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Dezvoltarea impetuoasă din ultimii ani a staţiunii balneo-clirnate~
rice 1 Mai şi frumoasele perspective de viitor, ne-a determinat să întocmim o sinteză evolutivă a băilor privind existenţa, cunoaşterea, folosirea şi transformările prin care au trecut de-a lungul vremurilor, precum şi integrarea lor organică în evenimentele istorice ale plaiurilor
bihorene.
Băile 1 Mai au fost un deosebit punct de atracţie din cele mai vechi
timpuri, atît datorită acţiunii lor terapeutice cît şi plasării într-un cadru geografic pitoresc. Din această cauză există destul de numeroase
documente, descrieri şi însemnări, datorate localnicilor sau călătorilor
străini care le-au vizitat dar care oferă doar date fragmentare asupra băilor şi nu un istoric complet.
1n cîteva cazuri, din Hpsă de alte informaţii am utilizat 'În lucrare
şi unele documente unice, prin vechime şi conţinut, care numesc băile
generic ale „Oradiei" fără a specifica exact despre care este vorba de
,,1 Mai" sau de „Felix" - deoarece demarcaţia dintre ele a fost imposibil de făcut, le-am folosit ca atare. Sintt situaţii cînd nu ci,tăm surse
de informaţii nici bibliografice şi nici documentare, deoarece am efectuat mai multe cercetări la faţa locului, am vorbit cu localnicii, am participat la măsurători şi foraje iar rezultatele le-am consemnat. Mulţu
mim şi pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit, prin oferirea
de date şi informaţii pe ,care nu le puteam primi şi utiliza decît prin
bunăvoinţa dumnealor.
Staţiunea balneo-climaterică 1 Mai este situată în nord-vestul cîmpiei piemontane a Miersigului - partea integrantă a Cîmpiei Crişurilor
- la zona de contact cu extremitatea vestică a dealurilor ce coboară
din munţii Pădurea Craiului. Staţiunea se gă,seşte la aproximativ 9 km
de municipiul Oradea, de care este legată printr-o şosea asfaltată, care
după ce străbate comuna Sînmartin se desprinde spre stînga şi călăuzeşte
călătorul cu şerpuiri larigi şi leneşe pînă la băHe 1 Mai. Zona limitrofă
este acoperită, în cea mai mare :parte, cu perdeaua protectoare a unor
păduri de stejar şi fag ce îmbracă pantele colineloP înconjurătoare, dind
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un aspect plăcut şi atrăgător. Dealurile care înconjoară staţiu
nea, la est dealul Şomleu, la sud, sud-est, dealurile Betfiei .şi Cordăului
iar spre nord culmile ce adăpostesc satul Rontău, conferă locului forma
unui amfiteatru. în împrejurimile staţiunii se găsesc satele Betfia, Haieu,
Rontău, Sînmartin, Cihei. Administrativ staţiunea aparţine comunei Sinmartin, localitate suburbană a municipiului Oradea'.
Zona cercetată este mărginită la nord de Crişul Repede, căruia ii
sînt tributare toate apele din apropiere. Staţiunea este străbătută de
pîrîul Peţa care izvoreşte în locul numit „Ochiul Ţiganului" şi care colectează apa rece a văii Ghighii şi cea a izvoarelor termale, datorită că
rora temperatura apei nu scade niciodată sub 5°C, fenomenele de iarnă
fiind absente. Sursele de apă termală din zona la care ne referim sînt
constituite din izvoare sublacustre, ce se înşiruie ca o salbă de-a lungul
pîrîului Peţa. Principalele izvoare şi foraje dintre care unele îşi păs
trează şi astăzi denumirile populare sint „Ochiul Mare" 2 , ,,Ochiul Pompei"3, ,,Ochiul Ţiganului"4, ,,Izvorul din trestii"5, ,,Frederic'', ,,Izvorul cu
Rana dalmatiana" 6 precum şi 2 foraje „Izbuc" 7 şi „40i13" 8 • Observaţiile
efectuate de-a lungul anilor au demonstrat că există o interacţiune strînsă
Bihor. Ghid turistic al judeţului, Ed. sport-turism, Bucureşti. 1979, p. 1Oi G r. P. Pop, Cîmpia Crişurilor. Crişul Repede. Tara
şi cndclopedică, Bucureşti, 1977, p. 9-11; Ghidul staţiu
nilor balneoclimaterice din Români!?, Ed. sport-turism, Bucureşti, 1978, p. 166-167.
1

109_;

I. _O. Berindei,
B_eiuşulut, Ed. ştiinţifică

Apare în mijlocul lacului cu acelaşi nume, printr-o pîlnie cu diametrul de
circa 12 m şi adîncime de 4-5 m. le;vorul s-a format după anul 1842 cînd „Izvorul
Nou" - apărut în 18J4 în urma unui cutremur - a ridicat captarea de beton,
mărindu-şi considerabil capacitatea de debitare. Apa izvorului cu temperatura de
32°C, foloseşte la alimentarea lacului unde se află rezervaţia de „Nymphea Lotus varietatea term,alis".
3
Este un izvor subla1eustru situat în apropierea confluenţei pîrîului Peţa cu
pîrîul Betfia. Lacul format are o arie circulară cu diametrul de 25 m şi o adîncime
în partea centrală de circa 3 m. Apa acestui izvor cu temperatura de 30°C este
pompată din lac pentru nevoile ştrandului cu valuri din staţiune. A fost captat în
anul 1928 (Aur e 1 T r ip o n, Monografia almanah a Crişanei. Judeţul Bihor, Oradea, 1936, p. 232).
4 Este situat pe malul drept al pîrîului Jurişte, la circa 200 m amonte de confluenţa cu pîrîul Betfia. Lacul format: pe acest izvor are diametrul de 20 m o
adîncime maximă de 2 m şi temperatura de 39°C.
5 Acest izvor constituie cea mai din amonte ivire de apă termală, fiind tot
un izvor sublacustru, dar fără importanţă practică.
6 Cele 2 i,zvoare apar pe malul sting al pîrîului Peţa în zona lacului ,.Ochiul
Mare" - dar au debite foarte reduse.
7 Forajul este situat în incinta băilor 1 Mai, în spatele pavilio_!lului ce_ntr~l
şi constituie singura sursă de alimentare cu apă potabilă şi termala a staţ1un11.
A fost executat în anii 1885-1886 de Zsigrnondy Bela (Bor o vs z k Y Sam u,
Bihar vcirmeaye es Nagyvcirad, (Comitatul Bihor şi Oradea) Budapesta, 1~01. P; ~6.
La terminarea forajuJui puţul nu a avut apă, albia mai tîrziu a în<'cput sa debiteze
ascensional. Ternperatura apei este de 41°C.
8 Forajul s-a executat de I.S.E.M. în anul 1965 în lun~a pîriu!ui Pc\a la .circa
3 OOO m aval de puţul Izbuc şi a atins adîncimea de. 410 m, avm~ un debit„ de
2 200 m.c./zi, 24,5 l/s apă cu temperatura de 20°C, presiunea coloanei de apă fund
2

considerabilă.
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între sursele de apă termală ale staţiunii 1 Mai şi Felix - ceea ce ar
denota existenţa unui izvor comun de alimentare!l.
Datorită importanţei terapeutice a apelor termale ,.şi a problemelor
pe care -le ridică din punct de vedere genetic, acestea au constituit obiectul a numeroase cercetări hidrochimice, radioizotopice şi hidrogeologice, în ultimii ani zona fiind investigată şi prin foraje de exploatare
- explorare. Evoluţia în Limp a debitelor principalelor surse din zonă
este una din problemele ce se ridica ln legătură cu staţiunea 1 Mai, ea
avînd importanţă economică imediată, mai ales în condiţiile actuale cînd
solicitările de debite suplimentare cresc prin extinderea staţiunii. Apele
termale din zonă se găsesc 'În calcarele cretacice şi sînt alimentate în
afară de izvoarele din zona carstică a Pădurii Craiului şi de precipitaţiile atmosferice. S-a constatat că debitul izvoarelor variază şi în funcţie de factorii meteo-climatici ploile provocînd o creştere a lor. în
general ele prezintă o bună constanţă în timp şi de aceea conferă un
plus de siguranţă pentru exploatarea lor :în viitor.
în ceea ce priveşte analiza compoziţiei chimice a apelor termale
primele date le deţinem din anul 1731 10 efectuate la nivelul tehnicii şi
a cunoştinţelor din vremea respectivă. Analizele ulterioare 11 au demonstrat caracterul chimic general al apelor termale ca fiind bicar1bonatate, sulfatate, calcice, sadice silicioase, oligometalice şi uşor radioactive.
9
Bor o vs z k y Sam u, op. cit., p. 26; In timpul erupţiei de apă termală clin
sonda 4012 amplasată în lunca pîrîului Hidişel s-a constatat că nivelul apei din
salba de lacuri şi puţul Izbuc din staţiunea 1 Mai a început să scadă treptat. După
oprirea erupţiei nivelul apei s-a ridicat - refacerea totală avînd loc abia după
3 luni.
10
Arhivele Statului Oradea (în continuare prescurtat AS.O.), Fond Episcopia
romano-catolică Oradea (în continuare prescurtat E.RC.O.) dosar 3799, fila 1-11.
Aici este lucrarea in manuscris a primului cercetător al băilor, medicul din Oradea. Francisc Gebb, intitulată „Gemina investigatio thermalum Episcopalium
Magno-Varadinensium". (Dubla investigaţie a băilor Episcopiei de Ora:dea). El redă
compoziţia minerală a apei astfel: 1. Vitriolum purum croco martis impraeqnatum.

2. Nitrum purisimum. 3. Nitrum pauca quantitate vitrioli et martis comixtum. 4.
Alumen purisimum. 5. Terra argillacea, seu bolus cum calce mixta. 6. Mixtura
omnium: nitrum, marx, alumen, vitriolum, parum de sulphure, terra argillacea seu
calus et calx.
11 St c ph an u s
Ha t h va n i, Thermae Varadienses, Viennae, Apud Rudol-

phum Graeffer, 1777, p. 63, 69, 163; medicul orădean Grosz Frederic în anul 184'2
face o analiză chimică a compoziţiei apei (AS.O., E.R.C.0., dosar 3801, fila 39-41)
în 1860 chimistul din Viena, Hauer Carol analizează apele termale (Dr. B o 1 eman
I s t v a n, Magyar gy6gyfilrdâk es cisvcinyvizek, (Băile terapeutice şi apele minerale maghiare) Budapesta, 1892, p. 1'19) în 18911 le analizează profesorul Bela Lengyel din Budapesta iar între anii 1922-1923 - profesorii de la Institutul de chimie
analitică din Cluj dr. Dick şi dr. Spacu (Au re 1 T r ip o n, op. cit., p. 232) în 1948
C. Costache de la Cluj (C o r ne 1 i a O 1 t e a n u - C o s m a, Biologia şi ecologia
plantei ,,Nymphaea lotus L. Var. Thermalis (D.C.) Tuzs de la băile 1 Mai - Oradea, în Ocrotirea naturii nr. 4, 1959, p. 79) în,cepînd din 195'1 aceste analize s-au

efectuat de diferite institute spedali<zate.
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Gradul de mineralizare al apelor nu depăşeşte în ,general 1 g/1, ceea
ce face ca din punct de vedere hidrochimic acestea să se încadreze în
categoria „apelor calde curate" (tiszta hevvizek) 12 • Analizele efectuate
de-a lungul anilor au demonstrat că nu au loc modificări notabile ale
chimismului, micile diferenţe provenind din tehnica analitică a laboratoarelor.
Staţiunea ,1 Mai oferă oaspeţilor prilejul să cunoască o bogată floră
acvatică, care păstrează o specie foarte rară „Nymphaea lotus varietatea termalis". F.loarea a fost găsită şi descrisă pentru prima oară de
către marele botanist P. Kitaibel 'În 1798 cu ocazia unei incursiuni botanice în jurul Oradiei1 3 • El a sesizat diferenţa acestei specii faţă de
nufărul alb (Nymphaea alba) comun în toată Europa. Cercetările ulterioare făcute asupra acestei plante, pe care localnicii o numesc „floare
de tău", ,,nufăr", ,,floare de lotus", au dus la concluzia că este un relict
din flora terţiară. Ea a supravieţuit ,glaciaţiunii din era cuaternară şi
s-a păstrat tocmai datorită menţinerii condiţiilor necesare ciclului ei vital - apa termală. Iubitoare de apă termală de cel puţin 20°C, de nă
mol sapropelic şi de turbă, ea trăieşte numai pe o porţiune mică a pîrîului Peţa şi a lacului termal, între „Ochiul Ţiganului" şi noul ştrand
„Venus". Floarea lotus a fost declarată „monument al naturii" în anul
1931, iar lacul şi pîriul Peţa ce o adăposteşte a devenit „rezervaţie ştiin
ţifică" din anul 1932, această floare rară fiind ocrotită de lege 14 •
Din punct de vedere climateric regiunea este încadrată în clim::i
continentală moderată, fiind situată la limita a două subprovincii climatice: clima de stepă şi clima de dealuri. Ca o caracteristică principală a
climei din această zonă este lipsa intervalelor de uscăciune şi secetă
excesivă în timpul verii şi a gerurilor intense şi persistente iarna, ca
urmare a pătrunderii destul de frecvent a aerului temperat maritim 15 .
Acest microclimat specific contribuie la crearea unor momente plăcute
celor ce vizitează staţiunea pentru cură.
Este greu de precizat de cînd există aceste băi, fie şi în formă primitivă, neamenajată, dar persistenţa apei calde este demonstrată de cercetările geologice şi hidrogeologice încă din vremuri străvechi influ12

Bihor. Ghid turistic ... -

-

p. 107-109; Dr.

