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CÂTEVA CONTRIBUÞII LA STUDIUL
POPULAÞIEI MARAMUREªULUI
ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

Drd. Livia Ardelean

Absolventã a Facultãþii de Istorie
ºi Filozofie, Secþia Istorie din Cluj
Napoca, în anul 1992. Din 1992
lucreazã ca ºi arhivist la Direcþia
Judeþeanã Cluj a Arhivelor
Naþionale.
Doctorand
al
Universitãþii
Babeº-Bolyai,
Catedra de Istorie Medie,
coordonator ºtiinþific - profesor
universitar dr. Ioan Aurel Pop,
membru
corespondent
al
Academiei Române, cu teza:
,,Evoluþia economico-socialã a
Maramureºului istoric în secolul
XVII’’.

Cuvinte cheie: nobili maramureºeni,
obligaþii militare, obligaþii de pazã a
comitatului, poºtãrit, educaþie,
aspect exterior

Încercarea de faþã este una

timidã ºi fãrã pretenþia epuizãrii
subiectului, lucru deosebit de
anevoios în stadiul actual al
cercetãrilor referitoare la evoluþia
demograficã a acestui comitat. Ea îºi
propune sã prezinte numeric, din
datele înscrise în diferite izvoare
istorice, cifre ºi realitãþi ale secolului,
fãrã a intra în detaliile legate de
omisiunile documentelor, lacunele,
naþionalitatea populaþiei, precum ºi
alte aspecte care vor fi abordate ulterior. În momentul actual al
cercetãrilor este foarte importantã prezentarea, fie ea ºi sumarã a datelor
adunate de noi, fãrã a avea pretenþia epuizãrii surselor documentare.
Evoluþia demograficã a unui teritoriu, în cazul de faþã Maramureºul
istoric, a urmat fidel evoluþia istoricã a acestuia, iar diferenþele apãrute
sunt urmare a evenimentelor politice, militare, a evoluþiilor climaterice,
a epidemiilor, (urmate de foamete) etc. Pe fondul unei relative scãderi a
populaþiei Transilvaniei se poate presupune cã aceeaºi tendinþã a fost
specificã ºi teritoriului analizat.
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Specificul Maramureºului, precum ºi îndeletnicirile locuitorilor au
determinat evoluþia demograficã specificã, ce poate fi sintetizatã în câteva
idei:
1) existenþa unui numãr foarte mare de mici nobili, conscriºi atât în
unitãþi colective, cât ºi individual, ce mai pot fi gãsiþi ºi în alte
acte colaterale, în special în ascultãrile de martori; unii dintre
aceºtia aveau ºi ei supuºi; din pãcate este imposibil de apreciat
numãrul exact al acestora
2) existenþa unui numãr mare de locuitori liberi, þãrani, mai ales în
satele din Plasa de Sus, care apar în evidenþele contabile ale
comitatului, acolo unde se stabilea ºi încasa impozitul
3) existenþa domeniului Cãmãrii de sare, cu evoluþia lui specificã,
pentru care se poate aprecia cel mai bine numãrul populaþiei,
înscrisã în Urbariile ºi Conscripþiile, mai ales în cele de la sfârºitul
secolului
4) evoluþia specificã timpului, legatã de prezenþa unor mari familii
nobiliare, ce deþineau domenii ºi supuºi conscriºi separat
Un alt aspect important, ce meritã o atenþie deosebitã este evoluþia
istorico-demograficã a celor 4 plase sau ieraºuri, care au cunoscut ºi în
secolul al XVII-lea o tendinþã proprie. Astfel Plasa de Sus ºi Plasa Cosãu
au fost formate din sate româneºti preponderent nobiliare, Plasa de Jos
era formatã din sate iobãgeºti cu o populaþie predominant ruteanã, iar
Plasa Sighet era o combinaþie de aºezãri de tip orãºenesc, cu un procent
relativ mare de nobili armaliºti, înnobilaþi pe parcursul întregului secol,
ºi sate româneºti nobiliare sau iobãgeºti, atât româneºti, ungureºti, rutene.
Conscrierile întocmite de-a lungul secolului de cãtre diferite
persoane oficiale ne permit sã afirmãm cã toate categoriile sociale de
bazã din Maramureºul istoric au cunoscut o organizare economicã, ºi
anume: dacã poarta a reprezentat unitatea iobãgeascã de bazã, formatã
teoretic din 10 persoane, un tip de organizare similar este întâlnit la
numeroºii nobili maramureºeni, organizaþi ºi ei câte 10 în unitãþi
economice numite „divissionnes”sau ,,oszlás”. Ambele tipuri de unitãþi
economice au acþionat aproape similar în probleme legate de dãri, plata
impozitelor, susþinerea efortului militar al comitatului. În ceea ce priveºte
numãrul , aceste unitãþi au avut o relativã miºcare pe parcursul secolului,
cifrându-se de regulã în jurul cifrei 100.
Spre sfârºitul secolului, la 1693, când au fost conscrise toate unitãþile
de impozitare, respectiv gospodãriile, numãrul porþilor din Maramureº,
https://biblioteca-digitala.ro
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socotite ca unitate de impozitare a crescut brusc la 2500, ceea ce ne
determinã sã credem cã aici au fost conscrise toate unitãþile administrativeconomice din comitat, indiferent dacã erau unitãþi nobiliare sau
iobãgeºti1. În ceea ce priveºte numãrul locuitorilor, dacã se înmulþeºte cu
4,5 cât este media pe secolul XVII rezultã un numãr de 11250 locuitori2.
Plasa de Sus, fiind cea mai mare, era conscrisã cu un numãr de 578 porþi,
cu o densitate de locuitori ºi o întindere apreciabilã, localitãþile cu peste
30 porþi fiind: Viºeul de Jos cu 51, Viºeul de Mijloc ºi de Sus, ambele cu
câte 31, Moisei cu 39, Borºa cu 38, Sãcel cu 34, Sãliºte cu 40, Ieud cu 39,
Cuhea cu 323. Plasa Cosãu, cu cele 417 unitãþi înregistrate era formatã
din sate cu un numãr mai mic de locuitori, doar în câteva cazuri au fost
înregistrate un numãr mai mare de 30 porþi. Este vorba despre Budeºti,
cel mai locuit, cu 59 porþi, Sârbi cu 38 porþi, Onceºti cu 37, Vãleni cu 32,
Berbeºti cu 30 porþi.
Prin comparaþie în localitãþile din plasa Sighet, situate actualmente
pe teritoriul României, plasã în care au fost numãrate 360 unitãþi de
impozitare4, numãrul locuitorilor era mai mic, cu excepþia târgului Sighet,
(una din cele mai locuite localitãþi din epocã), ce numãra 41 unitãþi, a
localitãþii Iapa cu 25 unitãþi; Sãpânþa avea 18 unitãþi, Sarasãu 14,
Crãciuneºti ºi Viriºmort împreunã 14, nobilii din Câmpulung 9, Teceu 5.
Comparând aici numãrul unitãþilor înscrise putem afirma cã Plasele
de Sus ºi Cosãu, locuite predominant de populaþie româneascã erau mult
mai dense, plãteau un impozit mai mare ºi aveau obligaþii mai mari. La
fel deþineau un numãr mai mare de animale de tracþiune, boi ºi cai. Aceeaºi
numãrãtoare înregistra la 1693 urmãtoarele date: în Plasa Sighet numãrul
de animale deþinute în localitãþile mai sus menþionate era de 72 boi ºi 66
cai, mult mai mic decât numãrul celor înregistrate în plasa Cosãu, ce
avea înscriºi un numãr mai mare de boi, 211, ºi un numãr de 163 cai. Cea
mai mare unitate teritorialã, Plasa de Sus avea înscrise un numãr record
de animale, 325 boi ºi 296 cai.
La cifra rezultatã din acest calcul ar mai trebui adãugatã o alta,
imposibil de determinat, din Urbarii reieºind foarte clar o tendinþã de
locuire în aceeaºi gospodãrie a 2-3 generaþii sau într-o curte a 1-2 fii,
1

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, fond Prefectura judeþului Maramureº, Acte
financiare, nr.6/1693
2
Liviu Ursuþiu, Domeniul Gurghiu(1652-1706), Urbarii, inventare ºi socoteli economice, Cluj, Editura
Argonaut, 2007, pag.7.
3
Ibidem
4
Ibidem
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cãsãtoriþi cu familii, împreunã cu bãtrânii , „egy kenyeret vonát” cifra
reprezintã de departe o simplã ipotezã, eventualele documente ce vor fi
prelucrate ulterior o pot modifica. Numai la 1692 Urbariul consemneazã
pe domeniul Cãmãrii de sare un numãr de 30 persoane ce locuiau
împreunã, cifra reprezentând circa 10% din totalul populaþiei de pe
domeniu5. Apoi nu se poate aprecia cu certitudine dacã întreaga populaþie
din târgurile de coroanã a fost conscrisã, întrucât o bunã parte din
locuitorii sau o parte din sesii erau scutiþi de la plata impozitelor. Acest
lucru se poate vedea foarte clar dacã analizãm cazul localitãþii Sighet,
care avea înscrise la 1693 un numãr de 41 unitãþi, plus un numãr de
persoane ºi instituþii ce se bucurau de o serie de beneficii: din evidenþa
nominalã din anul 1698, situaþia era aceeaºi ºi în urmã cu 6 ani, reiese cã
atât casa ºi sesia comitatului, cât ºi cele 3 case parohiale unde locuiau
preoþii ºi profesorii religiei helvetice, împreunã cu o serie de nobili se
bucurau de beneficii. Se pot aminti aici comiþii ªtefan Haller ºi Ladislau
Teleky, comitissa Cristina Kemény, vãduva lui Iosif Bethlen, comitissa
Clara Bethlen, vãduva comitelui Mihail Teleki, precum ºi alþi 51 nobili
conscriºi6. Numãrul acesta este clar mai mare decât cel din 1693, iar
unitãþile de impozitare, mai puþine aratã fie scutirea unor persoane de la
plate impozitului, numãrul acestora fiind imposibil de determinat, fie
lipsa unei acribii în efectuarea conscrierilor, oricum cifra exactã a
populaþiei rãmâne încã o mare provocare. Apoi trebuie adãugat cã
târgoveþii nu se regãsesc în conscriere, documentele vorbesc de nobili
care au drept de a þine târg ºi cârciumãrit, împreunã cu târgoveþii. În plus
dacã se comparã situaþia din 1693 cu cea din 1675, când la Sighet au fost
înscrise 44 sesii nobiliare, 4 înscrise, 28 civiliste, deci un total de 76, este
foarte clar cã unitatea înscrisã nu era identicã cu numãrul sesiilor7. Factori
de o mai micã importanþã, dar cu un oarecare efect au fost ºi cei legaþi de
miºcãrile de populaþie, conscrierea din 1698 consemnând chiar „nobili
veniþi”, fãrã a trece ºi anul venirii lor (nobilii Nicolae ºi Petru Riºco din
Biserica Albã). Apoi conscrierile menþioneazã diferenþe între nobili,
vorbind de nobili adevãraþi, „possessionati”, nobili de o sesie, taxaliºti
(înscriºi). Dintre aceºtia cel puþin nobilii adevãraþi nu erau obligaþi sã
5

Arhivele Naþionale ale României, Colecþia microfilme Ungaria, Rola 263
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, Fond Liceul Reformat Sighet, Colecþia de
documente, nr. 43/1698
7
Direcþia Judeþeanã Cluj Arhivelor Naþionale, Colecþia de documente ºi manuscrise, „Historia Rei
Cameralis”, pag. 281
6
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plãteascã impozit, deci nu pot apãrea ca unitate de impozitare. În plus nu
se poate aprecia exact care era situaþia locurilor pustii, pãrãsite de iobagi
în numãr mare ºi care nu puteau fi impozitaþi.
Conscrierea porþilor din 19 ianuarie 1697, prezentatã Congregaþiei
nobiliare a comitatului, consemna existenþa în comitat a unui numãr de
2548 porþi, cifrã comparabilã cu cea de la 1693.
În ceea ce priveºte valoarea impozitului plãtit de localitãþile
maramureºene acesta era diferit în funcþie de mãrimea acestora ºi de
privilegiile deþinute de cãtre locuitorii lor. De exemplu la 1684 în Sighet
un numãr de 39 aºezãri civile taxaliste, stãpânite de nobili plãteau un
impozit cuprins între 2 ºi 4 florini8, în timp ce la 1678, Urbariul consemna
un cens ºi o dare de 140 florini plãtiþi de oraºul Sighet9, 80 florini plãtiþi
de Câmpulung, 230 plãtiþi de Teceu. În ceea ce priveºte impozitul plãtit
de cãtre localitãþile rurale, acestea plãteau de regulã un impozit total pe
sat, apoi un impozit plãtit de cãtre nobilii cu sesii ºi un impozit plãtit de
cãtre nobilii curialiºti, ºi un impozit plãtit de cãtre þãrani. De exemplu la
1694 satul Giuleºti, din plasa Cosãu avea de plãtit un impozit de 708
florini renani, cei 11 nobili cu sesii trebuiau sã plãteascã impozite între 13
florini ºi 56 creiþari ºi 46 florini ºi 30 creiþari, iar curialiºtii, în numãr de 29
aveau de plãtit sume cuprinse între 36 creiþari ºi 29 florini ºi 36 creiþari10.
Satul ªugãtag, locuit de 40 þãrani avea o cotã de 628 florini renani, ceea
ce însemna o medie de 15, 5 florini renani. Binenþeles cã nu existã o sumã
egalã plãtitã nici de cãtre locuitorii nobili, nici de cãtre þãrani, nici mãcar
în interiorul aceleaºi plase, cei 4 þãrani din satul Deseºti având de plãtit
31 florini renani, cu o medie de 7,7 florini renani. Alte sate aveau de
plãtit un impozit mai mare. De exemplu satul Sârbi trebuia sã plãteascã
1160 florini renani, nobilii cu moºie sume cuprinse între 30 ºi 100 florini
renani, iar curialiºtii între 4 ºi 60 florini renani.11
Trebuie remarcat numãrul mare de nobili din Plasa de Sus: Petrova
- un numãr de 42 , cu impozite cuprinse între 4-60 florini, Leordina - un
numãr de 31, Viºeul de Jos, unde toþi locuitorii erau nobili-74, plus un
nobil cu sesie , ce trebuia sã plãteascã 160 florini. Interesant cã aceeaºi
8

David Prodan, Iobãgia în Transilvania în sec. XVII, vol II, Editura ªtinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1987, pag. 78.
9
Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale, fond familial Bethlen de Criº, nr. IV/ 344-1678,
Urbariul bunurilor ce þineau de cetatea Hust
10
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, fond Prefectura judeþului Maramureº,
Acte financiare, nr. 7/1694
11
Ibidem
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sumã trebuia sã o plãteascã ºi un alt nobil ce era înscris printre nobilii
fãrã sesie12. Aceeaºi situaþie era ºi în Viºeul de Mijloc, unde toþi locuitorii
erau nobili, majoritatea fãrã sesie-86, plãtind între 1 ºi 36 florini renani.
Cei 2 nobili cu sesie plãteau 10 ºi 36 florini renani. În localitate trãiau 2
nobili ce nu plãteau nimic. ªi Viºeul de Sus era locuit tot de nobili fãrã
sesie - 45, ajutaþi de 4 locuitori nenobili. Aceaºi situaþie ºi în Moisei, locuit
de 54 nobili ce plãteau între 3 ºi 152 florini renani ºi de un numãr de 14
þãrani ce plãteau 40 florini. În Borºa trãiau 74 nobili ce plãteau un impozit
între 2 ºi 60 florini renani, restul de 7 locuitori plãtind 66 florini. Cei 60
de locuitori nobili din Sãcel plãteau între 1 ºi 91 florini renani, cei 86
locuitori nobili fãrã sesie din Sãliºte plãteau un impozit de 1390 florini
renani, iar cei 5 nobili cu sesie plãteau între 20 ºi 40 florini renani.
Interesant este cazul satului Cuhea, unde locuiau 33 nobili cu sesie ºi
doar 10 fãrã sesie. Aceºtia plãteau impozite aproximativ egale, ºi anume
între 5 ºi 36 florini primii ºi 9 ºi 33 florini renani ceilalþi, sume ce erau
depãºite la valoarea de jos de cãtre cele pretinse celor 6 locuitori þãrani,
ce plãteau între 17 ºi 33 florini renani13.
Interesant de apreciat aici impozitul mult mai mare plãtit de cãtre
locuitorii ruteni ai satelor Poiana Ruscova, ce aveau de plãtit 75 florini
de persoanã sau Ruscova, cu 50 florini de persoanã, în timp ce þãranii
ruteni din Bocicoiel trebuiau sã plãteascã doar 14, 14 florini renani14.
O situaþie prea puþin cunoscutã pentru perioada de timp studiatã
este raportul real între cele 2 tipuri de organizare administrativã ale
locuitorilor comitatului ºi relaþia organicã între acestea. Pe de o parte
supuºii, organizaþi în porþi, pe de altã parte nobilii, organizaþi pe împãrþirile
nobiliare, cunoscute ca „oszlás” sau „divissiones” formau baza societãþii
maramureºene.
Numãrul porþilor varia în funcþie de mai mulþi factori, modul de
conscriere fiind unul dintre cei mai importanþi. Nu toate izvoarele istorice
publicate dau aceaºi cifrã, lucru ce face proiecþia ºi mai dificilã. Dacã la
începutul secolului numãrul porþilor iobãgeºti se ridica la 123015 la sfârºitul
acestuia numãrul a crescut la 2548 porþi, fiind imposibil de apreciat corect
12

Idem, fond Prefectura judeþului Maramureº, nr. 8/1698-1758, pachet III, Conscripþiile nobililor
din comitatul Maramureº 1698-1758
13
Ibidem
14
Ibidem
15
Gusztáv Wenzel, Kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez, în Új Magyar Muzeum, 1857,
II.
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care a fost evoluþia demograficã exactã, datele deþinute ne induc mai
multe necunoscute, deoarece neputând aprecia exact numãrul locuitorilor
dintr-o poartã, ajungem la alte necunoscute. De exemplu cei 60 nobili
din Sãcel erau înscriºi în 34 porþi, cei 91 locuitori nobili din Sãliºte erau
înscriºi în 40 porþi, cei 43 nobili din Cuhea erau înscriºi în 32 porþi, cei 74
nobili din Borºa erau înscriºi în 38 porþi ºi exemplele pot continua16.
Un alt mod de conscriere a porþilor, întocmit de cãtre reprezentanþii
comitatului ºi prezentat Congregaþiei nobiliare în mai multe rânduri ne
aratã un alt tip de numãrare, cifrele sunt cu totul deosebite. La 1691
comitatul avea 109 porþi, împãrþite astfel: 15 porþi în Plasa de Sus ºi Cosãu,
21 porþi în Plasa Sighet ºi 58 porþi în Plasa de Jos17. Numãrul acestora era
identic cu cel din anul 162918, 163119sau 164620. Cu certitudine cã aceste
porþi erau formate din supuºi ai comitatului, în paralel cu numãrul acestora
au fost conscrise ºi diviziunile nobiliare. Astfel la 1638, când au fost fãcutã
o nouã reîmpãrþire pe diviziuni, fãcutã în scopul reglementãrii gãzduirii
armatelor pe teritoriul comitatului, þinând cont de vechile familii
nobiliare « per familias antiquas » Maramureºul avea un numãr de 33
diviziuni în Plasa de Sus, împãrþite astfel : 1 diviziune în Leordina, 2
diviziuni în Petrova, Rozavlea, Viºeul de Jos, Moisei, Borºa, câte 3
diviziuni în Viºeul de Mijloc, Viºeul de Sus, Sãcel, Sãliºte, Dragomireºti,
Cuhea, Ieud, ªieu ºi ªieuþ.
În Plasa Cosãu erau 24 diviziuni, împãrþite astfel : 1 diviziune în
Fereºti, Corneºti, Hoteni, 2 diviziuni în Giuleºti, 3 diviziuni în majoritatea
localitãþilor : Bârsana, Vãleni, Onceºti, Nãneºti, Berbeºti, Cãlineºti, Sârbi,
4 diviziuni în Budeºti.
În Plasa Sighet cele 24 diviziuni erau împãrþite astfel :1 diviziune
în Irholz, câte 2 diviziuni în Sighet, Câmpulung, Sarasãu, Sãpânþa, Slatina,
Apºa de Sus, Biserica Albã, 3 diviziuni în Iapa ºi Apºa de Mijloc ºi 5
diviziuni ale familiei Korniº din Taraszk.
Plasa de Jos avea un numãr mai mic de diviziuni, numãrul nobililor
din aceastã unitate administrativ-teritorialã afost mai mic pe parcursul
întregului secol. Astfel fosta moºie Dolha, domeniul Kun, Viriºmortul,
16

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, fond Prefectura Judeþului Maramureº,
Acte financiare nr.6/1693
17
Idem, fond Prefectura judeþului Maramureº, Protocolul Congregaþiei nobiliare / 1691
18
Ibidem, Protocolul Congregaþiei nobiliare/ 1629
19
Ibidem, Protocolul Congregaþiei nobiliare/1631
20
Ibidem, Protocolul Congregaþiei nobiliare/ 1646
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Ormezeu, Bedeu, aveau 2 diviziuni, Hustul, Iza, Lipcse, Berezna, Vainagh,
1 diviziune21, iar Viskul ºi Teceul aveau fiecare câte 4 diviziuni.
Aceste diviziuni aveau obligaþii specifice, puþin diferite de cele ale
locuitorilor, cele mai importante fiind legate de obligaþiiile militare, de
întreþinere a armatelor, de poºtãrit, urmãrirea rãufãcãtorilor, întreþinerea
drumurilor ºi alte obligaþii specifice nobililor. Astfel erau obligate sã
plãteascã contribuþia de rãzboi, atât pentru cãlãreþi ºi pentru pedestraºi,
indiferent cã erau locuite de nobili cu sesie ºi de nobilii mici în cifre duble
faþã de ceilalþi locuitori » Qui vero inquilinorum more in nobilium tali
sessione facerent mansionem medietatem persolvant in talibus ut unus
sessionatus et portionatus nobilis solitus est persolvere »22. Obligaþiilor
ordinare li se adãugau unele extraordinare, mult mai grele ºi mai dese,
dãrile extraordinare sãrãcind de fapt mica nobilime maramureºeanã.
Aceste diviziuni plãteau atât dãrile extraordinare, sumele plãtite fiind de
regulã mai mari sau chiar duble faþã de cele plãtite de cãtre porþi, cu
excepþia momentelor de cumpãnã, legate de încartiruirile militare, cum
este cel din 1682, când s-a þinut adunarea generalã a comitatului în tabãra
de la Câmpulung ºi când atât diviziunile cât ºi porþile trebuiau sã plãteascã
câte 12 florini, ca dare a þãrii, Congregaþia impunând ºi o amendã de 12
florini pentru cei ce nu ar plãti taxa, fie ele diviziuni nobiliare, fie þãrani
locuitori în porþi sau pe diviziunile nobiliare23.
Obligaþiile legate de plata impozitului ordinar ºi extraordinar al
comitatului pot fi sintetizate pe scurt în câteva cuvinte : dãri ordinare
impuse de cãtre Dietele ardelene, mereu în creºtere, dar mai ales o serie
întreagã de dãri extraordinare, tot mai mari, legate de cerinþele în creºtere
ale turcilor. Apoi construirea Casei de la Constantinopol a determinat
supunerea la impozitare de 25 dinari, inclusiv a preoþilor români24.
O obligaþie specificã diviziunilor era plata de cãtre acestea a unor
sume necesare administrãrii comitatului, predate judelui suprem, de
exemplu în acelaºi an greu încercat diviziunile trebuiau sã plãteascã câte
11 florini, sumã aproape egalã cu taxa extraordinarã. Altãdatã sumele
necesare administrãrii comitatului erau împãrþite cu porþile, care plãteau
ceva mai puþini bani25, uneori chiar jumãtate din suma plãtitã de nobili.
21

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, Protocolul Congregaþiei nobiliare/ 1638
Ibidem, actele Congregaþiei din 3 august 1638
23
Ibidem, actele Congregaþiei din 25 august 1682.
24
Livia Ardelean, Contribuþii la studiul evoluþiei economico-sociale în Maramureº în secolul al XVIIlea, în Transilvania( sec. XIII-XVII) Studii istorice, Editura Academiei Române, 2005
25
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhinelor Naþionale, actele Congregaþiei din 20 noiembrie 1696
22
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Întreþinerea drumurilor era asiguratã ºi ea încã din vechime de cãtre
nobilii maramureºeni, obligaþi sã plãteascã sume de bani ºi sã ridice supuºii
la munca propriu zisã. La 28 noiembrie 1634, în Protocolul Congregaþiei
nobiliare s-a consemnat angajamentul solemn luat de cãtre vicecomitele
comitatului, Francisc Stoica, pentru adunarea a 300 florini ungureºti
necesari reparãrii drumului spre Polonia, sumã ce urma a fi adunatã astfel:
200 florini de la nobili ºi 100 florini de la porþi “subditis ex portis “ 26.
Una din cele mai grele obligaþii, deoarece se repeta la infinit fãrã
nici o regulã, era obligaþia plãtirii unor sume de bani trimiºilor comitatului
la principe, la Dieta þãrii, la Camera de la Zips, la Poarta otomanã, în
Polonia etc. Pentru trimiterea delegaþilor comitatului la Dieta ardeleanã
se aduna de fiecare datã separat de la diviziunile nobiliare ºi de la porþi o
sumã de bani, plãtitã uneori în mod egal, alteori disproporþionat în cadrul
plaselor. De regulã conducãtorul delegaþiei, cel mai adesea vicecomitele
comitatului, primea o sumã mai mare, în care era inclusã ºi plata suitei, a
cãlãreþilor ºi însoþitorilor, sumã aproape dublã faþã de cea primitã de
cãtre cel de-al doilea reprezentant, de regulã notarul sau un alt nobil
mare. Nobilii ce formau delegaþia comitatului primeau bani de pâine ºi o
sumã de bani pentru a se caza în localitatea unde avea loc Dieta (bani de
gãzduire). Uneori sumelor de bani li se adãuga ºi un numãr de pãsãri sau
animale, cum ar fi 5 gãinuºe pentru trimiºii la Dietã din 19
decembrie163327. La fel s-a procedat ºi la 1635, când Congregaþia a stabilit
suma de bani ce trebuia datã celor 2 reprezentanþi ai comitatului trimiºi
la înmormântarea principelui Transilvaniei28.
Delegaþii erau aleºi de cãtre Congregaþia nobiliarã, care stabilea în
aceeaºi adunare ºi suma de bani ce trebuia plãtitã de cãtre plase pentru
fiecare delegaþie, indiferent unde se deplasa aceasta. Expresia din
documente, « taxa de la fiecare nobil » precum ºi amenzile impuse pentru
neplata sumelor decise de Congregaþie aratã clar povara aceasta.
Congregaþia stabilea deseori suma de 24 florini, ce reprezenta amenda în
cazul neplãþii obligaþiilor.
Sarcinile tipice nobililor maramureºeni erau cele legate de
întreþinerea armatei comitatului. Deoarece nobilimea din Maramureº nu
mergea la rãzboi, conform scutirii acesteia de cãtre Gheorghe Rákoczi la
26

Ibidem, actele Congregaþiei din 28 noiembrie 1634.
Ibidem, actele Congregaþiei din 19 decembrie 1633.
28
Ibidem, actele Congregaþiei din 12 aprilie 1635.
27
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1637 ºi articolului 28 al Dietei din 31 ianuarie 1664 þinutã la ªinca Mare,
aceasta era obligatã în schimb la plata unei taxe, pentru întreþinerea
armatei comitatului. La 1633 Congregaþia nobiliarã stabilea suma de 25
bani ce trebuia plãtitã de cãtre fiecare diviziune pentru oastea comitatului,
de la 10 diviziuni se adunau 50 dinari, sumã predatã locotenentului
pedestraºilor. Banii de soldã trebuiau predaþi judelui suprem, persoanele
ce refuzau sã plãteascã erau amendate de cãtre vicecomite cu 12 florini,
iar satele cu 100 florini29. Nobilii plãteau pentru locotenenþii pedestraºilor
ºi pentru toboºari30 ; pentru steagurile pedestraºilor ºi cãlãreþilor, la 1638
fiecare diviziune nobiliarã trebuia sã plãteascã 35 dinari31. De regulã banii
solicitaþi pentru cãlãreþi erau mai mulþi decât cei pentru pedestraºi, lucru
de înþeles dacã se ia în calcul harnaºamentul necesar cãlãreþilor32. Sume
deosebit de mari se plãteau în momentele de cumpãnã, cum era cel din
1682, când pentru insurecþia generalã a comitatului s-au adunat pentru
soldã 3500 florini, majoritatea sumei, 2950 florini fiind plãtitã de cãtre
diviziuni, fiecare diviziune plãtind 29 florini. Banii strânºi de cãtre judele
suprem erau predaþi apoi vicecomitelui spre administrare. Opoziþia se
pedepsea inclusiv cu intervenþia Brachiumului, a oastei comitatului
împotriva îndãrãtnicilor, alãturi de amenzile aplicate, în valoare de 24
florini. Alãturi de banii de soldã adunaþi la fiecare trimestru diviziunile
erau obligate sã predea un numãr de animale de tãiat pentru soldaþi, vite,
berbeci, gãini, precum ºi un numãr de câble de grâu, ovãz33; de exemplu
pentru darabanþii din Sighet s-au votat 100 mierþe de ovãz, 6 vite de tãiat,
100 gãini pe lunã în 1636. În plus diviziunile nobiliare plãteau, împreunã
cu porþile ºi banii de cheltuialã pentru cel ce aduna banii de soldã, bani ce
erau predaþi apoi vicecomitelui, plãtit pentru administrarea acestora34 cu
bani ºi cai, ce puteau fi rãscumpãraþi ºi ei cu bani.
Mulþimea mare de nobili armaliºti maramureºeni, înnobilaþi mai
ales pe parcursul secolului al XVII-lea ca forþã militarã avea obligaþia
specificã de a sluji militar, în schimbul unor scutiri de sarcini. Lucrul acesta
se poate observa mai ales în scrisorile de înnobilare colectivã, amintind
aici doar cea din 1 august 1612, când Gabriel Báthory a înnobilat o serie
29

Ibidem, actele Congregaþiei din 7 iulie 1682.
Ibidem, actele Congregaþiei din 4 noiembrie 1682.
31
Ibidem, actele Congregaþiei din august 1638.
32
Ibidem, actele Congregaþiei din 1 iulie 1682.
33
Ibidem, actele Congregaþiei din 8 ianuarie 1636.
34
Ibidem, actele Congregaþiei din 2 august 1644.
30
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de locuitori din Sighet, Visk, Câmpulung, obligându-i sã þinã de cetatea
Hust ºi sã se prezinte la oaste ori de câte ori era nevoie de ei35. Acest
lucru s-a ºi întâmplat, de mai multe ori, aceºtia au fost chemaþi la 1629,
când Congregaþia nobiliarã a decis prezentarea þãranilor ºi a nobililor la
Hust pentru ridicarea barierei36 ºi de cãtre principele Gheorghe Rákoczi
la 1637 în apãrarea cetãþii. Prin nevoie se înþelege ºi construcþia ºi
întreþinerea propriu-zisã a cetãþii, la care, conform articolului 6/1615 a
Articolelor dietale husarii erau obligaþi sã lucreze 2 sãptãmâni pe an.
La 1677 Congregaþia a dispus trimiterea de cãtre fiecare diviziune
a unui pedestraº pentru apãrarea cetãþii Hust, sub pedeapsa a 12 florini37.
Pentru treburile urgente ale comitatului « urgens necesitas”s-a votat darea
a câte 4 cai bine echipaþi ºi pedestraºi. Peste un an, când aceste dispoziþii
erau deja aplicate, armata comitatului fiind deja mobilizatã în taberele
militare de lângã Hust ºi Visk, « in campo Hustiens ºi Viskiens » de unde
s-au dispus noi contribuþii militare: predarea unui cãlãreþ de la 3 diviziuni
nobiliare, a unui pedestraº de la 2 diviziuni nobiliare, (ce trebuiau predaþi
din fiecare sat, sub pedeapsa de 12 florini pentru fiecare persoanã
nepredatã), ductorului nobililor din Sighet, Barcsa Péter, votându-se ºi
banii ce trebuiau predaþi pentru întreþinerea acestora: câte 4 dinari pentru
cãlãreþi ºi 3 dinari pentru pedestraºi. Altãdatã fiecare diviziune trebuia
sã dea câte 3 pedestraºi bine echipaþi ºi câte un cãlãreþ bun, sub pedeapsa
a 12 florini. În acelaºi timp de la 2 porþi trebuia sã se dea câte un pedestraº
bine echipat, nesupunerea urmând a fi pedepsitã cu amendã de 12 florini38.
În acelaºi an porþile ºi diviziunile au trebuit sã punã pedestraºi la pasuri:
la Hust -100, la Sãpânþa-200, la Sighet -100.
Nobilii maramureºeni trebuiau sã dea, la dorinþa principelui 100
de oameni la cetatea Hust ºi 50 la cetatea Visk, la 1684, împãrþiþi astfel :
- din Plasa de Sus, 10 din Borºa, 7 din Viºeul de Mijloc, 2 din Leordina, 4
din Dragomireºti, 8 din ªieu, 10 din Moisei ºi Viºeul de Jos, 6 din Sãcel,
4 din Ieud, 1 din Rozavlea, 9 din Viºeul de Sus, 2 din Petrova, 10 din
Sãliºte, 5 din Cuhea, 1 din ªieuþ;
Din Plasa Cosãu, 3 din Bârsana, 1 din Fereºti, 8 din Sârbi, 4 din
Berbeºti, 1 din Nãneºti ºi Valea Porcului, 1 din Budeºti, 3 din Brebi ºi
35

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, Fond Prefectura judeþului Maramureº,
Diplome privilegiale, nr. 19.
36
Szazadok, 1889, vol.VIII, pag. 83.
37
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, actele Congregaþiei din15 ianuarie 1677.
38
Ibidem, actele Congregaþiei din 2augut ºi 15 septembrie 1677.
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Deseºti, 1 din Vãleni, 3 din Onceºti, 5 din Cãlineºti, 3 din Giuleºti;
Din Plasa Sighet, 1 din Rona de Jos, 3 din Apºa de Sus, 2 din
Sãpânþa, 1 din Biserica Albã, 1 din Sarasãu, 1 din Irholþ, 3 din Apºa de
Mijloc, 3 din Iapa, 2 din Sighet;
Din Plasa de Jos trebuiau sã dea 10 oameni, Congregaþia obligând
fiecare sat sã dea destui pedestraºi, sub pedeapsa a 24 florini39
Unele din cele mai grele obligaþii militare au fost înregistrate la
1682, în timpul ocupãrii comitatului de cãtre trupele imperiale, când
comitatul nu a trebuit doar sã dea cei 100 oameni hodnogilor, ci în plus sa înregistrat o mare mobilizare a majoritãþii nobililor, Congregaþia
nobiliarã a comitatului a dispus strângerea a 200 oameni din Plasa de
Jos, jumãtate pedestraºi, jumãtate cãlãreþi, a 100 oameni din Plasa Cosãu
ºi Sighet, jumãtate pedestraºi, jumãtate cãlãreþi, sub pedeapsa a 24 florini,
obligaþi sã facã transporturi în tabãra militarã ºi alte lucruri, în comitat
rãmânând doar un numãr de nobili numiþi de judele suprem 40.
Încartiruirea nobililor în tabãra de la Câmpulung a fost contestatã de
cãtre vicecomitele comitatului, care a protestat împotriva interzicerii
plecãrii acasã a nobililor.
O parte din obligaþiile militare ale comitatului, ce cãdea pe porþi
apar în deciziile Congregaþiei din 1631, când s-a hotãrât alocarea unui
numãr de 100 darabanþi puºcaºi, împãrþiþi astfel: 34 din Plasa de Sus, 24
din Plasa Cosãu ºi Sighet, 14 din plasa de Jos, fiecare 1 sau 2 porþi trebuind
sã dea câte un darabant, precum ºi o sumã de bani necesarã întreþinerii
steagului pedeºtrilor41, sumã la care contribuiau ºi nobilii.
O altã obligaþie militarã importantã, alãturi de cea a furnizãrii de
ajutor la cetatea Hust, a fost cea legatã de paza propriului comitat, a
pasurilor ºi trecãtorilor, lucru pe care Petrovai Gheorghe îl exprima foarte
plastic la 1911, când se exprima cã maramureºenii, organizaþi militar în
100 divizii, de cavaleri ºi pedeºtri, sub conducerea hodnogilor ºi cãpitanilor
au stat de pazã pe vârfurile muntoase ale Maramureºului, în timpul
principilor42. Se pare cã nu întotdeauna aceste strãji ºi-au fãcut conºtiincios
datoria, la 1629 Congregaþia a decis numãrul nobililor ce rãmâneau în
comitat pentru pazã, în condiþiile plecãrii unui numãr de nobili ºi þãrani
39

Ibidem, actele Congregaþiei din 1684.
Ibidem, actele Congregaþiei din 1682.
41
Ibidem, actele Congregaþiei din 1 martie 1631.
42
Petrovai György, A Maramarosi oláhok, Századok 1911.
40
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la Hust, pentru construirea barierei, întrucât tãtarii atacau din nou. Aceºtia
erau obligaþi la strajã, sub amenda de 24 florini nobilii ºi 19 þãranii. Tot
atunci s-a decis amendarea strãjilor aflate în funcþiune, deoarece acestea
nu au fost atente la venirea tãtarilor, iar cei ce nu participau la oaste
urmau sã fie amendaþi de vicecomite43.
Una din obligaþiile legate de paza comitatului ºi de reglementarea
treburilor publice interne ale acestuia este cea legatã de paza acestuia
pentru prevenirea vagabondãrii ºi prinderea rãufãcãtorilor ºi a hoþilor .
Pentru îndeplinirea acestei misiuni rolul principal revenea þãranilor, însã
nobilii aveau ºi ei parte lor de obligaþie, pe care o vom consemna în cele
ce urmeazã.
Una din cele mai des dezbãtute probleme în Congregaþia nobiliarã
a comitatului a fost problema pazei acestuia. Astfel au fost date o serie
de decizii menite sã asigure paza acestuia în faþa rãufãcãtorilor. La 17
aprilie 1632 Congregaþia a decis organizarea pazei de noapte în toate
localitãþile comitatului, pentru a întãri siguranþa publicã, întrucât aceasta
a fost conturbatã de intensificarea activitãþii hoþilor44, iar la 31 mai 1639
la Sighet congregaþia a decis instituirea paznicilor împotriva rãufãcãtorilor
din comitat, care s-au înmulþit45. Decizia a fost întãritã ºi în anul urmãtor,
Congregaþia hotãrând la 31 mai 1640 menþinerea regulamentului din anul
trecut în privinþa organizãrii ºi desfãºurãrii pazei compuse din 12 strãjeri
din partea fiecãrui sat, puºi sã pãzeascã o anumitã perioadã de timp, dupã
care erau schimbaþi cu alþii46. La 1643, la 15 decembrie, Congregaþia a
decis din nou întãrirea pazei pe drumurile comitatului47. La 1691, în
legãturã cu miºcarea lui Pintea, Congregaþia a stabilit ca fiecare sat sã-ºi
punã câte 4 strãjeri, pentru a se feri de hoþi, sub pedeapsa mare, de 24
florini48 În afarã de paza comitatului se încerca prinderea hoþilor odatã
apãruþi, prin oficiali numiþi “ cirkalas”. În Congregaþia generalã din 25
mai 1677 s-a dispus urmãrirea rãufãcãtorilor de cãtre juzii satelor Budeºti,
Botiza, ªieu, ªieuþ, Rozavlea, dispunându-se totodatã ca fiecare sat sã-ºi
punã strãjeri, conduºi de un « straja mester », sub pedeapsa de 24 florini.
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La 1692 Congregaþia a decis predarea unui numãr de animale în ajutorul
juzilor circulatori : câte o vitã de tãiat sau 6 florini de la satele mari, 2
jderi sau 3 florini, 1 berbec sau 2 florini, 1 vulpe sau 2 florini de la satele
mici de la satele mici, iar în Plasa de Sus obligaþiile erau un pic diferite,
câte 2 jderi trebuiau daþi funcþionarului, care mai primea ºi cai, un jder
de la fiecare sat ºi 1 vulpe de la satele mici, ovãz de la fiecare nobil din
diviziuni ºi þãrani din porþi, iar în satele unde umblau juzii circulatori
locuitorii, indiferent de starea lor socialã erau obligaþi sã dea ovãz pentru
cai ºi alimente pentru bucãtãrie49.În iunie 1698 Congregaþia a decis ca
toate satele maramureºene sã dea 20 oameni ca ajutoare oficialilor aflaþi
în urmãrirea hoþilor, cu doi ani în urmã aceasta a decis ca juzii circulatori
sã fie ajutaþi de cãtre locuitorii satelor Berbeºti ºi Vadu Izei
Se pare cã marii nobili se opuneau prezenþei acestor slujbaºi pe
domeniile lor, lucru ce ar explica ºi articolul 7 al Dietei din 1642, care a
prevãzut ca ºi pe domeniul Kun aceºtia sã poatã intra conform legii pentru
urmãrirea hoþilor50. La 21 aprilie 1651 Dieta prevedea pedepsele ce
trebuiau aplicate în cazul nerespectãrii dispoziþiei care permitea urmãrirea
hoþilor pe toate domeniile din Maramureº, 200 florini pentru baroni 500
florini pentru ceilalþi locuitori.
În iunie 1698 Congregaþia a decis ca toate satele maramureºene sã
dea 20 oameni ca ajutoare oficialilor aflaþi în urmãrirea hoþilor, respectiv
a celor legaþi de miºcarea lui Pintea, la care au aderat locuitori din mai
multe localitãþi maramureºene : Bilvoc, trecut în documente ca hoþ din
Maramureº ºi Polonia, Jurca Petraº, Demian Dan, Duma Iacob, ºi un
Ioan din Sârbi, Iacob din Deseºti51.
Hoþiile despre care vorbesc toate documentele se referã în primul
rând la furturi de animale, apoi de lucruri, precum ºi ascunderea ºi
împãrþirea acestora, lucru ce atrãgea existenþa unor tãinuitori, pe care
uneori documentele îi pomeneau.
Numeroasele pagube au fost produse mai ales pe munþi, de unde
se furau animalele scoase la iernat, iar munþii Bistriþei ºi cei comuni cu
Polonia au fost martorii unor miºcãri masive de populaþie, un numãr de
oameni ocupându-se de lucruri mai puþin legale. În relaþia cu bistriþenii
49

Ibidem, Prorocolul Congregaþiei nobiliare pe 1692.
Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale, fond Colecþia de manuscrise a Muzeului ardelean,
Articole dietale.
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întregul secol a fost marcat de un conflict de graniþã, care a culminat cu
procese, câºtigate în cele din urmã de cãtre bistriþeni , cauzat de furturile
sau confiscãrile unor animale. De regulã maramureºenii nobili din Plasa
de Sus foloseau munþii pentru pãscutul turmelor proprii, iar atunci când
nu-ºi îndeplineau obligaþiile stabilite prin contractele comune, bistriþenii
confiscau parte din turme, lucru ce determina permanente procese ºi
plângeri. Atât comitatul Maramureº cât ºi Districtul Bistriþei erau chemate
sã reglementeze situaþia, la 1 octombrie 1691 Dieta Transilvaniei a
poruncit dispunerea unor mãsuri de urmãrire a hoþilor din munþii
Maramureºului, hoþi ce provenea din comitatele Solnoc ºi districtul
Bistriþei, iar maramureºenii trebuiau sã acþioneze împreunã cu oficialii
din cele 2 comitate52
Pe parcursul secolului au fost consemnaþi hoþi ce circulau de icicolo, astfel la 3 mai 1656 Congregaþia nobiliarã a fãcut « o consignatio
patratorum », a rãufãcãtorilor ºi hoþilor din Viºeul de Sus ºi de Mijloc,
Sãliºte ºi Sãcel, în numãr de 13, acuzaþi de furturi de animale-cai, vite,
porci-, un locuitor din Sãcel « Szecseli olahok” fiind acuzat cã a bãtut ºi
împuns cu acul porcii furaþi53. Pe munte se furau ºi oile concetãþenilor,
sunt consemnate conflicte între nobilii din Sãcel ºi Botiza pentru munþi ºi
vite mânate ilegal54, între nobili din Bârsana ºi Budeºti, Moisei, Ieud.
Furturile se pedepseau cu amenzi de 100 florini, plus o sumã de bani de
20 florini pentru ostenealã(pentru funcþionari),,în cazul nobililor ºi
pedeapsa micã (poena minor potentiae), în cazul iobagilor.
În ceea ce priveºte relaþia Maramureºului cu þara vecinã, Polonia
aceasta a avut o soartã asemãnãtoare la 15 iunie 1665 în faþa
reprezentanþilor comitelui Maramureº s-a fãcut o înþelegere cu Polonia
pentru folosirea comunã a munþilor, înþelegere la care au fost prezenþi
din partea comitatului Michael Toth de Bocicoi, George Dolha, Michael
Balogh, înþelegere care a reluat o alta încheiatã la 1650. S-a decis ca în
corespondenþa dintre oficiali sã fie trecute infracþiunile ciobanilor,
pagubele, datoriile, furturile, apoi prinderea de cãtre ambele pãrþi a hoþilor
ºi a vagabonzilor de pe munþi, înþelegerea a prevãzut ºi amenda de 100
florini aurei ce trebuia plãtitã de cãtre nobilii ce refuzau plate daunelor,
52
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restituirea turmelor sau a vagabonzilor sau chiar pedeapsa capitalã
“ poenam capitis subeat”55.
Un alt aspect legat de problema hoþilor este gãzduirea lor, lucru
neapãrat necesar în contextul urmãririi acestora, iar unele persoane, nobile sau nu, erau acuzatede gãzduirea hoþilor ºi chiar amendate. Astfel la
14 septembrie 1656 la Sighet a avut loc un proces pentru furtul unor
berbeci, în care preoteasa din Ieud a fost acuzatã de gãzduirea la casa ei
a acelor vite furate, iar la 13 mai 1683 ductorul nobililor din Sighet a
deschis un proces împotriva uni locuitor din Sighet, precum ºi a soþiei
sale pentru gãzduirea hoþilor, soþia fiind gãsitã vinovatã, ºi amendatã cu
12 florini.
Momentul cu cea mai mare relevanþã pentru fenomenul amintit
aici a fost miºcarea lui Pintea, documentele semnalând o serie de tãinuitori
ºi protectori dintre micii nobili, þãrani sau chiar mici oficiali ai satelor :
Andrassi Peter din Crãciuneºti, Danka Ionaº din Sârbi, Moldovan Iosif
din Nãneºti, Iura Ionaº, Botizai Todor, supus al Barbarei Banffy, Bolkoº
Petru din Sãliºte, Cozma Vlaºin din Breb, Deak Mathe, tricesimatorul
din Sighet, Griga Fodor, Ioan, Ionuþ de Crãciuneºti, Havassi Dan de
Crãciuneºti, Hotiman Dan ºi Ioan din Deseºti, Ieremia din Hãrniceºti,
Ioan din Sighet, Kotrancsa din Crãciuneºti, Lazãr cel chior din Crãciuneºti,
Mihail Ion din Crãciuneºti, care era nu doar tãinuitor, ci ºi îngrijitor de
hoþi rãniþi, Todor ºi Ursu, fii lui Ladislau de Hoteni, soþia hoþului Simion
Molnar din Crãciuneºti, Sacalâº Lazãr din Hãrniceºti, evreul Palinca din
Sârbi, Paul ªtefan din Crãciuneºti, Petraº Gyurka din Sârbi, Paul Todor,
frate cu ªtefan din Crãciuneºti, Petru din Sârbi, Petruþ Andrei, ªtefãnuþ
din Hãrniceºti, Todor Mihai din Crãciuneºti ºi ginerele Vasile etc56.
Un alt aspect legat de aceaºi problemã a fost graþierea hoþilor, la
12 ianuarie 1700 Congregaþia nobiliarã a dispus intrezicerea graþierii
acestora, sub pedeapsa pierderii privilegiilor ºi a dreptului paloºului « sub
omissione Privilegiorum et juris gladiorum ». Peste câteva luni, la 15
septembrie 1700 Consiliul de rãzboi a decis cã graþierea hoþului Pintea
nu îl scutea de procesele pe care acesta le avea pentru hoþii57. Evenimentul
de la sfârºitul secolului, legat de miºcarea lui Pintea a marcat un apogeu
55
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al modului de funcþionare a comitatului în relaþia cu hoþii ºi rãufãcãtorii,
pe de o parte au fost date o serie de mãsuri ale oficialilor comitatului,
Consiliul de rãzboi, iar pe de altã parte se constatã solidaritatea celor
implicaþi în miºcarea lui Pintea, dupã unii martori, fiind vorba de 120
tâlhari, români ºi unguri58, precum ºi solidaritatea locuitorilor comitatului,
gãzduitori ºi vestitori ai hoþilor.
Alãturi de obligaþiile deja menþionate nobilii contribuiau, împreunã
cu porþile, la susþinerea uneia dintre cele mai grele obligaþii ale
comitatului, poºtãritul. Pe parcursul întregului secol nobilii maramureºeni
s-au plâns Dietei ardelene de abuzurile fãcute de cei ce purtau scrisorile
din ºi spre Maramureº, astfel cã Dietele Transilvaniei au fost nevoite sã
ia mai multe decizii pentru reglementarea acestui serviciu, ce implica
personal ºi mai ales cai, folosiþi de foarte multe ori în mod abuziv ºi duºi
dincolo de teritoriul comitatului. Astfel la 1633, Dieta, în articolul 8, a
decis ca nobilii din Maramureº sã nu dea cai pentru poºtãrit, iar caii ºi
boii sãracilor sã nu fie duºi în afara comitatului59. Întrucât abuzurile au
continuat, Dieta din 1638 ºi cea din 1644, în articolul 12, a decis ca 10
nobili dintre nobilii de o sesie, ce vor fi scutiþi de atunci de obligaþii militare,
sã îndeplineascã atribuþiile legate de poºtãrit. Din Jurnalul de curte al
comitelui Maramureºului ºi cãpitanul cetãþii Hust, care-l însoþea pe acesta
în cãlãtoriile sale, ne putem face o imagine despre mulþimea de poºtaºi ºi
trimiºi maramureºeni, care purtau poºta, dar care mai fãceau ºi alte
comisioane, aducând bani, produse, ºi ducând haine servitorilor comitelui.
Uneori erau însoþiþi de trimiºi strãini. Alteori documentele consemneazã
chiar sosirea unor nobili din Maramureº, mai ales din Sighet ºi Hust.
Odatã au fost trimiºi un numãr de 52 cai, însoþiþi de poºtaºii din Maramureº
ºi de câþiva nobili ºi puºcaºi. Câteodatã poºtele erau însoþite de poºtaºi ce
veneau din altã parte, de exemplu din Polonia, iar un numãr de nobili le
însoþea spre casã. O bunã parte din cei ce purtau corespondenþa erau
darabanþi sau haiduci din oraºele maramureºene, care mai duceau în afara
corespondenþei ºi cizme pentru locuitorii din Teceu. Alþi maramureºeni
aduceau fân, vite, uneori Poºtele erau însoþite ºi de alte persoane, aºa
cum a fost cazul la 18 iunie 167/, când un doctor evreu a fost trimis
împreunã cu un nobil maramureºan la Hust. Deciziile Dietei legate de
provenienþa cailor au fost încã odatã întãrite la 1641, în articolul 16, care
a prevãzut cã nobilimea nu era obligatã sã dea caii de poºtã din propriile
58
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turme, ci din cele ale plebei ‘mixtae plebis pecore « 60. Obligaþia predãrii
cailor de poºtã a fost din nou reglementatã în Congregaþia nobiliarã a
comitatului, ce a avut loc la 29 octombrie 1678 la Sighet, unde s-a dispus
predarea de cãtre fiecare sat din Maramureº a cailor de poºtã, conform
poruncii lui Gabriel Bethlen, împãrþiþi astfel : câte 1 cal din Petrova,
Leordina, Sãliºte, Cuhea, Dragomireºti, Ieud, Botiza, ªieu, ªieuþ, Glod,
Rozavlea, Valea Porcului, de pe domeniul Pogányi, Rona de Jos, Lunca ;
câte 2 cai din Ruscova, Poienile de sub Munte, Viºeul de Jos, de Mijloc ºi
de Sus, Moisei, Borºa, nepredarea lor fiind taxatã cu amenda mare de 24
florini61.
Abuzurile legate de aceastã obligaþie, numeroase ºi fãrã mare succes
ar putea fi sintetizate cumva în urmãtoarele aspecte : deºi pe parcursul
secolului s-au semnalat multiple încercãri de reglementare a poºtãritului,
care nu ar fi trebuit sã provoace pagube numeroºilor nobili maramureºeni,
aceºtia aveau totuºi de suferit, nefiind rare ocaziile în care poºtaºii au
luat caii fãrã a þine cont de stãpânii acestora, de unde apucau, cu
harnaºament cu tot, ºi deºi prevederile legale îi obligau sã-i predea la
graniþa comitatului, acest lucru nu se întâmpla, caii fiind folosiþi pânã la
epuizare. S-a încercat reglementarea acestui abuz prin crearea în fiecare
oraº a unui loc special, unde erau þinuþi caii, de care rãspundea un localnic,
care trebuia anunþat de luarea acelor cai62. Apoi din bogata corespondenþã
cu vecinii bistriþeni reiese o preocupare majorã de recuperare a cailor ºi
a harnaºamentului acestora, lucru ce reiese ºi din tr-un act din 1640, august 26, când vicecomitele comitatului Melchior Pogányi de Cséb, a cerut
bistriþenilor ºi judelui din Telciu sã înapoieze cele 4 frâie, pãturile ºi
straiþele de pe cei 4 cai de poºtã care au fost daþi de cãtre cei din Sãliºtea
de Sus zidarilor bistriþeni ai comitelui ªtefan Bethlen, la întoarcerea lor
din Maramureº în Ardeal63. Altãdatã comitele Ladislau Redei a cerut cai
de poºtã pentru cei patru servitori ai lui trimiºi la Ioan Bethlen ºi Gaspar
Barcsai64. Este foarte clar cã nu întotdeauna scopul pentru care erau
folosiþi caii nu era neapãrat poºtãritul, ci ºi rezolvarea altor probleme
personale.
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De aceea s-a încercat reglementarea numãrului poºtaºilor prin
înzestrarea acestora cu o scrisoare de liberã trecere, « salvus conductus”,
apoi au fost date dispoziþii dietale care au încercat sã scuteascã sãrãcimea
de gãzduirea gratuitã ºi de þinerea cu masã ºi vin a poºtaºilor care nu erau
în slujba principelui ºi nu erau trimiºi pentru treburile publice ale þãrii. Sa încercat ºi pedepsirea celor ce abuzau de caii supuºilor înapoindu-i doar
pe bani sau deloc, pedeapsa pentru cei dovediþi vinovaþi era legarea de
gât65. Totodatã s-a încercat ºi reglementarea numãrului cailor ce trebuiau
sã însoþeascã trimiºii la Poarta otomanã, Dieta din iunie 1678 stabilind
un numãr de maxim 2 cai/persoanã, cu excepþia cazurilor când se
transportau victualiile, atunci când principele era obligat sã dispunã
numãrul exact al cailor ce trebuia predat66
Analizând obligaþiile destul de variate ale micii nobilimi
maramureºene, implicatã nu doar în susþinerea socialã a comitatului, ci
ºi în cea economicã, este foarte important de analizat cine ºi cum era ea.
În primul rând vorbim despre nobili mici sãraci, cu o stare socialã
asemãnãtoare supuºilor. Apoi vorbim de un procent mare de nobili cu
anumite funcþii, luate tocmai pentru completarea veniturilor, inclusiv cea
de preot ºi morar, ce aducea câteva avantaje specifice. O serie de nobili
mici s-au îndeletnicit cu negoþul, fãcând comerþ cu vite ºi produse cu
Transilvania, Bistriþa, Moldova, Polonia. Se poate vorbi apoi de nobili
maramureºeni ce se îndeletniceau cu creºterea animalelor, mai ales a
oilor, ºi mai ales în Plasa de Sus, unde vecinãtatea cu munþii Bistriþei
oferea aceastã posibilitate. Erau nobili mici, unii cu diplome armaliste,
obþinute chiar în secolul al XVII-lea, alþii cu acte vechi, dar mai ales cu
pretenþia unei nobilitãþi vechi, ce arãtau probabil un pic diferit faþã de
supuºi, lucru ce poate reieºi din comportamentul acestora, împrumutat
ºi din relaþiile cu reþeaua nobiliarã din Transilvania ºi Ungaria.
În ceea ce priveºte educaþia acestora, nu se poate spune cu
certitudine în ce mãsurã beneficiau de ea, cunoaºtem doar puþine cazuri
de nobili maramureºeni educaþi la ºcoli înalte. Dintre nobilii de origine
românã pânã acum se cunoaºte un singur caz de student la o Universitate
europeanã: Szaplonczai Ladislau, înregistrat ca “nobililis, valachus
Maramarosiens” la Facultatea din Nagyszombat, ºi care a obþinut gradul
de Philosophia Baccalaureatus, dupã un studiu de 2 ani. Aceastã ºcoalã
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oferea o pregãtire religioasã ºi de drept, decanul fiind de cele mai multe
ori nobil ºi o persoanã laicã. Pregãtirea era în domeniul fizicii, metafizicii,
logicii, eticii, predatã conform perceptelor lui Aristotel, în plus se învãþau
limbile, în special cea latinã ºi materiile umaniste. Nobilul maramureºean
nu a urmat cursurile metafizicii ºi nici anul trei, ultimul an al Universitãþii67.
Cert este cã acesta s-a reântors în Maramureº ºi a deþinut o serie de funcþii
în comitat, devenind unul dintre cei mai bigaþi nobili de origine românã.
Un alt nobil maramureºean, Szigethi György din Sighet a studiat la mai
multe Universitãþi europene,dupã absolvirea Gimnaziului din Sárospatak,
fiind înregistrat la 1668 la Universitatea din Groningen, apoi peste 1 an
la Universitatea din Franeker ºi Leiden, la 1670 fiind înregistrat la Utrecht,
iar peste 1 an este pomenit la Cambridge. Aici a studiat 2 semestre,
primind ajutor de la Colegiul Regal britanic, iar dupã întoarcerea acasã a
fost preot la Visk, Hust ºi Sighet, fiind ales chiar arhiepiscop. Cultura
dobânditã nu era solidã doar pe partea religioasã, ci a studiat ºi materii
laice: limbi rãsãritene, greaca, drept, astronomie, chimie68.
În ceea ce priveºte educaþia primitã pe plan local aceasta era legatã
de prezenþa Liceului reformat la Sighetu Marmaþiei, precum ºi de
extinderea limbii maghiare în secolul al XVII-lea, la a cãrei învãþare erau
stimulaþi sã participe þãrani ºi nobili mici, negustori ºi slujbaºi diverºi69.
Aceastã instituþie a devenit una foarte importantã, intrând încã de la 1593
sub patronajul principilor ºi al nobilimii. Magistratul oraºului rãspundea
de buna funcþionare a acesteia. Banii necesari funcþionãrii erau asiguraþi
de cãtre bursa constituitã pe baza donaþiilor din timpul lui ªtefan Bethlen,
apoi de banii proveniþi începând cu 1640 din venitul minelor de sare din
Maramureº, a morilor ºi terenurilor agricole, apoi din donaþii ale unor
persoane bine situate material70.Existau clase de umanã, poeticã ºi
oratoricã, iar absolvenþii de la Sighet lucrau în ºcolile primare din Sãtmar,
Ugocea, Bereg, Ung. Apoi existau ºcoli sau învãþãtori la sate, aºa cum
67

Bognár Krisztina, Kiss József Mihály, Varga Julia, A Nagysyombati Egyetem fokozatot szerzett
hallgatói, 1635-1777, Budapest 2002, în Fejezetek az Eõtvõs Loránd Tudományegyetem Tõrténetébõl
25.
68
Gõmõri Gyõrgy, Magyarországi Diakok Angol és Skót Egyetemeken 1526-1789. Hungarian students in England and Scotland, seria Magyarországi diákok Egzetemjárása az újkoban 14.
69
Susana Andea, Dieci transilvãneni în cancelaria domneascã a Moldovei din a doua jumãtatea a
secolului al XVII-lea, în Transilvania între medieval ºi modern. Fundaþia Culturalã Românã, pag.
18-27.
70
Remus Câmpeanu, Impactul reformei religioase asupra învãþãmântului transilvãnean, în Anuarul
Institutului de Istorie”George Bariþ”, Cluj -Napoca, Historica, 2004, pag. 91.
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apare într-un document din 30 aprilie 1689, emis la Sarasãu. Acolo la
încheierea unui contract pentru zãlogirea unui pãmânt au participat 2
nobili din Iapa ºi 1 învãþãtor din Sarasãu, pe nume Ioan Patachi71. Se
practica apoi studiul la domiciliu, în special în cazul copiilor preoþilor
nobili. Acest lucru reiese cu claritate din scrisoarea protopopului din
Moisei, popa Lupul, care a cerut bistriþenilor scutirea de vamã pentru un
popã cãlugãr din Humor, care era dascãlul unui fecior al sãu72. Se cunoaºte
cazul lui Mariº Vasâi din Cuhea, care avea ca dascãl pentru coconii lui pe
un diac Iuon din Vidicul Solnocului73
În paralel se cunosc cazuri de preoþi maramureºeni,ce-ºi trimiteau
copii la studii ]n Moldova, cum ar fi popa Gheorghe din Borºa, care avea
un cocon la învãþãturã, în Moldova, la mãnãstirea Dragomirna, “de dorul
cãruia mult plânge maica sa preoteasa”74. Se poate consta chiar o
transmitere în cadrul aceleiaºi familii a preoþimii, iar dacã cultura
spiritualã era scãzutã interesul pentru construirea lãcaºurilor de cult, ºi
mai ales a pictãrii acestora era unul constant, preoþii ºi dascãli, indiferent
dacã locuiau în Maramureº sau erau cãlãtori au creat celebrele biserici
maramureºene, cu încrustraþii în lemn datând din a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea, ºi cu minunatele icoane pe lemn ºi apoi pe sticlã,
ce au marcat de aici încolo un capitol din istoria bisericilor sãteºti.
Interesul nobililor maramureºeni pentru ºcoalã a existat pe tot
parcursul secolului, la 1620, vicecomitele Maramureºului, Ioan Petrovai
trimiþând la Bistriþa un copil de român, rudã a sa, pentru învãþarea limbii
latine75, necesare pentru întocmirea actelor oficiale, lucru ce ne poate
conduce spre ideea cã slujbele se transmiteau cumva în interiorul aceleaºi
familii, ºcoala fiind apreciatã de cei care aveau la rândul lor ºcoalã.
În ceea ce priveºte cultura locuitorilor nobili, aceasta era foarte
scãzutã. Deºi unii dintre locuitori frecventau o anume formã de
ºcolarizare, acasã, la ºcoli sãteºti, pe lângã mãnãstiri sau la Gimnaziul din
Sighet, preoþii acestora puteau doar citi ºi scrie, purtau barbã ºi erau
îmbrãcaþi ca þãranii. În secolul amintit încercãrile de atragere a românilor
71

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, Colecþia Nicolae Pipaº, nr. 6.
Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale, fond Primãria oraºului Bistriþa, documente
româneºti, nr 258/25 septembrie 1685.
73
ªtefan Meteº, Istoria bisericii ºi a vieþii religioase a românilor din Transilvania ºi Ungaria, vol I,
pag. 498.
74
Ibidem, pag. 498.
75
Ibidem, pag. 231.
72
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la calvinism au dat un impuls principilor în atragerea românilor spre
ºcoalã, Gabriel Bethlen permiþând fiilor de iobagi sã frecventeze ºcoala,
în speranþa folosirii acestora ca predicatori ºi institutori calvini, instituind
chiar ºi o amendã de 300 florini pentru domnii de pãmânt ce i-ar opri pe
aceºtia de la frecventarea ºcolii76.
În ceea ce priveºte modul de viaþã a acestor locuitori, acesta nu
era fundamental diferit de cel al þãranilor.
Jurnalul de cãlãtorie a comitelui Maramureºului Mihail Teleki din
24 noiembrie 1677 consemneazã cã „a plecat un nobil cu un suman alb”77.
Acelaºi act vorbeºte despre cizme de Cordoba trimise locuitorilor din
Teceu78 Altãdatã s-au trimis locuitorilor din Teceu dolmane de granat
verde ºi pantaloni frumoºi79. Se mai purta ºi postav românesc trimis în
Maramureº de la curtea comitelui, precum ºi pantaloni albaºtri, pantaloni
de aba, dolmane de postav verde de Braºov. Altãdatã s-a trimis celor din
Teceu o pereche de pantaloni din postav englezesc roºu purtaþi80 Din
decizia comitatului din 1696 putem afla indirect ce au voie sã poarte
nobilii, în comparaþie cu þãranii. Astfel nobilii puteau purta haine
exterioare din postav, cizme, pelerinã de ploaie, batic, dantelã argintatã
englezeascã ºi dantelã auritã, mantouri cu panglicã81. Conform dispoziþiei
din 1666, întrucât haina era ea însãºi un simbol a stãrii sociale micii nobili
maramureºeni puteau purta cizme, cãciulã cu blanã de jder, pantaloni de
postav82.
Având în vedere cã subiectul ales este foarte vast, necesitând o
serie de abordãri paralele, ne propunem ca într-o prezentare ulterioarã
sã continuãm continuarea abordãrii subiectului, precum ºi lãrgirea lui
spre prezentarea legãturilor clasei nobiliare cu societatea maramureºeanã,
mai ales cu þãranii ºi supuºii cu care îºi împãrþeau sarcinile ºi obligaþiile.

