.n.), că nu-i ascultă, au
socotit a să opune, după moda înainte de 1848.
Şi preotu� ca să să strângă comunitatia, au tras
clopotul într-o parte. Acesta practicându-o şi
grofu, când tirănia pe careva, pornncia a să trage

şi de câte ori le-au poftit, tot nu li-o rl1spuns, nice
hine, nice rău.

clopotul intr-o parte ca să să adune satu să vadă.

.Şi grofu să apucasă să taie pi'iduria

Şi adunându-să au stricat gardu.

cu 2/14 apr. de und.e prin loalii comunitatia
rngaţii oamcni(i) grafului

Darli conte.�a Lazar Ester, fiind socotit vicle

să încetede de la tăia-

şugul lor,

au alergat la Măritul District şi au jefuit
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micşorarea arestării, fiindu-mi foarte milă de
staria preotului acestuia, dară nu numai mie,
fără tuturor câţi îl cunosc, am îndrăsnit, foarte
umilit, a mă ruga Excellentii Tuale, şciindu-ţi
primita vorba nu numai înaintia Serenitatei
Suale, principe(le) Schwartzenberg, dară înaintia
tuturor capilor Gubemului, precum şi a
Majestatei Suale, ca să te milostiveşti a ruga pe
Serenitatia Sua ca să să milostivească, măcar
între ace/ia 6 luni de arest, a-i socoti şi timpul
care I-au petrecut de la arestaria sua până la
publicatia hotărârii.
Din adâncul anime(i) poftari-ta-m rugare
milostiveşte-te a o primi excelentia Tua şi aceasta
faptă a Excelentii Tuale să va număra între mul
tele eroice fapte şi va rămânea întipărită în ani
mile noastre şi neuitată.
Aşteptând mila Excelentii Tuale am rămas.
22 sept./4 oct.1852

că românii s-au sculat ca să o omoare, şi " eoden
die " (în aceeaşi zi) au arestat pe preotul, grofu.
S-au reînoit gardu şi toată vara nu i-au lăsat la
apă, măcar Măritul District au hotărât a să strica
gardu şi ulitia să rămână " in statu quo': dară sub
comisariu, d(omnul) Praschil nice că au vrut a le
publica această milostivă hotărâre comunitate�
până astedi Fireşte că acel subcomisariu puţin
face din poruncile Măritului Distric� lucru dovedit.
Atuncia, după arestaria numitului preot,
îndată s-au şi făcut investigaţie, în urma căria în
11/23 de dile sept(embrie) s-au spus hotărârea,
întărită de Serenitatia Sua, Principe şi Guver
nator Schwartzenberg, adecă ca să fie arestat 6
luni şi ca dintre oamenii comunitatei unii să să
pedepsască cu bote, alţii cu arest.
Eu, Excelentia Tua, cunoscând mai de
aproape staria preotului acestuia, vădu(v), cu 4
copile, toată vara arestat, fie acuma încă 6 luni
arestat, e cam mare pediapsa asupra-i. Dară mai
mare asupra orfanelor copile, care încă nu şciu
a-şi câştiga pania. Şi văzând că mulţi dintre re
beli(i), hotărâţi la moarte, îşi capătă gratie şi

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox
Tîrgu-Mureş, dos.S, fila 97-98
Anexa 11

Protopopul Partenie Trombitaş cere episcopului Andrei Şaguna să intervină
la Inaltul Gubern pentru eliberarea preotului Stefan Iacovici,
condamnat împreună cu credincioşi români.
Excelentii Suale, domnului episcop!
În 7!19 apr(ilie), a.c., umilit am fost
încunostiinţat Exce/entii Tuale, pricina arestării
preotului de la Megyesfalva, Ştefan Iacovits,
staria lui până întru acel minut, precum şi aceia
că investigaţia în privintia aceia făcută, ar fi
transpusă auditoriului local spre judecare, de
când aceia au avut multe cauze.
Acum am înţeles că după ce în zilele ace/ia
/-ar fi luat şi pe preotul Ştefan Iacovits la între
bare pe popa, de mine, i să vor trimite toate actele
la Inaltul Gubem, cu desăvârşi/a judecată de
cătră Măritul District. Care sună aşa: " Ca preo
tul Ştefan să robească 6 luni, pentru că au tras
clopotul într-o parte. Şi dintre oamenii care au
mers acolo la stricarea gardulu� care îi opreşte pe
ei de la apa Mureşului, unii să robească 3, alţii 2
/un� alţii mai multe zile şi alţii să să pedepsească
cu toiege. Iară grofu,

