CONTRIBUŢII LA ISTORICUL CETĂŢII ORADEA -

SECOLELE XVIII-XIX
de

Mihai

Georgiţă

Cetatea şi apoi oraşul Oradea au luat fiinţă, ca şi multe alte oraşe din părţile
ale Ungariei istorice, în jurul mănăstirilor şi catedralelor 1 • Se cunoaşte
faptul că Ungaria se afla sub influenţa civilizaţiei Occidentului care însemna la
acea vreme, sec. XI, în primul rând catolicism, impus şi în structurile de stat laice.
Pentru Occident renumitul istoric francez Georges Duby a stabilit o perioadă
cuprinsă între anii 980-1130, în care mănăstirea predomina în peisajul urbanistic
incipient. Regii îşi alegeau acest sanctuar drept necropolă. Aici veneau să-şi ia
stindardul când porneau în expediţii militare şi tot aici se înălţau rugăciuni pentru
victorie şi se scriau relatări despre faptele lor de vitejie 2 • După afirmaţia aceluiaşi,
urmează "vremea catedralelor" . "Catedrala - subliniază el - este, prin definiţie
biserica episcopului, deci biserica cetăţii şi de aceea arta catedralelor a
însemnat, în primul rând, renaşterea oraşelor în Europa. În secolele XII-XIII
acestea s-au dezvoltat neîncetat, au prins viaţă, şi-au întins suburbiile de-a
lungul drumurilor. Au concentrat toate bogăţiile "3 • Ungaria care făcea parte,
la acea epocă, din lumea catolică apuseană şi-a construit şi întemeiat oraşele cu
aportul şi după modelul Occidentului4 . În ce priveşte oraşul Oradea, este menţionată
şi aici mai întâi mănăstirea, întemeiată de Ladislau I, în jurul anului 1089 5 , la
stânga Crişului Repede, care era sediul Capitlului. Tradiţia atribuie acestui rege şi
întemeierea Episcopiei de Oradea6 • În această mănăstire el a fost înhumat la dorinţa
sa, şi mai târziu, în secolul al XIII-iea, aici au fost redactate legenda mare şi mică
despre faptele sale7 •
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Distruse în timpul invaziei tătare, catedrala şi o parte din fortificaţii au fost
reconstruite în perioada următoare. Cu această ocazie, clădirea catedralei a primit
dimensiuni mai impunătoare şi, totodată, un aspect mai frumos, pus în valoare şi prin
realizarea statuilor regilor maghiari din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. În jurul
catedralei şi al cetăţii se conturează, la sfârşitul secolului al XIII-iea, câteva străduţe ca
suburbii, Olosig, Satul Nou şi Grădina de Vânat, ce aveau juraţi proprii. Acestea se
aflau pe teritoriul Capitlului, iar locuitorii lor, fiind consideraţi drept străini, trebuiau să
plătească taxă de intrare în piaţa de lângă cetate. Un factor important care a dus la
dezvoltarea oraşului atât din punct de vedere economic, cât şi cultural, a fost ridicarea
catedralei de către Papa Bonifaciu al /V-lea, în anul 140 I, la 25 august, la rangul
de loc de pelerinaj, asemeni bisericii San Marco din Veneţia şi a celei din Assisi.
Putem spune că de acum începe perioada de aur pentru oraşul Oradea. În cursul
secolului al XV-iea cetatea Oradiei devine un important centru al culturii şi al
umanismuluiR. Tot în această perioadă, canonicii care locuiau împreună cu episcopul în
cetate se vor muta în oraş, unde îşi construiesc case9 •
Din nefericire, acest centru prosper nu a fost scutit de incursiunile de
pradă ale turcilor otomani, determinându-i astfel pe mulţi locuitori să părăsească
oraşul. Cu toate că pentru repopularea oraşului Matei Corvin acordă, în aprilie
1474, scutirea de taxa tricesimei a tuturor celor care se vor aşeza în Oradea, această
masură nu a condus la rezultatele scontate. La aceasta s-a adăugat şi lipsa sistemului
de fortificaţii şi implicit nesiguranţa potenţialilor locuitori. Această stare de lucruri se
va mai perpetua o perioadă; ceea ce reiese clar din relatările unui călător italian
care, trecând prin Oradea în anul 1535, descrie oraşul ca fiind mic şi fără nici un fel
de ziduri sau alte întărituri, în contrast cu frumuseţea catedralei şi a cetăţii 10 •
O dată ce pericolul otoman devine tot mai evident şi după constituirea
Paşalâcului de la Buda şi a Principatului Autonom al Transilvaniei, Oradea,
dintr-un oraş al Europei culturale, ajunge la mijlocul secolului al XVI-iea oraş al
Europei militare şi politice 11 • În aprilie 1557, cetatea a fost cucerită de oştile principilor
reformaţi ai Transilvaniei şi astfel a fost marcată definitiv integrarea Oradiei în
Principatul Transilvaniei, devenind, prin poziţia~ ei, o cetate de margine, cea mai
importantă în sistemul defensiv al Principatului. In aceste împrejurări Episcopia şi
Capitlul au fost desfiinţate, o parte din biserici şi mănăstiri distmse, iar bunurile
acestora au fost preluate de fiscul Principatului şi de noul stăpân, căpitănia eclaţii.
Demnitatea de căpitan al cetăţii echivala cu aceea de locţiitor al principelui şi acesta
avea menirea de a apăra hotarele de vest ale Transilvaniei; acest fapt a dus la
creşterea prestigiului cetăţii şi a oraşului. Tot acum, cetăţenii sunt ridivaţi la rangul
de nobili, ceea ce a creat mai târziu disensiuni între aceştia şi vechii stăpâni ai
oraşului.

Istoria oraşului Oradea, passim p. 92-122.
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10
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Construirea unei fortificaţii,care să facă faţă noilor condiţii de purtare a
războiului şi deselor incursiuni turco-tătare, era inerentă. Lucrările la fortificaţie
încep în 1569 şi se termină în timpul principelui Rakoczy L cu eforturi considerabile,
încât Gabriel Bethlen afirma, pe bună dreptate, că nimeni nu are dreptul asupra
cetăţii zidită cu banii Ardealului 12 • Cu ocazia acestor lucrări Catedrala Sfânta
Maria, din incinta cetăţii, a fost demolată, iar cu piatra şi cu materialele rezultate,
principele Bethlen consolidează două bastioane 13 • Racokzy I lărgeşte şi adânceşte
şanţul care înconjura cetatea, ridică turnul cu clopot de deasupra porţii mari (fapt
ce denotă absenţa activităţii liturgice în cetate) şi construieşte în interior un castel
în formă pentagonală care înlocuieşte palatul episcopal şi celelalte construcţii
aparţinătoare fortificaţiei vechi 14 •
Însă fortificaţia şi castelul au suferit mari stricăciuni în timpul asediului
otoman din 1660. Totuşi, turcii au acordat o însemnătate deosebită cetăţii şi au
depus eforturi pentru refacerea ei. Clădirea unei biserici din interior, folosită ca
depozit, a fost transformată în geamie, iar cetatea în sediu al garnizoanei otomane,
formată din trei mii de ostaşi 15 •
Oraşul şi cetatea au fost din nou supuse distrugerii şi dezastrului în timpul
asediului austriac din 1691-1692. În urma acestuia numai 21 de case mai puteau fi
locuite. Reconstruirea rapidă a oraşului şi a cetăţii, impusă de repetatele atacuri
turco-tatare s-a realizat cu un imens efort, la acesta participând şi locuitorii oraşului.
Dar majoritatea lucrărilor de reparaţie au fost executate de către soldaţii regimentului
de infanterie Ottingen, care a format un timp şi garnizoana cetăţii. Pentru necesităţile
alimentare ale garnizoanei, din iniţiativa generalului Corbelli, s-a construit în cetate
o brutărie cu şase cuptoare, a cărei capacitate putea să asigure şi necesarul de pâine
al locuitorilor cu gospodăriile distruse, precum şi a meşterilor şi lucrătorilor de la
fortificaţii 16 • Tot din aceleaşi considerente, în anul 1699, comandantul cetăţii,
baronul La Porta construieşte pe malul pârâului Peţa, care înconjura cetatea, o
moară, vâltori şi o berărie 17 • Cetatea încă mai reprezenta o poziţie strategică
importantă, la care turcii au renunţat cu greu, iar în timpul răscoalei curuţilor ocuparea
ei a devenit ţinta principală, chiar din primele momente ale mişcării, prioritate pentru
care s-ar fi sacrificat multe alte interese 18 • De asemenea, comandantul cetăţii
reprezenta o autoritate de prim ordin în Oradea. Târgurile orădene se aflau, după
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1692, sub autoritatea judecătorească şi administrativă a acestuia. El şi-a subordonat
direct şi efectiv, pe timp de pace şi de război, conducerea tuturor afacerilor târgurilor,
precum şi a aşezărilor rurale limitrofe. Probabil, şi datorită acestui fapt ele au sprijinit
pe tot timpul revoltei rakoţiene garnizoana din cetate 19 • Meritele acestor comunităţi
la înfrângerea răscoalei au fost recunoscute de împăratul Carol al XVI-iea printr-un
decret imperial, emis în 1712, care întărea toate privilegiile acordate de către Rudolf;
în 21 martie 1600, orădenilor şi dreptul de a folosi din nou sigiliul şi stema oraşului.