Bolernan Istvan, op. cit.,

p. 18, 119.
13
W a 1 d st ei n P. A. et K i ta i b e I M. D. P., Descriptiones et icones
plantarum rariorum Hungariae, Viena, 1802, t. I., p. 13-15; După Kitaibel au urm:it
o serie de botanişti care au făcut descrieri morfologice, sistematice şi fenologice c:i
A. Flatt, V. Borbas, M. Staub, R. Raipaios, Ana şi M. Paucă iar J. Tuzson în mos
clarifică poziţia sistematică al acestei specii. Al. Borza şi Cornelia Olteanu-Cosma
(1959) sintetizează rezultatele acestor descrieri şi observaţii (An a Mar os s y,
Factorii antropici ce au modificat echilibrul ecologic al rezervaţiei naturale „PîrîtLl
Peţea", în Nymphaea, nr. IV, Oradea, 1976, p. 262).
u C o r n e 1 i a O 1 t ea n u - C o s m a, op. cit., p. 63.
1'' I. O.
Beri n d ei, G r. P. P op, Judeţul Bihor, Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, HJ72, p. 29-35.
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enţînd însaş1 denumirea localităţii Haieu 16 , în cadrul căreia funcţionează
băile. Prezenţa apei calde dair şi a izvoarelor reci cu apă bună de băut,
pămîntul fertil, pădurile seculare cu ,locuri de păşunat şi dealurile alcătuite din piatră bună pentru
viaţa omenească a fost prezentă

arderea varului ne face să credem că
pe aceste meleaguri din cele mai vechi
timpuri. Această supoziţie este susţinută de descoperirile arheologice din
zonă,
cînd în locul documenitelor scrise, vorbesc piatra, osul,
obiectele ·şi vasele care atestă trăirea oamenilor 'Încă din epoca neolitică
- cu locuinţe săpate în pămînt, cu unelte şlefuite - confecţionate din
piatră şi os, cu vase de lut ars vopsite şi gravate. Astfel Ia băile 1 Mai,
în apropierea ştrandului cu valuri, pe malul stîng al pîrîului Peţa au
fost descoperite cîteva fragmente ceramice neolitice şi amulete de piatră17, de asemenea aşezări din aceeaşi perioadă s-au descoperit în Haieu
reprezentate de vetre de bordei căptuşite cu pietre de rîu şi ceramică 18 •
Oamenii neoliticului e posibil să se fi aşezat aici datorită condiţiilor prielnice şi apelor care nu îngheţau niciodată şi puteau fi folosite în toate
anotimpurile, în intreprinderile economiei casnice.
Lipsa cercetărilor sistematice ne împiedică să urmărim existenţa
aşezărilor omeneşti in epocile următoare, dc1r făcînd legătura cu descoperirile situate în jurul băilor putem afirn1c1 că viaţa c1 continuc1t neîntreruptă în epoca bronzului, fierului iar prezenţa civilizaţiei dacice este
dovedită în regiune în perioadele preromană, romană şi postromană 19 •
După transformarea Daciei în provincie imperială urmele vieţii romane devin destul de numeroase - astfel în hotarul satului Haieu şi
pe teritoriul băilor s-au descoperit mai multe monede romane - astfel o monedă imperială de argint (Faustina junior) dinmi imperiali (Ha16
In actele din evul mediu, pîrîul Peţa apare sub numele de Hevj6 - care
în maghiara veche înseamnă „apă caldă". Pe malul stîng al rîuleţului se găsea un
sat care-i purta numele (Hewyo) - nume care persistă în actuala denumire a
satului cu mici modificări sub forma de Haicu (evoluţia a fost următoarea - Heu·yo, Hevio, Heno, Heyo, Henio, Hayo, Haio, Hajo, Haieu) dar denumirea iniţială ;i
pîrîului a fost cu totul dată uitării (Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor
din Transilvania, voi. I., Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, p. 281; B un y i ta y
Vin c z e, A Varadi puspokseg tortenete, alapitcisat6l a jelenkorig (Istoria episcopiei orădene de la întemeiere pînă în epoca conternJporană) voi. III, Oradea, 1884,
p. 413; Bor o vs z k y Sam u, op. cit., p. 88; Ştefan Pascu, Voievodatul
Transilvaniei, voi. II, Ed. Dacia - Cluj-Napoca, 1979, p. 481.
17
Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Muzeul Ţării Crişurilo,r, Oradea, 1974, p. 10.
18
Ibidem, p. 68; Aşezările neolitice s-au găsit în grădina doctorului Barbonţn
din Haieu şi în apropierea sediului C.A.P. - situat în lunca pîrîului Peţa. Pe malul
Feţei, prof. Titus Roşu a colectat material ceramic de factură neolitică păstrate în
colecţia liceului „Emanuil Gojdu" din Oradea (D oi na I g na t, Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor, în Crisia, llil, Oradea, 1973, p. 10).
19 N i c o 1 a e
C h i d i o ş a n, Aşezarea dacică de la Tăşad, în Crişana, Oradea, 16 septembrie 1971; Nic o 1 a e C h i d i o ş a n, Iv an Or de n t Ii c h, Un
nou tezaur dacic de argint descoperit la Oradea, în Crisia, ,HI, Oradea, 1973,
p. 97-105.
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drian) şi altele precum şi obiecte de factură romană 20 • După unii autori
se pare că încă la începutul sec. al XIX-lea, existau la băi două pietre
de mormînt cu inscripţie romană, care însă n-au fost apreciate la justa
lor valoare şi s-au înglobat în com;trucţiile ridicate ulterior (aleea acoperită şi băile Elisabeta)2 1 •
Pe baza acestor descoperiri ne putem situa pe poziţia acelor istorici
care susţin că romanii, meşteri iscusiţi şi vestiţi în construirea băilor
publice, au cunoscut şi folosit băile orădene 22 •
Chiar dacă documentele scrise au suferit vicisitudinile vremurilor
şi nu au putut ajunge pînă la noi decît fragmentar, urmele materiale
descoperite constituie dovezi grăitoare nu numai ale continuităţii ci şi
a unei intense locuiri a acestei zone începînd din comuna primitivă.
Băile 1 Mai au fost cunoscute de-a lungul vremurilor sub diferite
denumiri astfel băile „Sf. Ladislau" ( Balneum divi Ladislai, Szent Laszlo
fi.irdeje) nume acordat fie datorită faptului că Sf. Ladislau s-ar fi scăldat
aici, fie că la biserica şi mormîntul său din cetate ar fi venit împăratul
Sigismund care ar tfi dorit să ie înzestreze cu mărinimie 23 •
Deoarece în decursul întregului ev mediu şi pînă în 1948 băile au
fost proprietatea Episcopiei romano-catolice de Oradea s-au numit „Băile
Episcopeşti" (termae Episcopales, Puspăk furd6f 4 • Mai erau cunoscute
sub forma „băile de Ia Haieu" (termae Hajoienses, Haj6i ftirdo) deoarece se aflau în teritoriul acestei localităţi. In termeni populari se numeau simplu băi sau chiar mină (banya) dar şi „baia cea bună" (1 Mai)
în comparaţie cu „baia cea rea" (Felix) 25 • Aceste denumiri provin de
la faptul că apele de la 1 Mai - fiind mai temperate - puteau fi folosite aşa cum izvoreau, pe cînd cele de la Felix - cu o temperatură mai
ridicată trebuiau răcite.
20

D o i n a I g n a t. op. cit., p. 10; Bucur Mitre a, Decouvertes recentes
et plus anciennes de monnaies antique en Roumanie, in Dacia, nr. 3, Xl/1967,
p. 387; Sever D u m i t r a ş cu, Cetăţi dacice în Crişana, Ed. A~ademiei R.S.R.,
Bucureşti 1'973, p. 129.
21 Regeszeti Kăzlemenyek,

sztig, Utirajzok
p. 143; I o an

(Ţara

Oradea, 1875, p. 118; Nagy Sando r, BiharGr•
Bihorului, Note de călătorie) ed. a II-a, vol. I, Oradea, 1884,

Tămaş, Staţiunile balneo-climaterice şi izvoarele termale şi
Crişana (manuscris) A.S.O„ Colecţia de documente, dosar

rale din regiunea

minenr. 53,

fila 81.
22 May e r
Anta 1, A nagyvtiradi hevvizek tărteneti, termeszetrajzi, termeszet, vegy es gy6gytani tekintetben (Apele termale orădene din punct de vedere

istoric, al ştiinţelor naturale, chimiei şi terapiei) Oradea, 1861, p. 4; La k os
L a j os, Nagyvarad multja es jeLenjebol (Din trecutul şi prezentul Orăzii) Oradea,
1904, p. 26; Aurel Tripon, op. cit., p. 22)1; C. C. Giurescu, Istoria românilor, vol. I, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 108.
2a Bun y i ta y
Vi n c z e, op. cit., vol. Ul, p. 145 - nota 2 - în care citează
lucrarea din 1541 a lui V erhe r u s Geo r g i u s „De admirandis Hungariae

aquis".
21

Ibidem, p. 413.
Titus Ro ş u, Băile Oradiei: Felix şi 1 Mai, în Crişana, 20 aprilie 1974,
p. 2; AS.O., Fond Episcopia greco-catolică Oradea, problema nr. 4.
25

https://biblioteca-digitala.ro

Istoricul

7

băilor

termale „1 Mai"

545

Arheologia a dovedit cu mărturii incontestabile ,existenţa aşezan
lor umane în zona băilor, dar primele documente care au rezistat vremurilor, o consemnează în anul 1249 cînd regele Bela al IV-lea donează
localitatea Hai eu judelui ţării Paul Geregye 26 • In 137 4, prin hotărî rea
lui Ladislau al IV-lea localitatea devine proprietatea Episcopiei rom. cat.
de Oradea datorită prejudiciilor pe care le-au adus fiii lui P,rnl, episcopieF7.
După această dală deţinem referiri documentare deslul de frecvente
privind viaţa social-economică dezvoltarea băilor, efectele ei terapeutice
etc. Acest loc era cunoscut, datorită efectelor tămăduitoare ale apei de
oamenii care voiau să-şi refacă sănătatea veniţi din împrejurimi dar
şi de la distanţe mari.
In anul 1405 papa Inocenţiu al VII-lea dădea, într-un net specific
vremii, iertare de păcate pelerinilor care mergeau s{1 se închine la capela din băile Oradiei2 8 • Din actul citat se poate deduce că apele termale erau cunoscute în Europa, ceea ce presupune că emu folosite din
vremuri mult mai vechi decît începutul sec. al XV-lec1. E posibil ca pelerinii care ajungeau pe aceste meleaguri erau atraşi nu numai de considerente religioase ci 'Şi de puterea vindecătoare a apelor ci1lde.
!anus Pannonius în anul 1465 uduce osana:e izvorului tămăduitor
de l-a 1 Mai - preamărindu-l în poezia sa „Rămas bun de la Oradea".
Faptul că Pannonius închină aceste versuri cuprinzătoare băilor orădene
este edificator cu privire la efectul lor terapeutic dar ne indică şi unele
date privind compoziţia lor chimică şi faptul că la jumătatea sec. al
XV-lea aceste ape erau folosite pentru tratarea bolilor de ochi2 9 • Marele umanist Nicolaus Olahus, care şi-a desfăşurat activitatea şi prin
aceste părţi, ne-a lăsat informaţii despre apele termale în lucrarea istorico-etnografică „Hungaria, sive de originibus gentis, regionis situ, divisione, habitu atque apportunitatibus", (1536) în capitolul XVIII, referitor la Transilvania, unde aminteşte băile enumerîndu-le printre cele
26

Bun y i ta y Vin c z e, A vtiradi Tctiptalan legregibb statutumai (Cele mai
vechi statute ale capitlului orădean), Oradea, 1886, p. 34, nota 2; Bor o vs z k y
Sam u, op. cit., p. 88; Nagy Mart o n, Biharvtirmegye kozponti jârciscinak ismertetese, 44 kăzseg tortenelmenek cittekintesevel (Prezentarea plăşii centrale a
comitatului Bihor, cu consideraţii asupra istoricului celor 44 de localităţi) Gyoma,
1910, p. 13; J a k 6 Z s i g m o n d, Bihar megye a torolc pusztilâs elott, (Comita tul
Bihor înainte de pustiirea turcească) Buda1pesta, 1940, p. 255.
27
J a k 6 Z s i g m o n d, op. cit., p. 255-256.
28 A u r e l
T r ip o n, op. cit., p. 23 1; T i t u s R o ş u, op. cit., în Crişana,
4 mai 1974, p. 3.
29 H u s z t i J 6 z s e f,
Latin Chrestomathia, (Crestomaţia latină), Budapesta
1940, p. 294; Petre Dej eu, Instituţiunile culturale din municipiul Oradea şi
judeţul Bihor, Oradea, 1937, p. 100-101. ,,Rămîneţi deci cu bine voi izvoare calde,
Care ne fac să simţim aromele de sulf, Amestecate cu alaun în undele clare, Sănă
toase pentru lumina ochilor, Şi care nu jenează nă,rile cu mirosul lor".
1

35 - Crisia -

1980
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mai bune ape terapeutice în îngrijirea diferitelor boli, alături de cele
de la Buda, Trencin şi eele din Slovacia30 •
în .sec. XV-XVI oraşul Oradea a devenit un important centru meş
teşugăresc comercial dar şi cultural, legăturHe sale cu străinătatea extinzîndu-se considerabil. A.şa se explică faptul că începînd cu această perioadă informa\iile despre băi devin mai abundente şi mai cuprinzătoare
aceste locuri fiind vizitate tot mai des de călători străini aflaţi aici cu
diverse interese. Astfel, italianul Antonio Possevino 31 care a fost în Transilvania în anul 1583 pentru medierea unor probleme politice şi religioase în •cartea sa „Transilvania" pe Hngă bogate date geografice, demografice, administrative ne oferă şi informaţii privind situaţia sanitară
a regiunii. Afirmă că :în Transilvania datorită climei mulţi oameni suferă de dive1·se boli cum ar fi „durerile colice" şi paralizia „dar, mulţi
se vindecă de la sine, fie cu leacuri sau cu băi deosebit de bune de care
sînt foarte multe şi la Oradea". El consideră că „s-ar vindeca şi mai
mulţi dacă s-ar duce acolo după curăţenie şi ar putea rămîne acolo cu
înlesnirile trebuitoare" 32 • Din aceste afirmaţii reiese de asemenea puterea vindecătoare a apelor de care ne ocupăm.
Un alt izvor preţios privind băile, este scrisoarea iezuitului italian
G. P. Campani 33 către generalul iezuiţilor Claudio Aquaviva, din 31 martie 1584 în vremea cînd Oradea a fost 1bîntuită de o puternică epidemie
de ciumă, iar „o mare mulţime de oameni bolnavi vin la băile orădene,
desigur vestite la o depărtare de o jumătate de milă, unde săracii sînt
îngrijiţi fără plată ... " 34 • Se poate spune că era o mare afluenţă de bolnavi la băi ceea ce nu s-a putut impune deodată, ci în cursul sutelor
de ani de tratament şi vindecări. în cumplitele zile ale epidemiei de
ciumă aceştia aşteptau vindecarea de la apele calde tămăduitoare.
Preotul iezuit Ştefan Szant6 35 zis şi Arator, sosit la Oradea în anul
1583, cu misiunea de reaşezare a bisericii catolice, atestă şi el existenţa
băilor într-un pasaj scris în ,anul 1587 după puternica epidemie de ciumă
care a făcut ravagii în rîndul populaţiei. Sînt interesante relaţiile pe
care ni le dă privind măsurile luate de el pentru a înjgheba nişte gospodării menite a asigura lupta contra foametei. El scria că „a obţinut
30
I. S. F i r u, C o r n e I i u A l b u, Umanistul Nicolaus Olahus (Nicolaie
Românul) (1493"---1568), Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 133.
31
Călători străini despre ţările române, vol. II, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1970,
p. 527-532.