care au fost causa, . . . şi

multe instanţii a lor, în privintia pădurei date, nu
le-o resolvat nimic, din care pricină apoi ei au fost
siliţi a să opune nedreptăţirii grafului.
Eu, Excelentia Tua, cunoscută fiindu-să staria
nostră cu oficialii politici de pe aicea, foarte
umilit îndrăsnesc a mă ruga ca să-ţi fie milă de
starea nefericitului acestui preot. Şi cu atâta mai
tare de 4 orfane ce are. Care de i să va mai lungi
robia tătălui lor, vor fi celia mai nefericite.
Lipsindu-să poate şi pânia de toate zilele.
Milostiveşte-te, Excelentia Tua, a misloci, ori
la Serenitatea Sua, principe şi gubemator
Svartzenberg, ori cu auditoriu[ din Sibiu, sub a
căruia revedere socot că va fi causa aceasta, ca
numitul preot de tot să să elibereză şi oamenilor
să li să iarte pedeapsa de care nu-s vrednici. Că
dânşii nu în chip revoluţionariu s-au adunat, fără
ca să-şi apere dreptul lor, in contra nedreptei

care

asupriri a wofului

fie slo
vitele, cât

Măcar Măritul District au hotărât să le

bod săttmilor la Mureş a mere, atâta

cu

şi ncpărtiniţi de cătrăcu vin 

cioasa Ti�tia politică.
7!1 9 aug(ust) ( I H52)

fncă nice până astăzi nu-i lasă pe săteni să să
folosască din apa Mureşului?

Arhivele Naţionale. DiTecţia Judeţeană

Mureş, fond Protopopiul Or!odox
Tîrgu-MuTeş, dos.2, fila 42

şi lor să-şi aducă apa, nu va pătimi nimic, precum
nice comisa riu/ Lisovski şi Prasitu, care după mai
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opiatul nrgu Mureş
Anexa 12

Episcopul Andrei Şaguna îi promite protopopului Partenie Trombitaş că va face demersuri
pentru eliberarea preotului Ştefan Iacovici, atenţionându-1 să nu intreprindă nimic
fără o bună judecată prealabilă.
Prea cucernice părinte protopoape,
Am înţăles din arătarea-ţi de sub 1 aprilie
nevoeea în care au căzut preotul nostru din
Megyesfalva, Ştefan 1acovici, prin aceea că au
tras clopotul într-o parte, spre adunarea poporn
lui. Eu crez că descrierea acestui lucrn cores
punde intenţiei care o au avut Ştefan Iacovici cu
tragerea clopotului şi mă aş bucura tare, când şi
dregătoriile aşa o ar privi. Însă întâmplarea
aceasta să ne fie de o pildă, ca să nu întrăprindem
nimica, fără să fim mai nainte prejudecat bine.
Dacă va putea dovedi părintele Ştefan tracsul
care I-au avut de mai nainte cu tragerea clopotu-

lui, trag nădejde că să va scăpa curând, şi eu
unde voi afla de bine mă voi strădui pentru scă
parea lui. Iar prea cucernicia ta să-mi raportezi
despre cele ce se vor face în treaba aceasta şi
încredinţează parohia lui la alt preot cucernic.
Fiind cu binecuvântare arhierească, al prea
cucerniciei tale, de binevoitoriu arhiereu,
Andrei
Sibiu 10 apr(ilie) (1)852
Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox Tirgu
Mureş, dos.5, fila 95. Nr.prez.183/1852.
Anexa 13