Ca urmare a acestui regim, târgurile au găsit un bun prilej de a se reface economic,
după distrugerea suferită pe timpul răscoalei, dar şi de a se înscrie în standardele de
tip urban. Astfel, cetăţenii erau scutiţi de taxa tricesimei (taxa vamală) şi de darea
legală; de asemenea s-a recunoscut dreptul de cetăţenie celor care doreau să se
aşeze în târguri, şi s-au acordat drepturi juridice, precum şi dreptul de a comercializa
vinul2° . Însă acest decret ştirbea serios drepturile de stăpân domenial ale Episcopiei
şi ale Capitlului, recunoscute acestora prin Diploma Leopoldină din noiembrie
1693. În consecinţă, episcopul Csald lmre cere anularea acestui decret. Pentru
lămurirea problemei a fost delegată o comisie care însă n-a reuşit să soluţioneze
conflictul. Împăratul crede că oferă o rezolvare, după ce în 1717 întăreşte prevederile
Diplomei Leopoldine, considerând că decretul din 1712 nu contravine drepturilor
Episcopiei şi Capitlului. Această intervenţie echivocă a cauzat un lung şir de dispute
între părţi, dispute care au durat până în a doua jumătate a secolului al XIX-iea.
Comandantul cetăţii a coordonat administraţia târgurilor până în 1714, iar din acest
an până în 1722 avea dreptul să controleze numai activitatea consiliului local şi
executarea bugetului, prerogative preluate apoi de Capitlu. De aceea, a intrat şi în
conflict cu stăpânii domeniali ai oraşului pentru drepturile de posesie asupra cetăţii şi
a altor terenuri şi bunuri pretinse de către aceştia, pe care le-a negat în repetate
rânduri, situându-se de partea intereselor târgurilor. Consecvenţi în lupta pentru
păstrarea drepturilor câştigate s-au dovedit a fi numai locuitorii târgului Oradea
(Ujvaros), în timp ce târgurile Velenţa şi Olosig, care erau aşezate pe pământurile
episcopiei, o dată cu întărirea Diplomei Leopoldine de către Carol al Vl-lea, şi-au
moderat acţiunile, la aceasta contribuind şi posibilităţile lor mai reduse, dar şi faptul
că se bucurau de un regim mai blând din partea stăpânului. Atitudinea lor a putut fi
influenţată şi de poziţia episcopului în cadrul imperiului; acesta ocupând funcţia de
comite suprem al comitatului Bihor21 •
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Raporturile şi disputele dintre târguri şi stăpânii domeniali sunt cunoscute în
istoriografia problemei2 2 • Mai puţin cunoscute sunt raporturile dintre garnizoana
cetăţii, autorităţile militare şi aceştia.
Ne-am propus ca în rândurile ce unnează să prezentăm câteva aspecte inedite
din sfera relaţiilor mai sus amintite. Ca urmare a diminuări puterii comandantului
garnizoanei şi a transferului unora dintre atribuţiile acestuia către Capitlu, acest for
împreună cu Episcopia, profitând de noile competenţe, încep să îşi revendice tot
mai insistent recunoaşterea dreptului de proprietate asupra fostelor posesiuni, ignorat
atât de cetăţenii oraşului cât şi de garnizoană. În 1723 Episcopia solicită să i se
recunoască dreptul de proprietate asupra târgului Katonovaros , constituit la această
dată şi nu după 1780, cănd cetatea îşi pierde importanţa strategică, aşa cum s-a
susţinut 23 • Se specifică că acesta este situat pe locul unde, la conscrierea din 1552
,se afla atunci târgul Velenţa, care aparţinea Episcopiei, şi în apropierea târgului
Raczvaros . Alături de acesta, în lista revendicărilor sunt enumerate cârciuma şi
măcelăria din cetate, Râtul Comandantului, moara La Port şi terenul de unde se
extrage lut pentru ţigle care au fost donate şi recunoscute de palatinul Istvan
PalfJy, şeful comisiei regale delegate pentru a soluţiona disputele, în folosul cetăţii 24 •
Până la 1748, Episcopia nu reuşise să intre în posesia târgului Katonovaros, menţionat
în apropierea cetăţii 25 . De aceea Antonio Grossalkovich de la Camera Comitalului
îi solicită episcopului să aducă mai multe dovezi că acest târg, precum şi pământurile
Szalka şi Wolf, revendicate şi ele-tot acum, aparţin Episcopiei. De asemenea, îi
cere acestuia să întocmească un raport despre comportamentul violent al locuitorilor
din Katonovaros, care n-au dat ascultare şi nu s-au supus mesagerului comitatens
Jankovich, când acesta a trebuit să le transmită noile dispoziţii, luându-l în captivitate
şi amânând astfel desfăşurarea acestei acţiuni2 6 • Confonnându-se recomandărilor
primite, Episcopia se adresează Camerei Aulice Maghiare, arătând că la conscrierea
din 1552, târgul Katonovaros, atunci Velenţa, a fost recunoscut de principesa
Isabella ca fiind propietatea Episcopiei. Mai târziu, acesta şi terenurile Szalka şi
Wolfau fost din nou recunoscute şi întărite prin Diploma Leopoldină. Sub motivul
participării la rezistenţa împotriva răscoalei rakoţiene, prin aprobarea cezarocrăiasca s-a permis ridicarea unei aşezări destinată soldaţilor, unde s-au stabilit şi
civili şi au numit-o loc public, sustras de la contribuţia domenială şi supus numai

Gorun Gheorghe, Aspecte ale luptei cetăţenilor din Oradea pentro autonomia oraşului
(I). Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului Oradea în secolul XVIII, în Crisia nr. X /
1980 şi Istoria orayului Oradea, cap. Administra~a militară austriacă şi constituirea administraţiei
locale.
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Camerei Fiscale. În 1700 s-a strâns censul de 85 de florini de la locuitorii de acolo;
dintre aceştia fiind sârbi (probabil se referă la populaţia ortodoxă). Doi ani mai
târziu, câţiva civili s-au aşezat în locuinţele soldaţilor pretinzând scutirea de taxe
conform ordinului comandantului. În 1723, când proventele au scăzut, s-au
făcut demersuri pentru ridicarea imunităţii fiscale a soldaţilor, însă aceştia s-au opus,
susţinând că plătesc Camerei Fiscale. În document se mai arată că terenul în
cauză a fost ocupat abuziv de către generalul Lowenberg, fapt pentru care se pretinde
reîntoarcerea târgului sub autoritatea domenială. Abia la 23 martie 1753 Camera
Aulică de la Pozsony ridică toate imunităţile şi gratuităţile oraşului Katonowiros, îl
scoate de sub jurisdicţia Camerei Fiscului Regal dimpreună cu terenurile Wo(t: o
parte din Szalka şi cele limitrofe cetăţii şi îl numeşte pe episcop "guantotius
plenipotentiar"21 • Pentru aplicarea hotărârii camerei a fost delegat la 27 martie
1752 Petru Kelemen 28 • Anterior momentului martie 1753, mai precis în jurul
anului 1745, episcopul Nicolaus Csaky se adresa împăratesei Maria Terezia,
denunţând abuzurile comandantului cetăţii şi cele săvârşite sub protecţia acestuia.
Mai întâi îşi revendică proprietatea asupra pământurilor Salka şi Wo!J: unde armata
nu are dreptul să deţină nici o grădină sau teren arabil, dar pe care şi le-a însuşit şi le
foloseşte abuziv. Totodată, se arată că şi în ce priveşte grădinile de zarzavaturi din
cetate şi altele din jurul acesteia au fost concedate comandantului cetăţii cu condiţia
de a nu fi înstrăinate vreunei terţe persoane, dar cu rezerva de a putea fi redobândite
de Capitlu. Cu toate acestea, clauzele au fost uzurpate şi s-a permis de către comandant ridicarea pe acele terenuri a 30 de case cu noi colonişti, ce nu recunosc decât
jurisdicţia comandandantului. Prelatul mai ridică şi problema cârciumăritului şi a
măcelăritului, care conform legii aparţin stăpânului domenial, servicii iniţial arendate
armatei şi acum subarendate de aceasta unor civili. Un alt motiv de denunţ se
întemeiază pe nerespectarea, cu permisiunea comandantului, a dreptului de lemnărit,
încurajând furtul de lemne atât din pădurile domeniilor Capitlului şi Episcopiei cât şi
din pădurile altor nobili. Se mai specifică în epistolă că vânzarea mărfurilor în piaţă
se face în folosul comandantului, acesta pretinzând şi taxele. În final se arată că
acest comandant are pretenţia de a conduce nu numai cetatea, ci şi oraşul, şi că nu
dă nici o satisfacţie stăpânilor domeniali, ba mai mult, în mod arbitrar, se foloseşte de
forţă. În acest sens, este exemplificat cazul lui Jonnes Ptizy, asesor al comitatului,
care, fiind prins de un grup de soldaţi, a fost dus în cetate şi la ordinele
comandandantului a primit 200 de lovituri de bâtă. Pentru toate aceste fărădelegi,
episcopul solicită să fie recunoscute drepturile cuvenite stăpânilor de domenii,
coloniştii să fie trecuţi sub jurisdicţia Capitlului, iar comandantul să dea a patra
parte din veniturile obţinute din cârciumărit şi măcelărit, conform dreptului
mulţi
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Ibidem, f. 19-21.