76

Ibidem, pag. 497.
Teleki Mihály udvartartási naplója(1673-1681); Fehér János, Entz Géza Müvelõdéstõrteneti
Alapitvány, Koloszvár, 2007, pag. 360.
78
???? , pag. 311.
79
Ibidem, pag. 342.
80
Ibidem, pag. 142.
81
Szádeczky Lájos, Iparfejlõdés és a czéhek tõrténete Magyarországon okirattárral (1307-1848),
vol.I, Budapest 1913, pag. 150.
82
Ionuþ Costea, Nobilitate, etnie, regionalism în Transilvania princiarã, (sec.XVII) Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, pag. 201.
77
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EINIGE BEITRÄGE ZUR STUDIE DES
MARMAROSCHE BEVÖLKERUNG
IM 17-TEN JAHRHUNDERT
(ZUSSAMENFASSUNG)
Schlosswörter: marmarosche Adler,
militärische Pflichten, Bezierkswachts
Pflichten, Posttragen, Ausbildung,
äusserliches Aussehen
Im Zeitraum von einem Jahrhundert, dessen soziale Beziehungen
nicht besonders gekannt sind, unser Versuch einen kleinen Schritt nach
vorne zu machen und einige Informationen besonders aus Archivalien
vorzustellen scheint nicht unwichtig für diesen Ort.
Das soziale und gesellscaftliche Leben, geprägt von einer agrarischen
Gesellschaft, mit vielen Besonderheiten, machte aus Marmarosch einen
spezialen Fall. Auf einer Seite gab es mehrere kleine Adler, die vielen
Vorteilen zogen, auf der anderer Seite gab es mehrere Versuche des
Obrigkeiten mehrere Gewinne von den gleichen Menschen sich zu sichern.
Die auf zwei verschiedene Aufteilungen gegliedete Gesellscaft
machte die Basis der immer grosserer Steuer.
Die Adler, die in Oszlás oder Divissiones als Grundorganization
rangierte, wurde sehr wichtig in Marmarosch, sie tragte fast die gleiche
Last wie die Leibeigenen oder Bauer, am meistens wurde die Last von
Adler ertaglicher als die von den anderen, ohne dass diese Last nicht
besonders schwer zu sein.
Die steuerliche, besonders die aussenordentliche Last, sammelte
man mehrmals im Jahr, besonders für die Versandten des Bezierkes, die
zum Osmanischen Reich, Provinzlandtag, Poland, des Obrigkeit des
Bezierkes, wobei die Adler und auch die Untertanen manchmal
gleichmässig trugen.
Die Bezierkswegeunterhaltung, die auch eine schwere und
entscheinende Adler Pflicht wurde, wurde natürlich von Untertanen
gemacht, aber die rechtliche Pflicht gehörte den Adler.
https://biblioteca-digitala.ro
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Dazu kam noch die schwere militärische Pflicht, der Armee des
Bezierkes zu unterstellen, mehrere Reiten und Fusssoldaten zu liefern,
obwohl die Adlige keine militärische direkte Pflicht hatte. Trotzdem in
den schwersten Momenten berufte man die ganze Adler im militärischen
Lager ein, mit einigen Ausnahmen, die zu Wächter im Marmarosch
Bergenpässe blieben.
Die Postpflicht, vielleicht noch schwerer zu ertragen, war auch sehr
besonders; mehrmals beklagte die Marmarosche Adler die Übertragungen
des Postmänner bei der Pferdenehmen und nicht mehr zürückgeben, oder
bei Unterbringen und andere Beitragungen.
Was der Erziehung betriefft, die marmarosche Adler zeigte Interesse für eine bestimmte Ausbildung, die im Gimnazium vom Sighet, in
Bistritzen Schule, in moldavischen Klöster, oder durch moldavischen
Mönche in eigenen Höfe ausgeführt wurde. Man kennt 2 Adler , die in
Ausland studierten und eine höhere Ausbildung kriegten: der Rumäne
Ladislau Szaplanczai, der in Nagyszombát 2 jahrelang studierte und dann
als hochreich und eine Persönlichkeit zu Hause fungierte und der Ungar
Szigethy György von Marmaroschszighet, der zuerst im Sárospatak
Gimnazium, dann an mehreren europäischen Universitäten studierte:
Groningen(1668), Franeker, Leiden, Utrecht, und Cambridge. Hier
kriegte er ein Stipendium vom englischen königlichen Kollegium.
Der sozialen Unterschied zwischen Adler und andere Bewohner
kann man auch durch ausseren Anblick, beziehungsweisse Kleidungen
bemerken, die Adler trugen: Tuch, Mantel, Stiefel, Hut, was den
Untertanen durch Gesetze verboten blieben.
Am Ende kann man nur versprechen, weil die grosse Arbeit noch
vorne steht, dieses Thema vertiefen und andere weitere Informationen
aufklären.
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A MÁRAMAROSI SÓKAMARA IGAZGATÁSA ÉS
GAZDÁLKODÁSA A SZEPESI KAMARA
FENNHATÓSÁGA IDEJÉN
(1600-1604, 1614-1615)
Drd. Glück László
Absolvent al Facultãþii de Istorie,
Universitatea Pécs (2004). Asistent
ºtiinþific al Institutului de Istorie din
cadrul Academiei ªtiinþifice
Maghiare, doctorand la Universitatea Pécs. Domeniul de cercetare:
Istoria socialã a Ungariei în secolele
XVI-XVIII.

Kulcsszó: sóbányászat, sóhajózás,
birtokigazgatás, várellátás,
gazdaságtörténet

A Habsburg-birodalom kor-

mányzata legalább az 1610-es évekig
– akármilyen megegyezésre is
kényszerítették
idõnként
a
körülmények – nem adta fel azt a
törekvését, hogy az önálló erdélyi
állam különállását a törökök kiûzésétõl függetlenül – azaz praktikusan
azt megelõzõen – felszámolja. A változó körülmények több alkalommal
teremtettek lehetõséget e törekvés részleges vagy teljes megvalósítására.
Az erdélyi államterületre irányuló katonai-politikai-diplomáciai
hatalomkiterjesztés nyomában ilyenkor kisvártatva megjelentek a
birodalom pénzügykormányzatának képviselõi, hogy birtokba vegyék az
elfoglalt terület fiskális érdekeltségeit. Miután a fejedelmi
pénzügykormányzat iratanyaga, kiváltképp az Apafi-kort megelõzõ
idõszakból, csak rendkívül töredékesen maradt fenn, a kincstári
jövedelemágak, birtoküzemek vizsgálatához általában jóval kedvezõbb
forrásadottságokkal találkozunk a Habsburg-fennhatóság eme átmeneti
periódusaiban.1

1

A Habsburg-kormányzat által létrehozott iratanyag felhasználására Erdély kincstárügye
vonatkozásában nyújt példát: Oborni, 2002., Oborni, 2005.
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Vonatkozik ez az Erdélyi Fejedelemség egyik legfontosabb
végvárához, Huszthoz tartozó – a hazai sóügyben sajátos módon a
máramarosi sókamarát is magába foglaló – birtoktest forrásanyagára is.
A Habsburg-monarchia csapatai az önálló fejedelemség korában három
alkalommal, 1546-ban, 1599-ben és 1614-ben foglalták el a várat és vele
Máramaros megyét, mindhárom alkalommal átmeneti idõre (1546-1557,
1599-1605, 1614-1615). A váruradalom mindhárom idõszakban –
jelentéktelen kivételektõl eltekintve2 – kincstári birtok volt, vagyis a
Habsburgok kamarai pénzügyigazgatása vette kezelésébe.
Huszt várának birtoküzemén belül a sógazdálkodás mind
jelentõségét, jövedelmezõségét, mind a fennmaradt forrásanyagát tekintve
kiemelkedik. A vár többi, „hagyományos” birtoka (jobbágybirtok, saját
majorság stb.) a kor legtöbb más nagybirtokához képest szerény volt. A
két ágazat igazgatása azonban a 16. század közepére esõ Habsburgfennhatóság idején uradalmi szinten még nem különült el, a következõ
két alkalommal már igen. Jelen tanulmányban az uradalomhoz tartozó
máramarosi sókamara történetét dolgozzuk fel a címben jelzett idõszak
Habsburg-pénzügyigazgatása által termelt forrásanyag alapján. Ennek
segítségével sokkal mélyebb bepillantást nyerünk e birtokigazgatási hivatal
és az az alá tartozó gazdálkodó üzem viszonyaiba, mint a fejedelmi fiskus
vagy a magánbirtokosok fennhatósága idején bármikor.3
2

1556-ban az uradalmat Perényi Gábornak zálogosította el a király. Schmidt, 1834-1835. I. 85.
1603. szeptember elején az udvar jóváhagyta Giorgio Basta kérését, hogy az uradalmat neki
adományozzák. 1604 májusában át is adták neki a várat (a sókamara ismeretlen okból már február
1-e óta Basta részére termelt, ld. az alább idézendõ sókamaraispáni számadásokat),
adománylevelet azonban végül nem bocsátottak ki részére és az országgyûlés sem honosította.
Veress, 1909-1913. I. 287-288., II. 434-435., 447., 476-480., MOL E 250 fasc. 9. no. 25. mell. Az
udvar már július végétõl az uradalom visszavételében gondolkodott, melyrõl egyértelmûen
szeptember elején döntött (E 249 fasc. 37. no. 22. mell., MOL E 249 fasc. 37. no. 138.), de ezt
nem sikerült végrehajtani (MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 391.) Az uradalmat
1604 novemberében Basta embereitõl foglalták el Bocskai hajdúi (ld. alább az ezzel összefüggõ
periódusváltást a sókamaraispáni számadásokban), a generális várba szorult õrsége késõbb adta
meg magát. Pap, 1909. 116-120.
3
Az illetékes kincstári hivatalok levéltárai ma a Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL)
és az Österreichisches Staatsarchiv (a továbbiakban ÖStA) õrizetében vannak. Utóbbi anyagából
azonban csak a MOL-ban mikrofilmen hozzáférhetõ iratanyagot kutattuk. Ez nem más, mint a
birodalom központi pénzügykormányzatának magyarországi vonatkozású regisztratúráját alkotó
két fõ állag, a Hoffinanz ill. a Gedenkbücher magyar sorozata. A máramarosi sókamaraispán
számadásai ugyanakkor ismeretlen okból Giorgio Basta birtoklásának idejébõl ill. Bocskai
fennhatóságának kezdetérõl (1605. augusztus 31-ig) is fennmaradtak a Szepesi Kamara
levéltárában. Vizsgálatunkba ezt az anyagot is bevontuk, valamint az esetleges közelkorú kiadott
forrásokat, így mindenekelõtt a sókamaraispán 1607-es, magánbirtokostól kapott hivatali
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I. A MÁRAMAROSI SÓKAMARA IGAZGATÁSÁNAK ALAKULÁSA
KORSZAKUNKIG
Magyarországon a sóbányászat két legfõbb területe Erdély és
Máramaros volt. A bányák gyakorlatilag kezdettõl királyi birtokban voltak,
ami a 15. század végére törvényben is megerõsített királyi
sómonopóliummá fejlõdött. Legkésõbb a 14. század elsõ felének uralkodói
pénzügyi reformjai óta a só nagybani elosztása is kincstári szervezésben
történt elosztókamarákon keresztül. Az országban a királyén kívül más
sót csak az uralkodó engedélyével vagy privilégiuma alapján lehetett
forgalomba hozni. A kincstári sóügyi szervezet központi irányítása sokáig
még nem mutat megállapodott képet. Olykor közvetlenül a kincstartó
felel érte, általában azonban egy külön ágazati vezetõ, a sókamaraispán.
Az erdélyi és a máramarosi sóügy központi igazgatását 1397 után
rendszerint szétválasztották, s mindegyiket egy-egy önálló sókamarispán
alá rendelték. Mindkettejük illetékességi körébe a megfelelõ bányavidék
és az onnan ellátott elosztóhelyek tartoztak. A bányakamarák,
elosztókamarák és egyéb helyi sóügyi hivatalok élén nekik alárendelt
kamarások, alkamarások vagy más hasonló tisztek álltak.4
Máramarosban a sótelepek felfedezése és mûvelés alá vétele 1300
táján, a terület betelepülése idején történhetett meg, jóval késõbb tehát,
mint Erdélyben. Az itt folyó sókitermelés elsõ említése az 1308 körüli
Descriptio Europae Orientalisban található.5 A 15-16. század fordulójáig
a megye sótelepeit több ponton is mûvelésbe vették, a 16. század elején –
és innentõl a 18. századig – azonban ezek közül már csak Rónaszék aknái
mûködtek.6
1435 körül jelentõs változás történt a máramarosi sóügyben: a
sókamara birtokába helyezték az akkor királyi kézen lévõ huszti
utasítását: Balogh, 1993. A sókamara korunkbeli viszonyait kizárólag a huszti uradalom 1600-as
urbáriumának egy kései másolata alapján ismerteti (bizonyos vonatkozásokban az alábbiaknál is
részletesebben) Prodan, 1967-1968. II. 751-779. E mûre a továbbiakban nem hivatkozom, mivel
az eredeti forrást használtam, melybõl ráadásul azóta elõkerült az eredeti (szintén MOL E 156
fasc. 174. no. 25. jelzet alatt).
4
Iványi, 1911., Paulinyi, 1923-1924., Kubinyi, 1988.
5
Györffy IV. 125.
6
Az utolsó általam ismert adat Rónaszéken kívüli sóbányászatra Máramarosban a huszti akna
alkamarásának említése 1480-ból. MOL DF 285.466. A sóbányászat viszonyainak ismertetében
azonban kétségtelen bizonyítékként fogadható el az itteni bánya létezésére az a tény, hogy 1498ban még laktak Huszton sóvágók (Mihályi, 1900. 615-620.), megszûnésére pedig, hogy 1530-ban
már nem. MOL E 158 21. kötet, 1530-as dica.
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uradalmat.7 Az uradalom a megye egyetlen várbirtoka volt. A központjául
szolgáló várat a király építtette az egész megye szempontjából stratégiai
fekvésû Huszton, 1353-ban említik elõször. Hozzá tartozott a valamikor
egész Máramarosra kiterjedõ királyi birtok, mely a megye betelepülésével,
társadalmi kialakulásával, ill. a királyi birtokadományok révén a 15. század
elejére csupán egytucatnyi, majd a század végére mindössze néhány falura
zsugorodott. Idõközben azonban a máramarosi királyi birtokon
megtelepült és az uralkodó által 1329-ben ill. 1352-ben kiváltságolt, az
ispán joghatósága alól is kiemelt öt szabad település (az ún. öt máramarosi
város), melyek valódi várossá e vidéken természetesen nem fejlõdhettek,
a 14-15. század fordulója táján elvesztették szabad státusukat, és
beolvadtak az uradalomba.8 A huszti váruradalomnak a sókamaraispánság
alá rendelésére – mely hasonló lehetett a gölnici vár és az ottani
bányakamara közti viszonyhoz9 – vélhetõen a sógazdálkodás igényei miatt
került sor, melyrõl alább még lesz szó. A jelek szerint viszont ezáltal a
huszti várbirtok tartozékává váltak az aknák, mi több, az elosztókamarák
is, osztoztak ugyanis a huszti várat érintõ birtokosváltozásokban.10
Vélhetõen innen ered, hogy a máramarosi sókamara – az erdélyi helyzettõl
teljesen eltérõen – egy vár birtoküzemévé vált.
A só nagybani elosztóhálózatát azonban II. Lajos 1521-ben
megszüntette. Felszámolására ugyan ilyen hirtelen nem került sor, de az
elosztókamarák a következõ évtizedek bizonytalan közállapotai miatt
fokozatosan valóban megszûntek. 11 Minthogy pedig idõközben a
máramarosi bányahelyek közül a 16. századra egyedül Rónaszék maradt
mûvelés alatt, a máramarosi sókamara szervezete jószerivel a rónaszéki
bányakamarára és egy-két közeli hivatalra, állomáshelyre (szigeti és huszti
faktorátus, alkalmasint egy-két felsõ-tiszai filia) olvadt.
Hozzávetõleg ebben az állapotban találjuk az 1540-es évek végén
is, amikor – már a Habsburg-birodalom kamarai pénzügyigazgatásának
irányítása alatt – elválasztották a máramarosi sókamaraispánságot a huszti
várnagyságtól és a vele járó megyésispánságtól, s az újkori kamarai
7

Engel, 1977. 118., 180-181., 196.
A váruradalom kialakulására: Bélay, 1943. 9-37., Fügedi, 1977.144.
9
Engel, 1977. 196.
10
A vár és a sókamara együttesen került királynéi, sõt magánbirtokba: 1503: Iványi, 1911. 188.
(Anna királyné a huszti uradalom birtokosaként szemrehányást tesz a sókamaraispánjának, amiért
az nem tudja elég sóval ellátni a nyitrai kamarát), 1511: Perényi no. 758., 1516: Perényi no. 791.,
1541: Schmidt, 1834-1835. I. 50.
11
Ld. Glück, 2008. 14-15. és az ott idézett irodalmat.
8
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igazgatás követelményeinek megfelelõ, a pénzügyi kormányszerveknek
alárendelt helyi hivatallá formálták. A vár földbirtokállományának és a
sógazdálkodásnak az igazgatását viszont nem választották szét. Így a
máramarosi sókamaraispán tulajdonképpen a huszti vár összes javait (az
öt várost és az összes falut is) kezelte, használták is rá „a huszti vár javainak
és jövedelmeinek igazgatója” (administrator) megjelölést. Székhelyéül
mindennek megfelelõen Husztot jelölték ki. Az igazgatás bizonyos helyi
feladatait továbbra is neki alárendelt officiálisok intézték, így ami a sóügyet
illeti, Rónaszéken is egy ilyen tiszt (officialis sive scriba, vicecamerarius)
irányította az itteni bányakamarát, Huszton és Szigeten pedig tovább
mûködött a két faktorátus, melyekrõl alább még szó lesz.12
1557 után, az erdélyi fiskus fennhatósága idején sor került a sóügyi
és a birtokigazgatás szétválasztására. Utóbbit kivették a máramarosi
sókamaraispán kezébõl, aki így a továbbiakban lényegében csak a
sógazdálkodásért felelt. S minthogy az már szinte semmi másból nem
állt, mint a rónaszéki bányakamarából, a kamaraispán maga is Rónaszékre
költözött, közvetlenül a saját kezébe vette az így feleslegessé váló rónai
tiszt avagy alkamarás feladatkörét, és innen irányította a sókamara egyéb
ügyeit is.13 A szûken vett sógazdálkodáson kívül az õ igazgatása alatt
maradt az a kicsiny földbirtok is, mely közvetlenül a bányakamarához
tartozott, s amelyet valószínûleg már addig is a rónai tiszt kezelt. Az így
kialakult állapoton korszakunkban nem változtatott a Szepesi ill. az Udvari
Kamara. A vár többi birtoka 1557 után közvetlenül a várkapitány
irányítása alá került, 1600-ban azonban a Szepesi Kamara udvarbírót
nevezett ki Husztra. Korunkban tehát Huszt várának birtokállományát
megosztva két egyenrangú alárendelt kincstári tisztviselõ igazgatta.14

12

Ld. minderre Ember, 1946. 495. skk.
Ez a kép elõször az erdélyi fejedelem által kibocsátott 1591-es máramarosi sókamaraispáni
utasításból tárul elénk. N. N., 1898. Jól tükrözi a változást a sókamaraispán fizetésének alakulása.
1550-ben 800 forintot kapott évente, ugyanekkor a rónai tiszt 100-at. Iványi, 1911. 25. (Heiß,
1974-1976. II. közl. 89-90. szerint a kamaraispán fizetése 900 forint volt.) 1591-ben és késõbb a
Szepesi Kamara idején fizetése csupán 200 forint, jóval közelebb áll tehát egykori beosztottjáéhoz,
mint saját korábbi javadalmához. Ember, 1946. 500-501. egyébként tévesen véli az 1591-es utasítás
alapján azt, hogy a várbirtok még mindig a kamaraispán igazgatása alatt állt.
14
Az uradalom sókamarán kívüli birtokainak igazgatására ebben a tanulmányban nem térünk ki.
13

https://biblioteca-digitala.ro

36

Revista Arhivei Maramureºene

II. A MÁRAMAROSI SÓKAMARA MÛKÖDÉSE 1600 TÁJÁN
A gérán
A sókamara feladatát tehát korunkban – egy még mindig a kamara
kezelésében maradt kicsiny földbirtok ügyein kívül – már szinte teljesen
a sógazdálkodás adta. Ez természetesen a só felszínre hozásával,
kibányászásával kezdõdött. Mint említettük, a Máramarosban található
sótelepek ekkor már jó ideje csak egy helyen álltak mûvelés alatt,
Rónaszéken.
Rónaszék Szigettõl nem messze délkeletre, a Tisza, az Iza és a Visó
által közrezárt hegyvidék belsejében fekszik, az ebbõl a hegységbõl a város
felé lefolyó Róna-patak völgyének legfelsõ részén, a patak forrásvidékén.
A Szigetrõl induló és a Róna-völgyben felkapaszkodó úton lehetett elérni
a völgyben fekvõ két falu, Alsóróna és Felsõróna érintésével. A kamara
épületei két csoportban helyezkedtek el. Felsõrónát elhagyva az út mentén
elõször a sókamara hivatali központja, a kamaraház következett
melléképületeivel, majd kissé továbbhaladva lehetett elérni a valamivel
feljebb fekvõ tulajdonképpeni bányatelepet, a sóaknák és a mûvelésükhöz
szükséges felszíni épületek csoportját, amelyet gérának neveztek.
A géra körbe volt kerítve, és állandóan õrizte a géraõrzõ (custos
fodinarum), akinek az inventáriumok15 szerint egy kis háza is volt kályhás
kemencével. 16 1600 és 1604 között három akna mûködött a gérán
(Nagyakna, Cserakna avagy Újakna, Kisakna avagy Szakadásakna).17 A
kitermelés mennyisége alapján Nagyakna valóban számottevõen nagyobb
lehetett a többinél. 1614-ben már csak Nagyakna mûködött. Ekkor a
kamaraispán megkísérelte újraindítani a termelést Cseraknán, de az általa
15

A sókamara inventáriumai a kamaráról készített összeírásokban találhatóak. Ezek közül a
legkorábbi a huszti uradalom egészérõl készített összeírás részét képezi: MOL E 156 fasc. 174.
no. 25. (1600. január). A többi önálló irat: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 1., 5., 6. (1600. július,
1602, 1603), MOL E 156 fasc. 152. no. 7. (1614, kivonatosan közli: Kárffy, 1901.).
16
Az idézett 1600-as urbárium szerint két géraõrzõt is tarthatott a kamaraispán, ezt azonban az
utasítások nem említik, és a számadásokban is csak egynek a fizetése szerepel. (A sókamaraispáni
utasítások jelzetei megtalálhatóak a 93. jegyzetben, a számadásokéi pedig a 103-108. jegyzetekben.
Ezekre a továbbiakban nem utalunk ott, ahol ezeket a forrásokat használjuk, hasonlóképpen az
elõzõ jegyzetben id. sókamarai összeírások jelzeteire sem. A fennmaradt számadási anyag a
sókamaraispánok hivatali éveihez ill. a birtokosváltásokhoz igazodó hét periódusra oszlik, ezek
idõhatárait ld. a 184. jegyzetben.)
17
MOL E 210 Salinaria 6. tét. no. 1. fol. 6-7., MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 56., 60.
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e célból odahívott régi kamaraszolgák, sóvágók, Sziget, Hosszúmezõ és
Técsõ városok bírái és polgárai megállapították, hogy a beesett sok esõ
miatt már nem lehet megjavítani. Ebben az idõben már Nagyakna is
kezdett kimerülni, a só közt már követ és földet találtak.18
A sót az ún. harangalakú, másképp talpmûveléses technika szerint
bányászták, mint a 18. század utolsó harmadáig az összes többi
magyarországi mélymûvelésû sóbányánál.19 Ennek lényege, hogy elõször
egy függõleges falú lyukat mélyítettek a földbe, míg el nem érték a sót,
illetve még abban is egy kicsit tovább. Körülbelül 8-10 méter után
elkezdték a lyuk talpát egyre szélesebben kifejteni, miáltal gyakorlatilag
saját maguk fölött egy egyre nagyobb sóboltozatot képeztek ki. A talp
végig sík maradt, így a végén az egész akna harangra vagy palackra
emlékeztetõ alakot nyert. Az elsõként kiásott függõleges falú járatot (a
„palack” nyakát) toroknak nevezték, és utólag egy másik ilyet is ástak.
Az egyiken a sót húzták fel (gépelyes vagy köteles torok), a másikon a
munkások közlekedtek (lajtorjás torok). A talaj és a só találkozási vonalát
a torokban sóajaknak nevezték. A fentrõl bejutó víz okozta erózió és az
omlásveszély miatt a torok oldalfalát fával és bõrökkel borították be
(gárdafa, gárdázat), amit a szivárgás miatt rendszeresen javítani kellett.20
Az aknanyitást és a javításokat is sóvágók végezték, amiért külön fizetség
járt nekik.21 A bányában gyertyával világítottak.22
A lajtorjás torokból létra lógott le, ezen másztak ki-be az aknában
dolgozó munkások, ami a nagy magasság miatt korántsem volt
veszélytelen. Minden bizonnyal kötéllétra volt, mivel a számadásokban
többször szerepelnek a létra kötözéséhez szükséges kisebb kötelek és a
munkáért fizetett díj.

18

MOL E 254 1614. szeptember no. 1. Az irat szerint Rónaszéken mindig volt két-három akna,
most meg csak egy. Vö. még MOL E 254 1614 augusztus no. 21. A július 1-i inventárium szerint
Nagyakna mellett volt még egy „új kis akna” is. Kárffy, 1901. 472.
19
A továbbiakban a sóbányászatot az alábbiak alapján ismertetem: Schmidt, 1901. 332., Iványi,
1911. 22-23., Kulcsár, 1991. 423-424., Wolf, 1996. 551-552., Jankó, 1893. 156-160., MNL IV.
481-482. („sóvágó” szócikk, Filep Antal munkája), Az általunk feldolgozott források a bányászat
módját egységesen nem ismertetik, de számtalan adat utal annak egyes részleteire (pl. épületek
és munkaeszközök leírása az inventáriumokban, a sókamaraispán jelentéseinek egyes vonatkozó
megjegyzései), melyek kétségtelenné teszik, hogy az itt ismertetett mûvelési móddal dolgoztak
az 1600 körüli Rónaszéken is.
20
MOL E 156 fasc. 174. no. 25. p. 107.
21
Mihályi, 1900. 616., Iványi, 1911. 27.
22
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 47., MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 30. pont.
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A gépelyes torok fölé építették a só, valamint a bányából
eltávolítandó egyéb anyagok (föld, kõ, víz) felvonására szolgáló
emelõszerkezetet, a gépelyt. A gépelyt 4 ló hajtotta, és zsindellyel fedett
szín alatt állt. (Kisaknán csak 2 ló hajtotta „fél gépely” mûködött, a színjét
pedig szalmával fedték.) A gépelyt fedõ színt nyilván korunkban is úgy
építették, hogy a lajtorjás torkot is lefedje, miként a 18. századi
ábrázolásokon látszik, máskülönben a víz befolyhatott volna az aknába.
A gépelyrõl rendkívül erõs kötél lógott le a gépelyes torkon keresztül az
aknába, melynek végére egy ökör- vagy tehénbõrbõl készített, zsákszerû
alkalmatosságot (málha) erõsítettek. Ebbe hordták mindazt, amit ki kellett
emelni.23 A szerkezet mûködtetése ill. a gépelyes lovak gondozása a
gépelyesek (gepelistae), a málha megtöltése pedig az ún. kerekesek
(rotistae, rotarii, kerekistae) feladata volt (elõbbiek tehát odefent, utóbbiak
az akna fenekén dolgoztak). Korunkban négy gépelyes és nyolc kerekes24
dolgozott Rónaszéken. Valószínû, hogy a kerekesek és gépelyesek felefele dolgozott a két aknánál (2-2 ill. 4-4 fõ).25
A sót talpmûvelésben fejtették a sóvágók (sectores/incisores salium).
Az akna fenekébõl elõbb csákányokkal egy nagyobb, szabályos négyszög
alakú területet körbevágtak (pad vagy tulkó), majd ezt egymást
derékszögben metszõ vonalak mentén kockákra vágták, ezeket pedig
oldalirányból fúrt lyukakon keresztül vasrudakkal felrepesztették. Nagyon
ritkán elõfordult, hogy egy-egy tulkót nem osztottak kockákra, hanem
egészben repesztettek fel, és ezt a hatalmas sólapot így is hozták felszínre.26
A bánya egyes részein a helyszûke miatt nem lehetett szabályosan vágni a
sót. Itt olyan alakúra vágták, amilyenre tudták. Az így nyert, legfeljebb
két-három kockának megfelelõ nagyságú szabálytalan tömböket
faragósónak nevezték.27 A kitermelés során természetesen sok törmelék
is keletkezett. A nagyobb darabokat kiválogatták, ez volt a darabsó
23

MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 30. pont.
A középkorban még csak hatan voltak a rónaszéki bányánál:
Iványi, 1911. 22.
25
Az 1600-as urbárium ugyanis, miután megállapítja, hogy összesen nyolcan ill. négyen vannak,
„az 4 kerekesnek, kik az soth jartattiak”, ill. „az ket gepeliesnek, kik az lovokat hajtiak” járó
fizetést határozza meg. Iványi, 1911. 23. szerint is két gépelyesre volt szükség egy aknánál. A
kerekeseket az ország más sóbányáinál, a 18. század elején pedig már Máramarosban is
millyéseknek nevezték. Kulcsár, 1991. 421., Bánkúti, 1992. 24-25. 1552-ben a tordai bányánál
„Milliaristae, qvi in Maramorisio vocantur Kerekistae” dolgoznak. Iványi, 1911. 22., Oborni,
2002. 77.26 Ehhez ld. még Iványi, 1911. 25-28.
27
Méretükre eladási árukból lehet következtetni, azt ugyanis egyenként, súlyuk megbecslésével
állapította meg a kamaraispán. MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 15. pont.
24
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(fragmentum), a többé-kevésbé porszerû maradék pedig a millye
(frustellum, milliatura). Ha kocka- vagy faragósó késõbb széttörött,
természetesen szintén darabsó ill. millye lett belõle.28
A sóvágók száma korunkban általában 44 és 50 között mozgott,
idõnként alacsonyabb (33-41 fõ) volt (ld. a táblázatot). Ez jelentõs
visszaesést jelent a korábbi állapotokhoz képest. Mária királyné birtoklása
idején (1522-) 80 sóvágó dolgozott. Az 1530-as dikajegyzékben
gépelyesekkel és kerekesekkel együtt 128 sóvágóportát írnak össze a
városokban, 1554-ben csak sóvágóportából 89-et, noha 1555-ben már
csupán 68-at. Az 1543-as dica csak Szigeten vesz számba 40 sóvágóportát.29
A sóvágók száma Rónaszéken (1600-1614)30

Nem dolgozott azonban mindegyikük minden nap. A számadások
szerint egy-egy munkanapon csupán 15-25 bányász vágott sót, néha ennél
is kevesebb, és csak ritkán több.33 Semmiféle rendszer nem figyelhetõ
meg azonban abban, hogy melyik napon hányan dolgoztak. Egy fõre jutó
napi teljesítményük kb. 50-80 kocka között ingadozott.
28

MOL E 206 31. cs. fol. 166-178.
MOL E 158 21. kötet. Vö. Heiß, 1974-1976. II. közl. 89-90., Iványi, 1911. 24. Iványi ugyanitt
meglehetõsen közvetett gondolatmenettel a középkorban 600-ra teszi a sóvágók számát
Rónaszéken, ez azonban teljességgel lehetetlen.
30
1600 januárjára ld. az urbáriumot; 1600. július: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 63. fol. 11., MOL
E 213 7. doboz Máramaros m. fol. 40.; 1603. szeptember: MOL E 249 fasc. 36. no. 26. mell.;
1614. júliushoz ld. a sókamarai összeírást, a többi dátumhoz a számadásokat.
31
Feltehetõen a hosszúmezeiekkel együtt.
32
Ld. az elõzõ jegyzetet.
33
Csak az 1600 júliusa és 1603 márciusa közti számadások részletezik a sóvágókat naponta és név
szerint. Ebben az idõszakban legkevesebb 7 (1600. november 9., 1601. február 13.), legfeljebb 37
(1601. november 29.) sóvágó dolgozott egyazon napon.
29
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A felszínre hozott sót nyolc sóhordó34 (importatores salium) hordta
be a kamarának vagy pajtának nevezett hosszúkás sóraktárakba. Ezekbõl
mindhárom akna mellett állt egy-egy (Kisaknáé elhagyatottan). Cserakna
sópajtájának végében volt egy külön „darabos kamara” nyilván a darabsó
és a millye, Nagyaknáénál pedig egy másik a kovácssó tárolására.35
A bánya mûködése során rendszeresen merült fel szükséglet
alapanyagok beszerzése vagy javítási munkák iránt. A bányabeli
világításhoz nélkülözhetetlen gyertyák készítéséhez mindig az öt városi
mészárosoktól vásároltak faggyút. Magukat a gyertyákat viszont helyben
öntötték, de nem a gérán, hanem minden bizonnyal a faggyas avagy
gyertyás házban, melyet az inventáriumok lent, a kamaraház mellett
említenek.36 Rendszeresen vásároltak mécseseket is. Az évente 10-15
forintot is kitevõ összegbõl ítélve valószínûleg nem a kamaraispán és
írnokai számára a kamaraházban történõ világításhoz szolgáltak, hanem
inkább a munkásoknak oszthatták ki ezeket, s bennük éghettek a gyertyák
az aknában. Ugyancsak helyben, öt városi mészárosoktól beszerzett ökörés tehénbõrökbõl készítették a málhákat a gépelyre. A gépelykötelet
ellenben készen vették, sõt, ez a rendkívül erõs kötélfajta oly speciális
iparosmunkát igényelt, hogy a közelben nem is találtak ehhez megfelelõ
kötélverõt: a kamara mindig Nagybányára vagy Besztercére küldött
gépelykötélért, de erre csak ritkán volt szükség.37 A lajtorjás torkon
keresztül az aknába nyúló hosszú létrához is pénzért vásárolták a kötelet,
de a létrát a sóvágók kötözték. A legrendszeresebben azonban a
vasmunkákra lehetett szükség a kamarán (sóvágócsákányok készítése,
javítása, a lovak patkolása, szegkészítés). A számadásokban megfigyelhetõ
folyamatos és egyenletes vas- és acélbeszerzések mellett errõl tanúskodik,
hogy a kamara állandó alkalmazottként tartott egy vagy két kovácsot
(faber), aki(k)nek a gérán állt a mûhelye. A faszenet egy a kamara által
szintén állandó jelleggel fizetett szénégetõ (carbonarius) állította elõ.38
Csupán alkalmilag volt viszont szükség az épületek javítására, a jelek
szerint fõleg a tetõzetére. Errõl tanúskodik a zsindely, valamint szeg
34

Az Apafi-korban taligás néven fordulnak elõ. Kulcsár, 1991. 421.
Ez a kovácsoknak fizetségül járó só volt, melyet az egyes sóvágók által kifejtett sómennyiségbõl
vettek le.
36
Ld. ehhez még a 22. jegyzetben id. iratokat.
37
Csak a IV. és VI. számadási periódusban vásároltak gépelykötelet. Ára rendkívül magas volt, az
elõbbiben 175, az utóbbiban 159,5 forintot adtak ki erre a célra.
38
Vö. Iványi, 1911. 23., Kulcsár, 1991. 421.
35
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vásárlására kiadott tételek idõnkénti felbukkanása a számadásokban. Bért
ilyen munka után nem fizettek, tehát annak elvégzését másképp oldották
meg. Összességében tehát a bányászathoz alkalmi iparosmunkára nem is
volt szükség, ilyesmire egyáltalán nem költött korunkban a kamara. Ami
a beszerzett anyagok fuvarozását illeti, ehhez a kamara elõször is
felhasználta felsõrónai jobbágyainak fuvarrobotját,39 de ez nem volt
elegendõ, ezért más alkalmakkor öt városi fuvarosokat kellett fogadni. A
kamara maga is tartott igásökröket kifejezetten fuvarozási célból, de
ezeket vélhetõen csak kisebb távon használták. A bányászathoz szükséges
anyagoknak, szerszámoknak nem volt külön raktára: az inventáriumok
szerint lent a kamaraháznál, részben annak padlásán, részben pedig az
alapvetõen élelmiszertárolásra szolgáló melléképületeiben (sáfár-,
kulcsár-, gabonás és káposztás ház) tartották ezeket is (korunkban
sóvágószerszámokat, a gépely alkatrészeit, csigát, kötelet, málhához való
bõröket, vasat, acélt, zsindelyt találunk itt).
A korunkbeli Rónaszéken a kibányászott és elraktározott só döntõ
többségét már a helyszínen eladták. A vásárlók szekerekkel (télen szánnal
is) vagy málhás lovakkal jöttek fel a gérára. (Utóbbiakkal millyét és
darabsót lehetett szállítani.) Sokszor várakozniuk kellett, hogy kiszolgálják
õket; tavasztól õszig ilyen esetben kifogták a vonójószágot a szekérbõl,
és a felsõrónai határon szabad nyomásra hajtották.40
A kockasóra egységes darabár volt meghatározva. Az összeget még
1521-ben állapították meg 100 sóra 3 forintban. Ez épp korszakunkig,
1603-ig volt érvényben, amikor is 6 forintra emelték.41 Természetesen
kisebb egységeket is lehetett vásárolni arányos árért. A kockasó után
sajátos „ráadás” is járt a vásárlóknak: százra ötöt ingyen kaptak (ún. felsó),
valamint némi kedvezményes millyét is.42 A faragósók árát nagyságuk
megbecslésével a kamaraispán darabonként külön-külön állapította meg.43
A darabsót és a millyét lóterhenként adták el (az a mennyiség, amit egy
ló elbír). 1600-ban az urbárium szerint darabsóból 20, millyébõl 14 dénárba
került egy lóteher, az 1607-es utasítás 20, ill. 6 dénáros árat írt elõ, az
39

A kamarai birtokra ld. alább.
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 41.
41
100 kocka máramarosi só 1397-tõl 100 nagyobb dénárba, 1521-tõl 3 forintba került. Iványi, 1911.
108-109. Az 1603-as áremelésrõl ld. alább.
42
Ld. az 1600-as urbáriumot és az 1614-es sókamarai összeírást, valamint MOL E 249 fasc. 36. no.
26. mell.-t is.
43
MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 15. pont.
40
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1614-es sókamarai összeírás pedig csak millyérõl beszél, amibõl akkor 20
dénár volt egy lóteher ára. A vásárolt sót túlnyomó részben nem fizették
ki rögtön, hanem hitelben vitték.
A kamaránál a vásárlók eredetileg nem csak a király sójából
vehettek, az alkalmazottak javadalmazása ugyanis sokáig jelentõs részben
sóban történt. Ezt aztán szabadon eladhatták, ami sértette a kincstár
érdekeit. 44 A korszakunkból származó máramarosi kamaraispáni
instrukciók arról tanúskodnak, hogy noha a régi szokás által szentesített
sójárandóságok formailag többnyire megmaradtak, a kincstár a szabad
árusítás tiltásával és a szabott áron történõ kamarai beváltás kötelezõvé
tételével lényegében pénzjárandósággá változtatta õket. A kincstári
politikát érzékletesen fejezi ki az 1591-es utasítás: „az camoraispán ezután
azokat [a sójárandóságokat] béváltsa tülök, mert nem jó két kamorának
lenni”.45 Egyes fizetések, melyeket ténylegesen is sóban folyósítottak, még
ezután is megmaradtak a szabad árusítás lehetõségével együtt, de a
kamaraispánnak az utasítások szerint törekednie kellett, hogy ezeket is
beváltsa az illetõ alkalmazottal kialkudott áron. (A számadások szerint
ez a legtöbb esetben sikerült is neki.) 1600 tájára így a kincstárén kívüli
sóeladás lényegében elenyészett.
A gérán folyó kitermelés és eladás éves ritmusa erõsen különbözött.
A bánya egész évben mûködött, de nem minden nap. A sóvágók (és ennek
következtében a többi bányamunkás) sosem dolgoztak vasárnap,
legtöbbször azonban hétfõn sem, szombaton viszont szinte mindig.46 Négy
nagy egyházi ünnep (Húsvét, Pünkösd, Mindenszentek, Karácsony) és
farsang idején egy egész hétig egyáltalán nem kellett sót vágniuk. Az Úr
mennybemenetele napján sem dolgoztak.47 Olykor a közbiztonság tette
lehetetlenné a munkát. 1601. június 18-22. között például a kozákok
támadása, 1602 tavaszán a német vértesek betörése miatt nem dolgoztak,
44

A helyzet megváltoztatására már a 15. században törekedtek:
Iványi, 1911. 18-21.
45
N. N., 1898.
46
Az 1600. július 17-1601. július 17. közötti kerek egy esztendõ alatt a sóvágatási számadás szerint
47 héten dolgoztak, ebbõl 15-ször már hétfõn, 26-szor kedden, négyszer szerdán, kétszer csak
pénteken kezdték a munkahetet. Egy megkezdett munkahét közben napot szinte sosem hagytak
ki.
47
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 32. Érdekességként megjegyzem, hogy a sókamaraispánok már
a Gergely-naptárt használták, a sóvágók viszont ragaszkodtak a régihez. Ugyanezen irat meg is
jegyzi, hogy e szerint ülik az ünnepeket. Emiatt aztán az ünnepek miatt kihagyott hetek sem
mindig esnek egybe egy Gergely-naptár szerinti héttel.
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1614-ben pedig egy ideig azért, mert hajdúk tartózkodtak a városokban.48
A bányászatot az idõjárás is akadályozhatta. Egy alkalommal a
kamaraispán azzal mentegetõzött a Szepesi Kamara elõtt az alacsony
kitermelés miatt, hogy az akna felette „gõzös” volt, nem égett benne a
gyertya, a sóvágók megbetegedtek, nem tudtak dolgozni; az idõ
hûvösödésével aztán végül megtisztult az akna, és hozzákezdhettek a
sóvágáshoz.49 Alapjában véve azonban a kitermelés az év folyamán
egyenletesen zajlott.
Az eladás ritmusa, a só magánosok általi felvásárlása ellenben jóval
inkább volt idényjellegû. A sóvásárlás fõidénye májusban, annak is inkább
a második felében kezdõdött. Májusban és júniusban nemegyszer akár
60-90 vásárló is érkezett egy-egy napon, néhány alkalommal ennél is több
(1602. május 9-én 184-en, 1603. június 15-én 118-an, ezek azonban
rendkívüli esetek). Ilyen alkalmakkor a szekeresek nyilván szinte ellepték
az aknát. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ebben az idõszakban minden
nap ilyen sokan jöttek. A legforgalmasabb hónapokban is volt néhány
nap, amikor egyetlen vásárló sem érkezett. Június után a felvásárlás üteme
(szintén szélsõséges napi ingadozások mellett) októberig enyhén csökkent.
Szeptemberben és októberben maximális esetben kb. 40-en jöttek fel sóért
Rónaszékre egyazon napon. Novemberre és méginkább decemberre már
egészen elcsöndesedett az akna. Csak a mélyben folyt a munka, a felszínen
pedig jártatták a gépelyt és töltötték fel a sópajtákat. Decemberben
sóvásárló már csak a hónap 6-10 napján érkezett egyáltalán, egyazon
napon legfeljebb tízegynéhány. Januárban és februárban viszont egy újabb,
bár a nyárihoz képest lényegesen kisebb idénye következett a
sóvásárlásnak, hogy azután májusig megint csak ritkán szállingózzanak a
vásárlók.50
A gérán természetesen nem csupán munkások dolgoztak. A
mindennapi munka lebonyolításában két tiszt közremûködött, a máglyás
48

1601: „ingressus Cosacorum ex Russia in comitatum Maramaros omnes [ti. a sóvágókat] in sylvis
fugere coegit unacum oppidanis”. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 32. 1602: „propter ingressum
Germanorum cataphractorum [...] aufugerunt sectores”. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 43.
1614: MOL E 254 1614. október no. 3.
49
MOL E 254 1614. augusztus no. 21., 31., MOL E 254 1614. szeptember no. 1.
50
A sóeladási számadások a millye és a darabsó esetén nem rögzítették az egyes vásárlásokat
külön-külön, csak a napi eladott mennyiséget egészében. Így az összes fenti adat csak a kocka- és
faragósóvásárlók számára vonatkozik. Bizonyára számos vásárló érkezett még ezeken kívül málhás
lovakkal a törmelékes sófajtákért, ill. ilyen formában osztották az aknán a nemesi sót is a
nemeseknek.
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és a lapátos. A máglyás vagy számos (magulator, numerator) már a
középkorban a legfontosabb tisztviselõ volt a bányakamaráknál a kamarás
után. Feladatául a só számlálását jelölik meg.51 A máramarosi sókamaránál
a 16. század közepén végrehajtott igazgatási reformok során szerepe
gyökeresen megváltozik: megteszik a kamaraispán ellenõrévé. A máglyás
régi feladatára, a sószámlálásra ekkoriban külön tisztviselõt tartottak, a
sószámlálót (numerator).52 A századfordulón ellenõri rendszernek már
nyoma sincs, ezt az erdélyi fiskus láthatólag megszüntette. A máglyás ismét
régi funkcióját tölti be, az egyik irat szerint õ az, „aki az aknán számolja”
(nyilván a sót).53 A 16. század közepén tûnik fel elõször a rónaszéki kamarán
a lapátos (lapatista, ventilator), mint a máglyás segédje. Megtaláljuk a mi
korunkban is. Feladatára az 1600-as urbárium egy megjegyzésébõl
következtethetünk: eszerint a sóvásárlóknak a millye árát a lapátossal kell
kialkudniuk. Lényegében tehát arról van szó, hogy a millye adminisztrációját
különítették el a számsóétól, és az elõbbiért volt felelõs a lapátos (amire
egyébként neve is utal). Abból, hogy a lapátos hatásköre a millye eladására
(is) kiterjedt, arra következtethetünk, hogy hasonló szerepköre lehetett a
máglyásnak a kockasó tekintetében, vagyis a só számlálásán (nyilvántartásán
stb.) kívül vélhetõen õ fogadta és szolgálta ki az ezért a sófajtáért érkezõ
vásárlókat is. A két sófajta teljesen eltérõ mérési, tárolási és eladási módja
amúgy is logikussá tesz egy ilyen munkamegosztást.54
A máramarosi sókamara bányahelyen túli tevékenységének maradványai
A kamara sógazdálkodással kapcsolatos munkája nem ért véget a
bányászatnál és a helyszíni eladásnál. Mindenekelõtt feladata volt még a
bányabirtokos vízi sószállítmányainak megszervezése is. Korunkban a
kincstár részben saját szükségletre szállíttatott le sót a Tiszán (pl. a felsõ51

Ember, 1946. 497-498. 1552 körül Erdélyben is: Iványi, 1911. 21-22., Oborni, 2002. 75.
Ember, 1946. 497-498. Ld. még Heiß, 1974-1976. II. közl. 89-90. Az ellenõri rendszerre: Kenyeres,
2002. 55-57.
53
MOL E 156 fasc. 156. no. 7. Itt ugyan „vamos”-nak van írva, de ez a funkciójára utaló idézett
megjegyzés miatt csakis elírás lehet „zamos” helyett. Tordai András kamaraispán idején aknánként
külön máglyást találunk (MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 63. fol. 15.), de késõbb már csak egy
kap fizetést. Az 1607-es utasítás külön említi a máglyást és a számost, de ez vagy tévedés, vagy
esetleg ketten voltak, például aknánként egy. 1614-ben a sókamarai összeírás szerint megint csak
egy máglyás van. A tisztséghez ld. még: Kulcsár, 1991. 421.
54
A máglyás „számos” elnevezése is alátámasztja, hogy a millyével nem foglalkozott, hisz számsónak
a kockasót nevezték, egyébként is csak ezt lehetett megszámolni.
52
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magyarországi várõrségek részére), részben pedig a kamaraispánok küldtek
le hajón sót a folyó mentén létesített filiális sókamarákba (Tiszaújlak,
Namény), hogy ott a rakományt magasabb áron adhassák el.
A tiszai sóhajózás kiindulópontja a rónaszéki bányához legközelebb
esõ két város, Sziget és Hosszúmezõ volt. Elõbbiben építették és bocsátották
vízre a hajókat, utóbbiban volt a kikötõ, ahol a berakodás folyt. A kincstár
saját vízi sószállításaihoz mindig hajót használt, alacsony vízállás esetén
azonban ezek nem közlekedhettek. Ilyenkor a kamara is kénytelen volt
szállyákon (tutajokon) szállítani.55
A hajózás csak jégmentes idényben folyhatott, mely az elsõ tavaszi
árral vette kezdetét.56 A kamara az 1599-1605 közötti számadások adatai
szerint szinte mindig tavasszal fogott hozzá a hajóépítéshez, és az adott
évben lebocsátani szándékozott sómennyiséget általában május-júniusban
útnak is indították.
A hajóra szánt sót Hosszúmezõ lakosainak kellett az aknáról a
városukban levõ portusra fuvarozni, de nem ingyen. 100 kocka leszállításáért
10-et kaptak fizetségként.57 A kincstár a leszállított só egy kisebb részét
Hosszúmezõn szintén magánosoknak adta el (itt 100 kockát – az 1603-as
áremelés elõtt – már 4 forintért). A többi került a hajókra.
A hajókat az urbáriumokban és a sókamarai összeírásokban
szabályozott javadalmazás ellenében gyártották az ún. cellérek vagy celleristák,
akik egy személyben voltak tutaj- és hajóépítõ iparosok, valamint hajósok. A
munka Szigeten folyt.58 Egy hajó megépítéséért a cellérnek 7 forint 50 dénár
készpénz járt, továbbá a rónaszéki kamaráról 100 kocka só, majd
berakodáskor újabb 100 kocka a hosszúmezei filiából. A hajóépítéshez
szükséges fát magánbirtokról kellett vásárlás útján beszerezni, ugyanis a
kincstár máramarosi birtokain ekkoriban nem volt ehhez megfelelõ fenyõfa.59
55

„tres naves oneraveram, quas tamen, quia nimium decreverat Tibiscus, demittere non potui, nam
ad primum navium motum aliqua fluminis auctione et inundatione opus. [...] Quo itaque praesenti
penuriae salium succurram, colligam statim quot possum rates, per easdem nunc statim
Dominationibus Vestris Reverendis et Generosis, quos possum, sales demittam, etsi fiat cum
majoribus expensis, quia paucos sales vehunt rates”– írja egy alkalommal a kamaraispán. MOL E
254 1601. június no. 7. Ld. még MOL E 254 1615. május no. 22., MOL E 254 1615. május no. 22.,
MOL E 254 1615. június no. 3., 4.
56
„Naves autem demittere non possum, nisi primo vere circa festum Paschalis”. MOL E 254 1601.
február no. 41. L. még erre egy 19. századi hírlapi leírást:Szigeti Közlöny 4 (1873) 5. sz. (február 2.).
57
Az urbáriumokon kívül ld. még MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 21., 31. („pro salium devectione
curriferis oppidanis”, „datur pro vectura vectoribus oppidorum”).
58
Ld. erre pl. MOL E 254 1601. november no. 18. („oppidum Zigeth
[...] ubi praeparantur naves”).
59
MOL E 254 1614. szeptember no. 1.
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Az elkészült hajót 16-18 hajós bocsátotta vízre. Ezután kötelekkel vagy
istrángokkal megkötötték (compactio), és levitték a hosszúmezei portusra,
amit alákerítésnek neveztek. (A három munkafázisért ebben a sorrendben 1
forint ára bor, 8 dénár ára bor, ill. 25 dénár járt nekik együttesen.) A kikötõben
a hajókat elõbb perellyével (fenyõágakkal) kibélelték, hogy a sót a víztõl
megóvják. (Ez a munka a városbeliek kötelessége volt, de só járt érte.) Ezután
következhetett a berakodás. A számadások szerint az ekkoriban
Máramarosban épített hajókon 1000-1200 kocka só fért el.
Mielõtt a megrakott hajókat útnak indították volna, elõbb a hajósok
vezetõjével, a kormányossal „meg kellett láttatni a vizet” (revisio aquarum
Ticiae). A Tisza felsõ szakasza ugyanis még kis vízhozamú, zátonyos,
ráadásul igen gyors folyású.60 A „víz megláttatása” azt jelentette, hogy a
kormányosok két vagy három szállyán lehajóztak Szigetrõl a Tiszán, és
kipróbálták, hol van tõke a vízben. Ha valahol ilyet találtak, közhírré tették
Huszton és az Ugocsa megyei Nyalábon, majd kitisztították õket a vízbõl.
A hajókon maguk a cellérek szolgáltak hajósként. Egy hajón egy
fõkormányos, egy „farkonálló”61 és 16 hajós volt. Utóbbiak eveztek. Egy
hajó alávitele Hosszúmezõrõl Tokajra a kamarának kb. 25 forintjába
került.62 Egy nyugta szerencsés fennmaradásának köszönhetõen az út
idõtartamát is ismerjük: a Hosszúmezõrõl 1600. május 27-én indult hajó
rakományát július 2-án vették át Tokajon.63
A hajózás korántsem volt veszélytelen. A már említett tõkék,
zátonyok mellett közismerten problémát jelentettek a hajómalmok.64 Ha
egy sóhajó egy falu határán megakadt, a helybelieknek 100 kocka sót adtak
a rakományból, hogy segítsenek. Súlyosabb esetek is elõfordultak. Az 1601
júniusában útnak indított öt kamarai sóhajó közül egy Husztnál elsüllyedt.
Feltehetõleg errõl veszett a vízbe 11 hosszúmezei polgár. Három másik az
ugocsai síkságra kiérve a vallonok miatt nem tudott továbbmenni,
kénytelenek voltak Várinál kikötni és ott eladni a sót.65
60

„Tibiscus hic intra montes nimis parvus pro navibus, sed tamen celerrimus, unde periculum navibus
imminet propter saxa”. MOL E 254 1601. június no. 7.
61
Használták rájuk az elsõ kormányos és utolsó (ti. hátsó) kormányos kifejezést is. N. N. 1899. ill.
Lugossy, 1857.
62
A hajósoknak járó fizetést aprólékosan szabályozza az 1600-as urbárium és a 1614-es sókamarai
összeírás. Elõbbi alapján részletesen ismerteti Prodan, 1967-1968. II. 772. Ld. még a MOL E 210
Salinaria 7. tét. no. 30., 40., 42., 56., 60.-ban szereplõ ténylegesen kifizetett összegeket.
63
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 23., MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 63. fol. 4.
64
Vö. Iványi, 1911. 112.
65
MOL E 254 1601. június no. 7., MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 31., MOL E 254 1601. augusztus
no. 42. Már az 1600-as urbárium is említ Hosszúmezõn öt olyan telket, melyek gazdái vízbe vesztek,
ezek feltehetõen hajósok voltak.
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A hajók építésével és útnak indításával kapcsolatos munkák
irányítását a távolság miatt nem végezhették személyesen a rónaszéki
tisztek.66 Ez egy dolgosnak (factor) nevezett tisztviselõ feladatát képezte,
aki Szigeten tartózkodott, s egyúttal az ottani vám vámosa is volt.67 A szigeti
hajóépítés és a hosszúmezei kikötõ ügyei nem voltak szétválasztva. Csupán
egyetlen alkalommal, az 1600. július 17-1601. július 17. közötti idõszak
számadásaiban említenek egy hosszúmezei gondnokot (curator camerae
filialis Hosszúmezeiensis), de vele máskor nem találkozunk. Külön problémát
jelentett a filiákban folytatott sóeladás adminisztrációja, hisz ezt nem
végezhették maguk a hajósok, de még maga a szigeti dolgos sem. Magukban
a filiákban pedig semmiféle hivatal nem mûködött, saját személyzetük nem
volt, tulajdonképpen inkább amolyan állandó sóhajó-kikötõhelyeknek
tekinthetjük õket. Az 1599. november 24-1600. július 17. közötti idõszak
számadásaiban említik a factor salium navalium in cameris filialibus
exterioribust állandó fizetéssel, méghozzá a huszti vár tisztviselõi között,68
de róla többé nem hallunk. A továbbiakban inkább azt a megoldást
választották a kamaraispánok, hogy számtartó deákjukat, ill. deákjaik
valamelyikét, esetleg a máglyást küldték le a hajón, és õ intézte az eladást.69
A máramarosi sókamara feladata volt a magánosok szárazföldi
sókereskedelmének ellenõrzése is. Errõl a huszti dolgos (factor)
gondoskodott, aki a szigeti dolgoshoz hasonlóan a helybeli vám vámosa
volt. A huszti dolgos ellenõrizte a Rónaszékrõl hozott só kísérõleveleit, a
lábbócédulákat (schaeda), melyekkel a sókereskedõk az általuk szállított
áru törvényes eredetét igazolták.70 A lábbócédulát az aknánál állították
ki számukra a vásárláskor, a huszti dolgos pedig beszedte õket, és új
66

Erre az egyik kamaraispán fel is hívta a szepesi kamarai számvevõ figyelmét, amikor az kifogásolta,
hogy hivatali utasítása ellenére külön alkalmazottat tart a hajózás megszervezésére: E 206 31. cs.
fol. 166-178. 28. pont.
67
A dolgos fizetése elõször az 1607-es utasításba került be, de épp nélkülözhetetlensége miatt
elõtte is alkalmazták. Vö. az elõzõ jegyzetben id. irattal. Már a 16. század közepén megtaláljuk a
kamara személyzetében. Ember, 1946. 498.
68
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 21.
69
A máglyás az I. számadási periódusban fordul elõ, amikor is 9 kocka sót kap a filiákban teljesített
szolgálatáért. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 19. A II. számadási periódusban „scribae sive
rationistae penes naves binis vicibus expedito, et atque ad venditionem salium commoranti” adott
a kamaraispán élelmiszerre és egyéb költségekre 11 forintot. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 30.
Ezt az írnokot a kamaraispán egyik levele is említi, mely szerint Vári környékén a vallonok miatt
eladni kényszerült a hajón szállított sót. MOL E 254 1601. június no. 7.
70
A sókamarai lábbócédulákra ld. Takáts, 1929. 75., Kulcsár, 1991. 427-428., Kulcsár, 1994. 71.,
Wolf, 1996. 559. 1600-ban említik Máramarossal kapcsolatban a „litterae sali passes”-t: MOL E
244 Eredeti iratok 7. cs. 1600. fol. 114.
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szállítási okmányt bocsátott ki.71 A sókereskedelem ellenõrzésére a huszti
vám kiválóan alkalmas volt, a természetföldrajzi viszonyok miatt ugyanis
a megyét szekérrel csak Husztnál lehetett elhagyni, így lényegében az
egész máramarosi kockasó-kereskedelem itt zajlott.
Mint említettük, Rónaszéken a só döntõ többségét hitelben
értékesítette a kamara. Gondoskodnia kellett tehát a vételár behajtásáról
is. E célra a kamaraispán az utasítások kifejezett rendelkezése szerint
(kivéve az 1607-est) nem tarthatott külön alkalmazottat, hanem a huszti
vár katonaságát kellett igénybe vennie. A sóár behajtása azonban nagy
munka volt, hiszen az eladott mennyiség nagy részét érintette, a vásárlókat
pedig olykor csak nagy utánajárással lehetett felderíteni. Tordai János
kamaraispán tiszte átvételekor például azt ígéri a Szepesi Kamarának,
hogy a rámaradt restanciákat megpróbálja behajtani a „sok kóborlótól”.72
Ez akár fél évet is igénybe vehetett: az 1604. november 25-1605. augusztus
1. közti számadási periódus alatt hitelben eladott só után járó utolsó
összegek például 1606 januárjában folytak be.73 Így nem csodálkozhatunk,
hogy a számadások szerint a kamaraispánok – instrukciójuk tiltása ellenére
– kezdettõl alkalmaztak egy a magyar forrásokban restanciás deáknak, a
latin nyelvûekben restanciarum exactornak nevezett tisztviselõt.74 A
kamarai pénzbehajtót végül az 1607-es instrukció legalizálta. A restanciák
behajtásához valóban igénybe vették a huszti vár lovaskatonáinak
segítségét is.75 Bár a restanciás deák mindvégig a sókamara személyzetébe
tartozott, nem kizárt, hogy Huszton székelt, az egyik számadási
periódusban ugyanis a restanciás deák fizetését a huszti várra költött
összegeknél tünteti fel a kamaraispán.76 Ez különben a restanciák
behajtása szempontjából is logikus lenne, hisz a vásárlók jelentõs részben
beregiek, ugocsaiak, szatmáriak voltak.