32

Ibidem, p. 540-541.
Călători străini ... vol. III, Ed. ştiniţifică, Bucureşti, 1971, p. 7~77. G. P.
Campani călătoreşte de două ori în Transilvania (1585-1586). La Oradea a avut
33

misiunea de a întemeia un colegiu iezuit - fără succes însă. Meritul lui pentru
istoriografia noastră este că a notat o serie de observaţii şi informaţii care ne oferă
un material preţios pentru surprinderea unor aspecte mai puţin cunoscute ale condiţiilor din Transilvania.
" Ibidem, p. 86. La nota 2 se identifică greşit „Thermas Varadinensis" cu Episcopia Bihorului.
35
Cdlători străini ... vol. IJI, p. 114.
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de la regele Ştefan Bathory moşiile lui Ni colae Telegdi de la Izvoarele
calde (Thermae) ... Uin cît a dobîndit s-ar putea clădi chilii şi întreţine 20-25 de părinţi, dacă sînt harnici şi ştiu să ,gospodărească bunurile"36.
Profesorul de astronomie de la universitatea din Bologna, geograful şi cartograful Giovanni Antonio Magni3î în lucrarea sa din 1598
,,Geografia cioe descripttione universalle della terra partita" (Geografia sau descrierea universală a pămîntului) dă o descriere bogată a ţă
rilor române. El scrie că „în Transilvania se află izvoare termale felurite, cele de la Geoagiau (Iogiesi) şi de la Oradea, acestea calde, celelalte reci". Ca un bun cunoscător al apelor transilvănene aminteşte în
continuare de existenţa „izvoarelor de aipă minerale (,,acetose"J care
parcă au gust de vin" şi de cele care la puţin timp după ce ţîşnesc se
împietresc" 38 . Prin această menţiune băile orădene sînt popularizate într-o lucrare ştiinţifică de circulaţie mondială.
Băile cu puterea lor vindecătoare sînt amintite şi de pastorul IConrad Jacob Hiltebrandt39 care a călătorit în Transilvania între anii 16561658 ţinînd un jurnal pe care l-a dezvoltat mai tîrziu în lucrarea „Intreita solie suedeză în Transilvania, Ucraina şi la Constantinopol". După
ce descrie cetatea şi oraşul Oradea notează „nu departe de oraşul Oradea, cale de vreo milă se află o baie caldă şi tămăduitoare" 40 •
Datorită renumelui de care se bucurau, băile sînt reparate clin -însărcinarea lui Gheorghe Rakoczi 1n 165 8 cind se construieşte ,separat şi
o casă a băilor domniei 41 , fapt ce constituie incă o dovadă a interesului
manifestat faţă de apele termale de aici, care pe lingă vindecarea miraculoasă a unui mare număr de boli aduceau şi însemnate beneficii.
Bihorul a fost lovit în decursul anilor de repetate expediţii devastatoare ale oştirilor turco-tătare cu intenţia de a cuceri oraşul Oradea.
Astfel în anul 1658 cu ocazia unei expediţii de ac-est gen, armatele turco-tătare asediază Oradea evenimentele sînt descrise amănunţit de
cronicarul bihorean Ioan Szalardi în a sa „Cronică de jale" (Siralmas
1

1

36

Ibidem, p. 148.

37

Călători străini ... ,

38

Ibidem, p. 583.

vol. IV. Ed.

ştiinţifică, Bucureşti,

1972, p. 578~579.

39
Călători străini ... , vol. V, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 540-541. Pastorul C. I. Hiltebrandt, doctor în drept, arvocat şi sindic îl va însoţi pe H. C. Sternbach asesor judiciar la tribunalul suedez din Stettin în misiunea sa încredinţată de
regele Suediei, Carol al X-lea Gustav, în Transilvania spre a oferi coroana Poloniei
principelui Transilvaniei, Gheorghe Rak6czy al II-lea. In cursul călătoriilor care au
ţinut doi ani a cunoscut o mare parte din pămîntul românesc, străbătînd de patru
ori Transilvania.
40 Ibidem, p. 545.
41
B o ro vs z k y Sa m u, op. cit., p. 540.
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Kr6nika) 42 • Cronicarul consemnează că năvălitorii au ajuns pină in zona
băilor unde „sultanii şi mîrzele (murzak) s-au scăldat în splendidele băi
,.Sf. Ladislau" - însăşi hanul Mehmet Ghyra s-a scăldat în baia săraci
lor 0i în amintirea acestui fapt a poruncit ca băile să nu fie arse; astfel au rămas întregi toate clădirile pînă şi clopotniţa pentru sănătatea
m:.irelui han ... ". Dar clădirile solide ale băilor, care au fost ridicate în
ultimii doi ani de provizorul Gheorghe Notecsi - -~i anume un prînzitor frumos clădit în mod special pentru principe, case în stare bună
care ofereau întreg confortul pentru odihnă vizitatorilor precum şi casa
şi bucătăria proprie toate au fost făcute praf, rărnînînd doar zidurile
de piatră 43 • Se pare că o parte a băilor au fost cruţate deoarece spăla
rea la mahomedani făcea parte din procesul de cult4 4 •
Abia peste doi ani, in 1660, băile au din nou de suferit distrugeri,
cu ocazia ocupării Orăzii de către turci cînd după supunerea oraşului
,,întreaga oaste islamică s-a împrăştiat în cete în ţinuturile încă nesupuse din jurul Oradiei, pentru a le prăda şi pustii ... " 45 • Băile fiind atît
de aproape de oraşul jefuit, considerăm că turcii au ajuns fără nici o
greutate şi în zona cu ape termale care nici nu apucase să se refacă în
urma expediţiei anterioare.
Stăpînirea turcească asupra Bihorului, ţine pînă în anul 1692, cînd
aceştia sînt 'infrînţi de austrieci şi părăsesc aceste teritorii. Religia catolică interzisă începînd din anul 1557, de către principii protestanţi îşi
reintră în drepturi, redobîndind aproape toate proprietăţile deţinute anterior. O consemnare demnă de luat în seamă care denotă importanţa
ce se acorda băilor, atît ca mijloc de tratament dar şi de venituri, este
cea referitoare la acţiunea de reconstruire a „acestui 'loc atrăgător şi
util de tratament" întreprinsă în vara anului 1692 de episcopul Benkovich46.
Perioada de relativă linişte, stabilitate economică şi politică instaurată în Bihor după anul 1711 se reflectă concludent şi în preocupările
42
L i v i u B o r c e a. Cronica de jale a lui Ioan Szalcirdi (rezumatul tezei de
doctorat) Cluj-Napoca 1979; Idem, Contribuţie la biografia cronicarului bihorean
Ioan Szalârdi (cca. 1617-1666) în Crisia nr. III, Oradea, 1973, p. 183-197. Ioan Szalardi a fost „secretarul particular" al principelui Gheorghe Rakoczi I., iar după
moartea acestuia, notar al locului de adeverire din Oradea. In a sa „Cronică de jale"
tratează istoria Transilvaniei după dezastrul de la Mohacs (1526) pînă la înc-cputul
domniei lui Mihai Apafi (1662). Lu~rarea are opt cărţi de istorie, iar ultima, a noua,
cuprinde două predici. Istoria anilor 1658-1659 este tratată în cartea a şasea.
43
Nagy Sando r, op. cit., p. 143-144; Bunyitay Vincze, op. cit., voi. III,
p. 145.
44 May e r A n ta I, op. cit., p. 8.
45
Călători străini ... , voi. VI, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976,
p. 313, 525. Informaţiile ni le oferă marele călător turc Evlia Celebi în cartea sa
,.Seyahatname" (Carte de călătorii). In anii 1660-1661 a participat la campaniile
conduse de vizirul K6se Ali - paşa, pentru supunerea Oradiei - pină la instalarea
lui Mihail Apafi ca principe al Transilvaniei (sept. 1661).
46 B u n y i ta y Vi n c z e, M a 1 n a s i O d o n, A vciradi pilspokok a szcimilzetes s az ujraalapitcis korciban (1566--1780) (Episcopii de Oradea în perioada exilului şi a reinstaurării) voi. IV., Debreţin, 1935, p. 179.
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oamenilor care vor putea să acorde mai multă importanţă -,i dezvoltării
bailor.
Primul cercetător al băilor ale cărui observaţii sînt demne de luat
în seamă a fost Francisc Gebb, medic în Oradea care 'În anul 1731, din
curiozitate ştiinţifică a făcut analiza apelor din punct de vedere al conţinutului lor în minerale şi sare precum şi a efectului vindecător al
acestora asupra unor boli ca rîia, rănile, paralizia, diverse dureri cronice, podagra, scorbutul etc. 4î.
O descriere amănunţită a băilor o deţinem dintr-un document din
anul 1733 unde sînt amintite existenţa a patru băi 46 • Băile de calitatea
întîi pentru oameni de condiţie mai aleasă sînt construite din cără
midă, în apropierea lor găsindu-se şase camere spaţioase cu ferestre
mici, prevăzute cu sobe, mese şi scaune. Lîngă ele sînt băile de calitatea a doua, pentru plebei, totuşi destul de bine oridonate, avînd 'în cele
două părţi patru camere la fel înzestrate cu toate cele necesare. Acoperişul şi grinzile de susţinere a acestor băi, din cauza aburilor continui
care se ridică vor trebui reparate în întregime pentru ca să se înlăture
pericolul de accidentare a oamenilor. Pe liîngă aceste băi se mai găsesc
încă două în locuri învecinate, dar lipsite de orice fel de clădiri, în afară
de un gard de lemn care le înconjoară din patru părţi. Acestea sînt în
aer liber şi nu oferă nici un alt confort, de aceea se pot folosi numai
vara cînd e timpul senin. In afara celor patru bazine în aria băilor -se
mai găsesc două magazii pentru vin, o casă de lemn părăginită, un grajd
şi o casă din zid locuită de arendaşul băilor Stefan Navay.
Este primul act care consemnează faptul că băile erau la acea dală
arendate de către proprietarul lor. - Episcopia rom. cat. de Oradea fără
a preciza însă suma arenzii şi termenul pe care s-a încheiat contractul.
Ulterior acest sistem devine foarte uzitat, documentele reflectînd amă
nunţit întregul procedeu. Astfel în anul 1741 băile Haieu vor fi arendate pentru o perioadă de trei ani lui Gaspar Hucherdorff contra sumei
de 1 200 fl 49 •
Prevederi contractuale stricte se vor încheia în 17·55 cu arendaşul
Andrei Draga contra sumei de 1 250 fl. anual, care îi cereau să întreţină
bine băile, camerele şi toate edificiile existente, iar oaspeţii care frecventează băile să fie bine primiţi, să li se creeze condiţii corespunză
toare, să nu fie supra taxaţi iar sumele primite să se consemneze ,într-un
registru. Episcopului i se rezerva o încăpere separată, iar domnii şi oficialii erau scutiţi de •taxe. Dacă arend~ul nu va -întreţine construcţiile
din băi şi va cauza pagulbe - era obligat să -le achite stăpinului 50 •
1

47

48
48

50

AS.O., E.R.C.O., dosar nr. 3799, fila l-'11.
A.S.O., fond Domeniul Episcopesc român unit
A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3298, fila 1.
Ibidem, fila 2.
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Suma ridicată care se percepea în contul arenzii demonstrează faptul că băile reprezentau o sursă de ciştig constantă pentru stăpînul băi
lor dar şi pentru arendaş, deoarece în caz contrar nu-i era rentabil să
plătească preţurile fixate ·şi să respecte prevederile contractuale care
pe parcursul anilor se vor îngreuna şi vor degreva Episcopia de orice
răspu·1dere, greutatea întreţinerii, aprovizionării şi reparării băilor revenind exclusiv arendaşilor.
în anul 1763 consiliul locotenenţial cere printr-un intimat, informaţii referitoare la apele termale existente în comitalul Bihor. Ca urmare medicul şef al comitatului Francisc Szivers şi farmacistul Ioan
Sztacha, primesc însărcinarea să cerceteze locurile respective şi să stabilească compoziţia apelor, luînd totodată măsurile necesare pentru utilizarea lor. Ei vor întocmi un referat în care menţionează existenţa celor patru bazine de la băile 1 Mai şi faptul că la această dată unele din
ele erau dotate cu paravane de scîndură care despărţeau băile femeilor
de bărbaţi. Dintre bolile tratate cu succes amintesc artrita, reumatismul,
bolile nervoase şi cele de rinichi 51 •
O .lucrare de mai mari proporţii care se ocupă cu băile orădene, (de
la 1 Mai şi Felix) bine documentată şi scrisă la un 1înalt nivel ştiinţific
pentru epoca sa, este cartea profesorului Stephanus Hathvani - ,,Thermae Varadienses" publicată în anul 1777 52 • Scopul cărţii era de a pune
în evidenţă însuşirile medicale ale izvoarelor şi „sarea medicinală" care
constituie, după părerea lui, puterea medicală „vis medicalis" a acestor
ape. Ca observator direct a realităţilor concrete, Hathvani descrie cele
4 băi existente împrejmuite cu garduri de lemn. Primul dintre acestea
este aşezat spre sud fiind destinat pentru folosul nobililor şi a oaspeţi
lor iluştri. Lingă aceste băi se găsesc camere pentru primirea oaspeţilor
de unde sub acelaşi acoperi,ş se poate coborî în bazin. Marginile bazinului sînt împrejmuite cu gard de lemn, iar pereţii şi fundul sînt căptuşiţi
eu scînduri. Acest bazin este lung de 23,5 picioare şi lat de 13,5 picioare53. Apa din bazin este foarte limpede şi curată, iar izvorul care-l
alimentează atît de bogat incit după eliminarea apei acesta se umple din
nou după un sfert de ceas. Apa murdară din bazin poate fi evacuată
printr-o portiţă de arnmă aşezată în partea interioară şi fundul bazinului poate fi astfel curăţat şi măturat. Căldura apei este atît de ridicată incit cei mai slabi sau cei nemîncaţi cînd coboară în apă ameţesc.
Casa băilor nu e prea înaltă şi este construită din piatră iar acoperişul
e făcut din şindrilă. Baia plebeilor (plebeiomm balneum) se află sub
51