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nobiliar29 • După cum am arătat, o parte a litigiului a fost soluţionată în 1752, dar cu
toate acestea armata şi erariul nu au recunoscut Episcopiei şi Capitlului toate
drepturile între care nici pe cel asupra cetăţii, cu toate că au fost somaţi de nenumărate
on.
Din deceniul al treilea al veacului al XVIII-iea încep să se extindă vechile
târguri, centrul oraşului deplasându-se din spaţiul cetăţii către oraşul nou (Ujwiros);
în acest fel cetatea îşi va pierde importanţa administrativ-teritorială, iar odată cu
progresul tehnicii militare şi cu noile tactici de purtare a răboaielor îşi va pierde şi
importanţa strategica-militară. În consecinţă, Iosif al Ii-lea, în urma vizitei din
1770 în Oradea, va declara cetatea ca simplă cazarmă. Abia în 1784 împăratul
hotărăşte abandonarea ei, în sensul că nu mai funcţiona ca unitate permanentă ("eine
abandonierte Festung") . Capitlul şi Episcopia speculează condiţiile oferite de noul
regim aplicat cetăţii şi revin cu pretenţiile legate de drepturile asupra acesteia.
Comandamentul General de la Viena, necunoscând situaţia de facto, prin rescriptul
din I Odecembrie 1782, scoate cetatea şi terenurile aferente la vânzare prin licitaţie
publică. Cu acest prilej se trece la o inventariere a bunurilor acesteia. Se recomandă
ca toate atelierele din cetate, cu excepţia bastionului 5, unde se păstrau lemnele de
foc, şi terenurile lor să fie parcelate şi vândute la metru pătrat persoanelor care
oferă mai mult, încăt să fie în avantajul erariului. Atelierul de ţiglă din cetate, compus
din uscătorie şi cuptorul de ars, urma să fie vândut împreună cu dreptul de a fabrica
ţiglă. Terenul folosit până atunci pe gratis de către măcelarul garnizoanei, ca păşune,
şi partea aşeată între fortul 2 şi 3 precum şi pajiştea din jurul cetăţii să fie vândute în
acelaşi mod. Însă potenţialilor cumpărători ai grădinilor anexate terenurilor
fortificaţiilor li se pretinde plata censului funciar, care pănă la acea dată nu fusese
plătit, ori să facă dovada că sunt scutiţi de această taxă. În afara cazarmei şi a
ustensilelor pentru stingerea incendiilor, celelalte construcţii şi dotări trebuiau să fie
vândute la cel mai bun preţ. Chiar şi cele trei case evreieşti, aparţinătoare fortificaţiei,
trebuiau scoase la licitaţie. Pentru ca licitaţia să-şi atingă scopul trebuia să se facă
apel la serviciile episcopului şi ale magistratului oraşului, singurii în măsură a stabili
condiţiile optime; se mai cerea apoi participarea la licitaţie a reprezentanţilor oraşului.
Un obiectiv principal constituia necesitatea ajungerii la un acord cu oraşul în privinţa
preluării clădirilor din cetate şi integrarea lor în cartier. Cedarea era condiţionată de
păstrarea inventarului cazarmei în bună stare. La fel, cârciuma de bere şi vin, fostă
a căpitanului artileriei şi a temnicerului şef, ale cărei venituri secundare se ridicau în
1769 la suma de 440 de florini, trebuiau predate oraşului. Aceaşi soartă o va avea şi
dreptul de a percepe censul funciar pe terenurile cetăţii. Oraşul avea obligaţia
contractuală de a păstra şi întreţine podurile, biserica şi ceasul din turn. Pentru a
amortiza costurile legate de întreţinerea podului principal s-a propus umplerea cu
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pământ a şanţului aferent30 • Însă pe 14 februarie 1783, comandantul cetăţii prezintă
episcopului răspunsul comandamentului general la protestul său faţă de această
licitaţie, precum şi faţă de vânzarea morii Laport, împreună cu terenurile din jurul ci,
a depozitelor de ţiglă din Velenţa, şi a Râtului Comandantului. În acesta se arată
că bunurile amintite se vor retroceda numai după ce episcopul poate dovedi legal
dreptul său de posesiune asupra lor şi cu condiţia să nu mai aibă nici o pretenţie de
despăgubire. Documentaţia trebuia să fie prezentată cât mai urgent, întrucât
chestiunea abandonării fortificaţiei nu mai putea fi amânată 31 •
În aparatul probatoriu întocmit, episcopul aduce mărturii chiar de la fondarea
Episcopiei şi Capitlului pe teritoriul cetăţii. Imediat după izgonirea turcilor din
cetate, domeniul din interiorul şi din afara cetăţii a fost restituit proprietarilor de
drept. Ca urmare, episcopul şi Capitlul au primit şi dreptul de a locui atât în cetate
cât şi în afara ei. Nevoile de securitate au făcut însă ca în cetate să fie încartiruite
constant numeroase trupe, şi cum aici nu era suficient spaţiu, prin consens Episcopia
şi Capitlul şi-au mutat reşedinţa în exterior. Asta n-a însemnat şi pierderea dreptului
asupra ei, recunoscut şi de comisia regală în 1713. Pentru buna înţelegere dintre
Capitlu şi regalitate, aceasta a fost cedată în custodia armatei în scopul apărării
publice. Dar în timpul răscoalei rakoţiene garnizoana militară şi-a întărit autoritatea
şi o dată cu aceasta şi pretenţia asupra domeniului cetăţii. De asemenea, cârciuma
şi măcelăria dinspre Velenţa şi locul sinagogii, unde acum se vinde vinul, au fost ale
Capitlului. Pentru construirea morii, vâltorilor şi berăriei, comandantul cetăţii, baronul
La Porta, cere aprobarea Capitlului, recunoscut ca proprietar, iar în contractul de
uzufruct se specifică dreptul Capitlului de a-şi vinde berea proprie. In acest fel,
într-un singur an Capitlul a vândut 12 vase de cerevisia (un fel de bere). Însă
comandanţii care au urmat n-au recunoscut cu toţii această stare de jure. În 1713,
comisarul regal Pallfy a stabilit ca pe o distanţă de 648 paşi de la cetate să nu se
mai construiască nici o casă. În urma acestui fapt s-a diminuat posibilitatea Capitlului
de a mai lua decizii potrivit statutului său de stăpân. În 1714, cârciuma a fost dată în
arendă comandantului Szalczer von Rosenstein. În contractul de arenda pe 1732
dintre Capitlu şi comandantul de atunci se stipulează că: arenda e trienală, cu reînoirca
contractului; dreptul Capitlului de a vinde cerevisia o dată la 5 luni; Comandantul
era obligat să dea 300 de florini pe an Capitlului şi să nu trasfere dreptul de vânzare
altcuiva. În memoriu nu se trec cu vederea nici abuzurile comandanţilor, care au
instigat târgurile împotriva stăpânilor domeniali, în speranţa obţinerii tuturor drepturilor
asupra cetăţii şi a altor bunuri. Aceasta a dat prilej comandantului să-şi aroge dreptul
la casa vămii, aflată la 50 de paşi de cetate. Prin ignorarea dreptului de măcelărit
comandantul cetaţii, baronul Luberitz, în 1726 a adus mari prejudicii la proventele
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Capitlului. De asemenea, când acesta a încercat să ia din cetate în 1740 materiale
de construcţii, comandantul Podvisch s-a opus cu violenţă. In anul 1775, când
comandantul a dorit să construiască o moară pe râul Peţa, pământul de lânga acesta
a fost declarat proprietatea soldaţilor din cetate. Acestei iniţiative i s-a împotrivit
stăpânul de drept, Capitlul. Consiliul suprem de război a recunoscut însă aceasta
calitate a Capitlului, aprobând totuşi construirea unei mori care să nu aducă prejudicii
acestuia 32 • În urma acestui memoriu şi a aceluia din 6 mai 1783, întocmit de
Ioan Harnus de la fiscul Capitlului33 , se cere să se recunoască toate drepturile
Capitlului ca stăpân domenial, care nu pot să fie transferate oraşului. Acest scop a
fost atins, de vreme ce prin dispoziţia din 11 Iunie 1783 consiliul belic consideră
licitaţia neavenită, erariul militar urmând să păstreze numai cazarma34 • Cu toate
acestea au mai existat ulterior şi alte probleme de litigiu privind retrocedarea terenului
cetăţii3 5 •

Abandonarea fortificaţiei

şi

a unor bunuri care au aparţinut armatei a avut drept
consecinţă îmbunătăţirea relaţiilor acesteia cu respectivii stăpâni domeniali. De
acum trupele încartiruite în cazarmă vor apela la aceştia numai in calitatea lor de
foruri ecleziastice, episcopul având obligaţia de a le asigura toate serviciile religioase.
În 1692, la scurtă vreme după ce austriecii au reuşit să ocupe cetatea, au
fost demarate lucrările de reconstrucţie a bisericii din interior. Astfel, la sfârşitul
acestui an, generalul Corbelli raportează finalizarea construcţiei şi încredinţarea ei
ordinului Iezuit 36 .După declanşarea răscoalei rakoţiene, probabil că aceasta n-a
mai funcţionat, întrucât, la 17 51, în cetate este menţionată doar o capelă mică
(saccellanum) şi nu o biserică (eclesiam). Slujba religioasă se ţinea, pentru
credincioşii cetăţii, în Casa Sării, aflată în afara perimetrului fortificaţiei, care, din
1745, din raţiuni de apărare a fost destinată militarilor pentru servicii spirituale 37 .