Episcopul Andrei Şaguna cere protopopului Partenie Trombitaş
şi preotului din Mureşeni explicaţii privind acuzaţiile venite de la Gubemiu.
dată de cătră numitul comisariatu de subcercu.
Pentrn aceea scaunul acest episcopesc,
descoperindu-vă a sa adâncă măhnire pentru
aceasta faptă -neiertată prin legi- se vede silit
asprn a vă demânda, ca pe viitoriu să vă feriţi şi
să vă conteniţi de la orice lucrare, care trece
preste hotarăle activităţii unui preot, dar mai vâr
tos de amestecul în treburi politice, dacă voiţi ca
să nu trageţi n�te urmări neplăcute asupră-vă.
Despre rânduiala aceasta vei încunoştiinţa şi
pe preotul Ştefan Jacovici.
Din şedinţa Consist(oriului). În Sibiu, în 3
ianuarie, 1852 ţinută.

Părintelui protopop al M. Vasarheiului,
Parteniu Trombitaş!
Răspunsurile de mântuinţă al prea cucerniciei
tale, precum şi al preotului nostru din
Meghieşfalău (Mureşeni n.n.), Ştefan lacovici, în
privinţa învinuiri/ar prin înaltul decret guvernial
din 14 august 1851, nr.18998, asupră-vă ridicate.
Luându-se în şedinţa de astăzi la pertractare.
Fiindcă prea cucernicia ta, după fasiunea pro
prie, în 3 iuliu a (nul) tr(ecut), trecând hotarăle
chemărei prea cucemiciei tale, te-ai dus la comis
ariatu/ de subcercu al Baţko Madaraşului
(Mădăraş n.n.) şi a-i advocatisat pentru popo
ranul Kridon din Meghieşfalău, iară preotul nos
tru din satul în urmă pomenit, cu cinci zile mai
nainte, au cutezat a perturba esecuţiunea demân-

Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 213/1852
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Zusammenfassung

Die in dem jahre 1851 von Partenie Trombitaş geschriebenen denkschrifte fUr den schutz der kirche
und orthodoxen aus dem pfa"amt Mureş
Die stiirkeste Festung unserer Nation war die Kirche - Kultur-und Kunststatte, Schule und Nationaltribune.
Die orthodoxe Kirche von 1ărgu-Mureş wurde in dem Jahre 1793-1 794 gebaut. Diese Gemeinde stand allen Drucken wider.
lm dem Jahre 1814 siedelte der orthodoxe Pfarramt von Sângiorgiu de Padure, samt dem Pfarrer und dem Stadtpfarrer Vaisie
Puntea Uber.
In dem Jahre 1834, als er 22 Jahre alt war, ist er :wm Pfarrer, und năchstem Jahr zum Stadtpfarrer gewahlt; er diente 55 Jahre.
Dem Pfarramt von 7ărgu-Mureş waren Dorfer, wo "die ărmsten Bewohner Transsilvaniens wohnten ': die nur schwache
Holzldrchen angeschlojJen hatten.
Ungezahlte Denkschrifte und Briefe wurden aus 1ărgu-Mureş geschickt, von dem Pfarrer Partenie Trombitas geschrieben,
um
den Schutz den Pfarrern, den G/aubengenojJen, die �·on den politischen BehOrden und fremden Herschem unterilruckt
waren.
Die Gubemialnovelle No. 18998 von 14. August 1851, hielt die Pfarrer an, um sich in den politischen Problemen
der BehOrden
einzumischen; der Pfarrer von Tugu-Mureş wurde geschuldigt diJfl er sich in folgenden Fallen eingemischt hiitte:
- der Fali des Bauers von Mureşeni, der von madjaren Besitzem, aus seinem eigenen Hause geriiumt wurde;
- der Fali der Verhaftung des Pfarrm von S"Uigiorgiu de Mureş;
- derAbbau der Holzkirche von S"Uigiorgiu de Padure von Madjaren im Herbst des Jahres 1848 und die Verhaftung des
Pfarrers.
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