Idem, dosar nr. 3799, fila, 3---8.
St e ph anus H •a t h va ni, op. cit., prefaţa şi 205 pagini. Autorul. profesor de filozofie şi matematică la Debreţin a fost oaspetele abatelui Ludovig Ehengcr administratorul băilor Felix în anul 1771. Pe baza· observaţiilor efectuate atunci
va elabora cartea sa.
53
1 picio-r = 0,316 m. după Nicolae Stoicesc u, Cum miisurau strămo
şii, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 70.
52
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avînd lungimea de 28,5 picioare

băi

în aer liber se găseşte al treilea bazin „noroios~'
cîţiva paşi de primele bazine avînd lungimea de 13,5 picioare şi iăţimea de 26 picioare.
In sfîrşit al patrulea bazin spre nord la o distanţă de 15 paşi avînd
lungimea de 21 picioare şi lăţimea de 12 picioare poartă numele de
,,baia Sf. Ladislau". Această baie e acoperită numai cu acoperiş de trestie, sprijinit de 'Stîlpi de lemn, fără a fi închis de ·pereţi .aşa încît vîntul suflă liber. La marginea de răsărit se află o cameră mică din scînduri unde cei care vin să se îmbăieze pot să se dezbrace. Hathvani în
lucrarea sa arată „nu am putut să mă mir de ajuns că acest izvor este
întreţinut atît de neglijent, deoarece dintre toate izvoarele care ţîşnesc
în băi acesta nu numai că este cel mai temperat şi plăcut pentru cei
ce-l folosesc dar este cel mai bogat în sare medicinală. Oamenii de condiţie mai aleasă nu vin la aceste băi, ci le frecventează numai plebea
săracă infectată de răni sau de boli dezgustătoare. Cei care le folosesc
au simţit o uşurare a bolilor de care sufereau. Sînt fericiţi deci ncei
bolnavi care sînt opriti de a frecventa baia celor bogaţi şi sînt lăsaţi în
baia de sub acoperişul de trestie: aici dacă urmează sfaturile medicale
prescrise pot nădăjdui să ...şi recapete sănătatea". Marginile şi fundul
acestor băi sînt din scînduri. Adîncimea apei este în fiecare bazin de
aproximativ 4 picioare.
Hathvani obsearvă că cei mai mulţi vizitatori ai băilor le frecventează fără să fie sfătuiţi de medici şi folosesc apele doar pentru uz extern, cu toate că ele sînt folositoare şi pentru uz intern. Pentru susţine
rea afirmaţiei sale descrie un caz de vindecare al unui tînăr care suferea
de scorbut şi în urma tratamentului urmat s-a vindecat" 4 •
La un an după publicarea ·cărţii lui Hathvani (1778) băile se bucurau de o popularitate deosebită pentru „calităţile şi efectele lor bune
în diferite infirmităţi" încît deveniseră „atît de vestite că veneau oameni
săraci şi bogaţi cu diverse boli de la mari distanţe" cum menţionează
documentul - ,,din Transilvania şi din celelalte comitate, de la multe
mii de paşi " 55 •
Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea se constată o sporire considerabilă a materialelor documentare care ne oferă date referitoare la starea
băilor 1 Mai. O conscriere a edificiilor domeniale din 1787 ne prezintă
casa băilor ca fiind construită din materiale rezistente şi acoperită cu
şindrilă. Au fost restaurate două camere şi i s-au mai adăugat două,
numărul lor total ridicîndu-se la 12. Mai erau şi două băi a căror structură internă era pardosită cu lemn avînd scări pentru coborît în bazin.
Edificiul a fost evaluat la 3 500 fl. în casa băilor mai erau patru camere
care ar fi trebuit reparate în întregime şi dotate. Următoarea baie „Sf. La-

(lutosum, sâros f erdo) aflat la
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dislau" avea 2 camere mici şi e evaluată la 830 fl., iar baia de sub cerul
liber, împrejmuită cu gard de scînduri valora 40 fl., ambele necesitînd
reparaţii 5 6 •

La 22 decembrie 1791, Băile 1 Mai au fost arendate lui Fuhramann
Antal pentru suma de 1 600 R fl. Printr-o hotărire a comitatului Bihor
se fixa o sumă drept taxă pentru cei ce frecventau băile, ce trebuia afişată la vedere. in contractul de arendare sînt prevăzute următoarele
clauze: 1. Arendaşul este obligat să curme orice manifestări de dezordine şi gălăgie şi să îndepărteze persoanele recalcitrante, iar în caz că
nu va reuşi singur, poate cere ajutorul juzilor locali, care vor primi dispoziţii riguroase în acest sens. Arendaşul trebuia să fie corect în perceperea taxei legale pentru camere, mîncare şi băutură; să nu înşele clienţii, să fie serviabil, deci să facă tot posibilul pentru ca oaspeţii să se
simtă cît mai bine. 2. Contractul de arendare mai prevedea ca primul
bazin să fie folosit numai de către nobili. Persoanele suferinde de boli
molipsitoare nu vor putea - sub nici o formă - să frecventeze aceste
băi. Dacă va fi necesar, se ,va schimba apa din bazin şi de două ori pe
zi, spă.lîndu-se bazinul pentru ca apa să fie mereu curată. 3. Arendaşul
urma să întreţină în perfectă ordine camerele şi mobilierul din ele, să
fie aranjate cu gust, curate şi în bunăstare. 4. Clădirile trebuiau ibine
întreţinute şi micile reparaţii ce se vor ivi, să fie efectuate de către
arendaş. 5. Puieţii de pomi sădiţi trebuiau îngrijiţi, tunşi şi înmulţiţi.
în aşa fel ca băile să rfie înconjurate de o grădină cu pomi. 6. Ca şi pînă
acum, angajaţii Episcopiei vor beneficia de dreptul de a folosi camerele
şi bazinele în mod gratuit. 7. Arendaşul nu avea dreptul să cumpere
bere spre vînzare - prin contrabandă de la localnici - ci numai de la
berăria din Seleuş. Taxa de 1 600 de florini urma să fi.e achitată 'în mod
obligatoriu în două rate anuale 5 i.
in contractul redat mai sus se observă o anumită preocupare pentru
liniştea şi estetica băilor, dar :îmbunătăţirile arătate ca necesare în
conscrierea din 1787 - nu se executaseră nici pînă în anul 1800, cînd
era arendaş Gyulai Ioan, care se plinge că nu s-au făcut reparaţiile promise la baia de lîngă cea a domnilor şi anume: repararea camerelor (6),
a bazinului, ridicarea grajdului 'Şi forarea unei fîntîni. Noul arendaş numeşte aceste băi „obişnuite" sau a populaţiei. Ca arendă, acesta plătea
suma de 1 800 fl. 58 •
La începutul secolului al XIX-lea dotarea băilor rămîne încă destul de modestă. Astfel continuau să existe sub acelaşi acoperiş 2 bazine
fiecare prevăzute cu cîte 6 camere avînd sobe, paturi, mese, scaune şi
cuiere. Celelalte două !bazine continuau să funcţioneze sub cerul liber
avînd doar o cabină pentru dezibrăcare. Ceea ce apare nou reflectind
58
57

58
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spiritul epocii şi nevoile vizitatorilor - este casa în care locuia bărbie
rul băilor care avea şi atribuţiuni medicale.
Se pare că fînitîna solicitată anterior se va fora, deoarece în inventarele edificiilor de la băi din 1804 şi 1806 sînt consemnate existenţa în
faţa băilor a 2 fîntîni 59 •
Datorită condiţiilor igienice nesatisfăcătoare constatate la băi cu
ocazia unui control efectuat de medicul şef al comHatului, Sandorfi Iosif acesta întocmeşte în 15 februarie 1812 un referat privind măsurile
care se impuneau a fi -luate în interesul celor care se tratau la ambele
băi orădene.

I. Este necesar ca pentru sănătatea oamenilor care frecventează băile
se ia măsuri pentru ca efectul acestora să fie cit mai mare, nu cumva
pe cei sănătoşi să-i îmbolnăvească, iar pe cei bolnavi să-i facă şi mai
bolnavi. Astfel: 1. Incăperile special destinate îmbrăcării şi dezbrăcării
oamenilor să fie prevăzute cu uşi solide, pentru ca aceştia să nu răcească.
2. Camerele să aibă ferestre şi uşi în bună stare, ca persoanele ce au
făcut baie şi sînt transpirate să nu se îmbolnăvească datorită aerului
ce intră prin ferestrele şi uşile stricate. 3. Sobele să fie în perfectă stare
de funcţionare pentru ca în ori ce moment să se poată încălzi încăpe
rile, fără să scoată fum, care ar provoca oaspeţilor dureri de cap şi tusă.
4. Este necesar ca mîncarea şi băuturile care se servesc să fie de bună
calitate, proaspete şi nu stricate, sau băuturile oţetite. 15. Se interzice
strict circulaţia cu vestimentaţie udă, aceasta periclitînd în mod grav
sănătatea persoanelor de aceea hainele ude trebuie imediat schimbate
în rîncăperile destinate în acest scop.
II. Pentru păstrarea curăţeniei se prevedea: 1. Băile să fie închise
între orele ,11 noaptea şi 4 dimineaţa, timp în care se va schimba apa
din bazine, se vor curăţi şi mătura podelele, grinzile, pereţii, se va şterge
praful. 2. Pentru ca nici in timpul zilei să nu se adune prea multă murdărie, ,este necesar ca bazinele să aibă pe fundul lor un sistem de ,evacuare continuă şi Jentă a apei - bineînţeles - concomitent cu umplerea
acestora cu apă curată (acest sistem de grinzi şi canale exista la Băile
Episcopeşti). 3. In vederea menţinerii curăţeniei trebuie interzisă cu
stricteţe aruncarea în bazin a oricăror rămăşiţe alimentare sau a cioburilor de sticlă. 4. Tot din punct de vedere al curăţeniei se considera
necesar să existe diferite băi ca: ,,baia nobililor" şi „baia populaţiei", cu
scopul ,ca persoanele cu îmbrăcămintea murdară, să nu displacă nobililor.
III. ln ceea ce priveşte păstrarea liniştei, atît în cursul zilei, dar
mai ales în timpul nopţii este interzisă gălăgia, care provoacă insomnii
la bolnavi, ceea ce este foarte dăunător pentru sănătatea lor. In acest
scop, închiderea băilor între orele ,11 noaptea şi orele '1 dimineaţa este
binevenită. Trebuie să se ia măsuri în vederea interzicerii zgomotului
prin strigături, prin cîntări, etc. împotriva recalcitranţilor ar trebui prevăzute şi unele măsuri de pedepsire.
să
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IV. Ca şi pma acum, pe lingă arendaş să fie destinată de către medicul şef al comitatului o persoană onorabilă, cu o morală impecabilă
în funcţia de bărbier, dar avînd şi unele atribuţii medicale. Acesta urma
sc1 supravegheze starea sanitară, evoluţia bolnavilor, dar în acelaşi timp
să vegheze şi asupra curăţeniei băilor, a schimbării regulate a apei.
Pe lîngă cele de mai sus, medicul Sandorfi Iosif crede că ar fi bine
să se ia următoarele măsuri:
- În camere să existe cîte o masă, patru scaune, două paturi, o
oglindă, un spălător cu şervet de şters. Preţul camerelor astfel înzestrate urma să se rfixeze pentru 24 de ore.
- Pentru a se păstra ordinea, dacă cei care iau aceste camere vor
primi în ele persoane din afară pentru îmbrăcare sau dezbrăcare, acestea să fie taxate ca şi cei care au plătit pentru 24 de ore.
- Arendaşul să ţină în fiecare cameră papuci de baie, halate de
baie din pînză, căciuli pentru dormit (sau pla:se), cîteva perne in plus,
paravane, etc. chiar dacă nu în fiecare cameră, dar să fie cîteva pentru
străini. Avînd în vedere că cele de mai sus nu sînt absolut necesare în
dotarea fiecărei camere, acestea s-ar putea închiria - la cerere - contra unei sume de bani. De asemenea se mai propune tipărirea unei liste
care să cuprindă exact preţurile la mîncare, băutură şi a ovăzului pentru cai, în aşa fel ca oaspeţii să ştie dt costă fiecare şi să .fie edificaţi
asupra posibilităţii de cumpărare cu banii deţinuţi 60 •
Din cele propuse mai sus se vede preocuparea pentru sănătatea
oaspeţilor, pentru pă1strarea condiţiilor de igienă, a liniştei şi ordinei,
a cinstei şi corectitudinii faţă de musafirii băilor.
In acelaşi an (1812) Kovacs Francisc cere să nu se scoată la licit;:iţie
publică arendarea băilor ci să i se dea lui arenda, deoarece a servit la
băi 11 ani în funcţia de chirurg şi a mai deţinut timp de trei ani arenda.
In acest timp a reuşit să aranjeze băile în aşa fel ca oaspeţii să aibă
la îndemînă tot ce le este necesar pentru ameliorarea bolilor de care
sufereau. Pentru distracţie a cumpărat şi un biliard cu toate anexele 61 •
Considerăm că nu este lipsit de interes să menţionăm sumele de
bani care se plătesc de către vizitatorii băilor în funcţie de confortul
oferit de ciamere şi de băile care le frecventau. Astfel în anul 1812
tariful unei camere pentru 24 de ore era următorul: în „baia nobililor"
se pl;Hea pentru o persoană 12 cr.; ·în a doua baie 6 cr.; în a treia şi
a patra baie 3 cr.; pentru o cameră srpecială fără încălzire, înz~trată
cu toate cele necesare 15 cr.; separat pentru încălzirea camerei se percepeau 15 cr. Arendaşul avea obligaţia c,a această listă cu preţuri să o
afişeze pe uşa băilor 62 .
Informaţiile ulterioare referatului medicului şef 'al comitatului demonstrează că ~esizările acestuia nu au rămas fără ecou. Se pune în
uo Ibidem,
ui
62

fila 179-182.
Ibidem, fila 174-175.
Ibidem, fila 183-185.
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aplicare programul ca băile să tfie închise noapte·a •între orele 11 şi 4,
se acordă o rrnai mare atenţie păstrării liniştei, curăţeniei, se ang1ajează
un medic sezonier al băilor şi se efectuează reparaţii substanţiale la
camere, podele, uşi, sobe etc_G 3
Deoarece mobilierul ·era deficitar şi necesita reparaţii se întocmeşte o situaţie exactă privind necesarul pentru înzestrarea în mod corespunzător astfel: 18 paturi, 35 scaune cu spătar, 12 cuiere, 4 mese a căror valoare se ridica la suma de 160 Rfl. 54 rr.G 4 Prin obţinerea
acestui mobilier şi efectuarea reparaţiilor necesare, se pare că s-au rezolvat unele probleme rămase în suspensie de mulţi ani. Mai rămînea
problema drumului de acces spre băi, de care arendaşul Kovacs Francisc se plînge prefectului la 29 noiembrie 1815, arătînd că arenda nu-i
mai este rentabilă deoarece, din ·cauza drumului foarte rău, afluxul de
vizitatori scade •vertiginos odată cu ploile şi timpul urît. Dacă pînă la
începerea anotimpului ploios Băile Felix nu erau de loc frecventate de
către nobili, acum le preferă toţi, deoarece drumul este mult mai accesibil. în consecinţă, arendaşul solicită repararea grabnică a drumului de
acces spre băi. Pentru susţinerea cererii anexează scrisori ale diferiţilor
oaspeţi din comitatele Szolnoc şi Timiş, care au venit de la distanţe
mari pentru a urma tratament la Băile 1 Mai, dar din cauza drumului
inaccesibil, au preferat să se oprească la Băile Felix 65
Pro:blema ridicată mai sus nu va fi rezolvată nici în anul 1820 cînd
se arată că datorită transportului de var făcut de locuitorii satelor din
jur, drumul este impradkabil şi că necesită ifeparaţii(rn.
După moartea lui Kovacs Francisc în anul 1817, arenda Băilor a
fost scoasă la licitaţie împreună cu dreptul de a vinde băuturi şi a folosi veniturile provenite din vînzarea mîncărurilor, !Închirierea camerelor, folosirea grajdului, vînzarea ovăzului, finului şi perceperea •taxei
pentru înmuierea cînepei în apa Feţei, precum rşi folosul avut din cele
Q dble de pămînt arabil, care aparţineau de băi. Se excepta pădurea
dinspre satul Haieu, în care nu era permisă intrarea animalelor şi nici
tăierea lemnelor pentru foc, deoarece era rezervată oaspeţilor <'a loc
de destindere şi ag,rement. Cele menţionate se arendau în următoarele
condiţii: 1. Arendaşul trebuie să aibă .garanţia materială pentru a plăti
suma fixată ca arendă. Contractul trebuia semnat şi de soţia acestuia.
2. Era obligat să plătească suma arenzii trimestrial la Casa generală a
Comitatului din Oradea-Olosig. Dacă -acesta nu va putea plăti, Episcopia
romano--,catolică îşi va putea recupera pierderile din bunurile mobile
sau imobile ale arendaşului, sau prin execuţie (sechestrare), iar arenda
o va putea scoate din nou la licitaţie, chiar dacă anii prevăzuţi în con63
64