Diaconul care slujea în acest aşa-zis lăcaş, se afla, împreună cu enoriaşii săi, sub
jurisdicţia parohului din târgul Oradea38 • Cu ocazia conscrierii din anul 1756, sunt
menţionaţi credincioşii acestei "filii": comandantul cetăţii, Ioseph Nachhelfer,
concubina acestuia, Barbara, şi servitoarea lor, căpitanul artificierilor, Joannes Perger,
fiica sa şi servitoarea lor, familia Gibel şi cumnata, un vizitiu şi un frate dominican,
genistul Philipus Benzini cu servitorul său, locotenentul de infanterie Mihael Krill
şi familia sa, temnicerul regimentului Leopold Sartori cu familia sa, hornarul Petru
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sa şi cârciumarii celor două crîşme din cetate 39 •
În anul 1775 Consiliul de Război de la Pojoni a dispus ca serviciul religios
pentru militarii din cetate să fie asigurat de către călugării franciscani 40 •
Dintr-un raport al comandantului garnizoanei cetăţii, întocmit la 26 februarie
1804 aflăm că Împărăteasa Maria Terezia şi regentul Iosif al Ii-lea au hotărât
construirea unei bisericii de garnizoană (eine Garnisonskirche) în cetate. Lucrările
au început în anul 1778 şi s-au finalizat în 1783, deci nu la 1785 41 , fapt confirmat şi
într-un act document ce datează de la anul 185942 • Biserica a fost dedicată hramului
Sfântului Ladislau şi clădită din spesele erariului militar spre folosinţa locuitorilor
cetăţii. Deoarece în anul 1784, aşa cum se precizează în raport, cetatea îşi pierde
funcţia sa strategică, de principală fortificaţie de margine, biserica, prin ordinul
Comandamentului Militar de la Presburg, din 1O august 1784, a trebuit să fie
desacralizată, odoarele să fie trimise Superioratului Militar, iar inventarul imobiliar
(nicht transportabelen) să fie vândut la licitaţie în Oradea. În faţa acestei hotărâri,
episcopul de atunci, Ladislau Kolonics, împreună cu Adunarea Canonicilor, graţie
hramului pe care îl avea lăcaşul, prin intermediul comandantului de la regimentul
De Vins, încartiruit atunci în cetate, solicită împăratului ca această biserică să nu fie
desacralizată, ci, acceptând orice condiţii, să le fie cedată lor. În urma demersurilor
făcute împăratul şi-a dat acordul, şi prin decizia Superioriatului Militar, din 15
ianuarie 1785, biserica a fost predată acestora, cu următoarele condiţii: preluarea
inventarului imobil să se facă nu numai în schimbul unei plăţi în bani, ci şi cu
obligaţia de a repara pe viitor clădirea bisericii; efectuarea serviciului divin să se
facă din proprie iniţiativă; de îndată ce biserica va fi iarăşi necesară armatei, să fie
restituită acesteia. Inventarul a fost evoluat la suma de 1629 de florini şi 19 creiţari,
depusă de episcop la data de 12 martie 1785. Pe data de 28 aprilie biserica a fost
predată Episcopiei 43 •
In acest fel, în 4 septembrie 1784, episcopia a autorizat deja desfăşurarea
serviciului religios în biserică, motiv pentru care solicită trimiterea altor odoare în
locul celor retrase de către armată44 ; de altfel, în 24 ale aceleiaşi luni, episcopul se
adresează Capitlului pentru păstrarea acestor obiecte de cult la biserica din cetate,
unde se află moaştele Sfântului Ladislau, pretinzând ca edificiul să fie păstrat intact după plecarea soldaţilor din cetate45 • Clauzele contractuale au fost respectate
atâta timp cât episcopul Kolonics a rămas la Oradea, adică până a fost promovat
Kopa

şi soţia
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ca arhiepiscop de Kalocsa şi până în luna septembrie 1787, când regimentul De
Vins a fost mobilizat pentru luptele cu turcii.
Noul episcop nu numai că a neglijat însă oficierea serviciului divin în "Biserica
Episcopală de Garnizoană" (bischofliche Garnisonskirche), dar a şi lăsat clădirea
în paragină, aşa cum se arată în raportul amintit. Episcopul Nicolai von Konde a
cerut ca biserica să fie redată armatei, dar această cerinţă a fost respinsă de
Comandamentul Suprem Militar, care-l somează să-şi îndeplinească obligaţiile
contractuale46 • Datorită acestei stări de lucruri, în august 1788 biserica era folosită
ca depozit de echipament militar. În acel timp, însă, intendentul regimentului De
Vins, locotenentul Jaherpek, s-a obligat faţă de episcop, ca de îndată ce va găsi o
soluţie, va evacua spaţiul bisericii 47 . Cu toate acestea, în anul 1792, problema nu
era rezolvată, fapt confirmat şi de cererea preotului din Oradea (Oraşul Nou) prin
care acesta solicită transferarea, cu acordul episcopului, a orgii de la biserica din
cetate la biserica sa. Acest transfer a ridicat probleme cu privire la regimul juridic al
obiectului în cauză, pentru care preotul se va adresa arhivei Superioratului Militar.
Arhivarul Franz Klaus, arată că în contractul încheiat nu a găsit nimic referitor la
orgă, dar recomandă ca episcopul şi Capitlul să se angajeze fie pentru păstrarea
acesteia în stare de funcţionare, fie s-o repare, întrucât aceasta, ca şi alte obiecte
bisericeşti, trebuiesc remise armatei conform clauzelor convenţiei. Preotul din oraş
şi episcopul cad de acord ca în locul orgii din cetate să o aducă pe cea din Biserica
Oraşului Nou, dar să o restituie în stare bună atunci când i se va cere 48 •
Evacuarea şi repunerea în funcţiune a bisericii, folosită şi ca magazie de
alimente, se va produce la sfârşitul anului 1793, când în cetate au fost aduşi 450 de
prizonieri de război; aceasta în scopul evitării scoaterii acestora din cetate pentru
participarea la slujbele religioase oficiate în alte biserici din oraş. Cu acea ocazie
se solicită delegarea unui preot cunoscător al limbii franceze pentru asistenţa
spirituală a deţinuţilor4 9 • Fiindcă primul preot trimis nu cunoştea suficient de bine
limba franceză, a fost înlocuit de Maurizzi Langlois, dar acesta moare la 1 octombrie
1794, de aceea maiorul Wiskoczyi cere episcopului să trimită un alt preot cunoscător
de franceză, care să slujească numai prizonierilor. Pentru că francezii s-au manifestat
ostil faţă de soldaţii garnizoanei, nu li s-a mai permis accesul în biserică. Vicarul
Kiss îl desemnează pe preotul capucin Grandiano şi cere comandamentului
garnizoanei întocmirea unui program pentru frecventarea bisericii 50 • La sfârşitul
lui octombrie 1799, prizonierii francezi se aflau încă în cetate, de vreme ce vicarul
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Mihael Kiss se adresează călugărilor capucini pentru a trimite un preot care să ţină
slujbele în zilele de sărbătoare şi duminici pentru aceştia şi militari 51 .
Pe timpul şederii prizonierilor în cetate, biserica s-a degradat şi necesita
reparaţii la acoperiş şi în interior. Comandantul Oberdorfîi face cunoscut episcopului,
pe 8 iunie 1801, că acoperişul este foarte distrus şi de pe o zi pe alta stă să sc
prăbuşească şi că potrivit contractului încheiat cu armata, are obligaţia de a repara
clădirea 52 • Episcopul refuză să treacă la repararea acesteia. Acesta explică, într-o
epistolă, adresată comandantului garnizoanei în 19 iunie 1801, că a preluat biserica
doar pentru a preîntâmpina o eventuală demolare a ei, în situaţia în care ar fi ajuns
pe mâna vreunui particular53 • Într-o adresă a Comandamentului Militar din Ungaria
se reproşează Capitlului că nu e de mirare starea în care a ajuns biserica şi că
necesită atâtea reparaţii, chiar şi în interiorul ei, din moment ce a fost neglijată
atâta timp 54 • Acesta îi comunică episcopului, pe 23 septembrie 1801, că "pentru
binele monarhiei" să înceapă lucrările de reparaţii şi să remită comandantului
garnizoanei devizul cheltuielilor angajate în acest sens 55 • În 24 octombrie, Oberdorf
atrage atenţia Capitlului că repetatele amânări ale începerii reparaţiilor vor conduce la sporirea cheltuielilor şi, totodată, cere indicarea finanţatorului care va suporta
lucrarea de acoperire cu şindrilă a bisericii 56 • În sfârşit, la finele lunii octombrie se
lucra la decopertarea ţiglei de pe şarpantă cu sprijinul militarilor cetăţii •
Şeful contabil al regimentului a întocmit raportul investiţiilor suportate cu
această ocazie. Cheltuielile cu manopera, respectiv acoperirea bisericii şi a turnului
cu şindrilă, au fost de 173, 10 florini. Materialul lemnos, în valoare de 249,45 florini,
a fost furnizat de episcopie. Transportul ţiglei vechi, la Paleu, şi conservarea ci a
costat 25,6 florini. Tencuiala cornişei, consolidarea bolţilor şi zugrăveala interioară
şi exterioară urmau să se facă în următorii 5 ani. Prioritare au avut unele mici
reparaţii ale zidăriei şi înlocuirea unui număr de 200 de lespezi din pavaj, precum şi
curăţarea interioară a bisericii. Suma totală se ridica la valoarea de 468, 15 florini 58 .