71

Ld. pl. a huszti uradalom 1614-es urbáriumának vonatkozó megjegyzését. MOL R 323 Huszt no.
39. fol 3r. A 16. század közepén ugyanez: Ember, 1946. 498.
72
MOL E 254 1602. április no. 52.
73
Ld. az errõl készült számadást MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 61-be tûzve.
74
Feladatára az 1614-es sókamarai összeírás utal kifejezetten. Ilyen tisztviselõre egyébként
korszakunkat megelõzõen nincs adat.
75
MOL E 249 fasc. 33. no. 30. mell.
76
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 21. 1613-ban Bethlen Gábor a nagyági (azaz huszti) vámossággal
együtt, egyazon személynek adományozza a restanciaexactori posztot is. MOL F 1 10. köt. p. 25.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

49

A sókamara mint földesúr
A sóügyön kívül a máramarosi sókamara némi birtokgazdálkodást
is folytatott. Az a kisebb földbirtok maradt 1557 után is a kezelésében,
melyen maga a rónaszéki bánya feküdt, s amely minden bizonnyal már
annak idején is közvetlenül az itteni bányakamarához tartozott, amikor
ennek élén még csak egy a sókamaraispánnak alárendelt kamarás állt.77
A birtok eredetileg tulajdonképpen csak egyetlen faluból, Felsõrónából
állt, mely szintén a Róna-patak völgyében, a bányateleptõl kissé lejjebb
helyezkedett el, s határa magába foglalta a völgy egész felsõ részét, így
azt a területet is, ahol a bányakamara feküdt.78 Mióta azonban a 16. század
közepén a kincstár számára kedvezõen végzõdött egy határvita a
szomszédos Alsórónával, a sókamarai falu határa egy másik, ennél sokkal
nagyobb területre is kiterjedt. Ez nem más, mint a Tisza-völgy Lonkától
felfelé esõ szakaszának bal parti fele (tehát a folyó partjától fel egészen a
vízválasztóig terjedõen).79 Ez az óriási, önmagában körülbelül Ugocsa
megyéhez hasonló nagyságú terület nem sokkal a mi korunk elõtt még
lakatlan volt, fokozatosan azonban falvak alakultak a Tisza partján. 1600ra az urbárium szerint már egy egész falu (a sókamaraispánok által
telepített80 Rahó), egy frissen létrejött, még csak egyetlen családfõ által
lakott falu (Tribusa), valamint egy lakatlan faluhely (Körösmezõ) volt
található itt.81 (A sókamarai birtokhoz ugyan 1601 õszén hozzácsatolták
77

A sóbányakamaráknál általános jelenség volt, hogy hozzájuk tartozott az a kisebb földbirtok,
amelyen maga a bánya is elhelyezkedett. Erdélyben, ahol az öt nagy akna egyaránt egy-egy
mezõváros határában feküdt, ez a kamarai birtoktest általában az illetõ mezõvárosra, esetleg
még egy-két szomszédos falura terjedt. Ezeknek a birtokoknak a kamaraház volt a
birtokközpontjuk, a kamaraispán pedig a tiszttartójuk. A sókamaráknak általában saját kezelésû
gazdaságuk is volt: rétek, szántók, erdõk, halastavak stb. Kulcsár, 1991. 421., 424-427., Wolf,
1993. 11. Ld. még Bakács, 1933. 642-643., Bakács, 1934. 318., 325.
78
Bélay, 1943. 48. szerint Felsõróna – miután a Drágfiak 1390-re megszerezték – csak 1500 körül
került vissza a kincstár kezébe, ám semmi okunk kételkedni benne, hogy ezt a falut is akkor
vesztették el a Drágfiak, mikor a huszti uradalmat (1403).
79
1551-ben szerezte meg véglegesen a sókamara: Bélay, 1943. 52-53.
80
MOL E 210 Salinaria 6. tét. no. 5.
81
A még ugyancsak 1600-ban, Johann Erck kamaraispán beiktatásakor felvett sókamarai
összeírásban csak Felsõróna szerepel. A gyakorlatilag lakatlan Körösmezõ és Tribusa kimaradása
megmagyarázható, Rahóé érthetetlen. MOL E 210 Salinaria 6. tét. no. 1. (Az összeírás keltezetlen,
de pontosan ugyanannyi restanciában lévõ sót ír össze, amennyi a számadások szerint Erck
hivatalba lépésekor volt.) Az 1602-ben és 1603-ban készült újabb összeírásokban Rahó már
szerepel. MOL E 210 Salinaria 6. tét. no. 5., 6. Az 1614-es sókamarai összeírás szerint a kamarához
három falu, Felsõróna, Rahó és Fejérpatak tartozott. MOL E 156 fasc. 152. no. 7. Körösmezõt
talán mint puszta helyet nem említették meg, Fejérpatak pedig lehet azonos Tribusával. (A két
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a konfiskált bocskói uradalmat is, de ezt már 1602 júliusában
visszabocsátották eredeti birtokosainak.)82
Mindezen a birtokon a rónaszéki kamarának volt némi saját
kezelésû földje, 1600-ban egész pontosan négy kaszálórét, amennyire az
urbárium adatai alapján megállapítható, valamennyi a kamaraház
közelében. A sókamara saját mezõgazdálkodása tehát lényegében a
szénacsinálásból állt. Így termelték meg – részben – a gépelyes lovak
takarmányát. Az összeírások szerint a kamara rétgazdálkodást folytatott
a lakatlan Körösmezõ határában is. A réteket robotban kaszálták a
felsõrónaiak. (Robottal a sókamarai birtokon csak e falu népe tartozott –
méghozzá az urbáriumok szerint a kamaraispán parancsára korlátlanul,
a Tisza-völgyi falvak és falukezdemények lakói nem.)
A kamara ezen kívül csupán némi nyersterményre számíthatott
jobbágynépétõl. Felsõrónának földesúri sertéstizedet, valamint Húsvétkor
tojást, Karácsonykor fát kellett beszolgáltatnia. Rahó csak nyestet és halat
adott. Az új telepítésû Tribusa (avagy Fejérpatak) 1600-ban még mentes,
1614-ben már Rahó mintájára adózik. Hasonló bevételei származtak a
kamarának még a legelõbérbõl. A kamarai birtok felsõ-tisza-völgyi részén
elhelyezkedõ nagy kiterjedésû havasokra más birtokokról is hajtottak juhokat
és kecskéket legelni, ezek után tized járt a földesúrnak (berbécs, bárány,
kecske, sajt folyt be e címen).83 Közelebb, Felsõróna felett pedig egy bükkés tölgyerdõ volt, ahonnan a makktermés idején magánosok által legeltetett
disznók után szintén folyt be tizedjövedelem. A tizedelést Felsõróna lakói
robotban végezték, legalábbis a havasi juhtized esetében említik ezt az
urbáriumok. A sókamarai birtok ezen terménybevételeit lényegében maga a
kamaraispán és beosztottai ill. a kamarai állatállomány élte fel, de még az õ
eltartásukat is legfeljebb csak kiegészíteni lehetett belõle.84
Pénzzel egyik falu sem tartozott semmilyen címen. Volt viszont még
a sókamara birtokában két uradalmi vám, az egyik Szigeten, a másik
falu egymással szemben feküdt – ld. Bélay, 1943. 54. –, és ilyen helyzetben elõfordul azonos név,
mint Rahó vagy Körösmezõ esetében. Vö. a sókamarai birtok idézett összeírásait a bocskói birtok
1602-es urbáriumával: MOL E 156 fasc. 35. no. 5.)
82
A konfiskációra: MOL E 148 fasc. 1039. no. 60., MOL E 254 1601. augusztus no. 72., MOL E
254 1601. szeptember no. 15. Visszaadására: Veress, 1909-1913. II. 4., MOL E 254 1602. július
no. 4., MOL E 254 1602. július no. 3., MOL E 250 fasc. 8. no. 153. A sókamarai birtokhoz
csatolásra ld. a 116. jegyzetet.
83
Az 1600-as urbáriumon és az 1614-es sókamarai összeíráson kívül ld. még MOL E 210 Salinaria
6. tét. no. 1.
84
MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 12. pont.
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Huszton, tehát már a kamarai birtok területén kívül. Ezekbõl származott
a sókamarai birtok egyetlen készpénzjövedelme. Mindkettõt egy-egy
vámos szedte, akiknek, mint láttuk, a sógazdálkodással kapcsolatos
feladataik is voltak. A huszti vámot azonban 1602-ben az udvarbíró alá
rendelték. Jövedelmét már elõtte sem a kamaraispánnak szolgáltatta be
a huszti dolgos, hanem külön számolt el róla.85 Saját fizetését is nyilván a
vámjövedelembõl húzta, legalábbis az az 1602 elõtti kamaraispáni
számadásokban sem szerepel. A szigeti vám jövedelme viszont végig a
sókamarához járt, éves szinten általában 60-80 forintot tett ki. Itt
elsõsorban az aknára járó szekeresek közlekedtek. (1614-ben már az
aknánál találunk egy vámot, és ettõl elkülönítve említik a szigeti
gyalogvámot, így meglehet, hogy a szekerek vámolásának helyét idõközben
áttették az aknához.)86
A birtok tehát – csekélyke készpénzjövedelmén túl – csupán a
kamaraszemélyzet élelmezésének és a bányánál tartott jószág
takarmányozásának kiegészítésére volt elegendõ. A tulajdonképpeni
sógazdálkodásnál egyedül a felsõrónaiak robotját lehetett felhasználni: a
kamaraispánok részben velük fuvaroztatták haza a bánya számára
Besztercén és Nagybányán vásárolt árukat.87 De még erre sem voltak
önmagukban elegendõek a falu parasztjai, mert ilyen célra a
kamaraispánnak sokszor más megoldáshoz kellett folyamodnia.
Így válik érthetõvé, miért voltak nélkülözhetetlenek a kamara
számára a mezõvárosok. Egy sóbányakamaránál ugyanis sokkal fontosabb
és terhesebb szolgálatokra volt szükség, melyeket a kamara saját
konvenciós személyzete önmagában képtelen volt ellátni. Ide tartozott
elõször is maga a sóvágás, azután a bánya beszerzéseivel kapcsolatos fuvar,
a hajóra szánt só portusra szállítása, a speciális tudást igénylõ hajóépítés,
esetleg más, az akna körül felmerülõ iparosmunkák. Arra persze nem
volt ráutalva a bányakamara, hogy mindezekhez ingyenesen,
robotszolgáltatásként jusson hozzá (ami egyik-másik szolgálatnál el sem
képzelhetõ), hisz a sóból sok készpénz folyt be. Arra viszont
85

Miként Tordai András írja számadásainak a készpénzbevételekrõl szóló részében: „theloneum
Husztiense interrogetur a theloniatore”. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 21. Az átcsatolás elõtti
sókamarai számadásokban késõbb sem szerepel a vám jövedelme.
86
MOL E 156 fasc. 152. no. 7. p. 43-44. Nem zárhatjuk ki, hogy a szekerek vámolása már elõbb is
az aknánál történt, hisz a bevételt már 1599-1605 között is a rónaszéki sóeladási számadásokban,
a vásárlók nevénél tüntetik fel. A két vám tarifáját ld. az 1600-as urbáriumban.
87
Ld. a sókamaraispáni instrukciókat és az 1614-es összeírást.
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nélkülözhetetlen szüksége volt, hogy e munkákat mindig legyen aki
elvégezze. E szolgáltatásokat pedig leginkább csak mezõváros tudta
teljesíteni, részben azok jellege (pl. iparosmunkák), részben
munkaerõigénye miatt (pl. csak a szükséges számú sóvágó megtöltött volna
egy-két egész falut).
Erdélyben ez nem volt gond, hiszen a bányakamarák közelében
egy-egy mezõváros feküdt, melyek a sókamara birtokában is voltak.
Máramarosban a sógazdálkodás ebben a tekintetben az öt városra volt
utalva. Feltehetjük, hogy az uradalomnak a sókamara birtokába
helyezésére is épp ezért volt szükség 1435 körül. Beszédes, hogy
korunkban, amikor az 1557 utáni igazgatási változások révén a városok
már nem tartoztak a sókamaraispán igazgatása alá, a sógazdálkodás
szempontjából fontos szolgálatok tekintetében mégis megmaradt tõle a
közvetlen függõségük. Ez azt jelentette, hogy ezeket a szolgálatokat a
kamaraispán saját tiszttartójuk, vagyis a huszti udvarbíró közbeiktatása
nélkül is behajthatta a városlakóktól. Az 1607-es utasítás kifejezetten
kimondja, hogy a kamarispán a kamara szükségét illetõ dolgokban a
városoknak is parancsolhat.
Az uradalom mezõvárosainak sókamarai szolgálatait a huszti
uradalom két urbáriuma tartalmazza (1600, 1614).88 Általánosságban
megfigyelhetõ, hogy a városok sógazdálkodással kapcsolatos feladatai a
Rónaszéktõl való távolsággal arányosan csökkennek. Huszt városa
korunkban már nem is szolgált semmivel a sókamarához, Szigetrõl viszont
az 1600-as urbárium kimondja, hogy a lakosok a sókamarához korlátlanul
szolgálni kötelesek. Jellemzõ, hogy egy alkalommal a sókamaraispán
egyenesen tiltakozik, amiért a huszti udvarbíró (vagyis tulajdon
tiszttartójuk) túlságosan igénybe vette a szigetieket, pedig, mint mondja,
régtõl fogva mindig õk voltak a sókamara segítségére.89 Sóvágótartással
korunkban Técsõ, Hosszúmezõ és Sziget tartozott. Hasonlóképpen a
közelebbi városok látták el a sóhajózással kapcsolatos feladatokat
(Hosszúmezõ és Sziget). Kiváltképpen a portusnak otthont adó városka,
Hosszúmezõ polgáraira támaszkodott e tekintetben a sókamara, õk az
1600-as urbárium szerint a sóhajóknál mindenben szolgálni kötelesek.
1600-ban még egyedül az itteni szekeresek feladata volt a kincstári hajókra
szánt só leszállítása is az aknáról a kikötõbe, de ebben a teherben 161488
89

1600: ld. a 3. jegyzetet. 1614: ld. a 71. jegyzetet.
MOL E 254 1602. november no. 6.
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ben már Visk is osztozott. Iparosmunkára a jelek szerint korunkban
egyedül a hajóépítésnél volt szüksége a sókamarának, legalábbis az 15991605 közti idõszakban más ilyen jellegû kifizetés nem szerepel a
számadásokban. A cellérek munkája azonban a hajózásnál annál
nélkülözhetetlenebb volt. (Õk egyébként mind szigetiek vagy
hosszúmezeiek voltak.)90 Alkalmasint a vásárolt áruk fuvarozásához is
városi szekeresgazdákat vett igénybe – térítésért – a kamaraispán, ha azt
nem érte fel a felsõrónaiak fuvarrobotjával.91 Hangsúlyozni kell, hogy a
privilegizált öt város nem robotolt, itt minden esetben fizetség ellenében
történõ, ám köteles szolgálatról van szó.
Ezen kívül a sókamara a mezõvárosokban tudta beszerezni azokat
az árukat, legalábbis a hétköznapiakat, melyeket pénzért volt kénytelen
vásárolni. Még ez a körülmény is magán viseli az úrbéres jelleget. Az
1600-as urbárium szerint Visk mészárosainak kellett adniuk – megfelelõ
fizetségért – a bõrt és a faggyút, amire a málhához és a gyertyaöntéshez
volt feltétlenül szükség. A gépelyes és kenyérhordó lovak számára pedig
régi szokás szerint Hosszúmezõ és Sziget volt köteles – ugyancsak pénzért
– zabot adni. 92 A komolyabb iparosmunkát igénylõ cikkeket (pl.
gépelykötelet) viszont már Nagybányán vagy Besztercén vásárolták.
A sókamaraispáni hivatal
Miután a sókamaraispán igazgatása alá tartozó üzem gazdálkodását
végigtekintettük, szóljunk néhány szót magáról az egészet irányító
hivatalról. A sókamaraispán (korunkban latinul praefectus a korábbi comes
helyett; egykorú magyar forrásokban változatlanul sókamaraispánnak
nevezik) székhelye a fentebb érintett igazgatási változások nyomán 1557
után már nem Huszton, hanem Rónaszéken, a 16. század eleje óta egyetlen
mûvelés alatt álló máramarosi sóbánya helyszínén volt, ahol – a korábban
neki alárendelt rónaszéki tiszt feladatát átvéve – személyesen vette kezébe
az itteni bányakamara vezetését, és innen irányította a sókamara egyéb
feladatait is.
90

Egy alkalommal dolgoztak még kõmûvesek a kamaraházon, de nem tudjuk, a városokból érkezteke. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 56., 60.
91
Egy alkalommal egy szigeti polgár ment Besztercére kötélért: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 37.
Máskor a viskieket akarta kötélért küldeni a kamaraispán: MOL E 254 1602. november no. 6.
mell.
92
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 40., 42.
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A máramarosi sókamara tisztviselõi közül egyedül õ kapott hivatali
utasítást, a Szepesi Kamara csak vele érintkezett, mindenki más, aki a
kamaránál dolgozott, az õ beosztottja volt. A Szepesi Kamara mindkét
fennhatósága idején az erdélyi fejedelem által kibocsátott legutóbbi
máramarosi sókamaraispáni utasítást (1591) alapul véve fogalmazta meg
instrukcióit saját kamaraispánjai számára.93 Fennmaradt ezen túl a
Homonnai Drugeth Bálint mint a vár magánbirtokosa által 1607. január
1-én kiadott sókamaraispáni utasítás is. Ennek szövege az elõzõektõl már
kissé eltér, bár a sókamara mûködését természetesen alapvetõen
hasonlóan szabályozza.94
Minthogy hivatali utasítást egyedül õ kapott, és az egész
szervezetnek parancsolt, az instrukciók névleg a sókamara minden
feladatával a kamaraispánt bízták meg (vágasson minél több sót,
gondoskodjon annak eladásáról, ügyeljen, hogy a kamaránál a kincstáron
kívül senki más ne adhasson el sót, adja ki a privilegiális sójárandóságokat
– nemesi só, a huszti vikárius sója –, a maradékot szállíttassa a hosszúmezei
portusra, gondoskodjon hajók készítésérõl és lebocsátásáról, tartsa
rendben a sóbánya és a kamara épületeit, az utasításban foglaltak szerint
fizesse ki az alkalmazottak bérét stb.).95
A kamaraispán kezelte a kamara valamennyi bevételét, õ tett
minden kifizetést. A kamarai pénztárról a mi korunkból nem tudunk
semmit. A 16. század közepén említik a sókamara pénztárládáját két
kulccsal, az egyik a kamaraispánnál, a másik az ellenõrnél (vagyis a
máglyásnál) volt.96 Az ellenõrzés rendszerének megszûnése miatt
korunkban a kamaraispán már feltehetõleg egyedül is hozzáfért a pénzhez.
A kamaraispán mellett egy kis iroda mûködött, melynek feladata
mindenekelõtt a számadások vezetése volt (a kamaraispán hivatali
93

Az 1591-es utasítás másolatát a kamara a vár átvételére kiküldött biztosain keresztül szerezte be
a hivatalban levõ kamaraispántól. (A biztosok utasítása a másolat elkészítésére: MOL E 136
Irreg. Arces. Cam. Scep. p. 246-249.) Ezt – minimális módosításokkal – latinra fordítva készítették
el azt a fogalmazványt, mely alapján innentõl kezdve a Szepesi Kamara az összes többi
sókamaraispáni utasítását kibocsátotta. (Az idõvel a szövegben tett kisebb módosításokat
ráragasztott cédulákkal vezették rá ugyanazon fogalmazványra.) Ez az 1591-es másolat és 1600as fogalmazvány maradt korunkra: MOL E 136 Reg. no. 170., 171. (az elõbbi kiadva:N. N., 1898.).
94
Balogh, 1993.
95
Ilyen irányú intézkedéseirõl jelent pl. MOL E 254 1602. március no. 16., MOL E 254 1615.
január no. 18. (sóvágás), MOL E 254 1602. április no. 52. (eladott só árának behajtása), MOL E
206 31. cs. fol. 166-178. 16. pont. (hajózás), MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 12. pont. (földbirtokigazgatás), MOL E 254 1602. november no. 6. (épületek rendbentartása).
96
Ember, 1946. 498.
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levelezését saját kezûleg intézte). Számtartót és írnokokat már a
középkorban alkalmaztak a sókamaráknál, s ez a koraújkori Erdélyben
is így volt. 97 Az 1591/1600-as utasítás ugyan nem említ ilyen
alkalmazottakat, ám más forrásokban már 1600-1601-tõl találkozunk
számtartó deákkal,98 és az inventáriumokban is kezdettõl szerepel a
kamaraház egyik helyiségeként a deákok háza avagy deákház. A
számadásokban (1599-1605) ugyan nem szerepel a fizetésük, ennek oka
azonban az lehet, hogy az íródeákokat nem pénzzel fizették: évente 100
sót kaptak, és a négy nagy ünnepkor három napon át megkapták az eladott
millye árát.99 Az utasítások közül az 1607-esben szerepel elõször a
számtartó (rationista) a deákokkal (scribae) együtt, méghozzá a
papírbeszerzésre kiszabott összegnél.
Az utasítások a kamaraispánt évente kötelezték számadásra. Ha
egy kamaraispán számadási éve közben távozott tisztségébõl, vagy
birtokosváltás történt, akkor természetesen új periódus kezdõdött. Az
egyik sókamaraispán hivatali ideje alatt hunyt el, számadásait ekkor
özvegyének kellett befejezni.100 Az 1591-es erdélyi fejedelmi instrukció
trimeszterenkénti számadáskivonatokról még nem szól, a Szepesi Kamara
azonban már ezeket is megkövetelte.101
A mi korszakunkban hasonló rendszerben vezették a számadásokat
a kamaraispánok, mint a 16. század közepén.102 Naplórendszerû számadást
vezettek a só kitermelésérõl (ratio secturae salium/introitus salium/perceptio
specifica salium címeken) és kibocsátásáról (emissio/exitus/venditio salium;
ez lényegében sóeladási számadást jelent, amire az utóbbi elnevezés is
utal, de ebbe vezették be a csekély számban elõforduló más jellegû
sókiadásokat is).103 A hosszúmezei portusra, onnan pedig adott esetben a
Tisza menti egyéb filiákba szállított só sorsáról bizonyos periódusokban
97

Iványi, 1911. 21-22., Kulcsár, 1991. 421.
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 30. (scriba sive rationista), MOL E 254 1601. június no. 7.
(scriba), MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 41. (számtartó).
99
Ez elsõként az 1614-es sókamarai összeírásból derül ki.
100
MOL E 254 1602. március no. 16.
101
Ezt már a Magyar Kamara is elõírta a 16. század közepén. Az 1607-es magánbirtokosi instrukció
viszont az erdélyi fejedelmihez hasonlóan nem említi. A Szepesi Kamara a negyedéves kivonatokat
be is hajtotta, ld. pl. MOL E 254 1601. november no. 18. Az irat széljegyzete arról tanúskodik,
hogy a kamaránál ellenõrizték is ezeket a kivonatokat, és pontosan nyilvántartották, épp mennyi
készpénznek kell lennie a kamaraispánnál.
102
Erre ld. Ember, 1946. 495.
103
A sóvágatási számadás sorozata: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 19., 32., 38., 43., 49., 58., MOL
E 206 31. cs. fol. 269-275., a sókiadásié: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 18., 31., 37., 46., 52., 59.,
98
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külön számadást készítettek (ratio camerarum filialium seu salium
navalium), máskülönben az imént említett sókibocsátási számadásba
jegyezték be a filiákban tett sókiadásokat is.104 A készpénzbevételekrõl
nem készült külön számadás. A kockasó eladásából származó bevételt a
sókiadási számadás végén az eladott mennyiségbõl rögvest ki lehetett
számolni az egységár segítségével. A speciális sófajtákért fizetett pénzt
ugyanebben a számadássorozatban, a vásárló nevénél tüntették fel. A
szigeti vámon fizetett összeget is ide jegyezték be, a sókibocsátási számadás
tehát tulajdonképpen a szigeti uradalmi vám naplója is. Más pénzbevétele
pedig a kamarának nem volt. A készpénzkiadásokról viszont
természetesen külön számadást nyújtottak be a kamaraispánok, méghozzá
retrospektív rendszerût (expensa, erogatio/exitus pecuniarum).105 Dési
Ágoston kamaraispán külön számadást vezettetett a természetben, de
nem sóban (anyagok, szerszámok, termények stb.) tett kiadásokról és
bevételekrõl is (regestrum dispensatorium). 106 A kamarai földbirtok
bevételeit nem méltatták arra, hogy számadást készítsenek róluk.107 Az
egész gazdálkodást összesítõ kivonat (summarius extractus) tekintette át.108
A számadásokat a bizonyító iratokkal (nyugták stb.) együtt általában a
számadási idõszak lezárulta utáni egy-másfél hónapon belül nyújtották
be a Szepesi Kamarának.109 A számadásokat a kamara számvevõségén
ellenõrizték, a számvevõ kifogásaira (dubia et difficultates) a
sókamaraispánnak válaszolnia kellett (replicatio).110
MOL E 206 31. cs. fol. 137-164. Az elsõ periódusban a sóeladási számadáshoz külön jegyzék
készült a hitelben eladott és restanciában levõ sókról (ugyanazon jelzet alatt: MOL E 210 Salinaria
7. tét. no. 18.).
104
Így ez a sorozat hiányos: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 23., 51., 55. Ezek egyébként nem is
naplórendszerûek, hiszen alig volt bejegyeznivaló.
105
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 33., 42., 60., MOL E 206 31. cs. fol. 297-302. A sorozat sajnos
nem teljes, egyes periódusokból elveszett a számadás, de az alább idézendõ igen részletes összesítõ
kivonatok ezeket is jórészt helyettesítik.
106
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 50., 57., MOL E 206 31. cs. fol. 287-290.
107
Ezt egyszer hiányolta is a számvevõ, de a kamaraispán megmagyarázta, hogy nem lenne sok
értelme: E 206 31. cs. fol. 166-178. 12. pont.
108
MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 21., 26-29., 40., 53., 56. ill. az utolsó no. 61-be tûzve. (A III.
periódusból ilyen nem maradt fenn.)
109
A számadások praesentatum-jegyzetei alapján. Csak speciális esetekben (sókamaraispán halála,
birtokosváltás, zavaros közállapotok) húzódott a dolog hosszú hónapokig. A benyújtáskor a
kamara számvevõje reversalist adott a kamaraispánnak az iratok átvételérõl: MOL E 210 Salinaria
7. tét. no. 20., 35., 48.
110
A kifogások: MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 16., 34., 47., 61. A replikák: MOL E 210 Salinaria
7. tét. no. 36., E 206 31. cs. fol. 166-175.
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A kamaraispán és írnokai munkájához csak papírt kellett beszerezni,
de azt szinte minden számadási idõszakban. Az utasítások papír
vásárlására évi 2, majd 1607-tõl 4 forintot rendeltek.
A sókamarának szüksége volt némi „karhatalomra” is. A
kamaraispán tartott egy vagy két darabontot, akiknek az engedetlen
sóvágókat kellett munkára hajtaniuk, valamint õk intézték a kamara közeli
beszerzéseit (faggyú és ökörbõr a városi mészárosoktól, hajóépítéshez
szükséges fa a Tisza felsõ szakaszának vidékérõl, tutajok).111 Ezen kívül
hivatali utasításának kifejezett rendelkezése szerint a kamaraispán igénybe
vehette a huszti vár katonáinak segítségét is. Erre tudtunkkal a restanciák
behajtásánál, a hajózás ügyeinél és a sószámlálásnál került sor.112
III. TERVEK ÉS INTÉZKEDÉSEK A JÖVEDELEM NÖVELÉSÉRE
A sóbányakamara mûködése és a sóhajózás Máramarosban
évszázadokon át az itt vázoltakhoz hasonló módon folyt. A máramarosi
sógazdálkodásban a 18. század második feléig lényeges technikai vagy
más egyéb újítás nem történt. Inkább csak a kincstári elosztás mértéke és
ezzel összefüggõen a tiszai sóhajózás volumene ingadozott. A Habsburgbirodalom pénzügykormányzata is elsõsorban ezen a téren kereste a
máramarosi sóügybõl szerezhetõ jövedelem növelésének lehetõségeit
abban a három rövid idõszakban, amikor az a fennhatósága alá tartozott.
111

MOL E 254 1614. szeptember no. 1. Az 1599-1605-ös számadásokban nem találkozunk a
fizetésükkel. Az 1607-es utasítás szerint viszont régóta szokás darabontokat tartani, és az irat
mindjárt kettõnek is rendel fizetést. Az 1614-es összeírás szerint egy darabont szolgált a kamarán
havi 3 forint zsoldért. Nem sokkal ezután viszont a kamaraispán épp azért panaszkodik, mert
noha a kamarán mindig is tartottak darabontot, most egy sincs, pedig anélkül nem mûködhet a
kamara. MOL E 254 1614. szeptember no. 1.
112
MOL E 249 fasc. 33. no. 30. mell. Ebben a tanulmányban a sókamara mûködésének bemutatását
terjedelmi okból a kamara tulajdonképpeni munkájára, tehát a bányabirtokos érdekében végzett
gazdálkodó tevékenységére korlátoztuk. Elhagytuk tehát mindenekelõtt a kamara személyzetére
(tisztviselõire, munkásaira) vonatkozó egyéb adatokat (névsoruk, esetleges társadalmi hátterük
stb.), illetve a kamara mûködésének mindazt az oldalát, mely a személyzet ellátásával, mindennapi
életével (javadalmazásuk, szállás, étkezés, tisztálkodás, istentiszteletek, igazságszolgáltatás), ill.
az állatállomány ellátásával kapcsolatos. A sókamara alkalmazottainak egy részére nem is a
tulajdonképpeni gazdálkodási tevékenységnél, melyre a sókamara hivatott volt, hanem a
személyzet ill. az állatok ellátásánál volt szükség, ezeket itt meg sem említettük (sáfár, kulcsár,
szakács, sütõ, gazda, fürdõs, béres). Hasonlóképpen mellõztük a bányabirtokos érdekében
folytatott gazdálkodásban szerepet nem játszó épületek (így maga a kamaraház, továbbá a sóvágóés más munkásszállások, fürdõház) leírását. Remélhetõleg az ezekre a kérdésekre vonatkozó
adatainkat késõbb egy külön tanulmányban közzétehetjük.
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Az általunk vizsgált utóbbi kettõben a kamarai adminisztráció távolról sem
jutott el olyan messze a kincstári nagykereskedelem megszervezésében,
mint a 16. század közepén, de a megvalósult és meg nem valósult
elképzeléseirõl megörzõdött iratanyag egyértelmûen tanúsítja, hogy
törekvései ugyanabba az irányba mutattak.
A sókamara jövedelmezõségének javításával a kormányzat a huszti
várbirtok átvétele után csaknem két esztendeig, 1601 végéig nem
foglalkozott érdemben. A Szepesi Kamara csak arról gondoskodott rögvest
a birtokba lépése után, hogy Tokaj, Szendrõ és más felsõ-magyarországi
végvárak õrségét vásárlás helyett a rónaszéki bányából lássák el sóval. Az e
célra küldött szállítmányok Tokaj kikötõjén keresztül érték el céljukat.113
Eközben nagy ritkán a máramarosi sókamarának a Tisza felsõbb szakasza
mentén fekvõ filiáiba is indítottak a kamaraispánok sóhajókat, hogy ott
magasabb áron adhassák el a rakományt, de semmi jel arra, hogy ebben
felsõbb utasításra jártak volna el.114
A sóhajózás fejlesztését 1601 végén kezdték komolyabban napirendre
venni, méghozzá Johann Erck kamaraispán kezdeményezésére. A jelek
szerint ehhez az adott lökést, hogy 1601. szeptember 7-én konfiskálták és a
huszti uradalomhoz csatolták a sókamarai birtokkal szomszédos bocskói
uradalmat. Ennek területe bõvelkedett a hajóépítéshez szükséges fában,
melyet, mint említettük, addig magánbirtokról (talán többek közt épp a
bocskóiról) kellett a kamarának beszereznie. Erck erre egy fûrészmalom
építésének tervével állt elõ a Szepesi Kamaránál, ami szerinte
megalapozhatná a kincstári hajóépítést. Indokai közt szerepelt, hogy a
fûrészmalom a kincstár egyéb faszükségletét is kielégíthetné, például a tokaji
hídét vagy a (feltehetõen kassai) fegyvertárét.115 Ennek érdekében – a huszti
udvarbíró tiltakozása ellenére – sikerült elérnie, hogy a bocskói birtokot az
õ igazgatása alá helyezzék.116 Erck meg is kezdte a fûrészmalom építését a
birtokközpont, Bocskó határában. Ezzel egyidõben döntöttek arról is, hogy
113

MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 63. fol. 4., 5., MOL E 254 1601. június no. 7., MOL E 206 31. cs.
fol. 185., 232.
114
Mindjárt az elsõ számadási periódusban az Ugocsa megyei Tiszaújlakon hallunk egy „domus
salinariae”-rõl, melyet a sókamara úgy bérelt valakitõl. MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 17., 23. és
ld. a többször idézett számadásokat.
115
MOL E 254 1601. november no. 18.
116
Vonatkozó kérelmei: MOL E 254 1601. november no. 18., no. 25. A Szepesi Kamara kedvezõ
döntése e két irat margójára van rávezetve. Az uralkodó ezirányú rendelkezése: MOL E 210
Salinaria 10. tét. no. 21.
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a Bereg megyei Naményban, valamint Tokajban filiális sókamarákat
állítanak fel.117
A tervekbõl azonban nem lett semmi. A sószállítások beindulásának
bizonyára az vetett gátat, hogy Erck valamikor 1602. március 8-a elõtt
váratlanul meghalt, 118 a bocskói jószágot pedig, mint láttuk, 1602
júliusában visszaadták eredeti birtokosainak. A naményi leánykamarát
ugyan létrehozták (1603 márciusa elõtt már biztosan mûködött),119 de
érdemi kincstári sószállítás nem indult be.120
A felettes szerveket viszont ettõl függetlenül már tartósan
foglalkoztatta a máramarosi sóügy fejlesztése. Az új kamaraispán, Tordai
János nem sokkal kinevezése után, 1602 májusában azzal kecsegtette a
Szepesi Kamarát, hogy az uralkodó számára kis költséggel és nagy
haszonnal lehetne kereskedést folytatni, olyannyira, hogy ha végezhetett
volna a kérdésrõl a tanácsosokkal, 50 forint befektetéssel két hónap alatt
500-at tudott volna csinálni a sóból.121 A sóügyi tervek megvalósítására
azonban a kormányzat nem Tordait, hanem az újonnan kinevezett huszti
fõkapitányt, Johann Leonhard ab Jellt szemelte ki. A kormányzat az
udvarbírák visszaélései miatt az új fõkapitányt a várbirtok
jövedelemkezelése tekintetében is komoly ellenõrzõ funkcióval ruházta
fel. 1603. januári hivatali utasítása a sókamaraispán felügyeletével is
megbízta: ügyelnie kellett a sóbánya megfelelõ mûvelésére, jelenteni
Kassára a kamaraispán hanyagságait, évente hitelesíteni annak
számadását, ellenõrizni az inventáriumot, rendben tartani a szárazföldi
és víziutakat, de ami szempontunkból a legfontosabb, „igyekeznie kell,
hogy egy tokaji sólerakat létesítéséhez, melyhez eddig hiányoztak a hajók,
hajókat lehessen készíteni, ezért építtessen fûrészmalmokat, miáltal
hasznot lehetne hajtani Huszt és Tokaj várának, és nagyobb értékben
lehessen sót lehozni, ha vízen szeretnék szállítani”.122 A máramarosi
117

Errõl épp a bocskói birtok sókamarához csatolását elrendelõ imént idézett királyi leiratban
olvashatunk: MOL E 210 Salinaria 10. tét. no. 21.
MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 256r.
119
MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 16. pont.
120
Az egyes hajólebocsátásokra vonatkozó adatok 1601. július-1603. május között ugyan hiányoznak,
azt azonban a számadásokból tudjuk, hogy Tordai János kamaraispán hivatali ideje alatt (1602. március1603. március) mindössze két hajót építtetett, és csupán 2 ezer kocka sót vitetett a portusra az aknáról.
121
MOL E 254 1602. május no. 6.
122
„er solle sich bevleissen, damit zu anrichtung einer salzniderlag zu Toggey, daran es bißhero an
schifftungen gemangelt hat, schifftung kunden zugericht werden, und derentwegen etliche
sagmühlen pauen lassen, dardurch wurde der fesstung Hust und Toggei nuz geschafft, und das
salz auch in höhern werth, wann man zu wasser vortbringen möcht, hinausgebracht werden”.
MOL E 250 fasc. 8. no. 125. mell.
118
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sógazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos elképzelések megvalósítása
innentõl kezdve valóban kifejezetten a fõkapitányra volt bízva.
Jell a lehetõ legkomolyabban vette feladatát: már 1603 áprilisában
egyenesen Passauból hozat hajóácsokat sószállító hajók készítésére.123 Az
a négy hajóács (Schifschopper) szegõdött el hat hónapra Máramarosba
két ács (Zimmerleut) kíséretében (utóbbiak 3 hónapa jöttek), akik annak
idején Stájerországban elkészítették a Kanizsa 1601-es sikertelen
ostromakor használt ágyúk talpait.124 Minthogy csak határozott idõre
vállaltak munkát, Jell azt tervezte, hogy kitaníttatja velük a helybeli
celléreket, hogy a német hajóácsok hazatérése után õk tudják folytatni a
munkájukat.125 Végül jó féléves itteni tevékenységük (április 24-november
24.) során a passauiak összesen egytucatnyi nagy hajót (septenaria)
építettek, melyek egyenként 90 forintjába kerültek a kincstárnak.126
Hajósként ezeken is máramarosi cellérek szolgáltak.127
Ebben az idõben már nemcsak a hajózás ügyeire fordítottak
figyelmet, hanem a kitermelés növelésével is megpróbálkoztak. 1603-ban
Jell ugyancsak német földön kezdett sóvágótoborzásba. Miként Mátyás
fõhercegnek jelenti, 109 embert írt össze, de alig hét jött el. 128
Mûködésükrõl nincs adat. Ugyancsak a kitermeléssel kapcsolatos
problémák megoldását szolgálta, hogy ekkoriban megemelték a bányászok
bérét. Ez maga után vonta a kamarai sóár emelését is, hogy a
megnövekedett költséget ellensúlyozzák.129
Az 1603-as évben kibontakozó pénzügykormányzati intézkedések
világosan jelzik, mi volt a „nervus rerum” a sógazdálkodásban: a kitermelés
korlátai a rendelkezésre álló munkaerõ behatároltsága miatt, valamint a
123

MOL E 210 Salinaria 10. tét. no. 1.
Uo. Ld. még a 127. jegyzetben idézett iratot.
125
MOL E 210 Salinaria 10. tét. no. 1.Sajnos nincs adat róla, hogy valóban betanították-e a
máramarosiakat, mindenesetre olyan típusú hajók, amilyeneket a németek csináltak, a számadások
szerint a következõ években már nem készültek Máramarosban.
126
MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 32. pont. Összehasonlításul a hagyományos sóhajókért 7,5
forint, valamint a rónaszéki és a hosszúmezei kamaráról 100-100 kocka só járt a hajóépítõknek,
ami a só kamarai eladási árával számolva összesen 14,5 forintot tesz ki. A német hajóácsok
mûködési idejérõl a Jell idézett levelére (ld. a 123. jegyzetet) rávezetett széljegyzet tájékoztat.
127
MOL E 213 7. doboz Máramaros m. fol. 16-17.
128
MOL E 249 fasc. 36. no. 26. mell. Ld. még MOL E 250 fasc. 8. no. 137. „A” mell.
129
A tervvel szintén Jell 1603. január 22-i hivatali utasításában találkozunk elõször. Az instrukció
szerint a sóbányászok bérének rendezése érdekében a só ára 4 forintra emelhetõ. MOL E 250
fasc. 8. no. 125. mell. (fol 348v). A kettõs emelésre végül 1603 tavaszán került sor. A számadások
szerint március 21-éig, Tordai János kamaraispánságának végéig még a régi összegek voltak
érvényben, de a sóáremelés – mint a Szepesi Kamara szándéka – ellen a vármegye és az öt város
124
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vízi szállítás megszervezése körüli gondok. A kincstár lépései láthatóan e
két probléma leküzdésére irányultak. Magasabb jövedelem lehetõsége a
kitermelt mennyiség növelésében, valamint a bányától távolabbi helyeken
történõ elárusításban rejlett. A kincstár konkrét elképzelése végsõ soron
– mint az Jell instrukciójának már idézett passzusából kiderül – egy tokaji
sóhivatal létesítése volt, ahová vízen kívántak nagyobb mennyiségû sót
szállítani, hogy ott kedvezõbb áron, nagyobb hasznot szerezve adják el
magánosoknak.130 Jell utasításának vonatkozó pontja, miszerint a tokaji
sókamara felállításával Huszt és Tokaj várai számára lehetne hasznot
szerezni, arra is következtetni enged, hogy a tokaji sóhivatalnál képzõdött
jövedelmet elsõsorban a tokaji vár fenntartására szánták volna. Ebben az
idõben egyébként, amikor már Erdélyben is zajlott a Habsburg kincstári
berendezkedés, felmerült egy teljesebb körû, a 16. század elsõ feléig
fennállthoz hasonló királyi sóelosztó hálózat újjászervezésének lehetõsége,
még ha csak az ötlet szintjén is.131
A tényleges eredményeket ismét csak a számadások adatai alapján
értékelhetjük. 1603 májusa és 1604 májusa között a német hajóácsok által
készített tizenkét hajó közül tizenegy (mindegyik egyetlen alkalommal),
március 24-én már tiltakozik. MOL E 250 fasc. 8. no. 137. „D” mell. Visk magisztrátusának
április 19-i panasza úgy fogalmaz, hogy a kamara már meg is parancsolta az emelést: MOL E 249
fasc. 36. no. 26. mell. A béremelés megtörténtérõl csak Dési Ágoston kamaraispán május 6-i
hivatali utasításából értesülünk. MOL E 136 Reg. no. 171. Vö. MOL E 206 31. cs. fol. 166-178.
22. ponttal. A sóárat végül nem 4, hanem 6 forintra emelték. Ezzel kapcsolatban konfliktus alakult
ki Jell és a Szepesi ill. az Udvari Kamara között, mivel a fõkapitány túlzottnak tartotta a drágulást.
MOL E 250 fasc. 8. no. 137. „A” mell., ÖStA Finanz- und Hofkammerarchiv. Hofkammerarchiv.
Hoffinanz Ungarn (a továbbiakban HfU) RN. 77. 1603. április fol. 312., MOL E 250 fasc. 8. no.
137., MOE X. 494., 496-497., 497-499., ÖStA HfU RN. 79. 1603. július fol. 302-303., MOL E 206
31. cs. fol. 237-238. A magasabb mértékû emelés maradt azonban helyben (ld. a számadásokat),
s késõbb is az ennek megfelelõ árat találjuk érvényben. Így 6 forint szerepel az 1607-es
sókamaraispáni utasításban, és ennyibe kerül 100 kocka só 1613-ban (MOL E 244 Másolati
könyvek 1571-1619. V. fol. 505-506., MOL E 244 Eredeti iratok 8. cs. fol. 20.) ill. 1614-ben is
(MOL E 554 Fol. Hung. 506. fol. 1.). Az áremelés ellen tiltakozott az 1604. február-áprilisi pozsonyi
országgyûlés, majd 1605 áprilisában Bocskai országgyûlése. CJH 1604:16. tc., MOE X. 388., ETA
III. 63. (A rendek tévesen állítják, hogy a sóárat Basta emelte fel.) Az artikulussal kapcsolatos
kormányhatósági iratváltás: MOE X. 494., 508., 543., 550. Vö. még MOL E 254 1615. január no.
18.
130
Ezt Jell egy jelentése is megerõsíti: MOL E 210 Salinaria 10. tét. no. 21. Épp ilyen hivatal
mûködött a 16. század közepén is Tokajban, méghozzá nem a máramarosi sókamara részeként,
hanem önálló alárendelt kincstári szervként, élén a saját hivatali utasítással ellátott, külön
számadással tartozó tokaji tiszttel (officialis camerae salium nostrorum Maramarosiensium in
Tokaj). A tiszai sószállítás közbülsõ állomásául pedig ugyancsak Naményt használta fél évszázaddal
korábban a Habsburg-kincstár. Ember, 1946. 499.
131
MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 324. (1603. január 28.).
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valamint két hagyományos máramarosi sóhajó szállított le kincstári sót
Tokajra, mindösszesen 6254 kockát.132 Naményba ekkor már egyáltalán
nem küldtek sót.
A kincstár terveit nyilván az húzta keresztül, hogy épp ekkoriban
ért révbe Giorgio Basta törekvése a huszti váruradalom megszerzésére.
(Ez 1603 õszén dõlt el.)133 A német mesterek hazatértek (november 24.),
az általuk épített hajók pedig az említett egyetlen sószállító útjuk után
révhajóként végezték Tokajon.134
Érintenünk kell a pénzügykormányzat sóügyi elképzeléseit abban
az idõszakban is, amikor a máramarosi sóval – a Basta-adományra
tekintettel – nem számolhattak, mert utóbb – az adomány meghiúsulása
után – a rónaszéki bányaterméket is az ekkoriban kiformálódott tervekbe
vonták be. Ezekhez az elképzelésekhez épp az a klauzula segít közelebb
jutni, mely a huszti uradalom Bastának adományozásáról született két
császári resolutióban (1603. október 15., december 22.) tûnik fel. A
korábbi irat szûkszavú megfogalmazását – miszerint a Bastának szóló
adomány feltétele, hogy „ne károsítsa számunkra a sókamarát és a
sóárusítást” – a december 22-i már úgy bõvíti ki, hogy: „ez [az
adományozás] a sóárusítást, miként azt azokon a helyeken bevezetni
óhajtjuk, számunkra ne károsítsa.” Az adománylevél késõbb elkészült
fogalmazványa szerint pedig: „ez az adományozás nekünk vagy
utódainknak a sóeladást, amennyiben ezeken vagy más helyeken,
szárazföldön vagy vizen, mi vagy õk [ti. az uralkodó utódai] bevezetni
akarnánk, ne sértse vagy akadályozza.”135 Itt tehát, úgy tûnik, a királyi
sóelosztási szervezet újjáélesztésének tervérõl van szó, mely, mint láttuk,
legkésõbb 1603 januárjában már biztosan a kormányhatóságok elõtt
feküdt. Ez kerülhetett elõtérbe 1603 utolsó hónapjaiban, természetesen
132

MOL E 213 7. doboz Máramaros m. fol. 16-17. Ld. még MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 51.,
MOL E 210 Salinaria 10. tét. no. 1. és a számadásokat.
133
Ld. a 2. jegyzetet.
134
MOL E 206 31. cs. fol. 166-178. 32. pont. Bár a kamaraadminisztráció tevékenységéhez nem
tartozik, megemlítem, hogy érdemi sóhajózás Basta és Bocskai idejében sem folyt, sõt utóbbi
idején (VII. számadási periódus) már egyáltalán nem indult Hosszúmezõrõl sóhajó.
135
Október 15.: „unndt diß [az adomány] auch unns an unserer salz camer [...] unndt des salzes
verschleiß [...] unschedlich sein”. ÖStA HfU RN. 80. Konv. 1603. október fol. 280-281. December 22.: „auch das diz uns an der salz versilberung, so wir etwan deren ortten aufrichten möchten,
ohne schaden sein”. ÖStA HfU RN. 80. 1603. október fol. 277-279. Latin változataik: MOL E
249 fasc. 36. no. 102., MOL E 249 fasc. 37. no. 5. A donationalis-fogalmazvány: „eo similiter
cauto, ne collatio haec nobis aut successoribus nostris in venditione salis, si quam iis vel aliis in
locis sive per terram, sive per flumina nos vel illi instituere vellemus, praejudicet vel incommodet”.
Veress, 1909-1913. II. 473-476.
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már csakis az erdélyi sóra vonatkozóan. Ennek megvalósulása esetére
kötötte ki a kincstár, hogy a magánbirtokban lévõ rónaszéki sóbánya a
kincstári sókereskedelmet ne akadályozza. A kormányhatósági iratokban
konkrét utalást a kincstár elképzeléseire csak késõbb találunk, akkor,
amikor azokat maga Wolfgang Unverzagt udvari kamarai elnök fedte fel
Basta elõtt 1604. augusztus eleji prágai személyes találkozójuk alkalmával.
Ez azonban a fenti tervnél már korlátozottabb ill. konkrétabb: az elnök
szerint csupán Szatmáron kívántak egy sókamarát felállítani, melyet az
uralkodó erdélyi sójával látnának el.136
Miután eldõlt, hogy a rónaszéki sóbánya mégsem kerül a generális
birtokába, a kormányzat ismét foglalkozni kezdett a máramarosi só
hasznosításával. Az egyik felmerült lehetõség az volt, hogy a bányát
bérbeadnák egy társaságnak egy nagyobb összegért vagy éves díjért, miként
a besztercebányai rézkereskedelemmel tervezték. A bérlet ügyében a
prágai Udvari Kamara Matthäus Welser augsburgi bankár véleményét is
kikérte. Welser azonban úgy ítélte meg, hogy nincs a birodalomban senki,
aki a nagyrészt ismeretlen és igen veszélyes helyen belebocsátkozna egy
ilyen üzletbe.137 A másik lehetõség továbbra is a Szatmárra tervezett
sóelosztóhely körül forgott: eszerint a máramarosi és a dési bányákat a
kincstár megtartaná saját kezelésében, és az ezekben kitermelt sót vízi
úton szállítanák egy Szatmáron felállítandó sókamarába.138 A Maroson
folyó sószállítás akkori nehézségei miatt még az is felvetõdött, hogy esetleg
onnan is Szatmár felé terelnék a só útját, azaz nem csak a dési, hanem
más erdélyi aknák termékét is oda irányítanák, hisz a Maroson
mindenekelõtt tordai, kolozsi és vízaknai sót szállítottak.139
Ezekkel az elképzelésekkel szemben 1604 szeptember-októberében
végül újfent a kormányhatóságok által 1603 legelején már fontolgatott
lehetõség, a teljes körû kincstári sóelosztóhálózat kiépítése került elõtérbe.
Erre az ekkoriban Erdélyben tevékenykedõ császári biztosok tettek
javaslatot (1604. szeptember 18.), amit az udvarban elfogadtak. Október
136