65
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tract nu au expirat. 3. Arendaşul avea dreptul :să vîndă orice băuturi
alcoolice, pe care le putea cumpăra de unde dorea, 'În afară de bere.
care em obligat să o cumpere de la berăria Episcopiei din Seleuş. 4.
Avea obligaţia să întreţină în cele mai bune condiţii toate clădirile, mobilierul şi insitrumentele predate prin inventar şi 'la tenninaTea perioadei
de arendare să le ,înapoieze în aceeaşi stare. Orice pagube survenite clin
neglijenţa arendaşului (chiar şi incendiu), vor fi suportate de către
a,cesta. 5. Reparaţiile de genul: J.nchizătorilor ferestrelor, sobele - deci reparaţiile mărunte este obligat să ,le execute arendruşul gratuit. Dacă
între timp se impune necesitatea unei reparaţii de amploare la clă
diri sau băi (bineînţeles nu provenite din cauza neglijenţei sale), arendaşul va face raport Episcopiei, care este obligată ,să ia măsurile necesare de remediere. Se mai prevedea zugrăvirea camerelor de oaspeţi şi
a locuinţei arendaşului din fondurile Episcopiei, :în fiecare an. Arendaşul nu avea dreptul să facă nici un fel de noi construcţii fără încuviinţarea proprietarului şi dacă le-ar face, acestea nu ar scădea cu nimic
preţul arenzii, oare tr~buia plătită integral. 6. Pentru bunul mers al beneficiilor, arendaşul trebuia să facă tot posibilul ca oaspeţii veniţi la
recreere sau tratament să fie foarte mulţumiţi 'Şi isă nu aibă de ce să
se plîngă. Pentru aceasta, arendaşul trebuia să fie amabil, să servească
cu promtitudine, să aibă o atitudine corectă - atentă mai ales cu cei care
vin la tratament. 7. în prima baie nu se va permite decît accesul nobililor. Persoanele murdare, cu hainele neîngrijite sau suferind de vreo
boală molipsitoare nu vor avea de loc acces la ibăi. 8. Deoarece i s-au
dat aTendaşului şi veniturile provenite din vînzarea mîncărurilor, finului
şi a ovăzului pentru .animale, precum şi folosirea grajdului, acesta era
obligat să fixeze pentru fin şi ovăz preţuri convenabile. Mîncarea să
fie gustoasă şi de bună calitate, cu preţuri fixe înscrise într-un meniu
afişat la vedere. 9. Aprovizionarea trebuia să fie în flux continuu, pentru ca oaspeţii să nu aibă nici un motirv iSă se plingă. 10. O obligaţie specială a arendaşului era să nu permită nici un fel de necuviinţe în băi,
nici să se circule cu 'hainele ude sau fo pielea goală. Să nu permită accesul persoanelor decăzute, care ar revolta prin purtarea lor, ci pe bă
tăuşi şi certăreţi dacă era necesar cu ajutorul judelui din Haieu,
să-i aresteze. Deci să facă tot posibilul pentru păstrarea ordinei şi liniştei. Intre 11 seara şi 4 dimineaţa băile vor fi închise pentru cw-ă
ţenie şi schimbarea apei. Arendruşul nu va permite spălarea cu săpun
sau aruncarea cu diverse gunoaie în bazine (bucăţi de pîine, fructe,
sticle). Ţinînd cont de frecventarea băilor de către persoane bolnave,
arendaşul urma să aibă un ibăr:bier (cu atribuţii medicale), priceput în
această pri,vinţă. 11. Toate problemele ce s-ar ivi din arendă vor fi
rezolvate doar de stăpînul de pămînt, sau de scaunul de judecată domenial. 12. Arendaşul nu poate ce.re sub nici o formă reducerea arenzii în
cazul că se impun reparaţii capitale la clădiri sau la băi. în caz de
nerespectare a celor prervăzute în contractul de arendare, arenda se
https://biblioteca-digitala.ro
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Din cele de mai ·sus rezultă că în noul contract nu sînt clauze diferite faţă de cele anterioare, doar sînt mai amplificate demonstrînd meticulozitatea ·cu care îşi administra Episcopia veniturile pentru a nu pierde
nici cea mai mică sursă de profit. Cu toate acestea cîştigurile dobîndite
de la băi par serios periclitate ~n anul 1820 datorită descoperirii a unor
noi izvoare termale în cadrul oraşului Oradea, Hngă Peţa care sînt acum
preferate de locuitorii oraşului. Acest aflux se datorează faptului că bă
ile sînt recent construite oferind comoditate oaspeţilor, apa se aduce
prin canale în camere, atît caldă cit şi ·rece temperatura ei fiind astfel
reglabilă. Aceste băi „recomandate şi accesibile pentru toată lumea" se
găsesc la marginea oraşului şi se poate ajunge la ele mergînd pe jos,
pe cînd cei ce frecventau băile de la Haieu trebuiau să folosească un
mijloc de transport. Un alt avantaj era .şi acela că cei -ce nu duceau mîncare cu ei, făceau tbaie şi se întorceau acasă, pe cînd cei ce mergeau
la Haieu trebuiau să aibă mlîncare sau bani pentru prînz sau cină.
Datorită celor menţionate, arendaşul băilor Ioan Mata se plînge că
nu mai poate plăti suma fixată prin contractul de arendare {de peste
3 500 fl.) deoarece s,e ruinează. Cere reducerea preţului arenzii la 900 fl.
- ţinind cont de veniturile slalbe ale !băilor, în aceste condiţii acceptind
şi pe mai departe arenda:68 •
Nu cunoaştem felul în care s-a rezolvat cererea, dar documentele
anilor 1820-1834 denotă faptul că arendaşii solicită frecvent .şi tot mai
insistent efectuaTea unor reparaţii de mai mari proporţii atît 1a bazine
cit şi la edificii, deoarece cu ilipsa de comoditate şi a condiţiilor igienice
nu puteau atrage în nici un ,caz un număr mai mare de vizitatori care
să le asigure şi un venit ,constant.
In anul 1820 se elaborează de către comitat lista oficială a preţu
rilor mîncărurilor, băuturilor şi camerelor de la băi. Această listă ne
oferă relaţii despre sortimentele destul de bogate existente pentru perioada respectivă. Se ·specifica costul unei porţii de mîncare precum şi
a băuturilor alcoolice, (vin, vermut) şi a răcoritoarelor (punci, limonadă, lapte, cafea sau ciocolată). Lista fixa preţul unei camere de închiriat pentru o zi la 2 fl. 40 cr. iar pentru o noapte la 2 fl. 20 cr. 69
Băile emu frecventate în 1afară de oaspeţii obişnuiţi, bogaţi sau să
raci şi de soldaţii care sufereau de diverse boli. Astfel în cursul anului
1828, ca urmare ,a ordinului prefectului oraşului Orapea, au urmat tratamentul necesar 36 de soldaţi din garnizoana ·cetăţii timp de 30 de zile
iar mai tîrziu 14 soldaţi din regimentul contelui Hardeg,g Cura'Ser. Ca
1

1

67

68

69

Ibidem, dosar nr. 3799, fila 285-287.
Ibidem, dosar nr. 3800, fila 21.
Ibidem, fila 10; 262.
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urmare arendaşul solicită achitarea cheltuielilor avute cu aceştia, sumă
care se ridica la 75 Rf1,î 0
Pentru atragerea vizitatorilor la băi, în anul 1834 ,se alocă suma de
10. 741 fl., 41 cr. pentru construiirea unui loc de plimbare acoperit şi
închis lateral cu sticlă decorată cu picturi. Din păcate cutremurul de
pămînt din 15 octombrie ,1834 dărîmă acest loc de agrement deosebit de
frumos şi provoacă numeroase alte stricăciuni, încit Episcopia va fi nevoită să cheltuiască pentru repararea băilor suma de 3141 Rfl. 34 cr.' 1
învestiţii mari se fac şi în anul următor în acest sens încheindu-se
un contract cu meşterul constructor Barthel Gheorghe în vederea ridicării unei noi clădiri a băilor contra sumei de 11 087 fl. Cădirea
urma LSă fie ,gata în august 1835•2 •
Cîţiva ani mai tirziu (1840) se efectuează lucrări de instalaţii la
noul izvor creat în ufima cutremurului - se vor face toate amenajă
rile necesare funcţionării aici a unei băi cu aburi. 73
Prin finisarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii întreprinse între
anii 1834-1840, începe să se schimbe aspectul băilor, dar în 22 decembrie 1841 74 izbucneşte un puternic incendiu, de pe urma căruia băile au
avut mult de suferit, arzînd vechea clădire în care erau 12 camere de
oaspeţi şi 2 băi cu oglinzi. Pentru a se pute.a reda cît mai repede în folosinţă baia distrusă, epis•copul Laicsak propune ca să 6e focă un acoperiş
provizoriu peste zidurile intacte, însă prefectul Bihorului, J6sa Petru
este de părere că pentr'u comoditatea oaspeţilor ce frecventau băile ar
fi mai util să se investească o sumă de bani mai mare şi să se clădească
un edificiu modern şi bine dotat.
în acest scop se întocmesc mai multe proiecte, ca cel prezentat de
inginerul Fidy şi de inginerul Engelbert Hubl, care va face -'?i un deviz
privind necesarul de materiale 'Şi manoperă pentru construirea noii clă
diri proiectate. Acesta urma să fie un hotel cu etaj, cu camere pentru
oaspeţi cu băi de aburi şi de nămol iar pentru comoditate să aibă în
aceiaşi clădire o cîrciumă, cafenea, restaurant şi locuinţa arendaşului.
Inginerul Engerbert Hubl estima pentru ridicarea noii clădiri ca necesară suma de 26 375 fl. Acest proiect este aoceptat iar cu efectuarea lucrărilor va fi însă,rcinat însăşi proiectantul, care în cursul anului 1842
va reuşi să ridice în cea mai a.nare parte pereţii clădirii iar parţial le
va acoperi - cheltuind pentru aceste lucrări suma de 11 289 fl. în urma
morţii sale survenită în acelaşi an, cu continuarea şi definitivarea lu7

o Ibidem, file 280-281.

71

Ibidem, fila 309-337; N a g y Sando r, op. cit., p. 146: A.S.O„ Fond Capitlul episcopiei rom. cat. Oradea, Actele şedinţelo,r economice, doc. nr. 371/1835.
72
Ibidem, fila 364-367.
73
Ibidem, dosar nr. 3801, fila 4.
74
Ibidem, fila 35. Din lipsa unei documentări temeinice unii autori au datat incendiul în anul 1842 sau în 1843. Astfel Titus Ro ş u, op. cit., în Crişana, 29
iunie, 1974, p. 2 citînd ca sursă de informaţie May e r Anta 1, op. cit.; I o an
T ă m a ş, op. cit., p. 92.
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crărilor va fi însărcinat meşterul consbructor Czigler Antal cu obligaţia de a o termina pînă 'în anul 1844.i5 Pentru acoperirea cheltuielilor de construcţie în anul 1843 se acordă în plus suma de 5 OOO fl. din
fundaţia Laicsak. 76
Pentru a motiva .şi mai bine necesitatea alocării unor sume mai
mari pentru refacerea băilor 1 Mai, medicul şi chirurgul oraşului Ora-

dea, Grosz Frederic le face o descriere din punct de vedere al amplasării geografice, a calităţiQOT fizice ~i chimice ale apei precum şi a bolilor care se tratează cu ajutorul lor. Medicul menţionează că efectele
binefăcătoare ale băilor au fost ,apreciate încă de lanus Pannonius, Nicolaus Olahus etc. Din punct de vedere al calităţilor fizice apreciază
apele ca fiind curate, JimpeZii cu 30-40° temperatură care se poate
regla cu apă rece pentru a se folosi în cura internă. Dintre bolile care
se tratează cu succes 'în băi aminteşte: debilitatea, paralizia, afecţiuni ale
auzului şi văzului, steriliitatea, bolile nervoase etc. 77
între anii 1841-1842 băile au fost arendate lui Gosztonyi Daniel
pentru suma de 2 600 fl. anual. Faţă de contractul din 1817, redat anterior, intervine o clauză în plus .şi anume obligaţia arendaşului de a
permite triata.rea la băi ca urmare a recomandării medicului, ,a soldatilor bolnavi, fără perceperea vreunei taxe sau reducerea preţului arenzii.
Preţul camerelor şi a încălzirii rămîne identic 78 .
în 1842, băile sînt arendate de Flich Ştefan, cu care ocazie a fost
înto cmit un inventarr exact ,al bunurilorr mobile şi imobile ,ale băilor ră
mase după incendiul din decembrie 1841:
1. Un şopron pentru căruţe din zid de piatră cu acoperiş de şindrilă
şi uşă de lemn care putea adăposti 4 cai. 2. In ("1.lrtea de jos se găseşte
o baie numită „baia cu sălcii", avînd două vestiare, uşi şi acoperiş de
şindrilă. Tot acolo mai era o baie mare din scînduri :cu două vestiare.
statuia Sf. Ladislau cioplită în piatră, un grajd cu acoperiş din trestie,
lingă el un 9 opron de scindură 1şi o bucătărie. Curtea era împrejmuită
cu un gard fo stare acceptabilă. 3. înspre baia arsă s.....a menţinut o
poartă mare de scîndură, o capelă din piatră cu acoperiş din şindriki. o
pivniţă cu acoperiş de şindrilă, o cadă de lemn sălpată in pămînt cu
cercuri de fier, ce se folosea drept baie de aburi şi era în stare destul de
bună. La fel s-a menţinut şi podul de peste Peţa. 4. In ceea ce prh·eşte
mobilierul, după incendiu au mai rămas folosibile doar -10 paturi. 5 ulcioare obişnuite, 5 vopsite, 4 cuiere, o masă mare de bucătărie. 20 de
bănci dintre care 6 cu defecte, un isuport pe care se ţineau pahare1e de
către cei ce beau .apă minerală şi 10 mese. Cele două fîntîni dintre baie
şi locul amenajat pentru plimbare în pădurice erau iÎn stare ,de funcţio
nare79.
1

75
70
77

78
79

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

fila 50-62.
dosar nr. 3952, fila 19-21.
dosar nr. 3801, fila 39-41.
fila 42-45.
fila 63-64.
https://biblioteca-digitala.ro

IstOTicul băilor termale „1 Mai"

25

•

--

{~

Si'
'<t'

o:,

......