Maistrul zidar Hoffman, face o evaluare a lucrărilor generale impuse de starea
clădirii, ajungând la suma de 1O17, 13 florini 59 •
Din păcate restul lucrărilor nu au mai putut fi executate, deoarece între
timp episcopul Nicolai von Konde decedează. Ca urmare, şeful regimentului se
57
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Comandamentului Militar de la Buda cu rugămintea ca acesta să insiste
pe lângă Episcopie în îndeplinirea obligaţiile asumate, arătând că regimentul, în lipsa
vreunei fundaţii, a întreţinut pe propriile-i cheltuieli serviciul divin. Pentru aceasta,
începând cu 1 iunie 1801, s-au folosit 132 de florini din proventele militare60 .
Consiliul Aulic nu a găsit justificată cererea garnizoanei de a avea o biserică proprie
cu atât mai mult cu cât în nici o altă localitate din Ungaria armata nu se bucura de
un asemenea privilegiu, militarii frecventând, la orele stabilite, bisericile comune 61 •
S-a aprobat, în schimb, înţelegerea dintre comandant şi episcop ca serviciul religios
destinat armatei să se desfăşoare la orele stabilite prin comun acord. Pretenţiile
comandantului garnizoanei au fost susţinute, pe de altă parte de către arhiepiscopul
de Kalocsa. El îi reaminteşte episcopului de Oradea condiţiile convenţiei din 1785,
dintre episcopie şi garnizoană, şi cerc repararea urgentă a bisericii, care altminteri
se va distruge pentru totdeauna. În 11 august 1804, vicarul Episcopiei precizează că
lucrările nu s-au demarat, deoarece se preconizează transformarea cetăţii în spital
militar62 • Nu cunoaştem rezultatul acestor demersuri, informaţiile documentare fiind
sărace, însă în 24 mai 1806 sunt achiziţionate pentru uzul bisericii luminări, iar pe
9 iulie a aceluiaşi an pentru repararea limbii clopotului, se plătesc 3,30 florini 63 •
Într-adevăr, în cetate a fost deschis un spital militar, îh care la 6 noiembrie
1813 existau 300 de bolnavi şi urmau a doua zi să mai fie internaţi încă 11 O. Pentru
aceştia, căpitanul de cavalerie Ba/asy solicită episcopului trimiterea unui preot,
însărcinat cu săvârşirea sfintelor taine necesare. În acelaşi timp el cere restaurarea
bisericii şi dotarea ei cu odoare, această din urmă cerinţă fiind imperativă. Parohul
Oradiei, Gabriel Thezarovich, îi răspunde acestuia, trei zile mai târziu, că pentru
prizonierii francezi, între care se aflau şi mulţi răniţi, va fi trimis un preot capucin,
iar pentru oficierea serviciului religios în cetate va fi trimis un alt preot64 •
Obligaţia restaurării bisericii a fost transferată de către episcopie
garnizoanei. Motivul a fost acela că armata a utilizat-o în scopuri profane. Cât
priveşte datoria episcopului, acesta considera că este numai buna desfăşurare a
serviciilor spirituale pentru locuitorii cetăţii, datorie pe care şi-a îndeplinit-o cu
seriozitate, aşa cum o va face şi în continuare. Căpitanul Balasy s-a conformat
acestei cerinţe. Spre finele anului 1814, acesta scrie capitlului că lucrările la biserică,
începute încă din iarna trecută, vor fi în curând încheiate şi că astfel în biserică se
poate oficia serviciul divin. În aceste condiţii el solicită capitlului să aprobe şi
desfăşurarea serviciului divin greco-unit, dimpreună cu cele necesare acestuia. 65
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Dintr-o scrisoare adresată de Balasy, în 23 martie 1815, episcopului Csaky,
biserica se afla într-o stare bună, iar în ce priveşte ţinerea liturghiei era
nevoie doar de un preot, două lumânări şi un potir. O cupă mai mică şi un potir au
fost trimise de Ia conventul capucin, cu condiţia să fie bine păstrate. Din 27 martie
un preot urma să ţină serviciile spirituale la biserica din cetate66 •
Până în vara anului 1820 a fost încartiruit în cetate regimentul de infanterie al
Baronului Beaulieu la dispoziţia căruia se afla un preot militar. În loc a venit
regimentul de infanterie Mariaschy care, în lipsa unui preot militar, solicită
episcopului pentru garnizoană şi spitalul militar unul cunoscător de germană şi
sârbă. Limg Boldizsar este cel însărcint ca în zilele de sărbătoare şi duminicile să
slujească în biserica din cetate şi să dea asistenţă spirituală bolnavilor din spital ;
acesta mai avea datoria să se îngrijească şi de buna funcţionare a ceasului din turn.
Pentru oficierea înmormântărilor şi pentru obiectele de cult armata trebuia să facă
apel la Thezarovich Gabor, protopopul Văii Crişului. Acestuia, la 4 decembrie 1820,
i se adresează, conştient fiind de încălcarea canoanelor, căpitanul spitalului Werner,
în cazul suicidului maiorului Nagy. Thezarovich refuză să oficieze slujba de
înmormântare fără o înştiinţare prealabilă a episcopului67 Numărul mare de soldaţi,
de bolnavi şi de prizonieri a necesitat colaborarea mai multor duhovnici. Astfel,
pentru soldaţi slujeau doi diaconi, iar pentru întocmirea testimoniilor mortuare ale
prizonierilor francezi, Capitlul îl trimite pe preotul Michael Frinf' 8•
Nu dispunem de date care să ateste înfiinţarea unei şcoli militare în cetate,
dar exista la 2 octombrie 1823, de vreme ce conventul capucin trimite un preot
pentru catehizarea elevilor69 • Tot acum se aduce la cunoştinţă Episcopiei îndatorirea
ei de a-şi respecta obligaţiile privind administrarea bisercii şi a serviciului religios.
În acest fel, la începutul lui noiembrie, când un vânt violent, care pătrunzând prin
ferestrele sparte, zădărnicea desfăşurarea serviciului divin (ut ventus validus hostiam
consecratum elevei, et cande/as extinquat), căpitanul garnizoanei Verixhazy şi apoi
preotul capucin cere Episcopiei să ia măsuri urgente 70 •
Având în vedere că în cetate fiinţau o şcoală militară, un spital şi probabil
urma să staţioneze permanent o garnizoană, relaţiile dintre armată şi Episcopie
trebuiau intensificate şi mai bine monitorizate. Propuneri în acest sens au venit din
ambele părţi. În 13 iulie 1824, comandantul cetăţii solicită Episcopiei să se trimită
cărţi catehetice în limba germană şi un preot cunoscător de limbă care să explice
elevilor dogma religioasă, iar în cursul săptămânii să le ţină slujbă. De asemenea,
aflăm că
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trebuie să beneficieze şi ei de educaţie morală, după cum era nevoie şi de
îngrijirea spirituală a bolnavilor şi de îndeplinirea serviciului divin în zilele de sărbătoare
şi duminicile; toate aceste servicii în schimbul unei remuneraţii.( Preotul Langurma
să primeasă astfel 200 de florini pe an, iar pentru cele necesare în biserică alţi 400
de florini şi de la fundaţia Miklassy 50 de florini sumă cu care trebuia să repare
orga).Însă volumul activităţii era prea mare pentru acesta, de unde şi greutăţi în
admnistrarea serviciului spiritual în cetate, uneori cu consecinţe grave (decese şi
înmormântări fără asistenţă spirituală), aşa cum arată episcopul într-o scrisoare,
din 10 decembrie 1824, adresată generalului Il/esy, comandantul brigăzii din
Debreţin. Aceasta situaţie neplăcută nu putea fi înlăturată deocamdată prin
suplimentarea cu preoţi. În mănăstirea capucinilor se afla doar abatele, un predicator şi un preot care preda la şcoala normală de cateheţi, iar protopopul Văii Crişurilor
şi cu preoţii săi erau şi ei ocupaţi cu alte probleme. În această împrejurare, episcopul
împreună cu canonicii propun, pentru buna desfăşurare a acestor servicii, să angajeze
pe proprie cheltuială un preot numai pentru nevoile spirituale ale armatei. Acesta
să fie încartiruit într-una din locuinţele din cetate, libere la acea dată. Motivul era
că dificultăţile în îndeplinirea acestor servicii s-au datorat tocmai distanţei mari de
la locuinţa preotului, aflată la extremitatea oraşului Olosig, pe care, mai ales pe
vreme rea şi prin noroi, o parcurgea foarte greu. Găsirea unei locuinţe în cetate şi
repartizarea unui individ destoinic, care să-l auxilieze pe preot, reveneau armatei,
în timp ce salariul acestuia şi celelalte cheltuieli pentru biserică urmau să fie făcute
de Episcopie şi Capitlu. Generalul 1/lesy se arătă întru totul de acord cu această
propunere, mulţumind astfel Episcopiei pentru concursul care şi-l dă în sprijinul
annatei7 1• Însă statutul preotului Lang, angajat acum numai pentru soldaţi, rămâne
incert. El se arată nemulţumit de faptul că încazarmarea sa însemna totodată şi
trecerea sa în subordinea armatei. Episcopul se adresează în această chestiune
superioratului militar arătând că preotul rămâne în continuare în jurisdicţia
Episcopiei 72.