MOL E 250 fasc. 9. no. 25. mell. Az elképzelés – a tokaji eset analógiája alapján – feltehetõen a
szatmári vár fenntartását szolgálta volna a sóeladásból helyben képzõdött bevételbõl.
137
ÖStA HfU RN. 86. 1604. szeptember fol. 202, 212.
138
A felmerült lehetõségekrõl a prágai Udvari Kamara elnökének a bécsi Udvari Kamara véleményét
kérõ leirata tájékoztat: MOL E 250 fasc. 9. no. 25. mell. (augusztus 14.). A bécsi Udvari Kamara
és Mátyás fõherceg a kérdést a Szepesi Kamarához továbbította: MOL E 250 fasc. 9. no. 25.
(augusztus 20.), ill. MOL E 249 fasc. 37. no. 138. (szeptember 7.). Ld. még MOL E 250 fasc. 9.
no. 30.
139
ÖStA HfU RN. 85. 1604. augusztus fol. 278. (augusztus 16.). Nem tudni, hogy valós elképzelés,
vagy csak földrajzi tájékozatlanság áll a háttérben. Valószínûbb az utóbbi.
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21-22-én tájékoztatta errõl a bécsi Udvari Kamara az újból huszti
fõkapitányságra kijelölt Johann Leonhard ab Jellt, a Szepesi Kamarát és
magukat az erdélyi biztosokat. A címzettek parancsba kapták, hogy
gondoskodjanak az elosztókamarákról, keressenek ehhez alkalmas
személyeket (nyilván sókamarásokat), bocsássanak ki részükre megfelelõ
hivatali utasítást, és ügyeljenek, hogy a só eladásában a sókamarák
egymásnak ne okozzanak kárt; felhívták még a figyelmüket, hogy a sónak a
hódoltságba irányuló exportja nem aggályos, sõt hasznot hajt a kincstárnak;
közölték végül, hogy ha helyben nincsnek megfelelõ szakemberek, a vízi
sószállítás megszervezése céljából tudnak küldeni gmundeni hajóácsokat
arra az idõre, míg a máramarosiakat betanítják.140 Jell azonban sosem
foglalta el újból a posztját, az illetékes területi kormányhatóságnak szóló
iratot pedig már nem volt kinek postázni: a Szepesi Kamara egy héttel azt
megelõzõen, hogy a parancsot Bécsbõl útnak indították, Bocskai István
felkelése miatt beszüntette mûködését. Valamivel késõbb, november 25én Bocskai hajdúi a rónaszéki sókamarát is elfoglalták. A sóregálé
bevezetésérõl az utolsó utáni pillanatban megszületett döntés végrehajtására
így már nem volt módja a Habsburg pénzügykormányzatnak.
A huszti vár újabb elfoglalása (1614) után a kincstári szervek
ugyanazokat az elképzeléseket elevenítették fel, melyek már elõzõleg
napirendre kerültek. Mindenekelõtt belefogtak a naményi és tokaji
leánykamarák felállításába, és az ide irányuló sószállítások beindításába.
Az 1614 júliusában felvett sókamarai összeírásban Hosszúmezõn kívül már
Naményt nevezik meg kamaraként, egyúttal összefoglalóan említik a többi
kamarahelyet.141 A Szepesi Kamara 1614 októberében úgy vélte, ha
Máramaros a király birtokában marad, Naményban és Tokajban kell filiákat
kialakítani a sóbevétel növelésére.142 Kisvártatva, 1615 áprilisában a szatmári
sókamarára vonatkozó terv is újra terítékre került. 143 A Habsburg
pénzügyigazgatás fennhatósága a huszti várbirtok felett azonban ezúttal
még rövidebbre volt szabva, így a reformoknak nem volt kifutási idejük.
140

ÖStA HfU RN. 86. 1604. október fol. 469-471.
Talán a hajók kisebb állomásait nevezték így, melyeket a hajózás szakaszainál láttunk.
142
MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 537-540. A kamara ezen véleményét feltehetõen
egy közelebbrõl datálatlan 1614-es számvevõi informatio alapján fogalmazta meg, ez ugyanis
szinte szó szerint egyezik a tanácsból az udvarba expediált imént idézett irattal. A számvevõ azt is
hozzáteszi, hogy a filiák felállításáról már többször döntés született. MOL E 254 1614. (az év
anyagának hónapokra nem tagolt része) no. 1.
143
Az udvar ezügyben egymással való tárgyalásra és jelentéstételre utasította Forgách Zsigmond
felsõ-magyarországi fõkapitányt és a Szepesi Kamarát: ÖStA HfU RN. 107. 1615. április fol.
778-779., 826-828. (Ld. még MOL E 250 fasc. 12. no. 107.) Az ügyben szintén megkérdezett
141
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IV. A MÁRAMAROSI SÓKAMARA GAZDÁLKODÁSA A
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÜKRÉBEN
A sókamara gazdálkodásáról korunkban számszerû képet
elsõsorban a kamaraispán számadásaiból nyerhetünk, melyek az 1599.
november 24-1605. augusztus 31. közötti idõszakra vonatkozóan maradtak
fenn, csaknem hiánytalanul.144
A rónaszéki bánya kockasótermelése 1599-1605 között egy naptári
évre számítva meglehetõsen nagy állandósággal 300 ezer darab körül
mozgott (1. táblázat). Az 1550-es évek eleje óta bekövetkezett
nagymértékû csökkenés (1551-ben 739 ezer, 1552-ben 694 ezer kockát
fejtettek) 145 arányát tekintve elég jól követi a sóvágók számának
csökkenését, és oka is minden bizonnyal ez volt. Faragósóból – az
eladásából származó összeg alapján – csak néhány százat bányászhattak
évente. Sokkal jelentõsebb volt a millye és darabsó termel(õd)ése.
Ugyancsak a bevételbõl visszaszámítva évente 2-5 ezer lóteherrel adhattak
el ezekbõl a sófajtákból, ráadásul a millyének korántsem az egészét adták
el (ebben adták ki pl. a nemesi sót).
A kitermelt kockasó túlnyomó részét helyben eladták, 1599-1605
között egészen pontosan 93,5%-át (felsóval együtt számított érték).
(Érdemes itt és a továbbiakban az egész idõszakra vonatkozó átlagértéket
figyelembe venni, mivel a kitermelés és az eladás szezonális jellege folytán
az év egy törtrészére kiterjedõ számadási periódusok külön-külön erõsen
eltérõ, csalóka értékeket mutathatnak.) A kockasó további 1,0%-a az
aknánál (számlálás után) összetörött, ebbõl tehát utólag millye lett. 2,0%ot tettek ki az alkalmazottaknak fizetett sójárandóságok, a sóval
ellentételezett áruvásárlások és iparosmunkák (részben a sókamara,
részben a huszti vár részére), a különféle deputációk,146 valamint két királyi
vár, Huszt és Szatmár õrségének sószükséglete, melyet közvetlenül a
Pethe László, a Magyar Kamara elnöke azonban elmagyarázta, hogy Szatmárnál a Szamos folyik,
Máramaros felõl viszont a Tisza, s ez utóbbin inkább Tokajra lenne érdemes a sót leszállítani és
ott nagyobb haszonnal értékesíteni. ÖStA HfU RN 107. 1615. március fol. 493-494.
144
Ld. a 103-108. jegyzeteket.
145
Takáts, 1899. 192-193.
146
Korunkban egy állandó deputáció volt: még századokkal korábban szerzett a huszti vikárius
privilégiumot évi 2000 kocka sóra, mely ekkoriban már a huszti református lelkésznek járt, s az
„a tanítók táplálására” fordította. Ld. az 1600-as urbáriumot és az 1607-es utasítást, valamint
MOL E 554 Fol. Hung. 387. fol. 3-4. és MOL E 554 Fol. Lat. 1217. fol. 7. Só helyett azonban
néha megfelelõ összegû pénzt kapott.
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rónaszéki aknáról fedeztek. 3,5%-ot szállíttatott a sókamara a
hosszúmezei portusra. Ez utóbbi tétel további sorsa csak részben
követhetõ nyomon. Elõször is ebbõl, tehát sóban fizették magának a
szállításnak a díját (innentõl a kikötõbe szállított mennyiséget tekintve
100%-nak ez 7,7%-ot tett ki).147 A hosszúmezei portuson, valamint a Tisza
alsóbb szakasza mentén elhelyezkedõ filiákban történt sóeladás az egész
idõszak (1599-1605) alatt csak mintegy 10 ezer kockára rúgott (16,6%).
(Összehasonlításul az aknánál 1 millió 615 ezer kockát értékesítettek
ugyanebben az idõben!) További több mint 11 ezer darabot Tokajba ill. a
mellette fekvõ Cigándra hajóztak (18,6%). A fennmaradó rész elment a
hajózással kapcsolatos sóban tett kifizetésekre (9,6%), árvízben elpusztult
(1,8%), vagy a huszti vár szükségleteinek fedezésére adta át a sókamara
(6,0%). A mindezen felüli mennyiség restanciában maradhatott a filiákban
vagy ismeretlen sorsra jutott.
A 16. század közepéhez148 képest három vonatkozásban mutatkozik
szembetûnõ eltérés. Egyrészt megszûnt az akkor még nagy jelentõségû
tokaji kincstári sóeladás. Biztosan visszaesett a közbeesõ Tisza menti filiák
szerepe is. Végül drasztikusan csökkentek a sóban tett kiadások, egyrészt
mivel a kincstári politika folyamatosan a sójárandóságok pénzre váltására
törekedett, másrészt pedig a hajózás is több sóban teendõ kifizetést vont
maga után, így a kincstári sónagykereskedelem visszaesése mintegy
automatikusan csökkentette a sójárandóságokra fordított mennyiséget
is. Az 1600 körüli állapot tehát lényegében már a teljes
szabadkereskedelem képét mutatja, amikor is a kincstár a kitermelt sót
döntõen már az akna helyszínén eladja az oda érkezõ vásárlóknak.
Ami a készpénzbevételeket illeti, a sókamaránál ilyesmi szinte csak
sóeladásból származott. Az aknánál kockasót, faragósót és millyét, a
filiákban csak kockasót adtak el. A rónaszéki kockasóeladás termelte 15991605 között az összes pénzbevétel 93,3%-át (az egyes periódusokban 8597% között ingadozik ez az érték). A filiákban folyó kockasóeladásból
folyt be a bevétel 2,3%-a, a rónaszéki millyeeladásból pedig 3,7%. A
maradékot a rónaszéki faragósó-eladás és a sókamara egyetlen nem sóból
származó pénzbevétele, a szigeti vám tette ki.
147

100 kocka leszállítása után 10 járt a szekereseknek. Az ebbõl következõ 9,1%-tól való eltérés
oka, hogy Basta idején a várkapitány vitette le a sót a portusra, ami a sókamarának nem került
semmibe.
148
Takáts, 1899.
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Összegszerûen a bevétel már erõsen eltérõ a sóáremelés elõtt és után.
Az áremelés elõtti állapotot leghívebben a II. számadási periódus adataival
lehet szemléltetni. (A III-ban és IV-ben a számadások nem tüntetik fel a
bevételt, legfeljebb saját számítást lehetne végezni az eladott mennyiség
alapján, az I. viszont csak az év törtrészére terjed ki, így a sóeladás szezonális
jellege miatt inkább csak torzítaná az egyedül a II-ból nyerhetõ képet.) Az
áremelést követõ állapotot az V-VII. periódusok összesített, majd egy
naptári évre átszámított adata mutatja (2. táblázat).
Az 1550-es évek elején a máramarosi sókamara éves bevétele még
14-17 ezer forint volt,149 mely szintet azonban feltehetõen csak a sókamara
1548-1549-es átszervezése után érte el, hisz az 1546 májusa és 1548 júliusa
közti bevétel még csupán mintegy 21 ezer forint (azaz évi nem egészen 10
ezer forint) volt.150 A következõ fél évszázadban aztán ismét hozzávetõleg
10 ezer forintra esett vissza, párhuzamosan a sókitermelés csökkenésével.
Az 1603-as áremelés révén viszont a jövedelem kisebb kitermelés mellett
is egyszeriben elérte a fél évszázaddal korábbi szintet (15 ezer forint).
Pontosan így mérték fel a kortársak is: 1603-ban – nyilván még az áremelés
elõtti adatokra támaszkodva – a Szepesi Kamara 10 ezer forintra becsülte
az egész huszti várbirtok évi bevételét (aminek elsöprõ többsége a
sókamarából származott), 1615-ben pedig a kamaraispán 15 ezerre külön
a sókamaráét.151
Minthogy a sóeladás döntõen hitelben történt, a bevétel nem folyt
be rögtön. 1602. március 20-án például a máramarosi sókamarának 1140,75
forint kintlévõsége volt a sóvásárlóknál, 1615 januárjában és júniusában
pedig 2 vagy 3 ezer (a sókamaraispán szerint 2, a kamaraelnök szerint 3).152
A bevételbõl kellett finanszírozni mindenekelõtt magának a
sókamarának a mûködését.153 Erre a sóáremelés elõtt a bevételek mintegy
149

Uo. Hangsúlyozni kell, hogy a 16. század közepén a máramarosi sókamara mint hivatal nem
fedte az egész máramarosi sóügyet, hisz ahhoz tartozott még az önálló tokaji sóhivatal is. Ellenben
igazgatása alá tartozott az egész huszti várbirtok (az öt város és a falvak is), az akkori adatok
tehát erre a gazdaságra vonatkoznak.
150
Oborni, 2002. 93.
151
MOL E 244 Eredeti iratok. 8. cs. (1603) fol. 114-115., MOL E 254 1615. január no. 18. Pethe László
magyar kamarai elnök hasonló összegben, 16 ezer forintban idézte fel emlékezetében a sókamara évi
jövedelmét (a többi várbirtok nélkül). ÖStA HfU RN. 107. 1615. március fol. 484-485.
152
MOL E 254 1602. március no. 16., MOL E 254 1615. január no. 34., MOL E 254 1615. július no. 23.
153
A költségvetés pénzkiadási oldalát a 3. táblázat foglalja össze. Itt, a fõszövegben a továbbiakban
nem az összkiadásokhoz, hanem az összbevételekhez viszonyítjuk az egyes kiadási tételeket. Ennek
során a fent kifejtett okokból az áremelés elõttiként azt az értéket adjuk meg, melyet a II. periódus
bevételadata alapján számítottunk, az azutániként pedig azt, melyhez az V-VII. periódusok egy
naptári évre vetített bevételadatát vettük alapul.
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33%-ának megfelelõ összeget kellett költeni. Az áremelés után ez az arány
jelentõsen csökkent (23%), mivel a bevételek jócskán megemelkedtek, a
mûködési költségek viszont nem növekedtek ezzel arányosan, hisz csak a
sóvágók teljesítménybérét emelték (valamint 1604-ben egyes tisztviselõk
fizetését). A mûködési költségeken belül a legjelentõsebb tétel a
bányamunkások javadalmazása volt, ez az áremelés elõtt az
összbevételekhez viszonyítva 13%-ot, utána 9%-ot tett ki. A tisztviselõk és
a kamaraház személyzetének fizetése csak 3,6, ill. 2,6%-ot vitt el.
Ugyanakkor a sóáremelés elõtt 10, de még utána is 6%-ot költöttek a
bevételbõl a kamaraispán és társai asztaltartására, vagyis élelmiszerbeszerzésre. A maradékot az anyagbeszerzések, az állatokra (fõként
takarmányukra) és a hajózásra fordított költségek tették ki (külön-külön
mindegyik 1-3% közötti). Az akna és a kamara épületeinek karbantartása,
valamint az útiköltségek további csekély terhet jelentettek. A mûködési
költség összegszerûen egy kerek évre durván 3 ezer forint volt.154
Ha a mûködési költségeket, mint magának a bevételnek az
elõteremtéséhez szükséges kiadásokat levonjuk, megkapjuk a máramarosi
sókamara tiszta jövedelmét, mely tehát a sóáremelésig évi 7, azután pedig
12 ezer forintra becsülhetõ.155 Az utóbbi adatot alátámasztják az ismert
árendaösszegek az áremelés utáni idõszakból (évi 9-10 ezer, illetve a Novák
János kamaraispánnal való elszámoláskor 11 ezer forint). Ezek épp egy
kissé alacsonyabbak a 12 ezres összegnél, a különbözet volt a bérlõ haszna.156
A máramarosi sókamara tiszta jövedelmének az erdélyiekével való
összehasonlítására meglehetõsen jó támpontot nyújt egy 1598-as kimutatás.
Ez alapján azt mondhatjuk, hogy 1600 táján a rónaszéki sóbánya jövedelme
külön-külön az összes erdélyi aknáét felülmúlta, ezek együttes jövedelmétõl
viszont már számottevõen elmaradt.157
154

Így becsülte a kamaraispán is: MOL E 254 1615. január no. 18., MOL E 254 1615. július no. 26. A
Szepesi Kamara egy alkalommal 4-5 ezer forintra tette a mûködést és a huszti várfenntartást együtt,
ami viszont utóbbira tekintettel elképzelhetetlenül alacsony összeg: MOL E 244 Eredeti iratok. 8.
cs. (1603) fol. 114-115.
155
Erre a mûködési költségek levonása utáni tiszta jövedelemre vonatkozhat az erdélyi fiskusnál
1598-ban készült kimutatás adata, miszerint a máramarosi sóbányák éves jövedelme 8 ezer forint,
amit nagyrészt a huszti õrség fizetésére fordítanak. Oborni, 2005. 340.
156
A sókamara árendába adására valamikor a fennmaradt számadássorozat lezárulta (1605. augusztus
31.) után került sor, 1614-1615-ben viszont már visszatekintve említik. MOL E 254 1615. január no.
18., ÖStA HfU RN. 106. 1614. augusztus fol. 56-57., MOL E 254 1615. július no. 26. Az 1614-1615ben hivatalban volt Novák János kamaraispánnal a Szepesi Kamara kényszerbõl, a vár hirtelen
közbejött visszabocsátása miatt volt kénytelen visszamenõlegesen úgy elszámolni, mintha árendában
bírta volna a kamarát. MOL E 254 1615. július no. 23., 26., MOL E 244 Kötelezvények stb. másolati
könyvei III. köt. fol. 233., MOL E 210 Salinaria 10. tét. no. 2.
157
Oborni, 2005. 340.
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A sókamara tiszta jövedelmét maguk a sókamaraispáni instrukciók
rendelték állandó jelleggel a huszti vár fenntartására, tekintve, hogy a
sókamara tulajdonképpen a vár birtoktestéhez tartozott. A kapitány ennek
megfelelõen – méltányolható mértékig – a felettes hatóság külön
engedélye nélkül, közvetlenül a sókamaraispánhoz fordulva vehette
igénybe a sókamara jövedelmét. 158 Ha a kamaraispán a kapitány
követelését túlzottnak tartotta, hivatali utasításának kibocsátójától
kérhetett döntést. Ezzel szemben a huszti udvarbírót csak felettesei külön
parancsára volt köteles kisegíteni. Ugyancsak kizárólag ilyen parancs
alapján tehetett bármilyen egyéb, azaz Huszt fenntartásán kívüli kiadást.159
A huszti vár fenntartása a kamara 7, majd 12 ezer forintos nettó évi
jövedelmének nagy részét fel is emésztette. A sókamara jövedelmébõl a
várra fordított költség 1603 elejéig hozzávetõlegesen 6 ezer forint körül
alakult évente.160 A sóáremelés ugyan megnövelte a bevételt, ám ez
nagyjából egybeesett a várõrség átszervezésével, ami a kamarára háruló
várfenntartási költségeket jócskán megemelte (kb. évi 8 ezer forintra). A
Husztra fordított pénzt elsöprõ többségében az õrség fizetésére költötték.
Az erdélyi fejedelem idejében mintegy 120 lóval szolgáltak a várnál.161 A
Habsburg-birodalom fennhatósága alá kerülés után is magyar lovasok és
gyalogosok adták az õrséget, számukat azonban csökkentették: összesen
70-80 lóra osztottak fizetést, a gyalogosok 40-50-en voltak. A lovasok 4, a
gyalogosok 3 forint havi zsoldot kaptak, parancsnokuk, tisztjeik és dobosuk
többet.162 Ezen kívül a fegyvertárra kellett még költeni. Az élén álló
artellaricus vagy praefectus armamentarii 16 forintot kapott havonta, a 34 német bombarda fejenként havi 7 vagy 8 forintot, az órásmester (magister/curator horologii) pedig 1-et. 1603 elején a magyar lovasok fizetése
megszakad, ezzel egy idõben 25 német vértes fizetése jelenik meg (havi
9,6 forint/fõ). Ugyanekkor töltik be az 1600 óta üresedésben lévõ
fõkapitányi posztot Hans Leonhard ab Jellel, akinek egy vicéje
(Christoforo Scharzella) is volt. A várfenntartás költsége tulajdonképpen
158
Ezt az instrukciók rendelkezésén kívül konkrét esetek i
s megerõsítik, pl. MOL E 254 1614. szeptember no. 1., MOL E 254 1614. október no. 3., MOL E
254 1615. január no. 18.
159
Ehhez saját érdekükben valóban ragaszkodtak a kamaraispánok. Ld. pl. MOL E 254 1615.
június no. 6.
160
A II. és IV. periódus adata az irányadó erre, az I-ben történt ugyanis a vár átvétele.
161
MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 144.
162
Ld. a huszti õrség fizetési jegyzékeit: MOL E 211 II. series 92. cs. 25. tétel. 1603 februárjában
pontosan 70 lovas és 50 darabont szolgált: MOL E 206 31. cs. fol. 252., 253.
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az õ fizetésük és a német vértesek zsoldja miatt emelkedett meg. A vár
építésére, anyagbeszerzéseire a zsoldköltség töredékét fordították
korunkban.
A Szepesi Kamara elsõ fennhatósága idején más várra csak két
alkalommal költött a máramarosi sójövedelembõl, mindkétszer
Szatmárra. A kamaraispánnak elõbb háromszáz forintért élelmiszereket
kellett vásárolnia a vár részére, 1603 novemberében pedig az ottani német
katonák fizetését segítette ki ugyanennyi készpénzzel.163
Basta birtoklása idején természetesen csak Husztra költött a
kamaraispán, de ekkor nem közvetlenül fizette a katonákat, hanem egy
összegben adta át az erre szánt pénzt a várkapitánynak. Rendhagyó helyzet
állt elõ a VII. periódusban, amikor a sókamara már Bocskaié volt, a várban
viszont még Basta német õrsége várta a sorsát. A sókamara jövedelmébõl
ekkor érthetõen semmit sem költöttek Husztra, Bocskai így jókora
összeget (mintegy 1900 forintot) deputálhatott Szatmár õrségének
fizetésére.
Homonnai Drugeth Bálint, az akkori birtokos az 1607-es
sókamaraispáni utasításban Huszt 50 lovas és 100 gyalogos katonájának
rendel az aknáról fizetést, valamint a vár egyéb költségeinek fedezését,
ezenfelül pedig az ungvári várában szolgáló 100 gyalogvitéz eltartását is
meghagyja a kamaraispánnak.
1614-1615-ben, amikor az Erdélyi Fejedelemség területébõl két
fontos várat, Husztot és Kõvárt tartottak megszállva a királyi csapatok, a
kormányzat mindkét vár fenntartását a máramarosi sókamarára
terhelte.164 1614. augusztusi számítás szerint Huszt õrsége évi 8637 forint
60 dénárba, Kõváré 6559 forint 20 dénárba került, ami összesen 15196
forint 80 dénárt tesz ki.165 1615. januári adat szerint Huszt õrsége egy
hónap alatt 735, Kõváré 510 forintot emésztett fel.166 Ez 14940 forintot
tesz ki évente, és ezek az összegek még nem tartalmazzák a huszti várra
fordított nem zsoldjellegû kiadásokat. A sókamara érthetõen csak
163

MOL E 206 31. cs. fol. 266., 267., MOL E 206 31. cs. fol. 265. 1601 elején 2 ezer forintot utalt ki
a Szepesi Kamara a szatmári várhoz a sókamaráról, de a számadások szerint ennek kifizetésére
nem került sor. Ld. MOL E 254 1601. február no. 39., 41.
164
MOL E 249 fasc. 45. no. 47., MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 545. A kamaraispán
ténylegesen is fizette a két vár õrségét: MOL E 254 1614. szeptember no. 1., MOL E 254 1615.
január no. 34., MOL E 254 1615. január no. 18.
165
ÖStA HfU RN. 106. 1614. augusztus fol. 63., 220. Kõvár saját birtokának jövedelmét ekkor
2215 forint 24 dénárra becsülték. ÖStA HfU RN. 106. 1614. augusztus fol. 216.
166
MOL E 254 1615. január no. 18.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

71

akadozva tudott eleget tenni a megnövekedett feladatnak.167 Kisebb
összegeket ráadásul még Szatmár részére is utalt a Szepesi Kamara.168
A huszti várnép és a kamaraispán között sokszor származott
konfliktus a fenntartási nehézségekbõl. Amikor a kamaraispán nem tudott
fizetni, a vár fõkapitánya a Szepesi Kamaránál vagy saját felettes
fõkapitányánál panaszolta be, olykor meg is fenyegette.169 Dóczy szatmári
fõkapitány azt is a kamaraispán fejéhez vágta, hogy ha a fizetetlenség
miatt fog elveszni Huszt és Kõvár, annak õ lesz az oka.170 Nehezítette a
kamaraispán dolgát, hogy a só hitelben történõ elárusítása miatt nem
volt nála mindig elég készpénz. 1615 januárjában például emiatt kölcsöt
kellett felvennie a huszti katonák fizetésére.171
A sókamara mûködési költségei és a várfenntartás után sokminden
nem maradt a máramarosi sójövedelembõl. Történt még néhány alkalmi
deputáció, de a Szepesi Kamara az esetleges maradékot inkább igyekezett
készpénzben kivenni. Két számadási periódusban (IV-V.) másfél-kétezer
forintot fizetett be a kamaraispán a Szepesi Kamara pénztárába.172 Giorgio
Basta viszont a számadások alapján ítélve végül nem jutott készpénzhez
a sókamarából. Bocskai kincstárába kerülhetett a legtöbb, 3350 forint,
mivel ekkor – az említett oknál fogva – Husztra nem kellett költeni.173
Összehasonlíthatjuk mindezt a 16. század közepével,174 de nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy akkor a sókamarához tartozott az
167

MOL E 254 1614. október no. 3., MOL E 254 1615. január no. 9., MOL E 254 1615. január no.
34. Az Udvari Kamara igen optimistán vélte, hogy a máramarosi jövedelem jó kezelés mellett 20
ezer forintot is elérhet, és így Huszt és Kõvár eltartása mellett még némi „uberschueß” is maradhat.
ÖStA HfU RN. 106. 1614. augusztus fol. 229.
168
Fõként Dóczy fõkapitány fizetésére: MOL E 254 1614. szeptember no. 1., MOL E 254 1615.
január no. 9., MOL E 254 1615. február no. 25., MOL E 254 1615. május no. 4.
169
Pl. MOL E 250 8. cs. no. 137. „D” mell., MOL E 206 31. cs. fol. 255., MOL E 254 1614. szeptember
no. 1., MOL E 254 1614. november no. 17., MOL E 254 1615. június no. 11.
170
MOL E 254 1615. január no. 18.
171
MOL E 254 1615. január no. 34.
172
A Szepesi Kamara 1601 novemberében is fel akart küldetni 1000 forintot (MOL E 254 1601.
november no. 18.), de a pénzkiadási adatok a III. periódusból hiányoznak, így nem tudjuk, sor
került-e erre.
173
Ezen felül még mindig marad nem kevesebb, mint 7338 forint, amit ebben a periódusban nem
költöttek el a bevételbõl. Ennek sorsáról a számadások nem tájékoztatnak. Csak annak sikerült
nyomára bukkanni, hogy Bocskai egy zálogbirtokot is a máramarosi sókamara jövedelmébõl
váltatott ki 1400 forintért, minden bizonnyal ebben az idõszakban. MOL E 254 1613. szeptember
no. 4. A máramarosi sókamara az erdélyi fejedelmek idején is rendszeresen hozzájárult a központi
költségvetéshez:Rákóczi Zsigmond szerint „jó üdõben is [ti. ha sok volt a sókamara jövedelme] a
huszti aknáról segítették az fejérvári tárházat”. EOE V. 540-542.
174
Takáts, 1899.
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egész várbirtok, így az akkori adatoknak a 17. század elején
tulajdonképpen az udvarbírói és a sókamaraispáni költségvetés együttesen
felelne meg. A mûködési költségek a 16. század közepén is
hozzávetõlegesen ugyanakkora részt tettek ki a bevételekbõl, mintegy
20-30%-ot. Összegszerûen azonban a kamara 1551-1552-ben még évente
5-6 ezer forintot költött saját magára, 1600 körül viszont csak 3 ezret.
Csökkent egyes tisztek fizetése (a 16. század közepén például a
kamaraispán még 800 forintot keres), legfõképpen azonban erõsen esett
a bányamunkások száma és a kitermelés, ezzel együtt pedig a bérköltségek.
Nagymértékben csökkent a hajózás volumene s így költsége is. Szintén
nem változott érdemben fél évszázad alatt a huszti vár fenntartásának
aránya a kiadásokból. Ennek viszont inkább a szerkezete mutat nagyobb
eltérést. A 16. század közepén ugyanis zsoldra csak kb. 1600 forintot
fordítottak évente, ellenben 3-4 ezer ment el a vár egyéb költségeire.
Emögött elsõsorban az építkezési kiadások állnak, az 1550-es évek elején
végezteti ugyanis a Habsburg kormányzat a huszti vár egyetlen korszerû,
„újkori” típusú erõdítési munkálatát.
Miként értékelhetjük végül a számadásokból elénk táruló
jövedelemfelhasználási gyakorlatot? Az önköltség negyedes-harmados
aránya megfelel a sóbányáknál szokásosnak. Az, hogy a tiszta jövedelmet
állandó jelleggel a közelben fekvõ vár ellátására rendelik, az erdélyi
sóaknákra nem volt jellemzõ,175 megfelel viszont annak a ténynek, hogy a
máramarosi sókamara kifejezetten a huszti vár birtoktestéhez tartozott.
A sójövedelemre szükség is volt, hisz a vár finanszírozására saját egyéb
birtokai messzemenõkig elégtelenek voltak.176 Más várak (Kõvár, Szatmár,
Ungvár) – legalábbis részleges – fenntartása a sókamara jövedelmébõl az
alkalmi katonai-politikai eseményeknek és birtokosváltozásoknak
köszönhetõ átmeneti jelenség. A sóban történõ deputáció, mely Erdélyben
még a 17. század végén is megtartotta jelentõs szerepét, Máramarosban
a királyi kamaraadminisztráció gazdálkodása idején alig fordul elõ.
Felmerül végül a kérdés, hogy vajon minden szempontból teljes és
hûséges képet kaptunk-e a rónaszéki sókamara gazdálkodásáról a felettes
175

Itt a tordai, kolozsi és vízaknai aknák jövedelme a 16-17. században tetemes részben nem is
helyben, hanem a marosváradjai portuson képzõdött, ahová a kincstár maga szállíttatta el a sót.
A tiszta jövedelmet jellemzõen országos célokra fordították: török adóra, követségekre, a kincstár
hiteleinek törlesztésére stb. Ld. Kulcsár, 1991. 415-420.
176
A vár eltartása a rónaszéki sókamara állandó funkciója volt a középkor óta. Ember, 1946. 494495. A késõbbiekre Kulcsár, 1991. 419.
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hatóság részére vezetett számadások alapján? Bizonyosra vehetjük, hogy
a számadások a lényeget, a sókamara mûködésének szisztémáját,
termelését, jövedelmezõségét, a jövedelmek hovafordítását alapvetõen
hûen tükrözik. A rónaszéki sóbányavállalatnál folyó gazdálkodás
mindennapjairól alkotott képünket azonban segít kiegészíteni a Tordai
János kamaraispán elleni vizsgálat tanúvallatási jegyzõkönyve.177 A
kamaraispán visszaéléseinek kivizsgálására a Szepesi Kamara Szilágyi
Márton huszti udvarbírót és Berényi Gáspár szatmári harmincadost küldte
ki.178 Az 1602. november 16-án kelt jegyzõkönyv az öt város ötvenegy
polgárának vallomását rögzíti. A fátensek szerint a kamaraispán és
emberei a kincstárnak fizetendõ sóáron felül „mindentül megikevantak
az aiandokot”: rókabõrt, csizmát, búzát, zabot, szénát, készpénzt. A bánya
munkásai is részesek voltak a visszaélésben. Az õ esetükben a készpénzben
fizetendõ „ráadás” több-kevesebb következetességgel 1 forintot tett ki
100 sóra. Ehelyett vagy emellett õk is kaptak különféle ajándékokat a
kibányászott sóért: élelmiszereket (mézet, kalácsot, kását, túrót, sajtot,
vajat, kenyeret, pecsenyét), vasat, vásznat. Az ajándék értéke 100 sóra
másfél forintot is kitehetett. Sokszor visszatérõ panasz az is, hogy a
sóvásárlókat igen megváratták. Általában két hetet-egy hónapot kellett
várakozni, míg valaki sóhoz jutott, de a szigeti Barta Balázs például Szent
György-napkor (április 24.) próbált elõször venni, és csak aratáskor
sikerült neki a nyolcadik próbálkozásra. A vásárlók, hogy biztosítsák a
majdan némi felárral megvásárolható sójukat, olykor még a ki sem vágott
sópadért is megváltást fizettek a bányászoknak. Külön adtak pénzt a
kamarai kovácsnak, hogy csákányt készítsen a pad kitermeléséhez. A
legsúlyosabb teher azonban a kereskedõk értékelése szerint az az ötletes
módszer volt, mellyel a kamarai tisztviselõknek sikerült kijátszaniuk a
felettes hatóság szigorú elõírásai által látszólag csaknem teljesen zárttá
tett elszámolási rendszert. A tisztviselõk formálisan maguk vásároltak
sót a kincstártól „kereskedésre”, mint más közönséges sóvásárlók, az árut
azonban egy tapodtat sem vitték tovább, hanem miközben a kincstár sóját
visszatartották, csak a magukéból engedtek vásárolni az igazi
kereskedõknek vagy négyszeres áron, 100 darabot 10-12 forintért. Gyakori
panasz, hogy a kamaraispán annak adta a sót, aki többet fizetett érte (az
öt városi szekeresek szerint a vidékieket részesítette elõnyben), pedig már
177
178

MOL E 210 Salinaria 7. tét. no. 41.
MOL E 254 1602. november no. 29.
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az 1591-es utasítás is megjegyzi, hogy a kamaraispán a sóeladásban „úgy
cselekedjék, hogy sem atyafiúságot, sem barátságot ne nízzen és senkinek az
sónak javát ki ne válogassa, hanem mindennek egyaránt adjon”.179 A
kamaraispán és társai sikkasztottak is sót. Az eladáskor 100 darabra ingyen
járó öt kocka só (az ún. felsó) kiadását a számadásba bevezették, ellenben
a vásárlóknak sokszor nem adták oda. Egyiküket azzal bocsátotta el a
kamaraispán, hogy menjen békével, mert a felsó odaveszett. Az is
megtörtént, hogy a hivatalosan ingyenes felsót csak külön fizetségért adta
ki. A vásárlók ökrös szekerekkel jelentek meg, s míg a kamaránál múlatták
az idõt, régi szokás szerint szabad nyomásra engedték az állatokat legelni.
Vallomásuk szerint azonban Tordai behajtatta az ökröket, és csak váltság
ellenében engedte õket ki. Magukat a vásárlókat olykor kalodába záratta,
sokszor rútul szidalmazta. A feletteseitõl nemigen tartott: „û nem gondol
senkivel, ha mind egez Maramaros zoll is, de az û zava töbet fogi az û felsege
kamoraian” – idézi fel Tordai szavait az egyik kárvallott.180 Úgy tûnik, a
kamaraispán nem tévedett nagyot. A vizsgálat ellenére nem bocsátották
el, néhány hónap múltán pedig, számadási éve leteltekor saját akaratából
távozott a Szepesi Kamara marasztalása ellenére.181 Nem kizárt, hogy a
kincstárnak egyáltalában nem volt ellenére az effajta visszaélés. A
sókamarai korrupció itt tapasztalható formája ugyanis mindenekelõtt
abban különbözik az Erdélybõl már ismert esettõl,182 hogy míg ott a tisztek
és a munkások ellenérdekeltek voltak, itt utóbbiak is élvezték a
visszaélések hasznát, azok szenvedõ alanyai pedig a sókereskedõk voltak.
A kamara által rosszul fizetett sómunkások így kevésbé elégedetlenkedtek,
illetõleg a kincstárnak kevesebbet kellett nekik fizetni. Jell huszti
fõkapitányban föl sem merült, hogy ez az általa is megfigyelt gyakorlat
egyáltalán visszaélésnek számít: egyik levelében – jóval a Tordai-féle
vizsgálat után – a legnagyobb természetességgel tudatja, hogy 100 kivágott
sóért a sóvágók a kincstártól 20 dénárt, a sószállítóktól pedig egy forintot
és némi élelmet kapnak, ami a fõkapitány értékelése szerint – mint a
kamaránál szokásos rendes gyakorlat – megtartandó.183

179

N. N., 1898.
Ld. a 177. jegyzetet.
181
MOL E 244 Másolati könyvek 1571-1619. V. fol. 335.
182
Kulcsár, 1994.
183
MOL E 250 fasc. 8. no. 137. „A” mell.
180
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MELLÉKLETEK184
1. táblázat
A máramarosi sókamara kockasótermelése (sókockában)185

2. táblázat
A máramarosi sókamara pénzbevételei (forintban)

184

Az egyes számadási periódusokat a táblázatok oszlopfejeiben római számokkal jelezzük, ezek
az alábbi idõhatárokat ölelik fel: I.: 1599. 11. 24-1600. 07. 16.; II.: 1600. 07. 16-1601. 07. 16.; III.:
1601. 07. 16-1602. 02. 21.; IV.: 1602. 03. 21-1603. 03. 21.; V. 1603. 05. 18-1604. 02. 01.; VI.: 1604.
02. 01-1604. 11. 25., VII.: 1604. 11. 25-1605. 08. 31.
185
I. és II.: E 210 Salinaria 7. tét. no. 19.; III.: uo. no. 38.; IV. uo. no. 40.; V.: uo. no. 49.; VI.: uo. no.
58.; VII.: E 206 31. cs. fol. 269-278. alapján.
186
Ti. amit az elõzõ számadási periódusból vettek át.
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3. táblázat
A máramarosi sókamara pénzkiadásai187

187

A III. periódusra nincs adat. Terjedelmi okokból az egyes kiadási tételeket összegszerûen már
nem, csak százalékban tüntetem fel. A készpénzkiadási számadások a tételek részletesebb bontását
tennék lehetõvé, ezt szintén terjedelmi okból mellõzöm.
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ADMINISTRAREA ªI GOSPODÃRIREA CÃMÃRII
SALINARE MARAMUREªENE SUBORDONATÃ
CÃMÃRII DE LA SPIŠ
(1600-1604, 1614-1615)
(REZUMAT)
Cuvinte cheie: exploatare de sare,
plutãrit de sare, administrarea moºiei,
aprovizionarea cetãþii, istoria conomiei.
Maramureºul, la fel ca ºi Transilvania, a fost o zonã bogatã în
zãcãminte de sare. În secolele 14-15. sarea a fost exploatatã în mai multe
locuri, însã de la începutul secolului al 16-lea a funcþionat numai ocna de
la Coºtiui. Salinele, începând cu secolul al 15-lea, erau partea integrantã
a domeniului Cetãþii Hust.
În perioada 1540-1690 comitatul Maramureº aparþinea
Principatului Transilvaniei, Imperiul Habsburgic extinzându-se asupra
lui temporar, doar de trei ori (1546-1557, 1599-1605, 1614-1615). În aceste
intervale Hust a fost domeniu tezaurar, deci a fost administrat de cãtre
organele fiscale ale Imperiului Habsburgic.
Tema lucrãrii noastre este administrarea ºi gospodãrirea cãmãrii
salinare maramureºene. Acest serviciu dirija ocna de la Coºtiui, precum
ºi alte domenii în gospodãritul sãrii, în primul rând plutãritul pe Tisa. În
studiu sunt prelucrate sursele provenite în urma administraþiei financiare
habsburgice. Cu sprijinul acestor documente putem reconstitui foarte
bine istoria domeniului Hust, deoarece arhivele organelor de stat a
Habsburgilor s-au pãstrat în integritate.
A fost tratatã organizarea de la început pânã în 1600 ºi funcþionarea
cãmãrii salinare la începutul secolului al 17-lea: exploatarea,
comercializarea sãrii pe loc ºi pe Tisa, planurile ºi reformele Habsburgilor
în vederea majorãrii profitului, veniturile ºi cheltuielile cãmãrii.
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THE ADMINISTRATION AND FUNCTIONING OF THE
MARAMUREª SALT CHAMBER UNDER THE
GOVERNANCE OF THE SZEPES CHAMBER
(1600-1604, 1614-1615)
(SUMMARY)
Key words: salt exploitation (mining),
salt shipping, estate administration,
fortress supply, economic history
The historical Maramureº (Máramaros) county – similarly to
Transylvania – owes considerable deposits of salt. In the 14-15th centuries
were more salt mines at work in this region, of which only the one of Coºtiui
(Rónaszék) remained in operation from the beginning of the 16th century
onwards. The mines belonged to the estate of the castle of Hust from the
first half of the 15th century.
The county formed a part of the independent Principality of
Transylvania during its existence (1540-1690). Only three times succeded
the Hapsburg Empire to extend its power temporarily over the region (15461557, 1599-1605, 1614-1615). The estate of Hust was a fiscal property each
time, therefore it was handled by the imperial organs responsible for finance (the competent territorial fiscal authority was the Szepes Chamber).
The paper examines the functioning of the so-called Maramureº Salt
Chamber (which belonged to the estate) in the latter two periods. This
organization was in charge of the management of mining and several other
affairs concerning salt (principally of its transport by ship on the river Tisa).
Utilized is the source material produced by the financial organs of the
Hapsburg Empire. Due to the well-preserved condition of their archives,
this material provides a much more detailed insight into the history of the
estate of Hust, as it is possible in any time during the possession of either
the Transylvanian state or private landlords.
The author studies the evolution of the organization of the salt chamber from its origins till 1600 as well as its functioning at the beginning of
the 17th century: so the mining of salt, its sale directly on the site of the
mine, the salt transport on the Tisa carried out by the Treasury, the management of the small landed property belonging to the mine, the plans
and reforms of the Habsburg fiscal government to increase the incomes,
and at last the revenues and expenditure of the salt chamber.
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CONSIDERAÞII PRIVIND CREªTEREA ªI
PATOLOGIA CALULUI ÎN MARAMUREª

Dr. Simona Deleni
Absolventã a Facultãþii de Medicinã
Veterinarã, Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi Medicinã Veterinarã
Cluj-Napoca (1999), studii postuniversitare în: Management economic
la Universitatea de Nord, Baia
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ºi statutul funcþionarului public la
Universitatea Vasile Goldiº, 2008.
Doctor în medicinã veterinarã la
Facultatea de Medicinã Veterinarã,
USAMV, Cluj-Napoca 2009.
Consilier la Direcþia Sanitar Veterinarã Maramureº.

Cuvinte cheie: cal, evoluþia
numericã, ameliorare, epizootii,
antrax.

Din cele mai vechi timpuri, am
putea spune imediat dupã
domesticire, calul a jucat un rol important, fãrã exagerare, chiar determinant în evoluþia societãþii
omeneºti, a civilizaþiei. Având în
vedere importanþa animalelor pentru
viaþa
economico-socialã
a
comunitãþilor din Evul Mediu, este
firesc ca documentele care fac
referiri la creºterea ºi evoluþia
numericã a animalelor, precum ºi la
bolile care au evoluat la animale sã fie destul de numeroase.
Importanþa calului în viaþa de zi cu zi, atât a locuitorilor de rând,
cât ºi a autoritãþilor statal-imperiale, este reflectatã de evoluþia numericã
a acestora în diferite etape ale istoriei îndepãrtate ºi recente.
Rãzboaiele, catastrofele naturale, exportul de cabaline, foametea,
epizootiile au influenþat în mare mãsurã evoluþia numericã a efectivelor
de cabaline. Pentru a reduce scãderea în continuu a efectivelor de cai, în
anul 1664 în conformitate cu ordinul principelui Transilvaniei, se interzice
exportul spre Ungaria a cailor din Maramureº.1
1

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în continuare DJANMM), Fond Prefectura
Judeþului Maramureº, Seria Protocoale de ºedinþã, dos. nr. 4/1664, f. 78.
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Dacã în anumite perioade ale istoriei maramureºenii erau obligaþi
sã creascã cai pentru nevoile rãzboiului, aceasta putând fi o cauzã a
numãrului mare de cai în trecut, în alte perioade aceastã obligativitate era
suspendatã, spre exemplu în anul 1704, Congregaþia Comitatului
Maramureº ordonã curuþilor sã anuleze obligativitatea creºterii cabalinelor
de cãtre cei care aveau 4 sau 6 boi.2 Sunt numeroase conscrieri ale bunurilor
aparþinând nobililor care fac referiri la efectivele de animale, spre exemplu
în 1774 erau: în Sighet 22 de cai, Rona de Jos 4 cai, Apºa de Jos 35 de cai,
Câmpulung 33 cai, tot 33 se gãsesc ºi în Sãpânþa, iar în Budeºti 30 de cai.3
Rãzboiul a determinat scãderea continuã a numãrului de cai, astfel în 1911
în Comitatul Maramureº care se gãsea sub stãpânirea Austro-Ungariei
erau 20602 cai, 90 de asini ºi 189 de catâri,4 iar pe mãsurã ce timpul trecea
numãrul cailor din Maramureº era din ce în ce mai mic, astfel cã în 1915
erau în numãr de 17402. În 1916, an în care a început construirea drumurilor
de acces cãtre bazinul forestier Vaser, forþa cailor era de nelipsit, zona
fiind foarte greu accesibilã, erau 12997 de cai, iar în 1946 s-a ajuns la un
efectiv cabalin de 5292 de capete,5 iar refacerea fondului zootehnic cabalin
s-a fãcut greu. Faptul cã în anul 2007 s-a ajuns la un efectiv de 17900 de cai
în Maramureº,6 este o dovadã cã aceste animale sunt în continuare rentabile,
calul poate munci în orice condiþii, în zonele de munte, urcã în locuri greu
accesibile pentru mijloacele mecanizate.
În documentele de arhivã precum ºi în alte lucrãri apare menþionat
cã în Maramureº, în decursul timpului au pãtruns diferiþi cai. Unii ajungând
aici ca ºi capturi de rãzboi, alþii prin intermediul târgurilor, încruciºânduse cu cabalinele locale.
Printre primele acþiuni de ameliorare organizatã a cailor din
Maramureº sunt menþionate în 1777, când împãrãteasa Maria Tereza dã
un ordin prin care se încearcã corectarea, mai precis înlocuirea cailor care
nu sunt de rasã, încercându-se obþinerea unor produºi mai buni, în rasã
curatã, pentru cã, datoritã rãzboaielor pe acest teritoriu au pãtruns tot
felul de cai.7
2

Ibidem, Seria Protocoalele congregaþiei comitatului, dos. nr. 9/1704, f. 351.
Ibidem, Seria Conscripþii nobiliare, pachet II/1774, f. 92.
4
C.S. Negoescu, Ardealul Nostru-Transilvania, Banatul, Criºana, Maramureºul-Din punct de vedere
geografic, economic, administrativ ºi mai ales financiar, Ed. Tipografia „Gutenberg”, Joseph Gobl,
Bucureºti, 1919, p. 112.
5
M.N. Tomi, Maramureºul istoric în date, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p. 144, p. 196.
6
Jurnal Medical Veterinar în ,,Buletin informativ al Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor’’, Bucureºti, aprilie 2007, p. 1.
7
F. GLATZ, A magyarok krünikája, Ed. Officina Nova, 1995, p. 337.
3
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Între anii 1865-1874 la Viºeu se organizau câte 4 târguri de animale
anual ºi câte un târg sãptãmânal; la Sighet conform raportului
vicecomitelui din 17.08.1880, se încearcã încurajarea creºterii cailor
urmând sã fie atribuite premii.8
La curþile grofilor maghiari din zona de câmpie a Maramureºului
se creºteau cai de rasã, despre care, fãrã tãgadã putem afirma cã au
contribuit la ameliorarea cailor locali ºi din împrejurimi. Aceºti proprietari
se strãduiau sã aibã mânji frumoºi în primul rând pentru ei, iar pentru
montã foloseau armãsari de rasã contribuind în felul acesta la corectarea
materialului cabalin existent. La începutul secolului XX, nici armata nu
cumpãra cai, de la crescãtori oarecare.9 Asemenea curþi existau la:
Pribileºti, Satulung, Seini, Ardusat, Coltãu.
Astfel, în 1902 groful Teleki deþinea la Coltãu 40 de cai, Jumãtate
Sânge Trãpaºi Americani iar la Satulung încã 60 de cai, Jumãtate Sânge
Trãpaºi Americani, proveniþi de la armãsarul Bajnok, care a câºtigat mai
multe concursuri pentru trãpaºi. Conform aceleiaºi lucrãri, cel mai vechi
crescãtor de cai de rasã din nord vestul þãrii a fost baronul Vecsey Jozsef
renumit pentru creºterea cailor Semi-pur Sânge Englez. Vestit era ºi baronul
Degenfeld Sandor care, la Ardusat, avea o faimoasã herghelie de cai tot
Semi-pur Sânge Englez estimatã la 50-60 de capete, herghelie cãreia i s-au
pus temeliile încã din 1810.10 Groful Teleki Lászlo deþinea la Apa, localitate
care se învecineazã cu localitatea Seini cai din rasa Nonius, la fel ca ºi
moºierul Szentiványi care, alãturi de alþi cai, avea un numãr de 20 de cai
din rasa Nonius (8 de muncã, 6 pentru trãsurã iar restul fiind mânji).
O implicare a statului pentru a asigura comunelor armãsari buni, a
fost semnalatã ºi în anul 1911 când „ Pentru a asigura comunelor armãsari
buni, guvernul cumpãrã în fiecare an de la marii ºi micii crescãtori aproape
350 mânji de un an. Aceºtia sunt crescuþi pânã la vârsta de 3 ani la moºia
Statului Bakin-Palank, când sunt vânduþi apoi comunelor la preþuri moderate ºi cu condiþiuni avantajoase”, neputând fi înstrãinaþi un anumit numãr
de ani.11 De asemenea, în 1915 Ministerului Agriculturii din Ungaria, cu

8

DJANMM, Fond cit., act nr. 66/1880.
Magyarország vármegyéi és városai-Magyarország monográfiája-Enciklopédiája-Budapest-Országos
Monográfia Társaság, Editura Légrádi Testvérek, 1909, Budapest, p. 287, p. 306, p. 599, p. 600.
10
V. Bãintan, Ardusat - Strãveche vatrã româneascã, Ed. Cybella, Baia Mare, 3 - columna, p. 267.
11
I. Enescu, Ardealul, Banatul, Criºana ºi Maramurãºul din punct de vedere agricol, cultural ºi economic, Ediþia a III-a Augmentatã, Ed. Librãriei Socec&Co., Societatea anonimã, Bucureºti, p. 72.
9
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aprobarea Ministerului Armatei trimite o circularã în scopul ridicãrii
ºeptelului la cabaline. În condiþiile pierderilor de rãzboi ºi datoritã
epizootiilor, s-a obþinut scutirea de rechiziþionare a reproducãtorilor de
rasã12; în perioada interbelicã, în vederea ameliorãrii efectivelor de cai
din Maramureºul istoric, Comitetul Judeþean Zootehnic a cumpãrat, în
1924 ºase armãsari din rasele Lipiþan ºi Huþul din Bucovina.13
Spre deosebire de zona de câmpie, unde armãsarii de rasã din
hergheliile nobililor maghiari au contribuit la ameliorarea efectivelor locale de cai, în Maramureºul istoric nu existau asemenea herghelii,
neexistând posibilitatea ameliorãrii cailor. Tomi (2005) menþioneazã cã
în 1928, în zonele locuite de moþi precum ºi în Maramureº se creºtea cel
mai primitiv tip de cal, calul de munte sau mocãnesc. Acest tip de cal,
uneori uºor ameliorat (existând posibilitatea ca în genealogia lor sã fi
fost exemplare ameliorate) a fost crescut pe scarã largã pe întreg teritoriul
Maramureºului, pânã în jurul anilor 1970, exemplare foarte rare fiind
identificate chiar în zilele noastre.
Pe lângã numeroasele boli care fãceau victime în rândul animalelor,
pierderi importante aduceau ºi catastrofele naturale, accidentele,
rãzboaiele. Dacã în 1728 foametea a dus la moartea unui numãr mare de
animale, în 1731 documentele epocii semnaleazã mortalitatea unui numãr
mare de cabaline, precum ºi îngroparea cailor morþi din cauza epizootiilor
care au evoluat la vremea respectivã, antraxul fãcând multe victime14;
pentru a preveni rãspândirea epizootiilor, în 1737, Consiliul de locotenenþã
regalã ungarã ordonã comitatului Maramureº îngroparea tuturor
animalelor pierite cu piele cu tot ºi a nu permite aruncarea cadavrelor de
animale pe malurile apelor, cum se obiºnuia în Maramureº.15
Dovada faptului cã epizootiile erau foarte greu de controlat, reiese
din ordinul pe care consiliul de locotenenþã regalã ungarã îl dã comitatului
Maramureº cu privire la îngroparea perfectã a animalelor pierite.16
Tot pentru a preîntâmpina extinderea epizootiilor care bântuiau
printre animale, Adunarea generalã a comitatului Maramureº hotãrãºte
la 27.11.1749 întãrirea pazei trecãtorilor, dar nu numai cu aceastã ocazie,
ci chiar ºi în alte dãþi aºa cum a fost ºi în iarna lui 1753, când Adunarea
12

DJANMM, Fond cit., Seria Vicecomite, 19696/1915, ff. 1-2.
M.N. Tomi, op. cit., p. 157.
14
DJANMM, Fond cit., reg. nr. 2/1849.
15
Ibidem, Seria Acta politica, dos. nr. 43/1737, ff. 1-2.
16
Ibidem, dos. nr. 10/1740, ff. 1-2.
13
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generalã a nobililor comitatului Maramureº hotãrãºte sã se ia mãsuri de
carantinã, prin închiderea trecãtorilor de la Sãcel ºi Deseºti. Au fost lãsate
deschise cele spre Polonia, urmând sã trimitã oameni pentru investigarea
situaþiei existente, întrucât cu Moldova nu se fãcea comerþ pe timp de
iarnã, aceasta nu reprezenta un pericol, doar turcii ar fi putut reprezenta
o problemã.17
În privinþa situaþiei sanitare veterinare, în 1874 medicul veterinar
Gyöller György semnaleazã necesitatea urgentãrii adunãrii cailor morþi
de morvã ºi antrax, dupã regulile ordinului 72 din 1859.18 În 1876, în
raportul periodic al vicecomitelui apare menþionat faptul cã în rândul
animalelor au fost cazuri de râie ºi turbare, încercându-se prin numeroase
mãsuri stabilizarea situaþiei.19 Numeroase cazuri de râie au fost semnalate
ºi în 1886.20
Conform unui alt raport din 21.06.1889, epidemia de râie care a
bântuit în localitatea Teceu a încetat, dar au fost semnalate câteva cazuri
de antrax printre animale21; în acelaºi an pe Valea Tisei s-au înregistrat
cazuri de antrax.22 Cu toate cã în 1890 situaþia sanitarã a populaþiei a fost
periclitatã de cazuri de dizenterie, variolã, difterie, scarlatinã, febrã tifoidã
ºi de tuse convulsivã; nici situaþia sanitarã veterinarã nu era prea bunã;
au fost semnalate ºi cazuri izolate de antrax, râie, turbare; cu toate aceste
probleme la Sighet, pentru a încuraja creºterea cailor s-au organizat
concursuri de cai; în acelaºi an în Sãpânþa ºi Tisa au murit doi cai ºi mai
multe vaci de turbare, precum ºi un câine la Bistra.23
În 1898 se iau mãsuri pentru a se opri rãspândirea virusului rabic,
întrucât s-au semnalat cazuri de turbare; se instituie comisii care se ocupã
de aceste probleme („állat egesegügyi bizotság“), aceºtia stabilesc mãsurile
ce trebuie luate; nerespectarea acestora le dã dreptul sã aplice amenzi
pecuniare; în acelaºi an au fost semnalate cazuri de râie în Sighet, Vadu
Izei, Visk, Dolhan; cazuri de antrax la Hust, Hemcsen, Dragaul, Rona ºi
turbare la Rona ºi Sighet.24
17

Ibidem, Seria Protocoale de ºedinþã, 21/1753, ff. 177-178.
Ibidem, Comitetul municipal, act. nr. 5529/1874, ff. 1-5.
19
Ibidem, act nr. 26/1876, ff. 1-2.
20
Ibidem, act nr. 1/1886, ff. 1-2.
21
Ibidem, act. nr. 131/1889, ff. 1-2.
22
Ibidem, 3/1889, ff. 1-2.
23
Ibidem, act nr. 318/1890, ff. 1-2.
24
Ibidem, Seria Actele vicecomitelui, act nr. 120/1898, ff. 1-7; act nr. 264/1898, ff. 2-6.
18

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

87

Boli la cai, identificate pe baza câtorva documente de arhivã de la
Arhivele Naþionale Maramureº

În tabelul de mai sus am prezentat câteva localitãþi unde s-au
semnalat îmbolnãviri la cai, faptul cã în dreptul unor localitãþi nu a fost
semnalatã prezenþa unei boli, nu înseamnã cã acestea nu existau.
De remarcat schiþa primei fiºe de observaþie anatomopatologicã (fiºa
de necropsie), conceputã de cãtre medicul veterinar Gyöller György în
1898, cu menþiunea cã era destinatã pentru comitatul Maramureº
(„Máramoros vármegye”). Autorul acestei schiþe considera cã fiecare medic
veterinar, care fãcea autopsia unui cadavru ar fi trebuit sã completeze un
astfel de proces verbal de autopsie (Bonczolási jegyzökönyv), formular care
ar trebui sã se gãseascã în mai multe exemplare la medicii veterinari. Fiind
doar o schiþã, autorul lasã posibilitatea medicului veterinar care efectueazã
necropsia ca pe lângã rubricile obligatorii, sã mai adauge date ºi observaþii
referitoare ºi la examenul altor organe ºi þesuturi.25
Aceastã fiºã de autopsiere care se întinde pe trei file, a fost întocmitã
la Budapesta în 10 exemplare ºi este aproape identicã cu fiºele necropsice
care se completeazã azi, doar aranjarea în paginã a datelor este diferitã,
pe fiºa de autopsiere din 1898 nu erau rubrici care sã facã referire la talie ºi
greutate corporalã a animalului autopsiat, iar precizarea rigiditãþii
cadaverice ºi poziþiei cadavrului în momentul începerii autopsiei era cuprins
în prima parte a examenului exterior, spre deosebire de actul de necropsie
dat de Baba, unde locul de autopsiere se precizeazã la sfârºitul fiºei.26
Actul de necropsie începe prin precizarea exactã a locului unde se
face autopsia în comitatul Maramureº, cuprinde douã pãrþi, iar cea de-a
25
26

Ibidem, act nr. 8219/1898, f. 2.
A.I. Baba, Diagnostic necropsic veterinar, Ed. Ceres, Bucureºti, 1996, pp. 38-39.
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treia fiind rezervatã concluziilor. Prima parte cuprinde examenul exteriorului
ºi începe prin precizare locului unde are loc autopsierea cadavrului (la
locul în care a survenit decesul, unde se adunã mortãciunile ,,cimitirul de
animale’’ - „dög téren”), poziþia cadavrului la momentul începerii autopsiei,
rigiditatea cadavericã, starea de întreþinere, examenul tegumentului, fineþea
ºi luciul pãrului, explorarea cavitãþii bucale, examenul cavitãþii nazale,
examenul urechilor, examenul regiunii ºi al mucoasei anale, examenul
mucoasei conjunctivale, gradul de dilatare a abdomenului, de asemeni existã
o rubricã cu alte observaþii - „további észrevételek”; în partea a doua, se
referã la examenul intern „Belsö vizsgálat”
Proces verbal de autopsie (1898).Arhivele Naþionale Maramureº,
fond 45, Prefectura Judeþului Maramureº, document 8219/1898, fila 2.