-

•f'"·

.a

'"" ,

::l

~ţ

::r:
....,

~

....

;-...

l-o

..... ~

Q)

.a

~(
'
,<:\;

\;;

~

~,

c::

\

::l

l-o
Q)

,,t

c::
c::

.M

,:'i::

,,' :,

\

"

...::::

·,

'

~

\

"'t

Q)

.J
f
f'

'O

....,

....,C'd

;,

.
'" ·~1~. , ! „

,\

' '!

.

'..,

!

'oJJ

r,::i

: ,

",. ''

t '

ţ

Q)

~

r@

.

~

fr

1·

563

u

Q)

ol-o
o.

ţ

ţ

ţ
~

î

·~

·c

l

'O

'u°

t-

'5
c::

~t),..

C'd

o.

'

I h ,..,'

·-c::c::
Q)

::l

....,.

~

u

Q)

U)

https://biblioteca-digitala.ro

564

I.

Căluşer,

T. Sfîrlea

26

Pentru a verifica st.adiul lucrărilor începute 'În 1842 şi 1a stabili necesarul de mobilier pentru dotarea camerelor, în 1844 s-a trimis de către
Episcopie o comisie care va întocmi un referat cu constatările făcute.
Astfel în cele 29 de 'camere pentru ,oasipeţi, în cele patru camere de la
baie cu oglinzi şi în cameria de băut apă minerală erau necesare: 32 de
canapele, 112 scaune, 48 mese, 38 dulapuri, 12 cuiere, 35 noptiere, 49
paturi, 49 saltele, 32 oglinzi, 49 plapume, 98 feţe de plapumă, 98 cearceafuri, 98 perne. 200 feţe de ,pernă, 49 1sfeşnice pentru luminări, 49 stingătoare pentru .sfeşnice, 94 prosoape, 4 7 lighiane, 24 lămpi
pentru
perete.
Deo-carndată cafeneaua, sufrageria şi camera de băut apă minerală
nu erau mobilate. 1n cafenea se preooniza să se confecţioneze canapele
din posta\' bordo în jurul ,pereţilor, să LSe procure o masă de biliard, 4
mese de joc, 12 scaune şi două oglinzi mari. In sufragerie se 'V1Qr pune
canap2le de jur împrejurul pereţilor, îmbrăcate tot în stofă bordo.
Această sală se va folosi şi pentru baluri şi ar necesita 4 oglinzi frumoase,
o masă mare, 4 mese mici iŞi 36 de \Scaune ,cu spătar. 1n camera de băut
apă minerală se vor pune de asemenea canapele în jurul ·pereţilor, 6
mese acoperite cu pînză, 40 de pahare pentru băut apă.
Ţinîndu~se cont de faptul că băile sînt frecventate de persoane suferind de boli diverse (unele molipsito.are) se impune -amenajarea unei
băi speciale pentru bolnavi pentru ca ,aceştia să nu vină in contact cu
persoanele venite pentru delectare. La Jel ise impune păstrarea curăţe
niei şi a or'Ciinei, iar ifintîna din exterior, care este .dificil de manenat
trebuie modificată, ridicîndu-se o altă fîntînă cu 4 guri de scurgere. Mai
trebuia amenajat un chioşc de unde să se cumpere bilete de baie şi unde
să se înregistreze numele exact ,şi -adresa vizitatorilor.
Deoarece în băi 1se găsea numai un izvor cu apă rece, unde se putea
ajunge doar cu barca, era necesar să se confecţioneze focă o barcă, care
ar servi şi la delectarea musafirilor.
Baia cu oglinzi să fie separată pentru bărbaţi şi pentru fernei. iar
·sobele de fier din 'Vestiarele acestor bări. se i1mpune a fi inlocuite cu rnbe
de teracotă, care ar înicălzi mult mai bine.
Pentru oaspeţi se vor confecţiona ,costume de baie 'după indicaţia
medicului Grosz Frederic, special pentru femei şi pentru bărbaţi.
În ca.ridorul de sus şi de jos, precum şi în fiecare cameră se va
afişa tabel ul cu preţurile fixa te la băi.
Pentru ca această clădire deosebit de frumoasă şi de bine dotată
să poată oferi vizitatorilor şi agrementul necesar, se via amenaja ca loc
de plimbare păduricea din faţa clădirii, cu locuri speciale destinate distracţiei. Pentru ca Jntersecţia dintre Băile Felix .şi Bările 1 Mai să nu
fie veşnic un loc expUIS accidentelor - fiind îngust stricat şi neavînd
vizibilitatea necesară se impune refacerea podului s1u construirea unuia
nou de piatră şi mult mai lat.
1

1
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Intre pivniţă şi gheţărie va trebui construită şi o cofetărie, precum
şi o prăvălioară pentru negustori. Pentru delectarea oaspeţilor trebuia
angajată o orchestră, chiar dacă nu în mod permanent, cel puţin de
trei ori pe săptămînă.
Astfel pregătite şi dotate băile, trebuia ,angajat şi pe1·sonalul necesar pentru păstrarea ordinei şi curăţeniei:
1. Un administrator şef, 1care va avea obligaţia să supran~gheze buna
desfăşurare a activităţUor în băi. 2. Un <'•asier care să vîndă zilnic biletele de diferite categorii, pe care le va primi de la a'dminis'tratorul şef,
şi care va nota iîntr-un regi1stru num•ele -'?i adresa celor ce frecventau
băile. 3. Un 1strîngător de bilete C'are va rupe biletele deja vîndute şi
va arăta oaspeţilor unde trebuie să meargă la baie. Acesta mai avea atribuţia de a închiria costumele de baie. 4. Un notar care va conduce un jurnal de însemnări în zilele de percepere a dijmei pentru cînepă de la locuitorii din Haieu. 5. Un îngrijitor al clădirii, ca:re urma ,să întreţină C'UrcJ.ţenia camerelor şi coridoarelor, iar soţia sa a hainelor de pat. Avea
obligaţia să consemneze -în registru numele. adresa exactă şi ora sosirii
celor care vor locui în clădire. 6. Se va mai angaja un ospătar care va
servi băuturile. 7. Un slujitor pentru diversele munci ce se vor ivi (tă
iatul lemnelor, făcutul focului). 8. Un paznic care va îngriji de căruţele
şi de animalele musafirilor. 9. Un ucenic la cafenea, c,a:re să întreţină
curăţenia, biliardul din cafenea, să servească ţigări şi tutun tăiat pentru
pipe.
Lista mîncărudlor, precum şi a pr1eţurHor lor, v,or fi fixate împreună cu medicul Grosz Frederic, urmînd să se găsească totdeauna
şi mîncăruri speciiale pentru bolnavi. Pirogramul de funcţionare urma să
fie de la 4 dimineaţa pină la ora zece seara.
1n final se ,prevede o cameră specială pentru medic, înzestrată cu
toate instrumentele ne0esare. 80
Tot în anul 1844, medicul Grosz Frederic face o apreciere privind
Băile 1 Mai şi Felix, în care consideră că Bihorul se poate enumera la
loc de frunte în ceea ce priveş'te izvoarele de apă caldă pe care le deţine, precum şi cele de diveese
ape minerale. Dacă aceste băi ar fd
foarte bine intreţinute, mulţi bani ar rămîne în comitatul Bihor, deoarece oamenii nu ar mai frecventa băile şi apele minerale de ila Ischl,
Gastayn, Kads.bad şi Aibano, care nu au calităţi superioare apelor de la
Băile 1 Mai şi Felix. De altfel în 1841, La consfătukea medicilor de la
Budapesta, Grosz Frederic mai prezentase ,calităţile curative ale acestor ape: curate, foarte limpezi, cu o capacitate de 57,000 fanţi pe oră dintr-un singur imor.
Cu aceeaşi ocazie, medicul dtat mai ,sU:S susţinea necesitatea reoonslruirii Băilor 1 Mai după incendiul suferit, însă în aşa .fel ca să corespundă cerinţel10 1r !bolnavilor ,şi paoienţilor internaţi. In acelaşi timp aprecia faptul că s-au început lucră,rile la celle două băi cu oglinzi, la bai.a
80

Ibidem, fila 222-226.
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cu căzi, la baia cu nămol, Ia cea cu aburi, lucrări ce sînt foarte necesare81.
In anul 1845, arendaşul băilor era Flich Şlefan, din timpul căruia
nu găsim menţiuni deosebite. Ştim doar că plfl.tea o arendă de 1 204 fil.
In 1847 găsim prima menţiune despre un administrator al băilor în persoana lui Gyurcsak Francisc care a primit instrucţiuni precise de la Episcopie referitoare la atribuţiile sale:
- Trebuia ~ă primească oaspeţii cu tot respectul cuvenit şi să organizeze .cazarea lor după rang şi situaţie.
- Să supravegheze întreg personalul din băi per. tru ca ~c~ta să-şi
efectueze la timp şi 'C"onştiincios atribuţiile.
- Să întreţină în bună .stare mobiUerul din încăperi şi toate bunurile mobile şi imobile preluate prin inventar.
- Să manipuleze fondurHe băilor - veniturile şi cheltuielile
ţinind în acest scop un registru de cheltuieli şi socoteli.
- Să vegheze ca diferitele feluri de mîncare ce se servesc să fie
de bună ca'litate, proaspete şi să se încaldreze în tarif. în acelaşi document primea instrucţiuni şi şpanul băilor, Huszar Elik, care trebuia să
supravegheze curăţenia, comoditatea rpacienţilor, funcţionalitatea clă
dirilor pentru ca acestea să fie renovate în caz de nevoie. Şpanul trebuia să se ocupe şi de aprovizionarea băilor cu alimente -'?i băuturi, iar
sumele cheltuite în acest scop le nota într-un jurnal. Veniturile obţi
nute le depunea săptămînal la casieria domeni,ală 82 •
Pentru a conferi un pluis de siguranţă noilor construcţii ridicate,
care au mărit capaicitatea băilor sporind în aceil3-'?i timp confortul şi
comoditatea oaspeţilor, acestea sînt aisi,gurate contra incendiilor în anul
1848 - cu suma de 2 463 ;fil83 .
Cu toate construcţiile ş.i reparaţiile efectuate ,în ac~ti ani mai erau
multe de făcut la băi. Acest lucru rezultă din adresa oficia1ă ,a comitelui din anul 1853 trimisă episcopiei, în care cere să se întreţină băile
în cea mai bună stare pentru a putea fi folosite în condiţii optime de
pacienţii bolnarvi. ,,S-a constatat cu ,regret se spune în adresă - că
băile Episcopeşti şi Felix nu ise ridică la nivelul celorlalte băi de asemenea natură din ţară din punct de ,vedere al dotării, curăţeniei şi al
edificiilor". Pentru îmbunătăţirea situaţiei se propun luarea de măsuri
ca: rep,ararea drumllllui de acces spre băi în primul ,rînd a intersecţiei
care duce la Beiuş şi :păstriarea curăţeniei mai ales de lingă băNe populare unde se adună grămezi de gunoi care contravin tuturor normelor
de igienă. Se cere dotarea camerelor şi a culoarelor cu sonerii ca în
caz de nevoie, apelul l,a personalul de serviciu să fie uşurat, numirea
1

81

Ibidem, dosar nr. 3801.
Ibidem, dosar nr. 3802, fila 248-251.
83 Ibidem, dosar nr. 3'298, fila 3. Se asigură acoperişul băilor cu 1116 fl., stilpil de susţinere cu 240 fl., baia de scinduri cu 378 fl., camerele cu 288, băile de Ia
.,baia cu salcii" cu 216 fl. şi grajdul 225 fl.
82
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de supraveghetori la vestiare, repararea băilor familiare precum şi a
săracilor. In ceea ce priveşte baia cu căzi care funcţiona într-o clădire
de lemn, separată ,avînd 6 camere cu 1 sau 2 căzi, era într-o stare de
degradare avansată (podele stricate, căzile putrezite) încîL medicul oraşului le considera 1 dăunătoare sănătăţii celor care le frecventau. De
aceea se propune modifici:lrea acestor băi prin ·scoaterea căzilor şi s,lparea unui singur bazin mare 84 •
Se pare că nu s-a ţinut cont prea mult de aceste recorn.and,\ri, deoarece în anul următor iSe intervine din nou şi se cere ca apa să fie s-chimbată regulat, orice început de epidemie să fie imediiat semna'lat, medicului să i se asigure o cameră separată pentru consultaţii, spălarea cînepii să fie interzisă în imediata apropiere a băilor etc. 85 • Mai mult, se
constată că băile nu aveau asistenţa medi·oală permanent asigurată p1intr-un mediic competent. De aceea prefectura propune, pentru rezo'1varea
situaţiei, numirna medicului şef a1l oraşului Oradea Grosz Allbert ,ca
medic temporar al băifor începînd din 15 ·mai şi pînă la teruninarea sezonului de vîrf. Medicul urma să consulte în anumite zile fix,ate contra
unui tarif 86 •
Cu scopul declarat de .a informa populaţia caire fo lose,a apele termale fără nici o preSicripţie medicală, Grosz va .scrie o broşură în care
recomandă folosirea cu succes a băt1or în anumite bo'li ca reumatism,
boli de ficat, splină, rinichi, stomac 87 •
Dar problema medi'C'ului nu se v,a rezolva decît în aprHie 1856 cind
va fi numit în mod oficial ca med.k al băilor Mayer Antal. Acesta urma
să dea consUiltaţii competente în fiecare după masă padenţilor din băi,
începînd din luna mai _şi pînă Ia sfirşitul 'lui iulie - fiind retribuit cu
suma de 400 fl. 88 •
Tot în vederea menţinerii condiţiilor de igienă, în anul ,1857 se
constituie ipentru Băi1 le 1 M-ai şi Felix un inSlpectOTat sanitar permanent
foTmat din: primar sau 1ocţiiooTul acestuia, dintr~un inspector, un comisar al băilor, mediicllll şi cite un reprezentant al proprietarilor amibelor băi. Acest organism arvea obllig.aţii'le:
- să supravegheze aplicarea tratamentului medical prescris precum şi starea izvoaTelor. De asemenea va veghea ca proprietarii să nu
întreprindă nici o măsură care să împiedice folosirea 1n mod curent a
1