În 13 august 1825, cu acordul căpitanului Verixhazy este numit lohann Neuzer
în locul lui Lang13 • Dar numai la două săptămâni după stabilirea sa în locuinţa din
cetate este ameninţat cu evacuarea şi evident pus în imposibilitatea de a-şi îndeplini
îndatoririle. Vicarul, adresându-se căpitanului Verixhazy, consideră această faptă
ca o ofensă gravă adusă Episcopiei. În schimb, căpitanul îşi întemeiază răspunsul
pe ordinul suprem al armatei din Ungaria, emis la 10 august 1825. Prin acesta se
anunţa încartiruirea la sfârşitul lunii august a batalionului l O din regimentul
Mazzuchelli, dotat cu un preot militar. Un alt motiv era numărul mare de familii de
ofiţeri care locuiau în cetate şi care trebuiau să-şi caute adăpost în altă parte. Atâta
71
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timp cât s-au purtat discuţii pentru clarificarea acestei situaţii, Neuzer părăseşte
cetatea pentru eventuala sa numire la Debreţin. Abia la 19 octombrie I 825, mareşalul
de război Radetsky apreciază evacuarea lui Neuzer ca fiind o eroare (ein lrrtum).
La ordinele comandantului de la Debrezin acesta putea să se instaleze din nou în
cetate, reluându-şi o dată cu aceasta şi vechile atribuţii. Astfel, alături de preotul
militar, Neuzer desfăşura servicii spirituale soldaţilor din cetate, mai cu seamă pentru
cei care nu aparţineau regimentului Mazzuchelli74 •
Neuzer rămâne preot în cetate până în septembrie 1826, când este numit la
Uj Palota, preotul militar urmând a se ocupa de toate serviciile. Îndeplinirea acestora
s-a dovedit imposibilă. De aceea se solicită să se trimită preoţi de la institutul militar
al legiunii Mariassi din Olosig care să predea religie elevilor militari din cetate.
Pentru îndeplinirea acestui serviciu preotul Amant Jozsef trebuia să primească
50 de florini de la Episcopie şi 50 de la Capitlu 75 •
În acest an se efectuează şi unele reparaţii la bisercă în valoare de aproape
70 de florini7 6 • Administrarea bisericii şi a serviciilor spirituale în cetate rămân în
seama preotului militar până în 12 noiembrie 1827, când împreună cu batalionul
regimentului Mazzuchelli pleacă la Timişoara. La solicitarea generalului lllesy, de
îngrijirea bisercii şi de prestarea serviciilor spirituale pentru soldaţii regimentului 3 al
baronului Duka, încartiruiţi acum în cetate alături de soldaţi germani, boemi, moravi,
polonezi şi maghiari din alte regimente, trebuia să se ocupe un preot numit de Episcopie.
Adam Exner, preotul desemnat de vicar, beneficia ca şi predecesorul său Nezer de
locuinţă în cetate, iar pentru catehizarea elevilor primea 100 de florini. Pe timpul
acestuia se fac reparaţii la orgă în valoare de 300 de florini 78 • Avansat la 4 aprilie
1828 ca profesor de teologie la seminarul romano-catolic, Adam Exner este
urmat temporar de Emeric Timar, căruia la 10 octombrie îi succede Ioan Vitkoczy.
La sesizarea acestuia episcopul Franz Laitsak a comandat să se toarne două
mari clopote pentru biserica din cetate. Realizarea lor şi instalarea în turn a costat
aproximativ 230 de florini. În locul lui Vitkoczy este numit până la 28 august 1830
Joseph Braun,când este trimis ca preot în Velenţa.
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Cu ocazia vizitaţiei canonice din primăvara anului următori se cere lui Leopold
Korrhoffer79 , noul preot desemnat pentru cetate, să renunţe la serviciile prestate la
institutul militar Mariassi şi să servească exclusiv militarilor din cetate, pe motivul
slabelor rezultate obţinute în urma unui mare volum de rnuncă 80 •
În 1 martie 1834, în jurul orei 11 dimineaţa, un vânt puternic a smuls acoperişul
bisericii de deasupra porţii de trecere. Pentru a prevenii unele accidente posibile,
conducerea garnizoanei a interzis circulaţia prin gangul din biserică. Pe de altă parte,
Korrhoffer solicită Episcopiei să intervină urgent pentru repararea acoperişului,
întrucât e posibil ca o mare parte din biserică să fie distrusă de ploaie şi cheltuielile
vor fi atunci mult mai mari 81 • După asemenea şpese, trei luni mai târziu, preotul a
fost nevoit să invoce numele sfăntului Ladislau şi cinstirea lui pentru a putea _determina
pe episcop să mai facă un alt efort financiar de 400 de florini, necesari la repararea
orgii 82 •
În luna decembrie Leopold Korrhoffer este transferat la parohia din Tăşad
şi substituit de Carol Zimmermann 83 • Acesta este nedumerit pentru cine trebuie să
presteze servicii. În acest sens, îl întreabă pe episcop dacă soldaţii "activi" din
Oradea înseamnă toţi acei soldaţi care locuiesc în Oradea sau armata încartiruită
aici, ori numai aceia din cetate, a căror corp militar a fost numit "Garnison". Episcopul
îi explică acestuia că serviciul său este destinat exclusiv garnizoanei şi militarilor
care locuiesc în şi lângă cetate84 •
Din nefericire cetatea şi biserica nu au fost ocolite de puternicul incendiu din
21 iunie 1836. Despre starea bisericii în urma incendiului relatează în 26 iunie preotul
Zimmermann. Astfel, cele trei clopote au fost grav afectate; mecanismul ceasului,
construit în 1781, a fost distrus complet; turnul, acoperişul şi ferestrele au ars
aproape integral. Mecanismul ceasului a fost trimis la erariu pentru reparaţii, iar
resturile din ceea ce a fost afectat de flăcări a fost depozitat în beci 85 • Contrar celor
cunoscute până acum biserica nu a fost părăsită după incendiu86 • Capitiui şi Episcopia
iau imediat legătura cu maistrul Bartel Georg pentru efectarea lucrărilor de zidărie.
Acesta proiectează turnul în forma în care se află şi astăzi, iar pe
14 august 1836 face deja evaluarea lucrărilor. Ridicarea zidului până sus la cornişe,
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apoi a turnului, tencuiala bolţilor, copertarea cu ţiglă a acoperişului şi a turnului şi
zugrăvirea împreună cu celelalte lucrări anexe însumau l OOO de florini. Materialele
de construcţie în valoare de 1045 de florini au fost furnizate de Episcopie. Lucrările
de tâmplărie şi dulgherie, executate de meşterul IosifEder, s-au făcut şi cu ajutorul
erariului militar. În luna septembrie, a mai rămas de demarat numai repararea orgii
de către meşterul Benedikt Komarnic 87 . Mai lipsea doar atmosfera necesară
desfăşurării serviciilor spirituale. Aceasta era perturbată- aşa cum arată protopopul
Văii Crişurilor Petru Molnar într-o plângere adresată episcopului - de muzica şi de
ţipetele reuniunilor de băutori (conpotationes) de la cârciuma din cetate, începând
cu ora 9 de dimineaţă, ba chiar şi mai devreme; aceasta, împotriva ordinului imperial din l decembrie 1772, care specifica că în zilele de duminică şi în sărbători
spectacolele teatrale, muzica din restaurante şi cârciumi este interzisă până la ora 4
dupăamiază şi apoi după ora l O şi 11 noaptea. La această sesizare, episcopul face
apel la Camera Fiscală, ca în baza acestui ordin, să interzică aceste lucruri în
cârciumă 88 •

Lui Zimmermann, numit preot la Szarvos, îi succede pe 14 noiembrie 1840
Mihael Frint. El face demersuri pentru a clarifica situaţia privind salariul organistului
Andrei Boier de la biserica din cetate. Până în 1835 la orgă cântau elevii de la
preparandie. Nemulţumit de modul şi de calitatea prestaţiilor acestora, preotul de
atunci, Zimmennann îl cheamă pe Andrei Boier să efectueze acest serviciu. În 1839,
în locul acestuia este trimis iarăşi un preparand ce urma să primească 6 florini pe
lună. Neseriozitatea acestuia a făcut să fie solicitat din nou în august 1839 Andrei
Boier. La 23 februarie 1841, Boier se plânge vicarului că de atunci, adică timp de
18 luni, nu a primit decât 60 de florini, deşi şi-a îndeplinit acest seviciu prompt,
sacrificându-şi bătrâneţea pe timpurile friguroase ale iernii. Cere să i se dea şi restul
de 48 de florini. În 24 aprilie, Episcopia şi Capitlul cad la înţelegere ca organistul
să primească 60 de florini pe an89 •
De asemenea, administrarea cimitirului soldaţilor îi revenea lui Mihae/ Frint.