ºi începe printr-un examen al þesutului conjunctiv subcutanat urmat de:
a) examenul organelor cavitãþii abdominale, care se deruleazã astfel:
imediat dupã deschiderea cavitãþii abdominale se apreciazã conþinutul
acesteia, topografia organelor, aspectul peritoneului, examenul splinei
(culoare, mãrime, consistenþa, aspect pe secþiune), forma, volumul ºi
consistenþa stomacului, aspectul mucoasei gastrice, examinarea intestinului
(subþire ºi gros, topografia lor, modificãrile de calibru, aspectul mucoasei
intestinale, etc.), examenul ficatului (mãrime, consistenþã, aspectul pe
secþiune), examenul rinichilor cu uretrele (mãrimea, forma, consistenþa,
aspectul pe secþiune, conþinutul ºi aspectul bazinetului renal), examenul
vezicii urinare, examenul aparatului genital.
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Dupã deschiderea cavitãþii toracice se examineazã cu atenþie
conþinutul, topografia organelor. Se au în vedere cordul, pulmonul,
traheea, ganglionii bronºici ºi mediastinali, faringele, esofagul, laringele,
traheea.
b) examenul sistemului circulator (vase sanguine, vase limfatice).
c) examenul sistemului nervos: deschiderea cutiei craniene,
examenul creierului, coloanei vertebrale ºi a mãduvei rahidiene.
d) alte þesuturi ºi organe.
Partea a treia este rezervatã concluziilor finale, diagnosticului
necropsic.
Având în vedere cã aceastã fiºã de autopsiere a fost întocmitã acum
110 ani, nu face referiri la confirmarea diagnosticului anatomopatologic
prin examene de laborator (microbiologic, toxicologic, histopatologic,
parazitologic, etc.).
Într-un alt document27, al vicecomitelui comitatului Maramureº cu
nr. 11531 din 9 mai 1898, act adresat Ministerului Agriculturii de cãtre
Ministerul Apãrãrii ºi Ministerul de Rãzboi, gãsim câteva date referitoare
la modul de acþiune în situaþia ivirii vreunei boli infectocontagioase la
cai, sau chiar în caz de moarte: „Prin prezenta înºtiinþez autoritãþile statului,
cã printre caii monetãriei aflaþi în proprietatea armatei sau daþi în folosinþã
acestora, s-au semnalat boli contagioase ºi mortalitãþi; ....... solicitãm sã se
ancheteze aceste cazuri conform ordinului 24700/XIX din 22 aprilie 1898 ºi
605 din 29 martie anul curent, conform cãrora dacã între caii aflaþi în serviciul
oricãrei garnizoane apar boli contagioase ca: morvã, antrax, turbare, râie,
forme de epuizare paraliticã, dacã apar erupþii veziculoase pe organele
genitale, ºi nu în ultimul rând dacã apare chiar ºi un singur caz de morvã
sau antrax, atât despre asta cât ºi despre încetarea bolii, garnizoana are
obligaþia sã raporteze acest lucru ministerului apãrãrii precum ºi ministerului
de rãzboi. Despre astfel de cazuri se anunþã autoritãþile ierarhice ale statului
iar în locurile unde a apãrut boala sau în vecinãtatea acestora, prin
intermediul curieratului va fi anunþat urgent cel mai apropiat centru de montã
„méntelep”. Dacã printre caii aflaþi în proprietatea statului apar boli
infectocontagioase, toate autoritãþile statului trebuie sã respecte aceeaºi
procedurã. Toþi caii de serviciu, sau caii monetãriei armatei, sau alte animale
din gospodãrii care au murit sau au fost omorâte vor fi autopsiate. Sunt
exceptate de la aceastã procedurã urmãtoarele:
27

DJANMM, Seria Actele vicecomitelui, act nr. 11531/1898.
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a) dacã s-a dovedit cã animalul a murit din altã cauzã decât o boalã
infectocontagioasã ca urmare a unei consultaþii efectuate încã în timpul vieþii
animalului când s-a constatat cã acesta nu suferea de o boalã infectocontagioasã,
iar animalul a murit din altã cauzã;
b) dacã animalul a fost omorât ca urmare a incapacitãþii folosirii lui,
produse de accidente sau de boli nevindecabile care nu se transmit la alte
animale.
Dacã autoritãþile locale considerã cã este necesar, îi vor anunþa din timp
pe medicii veterinari despre locul ºi momentul desfãºurãrii autopsiei. În situaþia
în care rezultatele date de ministerul apãrãrii ºi medicii veterinari ai armatei nu
coincid, acest lucru se va consemna într-un proces verbal al comisiei ºi va fi
trimis spre definitivare.
Autoritãþile de rangul I, sunt obligate sã supunã autopsierii orice cal
indiferent cã aparþine unui crescãtor particular sau monetãriei sau chiar trupelor
încartiruite pe teritoriul comitatului, cu specificarea cã autopsia este necesarã
din punct de vedere sanitar veterinar.
Cãpeteniei armatei îi revine posibilitatea sã numeascã un medic veterinar
al armatei care sã efectueze autopsia, nu este nevoie neapãrat de un medic
veterinar de stat. Dacã medicul veterinar numit întârzie la autopsie acest proces
nu va fi amânat.
În final atrag atenþia autoritãþii statului sã anunþe autoritãþile de gradul
II care se ocupã de supravegherea sãnãtãþii animalelor, conform ordinului 6929/
89 ºi 39192/97 cã în situaþia apariþiei vreunei boli infectocontagioase la cai sã
raporteze acest lucru.”
Putem observa din acest document o intensã preocupare a autoritãþilor
privind bolile la cai, chiar fãcând referire la câteva boli infectocontagioase ºi
parazitare, a modului de prevenire ºi combatere a acestora, preocupare
explicabilã datoritã faptului cã la acea vreme calul era utilizat în toate
sectoarele (transport, poºtã, armatã) care asigurau buna funcþionare a statului.
Din actele prezidenþiale ale vicecomitelui nr. 106/1913, fila 7, Sighet,
aflãm cã Ministerul Agriculturii alocã fonduri speciale pentru vaccinarea
gratuitã a animalelor în zonele unde au apãrut epizootii: Sat ªugatag, Ocna
ªugatag, Bocicoiu Mare.28
Creºterea cailor are rãdãcini adânci în istoria acestor locuri, fiind
legatã mai ales de utilizarea pentru transporturi ºi în rãzboaie, mai puþin
pentru muncã, astfel pare fireascã preocuparea pentru întreþinerea,
menþinerea stãrii de sãnãtate ºi tratarea bolilor la aceste animale.
28

Ibidem, Seria Actele Prezidenþiale ale Vicecomitelui, act. nr. 106/3,f. 7.
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CONSIDERATIONS REGARDING HORSE BREEDING
AND PATHOLOGY IN THE MARAMURES
(SUMMARY)

Key words: horse, numerical evolution,
amelioration, epizooties, anthrax
In the beginning, the man-horse relationship has been one of huntergame and further they became associates, horse following men anywhere.
It later on became an animal of major importance, indispensable for men’s
activities in certain moments of history. The evolution of horses in our
country; in Maramures the number fluctuated in accordance with the
economical frame and the historical contexts. The number of horses had
diminished when drought or starvation stroke, on the contrary, in times
of peace and prosperity, the number increased.
Studying many archives documents, summaries and yearbooks I
have found that apart from several diseases that made victims, horses
also suffered after natural disasters, starvation, wars or injuries. In the
area where the research has been conducted, according to the identified
archive documents, the action of controlled amelioration of the horses of
Maramures lasts for more than two centuries, to be more precise it began around 1777. At the beginning of the -XXth century in the studs of
Coltau, Satulung, Ardusat, Apa one could find horses of the thoroughbred half American blood trotter, English blood Semipure, Nonius that
have contributed to the amelioration process of horses in the villages
around the stud farm.
Throughout time, the horse effectives have been influenced by disease, manifested as epizooties, or as natural disasters, accidents or wars.
Many documents refer to horse loss which occurred in time and their
causes. At the beginning of the XVIIIth century up to the end of the XIXth
century, many anthrax, rabies, ganders, scabies, occurrences were
chronicled.
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CARTE VECHE ROMÂNEASCÃ DIN
SECOLUL AL XVIII-LEA
ÎN BIBLIOTECA DOCUMENTARÃ A ARHIVEI
MARAMUREªENE
Cuvinte cheie: Carte veche
româneascã, manuscris, tipar,
caractere chirilice, cãrþi de cult

Amalia Mojolic
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Comunicare politicã, economicã ºi
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prezent arhivist la Direcþia
Judeþeanã Maramureº a Arhivelor
Naþionale.

Considerat una din marile

invenþii ale umanitãþii, tiparul a
contribuit decisiv la rãspândirea
culturii ºi la creºterea gradului de
alfabetizare al oamenilor, principalul
sãu produs, cartea – vãzutã ca un act
de culturã ºi civilizaþie – promovând
în permanenþã nivelul de dezvoltare
al societãþii omeneºti.
La scurt timp dupã apariþia
tiparului în vestul ºi centrul Europei,
în rãsãrit, Þãrile Române se numãrã printre primele state care s-au bucurat
de beneficiul marii descoperiri a germanului Johannes Guttenberg. Astfel,
la începutul secolului al XVI-lea, din iniþiativa domnitorului Radu cel Mare,
au vãzut lumina tiparului primele lucrãri slavone, astãzi considerate
incunabule (Liturghier – 1508, Octoih – 1510, Evangheliar – 1512), sub
îndrumarea marelui tipograf Macarie.
Una din principalele deosebiri între cele trei State Româneºti este
reprezentatã de limba în care s-a promovat cultura de cãtre clasele
dominante: slavona în Moldova ºi Þara Româneascã, latina în
Transilvania, însã cultura popularã la români a fost rãspânditã
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dintotdeauna în limba românã.1 În acest context un rol important îl ocupã
cartea veche, document de o inestimabilã valoare, care demonstreazã
unitatea de limbã a românilor ºi legãturile permanente între locuitorii
din cele trei Þãri Româneºti. Dacã primele cãrþi tipãrite pe teritoriul
românesc îºi fac simþitã prezenþa la începutul secolului al XVI-lea,
activitatea tipograficã se intensificã în decursul secolelor al XVII-lea ºi al
XVIII-lea, iar paleta de lucrãri se lãrgeºte prin apariþia multor volume
cu caracter laic, deºi marea majoritate a acestora o constituie, în
continuare, cartea cu conþinut religios, destinatã cultului de peste tot anul
(psaltiri, ceasloave, trioade, antologhioane, penticostare) sau cartea de
doctrinã, de învãþãturã.2 Deºi în restul Europei, în secolul al XVIII-lea,
ideile iluministe se aflau în opoziþie cu Biserica, în Þãrile Române aceasta
reprezenta un factor de progres ºi educaþie, principalul promotor al culturii
ºi artelor.3
Cartea veche, tipãritã sau manuscris, în funcþie de arealul geografic
în care a circulat, reprezintã o adevãratã sintezã de istorie localã ºi regionalã.
La nivelul judeþului Maramureº, interesul pentru cartea veche a fost
concretizat într-o bogatã activitate de cercetare întreprinsã de istorici,
precum Nicolae Iorga, Ioan Pârlea, Dariu Pop, Aurel Socolan etc.
Deºi pãstrãtoare ºi deþinãtoare de documente – mãrturii istorice
nemijlocite –, Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în
continuare DJAN MM) deþine ºi o bogatã Bibliotecã Documentarã cu
peste 5700 de cãrþi ºi 5900 de periodice. În cadrul acesteia, un loc aparte
îl ocupã colecþia de carte veche, atât româneascã, cât ºi strãinã, care se
ridicã la peste 350 de exemplare, mare parte dintre ele fiind restaurate.
Mai mult decât atât, conform unui document din 1992, 39 dintre acestea
au fost incluse în categoria cãrþilor de patrimoniu naþional4, în urma
analizei ºi avizului primit din partea Comisiei Centrale de Evaluare din
cadrul Direcþiei Generale a Arhivelor Statului Bucureºti5.
În prezent, actele normative care reglementeazã categoriile de
tipãrituri ce pot fi catalogate ca fãcând parte din patrimoniul naþional
sunt reprezentate de Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cul1

A. Socolan, Circulaþia cãrþii româneºti pânã la 1850 în judeþul Maramureº, Ed. Maria Montessori,
Baia Mare, 2005, p. 7.
2
Ana Andreescu, Cartea româneascã în veacul al XVIII-lea, Ed. Vremea, Bucureºti, 2004, p. 10.
3
Ibidem, p. 11.
4
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în continuare DJAN MM),
Fond propriu, Dosar 15/1992, filele 1-4.
5
Ibidem, Dosar 11/1990, fila 10.
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tural naþional ºi Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, conform
cãrora, criteriile generale de clasare sunt: vechimea, unicitatea, frecvenþa,
starea de conservare, iar criteriile specifice au în vedere particularitãþile
exemplarului (valoarea istoricã ºi documentarã, valoarea memorialã,
autenticitatea, autorul, atelierul sau ºcoala, calitatea formalã).
Studiul de faþã trateazã exemplarele apãrute pe parcursul secolului
al XVIII-lea, cu accent pe cãrþile cu caracter ecleziastic, scopul principal
fiind valorificarea acestora ºi din prisma faptului cã, pe lângã conþinutul
lor religios, ele constituie un adevãrat izvor de informaþii sugestive pentru
istoria localã, datoritã însemnãrilor marginale. Toate cele 23 de exemplare
expuse au fost scrise în limba românã cu litere chirilice, cu o singurã
excepþie, opera lui ªtefan de Novacovici, Ducerea de mânã cãtrã cinstea ºi
direptatea adicã la copii rumâniaºti neuniþi ceice în ºcoalele ciale mici sã
învaþã spre cetanie rãnduitã. Cartea, apãrutã la Viena în 1793, care este
tipãritã ºi în limba germanã cu litere latine.
Prezentarea are la bazã analiza ºi expunerea sistematicã a
informaþiilor din paginile de titlu, dar ºi însemnãrile marginale fãcute de
cãtre diferite persoane pe filele sau coperþile cãrþilor. În marea lor
majoritate, ediþiile prezintã însemnãri variate, oferind informaþii inedite
referitoare la starea socialã ºi economicã a populaþiei, fenomene naturale, donatorul sau cumpãrãtorul cãrþii ºi date despre familiile celor care
ºi-au lãsat amprenta condeiului pe filele îngãlbenite de vreme. De
asemenea, s-a pus accentul pe particularitãþile fiecãrui volum, cea mai
mare parte din ele fiind identificate în Bibliografia Româneascã Veche ºi
comparate cu exemplarele integrate în aceasta.
Între volumele analizate s-au identificat atât manuscrise, cât ºi
tipãrituri.
Manuscrisele pot fi considerate ca începutul curentului pentru
scrisul cãrþilor în limba poporului, în vederea promovãrii limbii române
în bisericã ºi reflectã preferinþele ºi necesitãþile culturale ale oamenilor
de rând.6
Dintre manuscrisele pãstrate la DJAN MM, un loc aparte îl ocupã
cel lãsat moºtenire de copistul ªtefan Fiºeºteanul din ªiºeºti, intitulat
Învãþãturã creºtineascã. Pe lângã copierea propriu zisã a mineiului pe lunile
septembrie ºi octombrie, copistul întocmeºte o foaie de titlu cu urmãtorul
6

A. Socolan, op. cit., p. 28, apud P.P. Panaitescu, Începuturile scrisului în limba românã, în Studii ºi
materiale de istorie medie, IV, 1960, p. 124.
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conþinut: “Învãþãturã creºtineascã din sfintele scripturi scoasã ºi tîlmãcitã
spre folosul creºtinilor ºi sinaxariu a tot anul ºi cu tropare la toþi sfi[n]þii ºi
obºte la toþi sfinþii de rând, fãcutã de mine cel mai mic al tuturor: D ªtefan
Fiºeºteanul anii de la zidirea lumii 7277 iarã dela naºterea lui HS 1769 în
luna lui iunie 20”.7
Din manuscris s-au pãstrat 27 de file, scrierea imitând tiparul. Scrisul
este ordonat, foaia de titlu fiind încadratã cu ornamente. Pe verso-ul filei
este redatã imaginea unei cruci funerare cu lumânãri, într-un chenar.
Începutul manuscrisului este marcat de o vignetã cu motive florale.8
Scrierea a fost realizatã în limba românã cu litere chirilice de culoare
neagrã, titlurile ºi iniþialele fiind consemnate cu roºu.
Partea a doua a manuscrisului, copiatã de popa Constantin Chiº,
conþine diferite texte cu o scriere chirilicã semi-cursivã: “Omiliile”,
“Panegiricele”, “Istoria lui Alexandru Macedon”, “Versurile la oamenii morþi”,
“Rugãciuni”, “Vorbirea între bãrbat ºi muiere” etc., în total 23 de titluri.9
Din însemnãrile marginale aflãm informaþii referitoare la foametea care sa abãtut asupra regiunii în 1817 “Aceastã carte, a me, a lui Constantin Kiss
parohuº în Fiºeºti ºi administrator, în Tãuþ[i] ºi mi-au dat Horvat Giorgie, la
moara lui. Scr[i]s-am în anul 1816 octomvrie 2, când au fost foamete ce
mare merþa de grâu 18 zloþi, de mãlai 10 zloþi, iagã de vin 16 groºiþã, ceice de
pãlincã 2 zloþi” “ciomou de dohan 2 zloþi”.10 Lucrarea copistului ªtefan
Fiºeºteanul a fost numitã de cãtre Aurel Socolan, Miscelaneu.11
Cazania din 1707 este un alt manuscris pãstrat la DJAN MM. Copiat
de Ilie Zenobie, se pare cã a aparþinut Bisericii din Cãrbunari. Conþine
texte liturgice, predici ºi fragmente din Noul Testament, unele pãrând a
fi, dupã limbaj, din secolul al XVII-lea, iar altele din secolul al XVIIIlea. Scrierea este fãcutã în limba românã, cu cernealã de culoare maro.
Un interes deosebit prezintã elementele decorative, ornamentele, precum
ºi modul de înflorire originalã a unor litere, chiar nefiind iniþiale.12
Exemplarul a fost restaurat.
Codexul identificat în colecþie, aparþine secolului al XVIII-lea ºi
conþine mai multe texte liturgice manuscrise în cea mai mare parte, dar ºi
7

Fiºesteanul, ªtefan, Învãþãturã creºtineascã, ªiºeºti, 1769, p. 1.
A. Socolan, op. cit., p.40.
9
Ibidem, p.40.
10
Ibidem, p.164.
11
Ibidem, p. 49.
12
În cuprinsul manuscrisului s-au identificat însemnãri fãcute ca urmare a restaurãrii ºi legãrii
exemplarului.
8
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câteva file tipãrite. Interes prezintã însemnãrile marginale ºi desenele
din lucrare.13 Astfel, dintr-o notã marginalã aflãm cã „Aceastã sfîntã carte
iaste alui Haragos popa”14, pe numele sãu întreg Haragos ªtefan,15 posibil
autor al acestui manuscris, numele lui apãrând menþionat pe mai multe
file. Unele însemnãri dateazã din 1786, altele din 1789. Cartea este scrisã
cu cernealã de culoare neagrã ºi roºie, în limba românã cu caractere
chirilice ºi cuprinde 304 file. Este legatã în piele, cu închizãtori, coperta
de început fiind recuperatã. De asemenea, Sinaxar (colecþie prescurtatã
din vieþile sfinþilor) este un alt manuscris, cel mai probabil din secolul al
XVIII-lea. Ultimele file lipsesc. Este scris cu cernealã de culoare maro ºi
cuprinde 83 de file. Lucrarea conþine însemnãri din anul 1832. Pe una
din file apare consemnat un nume Lemian Vasilicã, un posibil autor ºi cu
siguranþã deþinãtorul acestuia la vremea respectivã. La fel ca ºi
exemplarele menþionate a fost inclusã în procesul de restaurare, însã din
pãcate filele de început nu au fost recuperate.
Întrebãri ºi rãspunsuri filosofeºti, apãrut în 1756, reprezintã o lucrare
ce imitã tipãriturile, împãrþitã în mai multe capitole: „Întrebãri ºi
rãspunsuri filosofeºti”,” Învãþãturile norodului”, „Istorii din Mãrgãrit”, „Cele
zece porunci” etc. Primele ºi ultimele pagini nu s-au pãstrat, cartea
începând de la pagina 23. Scrisã cu cernealã neagrã ºi roºie, în limba
românã cu caractere chirilice, lucrarea cuprinde 83 de file ºi este
îmbogãþitã cu elemente decorative interesante, iniþiale colorate ºi înflorite
într-un mod original, desene reprezentând diferiþi sfinþi (Sfântul Ioan
Zlatoust16) ºi a fost restauratã.
Începând cu secolul al XVIII-lea activitatea tipograficã a devenit
tot mai bogatã, mai ales la Blaj, Bucureºti, Râmnic ºi Sibiu. Apar
numeroase titluri de cãrþi care se rãspândesc ºi în Maramureº, fapt pentru
care numãrul manuscriselor va scãdea mult.17
Tipãriturile pãstrate la DJAN MM fac parte din categoriile cele
mai variate: lucrãri istorice, lingvistice ºi cu conþinut religios. Exemplarele
analizate, aparþinând secolului al XVIII-lea, toate cu caracter ecleziastic,
se împart la rândul lor în mai multe categorii în funcþie de destinaþia lor
în cadrul oficierii serviciului religios de cãtre preot sau în exercitarea
13

Informaþii identificate în carte, fãcute ca urmare a analizãrii exemplarului cu ocazia restaurãrii.
Codex, sec XIII, fila 44 verso.
15
Ibidem, fila 62 verso.
16
Întrebãri ºi rãspunsuri filosofeºt,1756, p. 90.
17
A. Socolan, op. cit., p. 41.
14
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cultului de cãtre credincios (Antologhion, Apostol, Biblia, Ceaslov,
Catavasier, Liturghier, Octoih, Penticostar, Psaltire, Strasnic etc.). Scrise
în limba românã cu litere chirilice, restaurate sau nu , aceste cãrþi
reprezintã dovada activitãþii intelectuale din secolul al XVIII-lea, precum
ºi interesul îndreptat de arhiviºti spre achiziþionarea unor valori istorice
ºi culturale care stau mãrturie faptelor petrecute în secolele precedente.
Astfel, Antologhionul (carte ce cuprinde serviciul praznicelor ºi al
sfinþilor de peste an)18 se regãseºte la DJAN MM în douã ediþii apãrute
în perioade de timp diferite. Primul, Antologhion adicã Floarea Cuvintelor,
tipãrit la Râmnic, este o carte eclesiasticã care „cuprinde în sine toatã
slujba ceisãcuvine lui a Sfintei Besearice, peste tot anul acum întâiu întracest
chip tipãrit ºi aºezat dupã cel gerecesc”, „în zilele prealuminatului ºi
preaînãlþatului Domn ºi oblãduitoriu atoatã Þara Rumâneascã Ioann
Constantin B Basarab Voevod cu osârdia ºi cu toatã cheltuiala precinstitului
de bun ºi mare neam alui Mihai Cantacuzino Spatar […] cu blagoslovenia
preasfinþitului Mitropolit Chir Teodosie”.19 Cartea a fost tipãritã „în sfânta
Episcopie a Râmnicului la anul de la zidirea lumii 7213 prin osteneala
iubitoriului de Dumnezeu Chir Antim Ivireanul Episcopul Râmnicului”20,
adicã în anul 1705. Titlul este încadrat de flori în chenar, în registrul
superior fiind gravatã imaginea lui Isus între Fecioara Maria ºi Sfântul
Ioan Botezãtorul, iar în cel inferior stema Cantacuzinilor (vulturul bicefal
încoronat), cu iniþialele susþinãtorului acestei tipãrituri Mihail
Cantacuzino – MX KT21. Pe verso-ul titlului este reprezentatã stema Tãrii
Româneºti. Acestui exemplar îi lipseºte pagina de titlu. Din însemnãrile
fãcute pe coperta de început se pare cã volumul provine din localitatea
Fericea, Maramureº „anu 1854 Lazar Ioanu au scrisu din Ferice”. Pe ultima filã este scrisã rugãciunea Tatãl Nostru în limba latinã, cel mai
probabil însemnare din 1831. Antologhionul cuprinde 405 file ºi este
continuat cu o altã tipãriturã, ºi anume Octoih „adicã Osmoglasnic care
are în sine toatã slujba cesã cuvine”. Pagina de titlu este identicã cu cea a
Antologhionului, cu precizarea cã tipograful acestuia a fost „Mihai
Istvanovici Ipodiaconul”, care a tipãrit aceastã carte în anul „de la zidirea
18

D. Simionescu, Gh. Buluþã, Scurtã istorie a cãrþii româneºti, Ed. Demiurg, B
ucureºti, p. 108.
19
Antologhion adicã Floarea Cuvintelor, Râmnic, 1705, p. 2.
20
Ibidem, p. 2.
21
I. Bianu, N. Hodoº, Bibliografia Veche Româneascã, Tomul II 1716 – 1808, Ed. Academiei
Române, Bucureºti, 1910, p. 219.
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lumii 7124", adicã 1706. Textul ambelor lucrãri este în limba românã cu
litere chirilice, redactat pe douã coloane, cu 40 de rânduri, scris cu cernealã
neagrã ºi roºie, îmbogãþit cu frontispicii ºi iniþiale gravate pe 4 rânduri.
Coperþile s-au pãstrat în original, din lemn, legate în piele, cotorul fiind
acoperit de pânzã. Ultimele file sunt deteriorate, iar multe file interioare
sunt desprinse.
În 1752 la Râmnic apare un alt exemplar din Antologhion „cesãzice
înflorirea cuvintelor carele cuprinde întru sine rânduiala dumnezeeºtilor
pãrinþi, ale sfinþilor de obºte”22. Exemplarul din 1752 a fost „a treiaoarã
tipãrit rumâniaºte”, iar voievodul care a sprijinit apariþia lui a fost „Grigorie
Ghica Voievod”. Acest fapt atestã cã cel puþin o astfel de lucrare a vãzut
lumina tiparului anterior anului 1752. Tipãritã de cãtre tipograful
„Costandin Atanasievici Râmniceanul”, cartea a apãrut „cu blagoslovenia
ºi osârdia ºi toatã chieltuiala sfinþiei sale iubitorului de Dumnezeu Chir
Grigorie Episcopul Râmnicului în Sfânta Episcopie a Râmnicului”23. Între
filele tipãrite au fost intercalate ºi file în manuscris. Pagina de titlu este
bogat ornamentatã, încadratã într-un chenar cu imaginile unor sfinþi. În
partea superioarã este redatã scena Sfintei Treimi între imaginea Fecioarei
Maria ºi a Sfântului Ioan Botezãtorul. În partea stângã sunt reprezentaþi,
ca niºte medalioane, sfinþii Cosma, Mitrofan ºi Ioan-monah, iar în dreapta
Sfinþii Ioan Damaschin, Teofan ºi Teodosie. În registrul inferior apar
Sfântul Nicolae între Isus Hristos ºi Fecioara Maria, Sf. Ioan Zlatoust ºi
Sf. Grigorie. Pe verso-ul titlului este gravatã stema Þãrii Româneºti,
reprezentând corbul cu crucea în cioc în variate ancadramente, de regulã
fitomorfe, cu iniþialele domnului Matei Grigore Ghica24. Cartea se
deschide cu un cuvânt introductiv semnat de „Laurentie Ieromonahul,
dela Mãnãstirea Hureziu”. La fel ca ºi exemplarul din 1705, Antologhionul
apãrut în 1752 este bogat ornamentat cu vignete, frontispicii ºi iniþiale
gravate, textul fiind scris pe douã coloane cu negru ºi roºu în limba românã
cu litere chirilice. Însemnãrile dateazã de la începutul secolului XX (1903),
iar din informaþiile menþionate în inventarul cãrþilor aflãm cã acest volum
provine de la Biserica din localitatea Cerneºti. Coperþile din lemn, legate
în piele s-au pãstrat în original, ultima fiind deterioratã. Ultimele pagini
sunt distruse aproape în întregime.
22

Antologhion, Râmnic, 1752, p. 1.
Ibidem, p. 1.
24
Ana Andreescu, op. cit., p. 29.
23
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Apostolul 25 de la Bucureºti continuã seria cãrþilor de facturã
religioasã tipãrite „întipografia din Sfânta Mitropolie la anii dela naºterea
lui Hristos 1784”26, prezentând faptele apostolilor. Volumul apare în
timpul domniei lui „Mihai Constandin Sutu Voevod cu blagoslovenia ºi cu
cheltuiala prea sfinþitului mitropolit al Unggrovlahiei Chir Gregorie”27.
Tipograful al cãrui nume se consemneazã în volum este „Stanciul
Thomovici”, cel care graveazã ºi foaia de titlu, gravurã cu multe scene
dominate de: Sf. Treime, Învierea ºi Înãlþarea, pe fronton. Pe latura stângã:
Vãlul lui Hristos, Adormirea Maicii Domnului, Întâmpinarea Domnului,
Naºterea, Intrarea în Bisericã; pe latura dreaptã: Îngroparea, Rãstignirea,
Schimbarea la faþã, Naºterea, Buna Vestire; la colþuri sunt reprezentaþi cei
patru evangheliºti. 28 Stanciu tipograful înnoieºte ornamentaþia
Apostolului prin introducerea unei reprezentãri intitulate de el Soborul
Sfinþilor Apostoli, precum ºi a unor frontispicii nou tãiate, ca ºi cel care îi
reprezintã pe sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena încadraþi de Isus ºi Sfânta
Fecioarã.29 Pe verso-ul titlului este reprezentatã stema Þãrii Româneºti.
Cartea cuprinde 149 de file în limba românã cu caractere chirilice, scrise
cu cernealã neagrã ºi roºie. Însemnãrile marginale, din 1838, precizeazã
cã a aparþinut nobilului Ioan Butean din ªomcuta Mare, cantor al Bisericii
Greco – Catolice, cel mai probabil în Mocira (Hidegkuth)30: „Per Scriptum Ego-Nobis Ioanem Buttyan de Nagy Sonkut, et gCath Chantorum De
Hideg Kutiensis Anno 1838 Die 5 Dec[…]”, urmând ca în traseul parcurs
sã se opreascã la „Georgie Kosztin docinte cantor venit la Mocira în 1
octombrie anul 1901 scrisu în 22/II 1905” ºi apoi sã ajungã, în perioada
interbelicã, în mâinile unui elev al unei ºcoli din Baia Mare, pe numele
sãu Ioanu Brehaitia „student de cl V gimnaziu”. Paginile Apostolului,
adunate între coperþi de lemn legate în piele, cu urme de deschizãtori, se
desprind pe alocuri, unele fiind parþial distruse.
Cu siguranþã Biblia din 1795, reprezintã cea mai importantã scriere
apãrutã la Blaj în ultimul sfert de secol XVIII. Biblia adicã „Dumnezeiasca
scripturã a legii vechi ºi a ceii noao” a fost tipãritã „supt stãpânirea prea
înãlþatului împãrat a Romanilor Francisc al Doilea” ºi cu „blagoslovenia
25

Cuprins în Bibliografia Româneascã Veche, Tomul IV, la pagina 263.
Apostol, Bucureºti, 1784, p. 1.
27
Ibidem, p. 1.
28
Ana Andreescu, op. cit., p. 24.
29
Ibidem, p.26.
30
C. Suciu, Dicþionar Istoric al Localitãþilor din Transilvnia, I, Ed. Academiei R.S.R., 1967, p. 403.
26
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Mãrii sale prea sfinþitului Domnului Domn Ioann Bobb vlãdicul
Fãgãraºului”.31 Biblia se deschide printr-un cuvânt intitulat „Cãtrã
cetitoriu” semnat de „Samuil Klain din Mãnãstirea Sfintei Troiþe dela Blaj”,
cel care de fapt a ºi tradus aceastã lucrare „care s-au tãlmãcit de pre limba
elineascã pre înþelesul limbii rumâneºti”32. Deºi episcopul Petru Pavel Aron
a fãcut o nouã traducere, Samuil Micu aratã cã, fiind depãºitã ediþia din
1688 a Bibliei lui ªerban Cantacuzino, a reînceput traducerea pentru a-i
da un stil unitar33 ºi pentru a o face accesibilã tuturor categoriilor sociale.
Tipãrirea cãrþii a început la 1 noiembrie 1793 „ºi s-au sãvârºitu în anul
7303 de la Hs 1795, Noemvrie 15". Cel care a corectat Biblia a fost
Ieromonahul Gherman de la Mãnãstirea Sfintei Troiþe din Blaj. Editatã
în general pe douã coloane, cu caractere de trei mãrimi ºi 46 de rânduri
în coloanã34, Biblia de la Blaj este scrisã în limba românã cu caractere
chirilice într-o manierã simplã, punându-se accentul pe conþinutul acesteia
ºi nu pe aspectul grafic. La DJAN MM se pãstreazã trei exemplare din
aceastã scriere, douã dintre ele fiind restaurate, iar unul aflându-se întro stare destul de bunã, cu coperþi originale legate în piele. Pe unul dintre
volume apare numele unui anume Kadar Sente din Rus, probabil
deþinãtorul cãrþii în secolul al XIX-lea. Însemnãrile fãcute pe ultima
copertã dateazã din 1891: „Spre aceasta Biblie mam nevoit ao întogmi
adeca ao (lega), ân cât miaã ajutat Diecu în numele Domnului, ºi’n onoarea
S-tei Beserici din comuna filiala Russ. ªi rog pre aceia care vor ceti ºi vor
cauta la lucrul care am lucrat eu, sã fie ertãtori ºi sã nu împute pentru ia cu
cât miau ajutat Diecu ºi meau ajuns ºtiinþa mam sârguit cu, eu o’mplinesc
amicul tuturor Dumitre Bila la Ruitoriu a comuna Kis Baje la anul 1891
Ianuarie 10-le”. De asemenea pe un alt volum, tot pe copertã, în partea
superioarã, se face trimitere la deþinãtorul volumului: „Aceastã carte afost
Costin Grigore a George Grigore 1889”, iar în partea inferioarã apar
informaþii referitoare la fenomenele naturale ºi impactul lor asupra
campaniei de primãvarã: „În Anu 1908 au ninsu Patru zile Dupã
Blagovesten vo 3 zile De nu se stie omini aomu face cu Marhale ºi oile la
cânpu ºi nule trebue nimic ºi Sãmâna omini ºi malaiu Tastia Grigore Marte
24”. De remarcat faptul cã pânã sã ajungã în judeþul Maramureº, acest
31

Biblia, Blaj, 1795, p. 1.
Ibidem, p.1.
33
C. Mãlinaº, Catalog de carte româneascã veche, Ed. “Mihai Eminescu”, Oradea, p. 82.
34
I. Bianu, N Hodoº, op. cit., p. 380.
32
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exemplar s-a oprit pe la Cluj, dupã cum aflãm dintr-o însemnare din 12
octombrie 1819.
Ceaslovul tipãrit la Blaj în anul 1793 cuprinde mai multe rugãciuni
care se rostesc la diferite ore ale zilei. Textul este scris cu cernealã de
culoare neagrã ºi roºie, în limba românã cu caractere chirilice. În primele
pagini sunt expuse scene precum Buna Vestire ºi Dumnezeu Tatãl, iar pe
a doua filã este prezentat cuprinsul. Coperþile sunt originale, cuprinde
366 file ºi 19 rânduri/paginã. Însemnãrile marginale fac referire la foºtii
proprietari ai cãrþii ºi circulaþia acesteia de-a lungul anilor. Astfel, se pare
cã Ceaslovul a aparþinut lui Gicz Ioan din Oarþa de Sus: „Acciess ciaslov
Este alui Gicz Ioan Dela Felsö Varcza ºi sau le gat dela cantorul de la
mineu În anul 1845 Aprilie in 5 cu un flor[in] de arsint…” Pe ultima filã
Gicz Ioan face o scurtã prezentare a familiei sale. De-a lungul timpului
cartea a trecut prin mai multe biserici, precum cele din Oarþa de Sus ºi
Bicaz. Tipãrit în timpul „prea luminatului ... Ioan Bobb vlãdica Fãgãraºului
la Blaj”, în prezent o gãsim în cadrul Bibliotecii Documentare din cadrul
DJAN MM.
Una din cele mai folosite cãrþi în oficierea serviciului religios este
Liturghierul, carte de rugãciuni ce cuprinde ºi rânduiala slujbelor
desfãºurate Duminica ºi în sãrbãtori. Printre cãrþile vechi analizate s-au
identificat nu mai puþin de cinci ediþii ale acestuia. Primul, intitulat
Dumnezeeºcile ºi sfintele liturghii a apãrut „în Tipografia Domneascã, în
oraºul Bucureºtilor la anul dela zidirea lumii 7254"35, adicã 174636 ºi face
parte din lungul ºir al Liturghiilor ieºite de sub tipar la Bucureºti în secolul
al XVIII-lea. Semnãtura din pagina de titlu aparþine lui „Popa Stoica
Iacovici”, tipograful care va îndruma tipãrirea unor cãrþi atât în limba
românã, cât ºi în limba greacã.37 Liturghierul cunoaºte lumina tiparului
„întru al doilea an, din a patra domnie a Þãrii Rumâneºti a prea luminatului
ºi prea înãlþatului Domnului nostru Ioan Constandin Nicolae Voevod cu
Blagoslovenia prea sfinþitului Mitropolit al Uggrovlahiei Chir Neofit”38.
Cartea este împodobitã cu iniþiale gravate, de 3-5 rânduri, cu vignete ºi
frontispicii, pagina de titlu fiind încadratã de ornamente. Este redactatã
în limba românã cu litere chirilice, de culoare neagrã ºi roºie, conþine 246
35

Dumnezeeºcile ºi sfintele liturghii, Bucureºti, 1746, p. 1.
Liturghia pãstratã la DJAN MM face parte din seria tipãritã în 1746, aceasta fiind datatã greºit
ºi confundatã cu cea apãrutã în 1747.
37
Ana Andreescu, op. cit., p.18.
38
Dumnezeeºcile ºi sfintele liturghii,Bucureºti, 1746, p. 1.
36
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de pagini cu 26 de rânduri, fiind restauratã. Pe versoul titlului, tipograful
Stoica Iacovici a gravat stema dublã a Þãrii Româneºti cu urmãtoarele
versuri: „Asupra peceþii stihuri politice/ A Þãrii Rumâneºti cu bunã ferice/
Aceste doao peceþi Hs. le gãteºte/ ªi domnului Costandinu i le dãruiaºte/ Ca
sã poatã stãpãni cu bunã voire,/ Îndãlungându-lu pre elu întru norocire.”39
Însemnãrile de pe ultima filã ne descoperã locaþiile prin care a trecut
cartea, una dintre acestea fiind localitatea Cicârlãu.
O altã ediþie a Liturghierului, pãstratã la DJAN MM este
reprezentatã de cea din 1756, de data aceasta apãrutã la Blaj. Intitulatã
Dumnezeiasca liturghie a fost tipãritã de cãtre tipograful Mihai BetzKereki
cu „blagoslovenia prea luminatului ºi prea sfântului” Petru Pavel Aron
„vlãdicul Fãgãraºului în Mãnãstirea Sfintei Troiþã la Blaj”40. Cartea este
redactatã în limba românã cu caractere chirilice, de culoare neagrã ºi
roºie cu câteva ornamente, cuprinde 230 de pagini cu 23 de rânduri pe
paginã41. Pe versoul titlului se prezintã cuprinsul ºi este valoroasã datoritã
faptului cã este completã ºi rarã. În contextul restaurãrii aceastã scriere
se numãrã printre volumele care s-au bucurat de acest privilegiu.
Dumnezeeºtile liturghii, carte de doctrinã religioasã apãrutã la Blaj
în 177542, a fost tipãritã de cãtre tipograful Petru Papavici Râmniceanul,
în tipografia „Mãnãstirii Bunei Vestiri în Blaj”. Liturghia este o reeditare
acelei din 1756 dupã cum aflãm din pagina de titlu a cãrþii „a doao oarã
tipãrite”. Revizorul acesteia a fost Ieronim Calnochi, canonic, iar
diortositor, Ieromonahul Gherman, aºa cum reiese din Aprobaþia din
Liturghie43 din 31 iulie 1775. Cartea este tipãritã în limba românã cu
caractere chirilice, cu cernealã neagrã ºi roºie, pagina de titlu este încadratã
de ornamente, pe verso având imprimatã scena Bunei Vestiri. De
asemenea, se întâlnesc gravuri care-i reprezintã pe Sfinþii Ioan Zlatoust,
Vasile cel Mare ºi Sf. Grigorie. Sfinþii sunt reprezentaþi în picioare cu
motive fitomorfe ºi poartã veºminte bogat ornamentate, cu o expresie de
facturã bizantinã.44. Cuprinde 106 file ºi 24 rânduri paginã, fiind restauratã.
Tot din secolul al XVIII-lea, se pãstreazã douã Liturghiere, care nu
au putut fi datate cu exactitate datoritã faptului cã paginile de titlu lipsesc.
39

I. Bianu, N Hodoº, op. cit., p. 99.
Dumnezeeºtile liturghii, Blaj, 1775, p. 1.
41
I. Bianu, N Hodoº, op. cit., p. 99, p.134.
42
În evidenþele Bibliotecii documentare ale DJAN MM a fost datatã greºit, fiindu-i atribuit anul 1785.
43
Ana Andreescu, op. cit., p.49.
44
Ibidem, p. 52.
40
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Ambele exemplare sunt redactate în limba românã cu litere chirilice, scrise
cu cernealã neagrã ºi roºie. Volumele conþin gravuri ce-i reprezintã pe
sfinþii Ioan Zlatoust, Vasile cel Mare ºi Grigorie cel Mare. Cãrþile sunt
ornamentate cu iniþiale gravate, pe 3-5 rânduri, vignete ºi frontispicii.
Ambele scrieri cuprind 128 de file, unul aparþinând Bisericii din Copalnic
Mãnãºtur, al doilea conform însemnãrilor provine de la Biserca Greco
Catolicã din Baia Mare „Ex libris Ecclesias Greco Catolicae
Nagybányensis”.45
Tipãrit în 1731, Octoichul (Osmoglasnic) de la Bucureºti, alãturi
de cel de la Râmnic din 1706, face parte dintr-o altã categorie de lucrãri
de naturã ecleziasticã. Apare în timpul domniei “aprea luminatului
oblãduitorului a toatã þara Rumâniascã Io Nicolae Alexandru Voevod”, cu
„blag[oslo]venia ºi cu chieltuiala prea sfinþitului Mitropolit al Uggrovlahiei
[…] Daniil în sfânta Mitropolie a Bucureºtilor la anul dela Hc 1730 Iar de
la facerea lumii 7239"46. Cartea cuprinde o colecþie de cântãri bisericeºti
care se cântã pe opt glasuri (melodii), câte una pe sãptãmânã. Având 316
file cu 26 de rânduri, este redactatã cu cernealã neagrã ºi roºie, îmbogãþitã
cu diferite motive ornamentale (iniþiale gravate, vignete), cu o gravurã
ce-l reprezintã pe sfântul Ioan Damaschin. Pe verso-ul titlului apare stema
Þãrii Româneºti, care va fi reluatã ºi în Liturghia din 1746.
O altã carte veche, pãstratã la DJAN MM, din secolul al XVIIIlea, este Penticostarionul. A apãrut la Râmnic în 1767 ºi „cuprinde întrusine
slujba ce isã cuvine din sfânta ºi luminata Duminicã a Paºtilor, pânã la
dumineca tuturor sfinþilor”47. Cu alte cuvinte aceastã operã conþine ritualul
sãrbãtorilor pe un anumit interval de timp, de la Paºti pânã la Rusalii.48
Cartea a fost „a doao oarã tipãritã întru întâia domnie aprea luminatului
domn Io Alexandru Scarlat Ghica” pe vremea când episcopul Râmnicului
era Partenie „la anii dela zidirea lumii 7275", adicã 176749. Cel care
semneazã este „cucearnicul între preoþi, popa Costandin Atanasievici
Tipograful”. Cartea este elaboratã cu cernealã neagrã ºi roºie, în limba
românã cu caractere chirilice, cu 39 de rânduri pe douã coloane ºi conþine
253 de file. Exemplarul este îmbogãþit cu vignete, frontispicii ºi iniþiale
gravate, precum ºi scene biblice (Învierea lui Lazãr, Intrarea în Ierusalim
45

Liturghier, sec. XVIII, p. 1.
Octoich, Bucureºti, p. 1.
47
Penticostarion, Râmnic, 1767, p. 1.
48
D. Simionescu, Gh. Buluþã, op. cit.p. 108.
49
În evidenþele DJAN MM i s-a atribuit greºit anul 1766.
46
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ºi Cina ce de Tainã). Foaia de titlu este conceputã cu medalioane de
sfinþi ºi reia în registrul superior Scena Sfintei Troiþe încadratã de Sf.
Fecioarã Maria ºi Sf. Ioan. În registrul inferior este reprezentat Sf. Nicolae
aºezat, încadrat de Isus ºi Sf. fecioarã Maria. În colþurile din josul paginii
sunt redate imaginile Sf. Ioan Zlatoust ºi Sf. Grigorie, iar în lateral Sf.
Cozma, Ioan-monah, Mitrofan la stânga ºi Sf. Ioan Damaschin, Teofanmonah ºi Teodosie Studitul în partea dreaptã, scenã preluatã dupã
Antologhionul din 1752. Într-o însemnare marginalã fãcutã la fila 103 în
anul 1825, se precizeazã cã Penticostarionul provine din localitatea Rohia
„Aceastã sfântã carte […] au fost a lui […] popa partenie ºi sau dat zãlot la
[…] popa Ion din rohie”. Pe foaia liberã de începutul cãrþii este o poezie
din 1825 cu titlul „Versul rãstignirii lui Hristos”50 cu o însemnare „scrisam
eu Gregorie Pop lekutor la rohie anu 1825". De asemenea, pe coperta de
sfârºit este consemnatã starea vremii din preajma sãrbãtorilor Crãciunului
(1825, 1826). Exemplarul se pãstreazã în original, coperþile din lemn fiind
legate în piele, cotorul deteriorat, cu urmele închizãtorilor.
Dupã ce dãdu-se românilor Tetraevangheliarul în anul 1546, Sibiul
reîncepe sã tipãreascã în anul 170951, atât tipãrituri cu caracter laic, cât ºi
ecleziastic. În categoria cãrþilor religioase se înscrie ºi „Psaltirea prorocului
ºi împãratului David” tipãritã „în zilele prea înãlþatului împãrat Leopold al
Doilea”52. Cel mai probabil tipãritã în perioada 1790 – 179253, Psaltirea
de la Sibiu a vãzut lumina tiparului cu „blagoslovenia preasfinþitului
Domnului Gherasim Adamovici episcopul neoniþilor de legea greceascã
neonitã al Ardealului”54. Tipograful acestei cãrþi este Petru Bart, care se
inspirã din Psaltirea de la Râmnic, din 1779, preluând predoslovia
episcopului Chezarie al Râmnicului ºi editeazã volumul cu ajutorul
„feciorilor tipografiei Mihai din vestita cetate a Sibiului ºi Radul din sfânta
episcopie a Râmnicului”55, semneazã „Petru bart, privileghiatul tipograf al
neoniþilor din Ardeal la Sibiu”. 56 Exemplarul pãstrat la DJAN MM
cuprinde 125 de file, scrise în limba românã cu caractere chirilice, cu
cernealã de culoare neagrã, îmbogãþite cu frontispicii, vignete ºi iniþiale
50

Informaþie identificatã în notele cãrþii.
Ana Andreescu, op. cit., p.41.
52
Psaltire, Sibiu, p. 1.
53
Psaltirea de la Sibiu a fost restauratã, însã pagina de titlu nu a fost recuperatã în întregime, fapt
care face dificilã datarea exactã.
54
Psaltire, Sibiu, p. 1.
55
Ana Andreescu, op. cit., p. 42.
56
Psaltire, Sibiu, p. 2 verso.
51
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gravate pe 4 rânduri. La începutul cãrþii, restauratã, este gravatã imaginea
lui David Prorocul. Din însemnãrile marginale de la fila 224 (în limba
maghiarã) se pare cã la mijlocul secolului al XIX-lea aceastã carte a
aparþinut lui Nyistor Peter.
O altã tipãriturã care ne-a reþinut atenþia este Strastnicul care
„cuprinde întrusine slujba sfintelor patimi, ºi a în vierii Domnului Hristos”.
În cadrul colecþiei s-au identificat douã ediþii. Primul, tipãrit în vremea
domniei împãrãtesei Maria Terezia, vede lumina tiparului cu
„Blagoslovenia preasfinþitului Vlãdicul Fãgãraºului […] Petru Pavel Aron”57
în Mãnãstirea Sfintei Troiþe din Blaj în anul 1753. Cuprinsã în Bibliografia
Româneascã Veche, Tomul II, la pagina 126, cartea este redactatã în
limba românã cu litere chirilice, cu cernealã de culoare neagrã ºi roºie,
textul fiind expus pe douã coloane. Pagina de titlu este relativ simplã,
încadratã cu un chenar cu motive zoomorfe ºi poartã semnãtura lui „Vasilie
Costandin”. Pe verso-ul titlului este reprezentatã imaginea Sfintei Troiþe,
o compoziþie cu douã registre: imaginea mãnãstirii în partea inferioarã ºi
Duhul Sfânt în chip de porumbel în partea superioarã. Cartea se deschide
cu un cuvânt introductiv numit „Predoslovie”. Acest exemplar este
deteriorat, ultimele file sunt distruse, iar o parte din acestea lipsesc. Din
însemnarea fãcutã pe copertã în anul 1786, aflãm cã ceastã carte a era
„alui Vasilie Moldovan parochul din Mocira”.
În 1773 apãrea „în Sfânta Mitropolie a Blajului cu Tiparul, ºi
chieltuialele fundaþii Bunei Vestiri”, sub semnãtura lui Petru Papavici
Râmniceanul, o altã ediþie a Strastnicului, care “cuprinde în sine slujba
sfintelor patimi, ºi a învierii Domnului Hristos Acum a doao oarã tipãritã
supt stãpânirea preaînãlþatei cesaro-crãiasei Mariei Theresii”58. Tot Petru
Papavici semneazã ºi gravura foii de titlu, construitã dintr-o suitã de
medalioane în care sunt reprezentate urmãtoarele scene: Înviere,
Rãstignirea, Punerea în Mormânt (pe fronton), Cina cea de tainã, Via
Dolorosa (pe latura stângã), Coborârea de pe cruce ºi Batjocura lui Isus
– Isus cu coroanã de spini (pe latura dreaptã), Sãrutul lui Iuda, Buna
Vestire ºi Înãlþarea (în registrul inferior). Sub scena Bunei Vestiri este
gravat numele gravorului. Pe verso-ul titlului, o altã gravurã îl reprezintã
pe Isus rãstignit pe cruce.59 Tipograful îmbogãþeºte cartea cu vignete în
57

Strastnic, Blaj, 1753, p. 1.
Idem, Blaj, 1773, p. 1.
59
I. Bianu, N Hodoº, op. cit., II, p. 203.
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text ºi vignete finale, iniþiale gravate ºi scene biblice amplasate ca
frontispicii la începutul paginilor de text sau ca gravuri în text, cu explicaþii
în câmpul gravurii (Intrarea în Ierusalim, Rãstignirea, Punerea în
Mormânt).60 Cartea cuprinde 187 de pagini, scrise în limba românã cu
caractere chirilice, cu cernealã de culoare neagrã ºi roºie, cu 41 de rânduri
în coloanã. Conform însemnãrilor marginale în perioada 1927 – 1933,
aceastã carte a aparþinut unui monah, pe numele sãu Nicolae Costin, cel
mai probabil preot în Mireºu Mare.61 În ce priveºte starea exemplarelor,
acestea îºi pãstreazã coperþile originale din lemn legate în piele.
Dintre lucrãrile de doctrinã religioasã, de învãþãturã se remarcã cele
ale Episcopului Samuil Micu. În acest sens, meritã amintitã Propovedanie
sau învãþãturã la îngropãciunea oamenilor morþi, tipãritã în 1784, la Tipografia
Seminarului din Blaj. Reprezentant de seamã al ªcolii Ardelene, autorul
îºi deschide cartea cu un cuvânt introductiv, intitulat Cãtre cetitor, în care
atrage atenþia asupra faptului cã aceastã operã a fost scrisã la îndemnul
mai multor persoane. Consideratã o lucrare originalã, autorul se opreºte
asupra stilului lingvistic folosit, subliniind faptul cã lucrarea se adreseazã
în special oamenilor neºtiutori de carte, dar cu fricã de Dumnezeu: „mai
pre urmã te rog sã erþi de te va sminti cumva curgere graiului, cã fiind cã
aceste mai mulþi proºti decâtu învãþaþi auzitori voru ave, nu se cade sã fie
mãiestrie ritoriceascã, nici cu graiu de vorbã înnaltã ºi adâncã, ci mai de josu
ºi mai prostu, ca ºi cei proºti sã înþeleagã ºi sã se folosescã, cã acesta e scopulu
ºi cugetulu mieu, carele sântu pentru tine ºi pentru cei morþi cãtrã Dumnezeu
cu credinþã adevãratã”.62 Ornamentarea cãrþii s-a fãcut relativ simplu, cu
frontispicii ºi iniþiale gravate, de 4 rânduri. Lucrarea, întocmitã în limba
românã cu litere chirilice de culoare neagrã, cuprinde 140 de pagini, iar
pagina de titlu este încadratã de ornamente. Este vizibilã o însemnare din
1830 din care aflãm cã la acea datã cartea era în posesia unei biserici grecocatolice „Ecclesiae Parochiale GC”, fãrã a se menþiona localitatea.
În seria lucrãrilor teologice ale „Smeritului între ieromonaºi Samuil
Clain din Mãnãstirea Sf Troiþe din Blaj” 63 se înscrie ºi „Teologiia
moraliceascã sau blagoslovia caria cuprinde învãþãtura moravurilor celor
60

Ibidem, p. 52.
ªematismul Venerabilului Cler al Eparhiei Greco-Catolice pe anul 1932, Baia Mare, Tipografia
„Dacia”, 1932, p. 26 – singurul preot cu numele Nicolae Costin, care apare menþionat în aceastã
perioadã, slujea în parohia Mireºu Mare.
62
I. Bianu, N Hodoº, Op. cit, II, p. 288.
63
Teologia moraliceascã, Blaj, 1796, p.1.
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bune, ºi a vieþii creºtineºti din Sf. Scripturã, ºi din sfinþii pãrinþi culeasã”64,
tipãritã în 1796 tot la Blaj. Cartea reprezintã un tratat de teologie moralã,
apãrut în douã volume în vremea episcopului Ioan Bob „Vlãdicul
Fãgãraºului” ºi „supt stãpânirea preaînãlþatului împãrat al Romînilor
Francisc al Doilea”. Primul volum, cu 303 pagini, este continuat cu „Cartea
a doao a Teologiei, carea cuprinde învãþãtura despre contracturi, ºi osibinte
detorii, ºi a fieºte cãrui stat, ºi despre darul lui Dumnezeu, ºi tainele sfintei
Besearici, ºi cealea lalte” cu 370 de pagini, cu 30 de rânduri. Este redactatã
cu cernealã de culoare neagrã, în limba românã cu litere chirilice. Partea
introductivã cu care Samuil Clain îºi deschide opera, Cuvânt înainte,
descrie pe scurt conþinutul cãrþii ºi pune cititorul în faþa condiþiilor care
trebuie respectate pentru a duce o viaþã demnã. Prezentarea este fãcutã
într-o manierã simplã (ornamentele sunt relativ puþine), accentul
punându-se pe conþinutul textului. Pe verso-ul titlului este gravatã o scenã
biblicã. La DJAN MM se pãstreazã douã exemplare din Teologia
moraliceascã din 1796, unul fiind legat, iar cel de-al doilea pãstrându-se
în original, într-o stare foarte bunã.65
Ducerea de mânã cãtrã cinstea ºi direptatea adicã la copii rumâniaºti
neuniþi ceice în ºcoalele ciale mici sã învaþã spre cetanie rãnduitã. Cartea,
opera lui ªtefan de Novacovici a apãrut la Viena în 1793. Cartea este
tipãritã în limba românã cu caractere chirilice ºi limba germanã cu litere
latine, iar textul românesc se aflã în stânga ºi cel nemþesc la dreapta.
Cuprinde 259 pagini66, iar tabla de materii este redatã pe versoul titlului,
pãstrându-se în original într-o stare foarte bunã.
Exemplarele analizate reprezintã doar o parte din fondul de carte
veche pãstratã la DJAN Maramureº, alãturi de acestea pãstrându-se ºi
tipãrituri strãine, cea mai veche datând din 1531 (Joannes D.
Chrysostomus, Opera, apãrutã la Basilea), precum ºi ediþii care, din pãcate
nu au putut fi datate din lipsa paginilor de început sau a unor însemnãri
care sã facã trimitere la anul apariþiei.
Acest studiu se adaugã cataloagelor locale ºi zonale de carte veche
româneascã ºi reprezintã doar un început în activitatea de cercetare ºi
prezentare a exemplarelor deþinute de DJAN Maramureº în Biblioteca
Documentarã, intenþia noastrã fiind aceea de a continua acest demers.
64

Ibidem, p. 4.
Lucrarea se regãseºte în Bibliografia Veche Româneascã, Tomul II 1716 – 1808, la paginile 385-386.
66
I. Bianu, N Hodoº, Bibliografia Veche Româneascã, Tomul II 1716 – 1808, Ed. Academiei Române,
Bucureºti, 1910, p. 353 .
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ROUMAINE DE VIEUX LIVRES DU XVIIIE SIÈCLE
DANS LA BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE DU
MARAMUREª ARCHIVE
Mots-clés: Roumaine de vieux livres,
manuscrit, imprimer, les lettres cyrilliques,
les livres religieux
Le début du XVIe siècle, l’imprimer est entré dans les Pays Roumaines,
les premiers emplois, aujourd’hui considérés comme incunables, apparaissent
sous la direction du grand imprimeur Macaire (Liturgie – 1508, Octoih –
1510, Evangile – 1512).
Au Moyen Age, la culture roumaine a été diffusée par les classes
dirigeantes en slavon en Moldavie et en Roumanie Pays, en latin en
Transylvanie, mais la culture populaire des Romains était toujours répandue
en roumain.
La Direction Départementale Maramureþ des Archives Nationales
possède, outre les fonds et collections de documents, et une bibliothèque
riche avec plus de 5700 livres et 5900 périodiques. En son sein, une place
particulière est occupée par la collection de livres anciens, roumaine et
étrangère, qui s’élève à plus de 350 copies, dont la plupart sont restaurées.
En 1992, 39 d’entre eux ont été inclus dans la catégorie des livres du patrimoine
national, suite à l’analyse et l’avis reçus par la Commission Centrale
d’Évaluation de la Direction Générale des Archives d’Etat de Bucarest.
Les exemplaires publiés dans Le dix-huitième siècle, sont inclus dans
les différentes catégories, en se concentrant sur le livre à contenu religieux,
conçu pour le culte pendant l’année ou le livre de la doctrine et l’enseignement.
Parmi les volumes analysés ont été identifiés à la fois manuscrits (Þtefan
Fiþeþteanul, l’Enseignement chrétien, 1769; Cazania, 1707, Questions et
philosophiques réponses, 1756) et imprimés (Antologhion ce qui signifie fleur
de mots, 1705; Apostole, 1784 ; Bible, 1795 ; Divine Liturgie, 1756; Octoich,
1731 ; Strastnic, 1773 ; Samuil Micu, Propovedanie ou l’enseignement aux
personnes de sépulture morts, 1784), tous rédigés en roumain avec des lettres
cyrilliques, intéressants grâce aux notes marginales écrites sur des feuilles
et leurs couvertures.
L’étude ajoute aux catalogues locaux et régionaux d’ancienne livre
et vient en aide aux amoureux du livre, et l’histoire par défaut.
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DIN TRECUTUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI ROMÂNESC
DIN MARAMUREª PÂNÃ LA 18481

Drd. Boroica Ioan
Licenþiat în teologie pastoralã
greco-catolicã ºi filologie,
specializarea românã-englezã,
masterat în etnologie ºi antropologie socialã. Doctorand al
Institutului de Istorie „George
Bariþiu” al Academiei Române din
Cluj Napoca, având ca temã de
cercetare învãþãmântul ºi cultura
româneascã în Maramureºul
istoric, între 1848-1918. Profesor,
arhivist ºi actualmente muzeograf
la Muzeul Maramureºului din
Sighetul Marmaþiei, autor al unor
studii de istorie care privesc
Maramureºul în epoca modernã ºi
contemporanã.