1

băilor;

- se va preocupa ca oaspeţii să aibă
de destindere să fie bine întreţinute;
să fie preocupaţi ca nimic să nu

distracţia asigurată şi

ştirbească

locurile

bunul renume al

băilor;
84
85
86
87

Ibidem, dosar nr. 3803, fila 27-32.
Ibidem, fila 143-144.
Ibidem, fil,a 145-150.
G ros z A 1 b e r t, A nagyvtiradi filrdok, Utmutatas a videki nep hasznci-

latcira (Băile orădene, Călăuză pentru uzul populaţiei de la ţară) Oradea, 1855.
88 A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3803, fila 172-180.
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comisurul bJilor Ya supraveghea aplicarea regulamentului pri\ind
inclusiv lista de preţuri.
trebuie să menţină starea sanitară bună a băilor, să
supravegheze activitatea medicului adjunct, care locuia în băi, precum şi
buna funcţionare a sălilor de tratament şi întreţinerea izvoarelor.
Se constituia fondul de tratament (sanitar) care urma să acopere
cheltuielile inspectoratului sanitar, salariul medicului băilor, precum şi
întreţinerea locurilor special amenajate pentru destinderea şi distracţia
oaspeţilor. Aceste cheltuieli nu vor fi cerute nici de la proprietarii băilor
şi nu se vor percepe nici de la populaţia localităţilor înconjurătoare. ln
vederea menţinerii şi creşterii acestui fond comun pentru amîndouă
bc1ile, se \·or lua următoarele măsuri:
- se va percepe o taxă de tratament de la persoanele care rămîn
în băi cel pu\in 4 zile, astfel: de la cei bogaţi 2 fl., de la cei de condiţie
mijlocie 1 fl., de la părinţii copiilor bogaţi 20 cr.
- inspedoratul putea organiza baluri, distracţii, ale căror beneficii
îi reveneau integral. 8 lJ
Din cele de mai sus reiese limpede că proprietarii băilor nu erau dispuşi să cheltuiască sume prea mari pentru întreţinerea acestora, cu toate
că începînd din 1856 din arenda Băilor Episcopeşti se încasau 5.000 fl. 90
Reparaţiile necesare se aprobau foarte greu şi numai la intervenţia organelor de stat sau sanitare. Astfel, în 1859 medicul Wachtel David fă
cînd o inspecţie la băi a întocmit un raport referitor la separarea - cit
mai urgentă a băilor cu oglinzi pe sexe şi repararea băilor cu căzi. Cu
această ocazie constată că duşurile de la băile „Stefan" (a nobililor) şi
„Elisabeta" (baia populară) au efecte tămăduitoare şi de aceea consideră
că ar fi util să se construiască încăperi speciale pentru ca aceste duşuri
să se poată folosi în cele mai bune condiţii, să nu se mai producă aglomeraţie. Deoarece aceste măsuri se impun a fi luate atît pentru uşurarea
suferinţelor oamenilor bolnavi, cit şi pentru menţinerea bunului renume
al băilor, s-au dat toate dispoziţiile necesare pentru aplicarea lorn.
In anul 1871 membrii „Asociaţiei medicilor, farmaciştilor şi naturaliştilor" din comitatul Bihor întocmesc un memoriu în care cer renovarea totală a clădirilor şi dotarea corespunzătoare a ambelor băi de lingă
Oradean 2 • Prin măsurile luate de proprietarul băilor se observă că s-a
ţinut cont de memoriu mai ales în problemele referitoare la asistenţa
sanitară care trebuia să ţină pasul cu dezvoltarea civilizaţiei şi cu pretenţiile epocii.
In anii următori se fac investiţii pentru ridicarea unor clădiri noi,
bine dotate precum şi pentru repararea şi întreţinerea celor existente,
se repară fîntîna cu pompe care alimenta băile cu apă potabilă şi se refuncţionarea băilor,
Medicul băilor

fi

9

90
!li

02

Ibidem, fila 200--,204.
Ibidem, fila 166-169.
Ibidem, fila 254-255.
Bor o vs z k y Sa m u, op. cit., p. 341.
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face popicăria!l 3 • Intre 1889-1890 se alocă suma de 99 540 fl. pentru
construirea unei noi clădiri numite „Coursalon" avînd săli pentru tratament, sală de mese, sală de dans şi salon de conversaţie. Lucrările la
această clădire precum şi reparaţiile necesare de la „Hotelul popular",
hotelul „America", introducerea canalizării şi ridicarea gheţăriei vor fi
efectuate de arhitectul Riman6czy Kalman. 94 Clădirile nou construite şi
cele reparate erau însă deficitare în ceea ce priveşte dotarea lor cu mobilier. în acest scop se va încheia un contract cu negustorul Preisz Mihai
care se angaja să mobileze 16 camere de categoria I, 13 sufragerii de
aceeaşi categorie, 13 camere de categoria a II-a, sala de festivităţi, prînzitorul, cafeneaua şi 41 de camere de categoria a III-a pînă în mai 1890
contra sumei de 9 OOO fl. Mobilele şi toate accesoriile vor fi de cea mai
bună calitate iar camerele vor fi dotate în funcţie de categorie însă
cu toate obiectele necesare pentru care negustorul oferea garanţie 1 an
de zile!i.i_ în scopul popularizării băilor, în anul 1896 medicul Filkor Ludovic va edita o broşură intitulată „Prezentarea băilor Sf. Ladislau
(Băile Episcopeşti) (,,Szent Laszlo Puspok-fi.ird6 ismertetese"). Pentru
a se cunoaşte condiţiile pe care le ofereau băile în momentul respectiv
el dă o descriere detailată a lor, menţionînd că perioada de tratament
este cuprinsă intre 1 mai şi sfirşitul lui septembrie.
Terenul destinat băilor era format din două părţi, parcul şi curtea.
Parcul avea aproximativ 500 de hectare cu alei bine întreţinute pentru
plimbare şi multe flori. In partea sudică se găsea noua clădire (coursalon) - cu sălile de tratament; în nord „clădirea centrală" cu 46 de
camere de oaspeţi de unde se putea ajunge printr-un coridor închis la
băile recent construite „Stefan" (pentru bărbaţi) şi „Elisabeta" (pentru
femei), precum şi la vestiare, baia cu căzi şi baia cu aburi. In partea
estică a parcului erau baia cu nuiele, baia cu nămol, baia familiară cu
cabine şi izvorul „Frederic" - ale cărei ape minerale se foloseau pentru cura internă. In vest era hotelul „America" cu un etaj, avînd 40 de
camere.
In „curtea mare" se găseau băile şi locurile de cazare mai modeste
- astfel hotelul „Popular" cu 45 de camere şi băile „Laurenţiu" şi „Ladislau". Tot aici erau şi clădirile administrative.
Asistenţa medicală era asigurată de medicul Filkor Ludovic care
locuia în băi în perioada mai-septembrie. Pentru tratarea bolnavilor se
foloseau în afară de băile propriu-zise, cura internă cu apă minerală,
masajul şi tratamentul electric.
1n ceea ce priveşte preţurile fixate pentru camere şi folosirea băilor
acestea erau destul de acceptabile, oferindu-se pentru cei ce frecventau
băile la începutul şi sfîrşitul sezonului o reducere de preţuri de 30°/o.
93

94
95

A.S.O., E.R.C.O., dos,ar nr. 3803, fila 257-526; dosar nr. 4541, doc. 450/1874.
Ibidem, dosar nr. 3803, fila 527.
Ibidem, dosar nr. 3804, fila 38-40; dosar nr. 3298, fila 66-70.
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Pentru distrarea oaspeţilor era muzică de promenadă de trei ori pe
zi, teatru de marionete, diferite jocuri distractive, la casinou soseau ziare
şi reviste atît centrale cit şi locale, era biliard şi o bibliotecă bogată. Se
organizau seri distractive, reprezentaţii teatrale, baluri, tombole, excursii
în împrejurimi şi la Oradea. În băi funcţiona şi un magazin bine doL1t
cu mărfuri.
Ca urmare a dezvoltării staţiunii, numărul persoanelor care le frecventau a sporit considerabil, depăşind cifra de 4-5 OOO anual.t'u
La expoziţia milenară organizată în anul 1896, băile 1 Mai au fost
premiate cu medalia Milenară de aur şi diploma de onoare! 17 drept
recunoaştere a efectelor curative a acestor ape termale.
În acelaşi an băile se vor arenda pînă în 1911 lui Czegledy Alexandru, dar acesta nu poate face faţă condiţiilor impuse şi renunţă în 190f' 8
în favoarea lui Erenyi Samuel - care face o propunere îndrăzneaţă şi
riscantă proprietarului băilor şi anume o arendă pe termen lung de
30 de ani {1902-1932) pentru el şi urmaşii lui, contra taxei anuale de
16 OOO coroane 99 . Stipulaţiile contractuale nu vor fi aprobate, însă ca
document, acesta oferă date interesante privind băile. Astfel, inventarul
întocmit cu acest prilej evalua bunurile deţinute la suma de 24 667 coroane. Arendaşul avea obligaţia să mărească capacitatea sălii de mec;e
existente sau să construiască una nouă, deoarece actuala nu mai corespundea afluxului de vizitatori. Pentru lucrările de construcţii ce le-ar
întreprinde, Episcopia punea la dispoziţie lemnele, piatra necesară şi permitea folosirea cărămidăriei domeniale.
Arendaşul precedent reuşise să realizeze legătura telefonică între
băi şi Oradea, ceea ce era încă un semn al dezvoltării şi civilizaţiei, dar
băile mai aveau şi telegraf şi gară la calea ferată.
Deoarece arendarea pe termen lung nu a fost aprobată, Episcopia
va încheia contracte separate cu persoane diferite, pentru băi, restaurant, servicii medicale, orchestră, întreţinerea bunurilor deţinute etc. 100
In urma dezvoiltă,rii staţiunii a spo,rit şi numărul pernonalului angajat care era fo'!1ITI1alt din: a1dminiistrator, medic, notar, grădinar, portar.
băieşi, strîngăto'f' de bilete, un pazniiJc al parcului şi 5 slujitori angaja\i
temporar 10 1 •
Într-un regulament de olidine interioară din anul 1903 se stabi-leau
atribuţiuni:e exacte ale perisonalu'lui şi a oaS'peţi'lor băilor 1 Mai. Astfel
administrato,ruil ern obligat să locuiască .în mod permanent în băi, să
execute ordinele primite de la autorităţi,le superioare, să supravegheze
ordinea şi curăţenia băiloL Personalul auxiliar angajat temporar la băi
90

Ibidem, dos,ir nr. 3804, fila 270-273; Ho h 1 f e 1 d

nach (Almanahul

băilor),

Budapesta, 1898, p. 145-147.
7
!l
J\ u re 1 T r i p o n, op. cit., p. 232.
98
AS.O., E.R.C.0., dosar nr. 3298, p. 88.
m Ibidem, fila 73-82.
rno Ibidem, fila 89-96.
101
Ibidem, dosar nr. 3804, fila 15.
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depinzînd în mod direct de acesta - exceptînd portarul, băieşii şi paznicul de noapte care erau angajaţi permanenţi şi care nu puteau fi eliberaţi din funcţie fără încuviinţarea autorităţilor superioare. In biroul
administratorului se ţinea o ,condică de sugestii şi reclamaţii în care
oricine putea să scrie ceea ce dorea.
l\fedicul locuia în băi în perioada 1 mai - sfirşitul lui septembrie.
oficiind consultaţii şi prescriind tratamentul de urmat, atit dimineaţa
cit .şi după masă. El deţinea o trusă ambulantă dotată cu toate medicamentele necesare. Medicul avea obligaţia de a trata bolnaYil săraci
fără a percepe de la aceştia nici un fel de taxă. Tot el trebuia să scrie
lucrări prin care să JX>pularizeze efectele tămăduitoare ae băilor. Tr~buia să ia toate măsurile pentru preYenirea oricărei epidemii iar în cazul izbucnirii, să anunţe autorităţile şi să facă totul pentru localizarea ei.
Inspectorul domenial era obligat să inspecteze periodic băile pentru a constata starea acestora.
Se stabileau obligaţii şi pentru cei ce frec,·entau băi:e astfe!: ei
trebuiau să se înregistreze în momentul sosirii într-un jurnal, să achite
costul camerei, să anunţe intenţia de a pleca din băi înainte cu 3 zile
să păstreze mobilierul .şi tot ce se afla în dotarea camerelor, să nu gă
tească în camere. Se interzice gălăgia pe coridoare iar seara după ora
9 şi staţionarea acolo, pentru a nu tulbura liniştea necesară bolna\ilor
,·eniţi la .tratament. Ţinut.a celor ce frecYentau băile trebuia să fie ru'\'iincioasă iar fumatul şi consumarea băuturilor alcoolice se interzicea în vestiare şi în băi 102 •
ln anul 1903, administratorul băilor, Fischhof întocmeşte un raport
referitor la pămintul „moor" '(nămolul) descoperit cu ciţiYa ani in urmă
la băi. Mostre s-au trimis la Budapesta şi au fost analizate de medicii
Mosko,its şi Frater Emeric - care au constatat că este de cea mai bu.'1ă
calitate, însă pentru a stabili exact cantitatea de fier pe care o conţine
se impune o analiză de specialitate. ln acest scop. geologul Szontagh Ya
face o inYestigaţie la băi prhind conţinutul acestui nămo!. adincimea
la care se găseşte şi grosimea stratului. ln urma analizelor s-a constata:
că din punct de Yedere al efectelor curatiYe sînt asemănătoare. s3u
mai bune chiar decît cele de la Franzensbad care costau 1 metru
maja 120 de coroane - ceea ce ar constitui o sursă de ciştig ia plus
pentru băi şi proprietarul lor 103•
In 1908 Intreprinderea de materiale de construcţii din Orads:?3. :1
lui Rosenberg Izso începe construirea unui bazin betonat - YS.:03.!'e:1
lucrării ridicindu-se la 8082 coroane. Pereţii laterali a bazinului ::.Ye.J:..i
grosimea de 40 em. iar fundul 20 cm .. era împărţit în două jwnătă-;i pentru femei şi separat pentru bărbaţi. Alimentarea cu apă a bazbu1ui
se făcea printr-un tub gros de 60 C'Ill. care aducea apa din Pet..:.1. :ar
pentru e,·acuarea apei exista un canal de scurgere. Firma oferea gar.1.:1h-e lbid~m. dosar nr. 3805.
Ibidem.
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timp de doi ani, în care daică din oauza presiunii pămintului pereţii
d.aterali se rvior îndoi şi vor crăp.a - itoate TepaTaţiile necesare vor fi suportate de aceasta 104 •
Sistemul de arrendare fiind şi acum în vigoare pentru băi ele sînt
acordate lui Kom2'Sik Alajos şi iSoţJiei sale pentru o perioadă luI1Jgă - 1
ianuarie 1916-31 decembrie 1940 105 • 1n 1922 se întocmeşte o anexă
ia contract prin caTe arendaşul este scUltit de corustruirea unui nou hotel cu 30 de camere, a re.staura:ntului, a aleei de pHmbare acoperite şi
a terenului de sport - obligiaţii care erau prevăzute în conitractUil iniţial. Se parre că afluxul oaspeţi'lorr la băi nu necesita exbinderrea acestora deoarece numărul lor se ridica la 2-3 OOO pe an 106 • Ca urmare
insă arendaşul va plăti o sumă majorată în contul arenzii, aistfel pentru
perioada 1918-1921 va plăti retroactiv 50 OOO de lei, în 1922-1926 anual va plăti 30 OOO lei, far din 1927 pînă în 1940 - suma de 40 OOO
lei. Pămîntul arător şi finaţul acordat prin contractul iniţial vor fi folo~lte în conitinuare, dacă nu vor fi e:xipropriate prin reforma agrară. 1n
ceea ce prive~te cei 30 de metri de lemne de foc aoordate de prroprietar
în mod gmtuit, arrerud~ul le va primi in continuare dacă pădurrile deţi
nute de Episcopie în acele părţi nu vor fi expropriate 107 •
1n anUJl. 1924 se mai adaugă o anexă l,a contract în .care se prevede
că începînd din acel an şi ·pînă la încheierea perioadei contractuale
(1940) preţul ,arenzii se ridică, diatorită fluctuaţiei monetare şi a inflaţiei, la suma de ,120 OOO lei. Totodată i se aicorda dreptul aren 1 daşului de
a trece arenda dacă doreşte, altei persoane fizioe sau juridice cu condiţia oa acesta să aibă cel puţin aceeaşi situ8'ţie finanda'I'ă cu arendaşii
actuali. Arendaşul nu mai ,prirmea lemne de foc gratui1t, deoarece pădu
rea domeni,a,lă a fost e:xipropriată, şi obligaţia de a întreţine drlllll1urile
ii reveneau initegr1a~ (nu nu1mai 500/o cit se prevăzuse în contractul iniţial) 10s.