Cimitirul, cu o suprafaţă de un iugăr, a fost oferit de cămara cezaro-crăiască din
moşia de sub cetate90 • Crucea mare de lemn, de aici, şubredă în partea de jos, putea
fi răsturnată oricând de un vânt puternic.Astfel, Mihael Frint ia măsuri, în 12
decembrie 1842, în vedera confecţionării unei noi cruci de lemn. Sfinţirea crucii,
confecţionată de meşterul Ludovic Molnar din oraşul nou, a avut loc la sfarşitul
lunii iulie 1843, la care a participat şi preotul din Seleuş 91 •
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Evenimentele din 1848-49 au făcut ca biserica din cetate, ca mai întotdeauna
în astfel de împrejurări, să fie folosită în alte scopuri. Încă de la decretatea începerii
revoluţiei în Oradea, la 20 martie 1848, garnizoana militară din cetate, comandată de
generalul G/iiser, s-a arătat solidară cu intenţiile revoluţiei. Apoi în zilele de 21-22
martie întrega garnizoană a arborat cocarde naţionale, în semn de alăturare la
revoluţie 92 • În ciuda acestor gesturi, generalul G/iiser a fost un spin în coasta
autorităţilor revoluţionare din comitat. Abia când Hadossy Miklos, numit în 19
septembrie 1848 comisar guvernamental pentru comitatul Bihor, obţine depunerea
jurământului pe constituţie în 8 octombrie al generalului şi al ofiţerilor săi, se putea
vorbi de anihilarea vreunei potenţiale rezistenţe 93 • Acum o bună parte din soldaţii
garnizoanei au părăsit cetatea şi a fost predată autorităţilor civile 94 • Înrautăţirea
situaţiei la sfârşitul anului 1848 pe frontul de est a dus la transformarea Oradiei
într-o bază militară importantă, datorită poziţiei sale geostrategice favorabile, şi o
dată cu aceasta a cetăţii într-un depozit de muniţie şi efecte militare, precum şi în
ateliere de armament. În cursul lunii ianuarie 1849 au fost mutate aici ateliere care
produceau puşti, baionete, săbii şi zilnic 250000 de cartuşe. La aceste ateliere lucrau
şi cei aproape 1OOO de soldaţi ai regimentului 5 artilerie imperial, care n-au vrut să se
pună în serviciul revoluţiei 95 • Astfel, cetatea a trecut sub comanda generalui
revoluţionar Leitner Nandor, iar din februarie 1849 generalul Lohner Gyorgy
administra atelierele de armament de aici96 • În aceste condiţii nici clădirea bisericii
nu a putut fi sustrasă de la utilizarea ei în scopuri militare. În 29 februarie 1849,
comisarul Hadossy a dat ordin episcopului Bemer Laszlo să pună de urgenţă
biserica din cetate la dispoziţia comandantului de artilerie Lukacs Denes - şeful
atelierelor de fabricare a tunurilor din Sânmartin 97 • În acest mod, "biserica păcii a
devenit atelier de producere a ghiulelelor care varsă sânge civil", aşa arăta
într-o scrisoare din 22 august 1849 Kovacs loszef, protopopul, Văii Crişului. Tot
acum, în cetate se înfiinţează şi o fabrică de greutăţi (mero gyarak), compatibilă ca
tehnică cu cea de armament 98 • Cu toate că a fost pusă la dispoziţie doar 14 zile, nici
în 30 martie 1849 biserica nu a fost evacuată, iar protopopul Kovacs se arătă, într-o
scrisoare din 29 martie adresată episcopului, sceptic în această privinţă. Şederea şi
implicit serviciul preotului Mihael Frint în cetate au fost considerate inutile, întrucât
şcoala de cadeţi a fost transferată încă din februarie 1848 la Satu- Mare şi
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spitalul militar în Olosig, în cetate nemairămânând numai câţiva ofiţeri 99 • În l".3 aprilie
1849, Capitlul face apel la Episcopie să renumescă temporar pe Frint ca preot în
cetate 1°0 , asta probabil numai după desfiinţarea atelierului de ghiulele. Însă, abia în
27 iulie, Capitlul îl înştiinţează pe protopopul Kovacs că biserica din cetate nu va mai
fi folosită în scopuri laice, prin urmare să-i ceară lui Frint să ia măsuri pentm a fi
sfinţită 101 • Apropierea trupelor ţariste de Oradea, prezente încă de la începutul lunii
în Bihor, au distras atenţia de la asemenea chestiuni. Imediat după intrarea trupelor
imperiale în Oradea 102 principala preocupare a lui Frint a fost căutarea unei
modalităţi de a transforma cei 130 de florini din casa bisericii, rămaşi în bilete de
bancă koşutiene. Delegarea acestei probleme spre soluţionare comisarului Zichy
Ferenz 103 i-a permis lui Frint să înceapă demersurile în vederea repunerii bisericii
în adevărata ei funcţie. Mai întâi solicită sprijinul comisarului imperial J6zsa Peter.
apoi intervenţia episcopului Bemer Laszlo pe lângă aGesta pentru ca meşterii, care
lucrează la repararea cetăţii, să restaureze şi biserica. Cel mai urgent se cerea
demolarea grajdului de cai aflat la marginea zidului bisericii, care strica tot aspectul
exterior. În interior erau necesare lucrări de tencuit şi zugrăvit iar băncile stricate
trebuiau înlocuite. Toate cheltuielile privind repararea stricăciunilor provocate de
armată în timpul revoluţiei trebuiau suportate, după opinia lui Frint, de către erariu 104 •
De aceeaşi părere era şi protopopul Kovacs, convins că o dată cu ivirea "zorilor
libertăţii" şi prin reamenajarea şi sfinţirea bisericii armata imperială îşi va găsi aici
iarăşi liniştea sufletească io 5.Biserica a fost reamenajată oarecum pentru uzul trupelor
încazarmate în cetate şi pentru garda de la puşcăria de aici, unde au fost întemniţaţi
o parte din conducătorii locali ai revoluţiei 106 • În ce priveşte su portarea cheltuielilor
pentru restaurare nu s-a arătat dispusă nici o parte 107 .Preotul Frint, stabilit din nou
în locuinţa sa din cetate se afla la dispoziţia militarilor pe şpeselc Episcopiei. În
cazuri speciale, cum a fost acela din 15 martie 1850, când a ţinut liturghia în cinstea
aniversării comandantului Wilhelm Affenburg, a fost răsplătit de erariul militar 108 ."
"Zorii libertăţii" n-au fost tocmai de bun augur pentru biserică şi preot. În
9 mai 1850, soseşte la comandamentul districtual militar din Oradea ordinul de
evacuare din cetate a preotului, emis de superioratul militar din Buda. Patru zile mai
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târziu, acest ordin, cu dreptul de a se face recurs pentru o încartiruire obişnuita, este
adus la cunoştinţa protopopului. La rândul său se adresează la 17 mai vicarului,
invocând pentru dreptul de a păstra locuinţa preotului acordul din 1824 dintre
Episcopie şi armată. Cu această ocazie atrage atenţia vicarului că biserica riscă să
fie folosită iarăşi în scopuri profane. A doua zi vicarul formulează în acest sens o
plângere către generalul Braunhoff, comandantul districtual din Oradea. El consideră
că acest ordin contravine înţelegerii din 1824, al cărei conţinut îl prezintă spre
edificare. Apoi explică comandantului incidentul asemănător din 1825, când la
încartiruirea în cetate a regimentului Mazzuchel/i cu propriul preot militar s-a ordonat
evacuarea preotului de atunci, şi la intervenţia episcopului pe lângă generalul
Radesky, comandantul suprem de la Buda, ordinul a fost considerat o eroare şi
chestiunea definitiv încheiată în favoarea preotului. Aceste argumente şi afabilitatea
vicarului n-au reuşit să-l convingă pe Braunhoff, care avea şi el motive întemeiate.