Cuvinte cheie: învãþãmânt
confesional, învãþãmânt obligatoriu,
reforme ale învãþãmântului, bisericã,
învãþãtori.

Învãþãmânt românesc instituþionalizat în Maramureº din perioada
precizatã, a fost realizat aproape
exclusiv în ºcolile confesionale grecocatolice din localitãþile locuite
preponderent de români, sau în care
existau comunitãþi româneºti
importante. Este vorba de 50 de
localitãþi2, din care doar Sighetul era
localitate urbanã. De altfel, acesta din
urmã a avut un destin mai aparte în
ceea ce priveºte învãþãmântul
românesc.

Din punct de vedere canonic, pânã în 1853, anul înfiinþãrii
Episcopiei Gherlei, aceste localitãþi erau subordonate Episcopiei Greco–
1

Acest studiu face parte dintr-un material mai vast dedicat istoriei Învãþãmântului românesc din
Maramureº de la 1800 pânã la Marea Unire din 1918, care va fi publicat în numerele viitoare.
2
Aceste localitãþi, enumerate în ordine cvasi-alfabeticã dupã opul lui Tit Bud „Date istorice privind...”
erau: Apºa de Jos, Apºa de Mijloc, Bârsana, Berbeºti, Biserica Albã, Bocicoel, Borºa, Botiza, Breb,
Budeºti, Cãlineºti, Corneºti, Fereºti, Crãceºti (azi Mara), Cuhea (azi Bogdan Vodã), Deseºti,
Dragomireºti, Fereºti, Giuleºti, Glod, Slãtioara, Iapa, Ieud, Leordina, Moisei, Nãneºi, Onceºti,
Ocna ªugatag, Hoteni, Petrova, Poieni (azi Poienile Izei), Rona de Jos, Rozavlea, Sãcel, Sãliºtea
de Sus, Sãpânþa, Sarasãu, ªieu, Sârbi, Sat Slatina (azi ... În Ucraina), Sat ªugatag, Hãrniceºti;
Strâmtura, Sighetul Marmaþiei, Vad, Valea Porcului (azi Valea Stejarului), Vãleni, Viºeul de Jos,
Viºeul de Mijloc ºi Viºeul de Sus.
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Catolice a Muncaciului, pentru care, începând cu 1723, s-a creat Vicariatul
foraneu al Maramureºului.3 În 1839, dieceza Muncaciului se compunea
din ºapte arhidiaconate cu 44 protopopiate, incluzând 463 parohii, 1014
filii, cu 452.788 suflete pãstorite. În aceastã întinsã diecezã, Vicariatul
Maramureºului avea 10 protopopiate, din care numai patru erau aproape
în totalitate locuite de români: Protopopiatul Izei cu 14 parohii ºi o filie,
însumând 12.818 credincioºi români, din care 5 parohii erau vacante;
Protopopiatul Cosãului, cu 16 parohii ºi 3 filii, însumând 14.485 credincioºi
români, în care 6 parohii erau vacante; Protopopiatul Sighetului, cu 14
parohii ºi 4 filii, însumând 13.665 suflete, cu observaþia cã în acest
protopopiat erau incluse ºi parohiile rutene Apºa de Sus cu 1145 locuitori,
Câmpulung locuit în majoritate de maghiari ºi ruteni, cu 786 credincioºi
greco-catolici. În continuare Crãciuneºti cu filia Viriºmort, locuite de
ruteni, cu 466 credincioºi, Remeþi cu 296 locuitori ruteni, Sighet cu 1756
credincioºi români ºi ruteni, în care erau 6 parohii vacante ºi Protopopiatul
Viºeu cu 10 parohii ºi 6 filii, cu 15.776 suflete, în care erau incluse ºi
parohiile rutene: Ruscova, cu 883 credincioºi ºi Poienile de sub Munte,
care, împreunã cu filia Kirva (azi Repedea) numãra 3363 de credincioºi,
protopopiat în care erau 2 parohii vacante. ªcoli sistematice (întreþinute
de stat) erau puþine în comitatul Maramureºului, din care doar una întro localitate româneascã, cea de la Crãceºti (azi Mara), a cãrui director,
potrivit reglementãrilor timpului, era parohul local, Grigore Lomei. În
vicariat existau asemenea ºcoli la Bocicoiul Mare - ºcoalã vernacularã Luh (Lonká-Kis), Pollyana Koszo, Rona de Sus, Coºtiui, Frasin
(Körösmezö) - ºcoalã vernacularã -, Câmpulung la Tisa, Hruºova
(Körtvélyes), Sighet ºi la Ruscova.4 Unele din acestea au fost înfiinþate
dupã 1825, precum cea de la Coºtiui, Frasin, Câmpulung la Tisa, Hruºevo
ºi Ruscova.5 De observat cã aceste ºcoli au fost înfiinþate de obicei în
localitãþi aflate în posesia Erariului.
3

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum diocesis Muncaciensis pro anno domini 1861,
Pestini 1861, Typis Eduardi Poldini sen. &Julii Noséda, p. 57. Dintr-o listã cuprinzând 15 vicari foranei
ai Maramureºului dintre 1723 ºi 1856 doar trei au fost români, deºi la intervenþia maramureºenilor,
posibil secondaþi episcopii ardeleni, împãrãteasa Maria Tereza institui la 24 august 1776, un vicariat
românesc autonom pentru Maramureº (vezi ºi Filipaºcu Allexandru, Istoria Maramureºului, Editura
„Gutinul”, Baia Mare, 1997., pp. 139-141).
4
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum diocesis Muncaciensis pro anno dominiMDCCCIX,
Cassiae, Typis Caroli Werfer, Caes. Reg. Priv. Acad. Typographie, pp. 63-120, 279.
5
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum diocesis Muncaciensis pro anno
dominiMDCCCXXV, Budae, Typis regiae Universitatis, pp. 45-80.
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Însã învãþãmântul naþional era pus în Imperiul habsburgic sub o
dublã oblãduire: statul ºi cultele, românii maramureºeni având în acest
sens o situaþie deosebitã ºi nu tocmai favorabilã învãþãmântului propriu.
Dependenþa de Episcopia Muncaciului a fost încã o piedicã în dezvoltarea
învãþãmântului în limba românã. Deºi începuturile învãþãmântului
românesc coboarã, potrivit literaturii de specialitate, pe undeva în secolul
al XV-lea6, pentru consecinþele lor pentru perioada cercetatã, are
însemnãtate ciclul de reforme ale sistemului legislativ ce guverna
învãþãmântul, ce îºi are debutul cu reformele tereziene din a doua jumãtate
a secolului al XVIII-lea, ºi de aceea, date despre evoluþia învãþãmântului
începând cu aceste reforme pânã la revoluþia de la 1848, sunt cât se poate
de utile pentru înþelegerea evoluþiilor ulterioare.
Planul de învãþãmânt Allgemmeine Schulordnung, elaborat la
cererea împãrãtesei Maria Tereza de cãtre Johan Ignaz von Felbiger,
care iniþiase reforme în Silezia ºi venit în Austria la cererea acesteia, plan
devenit decret imperial ºi semnat de împãrãteasã la 4 decembrie 1774,
trebuia sã capete obligativitate pentru întreg imperiul. În partea
transleithanã nu ºi-a gãsit aplicare din pricina opoziþiei nobilimii maghiare,
dar a devenit baza pentru toate reglementãrile ulterioare în materie de
învãþãmânt. Noul cod al Cancelariei aulice, elaborat de Joseph Freiherr
von Urmeny ºi Daniel Tersztyansky pentru Ungaria ºi þãrile ei de coroanã,
numit Ratio educationis ºi aprobat de împãrãteasã în 1777, urmãrea
reorganizarea întregului învãþãmânt începând cu cel primar - pe care se
punea un accent deosebit - ºi terminând cu cel universitar. Acest
regulament, o adevãratã performanþã juridicã, nu ºi-a gãsit aplicare în
toatã extensiunea sa în partea transleithanã, din lipsã mai ales de
posibilitãþi financiare, numãrul ºi nivelul cadrelor didactice fiind sub
cerinþe, precum lãsa de dorit ºi calitatea spaþiilor ºcolare. A prins viaþã
însã în oraºele de coroanã, pe domeniile Erariului ºi în comunitãþile
religioase catolice.
6

Date privind istoricul învãþãmântului românesc din Maramureº pânã în prima jumãtate a secolului
XIX, în lipsa unor cercetãri sistematice, se gãsesc diseminate în studii ºi lucrãri consacrate istoriei
ºcolilor ºi învãþãmântului românesc; dintre acestea câteva repere bibliografice utile: Istoria
învãþãmântului din România, vol. I, E.D.P., Bucureºti, 1983; Albu. N. Istoria învãþãmântului
românesc din Transilvania pânã la 1800, Bota, I. M., Din istoricul învãþãmântului românesc din
Maramureº la sfârºitul secolului al XVII-lea, în Contribuþii la istoria învãþãmântului românesc, E.D.P.,
Bucureºti, 1970; Iorga N., Istoria învãþãmântului românesc, ediþie îngrijitã de I. Popescu Temiºan,
E.D.P., 1971.

https://biblioteca-digitala.ro

112

Revista Arhivei Maramureºene

Învãþãmântul primar, în organizarea instrucþiunii publice, devenitã
începând cu Maria Tereza o problemã de stat, ocupa loc preponderent,
ºcolile împãrþindu-se în funcþie de importanþa localitãþii în ºcoli rurale
sãteºti (scolae pagorum), ºcoli ale târgurilor (scolae oppidanae) ºi ºcoli
ale oraºelor (scolae urbanae), între cele din urmã existând ºcoli tip
destinate pregãtirii învãþãtorilor (scolae primares seu normales), cu
programa adaptatã acestui scop. De altfel, programa de învãþãmânt era
adaptatã fiecãrui tip de ºcoalã în parte precum ºi ocupaþiilor locuitorilor.
Fiecare naþiune se instruia în limba sa maternã, ca materii extraordinare
pentru ºcolile sãteºti erau prevãzute latina ºi germana, ultima devenitã
obligatorie pentru ºcolile târgurilor ºi oraºelor. Obiºnuit, programa pentru
ºcolile rurale cuprindea religia, cititul, scrisul, socotitul, cunoºtinþe legate
de ocupaþiile domestice, precum ºi elemente de educaþie civicã în scopul
de a forma cetãþeni cinstiþi ºi loiali imperiului. Anul ºcolar avea douã
semestre unul de iarnã ºi celãlalt de varã. Obligaþia de a înfiinþa ºcoli era
încredinþatã comunelor iar în privinþa frecvenþei ºcolare, nu era precizatã
obligativitatea, ci doar vârsta la care elevii trebuiau sã frecventeze ºcoala
de la 6 pânã la 13-14 ani când elevii sunt suficient de puternici pentru a fi
apþi de muncã. Conducerea superioarã a învãþãmântului era încredinþatã
Consiliului de Locumtenenþã, regatul maghiar fiind împãrþit în nouã
regiuni ºcolare, conduse fiecare de câte un director însãrcinat cu
supravegherea localã ºi executarea deciziilor Consiliului de
Locumtenenþã. Fiecare director era asistat de câte un inspector însãrcinat
cu supravegherea ºcolilor primare. Aceastã Ratio edecationis s-a aplicat
ºi în Maramureº.7
Împãratul Iosif al II-lea a decretat învãþãmântul obligatoriu pentru
toþi copiii cu vârste între 6 ºi 12 ani, încercând sã impunã acest principiu
prin penalitãþi severe aplicate pãrinþilor recalcitranþi. Tot lui i se datoreazã
crearea de ºcoli mixte, întreþinute de cãtre comune, frecventate de copiii
tuturor cultelor. Acestor douã decrete li s-a adãugat ºi impunerea limbii
germane ca limbã de învãþãmânt. Aceste prevederi însã, n-au fost în
vigoare decât o scurtã perioadã. Împãratul Leopold al II-lea, restabilind
constituþia maghiarã, singura dietã convocatã (1790-1791), dãdu
7

L’ensignement en Hongrie, Budapest, Imprimerie Victor Hornyánsky, 1900, pp. 63-65; Istoria
învãþãmântului din România, vol I, E.D.P., Bucureºti, 1983, pp. 235-240, 243; Mãlinaº, Ioan
Marin, dr. arhimandrit, Situaþia învãþãmântului bisericesc al românilor, în contextul reformelor
ºcolare din timpul împãrãtesei Maria Tereza(1740-80), a împãraþilor Iosif al II-lea (1780-90) ºi
Leopold al II-lea (1790-92), Editura Mihai Eminescu, Oradea, 1994, pp. 75-79.
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protestanþilor dreptul de liberã dispunere asupra ºcolilor lor. Aceºtia au
elaborat reglementãri speciale în privinþa ºcolilor primare (1795 ºi 1801),
sub influenþa cãrora Francisc I a decretat secunda Ratio educationis, care
se ocupa mai ales cu reglementarea învãþãmântului catolic ºi respecta în
linii mari principiile introduse de Ratio educationis, însã nu se mai insista
asupra învãþãmântului obligatoriu al limbii germane, ca o inovaþie
introducându-se abecedarele bilingve: o paginã în limba maternã ºi alta
în limba maghiarã, apoi ca element de noutate cuprindea prevederi privind
educaþia fetelor. ªi acest decret a suferit modificãri, de notat cele din
1828. Ferdinand al V-lea a promulgat în anul 1845 un nou decret, cunoscut
sub numele Systema Scholarum, respectându-l în linii mari pe cel din 1806,
cãruia însã îi aduce numeroase modificãri. Decretul stabilea o diferenþiere
între ºcolile primare elementare ºi ºcolile primare superioare. Primele
au douã clase, iar cele din a doua categorie sunt situate deasupra primelor.
Cum ultima clasã este împãrþitã în douã, ºcoala primarã completã
cuprindea cinci clase. Apoi stabileºte, cu severitate, obligaþia elevilor de
a frecventa ºcoala, precum defineºte ºi obligaþia de a crea ºcoli,
încredinþatã în primul rând comunelor, apoi nobililor ºi marilor
proprietari. Erau reglementate ºi condiþiile de serviciu ale învãþãtorilor,
prevãzând o pensie completã dupã treizeci de ani de învãþãmânt. Cea
mai importantã inovaþie rãmâne cea care priveºte formarea învãþãtorilor,
ridicând dreptul ºcolilor normale de a forma învãþãtori, sarcinã
încredinþatã unor ºcoli speciale destinate acestui scop având un curs de
doi ani.8
În acest context al continuãrii reformelor legislative tereziene de
cãtre împãratul Iosif al II-lea, se explicã ºi existenþa ºcolilor conscrise în
anul 1787 în toate localitãþile din cele patru plãºi de pe partea stângã a
Tisei din fostul comitat Maramureº. Sunt conscrise în acel an, ºcoli în
toate 8 localitãþile plãºii Sighet, cu o populaþie ºcolarã totalã de 588 elevi,
în cele 17 localitãþi ale plãºii Cosãu însumând o populaþie ºcolarã de 1057
elevi, în cele 9 localitãþi ale plãºii Viºeu cu numãr total de elevi de 1341
elevi ºi în cele 15 localitãþi ale plãºii de sus (Iza) cu o populaþie ºcolarã de
1409 elevi.9 Este ºi perioada în care episcopia Muncaciului a fost pãstoritã
de Andrei Bacinschi (1773-1809), care a transferat dupã desfiinþarea
8

L’ensignement en Hongrie, Budapest, Imprimerie Victor Hornyánsky, 1900, pp.65-68; Istoria
învãþãmântului din România, vol I, E.D.P., Bucureºti, 1983, pp. 241-242.
9
Istoria învãþãmântului din România, vol I, E.D.P., Bucureºti, 1983, pp. 276-277.
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ordinului iezuit din 1773, sediul episcopal la Ujgorod, deschis oficial în
1780. În 3 decembrie 1788 a fost deschis seminarul eparhial destinat
formãrii noilor clerici, cei mai promiþãtori seminariºti fiind trimiºi la
facultãþile teologice din Tirnavia, Pesta sau Viena. A întemeiat ºi o ºcoalã
pentru pregãtirea cantorilor ºi învãþãtorilor. La numirea sa ca episcop
gãsise optsprezece ºcoli rutene, la moartea sa lãsase mai mult de 300 de
astfel de ºcoli.10 Câte din aceste ºcoli au fost româneºti, deocamdatã nu
ºtim. Cert este cã în 1825 pomenita ºcoalã de cantori ºi învãþãtori nu era
menþionatã, în schimb în 1839 exista o Schola preparandiae pro futuris
ludidirectoribus, a cãrei director era vicarul episcopesc Ioan Csurgovich,
iar profesor preparandial era Anton Ruzinkovics, ºcoalã la care
frecventau în anul menþionat 19 elevi.11
În Maramureº, la începutul secolului XIX, cel puþin în localitãþile
de pe cursul superior al Izei ºi al Viºeului, ºcolile deschise în timpul
împãrãtesei Maria Tereza par sã fi avut o existenþã vremelnicã. În 17
martie 1802 Consiliul Locumtenenþial de la Pojon (Bratislava) emitea o
circularã în care se preciza cã în localitãþile unde sunt 50 de copii de
vârstã ºcolarã, parohii împreunã cu autoritãþile civile au obligaþia de a
deschide ºcoalã, unde copii sã-ºi însuºeascã elementele de credinþã ºi
moralitate; pãrinþii având obligaþia, sub ameninþarea unor mãsuri de
pedepsire sã-ºi trimitã copii la ºcoalã.12 Luatã în discuþie aceastã circularã,
în adunarea preoþeascã din 9 iulie 1802 a preoþilor din ieraºul de sus,
condusã de cãtre protopopul Ioan Mihali, s-a concretizat în câteva
propuneri: „Fiindcã încã, dupã intimatul din anul 1802, în luna lui iunie,
unde sunt cinzeci de prunci vrednici de umblat la ºcoalã, trãbã sã se deschidã
o ºcoalã, iar întru acest ieraºi, cât cã sunt ºi mai mare numãr [de] prunci,
necheiri nu sunt pânã amu aºezate ºcoale; pentru acea cu toatã sârguinþa
trãbã a lucra într-acea, ca cât de curând, sã sã redice, batur în satele cele
mai mari, ºcoale spre învãþãtura celor de lipsã a credinþei ºi din prociste.
Osãbite ºcoale, cari vor vre a fi dieci de besericã, de lipsã le va fi a merge la
ºcoalã ce de mijloc (centralis), cari va fi în Iod (Ieud n.n.) ºi a fi precum din
10

Peckar, B. Atthanasius , rev. OSBM, The Bishops of the eparchy of Munkachevo with historical
outlines, Byzantine Seminary Press, Pittsburgh, PA. 1979, pp. 25-28.
11
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum diocesis Muncaciensis pro anno
dominiMDCCCIX, Cassiae, Typis Caroli Werfer, Caes. Reg. Priv. Acad. Typographie, p. 20.
12
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în continuare DJANMM), Fond
Protopopiatul Greco-Catolic Viºeu, Protocolul congregaþiilor preoþeºti din tractul Viºeului 18011831, ds. 1, f. 8.
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aceasta, aºe ºi din cele osãbite ºcoale în tot anul de douã ori sã se trimitã
informaþie în doau exemplariumuri. ªi pentru ca învãþãtori, sau dacã li
oricari deodat ºi dieci sã aivã ceva îndemn, li sã rânduieºte 24 greiþãrei pã
lunã de la fiecare gasdã”.13 Cert este cã pomenita ºcoalã de la Ieud
funcþiona, întrucât Protopopul ieraºului Viºeu, împreunat cu cel al Izei,
Ioan Mihalyi, primea în 1811 de la parohul Bãiuþului, Ioan Kerecheº, o
sutã de bucoavne pentru necesitãþile acestei ºcoli.14 Ioan Mihalyi, care
administrase începând cu 1809 cele douã protopopiate, pãstorea în iulie
1810 un numãr de 10.809 români ºi 3250 ruteni, clerul subordonat
constând din 24 de preoþi din care 22 funcþionau în parohii curat româneºti,
unul într-o parohie ruteanã ºi unul într-o parohie mixtã românã ºi ruteanã.
Învãþãmântul era încredinþat cantorilor, numiþi în partea locului dieci,
care aveau obligaþia de a catehiza, dupã cum ºi preoþii din partea locului
aveau aceastã menire, potrivit cu instrucþiunile vicarului general episcopal, Ioan Kutka, din 15 martie 1811, preoþii aveau obligaþia sã-ºi înveþe
„pruncii în limba sa româneascã”.15 Diecii aveau obligaþia de a participa
la aceste conferinþe preoþeºti, unde cel puþin formal erau examinaþi, de
obicei din cânt bisericesc ºi tipic, reuniuni la care nu se prea grãbeau sã
participe, obligând pe protopop sã propunã mãsuri împotriva celor care
„din lene” nu participau. Însã nici pãrinþii nu se prea grãbeau sã-ºi trimitã
copiii la ºcoalã, avertizând preoþii cã autoritãþile civile vor lua mãsuri
neplãcute pentru aceºtia. Se recomanda preoþilor, ca ajutaþi de cãtre dieci,
sã realizeze intensiv cateheza, mai ales în timpul iernii când copii nu erau
plecaþi la câmp cu vitele, sau duminicile dupã amiaza.16 În primele trei
decenii ale secolului XIX, cu excepþia poate a primului deceniu,
preocupãrile autoritãþilor ecleziastice superioare, vicariatul foraneu al
Maramureºului, episcopia Muncaciului precum ºi a Consiliului
Locumtenenþial, în privinþa organizãrii învãþãmântului se reduc la
asigurarea unei instrucþii reduse constând în general în însuºirea
catehismului ºi a unor principii morale, cititul ºi scrisul nefiind menþionate.
Doar copiii preoþilor aveau o situaþie cu ceva mai favorizatã, acei copii
care trebuiau sã urmeze ºcolile latineºti, dupã o instrucþiune din 1813,
13

Ibidem, f. 18.
DJANMM, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Viºeu, Protocollum Missilium Literarum Districtus
cum Izensis Ab Anno 1809 usque Annum 1817 inclusive per Ioannem Mihalyi Parchum Ioodensein
VADiaconum &Districtus Izensi Administratorem deductum, ds. 2, f. 2v.
15
DJANMM, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Viºeu, ds. 1 f. 27.
16
Ibidem, f. 13 r, 28 r, 46 r, 53 v.
14
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înainte de a se prezenta la astfel de ºcoli trebuiau sã fie examinaþi de
cãtre protopop, îndeosebi în ceea ce priveºte cunoaºterea rugãciunilor ºi
a cântului bisericesc.17
Cu mai multã constanþã ºi cu rezultate concrete, în privinþa
funcþionãrii ºcolilor, a lucrat Basiliu Popovici, instalat episcop al
Muncaciului în 1837. În 1 octombrie 1838, adresa o circularã clerului din
Protopopiatul Cosãu, în care constata, dupã verificarea rapoartelor informative din amintitul protopopiat, cã ºcolile din Bârsana, Breb, Budeºti,
Deseºti, Vadu Izei, Bebeºti, Fereºti, Giuleºti, Sârbi, Nãneºti ºi Onceºti,
nu sunt frecventate de nici un copil. Aminteºte de datoria fiecãrui preot
de a se implica în deschiderea de ºcoli sub pedeapsã canonicã. Într-o
circularã din 5 decembrie acelaºi an, nou instalatul episcop, dupã o
motivare cu argumente de ordin teologic dar ºi pragmatic despre
necesitatea învãþãmântului ºi culturii în limba ruteanã sau românã,
reaminteºte obligaþia canonicã a preoþilor de a deschide ºcoli ºi asigurarea
personalului ºi a celor necesare cu concursul comunitãþii locale, sugerând
cã va lua mãsuri în cazul în care dispoziþiile nu vor fi înfãptuite.18 Un an
mai târziu dispoziþiile episcopului sunt dublate de cele ale Cosililului
Locumtenenþial, care cer imperativ sã fie asiguratã educaþia, în primul
rând cea religioasã a copiilor nãscuþi în credinþa catolicã.19 O circularã
din 24 ianuarie 1840 aducea reglementãri mai precise în privinþa
organizãrii învãþãmântului. Sarcina organizãrii învãþãmântului local revine
în primul rând preotului ºi comunitãþii parohiale care au sarcina de a
deschide ºcoalã parohialã; acolo unde nu este ºcoalã trebuie sã se ridice,
învãþãtorul totodatã ºi cantor, pentru a avea stabilitatea postului, va trebui
sã urmeze Preparandia, altfel nu va putea funcþiona decât ca suplinitor;
elevilor li se va preda religie, citire ºi aritmeticã în limba naþionalã. Întreaga
activitate organizatoricã ºi didacticã va fi supravegheatã de protopop
având atribuþii de inspector ºcolar, iar activitatea sa va fi sintetizatã în
rapoarte tabelare ce se vor comunica episcopului.20
O generaþie de cantori - învãþãtori localnici va funcþiona în
Protopopiatul Izei în deceniul al cincilea al secolului XIX, a cãror activitate
ºcolarã va debuta pentru unul din ei în 1838, pentru trei în 1840, pentru
17

Fond Protopopiatul Greco-Catolic Viºeu, ds. 2, f. 2 r.
Fond Oficiul Parohial Greco-Catolic Berbeºti, ds. 1, f. 6-7.
19
Ibidem, f. 13 r.
20
Ibidem, ff. 14-15.
18
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ºapte din aceºtia în 1841 ºi numai pentru cel din Slãtioara în 1843.21
Activitatea lor se va rezuma de cele mai multe ori doar la simpla catehizare
fãcutã fie acasã la ei, fie la bisericã. În ianuarie 1844 la Cuhea ºcoala
funcþiona într-o casã particularã, frecvenþa fiind neregulatã iar la Bocicoel
doar 4 elevi frecventau casa cantorului unde era ºi ºcoalã, pentru ostenealã
primea 10 fl. m.c. La ªieu ºcoala era tot într-o casã particularã iar la
Slãtioara, Glod ºi Botiza, nefiind ºcoalã se fãcea doar catehezã la bisericã.
În Sãcel unul sau doi elevi umblau la cantorul Trifoi. La Sãliºte în schimb
frecventau 30 de elevi, pe când la Dragomireºti din vina pãrinþilor nici un
elev nu frecventa ºcoala.22 Cu doi ani mai târziu chiar, nici în protopopiatul
Cosãului situaþia nu era diferitã: la Breb, Deseºti, Vãleni, Valea Porcului,
Fereºti, ªugãtag, Giuleºti, Hoteni ºi Hãrniceºti nimeni nu frecventa ºcoala,
la Bârsana, Budeºti, Berbeºti, Vad, Cãlineºti, Vãleni, Sârbi ºi Onceºti
doar doi sau trei copii umblau pe sãptãmânã, nici chiar la ºcolile erariale
din Crãceºti ºi Ocna ªugatag nu umblau decât câþiva copii.23 Cu toate
acestea, în acest protopopiat informaþiile tabelare24 cerute de episcopia
Muncaciului precizau cã la Bârsana în 5 martie 1846 la ºcoala primarã
preda cantorul Simion Ivanciuc care funcþiona în acea parohie de 25 de
ani. ªcoala era frecventatã de 13 elevi, dintre care 5 erau copii de nemeº
ºi 8 de plebeu. Din cei 13 elevi era doar o fetiþã. La Onceºti în 1843, nu
exista ºcoalã parohialã; în schimb la catehezã erau înscriºi 28 bãieþi ºi 35
fete. La Budeºti era ºcoalã parohialã, frecventatã în 1846 de 8 bãieþi, iar
în anul urmãtor de 10 bãieþi, unde învãþa cantorul Giurgi Nicolae de la
biserica din Susani. La Sârbi, în aceeaºi perioadã, predaserã mai întâi
cantorul Rohnean ªtefan ºi apoi mai târziu Borodi Filip, unde preotul
local, Laurenþiu Mihalyi, menþiona cã se învãþa silabisire în nu mai puþin
de patru limbi: româna, maghiarã, germanã ºi ruteanã. La Deseºti
frecventau, în 1846, 8 elevi, unde preda cantorul Pop Simion.

21

Fond Protopopiatul Greco-Catolic Iza, ds. 6/1848, f. 19.
Ibidem, ds. 3/1844.
23
Fond Oficiul Parohial Greco-Catolic Berbeºti, ds. 1, f. 45 r.
24
Fond Oficiul Protopopesc Greco-Catolic Cosãu, ds. 4, ff. 15-28.
22

https://biblioteca-digitala.ro

118

Revista Arhivei Maramureºene

ROMANIAN EDUCATION FROM MARAMURES
COUNTY UNTIL 1848
(SUMMARY)
Key words: confessional education,
compulsory education, education reforms,
church, teachers.
The beginning of the Romanian educational system in the historical Maramures dates, according to literature studies, somewhere in the
15th century. We can talk about an institutionalized form of education
only beginning with the reforms initiated by Maria Teresa through Ratio
Educationis. The Romanian schools created during Joseph II had apparently only a temporary existence.After that date there were schools in
few villages and only after 1840, along with the enthronement of the Bishop
of Muncaciu, Baziliu Popovici, to which the Romanians from Maramures
belonged canonically too, schools were established in many Romanian
villages. To form primary school teachers for these schools, a Preparandia
was set up in Ujhorod, but there were only modest cantor teachers that
worked in the Romanian villages.
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PRIMA EPIDEMIE DE HOLERÃ ÎN MARAMUREª.1
STUDIU DE CAZ

Varga Zsolt

Cuvinte cheie: holerã, pandemie,
mortalitate, carantinã, demografie

Absolvent al Facultãþii de Istorie
ºi Filosofie, Universitatea ,,BabeºBolyai’’, secþia Istorie, specializarea Istorie Contemporanã
(2005). Profesor, în prezent arhivist
la Direcþia Judeþeanã Maramureº
a Arhivelor Naþionale.

Cercetãtorii demografiei, pe
lângã întocmirea unor date statistice,
au menirea ºi de a evidenþia, de a
aduce la luminã unele aspecte
istorice, referitoare la structura,
mentalitatea, nivelul de trai al unor
populaþii bântuite de pandemii surprinzãtoare, neaºteptate, dezvãluind
ºi prelucrând sursele ce privesc în mod concret soarta lor. Chiar dacã nu
se poate compara cu efectele survenite în urma celui mai înspãimântãtor
flagel medieval – ciuma – în sensul cã rata mortalitãþii între cele douã
pandemii e total diferitã, holera pare sã fie înlocuitorul redutabilului flagel
în mentalitatea colectivã, ºi isteriile provocate de aceastã boalã fiind
aproape identice cu cele ale molimei mult mai vestite ºi mai temute.
Epidemiile, indiferent de gradul în care afectau populaþia, izbeau profund
pe autohtoni, deoarece nu existau reþete de tratare ºi vindecare ale acestor
boli grave, nu neapãrat doar în Maramureº ci ºi în zonele adiacente.
Tema epidemiilor de holerã din nordul Transilvaniei, în special în
zona Maramureºului, dupã cunoºtinþele noastre, nu a fost deloc exploatatã
de cercetãtori români; nu existã o istoriografie a acestei probleme din
regiune. Cercetãtorii strãini care s-au ocupat de efectele pandemiilor
asupra populaþiei din regiunea nord-esticã a Imperiului Habsburgic,
1

Prin Maramureº înþelegem teritoriul istoric, politico-administrativ cu centrul la Sighet, care
cuprindea ºi teritoriile de la nord de Tisa, actual încorporate Ucrainei, fãrã fracþiunile alipite
actualului judeþ din comitatele Sãtmar ºi Solnoc-Dãbâca.
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devenit ulterior Austro-Ungaria, au publicat studii cu caracter regional
sau au integrat problema epidemiilor în lucrãri ºtiinþifice mai complexe.2
Articolul nostru este de fapt o scurtã introducere într-o problemã,
care pânã în prezent, a fost aproape feritã de interes. Am avut intenþia de
a urmãri ºi de a respecta precizãrile concepute de Massimo Livi-Bacci3 în
ceea ce priveºte tematica ºi principiile stabilite în domeniul cercetãrii
epidemiilor de ciumã, cele care incontestabil sunt valabile ºi în analiza
pandemiilor de holerã: încadrarea ei în spaþiu ºi timp; dispariþia ºi efectele
ei demografice pe o perioadã mai îndelungatã. Însã aceste principii nu
pot fi urmãrite ºi aplicate în cazul prelucrãrii epidemiei din 1831 în
Maramureº. Aici rata morbiditãþii ºi implicit a mortalitãþii, în comparaþie
cu populaþia judeþului ajungea mult sub procentul de 1% (la o fracþiune
nesemnificativã) ceea ce exclude abordarea chestiunii din privinþa
influenþei exercitate asupra locuitorilor din punct de vedere demografic.
Analizele epidemiilor au anumite particularitãþi specifice privind
cercetarea evoluþiei demografice a populaþiei. Pe lângã documentele care
sunt considerate ca fiind utilizabile în reconstituirea miºcãrii populaþiei
(registre de stare civilã, liste cu decedaþi, cu emigranþi/imigranþi etc.) se
valorificã ºi surse specifice: administrative, care prevedeau dispunerea
de cãtre autoritãþi ale unor mãsuri economice, de sãnãtate, de ordine
publicã, informaþii strict referitoare la pandemii, cum ar fi rapoartele
medicilor, a comisiilor speciale, documentele care reflectã activitatea
comisarilor, ºi nu în ultimul rând sursele private.
Maramureºul, din prisma izvoarelor istorice, poate fi considerat
copilul vitreg al Bazinului Carpatic. Sursele primare ale demografiei
istorice, registrele parohiale de stare civilã au început sã fie întocmite
aici relativ târziu, cu puþine excepþii, abia dupã deceniul 3 al secolului al
XIX-lea, autoritãþile ecleziastice nerespectând ºi neaplicând hotãrârile
Sinodului de la Trident, care la mijlocul veacului al XVI-lea a obligat
clerul catolic sã întocmeascã registre, aºa procedând ºi organizaþiile
protestante. În ceea ce-i priveºte pe ortodocºi, primul registru parohial
de stare civilã deþinut de Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor
Naþionale dateazã din anul 19004.
2

Ne referim aici în special la publicaþiile lui dr. Tamás Faragó, prof. emerit al Universitãþii
„Corvinus“ Budapesta.
3
Tamás Faragó, Romanian Journal of Population Studies, 1/2008, Maramureº and the Cholera
1831-1893, pp. 38-39.
4
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în continuare DJAN MM), Colecþia Registre
de Stare Civilã, Fond Prefectura Judeþului Maramureº, seria Duplicate de stare civilã, inv. 24.
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O altã problemã care pune în dificultate munca cercetãtorului este
aceea cã prima pandemie de holerã a izbucnit în perioada în care
cunoºtinþele ºi capacitãþile autoritãþilor, cele care aveau menirea de a
întocmi documentele referitoare la mãsurile luate pentru stoparea ºi
eradicarea contagiunii erau departe de a fi satisfãcãtoare. Majoritatea
funcþiilor publice fuseserã atribuite persoanelor recrutate din rândul elitei
locale, care au dobândit treptele în ierarhia administrativã datoritã originii
lor ºi ale poziþiilor sociale înrãdãcinate, moºtenite din epoci strãvechi. În
Maramureº, în 1831, de obicei funcþionarii domeniului cãmãrii regale, a
salinelor, juzii plãºilor ºi comisarii desemnaþi pentru scurt timp aveau
atribuþiile de a aduce la cunoºtinþa comisarului de holerã a regiunii, datele
referitoare la avansarea flagelului, la schimbarea stãrii de sãnãtate a
populaþiei. Chiar ºi cei doi curieri însãrcinaþi cu asigurarea contactului rapid
ºi permanent între înalþii funcþionari maramureºeni ºi comisarul regal regional, staþionaþi la Dolha ºi Hust, au fost recrutaþi din rândul privilegiaþilor5.
Dacã am face o comparaþie între rapoartele medicilor ºi cele
întocmite de alte persoane, am putea constata cã acestea din urmã doar
în proporþie de 40% aveau îndrãzneala de a afirma cã rãposatul a decedat
de holerã, în restul cazurilor declarau „suspiciunea de holerã”.
Dãrile de seamã statistice, referitoare la epidemia de holerã din 1831,
ale furnizorilor de date, întocmite în funcþie de pregãtire
profesionalã/ocupaþie.6

ªi mai incomplete sunt consemnãrile îmbolnãvirilor, deoarece
numai de numãrul morþilor erau siguri, în ceea ce priveºte numãrul
persoanelor îmbolnãvite, ºi dintre ei câþi sunt infectaþi, „nemedicii” erau
5

Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale fond Prefectura Judeþului Maramureº, Seria
“Protocoale de ºedinþã ale Congregaþiei Comitatului”, reg. nr. 148/1831, f. 16.
6
Tabel parþial reprodus. Tamás Faragó, Humanitárius katasztrófák Máramaros vármegyében a
középkortól az elsõ világháborúig, http://www. demografia.hu/torteneti/tortdem_2005.pdf, p. 30 –
accesat la data de 08.09.2009.
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indeciºi - fapt din care rezultã o conscriere destul de imprecisã. Datele
culese au valori inexacte ºi pe baza lor se pot calcula indici îndoielnici de
îmbolnãvire ºi letalitate.
În general, pânã la ultimul sfert al secolului al XIX-lea, lipsa de
preocupare ºi incompetenþa funcþionarilor administraþiei locale a
determinat o scãdere a calitãþii datelor statistice utilizabile, ceea ce
îngreuneazã prelucrarea lor. Datele oficiale de obicei subestimeazã
letalitatea, ºi paralel, supraevalueazã morbiditatea. De exemplu,
autoritãþile stabilesc pentru epidemia din 1831 un numãr de 468 de morþi.
În schimb episcopul vicar, Peter Anderko, la solicitarea comisiei
comitatense, pe baza datelor furnizate de clerul greco-catolic, indicã în
raportul sãu înaintat cãtre comitatul Maramureº, 1010 decedaþi pânã la 20
septembrie 1831, din rândul credincioºilor greco-catolici, din cele 10
protopopiate aflate sub administrarea lui: Bocicoiu Mare – 17, Dolha – 74,
Hust – 156, Iza – 119, Cosãu – 14, Sighet – 36, Talaborfalva – 93, Taraºeva
– 57, Verhovina – 207, Viºeu – 237. El menþioneazã neincluderea pe listã a
celor 15 romano-catolici ºi 39 izraeliþi, fiindcã, pentru ei nu existã o statisticã
precisã. („ide nem számlálván a 15 Rcatholicusokat és 39 zsidókat, mint
hogy ezek eránt tökélletes jegyzés nintsen”)7. Subliniem faptul cã în acest
raport nu se face referire la populaþia de confesiune reformatã.
Trebuie sã amintim o ultimã problemã, deloc neglijabilã, care creeazã
dificultãþi pentru cercetãtori: pãstrarea documentelor referitoare la epidemii.
Odatã cu încetarea pandemiilor, aceste acte ºi-au pierdut importanþa. În
comparaþie cu alte categorii de documente, de exemplu cele referitoare la
impozite, moºii, testamente, recrutãri, atestarea originii unor familii etc. aceste
înscrisuri pare cã au devenit o povarã ºi nefiind considerate importante, putem
presupune cã majoritatea lor au fost eliminate.
Din punct de vedere al epidemiologiei, secolul al XIX-lea se poate
numi ºi ,,veacul holerei’’ – cel puþin în estul continentului. Istoricii
medicinii, începând cu a doua treime a secolului al XIX-lea pânã la al
doilea deceniu al secolului XX au înregistrat 7 pandemii de holerã. Primul
7

DJAN MM., fond Prefectura Judeþului Maramureº, Seria “Documente ordonate pe probleme”,
dos. nr. 42/1831-1832, f. 207. Menþionãm faptul cã raportul vicarului fusese întocmit în 13
decembrie 1831, însã cuprinde informaþii referitoare la numãrul decedaþilor de holerã pânã în 20
septembrie. În legãturã cu exactitatea datelor invocãm doar un singur exemplu: moartea de holerã
a greco-catolicilor din Câmpulung la Tisa a fost marcatã prima datã în 10 septembrie, iar ultima
înregistrare este cea din 20 octombrie, aºa cum rezultã din informaþiile cuprinse în Colecþia
Registre de Stare Civilã, reg. nr. 867, f. 101.
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flagel, ce vine în continuarea ciumei s-a rãspândit din India în anul 1817,
de data aceasta oprindu-se la Volga. Al doilea pornea din principalul ei
focar, din mlaºtinile fluviilor Indus ºi Gange, în 1826, ºi era prima
pandemie care a ajuns nu numai în Europa, ci ºi în America de Nord.
Lumea „modernã” înfrunta astfel redutabila boalã care era cunoscutã
anterior numai în anumite zone ale Asiei. „Boala de fiere” începea sã
ameninþe Europa la sfârºitul anilor 1820. În 1823-1824 a pãtruns în
Imperiul Rus, în zonele Astrahan ºi Marea Caspicã, în vara anului 1830 a
ajuns în Moscova ºi Kazan, ºi la sfârºitul aceluiaºi an era prezentã în Galiþia
ºi Moldova8.
Restul Europei simþea în anul urmãtor urgia. Epidemia pãtrundea
în luna mai în oraºele Riga ºi Danzig, în iulie în St. Petersburg ºi Poznan,
în august în Viena ºi Berlin, iar în toamna anului 1831 pustiise teritoriile
prusace, sãseºti, cehe, oraºele situate pe litoralul Mãrii Nordice, în principal oraºul Hamburg9.
Maramureºul a avut noroc multiplu. Aºezarea geograficã are o
importanþã deosebitã în cazul molimelor, deoarece þinuturile rar populate, lipsite de forfotã suferã cele mai mici pierderi. În cazul comitatului
a contat foarte mult densitatea rarã a populaþiei în raport cu suprafaþa
totalã a acestuia, tipologia localitãþilor – sate rãsfirate, în marea lor
majoritate – practica de cultivare a pãmântului care s-a desfãºurat aici
individual sau în grupuri mici. În aceste condiþii epidemiile de holerã, ale
cãror rãspândiri au fost generate în primul rând de aglomeraþiile urbane,
condiþiile nesatisfãcãtoare de igienã, apa potabilã infectatã, nu s-au extins
la un numãr mare de populaþie ºi nu aratã acea imagine fioroasã cu care
ne întâlnim în literatura istoricã a vremii.
S-a considerat cã pandemia „naþionalã” din 1831 îºi are originile
în Maramureº. Epidemiologul Gusztav Rigler consfinþea chiar acestei
chestiuni un studiu temeinic, bazat pe cercetarea surselor arhivistice, ºi a
ajuns la concluzia cã holera a pãtruns în Bazinul Carpatic prin intermediul
unui evreu colportor originar din Bucovina10, care i-a infectat pe plutaºii
ruteni, transportatori de sare pe Tisa, întruniþi la Sighet. Însã, nãpasta îºi
face apariþia concomitent în douã zone îndepãrtate, în Ugocea, în nord8

László Kiss, Látták, hogy jön? Védekezési kísérletek az elsõ magyarországi kolerajárvány idején. http:/
/www. demografia.hu/torteneti/tortdem_2005.pdf, p. 76– accesat la data de 08.09. 2009.
9
Idem, Dögvész és epekórság,p.2, http://www.valosagonline.hu/
index.php?oldal=cikk&cazon=165&lap=0.
10
Tamás Faragó, op.cit., p. 49.

https://biblioteca-digitala.ro

124

Revista Arhivei Maramureºene

estul Ungariei ºi în comitatul Torontal, care era situat în sudul þãrii11.
Primele cazuri în Maramureº au fost înregistrate doar cu douã sãptãmâni
mai târziu, în Albeºti12. Emil Shultheisz a menþionat cã boala infecþioasã
bacterianã a izbucnit datoritã unor ruteni galiþieni care se preocupau cu
transportul sãrii13. Istoricul-demograf Tamás Faragó afirmã cã infectarea
plutaºilor ruteni din Irholþ (azi -Vilhivci, UA), acuzaþi de posteritate cu
rãspândirea bolii, s-a întâmplat probabil în timpul drumului parcurs pe
Tisa, în comitatului Ugocea14.
Ipotezele care pun pe seama Maramureºului rãspândirea
contagiunii nu pot fi verificate pe baza documentelor pãstrate la DJAN
MM. Considerãm totuºi cã acestea sunt poveºti înrãdãcinate în
mentalitatea colectivã cu diferitele ei variante, pentru cã, pânã-n prezent,
nimeni n-a reuºit sã demonstreze neglijenþa sau vinovãþia autoritãþilor
maramureºene.
Congregaþia Comitatului a fost informatã în ultima zi a anului 1830
de izbucnirea „redutabilului flagel” în Guberniul Chiovian (Kiev) ºi în
Podolia, care dupã câteva zile a ajuns la marginea circumscripþiei Tarnapol
(Galiþia)15. Autoritãþile centrale l-au desemnat ca ºi comisar regal al
regiunii pe baronul Sigismund Perenyi16, investit în funcþie pentru a lua
mãsuri preventive. Administraþia localã, în frunte cu vicecomitele Paulus
Szaplonczay, neaºteptând instrucþiunile centrale, a acþionat surprinzãtor
de repede: a dispus blocarea trecãtorilor cu arbori doborâþi sau orice alte
mijloace pentru a reduce la minim posibilitatea circulaþiei persoanelor
pe linia frontierelor, rãmânând deschise pentru o scurtã perioadã douã
puncte de trecere, la Sãcel ºi Frasin (Szacsal, Kõrösmezõ), ordonând
totodatã pãzirea lor cu bãrbaþi selectaþi, „sãnãtoºi ºi voinici”17. Pânã la
sosirea comisarului regal, în localitãþile Frasin, Luhi, Poienile de sub
Munte (Ruszpolyána), Brusztura, Sãcel precum ºi în zona Verhovina, au
fost delegaþi comisari, iar pretorii plãºilor au primit ordinul de a angaja
strãji dotate cu armament. Ulterior, li s-a cerut întocmirea unei situaþii
cu cantitatea de hranã stocatã, din convingerea cã izolarea zonelor con11

Ibidem, p. 50.
Ibidem.13Emil Shultheisz, A magyarországi járványok történetébõl,http://www.mek.niif.hu/05400/
05425/ Shultheisz_Jarvanyok.pdf – accesat la data de 01.09.2009.
14
Tamás Faragó, op.cit., p. 50.
15
DJAN MM., fond Prefectura Judeþului Maramureº, Seria “Protocoale de ºedinþã ale Congregaþiei
Comitatului”, reg. nr. 148/1831, f. 7.
16
Ibidem, f. 2.
17
Ibidem, f. 7.
12
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taminate atrage dupã sine întreruperea activitãþilor economice, creând
dificultãþi în aprovizionare. Preoþii au fost rugaþi ca în timpul slujbelor
populaþia sã fie lãmuritã de periculozitatea consumului excesiv a alcoolului
ºi în special a pãlincii, cerându-se totodatã abstinenþã ºi la petreceri
familiale cum ar fi nunta sau botezul18.
Luarea mãsurilor severe au fost justificate cu argumente cam
„interesante”, ce demonstreazã cã autoritãþile nu aveau nici mãcar minime
cunoºtinþe de genul ºi modalitatea de rãspândire a bolii. Acestea afirmau
cã aplicarea dispoziþiilor prezentate la întrunirile congregaþiei nu pot fi
ignorate, deoarece majoritatea persoanelor care strãbat comitatul sunt
evrei sau negustori ce fac comerþ cu piele ºi blanã, materiale considerate
cele mai potrivite importãrii bolii19.
A fost dezbãtutã ºi absenþa medicilor. Autoritãþile au cerut sprijinul
comisarului regal pentru detaºarea în judeþ a 11 medici sau vivandierei,
dintre care patru doar în Plasa Superioarã, unde nu a practicat meseria
niciun personal sanitar. Lipsa mai puþin acutã de felceri s-a înregistrat în
plãºile Cosãu, Verhovina, Sighet ºi în Plasa Inferioarã.20
De-a lungul graniþei de nord a imperiului se afla un cordon sanitar,
iar zonele contagiate au fost puse sub carantinã, în jurul cãreia au fost
înfiinþate puncte (colibe) de supraveghere. Suspecþii erau nevoiþi de a
îndura aici 21 de zile, þinând legãtura cu mediul exterior dupã reguli stricte,
fãrã contact personal.21 Pe lângã carantinã se mai folosea, de obicei la
târguri, rastelul (rastellum), care era de fapt o palafitã ridicatã din 3
rânduri de stâlpi, cu interpolarea cãreia s-a realizat schimbul de marfã
între localnici ºi negustori strãini. Existenþa rastelului în cazul nostru poate
fi doveditã doar la Sighet22.
Ca mãsurã de profilaxie meritã amintit cazul factorilor poºtali,
cãrora li s-au interzis depãºirea barierelor, iar corespondenþa au preluato strãjuitorii posturilor cu o precauþie extinsã pânã la extremitate.23
Chiar dacã Sigismund Perényi a informat administraþia comitatului
cã îndatorirea ei se limiteazã la punerea în carantinã doar a indivizilor
18

Ibidem, ff. 3-17.
Ibidem, p. 13.
20
Ibidem, p. 14.
21
DJAN MM., fond cit., Seria “Documente ordonate pe probleme”, dos. nr. 41/1770-1831, f. 86.
22
DJAN MM., fond Primãria Oraºului Sighet, Seria „Registre contemporane de evidenþã“, reg. nr.
43, f. 35.
23
DJAN MM., fond Prefectura Judeþului Maramureº Seria “Protocoale de ºedinþã ale Congregaþiei
Comitatului”, reg. nr. 148/1831, f. 8.
19
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care sosesc din zone deja infectate, în scurt timp, cu închiderea punctului
de trecere de la Sãcel24, Maramureºul se afla baricadat, izolat aproape
ermetic.
Acþionarea rapidã a administraþiei comitatense nu presupune ºi
aplicarea automatã a deciziilor luate. Deºi s-au pãstrat o serie de
documente care vizeazã modul de a evita infiltraþia, de a stopa, de a
înlãtura molipsirea ºi totodatã instrucþiuni pentru medicii ºi comisarii
aflaþi în zonele infectate, nu am identificat în arhiva comitatului niciun
act, nicio menþiune în protocoalele congregaþiei comitatului referitoare
la prima constatare a bolii, la rãspândirea ei teritorialã (înþelegând aici
plãºile din Maramureº), la înfiriparea sezonalã ºi la precizarea numãrului
populaþiei expusã flagelului. Prin urmare, nu se ºtie în ce mãsurã hotãrârile
congregaþiei au fost îndeplinite.
Medicii, comisarii regionali sau comunali primeau instrucþiuni
stricte25. Erau obligaþi sã completeze un tabel care urma sa fie înaintat
sãptãmânal autoritãþii comitatense. Medicii, în fapt, întocmeau niºte foi
de observaþie ale pacienþilor, care cuprindeau informaþii referitoare la
numele, vârsta ºi sexul îmbolnãvitului, de asemenea dacã sunt trataþi
acasã sau în spital, denumirea bolii, tratamentele, precum ºi alte aspecte
cu privire la evoluþia stãrii de sãnãtate a infectaþilor.
Comisarii desemnaþi din rândul elitei locale, la prima vedere, se
pare cã au încercat sã-ºi îndeplineascã sarcinile. Înregistrãrile rapoartelor
înaintate cãtre autoritãþile centrale ar putea sã fie dovada incontestabilã
a spiritului de responsabilitate, însã totul ar putea sã fie doar o aparenþã.
Pentru exemplificare, în 1831-1832 s-au întocmit 36 de rapoarte generale,
printre care Maramureºul figureazã doar cu cinci date diferite26, ceea ce
înseamnã cã, ori demnitarii comitatului au multiplicat, fãrã modificãri,
statisticile sãptãmânale înaintate structurilor centrale, ori copistul
Consiliului Locumtenenþial, neavând alte posibilitãþi, a transcris în
repetate rânduri datele, fãrã corecturi.
Epidemia din 1831 nu a avut un impact demografic relevant asupra
comitatului. Menþionãm faptul cã, în comparaþie cu efectele epidemiilor
de ciumã, care nimicea 10-40% din populaþie, ravagiul pandemiilor de
„Cholera morbus” ajungea doar la un procent de 1-5%27, ceea ce înseamnã
24
25

Ibidem, p. 13.
DJAN MM., fond cit., Seria “Documente ordonate pe probleme”, dos. nr. 41/1770-1931.

26

Tamás Faragó, op.cit. p. 28.

27

Idem, Romanian Journal of Population Studies, 1/2008, p. 33.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

127

totuºi decesul a sute de mii de oameni în unele provincii. Balanþa holerei
reflectatã în raportul general final indicã 536.517 de îmbolnãviri ºi 237.641
de decese în provinciile Regatului Maghiar28. În Borºod, comitatul care
acuza cel mai vehement Maramureºul29 cu rãspândirea molimei, s-au
înregistrat aproape 7000 de decese30, de 14 ori mai mulþi morþi în
comparaþie cu datele oficiale sighetene, ceea ce demonstreazã evoluþia
foarte „domoalã” a pandemiei la nivel local. Medicul Ludovic Kapu (care
consacrase o disertaþie a bolii contagioase în urmãtorul an, dedicatã
primului vicecomite a comitatului Maramureº, Paulus Szaplonczay31),
raporteazã în 6 octombrie experienþele dobândite în urma vizitelor
efectuate în localitãþile Cuhea (Bogdan Vodã), Dragomireºti, ªieu,
Rozavlea, Leordina ºi Ruscova, afirmând, cam sarcastic, cã numãrul
medicilor din zonã depãºeºte numãrul pacienþilor, deoarece doar la Ieud
a diagnosticat un caz de îmbolnãvire32.
Numãrul morþilor înregistraþi în registrele parohiale de stare civilã
pare sã confirme cele relatate. Prin sondaj s-au verificat registre cu decese
din localitãþi maramureºene mai populate sau mai colcãite, datoritã
exploatãrii salinelor. Chiar dacã nu se ºtie cu exactitate numãrul localnicilor,
se poate constata o relativã imponderabilitate a pãtrunderii pandemiei. În
Sighet, centrul administrativ al comitatului, au fost înregistrate 8 decese
din rândul greco-catolicilor, 3 reformaþi ºi niciun romano-catolic. În
Câmpulung la Tisa erau îngropaþi 7 morþi greco-catolici, (date referitoare
la reformaþi ºi romano-catolici DJAN MM nu deþine). La Teceu nu s-au
înregistrat victime din rândul reformaþilor ºi romano-catolicilor, însã lipsesc
duplicatele de stare civilã cuprinzând decedaþii de confesiune greco-catolicã
din anul 1831. La Ocna ªugatag în registrul parohial greco-catolic nu este
nicio înregistrare, dar s-a menþionat decesul din cauza holerei a unui
romano-catolic. În Dragomireºti figureazã 6, ºi doar la Viºeu de Jos (în
lipsa registrelor de stare civilã din comuna Viºeu de Sus) au sucombat un
numãr de peste 20 de persoane33.
28

László Kiss, op.cit., p. 87.
DJAN MM., fond cit. Seria “Protocoale de ºedinþã ale Congregaþiei omitatului”, reg. nr. 148/
1831, ff. 328-329.
30
Tamás Faragó, op. cit., p. 50.
31
Ludovicus Kapu, Dissertatio inauguralis medica de Cholera…, Pestini, Typis Trattner-Károlyanis,
1932.
32
DJAN MM., fond cit., Seria “Documente ordonate pe probleme”, dos. nr. 42/1931-1932, f. 197.
33
DJAN MM., Colecþia „Registre de Stare Civilã”, reg. nr. 258, 260, 1923, 867, 1247, 1250, 1871,
1018. Duplicate de Stare Civilã, serie în curs de prelucrare, Localitatea Teceu, 1831.
29
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Din informaþiile de mai sus putem sã tragem ºi alte concluzii: lipsa
înregistrãrilor cazurilor de decese ar putea însemna imprudenþa ºi
sucombarea preoþilor. Metoda de înhumare fusese adusã la cunoºtinþa
clericilor, cãrora, printre altele, li s-a interzis apropierea la o distanþã mai
micã de 20 de stânjeni faþã de sicriu34. Bacteria „Vibrio cholerae”,
descoperitã de Robert Koch în anul 1884, nu se transmite de la un om la
altul prin cãi aeriene, are nevoie de „sol fertil”, cum ar fi apa sau alimentele
contaminate, afectând doar prin intermediul sistemului digestiv. Cum în
Maramureº nu se folosea fosa septicã în aceea vreme, ºi o singurã
neglijenþã, cum ar fi, un pahar de apã consumat din fântâna gospodãriei
unde preotul avea atribuþia de a face ultimul maslu, sau înþepãtura
provocatã de o muscã, deoarece ºi muºtele au transmis boala, ducea la
repercusiuni catastrofale. Lipsa înregistrãrilor decedaþilor în anul sau în
sezonul (vara/toamna) de rãspândire a epidemiei în trei localitãþi din cele
ºase evaluate poate fi justificatã ºi cu contaminarea clericilor, cei care au
dat ultima împãrtãºanie. Altfel e greu de explicat inexistenþa duplicatelor
de stare civilã, a lunilor absente în care pandemia ºi-a strâns victime sau
schimbarea bruscã a caracterului scrisului în registrele parohiale în
sãptãmânile în care holera era prezentã.
În concluzie, pandemia din 1831 a influenþat mai mult economia
maramureºeanã ºi starea de spirit, decât structura populaþiei. Intenþia
noastrã de a prezenta repetatele cereri a maramureºenilor în privinþa
obþinerii permiselor de trecere a graniþelor pentru aprovizionare cu
cereale, pentru evitarea foametei, spaima celor care rezistau sãptãmâni
îndelungate în carantinã, aversiunea faþã de medici, de medicamente ºi
chiar de hrana provenitã din afara zonei pãzite, pare sã fie inoportunã în
acest studiu35. Consecinþele demografice a rãspândirii flagelului în
Maramureº, efectul pe plan economic, social sau mental nu pot fi
prezentate din prisma evenimentelor desfãºurate într-un singur an. În
consecinþã intenþia noastrã este aceea de a prelucra în viitorul apropiat
sursele documentare din anii 1836, 1848-1849, 1855, 1866, 1872-1873 ºi
1893, pentru a avea o imagine mult mai generalã.