După
instalează

captarea izvorului „Ochiul Pompei" (1928) în anul 1930 se
mecani'SIJ:nele de la baia cu valluri arvînd un bazin de 12 x 33 m.
unioa de acest fel din ţa:ră 109 •
1

<» Ibidem,

dosar nr. 3298, fila 108-109.

105

Ibidem, fila 112.

106

C r i s tu S.

N ego e s cu, Ardealul nostru - Transilvania, Banatul, Cri1919, p. 184.
AS.O., E.R.C.O., dosar nr. 3298, fila 113.
108
Ibidem, fila 114-115. Considerăm interesant să notăm lista arendaşilor şi
sumele cu care contractau înţelegerea cu proprietarul băilor - Episcopia rom. cat.
de Oradea, ceea ce demonstrează concludent faptul că băile reprezentau o impoz„
tantă şi substanţială sursă de venituri, beneficiile încasate crescînd anual. Gaş
par Hucherdorif - 1200 fl., Andrei Dra,ga - 1250 fl., Fiihrmann Antal - 1600 fi.,
Gyulai Ioan - 1800 fl., Ioan Mieli - 1840 fl., Ferdinand Mayerhoffer - 2040 fl.,
Francisc Kovacs - 2500 şi 5200 :fil., Ioan Mata - 3585 fl., Gos,ztonyi Daniel 2600 fl., Flich Ştefan - 1204 fl., 'lonas Francisc - 5000 fl., Komornyik Benedek 3500 fl., Schenker Mihai - 7500 fl., Erenyi Samuel - oferea 16.000 coroane, Komsik Alajos - va plăti sume variabile între 30-50.000 lei ajungînd pînă la 120.000 lei.
109 I o a n T ă m a ş, op. cit., p. 93.

şana, Maramureşul, Bucureşti,
101
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O descriere din anul 1943 a băilor consemnează existenţa băilor
- cu 3 bazine mari, a băi,lor „Ellisabeta" şi „Ştefan" care aveau băi cu oglinzi, cu căzi şi cu aburi, vestiare şi un salon; baia
de nămol şi împachetări şi baia cu vialuri. La această dată funcţionau
3 hoteluri - ,,Ştefan" cu 46 de camere, ,,Elisabeta" - cu 42 şi „Hotelul
popuk1 r" cu 36 de camere. Pentru distracţia vizitatorilor, în băi funcţiona
restaurantul, era ,angajată o orichestră permanentă, se orgianizau seri
de dans, erau amenajate terenuri de tenis şi popice şi funcţiona o bibliotecă bine dotată 110 .
În această perioadă, prefectul ,oriaşului Oriadeia insipecteiază băi,le şi
pentru remedierea lipsuri lor constatate, dă di-spoziţiile necesarre. Pentru
a asigura asistenţa sanitară ,corespunzătoare era necesar ca medicul băi
lor să fie dotat cu toate instrumentele medicale necesare. Se puneo
problema şi a deschiderii unei farm,adi ambuliante şi amenajarea unei
camere speciale care se va folosi în cazul ivirii unor boli conta,gioa~c:e.
Pentru asiguriareia igienei băiloT, apa din bazine trebuia sc,.hirnbată zilnic, pereţii L"Şi fundul bazinelor se voir freca cu perii de sfr,mă; trebuia
să se ia t'(}ate mă·sm·Hie ica să nu se scurgă ulei sau ailte muridării din
casa maşinHor în baiia cu valuri. Toate instalaţiile şi conducte!e ca re
urmau să fie instalate trebui,au făcute conform normelor electro-tehnice
în vigoare. În toate :olă!cliriiLe trebuia să fi.ie o instalaţie oon tra incendiilor
,,Minimax·' şi furtunuri pentru stins incendi11le111 •
1n timpul celui de al II-'lea răzlboi mondial băi,le 1 Mai au suferit
btricăciuni gTave din pa1rtea amnatelor g,ermane în retra,gere, care au
demontat instal.aţili.le, au distrus mobilierul, astfel că l.a sfiîrşitul răZJbo
•iuJui băiJ.e nu mai funcţionau.
Naţionalizarea sbaţiunii în anul 1948 a creat condiţii favoralbi~,e dezvoltării ei ra,pide şi armonioase, s~a îmbunătăţit aslistenţa medicală şi a
Î11Jceiput o murucă susţinută de cef\cetare ştiinţifică. Concomitenlt au înc,eput să se execute llllcrăTi importante de amenaj,are şi utilare moderne)
a staţiundi, iair în UJltimili. ani ritmul de dezvoltare a bazei de trDtament
şi hoteliere, este foarte mpid.
Staţiunea dis•pune de 450 locuri de oazare pentru oa,$peţi, răspîn
dite în diferite vile şi paivHfo.ane, 'CU un grad de confort aipreciabi'l şi
de două poposuri turistice cu căsuţe şi teren pentru corturi. Un pa,ilion cu 250 locuri ş'i bază proprie de tratament, aparţinînd U.N.C.A.P.
s-a dat în folosinţă în cursul anului 1979 (15 mai) - preconizindu-se o
extindere cu o capadtate de încă 200 de locuri.
De asemenea se 1are Jn vedere eon:struiroo unui motel pentru A.C.R.
- astfel ca staţiunea 1 Mai să poată dispune pînă în anul 1985 de o
oapaci!tate de tranzit de 3250 locuri 11 2 •
,,Laurenţiu"

1

1

1

Pap p Lajos, Nagyvarad varosismertetes (Ghidul oraşului Oradea), Oradea, 1943, p. 142-144.
111 A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3805.
112 Mulţumim pe această caile ing. Szabo Arnold pentru datele furnizate în legătură cu perspectivele de dezvoltare a băilor 1 Mai.
110
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Inainte de info:rareG. în .staliune, în parte,a stîngă, lîngă pîrîul Pe~a,
s-a dat în fo~Olsinţă în anul 1976 un complex de 14 piscine descoperite
cu apă termală numit „Venus". La inbrarea în ştrand, în sezonul cald.
funcţi·onează un bufet şi o cofeitărie. În af.ară de aceste piscine mai
funcţionează un bazin cu apă termală în aer liber dotat cu o instala\ie
de producere a valuriilor arUfkiale şi se prieYede construirea încă a unui
ştrand înbre staţiunea Felix şi 1 Mai.
Analize,le fizico-'Chimice complexe ale apei şi a nămolului sapropelic format din izvoarele ter1nale, s,turdii'le şi cercetările înitreprin,s,e au
dete1'minat ştiinţific însuşirille lor, iar în funcţi,e de ac-eista tratamentul
balneo terapeutic corespunzător. Apele term1ale sînt utilizate cu succes
în tratarea afecţiuniilor articul!are cu oarncter inflam,ato-r şi cu caracter
degenerativ, în reumatism abarticular, în rafecţiuni posrt:reu1mati1ce, neurologice, ginecologice şi asocia1te (boli metabolice, de nutriţie şi endocrine). Folosite în cum internă, apele mfoerial,e termale exercită o acţiune ca1mantă a.siu,prra spasmelor stomacului, diminueiază secreţia gastrică şi calrrnează dureri,le digestive 113 • Pentru a se putea acorda o asistenţă medioolă e1ît mai promptă şi competentă se prervede construirea
unei policlin id balneare unde ~ă se poată ef ectllla cam 2 OOO de proceduri zilnic.
In ultirrnul timp în staţiunre se foilos,esc din ce în oe ma'i mult mijloacele terapeutice ajutătoare, care pe lingă apele 1termale -şi nămo1, ce
constituie mijloace de bază în tratamentul bolilor indicate, formează
un complex de metode efiJcaice în recîştig,airea sănătăţii bdlnavilor. Dintre 1aceste mijiloa,ce auxiliare în ter,aipeutica bailrneară se pot aminti: gimnasti'Ca mediic,a1ă, hidnoteraipia, electrioberaipin, fototerapia, magnetoterapia, masajul, oura de teren, sporitul, completîn,d gama tr.artaimenltului ce
~e aplică cu suooeis în băi 114 • Demn de menţionat este .şi fo ptul că fo
băile 1 Mai există şi un sanatoriu bailnear de reouperaiDe pentru copii
cu deficienţe locomotorii, cu o c,aipiacitate de 150 de locuri şi bază proprie
de tratament.
Aplicarea unor tr.aJbaimente indiViduali:zJate, judicio s întocmite în
funcţie dre fieoare pacient, sU1prave:gheTea şi asistenţa medi1cală atentă
pe tot timpul curei balneane, îI11SoţHe de 10 seamă de f.aobori ajutători
pentru recr,eerea generală a or:ganismrului conbribuie La îmbunăltăţirea
stării bolnaviilor veniţi Ja tratarrnent. Ca o recunoaşitere a V1alodi terapeutice a factorilor medicali şi naturali de cură, oit şi a eficienţei incontestabile a tratamentelor aplioate, numărul celor veniţi să~şi recapete
1

1

Bihor. Ghid turistic. . . p. 109; Ghidul staţiunilor. . . p. 167; La vi n i u
M u n te anu, I g n a t i e Beri n d e i, L u d o v i c G r i g ore, Mic îndreptar turistic, Băile Felix, Băile 1 Mai, Ed. sport-turism, Bucureşti, 1979, p. 43-48; 54-55.
114 L a v i n i u
M u n t e a n u, I g n a t i e B e r i n d e i, L u d o v i c G r i g or e, op. cit., p. 51-60.
115 Pentru ajutorul acordat în obţinerea reproducerilor fotografice şi a unor
informaţii mulţumim muzeografei Rozalia Poliş şi directorului unităţii de tratament
b:ilneoclimateric a membrilor C.A.P. din băile 1 Mai - tov. Sabin Buştea.
113
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puterea de muncă în statiunea 1 Mai a crescut an de an.
deosebite ale oameniiloir muncii din toată ţara şi ale 1:Juriş
din străinătate recliamă dezvoltarea în continuare atit a sta.ţiunii 1 Mai cit şi a Felix-ului. Acesit fapt atrage dUJpă sine necesitatea urbanizării z;onei şi treicerea comunei Sînmartin în rîndul noilor
orm;;e. Programul de dezvolltaTe a acestei comune prevede pentru actuialul cincinal o creştere sulYstanţia~ă a gradului de ulf\banizare, pTin extinderea ca'pa1 cităţii de caz;are a cefor două băi, deZ'V'Oltarea bazelor de
tratament ale acestora, construirea de blocuri, vilie şi Locuinţe din fonidurile sitatuJui şi ale popu~aţiei, în veder,e.a asigurării condiţiilor optime de
locuit personalului ce deserveşte stJaţiunHe şi unităţile social-economice
de pe raza comunei.
Extinderea liniei de tiramvai din Oradea pină '1a băile 1 Mai şi Felix. lărgire,a şoselei la patru benzi, amenajaTea unui mi1eromuzeu ai satului şi a unei grădini boronice în zona l,aoului cu rezervaţia naturniă
de nuferi, construir,ea unei case de cultură şi a noi complexe camerciale
~i de alimentaţie pubUcă preclllffi şi noi'le zone de agremeTut, vor completa posibHităţi~e de recreiere şi de reflacere a sănătăţii oa151peţiloir din
ţ><1ră şi de peiste hotare, care vor firecven ta băile 1 Mai.
s[mcltut.ea

şi

Solicitările
tilor veniţi

HISTORIC OF THE THERMAL SPA 1 MAY
Summary

Ba'Sed on bibliography, ground observation and numerous documents of archives, the paper presents in an evolutionary synthesis, the existance, the knowledge
and employment of the watering place, the first documentary rnentions, descriptions, leases, chemioal analyses of the warter, buildings, equipments, medical assistance as well as the prospects of development of the 1 May watering place.
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