În răspunsul pe care generalul îl trimite sunt expuse clar motivele evacuării. Astfel,
pentru locuinţa confortabilă a preotului, care se afla la parter nu s-a plătit niciodată
chirie. Însă motivul care a stat la baza emiterii ordinului este propunerea tribunalului
militar din 26 aprilie, în urma constatării că preotul le permite rudelor deţinuţilor
politici din cetate accesul în locuinţa sa. În acest mod li se oferă acestora ocazia ca,
în timp ce se plimbă deţinuţii prin curte, să comunice cu ei, rezultând astfel mereu
în interogatoriu declaraţii modificate şi tergiversarea sentinţelor. Propunerea s-a
făcut din precauţie şi este incotestabil justificată, crede Braunhojf iar ordinul emis
în baza acesteia se va păstra în vigoare, atâta timp cât se află deţinuţi politici în
cetate. Mai mult înţelegerea din 1824 este considerată desuetă, întrucât postul creat
atunci pentru un preot de garnizoană nu-şi mai are temei: în biserica din cetate, care
se afla într-o stare deplorabilă, nu se mai putea oficia serviciul divin; pentru bolnavii
din spital, pentru cursurile de religie de la şcoala de cadeţi şi pentru soldaţii
regimntului ducelui de Parma, încartiruiţi în cetate, stateau la dispoziţie doi preoţi
militari 109 . Astfel, în 11 iunie 1850, protopopul Kovacs aduce la cunoştinţă vicarului
că potrivit ordinului de evacuare din 9 mai preotul trebuie să se mute din locuinţa
sa din cetate într-un alt loc din oraş rezervat de Episcopie, iar obiectele de cult
urmează să fie preluate ulterior 110 • În 31 octombrie, Mihael Frint şi protopopul
Kovacs făceau inventarul bisericii 111 • Însă s-a renunţat cu greu la locuinţă şi la biserică
şi cu orice ocazie se încerca recuperarea lor. După scurt timp de la evacuarea sa,
mai precis pe 23 ianuarie 1851, Frint făcea apel la Capitlu să-i rezerve o locuinţă în
cetate dacă este posibil. Răspunsul era negativ, întrucât la acea oră în cetate nu
exista nici o locuinţă liberă. În martie 1852 în cetate se aflau încă deţinuţi, mulţi
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soldaţi şi civili. În aceste condiţii era imposibil pentru Frint să-şi găsească o locuinţă
aici. În schimb, protopopul Kovacs solicită ca biserica să nu mai fie folosită drept
magazie de cereale 112 •
Abia în 1O martie 1855, Braunhoff reia legătura cu episcopul Franz
Szanisz/6 şi îi solicită un preot care să-l suplinească la spitalul militar pe preotul
militar Norbert Demmel von Sachsen bolnav de tifos, deoarece celălalt preot militar,
care predă la şcoala militară, era foarte ocupat. Apoi plecarea din cetate, în 9 mai
1855, a regimentului vacant 3 cuirasat împreună cu duhovnicii săi a fost urmată din
nou de cererea lui Braunhoff pentru numirea unui preot cunoscător de maghiră,
germană şi unul din dialectele slave 113 .Pentru catehizarea elevilor este desemnat
temporar în 9 octombrie 1855 Jozsef Estegar care era cazat în căminul şcolii 114 •
Reducerea efectivelor militare din cetate şi cu aceasta a necesarului de
alimente şi provizii a făcut ca biserica, folosită un timp ca depozit de alimente şi apoi
de cereale, să poată fi treptat dezafectată. În 14 ianuarie 1856, "generalul Braunhoff
se arăta deja dispus să predea biserica, la acea dată evacuată complet de orice fel
de provizii şi alte lucruri dispensabile, reprezentanţilor Episcopiei pentru a fi cât mai
grabnic repusă în destinaţia ei spirituală. Aceasta, arată Braunhojfîntr-o scrisoare
adresată episcopului, pentru ca locuitorii cetăţii să nu mai fie constrânşi să-şi pună
sănătatea în pericol atunci când pe vreme rea trebuie să meargă la biserica din oraş,
aflată la o distanţă de o jumătate de oră 115 • Data preluării bisericii de către
reprezentanţii Episcopiei s-a fixat pe 4 martie ora 1O dimineaţa. În acelaşi timp,
trebuiau să fie aduşi meşterii care să stabilească reparaţiile necesare şi evaluarea
cheltuielilor 116 • Lucrările de restaurare a bisericii nu s-au demarat, având în vedere
cheltuielile mari, dar ea a fost reamenajată într-atât, încât să se poata ţine slujba 117 •
Posibilitatea unei vizite a împăratului în oraşul şi cetatea Oradiei îl determină
pe protopopul Kovacs să ia imediat măsuri de înfrumuseţatr a bisericii. În 18 mai 1857,
este angajat un meşter, ca numai în timp de patru zile, să efectuze lucrări de aurărit
la colonade, candelabre, heruvimi şi tabernacul în schimbul sumei de 120 de florini.
Cu această ocazie protopopul dispune să se facă curăţenie generala în biserică,
precum şi în locuinţele din cetate 118 •
În vara anului 1856, s-a declanşat o dispută între administraţia militară a
cetăţii şi curatorul bisericii, respectiv preotul din Velenţa. Cea dintâi cere protopopului
Kovacs să dea explicaţii în virtutea cărui drept curatorul a îndrăznit să-şi însuşească
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cimitirului militar şi să folosească iarba acestuia,de vreme ce nu mai
există ca odinioară nici un preot angajat pentru garnizoană, spital s-au şcoală şi
biserica, foarte deteriorată, stă acum numai la dispoziţia civililor. În consecinţa
curatorul trebuia sancţionat, după părerea acesteia. În aceeaşi zi, 6 iunie, Kovacs
răspunde că atât biserica cât şi cimitirul sunt în administrarea curatorului şi are
datoria şi dreptul să le apere. A doua zi protopopul formulează şi aduce dovezi în
sprijinul curatorului. În acest mod, este prezentătă scrisoarea lui Mihael Frint din
16 aprilie, în care se arată că iarba din cimitir nu a fost folosită sau arendată de
erariul militar, ci numai de el şi înaintaşii săi. Lângă dreptul rezultat în urma
uzucapiunii, el adaugă şi pe acela conferit prin darea pământului pentru cimitir,
făcută de erariul militar Episcopiei în timpul episcopului Laitsak. De atunci Episcopia
a făcut multe cheltuieli pentru cimitir. În virtutea celor prezentate protopopul îl
consideră pe curator îndreptăţit să folosească pământul cimitirului, iar faptul că, în
timpul revoluţiei când curatoratul a fost desfiinţat şi administratorii erariali au ocupat
pământul şi l-au arendat, este calificat de acesta drept un abuz 119 •
Biserica n-a fost lăsată chiar în paragină şi după necesităţi mai putea sta la
dispoziţia militarilor. În primăvara anului 1859 s-a stabilit că duminica de la ora opt
şi jumătate să se oficieze liturghia o săptămână în germană şi alta în maghiară 120 •
Preoţii militari ai regimentelor încartiruite în cetate erau cei care se ocupau acum
de aceasta, dar în lipsa se făcea iarăşi apel la preoţi civili 121 •
Trecerea timpului şi într-o anumită măsură indolenţa comandanţilor militari
şi a Episcopiei sunt cauzele ce au dus la accentuarea degradării bisericii. La sfârşitul
lui septembrie 1868, clopotele erau pe punctul de a se prăbuşi din turn 1 22 • Măsuri
tardive au fost luate de cele două foruri ecleziastice probabil mai mult din respect
faţă de Sf. Ladislau, patronul bisericii. Din 1849 Episcopia a angajat cu 20 de
florini un soldat veteran care răspundea de paza bisericii şi a obiectelor din ea;
degradarea putând fi un semnal pentru răufăcători şi hoţi. În şedinţa din 4 octombrie
1869, Episcopia şi Capitlul au stabilit că pentru cheltuielile mărunte la biserică să
se aloce lunar 4 florini, iar salariul preotului şi al curatorului să fie de 40 de florini
pe an, plătit jumătate de Episcopie şi cealaltă de Capitlu 123 • Însă, atunci când în
5 martie 1875 se face o evaluare a cheltuielilor de reparaţie la biserică, se constată
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că suma se ridică la 8000 de florini fără ajutorul soldaţilor 124 • În consecinţă, prin

ordinul din 29 februarie 1875 al comandamentului militar de la Timişoara, înregistrat
pe 19 martie la comandamentul din Oradea, se sistează funcţi9narea bisericii de
garnizoană din cetatea Oradiei. Astfel, biserica desacralizată rămânea ca obiectiv
militar la dispoziţia erariului. Obiectele intransportabile (intransportabel) din biserică
şi anume; trei altare din piatră, un amvon, o orgă, trei clopote şi 20 de bănci, cu
excepţia ceasului din turn, erau predate Episcopiei. Ordinariatul episcopesc putea să
ia şi ornamentele de piatră, reliefuri sau imgini, precum şi crucea de pe biserică cu
condiţia să fie reparate imediat stricăciunile cauzate de această acţiune. La întâlnirea
din 20 martie dintre părţi se solicită, alături de obiectele intransportabile, doar crucea;
ornamentele şi sculpturile fiind lăsate în grija erariului. Până în 31 martie toate aceste
erau deja transportate pe şini şi locul de unde s-a luat crucea era reparat. Alături de
actele aferente întocmite cu această ocazie a fost anexat şi procesul verbal din
1Omartie 1875 care conţinea angajamentul Episcopiei şi cele patru condiţii puse de
erariu 125 • Cu acordul episcopului, pentru a asista la serviciul divin, cei din cetate
puteau merge la biserica din Velenţa, însă cu condiţia să se ţină separat pentru
soldaţi şi sub supravegherea strictă a autorităţilor militare în vederea evitării producerii
unor pagube şi pentru păstrarea curăţeniei 126 • În acest fel, după 92 de ani biserica
care a fost construită de erariu în cinstea Sf. Ladislau şi pentru garnizoana cetăţii a
fost desacralizată pentru multă vreme de acum.

BEITRĂGE ZUR GESCHICHTE DER FESTUNG - IN JHR. XVIII -XIX

Zusammenfassung
Die Festung Grosswardein war urspriinglich der Sitz des Bisstums und
Domkapitels, der Besitzer der Festung und der Gutsherrschaft des Bodens, wo die
Stadt spiiter errichtet wurde.
Nachdem 1557 diese geistlichen Anstalten aufgelosst wurde und sie ihr
Vermogen verloren hatten, wurde der Hauptmann der Festung auch Gutsverwalter.
Nur als 1692 die osterreichischen Annee die Tiirken verjagt und die F estung
und die Stadt erobert hat, wurde die vorigen Rechte des Bisstums und Kapitels vom
Kaiser Leopold anerkannt. Die osterreichischen Truppen wurde in der Festung
einquartiert und haben auf Grund der Verteidigungsmassregel auch einige Habe
der obergenannten Gutsherrschaft bekommen.
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