DJAN MM., fond Primãria Oraºului Sighet, Seria Registre contemporane de evidenþã, reg. nr. 43,
f. 41
35
Considerãm cã aceste evenimente meritã a fi tratate în context mai larg, din prisma tuturor
pandemiilor de holerã din secolul al XIX-lea.
34
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DIE ERSTE CHOLERAEPIDEMIE IM KREIS
MARAMURESCH FALLSTUDIE
(ZUSSAMENFASSUNG)
Schlüsselwörter: Cholera, Epidemie, Mortalität,
Quarantäne, Demografie
Kaum ein Jahrhundert nach dem Aufhören der größten und
grausamsten Epidemie der Welt, muss Europa eine neue, unbekannte
Pandemie bekämpfen. Das Cholera, obwohl was die Vertilgung betrifft
nicht mit der Pest verglichen werden kann, wurde in der modernen Welt
zum Synonym des Todes. Vom Jahre 1831 erscheint sie mehrmals nicht
nur in Europa, sondern auch in der neuen Welt und übt ernste Wirkung
auf die demografische Struktur der Bevölkerung und auf deren Vorgänge.
Zweck unserer Fallstudie - neben der Bekanntmachung des ersten
Choleraverlaufs im Kreis Maramuresch - ist die Schilderung der
Forschungsproblematik. Da uns aus dem XIX. Jahrhundert wenige
Verwaltungsdokumenten zur Verfügung stehen und die Standesamt im
Landkreis nur noch am Anfang war, wird die Hauptquelle unserer Studie
von den Protokollen der Generalsammlungen gegeben. Obwohl diese
vor allem die Vorbeugungsmaßnahmen enthalten, können wir die
Problematik des Seuchenausbruches, der Morbidität und Letalität
verstehen, und wir hoffen, dass wir Ihnen nach der Untersuchung von
mehreren größeren Epidemien, ein umfassendes demografisches Bild
über die Wirkungen der Choleraepidemien anbieten können.
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RELAÞII INTERCONFESIONALE ÎN PROTOPOPIATELE
ORTODOXE SOLNOC II ªI CETATEA DE PIATRÃ ÎN A
DOUA JUMÃTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ªI
ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
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Cuvinte cheie: relaþii
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cãsãtorii mixte

Problematica relaþiilor inter-

confesionale este una specificã
Transilvaniei secolului al XIX-lea,
reprezentând în fapt rezultatul
evoluþiilor istorice de pânã atunci.
Ortodoxismul ºi grecocatolicismul erau cele mai importante confesiuni ale populaþiei româneºti din Transilvania din secolul al XIXlea. Greco-catolicismul a devenit o realitate confesionalã a Transilvaniei
începând cu secolul al XVIII-lea odatã cu stãpânirea habsburgicã. Prin
Diploma Leopoldinã din anul 1691, s-au recunoscut trei naþiuni politice
– maghiari, saºi ºi secui – ºi patru religii recepte – catolicã, luteranã, calvinã
ºi unitarianã. Deºi au luat în stãpânire teritoriul Ardealului, Habsburgii
au avut nevoie de consolidarea dominaþiei lor datoritã existenþei unei
nobilimi maghiare puternice. În aceastã acþiune de întãrire a dominaþiei
austriecilor, un rol important a fost acordat Bisericii Romano-Catolice
deoarece, de aproximativ un veac ºi jumãtate, calvinii deþineau o situaþie
privilegiatã în viaþa politicã din principatul Transilvaniei1. Situaþia Bisericii
Ortodoxe în aceastã perioadã era una dificilã. La aceasta se adaugã ºi
starea economico-socialã a preoþilor ortodocºi, care erau supuºi dãrilor
1

Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1994, vol. 2, p. 290.
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în rând cu pãstoriþii lor iobagi, în vreme ce preoþii altor confesiuni erau
scutiþi de obligaþii. Iezuiþii au ºtiut sã profite de toate nemulþumirile
clerului român în încercãrile lor de atragere a românilor la unirea cu
Biserica Romano-Catolicã. În acest fel, la sfârºitul secolului al XVII-lea
ºi începutul veacului al XVIII-lea, s-au nãscut acele acte de unire cu
Biserica Romei, în urma cãrora a apãrut Biserica Greco-Catolicã.
Consecinþele acestor acþiuni au fost, pe lângã trecerea unei pãrþi a
poporului ºi clerului ortodox la confesiunea catolicã, desfiinþarea
Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia ºi înfiinþarea unei Episcopii Unite,
supusã arhiepiscopului din Esztergom.
Propunerea noastrã în paginile urmãtoare este aceea de a trata
relaþiile interconfesionale din NV Transilvaniei cu accent pe raza a douã
protopopiate ortodoxe (în realitate singurele protopopiate ce realizau
coeziunea comunitãþilor ortodoxe din aceastã parte a Ardealului în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea): Cetatea de Piatrã ºi Solnoc II. De aceea
se va urmãri identificarea specificitãþii relaþiilor dintre cele mai importante
douã confesiuni ale regiunii: cea ortodoxã ºi cea greco-catolicã. Ne vom
axa în principiu pe relaþiile interconfesionale din interiorul
protopopiatelor întrucât comunitãþile acestora nu erau pur ortodoxe, însã
vom cuprinde în analiza noastrã ºi câteva date referitoare la raporturile
protopopiatelor cu comunitãþi de religie diferitã din proximitatea acestora.
Problematica relaþiilor interconfesionale este astfel cu atât mai
importantã cu cât cele douã erau confesiunile aceluiaºi grup etnic, iar
ierarhiile bisericeºti erau în acelaºi timp ºi purtãtoarele de cuvânt ale
naþiunii române transilvãnene 2 . Unirea unei pãrþi a populaþiei
transilvãnene cu Biserica Romei a determinat o rupturã din punct de
vedere confesional a naþiunii române ardelene delimitând în acelaºi timp
spaþii geografice de rãspândire a celor douã confesiuni. În partea de sud
a Transilvaniei predomina religia ortodoxã (aprox. 620000 de ortodocºi
în anul 1848), pe când în nord s-a instaurat greco-catolicismul (aprox.
680000 de greco-catolici la 1848)3. Desigur cã aceste delimitãri geografice
nu erau lipsite de excepþii în sensul existenþei diferitelor enclave precum
cele ortodoxe din zona Lãpuºului, a Bistriþei sau a Clujului, în jumãtatea
nordicã a Ardealului. La nivelul comunitãþilor sãteºti se cunoºtea prea
2

Simion Retegan, Aspecte ale biconfesionalitãþii românilor din Transilvania la mijlocul secolului al
XIX-lea, în AIIC, XXXV/1996, pp. 177-183.
3
Ibidem, p. 177.
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puþin despre cele patru puncte dogmatice care separã cele douã confesiuni
româneºti transilvãnene, iar faptul cã acestea se tolereazã tacit explicã
existenþa enclavelor4.
Existã câteva zone de interferenþã ale celor douã religii ale
românilor din Transilvania care au generat tensiuni între diferite
comunitãþi: cãsãtoriile mixte, convertirile, ºcolile confesionale. Cel mai
larg teren de investigaþie în aceastã problematicã îl reprezintã cel legat
de convertiri ºi agitaþii confesionale, unde documentele abundã de
exemple, motiv pentru care îl vom trata mai pe larg. Desigur cã fiecare
dintre acestea s-au manifestat cu intensitãþi diferite în funcþie de
componenþa confesionalã a regiunii respective. Înainte de a trece la
analizarea fiecãrei astfel de zone de interferenþã pe baza realitãþilor
confesionale din cele douã protopopiate, vom încerca sã creionãm pe
scurt componenþa confesionalã a protopopiatelor pe baza recensãmintelor
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
Cetatea de Piatrã ºi Solnoc II sunt douã protopopiate modeste de
confesiune ortodoxã din nordul Transilvaniei ce includeau un numãr de
16-17 comune din mediul rural destul de îndepãrtate de centrul
arhiepiscopal din Sibiu. Acestea douã reprezentau o enclavã confesionalã
ortodoxã în partea de nord a Transilvaniei unde predomina religia grecocatolicã. Tocmai de aceea mai multe sate aveau o componenþã
confesionalã mixtã, iar punctele de interferenþã dintre confesiunile
ortodoxã ºi greco-catolicã erau mai vizibile. Desigur cã doar populaþia
ortodoxã este cea care intrã sub jurisdicþia protopopiatului de confesiune
ortodoxã, însã observând structura confesionalã a localitãþilor în
întregimea acestora se pot determina eventualele focare de tensiuni
confesionale.
Urmãrind recensãmintele realizate în perioada dualistã, putem
observa repartizarea populaþiei pe diferite categorii. Din punct de vedere
etnic locuitorii satelor Protopopiatului Cetatea de Piatrã erau în proporþie
de 93% români, restul fiind maghiari, germani, evrei sau þigani. Satul cu
cel mai mare numãr de maghiari era Berchez care avea 533 de locuitori
în 1880, din care 396 erau maghiari ºi doar 117 români5. Structura
confesionalã a populaþiei este puþin diferitã de cea etnicã. Deºi populaþia
era peste 90% de etnie românã, confesiunea ortodoxã cuprindea doar
4
5

Ibidem, p. 180.
Recensãmântul din 1880 – Transilvania, Editura Staff, 1997.
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80% din populaþia localitãþilor din cadrul protopopiatului conform
aceluiaºi recensãmânt. Cele mai multe localitãþi ale Cetãþii de Piatrã erau
preponderent de religie greco-orientalã, cu excepþia câtorva sate.
Localitãþile Copalnic ºi Sãlniþa, spre exemplu, aveau jumãtate din locuitori
ortodocºi ºi jumãtate greco-catolici, iar satul Berchez cuprindea în 1910
doar 12 locuitori ortodocºi6, restul fiind greco-catolici sau reformaþi,
reprezentând localitatea cu cel mai mic numãr de ortodocºi din
protopopiatul Cetatea de Piatrã.
În ceea ce priveºte repartizarea pe confesiuni a populaþiei din satele
aparþinãtoare de protopopiatul Solnoc II situaþia este puþin diferitã faþã
de primul protopopiat. Conform recensãmântului din anul 1880, se
observã cã populaþia de religie ortodoxã reprezintã 80,5% din totalul
populaþiei satelor din Protopopiatul Solnoc II. Douã decenii mai târziu
un alt recensãmânt arãta faptul cã procentul populaþiei ortodoxe a scãzut
la 78,6 %7. Un raport efectuat de protopopul Samuil Cupºa în anul 1873
dezvãluie faptul cã în Protopopiatul Solnoc II existau 7 localitãþi cu o
componenþã confesionalã mixtã, localitãþi care reprezentau principalele
zone de diferende confesionale. Raportul aratã cã din numãrul total al
locuitorilor celor 7 comunitãþi (4626) aproximativ o treime erau de religie
greco-catolicã (1534)8.
TRECERI DE LA O RELIGIE LA ALTA.
Trecerile de la o religie la alta au fost o problemã cu care Biserica
Ortodoxã s-a confruntat cu precãdere în secolele al XVIII-lea ºi al XIXlea, datoritã faptului cã anumite comunitãþi au îmbrãþiºat confesiunea
greco-catolicã dupã anul 1700. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
datoritã unei bune organizãri a Bisericii Ortodoxe, putem spune cã avem
de-a face cu un proces invers faþã de cel petrecut pânã atunci, ºi anume,
sunt multe exemple de comunitãþi sau persoane care trec la Biserica
Ortodoxã. Totodatã, agitaþiile stârnite de comunitãþile greco-catolice sau
de autoritãþile locale nu au lipsit în toatã aceastã perioadã.
Începând cu a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, procesul de
organizare al Bisericii Ortodoxe a cãpãtat un caracter mai pronunþat,
mai hotãrât. Acest lucru se întâmpla datoritã noului conducãtor Andrei
6

Recensãmântul din 1910 – Transilvania, Editura Staff, 1999.
Recensãmântul din 1900 – Transilvania, Editura Staff 1999.
8
Dumitru Suciu (coord.), Crâmpeie din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Eparhia
Sibiului cãtre Protopopiatul Solnoc II. Corespondenþã, PUC, Cluj-Napoca, 2006, vol. I, pp. 433-434.
7
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ªaguna, care a dat Bisericii Ortodoxe din Transilvania o organizare
nemaiîntâlnitã pânã atunci. Primele preocupãri ale sale au fost sã
organizeze o ºcoalã teologicã ºi pedagogicã pentru viitorii dascãli ºi preoþi,
dar, mai ales, s-a preocupat de imaginea preoþilor în rândul comunitãþilor,
dând acestora diverse sfaturi referitoare la cum trebuiau sã se îmbrace,
sã se comporte, de la care manifestãri sã se abþinã, astfel încât sã fie un
exemplu pentru enoriaºi 9. Mai mult decât atât, dupã restaurarea
Mitropoliei Ortodoxe, ªaguna a fost preocupat sã dea Bisericii pe care o
conducea un act constituþional, care ºi-a gãsit expresia în Statutul Organic adoptat în anul 1868. Acesta se baza pe principiul sinodalitãþii, care
prevedea participarea în procesele decizionale atât ale preoþilor cât mai
ales ale mirenilor. În organizarea Bisericii se punea accent pe instituþiile
episcopatului ºi ale protopopiatului, care presupuneau existenþa unor
reprezentanþi în teritoriu ai înalþilor conducãtori bisericeºti, extrem de
importanþi în aplicarea mãsurilor în parohii. Datoritã acestei organizãri
solide, s-a putut stopa procesul de trecere al ortodocºilor la religia grecocatolicã, înregistrându-se pe alocuri chiar reveniri ale unor comunitãþi la
vechea religie.
Problema trecerilor de la o religie la alta, în Protopopiatul Cetatea
de Piatrã, se încadreazã în perioada în care Biserica Ortodoxã avea o
bunã organizare, iar prozelitismul catolic nu avea aceleaºi rezultate ca ºi
în perioada de dinainte. Aceasta este explicaþia faptului cã în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea ºi începutul celui urmãtor, în
Protopopiatul Cetatea de Piatrã se înregistreazã mai multe treceri la religia
ortodoxã decât la cea greco-catolicã. Acest lucru se realiza în contextul
în care aproape toate localitãþile protopopiatului erau învecinate cu
localitãþile greco-catolice. Localitãþile Fãureºti, Lãschia, Plopiº, Ciocotiº,
Trestia, Fânaþe, Cãrpiniº, Berinþa, Curtuiuºul Mic ºi Cãrbunar, formau
un nucleu de sate exclusiv ortodoxe, care erau înconjurate de comunitãþi
catolice. Faptul cã satul Copalnic era o localitate de margine al acestui
nucleu este demonstrat de structura confesionalã a acestuia, jumãtate
din locuitori fiind greco-catolici, iar cealaltã jumãtate ortodocºi. Mai
mult decât atât, acest mãnunchi de localitãþi se afla în apropierea localitãþii
Copalnic-Mãnãºtur, care era centrul protopopiatului greco-catolic al
regiunii. Celelalte localitãþi ale protopopiatului, Finteuºul Mare, Vãleni,
9

Ioan Lupaº, Mitropolitul Andrei ªaguna, Bucureºti 1999 , p. 50.
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Berchez, Sãlniþa, Secãtura, Vima Micã erau ºi mai mult expuse presiunii
prozelitismului catolic datoritã faptului cã erau mai îndepãrtate de centrul
tractului, dar în acelaºi timp erau îndepãrtate unele de altele astfel încât
sã poatã realiza un al doilea nucleu al protopopiatului. Putem observa, în
consecinþã, cã însuºi protopopiatul Cetatea de Piatrã se afla ca o enclavã
de sate ortodoxe într-o regiune preponderent catolicã. Cele mai apropiate
protopopiate ortodoxe erau cel al Solnocului II, care cuprindea localitãþi
din Þara Lãpuºului, ºi Protopopiatul Dejului.
Cu toate acestea, trecerile la ortodoxie au fost, dupã cum am
precizat mai sus, mai numeroase decât trecerile la catolicism aºa cum ne
dezvãluie documentele cuprinse în fondul arhivistic al Protopopiatului
Cetatea de Piatrã. Cea mai masivã trecere la ortodoxie s-a înregistrat în
anul 1888, când 176 de suflete din localitatea Bozânta Micã au îmbrãþiºat
credinþa greco-orientalã10. Locuitorii de aici au întâmpinat probleme în
momentul când au dorit sã treacã biserica ºi averile acesteia pe numele
confesiunii ortodoxe. Judecãtoria din ªomcuta a respins cererea
locuitorilor din Bozânta Micã de a transcrie biserica, iar preotul local
greco-catolic acuza cã nu toþi enoriaºii au trecut la ortodoxism. Protopopul
Ioan ªovrea a fost însãrcinat de cãtre consistoriu sã se ocupe de soarta
acestei comunitãþi ºi sã angajeze un avocat pentru a face recurs la tabla
regeascã din Budapesta. Rãspunsul de aici a fost cã biserica ºi averile
acesteia rãmân pe numele confesiunii greco-catolice deoarece n-au trecut
la ortodoxism toþi locuitorii11. Protopopul Ioan ªovrea a fãcut o vizitã în
localitatea respectivã la începutul anului 1889, unde a constatat, dupã
cum ne relateazã, cã „poporul este statornic în religia sa, numai cã parochul
greco-catholic Ioan Pop Belbe nu înceatã a se amesteca în poporul deja
trecut ºi primit în sânul bisericii noastre”12. Astfel, preotul greco-catolic,
profitând de faptul cã oamenii trecuþi la ortodoxism nu aveau încã un
preot, iar situaþia nu era clarificatã în totalitate, a recurs la diferite mijloace
pentru a împiedica trecerea definitivã a acestora. Un exemplu în acest
sens este cazul tânãrului locuitor Vasile Mociran, care dorea sã se
cãsãtoreascã, dar i s-a refuzat emiterea extrasului de botez de cãtre preotul
greco-catolic atât timp cât nu se reîntorcea la confesiunea greco-catolicã13.
Pentru a se evita alte situaþii de acest gen, locuitorii ortodocºi au fost
10

D.J.A.N.MM, Fond Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã, dosar nr. 87/1888, f. 4.
Ibidem, dosar 89/1889, f. 13.
12
Ibidem, dosar 92/1889, f. 17.
13
Ibidem, f. 18.
11
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pãstoriþi temporar de cãtre preotul din Finteuºul Mare, ªtefan Dragoº,
iar dupã clarificarea lucrurilor a fost propus ca preot tânãrul Vasile Ghiþu.
O altã trecere importantã la confesiunea ortodoxã a avut loc în
anul 1889, când 390 de locuitori din satul Lãpuºel au trecut la religia
greco-orientalã14. Protopopul Cetãþii de Piatrã primeºte însãrcinarea din
partea consistoriului sã organizeze o parohie în localitatea Lãpuºel, sã
convoace un sinod parohial care sã numeascã un administrator parohial
ºi sã organizeze provizoriu un spaþiu pentru rugãciune. Locuitorii din
Lãpuºel nu au întâmpinat aceleaºi dificultãþi ca ºi cei din Bozânta Micã,
deºi preotul greco-catolic de aici, Teodor Indre, ºi-a exprimat convingerea,
cu ocazia unei vizite a protopopului Ioan ªovrea, cã aceastã convertire
era în fapt „o terorisare fãcutã din partea unor poporeni ºi nu convingerea
religionarã iau îndemnat la acestu pasiu”15.
Trecerile de la catolicism la ortodoxism nu au avut loc doar în modul
acesta al grupurilor organizate, cum a fost cazul localitãþilor Bozânta Micã
ºi Lãpuºel. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în protopopiatul
Cetatea de Piatrã, avem exemple ale unor treceri izolate, dacã le-am putea
numi aºa, de la confesiunea greco-catolicã la cea ortodoxã. Aceste exemple
sunt cazul unor persoane care ºi-au schimbat confesiunea din diferite
motive, fie din convingere proprie, fie pentru a obþine un post de învãþãtor
sau în urma încheierii unei cãsãtorii cu o persoanã de confesiune diferitã.
Un exemplu grãitor este cazul tânãrului Atanasiu Chindea, locuitor în
Vima Micã. Acesta declarã cã era de confesiune ortodoxã, dar a absolvit
cursul pedagogic la Gherla ºi a servit ca învãþãtor într-o comunitate grecocatolicã. Pentru a-ºi putea depune candidatura pentru ocuparea postului
de învãþãtor din Vima Micã, a trebuit sã dea o declaraþie de trecere la
religia ortodoxã16. În consecinþã, acesta a fost ales învãþãtor de cãtre
sinodul parohial în anul 1881. Un alt exemplu este cel al preotului
Euftemie Bãrbos din Ciocotiº, care ºi-a încuviinþat de viitoare soþie pe
Carolina Anca din Copalnic Mãnãºtur17. Aceasta era de religie grecocatolicã, dar pentru a se putea încheia cãsãtoria, mireasa a trecut la
confesiunea ortodoxã.
Persoanele care doreau sã-ºi schimbe religia aveau de trecut prin
câteva etape importante. Primul pas era ca aceºtia sã anunþe preotul
14

Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 4.
16
Ibidem, dosar 61/1882, f. 26.
17
Ibidem, dosar 106/1891, f. 32.
15

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

137

localitãþii în care locuiau asupra intenþiei de a-ºi schimba confesiunea,
urma o „perioadã de instrucþie” de 6 sãptãmâni, iar apoi, în prezenþa a
doi martori, se întocmea o aºa numitã „adeverinþã de trecere”, care
constituia proba cã persoana respectivã doreºte din proprie iniþiativã sã
treacã la altã religie18. Întâlnim foarte des mai multe adeverinþe de trecere
în cazul aceloraºi persoane deoarece preoþii greco-catolici refuzau sã
accepte trecerea enoriaºilor la altã religie. Este ºi cazul tânãrului ªtefan
Pop, locuitor în Buzeºti, care, în prezenþa a doi martori, a declarat în faþa
preotului greco-catolic cã „din convingere adevãratã trece de la religiunea
greco-catholicã la cea greco-orientalã”19. Când i-a fost aprobatã trecerea
la confesiunea ortodoxã, tânãrul a fost încadrat ca enoriaº al parohiei
Finteuºul Mare, aceasta fiind cea mai apropiatã localitate ortodoxã de
satul tânãrului.
Documentele din fondul arhivistic al Parohiei Finteuºul Mare,
Protopopiatul Cetatea de Piatrã, atestã primirea în cadrul parohiei a unor
persoane din localitãþile învecinate în urma pãrãsirii confesiunii grecocatolice. Astfel, între anii 1910-1911 ºase persoane din localitãþile Mireºul
Mare (jud. Maramureº), Bãiþa (jud. Maramureº) ºi Cãrãºeu (jud. Satu
Mare) au adoptat confesiunea ortodoxã fiind incluse în parohia din
Finteuºul Mare20.
În ceea ce priveºte Protopopiatul Ortodox Solnoc II, o trecere mai
importantã la confesiunea rãsãriteanã a avut loc în anul 1868.
Documentele atestã existenþa adeverinþelor de trecere pentru 29 de
locuitori din satul Libotin, care au îmbrãþiºat confesiunea ortodoxã fiind
incluºi în parohia ortodoxã a aceleiaºi localitãþi21. Totodatã, locuitorii din
satul Ciumeni (com. Ileanda, jud. Sãlaj) au fãcut mai multe demersuri
cãtre protopopul Solnocului II ºi cãtre consistoriul din Sibiu în anul 1874
pentru a li se aproba trecerea la confesiunea ortodoxã dupã ce aceºtia
trecuserã la greco-catolicism 20 de ani mai devreme22. La aceleaºi metode
recurge ºi comunitatea din Nãpradea (jud. Sãlaj), însã documentele nu
conþin informaþii referitoare la rezolvarea acestor douã cazuri. Motivul
pentru care credincioºii greco-catolici ºi-au declarat trecerea la
confesiunea ortodoxã a constat în abuzurile preotului asupra enoriaºilor.
18

Simion Retegan, op. cit., p. 181.
D.J.A.N.MM, Fond – Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã , dosar 92/1889, f. 9.
20
D.J.A.N.MM, Fond – Oficiul Parohial Ortodox Finteuºul Mare, dosar 28/1910 – 1915, ff. 1 – 17.
21
Dumitru Suciu (coord.), op. cit., pp.328 – 338.
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Ibidem, pp. 165-166, 445, 458.
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Este notabilã, în acest ultim caz, atitudinea arhimandritului Nicolae Popea
exprimatã într-o notã trimisã protopopului Solnocului II Samuil Cupºa:
„fiind religiunea lucrul cel mai sânt al omului, ºi necuvenindu-se ca el sã o
schimbe uºior ºi din interese lumeºti ºi trecãtoare, dacã ei sã se reîntoarne în
sânul bisericei noastre greco-resãritene […] numai din urã sau rãsbunare
cãtrã parohul lor, bine vor face, a rãmâne în biserica lor de astãzi ºi a se
supune mai marilor lor”23.
Faptul cã trecerile de la catolicism la ortodoxism au înregistrat o
evoluþie în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea în aceastã regiune, a
fost compensat, însã, de numeroasele presiuni asupra ortodocºilor pentru
a trece la catolicism. Dupã cum am observat mai sus, aceste protopopiate
se aflau în calea prozelitismului catolic deoarece satele erau înconjurate
de comunitãþi greco-catolice ºi, mai mult decât atât, o parte a localitãþilor
aveau o structurã confesionalã mixtã. Astfel, presiunile veneau fie din
partea locuitorilor sau preoþilor din localitãþile greco-catolice învecinate
satelor ortodoxe, fie din partea autoritãþilor administrative care, la rândul
lor, erau, în cele mai multe cazuri, de confesiune greco-catolicã. Ceea ce
trebuie remarcat în privinþa trecerilor confesionale este faptul cã în
protopopiatul Cetatea de Piatrã s-au înregistrat mai multe convertiri la
ortodoxism decât în cazul Protopopiatului Solnoc II.
Rãmânând în sfera problematicii convertirilor este necesarã
amintirea agitaþiilor stârnite de cãtre reprezentanþi ai ambelor confesiuni.
Intensitatea presiunilor fãcute asupra ortodocºilor din partea celor de rit
apusean este evidenþiatã de o scrisoare a protopopului Cetãþii de Piatrã,
Ioan ªovrea, adresatã Consistoriului în anul 1888, care aratã cã „tote
comunele nostre bisericeºti din acest tract sunt amenenþate ºi bântuite de
proselitismul iesuiticu greco-catholic... cu deosebire de doi ani am suferit ºi
purtat mari greutãþi provenite din agitaþiile uniþilor... în anul acesta însã cele
mai cerbicioase încercãri se poartã în comunele mãrginaºe de Ungaria –
Plopiº, Fãureºti ºi Trestia“24. Protopopul mai relateazã, în aceeaºi scrisoare,
cã aceste acþiuni propagandistice veneau din partea parohului din ªiºeºti,
care, la vremea aceea era Vasile Lucaciu. Pentru a stopa acele acþiuni de
prozelitism din partea greco-catolicilor, consistoriul a fãcut o sesizare
consistoriului greco-catolic din Gherla ºi autoritãþilor administrative ale
comitatului Solnoc-Dãbâca. În acelaºi timp, protopopul Ioan ªovrea
23
24

Ibidem, p. 450.
D.J.A.N.MM, Fond - Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã , dosar 87/1888, f. 2.
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primea însãrcinarea sã privegheze în permanenþã starea comunelor bisericeºti
ºi sã înlãture de timpuriu orice neînþelegeri ivite între preoþi ºi enoriaºi, ca nu
cumva acestea sã declanºeze o trecere a localnicilor la altã religie25.
Un caz de agitaþie venitã, de data aceasta, din partea autoritãþilor
administrative este cel petrecut în comuna Trestia în anul 1885 (prot.
Cetatea de Piatrã). Într-un protocol luat în luna noiembrie, ªtefan Danciu,
epitrop ºi jude comunal, relateazã cã în vara aceluiaºi an, când s-a convocat
o adunare sãteascã spre a se pune în aplicare planul de construire a unei
ºcoli, un anume Ion Danciu a pãºit în faþa poporului adunat ºi a zis sã nu
se adune material pentru cã, dacã se vor uni, statul le va construi ºcoalã ºi
le va da învãþãtor26. Aceastã localitate nu avea un edificiu corespunzãtor
pentru ºcoalã, astfel cã învãþãmântul se desfãºura în case particulare
închiriate, comunitatea fiind nemulþumitã de cheltuielile prea mari pe
care le suporta. Exploatând aceastã nemulþumire, amplificatã ºi de faptul
cã preotul ortodox cerea un salariu mai mare, primarul comunei împreunã
cu notarul cercului, Alexandru Anca, ambii de religie greco-catolicã, ºiau atras câþiva simpatizanþi promiþându-le cã vor scãpa de toate cheltuielile
dacã vor trece la confesiunea greco-catolicã27. Astfel într-o întrunire
organizatã la casa primarului din localitate, cei doi au reuºit sã obþinã
promisiunea câtorva dintre locuitorii din sat cã vor trece la catolicism. La
intervenþia protopopului, agitaþiile iau sfârºit, iar acesta convoacã sinodul
parohial prin care reînnoieºte contractul dintre preot ºi comunitate,
obligându-l pe preot sã respecte termenii acestui act, ºi stabileºte planul
de construcþie al ºcolii28. Astfel de acþiuni s-au întâlnit ºi în Protopopiatul
Solnoc II, exemplar pentru aceastã categorie fiind cel din localitatea
Costeni din anul 1870, când 20 de persoane s-au declarat convertite la
religia greco-catolicã. În urma cercetãrilor fãcute de administratorul
protopopiatului s-a constatat, din declaraþiile celor în cauzã, cã indivizii
respectivi s-au declarat convertiþi la altã religie în urma presiunilor fãcute
de judele comunal. Iatã ce ne relateazã unul dintre aceºtia: „Eu Tira
Teodoru din Coºteni mãrturisesc cumcã pre mine m-au îndemnat ºi mi-au
dat poruncã judele comunal Lucian Ioan ca sã merg la cancelarie ºi prin
beuturã spirtoasã, m-au condamnat sã trec la religiunea gr.chat.”29.
25

Ibidem, f. 1.
Ibidem, dosar 76/1885, f. 1.
27
Ibidem, f. 17.
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Ibidem, ff. 8-13.
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Dumitru Suciu, op. cit., p. 365.
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Una dintre cele mai ameninþate localitãþi ale Cetãþii de Piatrã de
prozelitismul catolic a fost comuna Berchez, ai cãrei locuitori majoritatea
erau maghiari de confesiune reformatã sau catolicã. Din totalul populaþiei
satului respectiv, 35 de familii erau ortodoxe, prea puþine pentru a putea
constitui o parohie ºi a susþine un preot30. Locuitorii de aici au fost afiliaþi
pe rând parohiilor din Vãleni ºi Finteuºul Mare, însã, preotul nu putea sã
ajungã întotdeauna în cazuri de urgenþã ºi astfel locuitorii de aici mai
apelau ºi la serviciile preoþilor de alt rit din vecinãtate. Acest lucru a
constituit un punct de plecare în încercarea de a convinge poporul sã
treacã la altã religie. În anul 1888 preotul din Finteuºul Mare, ªtefan
Dragoº, a renunþat sã mai ofere servicii religioase locuitorilor ortodocºi
din Berchez, deoarece avea o parohie mare ºi pe lângã aceasta a mai
primit în administrare ºi noua parohie a Bozântei Mici. Protopopul Ioan
ªovrea relateazã consistoriului cã ortodocºii de Berchez „nu pot scãpa de
încercãrile preoþilor greco-catholici din vecinãtate”31, drept pentru care cere
consistoriului sfinþirea de diacon a tânãrului Vasile Ghiþiu din Vãleni,
care sã ofere servicii religioase locuitorilor ortodocºi din Berchez.
O localitate a Protopopiatului Cetatea de Piatrã la fel de expusã
presiunilor greco-catolicilor a fost satul Sãlniþa. Acesta, ca ºi satul Berchez,
avea o structurã confesionalã mixtã, din 667 locuitori câþi existau în anul
1880, 363 erau ortodocºi, 300 erau greco-catolici ºi 4 evrei32. Numãrul
ortodocºilor de aici crescuse dupã ce între anii 1878-1879 au trecut la
religia ortodoxã 32 de persoane33. Presiunile au început în anul 1882 ºi au
fost provocate de preotul greco-catolic din localitate, Ioan Sima.
Protopopul Ioan ªovrea a fost însãrcinat din partea consistoriului sã
meargã la faþa locului ºi sã îmbãrbãteze pe „parohul nostru ªtefan Pop ca
precum pânã acum a rezistat violenþelor unite ale celor ce vor sã cumpere
sufletele cu bani, aºa ºi în viitoriu sã stea pãstoriu adevãrat în fruntea turmei
sale”, iar comitetul parohial avea datoria ca „sciind cã lucururile numitului
preot greco-catholic sunt cu totul illegaleºi fãrã nici o valoare, nu numai sã
arate statornicia în credinþa cea adevãratã ci sã-i întãreascã ºi pe cei slabi”34.
Cu toate aceste mãsuri luate, acþiunile preotului catolic au continuat ºi în
anii urmãtori, acesta trecând la diferite abuzuri pentru a-i convinge pe
30

D.J.A.N.MM, Fond – Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã, dosar 87/1888, f. 2.
Ibidem, f. 2.
32
Recensãmântul din 1880 – Transilvania.
33
D.J.A.N.MM, Fond – Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã, dosar 49/1880, f. 1.
34
Ibidem, dosar 63/1882, ff. 1-3.
31
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oameni sã treacã la catolicism, umblând din casã în casã, întocmind
adeverinþe false fãrã martori. Mai mult decât atât, preotul greco-catolic
a încercat sã punã stãpânire pe biserica satului, iar pentru atingerea acestui
scop, l-a convocat la o întrunire pe preotul ortodox pe care l-a îmbãtat ºi
l-a pus sã semneze o declaraþie, pe baza cãreia, în ziua urmãtoare, a fost
convocat sã predea cheia bisericii greco-catolicilor35. Preotul Ioan Sima a
încercat sã profite de faptul cã biserica din aceastã localitate nu era
înregistratã sub numele de bisericã ortodoxã, fiind astfel revendicatã de
greco-catolici36. Pentru aceste abuzuri, preotul greco-catolic, Ioan Sima,
a fost dat în judecatã de cãtre protopopiatul ortodox, iar preotul ortodox,
ªtefan Pop, a fost lipsit temporar de dreptul de a þine servicii religioase,
acestea fiind atribuite preotului Ioan Roman din Vima Micã. Preotul
ortodox ªtefan Pop ºi-a reluat activitatea de preot datoritã enoriaºilor
care au întocmit o adeverinþã prin care declarã cã nu vor trece la altã
religie ºi cã vor sã fie pãstoriþi în continuare de preotul pe care l-au avut
pânã în acel moment37.
Presiunile în privinþa trecerii la o altã religie nu veneau doar din
afara comunitãþilor ortodoxe, ci chiar ºi din interiorul acestora. Cauzele
acestor evenimente stau, cel mai adesea, în diverse neînþelegeri ce apãreau
între preoþi ºi enoriaºi, sau chiar în sânul comitetului parohial. Spre
exemplu, preotul Petru Lupuþiu din Vãleni (prot. Cetatea de Piatrã), îl
convoacã, în toamna anului 1887, pe protopopul Ioan ªovrea sã se prezinte
în localitate cât mai repede cu putinþã pentru alegerea unui nou comitet
parohial, deoarece preotul respectiv nu mai putea stãpâni comitetul existent din cauza unor tulburãri în interiorul acestora apãrute datoritã
faptului cã doi membri au convins întreg comitetul sã opreascã plata
învãþãtorului38. În protopopiatul vecin Solnoc II locuitorii din Costeni
arãtându-se nemulþumiþi de serviciile oferite de preotul local, au
înduplecat consistoriul sã-l numeascã preot pe cantorul bisericii. În
consecinþã, preotul local a trecut la religia greco-catolicã ºi „turburã
poporul ca sã treacã cu toþii”39.
Uneori se întâmpla ca preotul sã organizeze slujbele dupã modelul
celor catolice, fãrã sã-i anunþe în prealabil pe enoriaºi cã intenþioneazã sã
35
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treacã la altã religie, cum a fost cazul localitãþii Secãtura, Protopopiatul
Cetatea de Piatrã. Din relatãrile învãþãtorului din satul Secãtura, Ioan
Both, aflãm cã oamenii refuzau sã participe în zilele de Duminicã la
Liturghie deoarece, preotul Vasile Buzura îl pomenea în timpul slujbei
pe episcopul greco-catolic din Gherla ºi nu pe arhiepiscopul ºi mitropolitul
ortodox40. Deºi preotul a fost oprit de cãtre consistoriul din Sibiu de a-ºi
exercita pe mai departe funcþiile preoþeºti, acesta a cerut Episcopiei
Greco-Catolice din Gherla sã-l repunã în funcþie, declarând cã tot satul a
trecut la uniþi 41. În urma investigaþiei realizatã de cãtre scaunul
protopresbiterial, s-a constatat cã nici jumãtate din locuitorii satului nu
au trecut la confesiunea unitã.
Un caz aparte, care iese din tiparele celor prezentate pânã aici, este
cel al localitãþii Fãureºti (Prot. Cetatea de Piatrã). Dupã moartea fostului
protopop Ioan Greblea, în anul 1874, care era în acelaºi timp ºi preot în
localitatea Fãureºti, locuitorii de aici au rãmas fãrã pãstor sufletesc,
exprimându-ºi nemulþumirea faþã de serviciile oferite de preotul din
localitatea vecinã, Lãschia. Consistoriul a refuzat sã le aprobe repetatele
cereri ale enoriaºilor din Fãureºti, care îl doreau ca preot pe tânãrul
Alexandru Ciocaº, înscris la cursurile teologice de la Sibiu, pe motiv cã
acea parohie a fost declaratã drept parohie de reºedinþã a protopopului ºi
se aºtepta alegerea unui protopop definitiv, care urma sã fie instalat ºi ca
preot în Fãureºti. În cele din urmã, autoritãþile de la Sibiu au fost nevoite
sã accepte dorinþa locuitorilor din Fãureºti, care au ameninþat cã dacã nu
vor primi un preot în cel mai scurt timp, vor trece la confesiunea grecocatolicã42. Astfel de ameninþãri venite din partea comunitãþilor nemulþumite
au fost destul de des întâlnite în epocã. Acest gen de ameninþãri reprezenta
o tacticã de presiune, de ºantaj asupra forurilor bisericeºti superioare ºi nu
semnalau neapãrat un conflict confesional în sine43.
În vecinãtatea Protopopiatului Solnoc II este semnalat în anul 1859
un caz de agitaþie ortodoxã în localitatea greco-catolicã Cufoaia. Învãþãtorul
local urmãrea obþinerea postului de preot însã nu a fost acceptat de
autoritãþile bisericeºti de la Blaj ºi Gherla. Sperând cã-l va îndupleca pe
episcopul din Sibiu sã-l numeascã preot recurge la acþiuni de convingere a
40

D.J.N.A.MM, Fond – Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã, dosar 48/1880, f. 4.
Ibidem, f. 6.
42
Ibidem, dosar 20/1875.
43
Valeria Soroºtineanu, Raporturile dintre greco-catolici ºi ortodocºi în arhidieceza Transilvaniei la
sfârºitul secolului al XIX – lea, în Identitate ºi alteritate, coord. Nicolae Bocºan, Sorin Mitu, Toader
Nicoarã, vol. 3, PUC, Cluj – Napoca, 2002, p. 77.
41

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

143

enoriaºilor din Cufoaia sã se converteascã la ortodoxie, întocmind o listã
cu semnãturile acestora44.
Învãþãmântul confesional mixt.
O a doua zonã de interferenþã a celor douã religii care a stârnit
diferende confesionale rezidã în învãþãmântul confesional, mai precis în
ºcolile mixte confesionale. Pe teritoriul Protopopiatului Cetatea de Piatrã
documentele nu semnaleazã existenþa de ºcoli confesionale mixte nici
mãcar în localitãþile cu componenþã confesionalã mixtã. Totuºi se
semnaleazã un conflict confesional în anul 1885 când locuitorii din satul
Trestia au hotãrât construirea unui edificiu ºcolar nou. A fost momentul
propice pentru autoritãþile administrative, respectiv primarul ºi notarul
cercual, sã acþioneze în scopul convertirii populaþiei la greco-catolicism
promiþând cã în cazul schimbãrii confesiunii sãtenii vor fi scutiþi de orice
efort financiar atât pentru construirea ºcolii cât ºi pentru salarizarea
dascãlului45.
În ceea ce priveºte Protopopiatul Solnoc II, situaþia diferã faþã de
Protopopiatul Cetatea de Piatrã din cauza faptului cã acest protopopiat
are o structurã confesionalã diferitã în sensul existenþei mai multor
localitãþi cu membri de confesiune greco-catolicã. Protocolul privind
situaþia ºcolilor din protopopiat întocmit în anul 1874 aratã faptul cã din
16 ºcoli confesionale, 4 au fost construite ºi erau întreþinute în comun de
cãtre ortodocºi ºi greco-catolici, având statutul de ºcoli confesionale
mixte46. Cu 20 de ani în urmã se fãceau demersuri pentru construcþia de
ºcoli confesionale mixte în 9 localitãþi ale protopopiatului: Suciu de Jos,
Poiana Porcului, Cupºeni, Dobric, Libotin, Dumbrava, Rohia, Ungureni.
Aceste demersuri s-au fãcut pe baza unui protocol semnat de protopopul
ortodox Vasile Cosma ºi cel greco-catolic, Ioan Dragomir, în faþa
comisarului cezaro-regal de cerc, care i-a asigurat de sprijinul autoritãþilor
administrative în privinþa construcþiei ºcolilor. Motivul pentru care
protopopul ortodox acceptã acest compromis, în ciuda tuturor
avertizãrilor venite de la Sibiu, a fost acela cã în niciuna din localitãþile
anterior menþionate atât uniþii cât ºi greco-catolicii nu aveau forþa
financiarã necesarã pentru susþinerea de ºcoli confesionale separate: „Aºa
44
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vãzând starea cea ticãloasã a parohielor mestecate, cã de sine niciodatã
ºcoalã proprie nu-ºi vor rãdica nici o parte nici alta [...], darã fiind înferecaþi
în sãrãcie încât partea cea mai multã, nici pânea cea de toate zilele o are de
ajuns. Încât nu cã ar fi în stare a contribui ceva la rãdicarea ºcolii ºi a plãti
învãþãtoriu, darã pruncuþul sãu care ar fi bun de altmintrilea de umblat în
ºcoalã îl þine acasã în unghiu pentru lipsa îmbrãcãmintelor ºi a hrãnii”47.
Episcopul Andrei ªaguna a trimis numeroase adrese prin care
dispunea ca preoþii ºi obºtile bisericeºti sã nu acorde contribuþii în bani,
produse sau în muncã pentru ºcolile de altã confesiune ºi în special pentru
cea din Lãpuºul Unguresc. Construcþia acestei ºcoli a provocat numeroase
neplãceri în rândul comunitãþilor din protopopiat datoritã eforturilor
materiale la care erau supuse de cãtre autoritãþile administrative pentru
ridicarea unei ºcoli romano-catolice. Încã de la începutul clãdirii acestei
ºcoli, localitãþile protopopiatului au contribuit cu bani ºi diferite materiale.
O adeverinþã întocmitã în anul 1859 aratã cheltuielile suferite de
comunitatea din Libotin pe seama ºcolii din Lãpuºul Unguresc, cheltuieli
care se ridicã la o valoare de 160 de florini în trei ani48. Aceeaºi comunitate
într-o plângere adresatã protopopului îºi exprimã nedumerirea ºi
nemulþumirea faþã de cheltuielile suferite pentru construcþia ºcolii din
Lãpuºul Unguresc, cheltuieli realizate din lada comunalã prin intermediul
judelui despre care nu au primit vreo dare de seamã49. Episcopul ªaguna
a fãcut apel în nenumãrate rânduri cãtre comunitãþi arãtând cã autoritãþile
administrative nu puteau sã-i oblige pe credincioºii ortodocºi sã contribuie
la zidirea unei ºcoli de religie strãinã. Totuºi ajutoarele erau acordate
discret, prin intermediul juzilor comunali care nu aveau acordul
comunitãþilor în acest scop dar care erau ameninþaþi cu pierderea funcþiei
în cazul nerespectãrii directivelor autoritãþilor superioare.
Cãsãtoriile mixte.
Cãsãtoriile mixte din punct de vedere confesional reprezintã un alt
palier de analizã în ceea ce priveºte zonele de intersectare a confesiunilor
ortodoxã ºi greco-catolicã. Cãsãtoriile mixte au generat tensiuni în rândul
clerului în ceea ce priveºte încheierea cãsãtoriei ºi apartenenþa copiilor
la una dintre confesiuni50. Totodatã acestea au generat neînþelegeri ºi la
47
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nivelul relaþiilor familiale în unele cazuri ajungându-se la divorþ din cauza
confesiunilor diferite a celor doi soþi.
Reprezentanþii Bisericii Ortodoxe din Transilvania, în frunte cu
Andrei ªaguna, au arãtat un vãdit interes pentru menþinerea în localitãþile
aflate în subordine a unei structuri confesionale favorabile religiei
ortodoxe. Prima dintre modalitãþile prin care se putea menþine o anumitã
repartizare confesionalã a populaþiei a fost combaterea cãsãtoriilor mixte,
între indivizi de religii diferite. Într-o circularã cãtre protopopiate emisã la
data de 13 iunie 1857, episcopul Andrei ªaguna atrãgea atenþia preoþilor
asupra acestor cãsãtorii mixte care „pricinuiesc trapãde ºi nevoi la ai noºtri” 51.
Cãsãtoriile mixte reprezentau pentru Biserica Ortodoxã o chestiune
care „vatãmã sfinþenia ºi baza sfintei noastre biserici”52 deoarece s-au
semnalat mai multe acþiuni ale preoþilor de alte confesiuni, care în
momentul încheierii cãsãtoriei cereau creºtinilor de parte ortodoxã ca
aceºtia sã treacã de la religia lor ºi chiar sã accepte botezarea copiilor în
confesiunea respectivã. De aceea episcopul Andrei ªaguna propunea,
prin circulara din anul 1857, ca preoþimea ortodoxã sã-i abatã pe enoriaºi
de la astfel de cãsãtorii: „...pentru aceea sã se nevoiascã preoþimea noastrã
eparhialã, [...], sã abatã pe creºtinii noºtri dela cãsãtorii mestecate, ºi prin
aceasta sã’i scuteascã de trapedele ºi nãcazurile, ce vin înainte la încheierea
cãsãtoriilor mestecate”53.
Biserica Ortodoxã nu a încuviinþat cãsãtoriile mixte considerând
cã existã un scop religios al cãsãtoriei regãsit în necesitatea sprijinirii
reciproce a soþilor, a cultivãrii sentimentelor religioase, care sã aibã efect
ºi asupra creºterii ºi educaþiei copiilor54. Confesiunea unuia dintre soþi a
constituit de asemenea un motiv de neînþelegere în cadrul familiei, chiar
dacã acest lucru nu pãrea sã constituie o problemã înaintea încheierii
cãsãtoriei. Spre exemplu, cazul soþilor Vasile Indrea ºi Maria Szeles din
ªomcuta este elocvent. Vasile Indrea, dupã ce a absolvit studiile juridice,
a trecut de la confesiunea greco-catolicã la cea ortodoxã ºi s-a cãsãtorit
cu Szeles Maria, fiica preotului reformat din Seini. Aceºtia au petrecut
51
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puþin timp împreunã în bunã înþelegere, deoarece soþia „a început a avea
porniri maliþioase ºi nesuferite atacuri la adresa naþionalitãþii ºi confesiunii”55
soþului, drept pentru care acesta a cerut separarea de soþia sa. Acest
exemplu ne demonstreazã cã în unele cazuri cãsãtoriile mixte se încheiau
cu scop prozelit din partea unuia dintre soþi, iar dacã scopul nu era atins
se ajungea la neînþelegeri.
Cu toate acestea, nu se poate pune problema unei politici de
interzicere totalã a cãsãtoriilor mixte dusã de cãtre conducerea Bisericii
Ortodoxe din Transilvania în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
Formula cea mai potrivitã pentru a caracteriza politica dusã de Biserica
Ortodoxã în ceea ce priveºte chestiunea cãsãtoriilor mixte este aceea de
evitare, pe cât posibil, a încheierii de cãsãtorii între persoane de confesiuni
diferite. Aceastã evitare se putea realiza prin intermediul preoþilor, care
aveau însãrcinarea ºi datoria „sã stãruiascã ºi sã sfãtuiascã poporul, ca
încât va fi cu putinþã, pentru pacea ºi odihna sufleteascã, sã se fereascã de
cãsãtoriile mestecate, din care nici un bine, ci numai val se naºte atât pentru
creºtinii, cât ºi pentru biserica noastrã”56, aºa cum aratã circulara
Consistoriului diecesan trimisã cãtre Protopopiatul Solnoc II în anul 1851.
Iniþial se respecta obiceiul ca încheierea cununiei în cazul persoanelor de
religii diferite sã se realizeze în parohia ºi prin parohul miresei, obicei
instituþionalizat în timpul împãratului Francisc Iosif. Cã aºa stãteau
lucrurile ne dezvãluie o conscriere a cununiilor mixte din Protopopiatul
Solnocului II din anul 1853 care cuprinde un numãr de 12 cãsãtorii
încheiate de preoþii protopopiatului deoarece miresele erau de confesiune
ortodoxã iar mirii de confesiune greco-catolicã57.
Însã Biserica Ortodoxã ajunge sã ducã o politicã de neîncurajare a
cãsãtoriilor mixte datoritã neînþelegerilor care se ivesc în rândul
comunitãþilor ºi, mai ales, între preoþi de diferite confesiuni. Acelaºi document aminteºte cã acceptarea cãsãtoriilor mixte a „pricinuit din partea
acestora (a greco-catolicilor) multe pâri înaintea stãpânirei împãrãteºti
asupra preoþimei noastre”58.
Deºi s-a încercat evitarea cãsãtoriilor dintre persoanele de
confesiuni diferite, acestea au fost totuºi tolerate. Biserica Ortodoxã a
55
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intervenit, însã, pe mai departe în privinþa reglementãrii statutului
confesional al copiilor proveniþi din cãsãtoriile mixte. Înainte de toate,
preoþii ortodocºi aveau însãrcinarea sã vegheze asupra faptului ca cei de
religie ortodoxã sã nu treacã la religia soþului/soþiei dupã încheierea
cãsãtoriei. În privinþa copiilor rezultaþi în urma cãsãtoriilor mixte,
episcopul Andrei ªaguna propunea, în aceeaºi circularã amintitã mai sus,
ca „nici sã dee copiii sãi toþi, ca sã se boteze în legea strãinã, ºi deaca este
partea bãrbãteascã de legea noastrã, atunci sã se boteze ºi sã creascã copiii
sãi de partea bãrbãteascã la noi, ear deacã partea femeeascã este de legea
noastrã, atunci fetiþele ei sã se boteze ºi sã creascã în legea noastrã”59.
Autoritãþile statului au intervenit ºi ele în reglementarea cãsãtoriilor
mixte, proiectul de lege din aprilie 1868 adoptând acelaºi principiu enunþat
anterior referitor la statutul confesional al copiilor: bãieþii sã creascã în religia
tatãlui, iar fetele în religia mamei60. Proiectul de lege lãsa totuºi pãrinþilor
dreptul de a decide ºi în alt sens, iar în situaþia schimbãrii religiei de cãtre
unul dintre soþi, se putea modifica ºi confesiunea copiilor sub 7 ani.
În încheierea articolului sunt necesare câteva menþionãri
lãmuritoare. Greco-catolicii au reprezentate o alteritate confesionalã
pentru ortodocºi la fel cum ºi aceºtia din urmã, la rândul lor, au constituit
o alteritate confesionalã pentru greco-catolici fapt ce reiese din limbajul
documentelor al cãror conþinut face referire la una sau alta dintre
confesiunile menþionate.
Articolul de faþã, fiind elaborat în urma studiului efectuat asupra
documentelor provenite din localitãþile ortodoxe ale regiunii Chioarului
ºi Þãrii Lãpuºului din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, constituie
o prezentare a realitãþilor locale surprinse de materialul cercetat. Desigur
cã documentul istoric, în general, reprezintã o redare subiectivã ºi parþialã
a ceea ce înseamnã realitatea istoricã ºi evenimentul istoric, acestea fiind
trecute prin filtrul observãrii ºi înþelegerii a celui ce a întocmit documentul.
Materialul de faþã prezintã, în sens restrâns, realitãþi ale
comunitãþilor ortodoxe din regiunea studiatã aºa cum au fost acestea
surprinse de autorii documentelor. În altã ordine de idei, abordarea
problematicii relaþiilor interconfesionale s-a realizat din perspectiva pãrþii
ortodoxe, abordarea comparativã a celor douã confesiuni neconstituind
obiectul acestei cercetãri.
59
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INTERRELIGIOUS RELATIONSHIPS IN SOLNOC II
AND CETATEA DE PIATRÃ ORTODOX DISTRICTS
BETWEEN THE SECOND HALF OF XIX-th CENTURY
AND THE BEGINING OF XX-th CENTURY
(SUMMARY)
Key words: interreligious relations, orthodoxism,
greek catholicism, religious conversions, mixed
marriages
The interreligious relationships in Transylvania in the second part
of the 19th century is a complex and specific issue of the history of this
region and, at the same time, it represents a consequence of the historical evolutions.
This article presents the relationships between the most important
religions from the orthodox dioceses of Cetatea de Piatra and Solnoc II.
These dioceses represents an orthodox enclave in the north of Transylvania
where the principal religion in the 19th century was Greek Catholicism.
The article explores the relationships between Orthodox and Greek
Catholics inhabitant because the communities from the two dioceses
mentioned before weren’t pure Orthodox.
There can be distinguished three important directions in the investigation of interreligious relationships: religious conversions, confessional
schools, mixed marriages. Religious conversions represent the largest
direction of investigation because there are a lot of examples of persons
which changed their religion from many reasons. Speaking about confessional education we have a lot of religious mixed communities who chose
to send their children to a common school. Exploring the third issue we
found that the leaders of Orthodox and Greek Catholic Churches tried
to establish some rules for those who wanted to marry with a person form
another religion.
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Dupã patru ani de rãzboi, în
toamna anului 1918, Imperiul AustroUngar înregistreazã înfrângeri
succesive pe toate fronturile, situaþie
ce favorizeazã ºi intensificã lupta
pentru autodeterminare a naþiunilor

din monarhia bicefalã. Pe harta Europei vor apãrea noi realitãþi politice:
statele naþionale Cehoslovacia, Ungaria ºi Austria, iar o parte din
teritoriile fostei monarhii dualiste intrã în componenþa Poloniei, Italiei,
Iugoslaviei ºi României. Apariþia acestor noi entitãþi politice a fost
precedatã de încercãri de salvare sub o formã sau alta a vechiului organism politic. Este binecunoscut apelul adresat de împãratul Carol I precum
ºi proiectul de reorganizare a monarhiei austro-ungare sub forma unei
„pentarhii” formulat de Oszkár Jászi. Toate acestea au fost însã sortite
eºecului, deoarece înfrânt în rãzboi, Imperiul Habsburgic începe sã se
destrame: 28 octombrie 1918 o comisie de lichidare cu sediul la Cracovia
anunþã unirea cu statul polonez eliberat, 28 octombrie 1918 ia fiinþã Republica Cehoslovacã, 30 octombrie 1918 þinuturile sud-slave ale monarhiei
se declarã independente iar la 30/31 octombrie 1918 are loc „revoluþia
crizantemelor” din Ungaria1.
1

La désgrégation de la Monarhie austro-hongroise. 1900-1918. Publiées sous la rédaction de C.
Daicoviciu et Miron Constantinescu, Bucarest, 1965; Jan Opocensky, La fin de l‘Autriche et la
genèse de l’Etat Tchécoslovaque, Prague, 1928.
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Conjunctura politicã internaþionalã2 determinã Partidul Naþional
Român (P.N.R.) din Transilvania sã renunþe la pasivism ºi sã se angajeze
în lupta politicã pentru realizarea unirii Transilvaniei cu România. Prin
urmare, la 24 septembrie 1918 Comitetul executiv al Partidului Naþional
Român se întruneºte ºi hotãrãºte intensificarea activitãþii sale politice3, iar
la 1 octombrie 1918 Aurel Lazãr solicitã membrilor comitetului convocarea
urgentã a acestuia pentru a se pronunþa în legãturã cu atitudinea ce trebuia
adoptatã în Parlamentul ungar4. Conducerea P.N.R., conºtientã de
necesitatea întrunirii înainte de deschiderea sesiunii parlamentare, stabileºte
întâlnirea pentru ziua de 12 octombrie la Oradea5. Prin declaraþia de
autodeterminare elaboratã în urma acestei întruniri, Comitetul Executiv
al Partidului Naþional din Ardeal ºi Ungaria, ca organ politic al naþiunii
române, a hotãrât cã naþiunea românã din Transilvania ºi Ungaria se va
folosi de dreptul ei de a-ºi hotãrî singurã soarta, refuzând de atunci înainte
ca Parlamentul ºi guvernul de la Budapesta sã o reprezinte deoarece
„apãrarea intereselor ei, naþiunea românã o poate încredinþa numai unor
factori designaþi de propria lor adunare naþionalã”6. La 5/18 octombrie
1918 aceastã hotãrâre, consideratã ca reprezentând ruperea românilor din
regatul maghiar ºi începutul organizãrii sale de sine stãtãtoare7, este
prezentatã în Parlamentul de la Budapesta de cãtre Alexandru Vaida
Voevod8. S-a apreciat cã, spre deosebire de Basarabia care a trebuit sã
parcurgã în intervalul 26 octombrie 1917 – 27 martie 1918 cele trei etape:
de autonomie, independenþã ºi Unire, Transilvania a trecut direct la etapa
independenþei ca fazã pregãtitoare a Unirii, iar începutul în acest sens s-a
fãcut prin declaraþia din octombrie deoarece revendicarea autonomiei
fusese apreciatã ca depãºitã prin programul P.N.R. din 19059.
2

Gheorghe Iancu, The Ruling Council. The Integration of Transylvania into Romania. 1918-1920, (în
continuare: Iancu , The Ruling Council…) The Romanian Cultural Foundation, Cluj-Napoca, 1995,
pp. 9-30.
3
Alexandru Porþeanu, Partidul Naþional din Transilvania – factor de seamã în lupta pentru fãurirea Marii
Uniri, în „Revista de Istorie”, tom 41, nr. 11, 1988, p. 1050.
4
Silviu Dragomir, Un sfert de veac de la Unirea Transilvaniei, Sibiu, 1943, p. 13-14.
5
Ibidem.
6
1918 la români. Desãvârºirea unitãþii naþional-statale a poporului român. Documente interne ºi externe,
Bucureºti, 1986, (în continuare 1918 la români…); Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate
naþionalã. Documente. 1848-1918, (în continuare: Maramureºenii…), Bucureºti, 1981, pp. 299-300.
7
Gheorghe Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naþional unitar român. 19181920, (în continuare: Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent…), Cluj-Napoca, 1985, p. 106.
8
1918 la români …, vol. II, p. 1164-1165; Fãuritori ai Marii Uniri. Mãrturii documentare, Ediþie îngrijitã
de Corneliu Mihail Lungu, (în continuare: Lungu, Fãuritori ai Marii Uniri …), Bucureºti, 2003, p. 57
– 65; Constantin Botoran, Olimpiu Matichescu, Documente strãine despre lupta poporului român pentru
fãurirea statului naþional unitar, Cluj-Napoca, 1980, p. 229.
9
Alexandru Porþeanu, op. cit., p. 1055.
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Evoluþia situaþiei politice a determinat formarea la 18/31 octombrie
1918 a Consiliului Naþional Român Central ca autoritate administrativã
supremã pentru teritoriile locuite de români, alcãtuit pe bazã paritarã
din reprezentanþi ai P.N.R. (ªtefan Cicio-Pop, Vasile Goldiº, Aurel Lazãr,
Teodor Mihali, Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad) ºi socialiºtii (Tiron
Albani, Ioan Flueraº, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu, Bazil
Surdu)10. Acest for adreseazã la 27 octombrie / 9 noiembrie 1918
Guvernului ungar o notã ultimativã prin care solicitã preluarea întregii
puteri de guvernare în teritoriile Ungariei ºi Transilvaniei locuite de
români, respectiv comitatele: Torontal, Timiº, Caraº – Severin, Arad,
Bihor, Satu – Mare, Maramureº, Bistriþa – Nãsãud, Solnoc – Dãbâca,
Sãlaj, Cluj, Mureº – Turda, Turda – Arieº, Alba de Jos, Tîrnava Micã,
Tîrnava Mare, Hunedoara, Sibiu, Braºov, Fãgãraº, Trei Scaune, Odorhei
ºi Ciuc, precum ºi teritoriile româneºti ale comitatelor Békés, Csanád ºi
Ugocsa. Guvernul ungar urma sã treacã sub autoritatea Consiliului
Naþional Român toate instituþiile, oficialitãþile ºi organele de stat, politice,
administrative, de justiþie, de învãþãmânt, bisericeºti, financiare, militare
ºi de transport aflate pe aceste teritorii în care înceta orice altã autoritate,
rãspunsul la aceastã solicitare fiind aºteptat pânã în ziua de 12 noiembrie
191811. Guvernul Károlyi informeazã cã va cãuta o soluþie satisfãcãtoare
pentru transmiterea puterii publice Consiliului Naþional Român, ministrul
naþionalitãþilor Oszkár Jászi primind însãrcinarea de a discuta posibilitãþile
tehnice cu reprezentanþii români la Arad12. În cadrul negocierilor româno
– maghiare care s-au desfãºurat la Arad între 13 – 14 noiembrie 1918,
Jászi formuleazã douã propuneri de soluþionare a revendicãrilor formulate de români: fie formarea de blocuri naþionale omogene în Transilvania
(dupã modelul cantoanelor elveþiene) care sã beneficieze de autonomie
administrativã ºi culturalã, afacerile comune fiind rezolvate de organisme
interetnice, fie, ca o soluþie temporarã, reprezentanþii C.N.R. sã preia
administraþia publicã în toate districtele ºi oraºele care erau locuite de
majoritãþi româneºti13. Faþã de aceste propuneri Iuliu Maniu rãspunde
10

Tiron Albani, Douãzeci de ani de la Unire, vol. I, Oradea, 1938, p. 168; Dumitru Preda, Vasile
Alexandrescu, Costicã Prodan, În apãrarea României Mari. Campania armatei române din 1918 –
1919, ( în continuare Campania din 1918 – 1919 …), Bucureºti, 1994, p. 90; Iancu, The Ruling
Council…, p. 24.
11
1918 la români…. Vol. II, p. 1212.
12
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, (în continuare A.M.A.E.),fond 71/1920 – 1944
Transilvania, Studii istorice, dosar 348, fila 18.
13
Lucian Leuºtean, România, Ungaria ºi Tratatul de la Trianon, Iaºi, 2002, p. 27; Campania din
1918 – 1919 …, p. 94.
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cã „naþiunea românã pretinde independenþa de stat ºi nu admite ca acest
drept sã fie întunecat prin soluþii provizorii, care pe de o parte contestã
acest drept, iar pe de altã parte nu oferã nici o garanþie cã ar putea asigura
ordinea publicã, siguranþa averii ºi vieþii pe teritoriile locuite de români”14.
Prin urmare, tratativele eºueazã, iar la 18 noiembrie 1918 Marele Sfat al
Naþiunii Române din Ungaria ºi Transilvania adreseazã popoarelor lumii
un manifest în care se aratã cã naþiunea românã ºi-a declarat voinþa de a
se constitui într-un stat liber ºi independent15. Manifestul reprezintã un
rãspuns atât la adunarea reunitã pentru proclamarea republicii þinutã la
Budapesta, unde discursurile politicienilor maghiari au gravitat în jurul
ideii de integritate teritorialã, cât ºi faþã de semnarea Convenþiei de
armistiþiu cu Ungaria încheiatã la Belgrad la 13 noiembrie 191816. Conform prevederilor acesteia, Guvernul ungar trebuia sã-ºi retragã trupele
la nord de linia marcatã prin valea superioarã a Someºului Mare, Bistriþa,
Mureº, pânã la confluenþa cu Tisa, Subotica, Baja, Fûnfkirchen,
administraþia civilã urmând sã rãmânã în mâinile guvernului maghiar17.
Aceastã linie demarcaþionalã, denumitã ºi „linia Diaz” a întârziat procesul
de preluare a administraþiei de cãtre autoritãþile româneºti în toate
teritoriile locuite de români.
Evenimentele politice din a doua jumãtate a anului 1918 s-au
desfãºurat pe fundalul unor profunde miºcãri sociale înregistrate mai ales
în decursul lunilor octombrie – noiembrie ºi a cãror principalã cauzã au
reprezentat-o abuzurile administraþiei comunale ºi comitatense faþã de
populaþia civilã. Fãrã a nega rolul lor în conturarea noilor realitãþi politico – administrative considerãm totuºi o exagerare afirmaþia conform
cãreia în timpul acestor revolte autoritãþile locale au fost alungate, iar
forþele implicate au preluat administraþia în mâna lor18.
Dezintegrarea Imperiului Austro–Ungar ºi incapacitatea vechii
administraþii de a face faþã noilor realitãþi social – politice a determinat
constituirea consiliilor ºi gãrzilor naþionale, atât române, cât ºi maghiare.
Trebuie precizat faptul cã în opinia autoritãþilor maghiare ºi a unui numãr
de fruntaºi români aceste consilii ºi gãrzi erau menite sã restaureze
14

Ioan Scurtu, Iuliu Maniu, Bucureºti, 1995, p. 21; Silviu Dragomir, op. cit., p. 23.
1918 la români …, vol. II, p. 1218 – 1219.
16
Idem, vol. III, p. 70 – 78.
17
Ibidem.
18
I. Kovács, V. Popeangã, Lupta þãrãnimii din Transilvania din toamna anului 1918 pentru unirea
cu România, ( în continuare: Kovács, Popeangã, Lupta þãrãnimii din Transilvania …) în „Studii.
Revista de istorie”, tom 21, nr. 6, 1968, p. 1080; Campania din 1918 – 1919 …, p. 90.
15
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„ordinea ºi armonia socialã” ºi totodatã, sã previnã izbucnirea unor noi
revolte de masã, care ar fi „tulburat” siguranþa personalã, a proprietãþilor
publice ºi, cu deosebire, a celor private. Prin urmare, aceste organisme
trebuiau sã devinã, în intenþia autoritãþilor un fel de auxiliare provizorii
ale autoritãþilor administrative ºi jandarmeriei locale, neputincioase în
faþa miºcãrilor sociale care au marcat sfârºitul rãzboiului. Pe de altã parte,
românii transilvãneni ºi majoritatea fruntaºilor politici ai acestora vedeau
în aceste consilii ºi gãrzi naþionale române, instrumentele democratice,
absolut indispensabile pentru preluarea puterii politice în toate regiunile
locuite de români19.
Aºa se explicã de ce, la începutul lunii noiembrie 1918, rãmãºiþele
autoritãþilor maghiare, determinate de amploarea revoltelor sociale ºi
naþionale ºi incapabile sã întreprindã ceva, au permis – încurajând chiar –
constituirea consiliilor ºi gãrzilor naþionale române, asigurându-le unele
fonduri din bugetele comitatelor ºi distribuindu-le o oarecare cantitate de
arme. Când, însã, în perspectiva Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia,
rolul consiliilor ºi gãrzilor naþionale române devenise clar pentru toþi
reprezentanþii vechiului aparat politico – administrativ al fostului regim, sa încercat împiedicarea prin diverse mijloace, inclusiv prin forþã, a constituirii
unor consilii ºi gãrzi naþionale române ºi dizolvarea celor existente.
Concomitent s-au luat mãsuri pentru constituirea de urgenþã a gãrzilor
naþionale maghiare în localitãþile cu populaþie mixtã sau preponderent
maghiarã ºi dotarea lor cu armament20. Într-o notã adresatã locotenent –
colonelului Vix, ºeful misiunii aliate de la Budapesta, Preºedintele
Consiliului Maghiar contestã la 17 februarie 1919 cã ar fi recunoscut
„independenþa Transilvaniei”, dar confirmã cã organele Consiliului
Naþional Român au fost recunoscute ºi susþinute de Guvernul maghiar
pânã când a devenit evident cã acestea urmãresc „separaþiunea completã a
unor pãrþi din Ungaria, voind sã le anexeze Regatului României”21.
Procesul de constituire a consiliilor ºi gãrzilor naþionale române a
debutat prin elaborarea de cãtre C.N.R.C. la 3 noiembrie 1918 a directivei
- program „Spre orientare” conform cãreia în fiecare comitat trebuia sã
19

Cornel Grad, Doru E. Goron, Dezintegrarea administraþiei maghiare ºi constituirea noilor structuri
de putere româneºti în judeþele Sãlaj, Sãtmar ºi Bihor (noiembrie 1918 – aprilie 1919), în „1920.
Sfârºit ºi început de epocã”, (în continuare: Grad, Goron, Dezintegrarea administraþiei maghiare
…), Satu – Mare, 1998, p. 279 – 327; Campania din 1918 – 1919 …, pp. 90 – 92; Ion Clopoþel,
Revoluþia din 1918 ºi unirea Ardealului cu România, Cluj, 1926, p. 59.
20
Grad, Goron, Dezintegrarea administraþiei maghiare …, p. 286.
21
A.M.A.E., fond 71/1920 – 1944 Transilvania, Studii istorice, dosar 348, fila 30.
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se constituie un consiliu naþional român comitatens afiliat Consiliului
Naþional Român Central, care sã înfiinþeze de urgenþã în toate comunele
comitatului secþii comunale. Scopul acestor organisme era atât de a organiza
pregãtirea unirii cât ºi soluþionarea problemelor administrative, sanitare,
ºcolare ºi de aprovizionare din raza lor de influenþã constituindu-se astfel
în embrionul administraþiei româneºti din Transilvania22 dat fiind faptul cã
prin intermediul consiliilor ºi gãrzilor naþionale Consiliul Naþional Român
Central ºi-a exercitat de fapt controlul asupra teritoriului Transilvaniei.
La 2 noiembrie 1919 la Cluj se constituie Senatul Naþional Român
din Ardeal, în frunte cu Amos Frâncu, având ºi o secþie militarã. Acesta
lanseazã a doua zi dupã înfiinþare o chemare la arme printr-un manifest
care detalia ºi organizarea militarã, dispunând locurile de concentrare,
componenþa gãrzilor, jurãmântul etc.23 Acest fapt a generat o oarecare
confuzie în legãturã cu subordonarea consiliilor ºi gãrzilor naþionale nou
create; C.N.R.C. sau Senatul Naþional Român din Cluj24. Lucrurile s-au
clarificat definitiv la 17/18 octombrie 1919 când se precizeazã cã acest
organism este secþie a Consiliului Central de la Arad25.
Desfãºurarea Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia din 1
decembrie 1918 ºi înfiinþarea Consiliului Dirigent ca organism politic
însãrcinat sã conducã provizoriu afacerile curente ale Transilvaniei,
marcheazã momente esenþiale pentru începerea organizãrii unitare a
Transilvaniei în directã legãturã cu instituþiile din România26. Istoriografia
românã a acordat Unirii Transilvaniei cu România27 precum ºi procesului
de preluare ºi organizare administrativã a acesteia28 o atenþie deosebitã,
fiind editate numeroase volume de documente ºi memorii, analize ºi
22

Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …, p. 89.
1918 la români …, vol. VII, doc. Nr. 48: Constantin Kiriþescu, Istoria rãzboiului pentru întregirea
României, Bucureºti, 1989, vol. II, p. 401: Vasile Netea, O zi din istoria Transilvaniei – 1 Decembrie
1918( ediþie îngrijitã de Valentin Borda), Bucureºti, 1990, pp. 99 – 101.
24
Grad, Goron, Dezintegrarea administraþiei maghiare …, p. 287.
25
Lungu, Fãuritori ai Marii Uniri …, pp. 78 – 80.
26
Într-un raport înaintat Marelui Cartier General de cãtre Comandamentul Trupelor din Transilvania
la 3 ianuarie 1919 se consemna faptul cã „pânã în prezent nu este organizat nici administraþie, nici
poliþie, nici jandarmerie…”, Arhiva Ministerului Apãrãrii Naþionale (în continuare Arh. M.Ap.N.),
fond Comandamentul Trupelor din Transilvania, dosar 17/1919, filele 23 – 25.
27
Titlurilor textelor pe aceastã temã le-au fost consacrate douã studii bibliografice: ªtefan Pascu,
Marcel ªtirban, Bibliografia Unirii Transilvaniei cu România, în „Anuarul Institutului de Istorie
Cluj – Napoca, tom XI, 1968, p. 171 – 258; Pompiliu Teodor, Istoriografia Unirii Transilvaniei cu
România, în vol. Convergenþe europene. Istorie ºi societate în epoca modernã, îngrijit de Nicolae
Bocºan, Nicolae Edroiu, Vasile Vesa, Cluj – Napoca, 1993, p. 76 – 84.
28
Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …; Grad, Goron, Dezintegrarea administraþiei maghiare …,
Blaga Mihoc, Unele aspecte ale activitãþii consiliilor naþionale române în Baia Mare ºi împrejurimi, în
„Muzeul Naþional”, 1976, nr. 3; Consiliul Naþional român din Blaj (nov. 1918 – ian. 1919. Protocoale
ºi acte.,ediþie îngrijitã de Viorica Lascu ºi Marcel ªtirban, Cluj – Napoca, 1978 – 1980, vol. I – II.
23
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prezentãri din perspectivã istoricã a evenimentelor. În cazul vechiului
comitat Maramureº însã scrierile istorice oferã doar informaþii lacunare
privind modul în care s-a desfãºurat procesul de integrare în structurile
politico – administrative ale statului naþional unitar român iar documentele
identificate ºi cercetate de noi pânã în acest moment confirmã acest proces
fãrã a ne oferi detalii29. Se poate afirma însã cu certitudine cã Maramureºul
a participat activ la toate marile momente care au marcat aceastã perioadã.
Miºcãrile sociale de la sfârºitul primului rãzboi mondial ºi-au pus
amprenta ºi asupra acestei zone, documentele vremii considerând prezenþa
în Maramureº a soldaþilor organizaþi în „gãrzi verzi” încã din ultimele luni
ale rãzboiului. Un ziar contemporan consemna încã de la 1 septembrie
1918 cã soldaþii dezertori atacã autoritãþile, alungã întreprinzãtorii de
exploatare a lemnului ºi pun mâna pe averea bogãtaºilor. La începutul
lunii noiembrie membrii „gãrzilor verzi” ºi soldaþi din „barãcile militare”,
construite în timpul rãzboiului, au plecat în satele din Valea Izei, Viºeului,
Valea Marei ºi în Þara Oaºului sã mobilizeze þãrãnimea la alungarea
organelor locale30. În raportul subprefectului judeþului cãtre Ministerul de
Interne maghiar se sublinia la începutul lunii noiembrie 1918: „Soldaþii
întorºi de pe front ºi de la unitãþile lor vin înarmaþi cu puºti ºi muniþie ºi
deja de pe drum se organizeazã în unitãþi, atacã ºi dezarmeazã jandarmii,
susþinãtorii ordinii”31. În acest context se formeazã gãrzi româneºti ºi
maghiare care se vor alãtura în unele cazuri, începând din ianuarie 1918,
armatei române pentru pacificarea zonei. Astfel, la 5 ianuarie 1919
Comandamentul Trupelor din Transilvania consemna cã „înainte de
intrarea trupelor române în Sighet, ucrainenii s-au dedat la jafuri,
maltratând populaþia din acel oraº. Soldaþii români ºi unguri din garda
Máramos – Sziget au luptat alãturi de trupele noastre pentru respingerea
ºi alungarea ucrainenilor”32.
29

Un exemplu relevant în acest sens îl reprezintã un borderou de primire a „Raportului întocmit
de prefectul judeþului Maramureº despre preluarea administraþiei, organizarea ei, starea
alimentarã, chestia ruteanã ºi transportarea prizonierilor maghiari din Rusia peste Maramureº”
pãstrat în fondul „Consiliul Dirigent”, dosar 36/1919, fila 21, fãrã ca acest raport de importanþã
vitalã pentru studierea preluãrii administraþiei în Maramureº sã se pãstreze.
30
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în continuare D.J.A.N. Maramureº),
fond Prefectura Maramureº, Acte prezidenþiale ale subprefectului, nr. 17/19, apud Kovács, Popeangã,
Lupta þãrãnimii din Transilvania …, p. 1075.
31
Ibidem, nr. 16/1918.
32
Jurnal de operaþiuni al Comandamentului Trupelor din Transilvania (1918 – 1921), ( în continuare
Jurnal de operaþiuni …), ediþie îngrijitã de Viorel Ciubotã, Gheorghe Nicolescu ºi Cornel Þucã,
vol. I, Satu – Mare, 1998, p. 23.
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Crearea C.N.R.C. ºi elaborarea apelului circularã „Spre orientare”
determinã constituirea la 11 noiembrie 1918 la Sighetu Marmaþiei a
„Sfatului naþional român provizoriu al comitatului Maramureº” – afiliat
Sfatului Naþional Român Central cu sediul la Arad – care va emite la 12
noiembrie 1918 apelul pentru constituirea Consiliului Naþional Român al
comitatului Maramureº. Prin acest manifest se solicita tuturor comunelor
româneºti sã aleagã ºi sã trimitã o delegaþie de cel puþin trei membri la
adunarea ce urma sã aibã loc la 22 noiembrie 1918 pentru constituirea
Sfatului naþional român definitiv al comitatului Maramureº, respectiv
organizarea secþiilor rurale a Sfatului naþional român a comitatului
Maramureº ºi a gãrzii naþionale române33. La 22 noiembrie 1918 la Sighet
este ales ca preºedinte al Sfatului comitatens dr. Vasile Chindriº care, dupã
ce depune jurãmântul „sub steagul ºi pe steagul românesc a dat lãmuririle
pentru întemeierea sfaturilor sãteºti”34. Acestea se vor constitui în perioada
urmãtoare în toate comunele din Maramureº locuite de români35.
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia a decretat la 1 decembrie
1918 unirea Transilvaniei cu România, menþinându-se o autonomie
provizorie pânã la întrunirea Constituantei, perioadã în care potrivit
punctului IX al Rezoluþiei se instituia Marele Sfat Naþional al Transilvaniei
„care avea toatã îndreptãþirea sã reprezinte naþiunea românã oricând ºi
pretutindeni, faþã de toate naþiunile lumii ºi sã ia toate dispoziþiunile pe
care le va afla necesare în interesul naþiunii”36. La 2 decembrie 1918 Marele
Sfat Naþional a desemnat din rândurile sale un comitet executiv cu activitate
permanentã, care urma sã conducã afacerile curente ale Transilvaniei, numit
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului ºi þinuturilor româneºti din
Ungaria care „va aduce la îndeplinire hotãrârile Adunãrii Naþionale, va
prelua ºi va dirigui viaþa de stat, va îngriji serviciile publice ºi în acest scop va
fi în drept de a ordona ºi a lua toate mãsurile pe care le va gãsi necesare”37.
În prima ºedinþã a Consiliului Dirigent þinutã la Alba Iulia în 2 decembrie
1918 s-a decis împãrþirea acestuia în 12 resorturi ºi s-a confirmat
preºedintelui în persoana lui Iuliu Maniu38.
33

Maramureºenii …, p. 304 – 305.
Idem, pp. 322 – 323.
35
D.J.A.N. Maramureº, fond Protopopiatul Greco – Catolic Iza,dosar 239/1918, filele 1 – 12.
36
Vasile Goldiº, Discursuri rostite în prejma Unirii ºi la asociaþiunea culturalã „Astra”,Bucureºti,
1928, p. 20; Gheorghe Iancu, Marele Sfat Naþional al transilvaniei (1918 – 1919), în „Anuarul
Institutului de Istorie ºi Arheologie Cluj”, nr. XVI, 1973, pp. 259 – 278.
37
Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …, p. 16.
38
Ibidem, p. 19.
34
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Printre primele acþiuni iniþiate de Consiliul Dirigent a fost ºi aceea
de a comunica guvernului maghiar hotãrârea de unire a Transilvaniei cu
România ºi constituirea sa. Din însãrcinarea Consiliului Dirigent,
Alexandru Vaida Voevod a transmis Rezoluþia Adunãrii de la Alba Iulia,
tradusã de Emil Haþieganu, guvernului maghiar prin intermediul lui Ioana
Erdelyi aflat la Budapesta. Prin nota din 9 decembrie 1918 guvernul
Károlyi fãcea cunoscut cã aflase despre hotãrârea de la Alba Iulia ºi despre
formarea unui”comitet compus din 15 membri”, dar cã bazat pe
prevederile convenþiei de la Belgrad, potrivit cãrora „administraþia va
rãmâne ºi în continuare sub autoritatea guvernului maghiar” declara cã
deciziile de la Alba Iulia veneau în contradicþie cu actul sus – numit, din
care cauzã nu ia în considerare hotãrârile adoptate ºi le condamnã cu
asprime”39. De astfel, dupã momentul Alba Iulia atitudinea guvernului
Károlyi faþã românii ardeleni s-a radicalizat: nu a recunoscut Adunarea
Naþionalã ºi nici înfiinþarea Consiliului Dirigent iar la 8 decembrie 1918
István Apáthy a fost numit ºef al Comisariatului pentru Ungaria de Est40.
Dupã 1 decembrie 1918 ºi dupã formarea Consiliului Dirigent
activitatea consiliilor ºi gãrzilor naþionale, atât cât ele au mai fiinþat s-a
desfãºurat sub controlul nemijlocit al Resortului de Interne ºi – pentru
scurt timp – al celui de Rãzboi ºi Siguranþã Publicã din cadrul Consiliului
Dirigent41 contribuind într-o mãsurã la introducerea administraþiei
româneºti în Transilvania prin faptul cã la începutul lunii decembrie 1918
primesc ordinul sã instituie controlul asupra administraþiei din judeþele
lor ºi sã facã propuneri de persoane potrivite pentru a fi numite de
Consiliul Dirigent în funcþiile de conducere din judeþe. Chiar dacã
dispoziþia s-ar fi vrut cu aplicabilitate la nivelul întregii Transilvanii, din
cauza liniei demarcaþionale procesul nu s-a putut desfãºura în aceastã
perioadã, cu puþine excepþii, decât în teritoriile de dincoace de linia
demarcaþionalã. Când condiþiile o vor permite, conlucrarea Consiliului
Dirigent cu consiliile naþionale româneºti din celelalte regiuni se va înscrie
pe aceleaºi coordonate ca în decembrie 191842.
La 7 februarie 1919 printr-un „Circular referitor la dizolvarea
Consiliilor naþionale locale” Consiliul Dirigent aducea la cunoºtinþa
39

Ion Clopoþel, Revoluþia din 1918 ºi unirea Ardealului cu România, Cluj, 1928, p. 151; Gheorghe
Unc, Vladimir Zaharescu, Din cronica relaþiilor româno – maghiare în anii 1918 – 1920, în „Anale
de istorie”, 1981, 27, nr. 4, pp. 105 - 126.
40
Leuºteanu, op. cit., p. 31.
41
Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …,p. 89.
42
Ibidem, p. 125.
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prefecþilor ºi a consiliilor naþionale locale din Fãgãraº, Hunedoara,
Cojocna, Sibiu – oraº, Cluj – oraº, Turda – Arieº, Tîrnava Mare, Odorhei ºi
Mureº – Turda cã „în municipiile (judeþe ºi oraºe cu drept municipal) unde
administraþia s-a luat în primire ºi s-a constituit prin organele Consiliului
Dirigent, consiliile (sfaturile, senatele) naþionale locale: comunale, cercuale,
comitatense, precum ºi alte corporaþiuni care au existat pânã acum în lipsa
administraþiei sau pe lângã administraþia localã, se declarã prin acest circular dizolvate ca organe dispozitive ºi executive nemaiavând autorizaþia de a
îndeplini nici într-o direcþie putere publicã43. Totuºi prefecþii erau autorizaþi
ca în cazuri extraordinare sã permitã în baza unui raport motivat, cu aprobarea
Consiliului Dirigent, funcþionarea unor consilii naþionale locale în acele
localitãþi în care pânã în acel moment nu s-a putut constitui administraþia
localã conform legilor existente44. În acest caz consiliul naþional înlocuieºte
autoritatea administrativã localã ºi este supus întru toate normele legale,
având ºi responsabilitatea legalã a autoritãþii administrative pe care o
înlocuieºte. Activitatea acestor consilii trebuia însã controlatã în mod deosebit
de organele administrative superioare, iar dacã prefectul competent afla cã
aceste consilii depãºesc marginile legalitãþii trebuia sã ordone dizolvarea lor
fãrã amânare. Aceste consilii, la instituirea administraþiei legale locale vor fi
de asemenea dizolvate45.
Introducerea administraþiei româneºti în Maramureº a fost direct
influenþatã de trasarea liniei de demarcaþie ºi de operaþiunile militare
din zonã, înaintarea armatei române fiind condiþionatã de evoluþia
raporturilor militare cu trupele ucrainene pe de o parte ºi cu cele maghiare
pe de altã parte. Prin urmare se pot distinge mai multe etape în instaurarea
autoritãþii statului român în zonã.
Ofensiva trupelor române împotriva armatei maghiare determinã
ocuparea Sighetului46 la 4 ianuarie 1919 ºi atingerea pânã la 24 martie
1919 a unei linii trasatã astfel: Sighetu Marmaþiei, Sarasãu, Câmpulung
la Tisa, Kortvelyes, Apºa de Jos, Apºa de Mijloc, Bocicãu, Trebuºa,
Giuleºti, Ocna - ªugatag47 în timp ce trupele maghiare dizolvau gãrzile
rutene din teritoriul neocupat de români de la nord ºi nord – vest de
43

Arhivele Naþionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), fond Consiliul Dirigent, dosar 4/
1920, fila 40.
44
Ibidem, filele 41 – 42.
45
Ibidem.
46
Jurnalul de operaþiuni …, vol. I, p. 18.
47
Ibidem, p. 97.
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Sighetu Marmaþiei48. Prin urmare, deºi la începutul anului 1919 o parte a
Maramureºului este ocupatã de trupele române se menþine în continuare
administraþia maghiarã fapt care-l determinã pe comandantul diviziei
ungare din Debreþin sã comunice la 24 ianuarie 1919 Prefecturii din
Sighetu Marmaþiei concentrarea trupelor49.
La 26 februarie 1919 Conferinþa de Pace decide crearea unei zone
neutre ºi retragerea în termen de 10 zile a trupelor maghiare la vest de
limita apuseanã a acesteia începând cu 23 martie50. Aceastã nouã
reglementare care anula practic dispoziþiile convenþiei de la Belgrad a
fost transmisã guvernului român la 7 martie 1919, iar la guvernul Kàrolyi
la 20 martie. Refuzul acestuia de a o accepta determinã demisia guvernului
ºi proclamarea Republicii Sfaturilor, dar nota nu este acceptatã nici de
noul guvern maghiar,51 care nu admite ca noua linie de demarcaþie Oradea
– Mare, Careii Mari, Sãtmar sã fie prelungitã prin Huszt, pânã la frontiera
Galiþiei ungurii fiind nevoiþi sã se retragã pe linia Muncaci, Debreþin,
Seghedin, zona dintre ambele linii urmând sã fie ocupatã de trupele
franceze52.
Declanºarea campaniei militare din aprilie 1919 determinã
avansarea armatei române spre vest ºi eliberarea Maramureºului de la
sud de Tisa dupã ocuparea localitãþilor Sãpânþa ºi Remetea (17 aprilie),
Teceu (18 aprilie), Hust (19 aprilie), Királyháza (21 aprilie 1919). La 29
aprilie 1919 trupele române intrã în Munkacs, iar la 2 mai în Csap,
stabilindu-se contactul cu trupele cehoslovace.
Pânã la 28 aprilie 1919 când este numit primul prefect în Maramureº
îndeplinirea atribuþiilor administrative în teritoriul aflat sub autoritatea
armatei române s-a caracterizat prin adoptarea unei formule de
compromis: menþinerea provizorie a funcþionarilor de stat ai vechii
administraþii în timp ce preºedintele Consiliului Naþional Român din
Maramureº, Vasile Chindriº, era reprezentantul oficial al Consiliului
Dirigent în zonã53. În aceastã calitate, la 23 martie 1919 preºedintele
Senatului Naþional Român din Maramureº informeazã Detaºamentul mixt
48

Arh. M. Ap. N., fond Comandamentul Trupelor din Transilvania, dosar 30/1919, fila 80.
Ibidem. p. 30.
50
Sherman David Spector, România ºi Conferinþa de Pace de la Paris. Diplomaþia lui Ion I. C .
Brãtianu, Iaºi, 1995, pp. 94 – 99.
51
Arh. M. Ap. N., fond Marele Cartier General, dosar 2598, filele 71 – 72.
52
Jurnal de operaþiuni … , p. 95
53
A.N.I.C., fond Consiliul Dirigent, dosar 37/1919, filele 1, 4.
49
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General Olteanu cantonat la Sighet cã deoarece în judeþul Maramureº
administraþia nu a fost pânã în acel moment preluatã funcþionarii de
stat, judeþeni ºi comunali, solicitã sã li se permitã ca o comisie compusã
din reprezentanþi ai diferitelor oficii sã poatã trece linia demarcaþionalã
pentru a solicita de la guvernul maghiar suma necesarã pentru plata
salariilor acestora pe lunile februarie, martie ºi aprilie 1919. Vasile Chiroiu
subliniazã cu acest prilej neajunsurile ce decurg din faptul cã administraþia
încã nu a fost preluatã ºi implicaþiile politice ale demersului fãcut de
funcþionarii maghiari pãstraþi în funcþii pentru plata salariilor de cãtre
statul maghiar. Generalul Olteanu subliniazã de asemenea cã în
Maramureº domneºte o stare de nedumerire ºi o atitudine echivocã
izvorâtã din faptul cã în acest judeþ nu s-a realizat încã „preluarea
Imperiului” deºi în celelalte judeþe ocupate militar au fost deja numiþi
prefecþi români. Întârzierea cu privire la numirea unui prefect dãdea
naºtere la interpretãri defavorabile ºi formularea presupunerii cã
Maramureºul este un judeþ asupra cãruia nu s-a stabilit dacã aparþine sau
nu României sau va reveni Ungariei la Conferinþa de Pace. Prin urmare,
singura soluþie era numirea unui prefect român care sã administreze
Maramureºul în numele statului român astfel încât funcþionarii sã nu se
mai adreseze statului ungar54. Numirea primului prefect român în
Maramureº s-a fãcut abia la 28 aprilie 1919,55 dar autoritatea lui nu se
extindea asupra întregului Maramureº dupã cum reiese din raportul
acestuia adresat ºefului Resortului de Interne din Consiliul Dirigent la
14 mai 1919 prin care îi aducea la cunoºtinþã cã împãrþirea munþilor erariali
ºi privaþi la sãteni în arendã pentru pãºunat era grevatã de existenþa liniei
demarcaþionale dincolo de care cãdea o parte însemnatã a pãºunilor ºi
unde nu este nici un organ pentru susþinerea ordinei ºi siguranþei
impunându-se astfel de urgenþã deplasarea liniei de demarcaþie mai la
nord pânã la vechiul hotar cel puþin pentru plasele Rahãu ºi Sighet,
extinderea „imperiului” pe tot cuprinsul judeþului impunând ºi asigurarea
militarã a acestor þinuturi56.
Extinderea autoritãþii statului român în teritoriile de la nord de
Tisa s-a realizat în contextul creat de participarea României la operaþiunile
militare din vara anului 1919 pe frontul din Galiþia. La 15 mai 1919 trupele
54

Ibidem, fila 9.
Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …, p. 131.
56
A.N.I.C., fond Consiliul Dirigent, dosar 36/1919, fila 8.
55
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poloneze care au început ofensiva împotriva galiþienilor, cer concursul
armatei române 57. Guvernul român aprobã cererea astfel încât
Comandamentul Trupelor din Transilvania dã ordin ca un detaºament
sã înainteze în ziua de 23 mai 1919 pe direcþia Trebuºa – Frasin
(Körösmezö) cu scopul de „a pune stãpânire pe creasta Carpaþilor de pe
graniþa care a existat între Bucovina ºi Ungaria” ºi de a asigura stãpânirea
comunicaþiilor Sighetu – Marmaþiei - Colomea58.
Prin urmare, autoritatea prefectului de Maramureº se extinde treptat
astfel încât la 16 august 1919 din dispoziþia Consiliului Dirigent „delãturã
administraþia maghiarã din judeþul Ugocea, singura ce a rãmas pe teritoriul
nemaghiar” ºi numeºte pe dr. Victor Joannes de Apºa ca ºi comisar
însãrcinat sã deþinã puterea publicã ºi sã organizeze administraþia59.
Interesantã este pentru aceastã perioadã propunerea fãcutã de
bistriþeni într-un „Memoriu al inteligenþei române din Nãsãud ºi jur în
chestiunea rectificãrii judeþului Bistriþa Nãsãud” în care se preciza cã
„cercurile Izei ºi al Viºãului de sus din comitatul Maramurãº se vor alipi
în mod natural al judeþul Nãsãudului, iar restul locuit de românii din
comitatul Maramurãº se va uni cu comitatul Sãtmarului cãci fâºia locuitã
de români din Marmaþia nu va putea forma de sine un judeþ. Sã nu uitãm
cã pânã acum procesul de rutenizare a românilor din Maramureº a fost
indirect împiedicat prin nãzuinþele de maghiarizare ale guvernelor
ungureºti; acum când aceste nãzuinþe au încetat, românii din Maramureº,
aºezaþi la periferia teritoriului locuit de români, amestecaþi cu rutenii de
aceiaºi lege sunt închiºi din trei pãrþi de munþi uriaºi ºi având poartã
deschisã numai în direcþia cursului Tisei.’’60 Un alt proiect era formulat
în acelaºi sens la 17 octombrie 1919 de prefectul judeþului Ugocea, Victor Ioanes de Apºa, care solicita Consiliului Dirigent alipirea la Ugocea a
plasei Hust din Maramureº61.
La 28 mai 1919 prefectul Maramureºului informa Consiliul Dirigent
despre preluarea administraþiei ºi organizarea acesteia62. La 10 iulie 1919,
57

Florin Anghel, o dilemã teritorialã ºi un debut diplomatic. Ocuparea Pocuþiei de cãtre armata
românã (24 mai – începutul lunii august 1919) ºi începutul relaþiilor româno – polone, în „Revista
istoricã”, serie nouã, tom VI, nr. 9 – 10, pp. 761 – 772.
58
Jurnal de operaþiuni …, pp. 210 – 212.
59
Gheorghe Iancu, Ottmar Traºcã, Justiþie româneascã în Transilvania (1919), lucrare în manuscris.
60
Ibidem, dosar 1/1919, filele 241 – 242.
61
Ibidem.
62
Ibidem, dosar 36/1919, fila 21. Din nefericire documentul pãstrat este doar un simplu conspect
care menþioneazã existenþa acestui raport.
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pe baza propunerilor fãcute de prefectul judeþului Maramureº Consiliul
Dirigent numeºte cu titlu provizoriu pe teritoriul judeþului Maramureº
urmãtorii funcþionari: Dr. Iosif Rednic, primpretor al plãºii Taras, Ludociv
Dan primpretor al plãºii Hust, Emeric Balàzs primpretor al plãºii Teceu,
ªtefan Tivadar primpretor al plãºii Rahãu, Ioan Molnar pretor, Mihaiu
Dan notar judeþean, Ioan Dan medic de plasã, Vasile Ilniþchi pretor63.
În aprilie 1920 când se decide evacuarea Maramureºului de la
nord de Tisa structura administrativã era urmãtoarea:
1. Plasa ªugatag, primpretor Iuliu Coman, cu reºedinþa în Ocna
ªugatag era compusã din comunele: Bârsana, Berbeºti, Breb,
Budeºti, Deseºti, Corneºti, Cãlineºti, Fereºti, Giuleºti,
Hãrniceºti, Crãceºti, Hoteni, Nãneºti, Onceºti, Ocna – ªugatag,
Sat – ªugatag, Sârbi, Vãleni, Vad ºi Valea Porcului.
2. Plasa Iza, primpretor George Dan, cu reºedinþa în Dragomireºti,
era compusã din coomunele: Botiza, Dragomireºti, Sãliºtea,
de Sus, Glod, Ieud, Bocicoel, Strâmtura, Rozavlea, ªieu,
Poienile Glodului, Slãtioara, Sãcel, Cuhea.
3. Plasa Viºeu, primpretor dr. Vasile Filipciuc cu reºedinþa în
Viºeul de Sus, era compusã din comunele: Borºa, Viºeul de
Sus, Viºeul de Mijloc, Viºeul de Jos, Leordina, Moisei, Petrova,
Repedea, Ruscova, Poienile de sub Munte.
4. Plasa Sighet, primpretor Flaviu Jurca cu reºedinþa în Sighetu
Marmaþiei, era compusã din comunele : Rona de Sus, Rona
de Jos, Coºtiui, Crãciuneºti, Viriºmort, Iapa, Sarasãu,
Câmpulung ºi Sãpânþa.
5. Plasa Teceu, primpretor Elemér Réty cu reºedinþa în Teceu,
urma sã fie evacuatã.
6. Plasa Hust, primpretor Ludovic Dan cu reºedinþa în Hust, urma
sã fie evacuatã.64
La 5 aprilie 1920 Consiliul de Miniºtri a decis evacuarea trupelor
de la nord de Tisa65 astfel încât la 9 iulie 1920 trupele de grãniceri români,
posturile de vamã ºi de poliþie de frontierã se aflau pe Tisa de la Tisa –
Ujlak pânã la Valea Viºeului. Evacuarea Maramureºului de la nord de

63

Ibidem, filele 19 – 20.
Ibidem, dosar 27/1920, filele 51 – 54.
65
A.M.A.E., fond Convenþii 13, C1, vol. 1 (nenumerotat).
64
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Tisa a avut efecte ºi asupra organizãrii administrative. Astfel, în 23 aprilie
1920 prefectul Maramureºului anunþa Inspectoratul General
Administrativ din Cluj cã în urma executãrii ordinului de evacuare a
teritoriului aflat la nord de râul Tisa comuna Remeþi rãmasã din plasa
Teceu ºi comuna Visc rãmasã din plasa Hust se vor rearenda la plasa
Sighet, iar din plasa Tisei rãmâne comuna Bocicoiul Mare ºi din comuna
Lunca jumãtate care de asemenea se vor încadra în plasa Sighetului.
Celelalte plase rãmân neschimbate.
În cadrul Consiliului Dirigent chestiunile de învãþãmânt, culturã ºi
artã au intrat în competenþa Resortului de Culte ºi Instrucþie Publicã în
fruntea cãruia au fost prezenþi Vasile Goldiº ºi Valeriu Braniºte66. Pentru
controlul ºi îndrumarea învãþãmântului primar, resortul de Instrucþie a
fãcut în februarie 1919, dupã consultarea ºi la propunerea prefecþilor,
primele numiri de revizori ºcolari iar pânã în mai 1919 cea mai mare
parte a posturilor de revizori ºcolari fuseserã ocupate67. În cursul anului
ºcolar 1918/1919 s-a exercitat doar un control riguros asupra ºcolilor
primare de stat. La încheierea lui, toate clãdirile ºcolilor primare de stat
au fost preluate de Consiliul Dirigent. Pânã în septembrie 1919 s-a încheiat
ºi procesul de numire a conducerilor ºcolilor primare de stat ºi comunale68.
Într-o consemnare din 1920 preluarea ªcolii normale de bãieþi din
Sighetu Marmaþiei este descrisã astfel:
„În 11 Octombrie 1919 s-a redeschis ªcoala Normalã din Sighet ca
ºcoalã româneascã prin directorul Enea Hodoº ºi profesorul Ioan Bilþiu
– Dãncuº. S-a redeschis în împrejurãri modeste era lipsã de profesori.
Corpul didactic consta numai din director ºi profesorul I. Bilþiu Dãncuº.
Elevi încã erau puþini. Atunci acest corp didactic mic a început o
propagandã pe sate între þãrani, ca sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã. Astfel a
fost începutul începutului!”.
Fiind numiþi prin Revizoratul judeþean dl. George Német ca ºi curator al ªcolii Normale din Sighet iar dl. Iosif Mureºan ca ºi consilier pe
lângã acesta, ºi fiind însãrcinaþi cu preluarea efectelor ce le are acest
institut, aceºti doi domni, cu decretul de numire în mânã s-au prezentat
în ziua de 3 iunie 1919 la Direcþiunea ªcolii Normale. Corpul didactic,
66

Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …, p. 259.
Ibidem, p. 262.
68
Idem, Învãþãmântul primar ºi secundar în Transilvania în perioada activitãþii Consiliului Dirigent,
în „Anuarul Institutului de Istorie Cluj”, 1970, 13, p. 54.
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acceptând aceastã numire a hotãrât sã predea efectele institutului pe lângã
proces verbal (…)
Dupã preluarea efectelor, în 4 iunie s-a întâmplat preluarea formalã
a institutului.
Din partea Consiliului Dirigent a fost de faþã dl. revizor al
Maramureºului: Teodor Stoia, care a provocat pe directorul Tanfi Ivan sã
predea institutul. Iatã cum ne lãmureºte actul de preluare însuºi procesul
verbal:
,,Directorul Tanfi Ivan în numele Guvernului maghiar, pe care la
reprezentat în acest institut, declarã cã faptul preluãrii ºi al predãrii nu-l
poate împiedica, fiindcã guvernul, care preia institutul se razimã pe forþã
militarã, însã din punctul de vedere al Statului Ungar faptul acesta nu-l
poate recunoaºte ca just. – Revizorul Teodor Stoia declarã cã procesul
preluãrii îl face din însãrcinarea forurilor superioare, deoarece directorul
institutului precum ºi Corpul Didactic a refuzat depunerea jurãmântului
de fidelitate. (…)’’69.
În decembrie 1918 în faþa Consiliului Dirigent se ridicau ºi chestiunile
organizãrii ºi îndrumãrii activitãþilor din domeniul justiþiei. Privite în
ansamblu, mãsurile ce s-au întreprins prin Resortul de Justiþie au urmãrit
adaptarea realitãþilor judiciare la noua situaþie politicã creatã ca urmare a
unirii Transilvaniei cu România ºi cât o mai rapidã uniformizare a justiþiei
de pe întreg teritoriul þãrii70.
La 23 mai 1919 la Sighetu Marmaþiei în clãdirea tribunalului din
localitate, Vasile Chiroiu, prefectul judeþului Maramureº solicitã corpului
de judecãtori ºi notari depunerea jurãmântului de fidelitate. Funcþionarii
se pronunþã în acest sens dupã cum urmeazã:
- la tribunal: din cei 16 funcþionari prezenþi 14 refuzã
- la Judecãtoria de ocol: din cei 8 funcþionari prezenþi 7 refuzã
- notari: din cei 10 funcþionari prezenþi 8 refuzã.
Dr. Chiroiu declarã cã cei care au refuzat depunerea jurãmântului
de fidelitate ºi-au pierdut toate drepturile obþinute pânã în acel moment ºi
solicitã preºedintelui tribunalului, Petrovits Lajos sã predea conducerea
instituþiei în data de 27 mai 1919 consilierului de la Curtea de Casaþie, dr.
Lazãr Alexandru71. Prin urmare, la 28 mai 1919 ºeful Resortului de Justiþie
69

Anuarul I. Al ºcoalei normale de bãieþi din Sighetul Marmaþiei, publicat cu concursul profesorului:
D. Bedeleanu – director supl., 1920, Tipografia culturalã. Societate pe acþii. Sighetul Marmaþiei.
70
Iancu, Contribuþia Consiliului Dirigent …, p. 169; Ioan Papp, Instaurarea justiþiei româneºti în
Ardeal, în „Transilvania”, 1945, 76, nr. 1, p. 3.
71
Gheorghe Iancu, Ottmar Traºcã, Justiþie româneascã în Transilvania (1919), lucrare în manuscris.
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din cadrul Consiliului Dirigent era informat de cãtre prefectul de
Maramureº cã „în conformitate cu avizul primit de la dl. secretar general, am onoare a raporta cã în 23 mai 1919, m-am prezentat la tribunalul
din localitate, unde, în plinã ºedinþã am luat imperiul asupra tribunalului,
a Ministerului Public ºi a Judecãtoriei de ocol Sighet” dispunând ca
Alexandru Lazãr împreunã cu ceilalþi judecãtori români sã ia în primire
tribunalul ºi Judecãtoria de ocol Sighet, iar dl. dr. Ilie Chindriº ministerul
public72.
În ceea ce priveºte judecãtoriile de ocol ce cãdeau pe teritoriul
rutean preºedintele Tribunalului Sighetu Marmaþiei informa la 1 iulie
1919 Resortul de Justiþie cã acestea aveau relaþii ierarhice cu tribunalul
român deºi „funcþionau în forma lor de pânã atunci” situaþia lor fiind în
strânsã legãturã cu suveranitatea teritorialã – neclarificatã pânã în acel
moment. Prin urmare se preciza cã „dacã Resortul crede cã nu este în
situaþia de a prelua formal imperiul pe un teritoriu nealipit încã, atunci
pentru a nu ajunge în situaþie echivocã, singur numai cu organele de
justiþie, rog sã mi se lase latitudinea de a aranja chestia pe rãspunderea
mea, însã sã-mi acordaþi creditul necesar pentru plãtirea lor, respectiv sã
asemnaþi competinþele ºi cheltuielile ºi pentru aceste judecãtorii”73.
Retragerea armatei ºi administraþiei române la sud de Tisa ca
urmare a deciziei Guvernului român din 5 aprilie 1920 a reprezentat
îndeplinirea prevederilor tratatului din 1916 în ceea ce privea graniþa
nordicã a României linie consideratã însã de Vasile Chiroiu, primul prefect al Maramureºului, destinatã a „carbonifica toate puterile vii ale
naturii” deoarece despãrþea în douã o unitate geograficã indivizibilã.

72
73

Ibidem.
Ibidem.
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THE INTRODUCTION OF THE ROMANIAN ADMINISTRATION IN MARAMURES
(SUMMARY)

Key-words: Maramures, Rutenia, adminis
tration, Peace Conference, frontiers
Following the decision of the Paris Peace Conference of 1919, north
of the Tisza Maramures became part of the Czechoslovak state. However, as the result of the situation created by the military developments
in Central Europe (the desire of Hungary to take possession of territories that have been part of its composition, led the Romanian army to fill
the entire Maramures to prevent the junction between the Hungarian
army and the Bolsheviks) this small region of Maramures passed into the
composition of the Romanian state for a short period of time. A natural
consequence was the introduction of the Romanian administration in
Maramures; this process is characterized in a first phase by maintaining
old Hungarian officials and then by appointment a prefect and Romanian officials from April 28, 1919. Initially limited to the territory south
of the Tisza Maramures, the Romanian authority will extend to the north
until by mid- 1920, in the context of specific military of 1919 and following the decision of the Peace Conference, when Romanian troops are
forced to withdraw.
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TURISMUL BÃIMÃREAN ÎN PERIOADA INTERBELICÃ.
STUDIU DE CAZ:
STAÞIUNEA CLIMATICÃ

1930-1940
Drd. Robert C. Tõkõlyi:

Cuvinte cheie: Baia Mare,
Staþiune Climaticã, Parcul Regina
Maria, Sanatoriul Wagner, turiºti

Absolvent al Facultãþii de Istorie ºi
Filosofie, Secþia Istorie, Specializarea
Istorie Contemporanã, Universitatea
“ Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca (2004);
Masterat în Drepturile Omului,
Universitatea de Nord Baia Mare
(2006). În prezent urmeazã cursurile
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia Administraþie
Publicã, Universitatea “ BabeºBolyai” Cluj-Napoca. Doctorand al
Institutului de Istorie ,,George Bariþ’’
din cadrul Academiei Române,
Filiala Cluj. Profesor, în prezent
arhivist la Direcþia Judeþeanã
Maramureº a Arhivelor Naþionale.

Oraºul Baia Mare, supranumit
„Barbizonul Ardealului”, cu o istorie
de peste ºase secole, prin aºezarea sa
extrem de fericitã, la poalele munþilor,
într-o zonã pitoreascã, a fost de-a
lungul timpului, un centru economic,
politic ºi cultural important sub toate
administraþiile, fiecare din acestea
aducându-ºi, într-o mãsurã mai micã
sau mai mare, contribuþia la
dezvoltarea urbei noastre.
Subiectul abordat este unul puþin cunoscut iubitorilor de istorie
sau locuitorilor oraºului Baia Mare. Din acest motiv, studiul de faþã îºi
propune sã clarifice câteva aspecte legate de înfiinþarea staþiunii, modul
de funcþionare, precum ºi legãtura dintre acest statut al oraºului ºi
dezvoltarea turismului local în perioada interbelicã. Fãrã a avea pretenþia
cã subiectul poate fi epuizat printr-un singur studiu, considerãm cã acesta
rãmâne deschis continuãrii sale precum ºi unor noi interpretãri.
În continuare, este necesarã o scurtã prezentare, o trecere în revistã
a principalelor categorii de surse care au stat la baza realizãrii prezentului
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studiu. O primã categorie este
reprezentatã de documentele de
arhivã, aºa cum sunt pãstrate în
fondul Primãriei Oraºului Baia Mare
din cadrul DJAN Maramureº; o altã
categorie este reprezentatã de acte
normative din perioada interbelicã,
pe baza cãrora s-au organizat ºi s-au
declarat staþiunile balneare,
climatice ºi balneo-climaterice din România în perioada menþionatã, sau
care privesc dezvoltarea turismului.
În lipsa unor documente, lucrãri sau studii de specialitate referitoare
la acest subiect, am considerat oportunã consultarea presei locale
interbelice dar ºi postbelice, în special a ziarelor „Baia Mare”, „Cronica”,
„Colþ de þarã”.
Nu în ultimul rând am consultat ºi lucrarea domnului Csoma
Gheorghe, „ Baia Mare 670". Aceastã lucrare, deºi contestatã de mulþi,
întrucât „ este mai uºor sã critici decât sã faci, mai simplu sã dãrâmi decât
sã construieºti”1 dupã cum, pe bunã dreptate afirma profesorul universitar,
doctor ºi membru corespondent al Academiei Române, Ioan Aurel Pop,
este în egalã mãsurã apreciatã îndeosebi pentru efortul domnului Csoma
(al cãrui demers a rãmas nefinalizat ca urmare a morþii sale premature)
de a aduce în atenþia unui public mai larg, în mare parte necunoscãtor al
limbii maghiare, articole din presa maghiarã localã a vremii.
Este vorba de organele de presã „Nagybanya es videke”,
„Nagybanyai Hirlap”, „Nagybanya”, „Banyavidek”, în ale cãror pagini sa acordat o mare atenþie problemelor referitoare la cultura oraºului, la
turism, sport, staþiunea climaticã, viaþã politicã, economicã etc.
Alãturi de aceastã lucrare am mai utilizat ºi „Oglinda Oraºului Baia
Mare”, apãrutã în anul 1933 ºi „Gazeta Cronica 1936-1941. Frescã a
societãþii bãimãrene interbelice”, apãrutã în anul 2005.
Pe parcursul studiului cititorul va putea identifica mai multe pãrþi
care fac referire la: un scurt istoric al oraºului Baia Mare de la începutul
secolului al XX-lea, în centrul atenþiei aflându-se realizãrile în plan
economic, cultural, administrativ, urbanistic etc.; legislaþia care a stat
Domenii de interes: istoria localã,
istoria presei locale; diplomaþie ºi
relaþii internaþionale; Holocaustul;
regimuri politice în secolul XX;
miºcarea feministã, drepturile
omului. Articole ºi materiale
publicate în reviste de specialitate
ºi presã localã.

1

Ioan Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras (coord.), Istoria Transilvaniei, vol. III, ( de la
1711 pânã la 1918), Cluj Napoca, 2008, p. 11.
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la baza organizãrii ºi desfãºurãrii activitãþilor de turism din România,
în perioada interbelicã; demersurile legale ale autoritãþilor locale,
iniþiate în 1929 ºi finalizate în 1932, în vederea obþinerii statutului de
staþiune climaticã pentru oraºul Baia Mare; principalele locuri ºi
modalitãþi de petrecere a timpului liber în Baia Mare interbelicã; turiºtii
care au vizitat staþiunea; problemele cu care s-au confruntat autoritãþile
locale în încercarea de a obþine ºi statutul de staþiune de iarnã, eºecul
acestei tentative ºi mai apoi retrogradarea staþiunii climatice la rangul
de staþiune de interes local.
v
Din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, dar mai ales de la
începutul secolului urmãtor, oraºul Baia Mare a fost supus unui ritm
alert de dezvoltare atât economicã, cât ºi culturalã ºi mai ales urbanisticã.
Enumerãm doar câteva din realizãrile acelor timpuri: în anul 1909 s-a
introdus iluminatul electric, graþie unui contract încheiat între oraº ºi
Uzinele Ganz2; în anul urmãtor, 1910, s-a inaugurat Hotelul ªtefan, întro nouã formulã arhitecturalã ºi anume cu restaurant, cofetãrie, berãrie,
salã de recepþie, hotel, salã de teatru ºi cinematograf. Construcþia a fost
necesarã întrucât în anul 1905, clãdirea veche a hotelului fusese distrusã
într-un incendiu.3 Tot în 1910, s-a inaugurat conducta de apã care
aproviziona oraºul cu apã de la „ Trei Izvoare” din Baia Sprie4. Anul
1910 a fost unul fast ºi în plan educaþional deoarece s-au inaugurat trei
ºcoli elementare.5 În anul 1911, s-a dat în funcþiune clãdirea nouã a ªcolii
de Picturã din oraº.6
În preajma primului rãzboi mondial s-a construit fabrica fraþilor
Weizer, devenitã ulterior Combinatul Phõenix. În aceeaºi perioadã, în
oraº mai funcþionau ºi fabrici de cherestea, mori de apã, mai târziu
motorizate.7 Concomitent, cãile de comunicaþie au cunoscut o mare
2

Gheorghe Csoma, Baia Mare – 670, vol. II: Arcuri peste timp, Editura Helvetica, Baia Mare,2000,
p.23; Gheorghe Robescu, Baia Mare- Staþiune Climatericã ,în Pro Unione, anul IV, nr. 1-2 (910), iunie 2001, p. 198.
3
Krizsan Pal, Oglinda Oraºului Baia Mare, Tipografia Minerva, Baia Mare, 1933, p. 9; Gh. Csoma,
op. cit., p.23; Gh. Robescu, art.cit., p. 198.
4
Krizsan Pal, op. cit., p. 9; Gh. Csoma, op. cit., p. 24, Gh. Robescu, art. cit., p. 198.
5
Gh. Csoma, op. cit., p. 24.
6
Krizsan Pal, op. cit., p. 9.
7
Gh. Csoma, op.cit., pp. 25-26.
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dezvoltare. Dacã pânã în 1884 s-a introdus linia de cale feratã pe ruta
Baia Mare–Satu Mare, în 1899 s-a dat în folosinþã ruta Baia Mare–Jibou,
pentru ca în primii ani ai noului secol sã se construiascã liniile Baia MareBaia Sprie, în 1905, respectiv, Baia Mare – Ferneziu, în 1906.8
Pentru recreaþie ºi plimbãri în aer liber, în oraº exista un parc
extraordinar, Parcul Szechenyi,9 foarte bine îngrijit, mândria oraºului. În
perioada interbelicã, denumirea parcului va fi schimbatã în Parcul Regina
Maria ºi va juca un rol central în cadrul staþiunii climatice.
Unirea din 1918 a avut urmãri pozitive pentru oraºul Baia Mare.
Dupã instaurarea administraþiei româneºti, oraºul a prosperat, fiecare
primar aducându-ºi aportul la dezvoltarea urbei. S-au pietruit ºi asfaltat
numeroase strãzi ºi trotuare, s-a extins iluminatul public, s-au desfãºurat
ample lucrãri de amenajare a parcului orãºenesc, lãsat în paraginã în anii
rãzboiului, sunt construite noi clãdiri în centrul oraºului sau sunt renovate
cele vechi.
Piaþa din centrul vechi al oraºului, pavatã cu pietre de râu ºi, locul de
întâlnire al negustorilor din satele învecinate în cadrul târgurilor þinute
aici, suferã transformãri radicale prin anii 1933-1934, când s-a amenajat în
centrul pieþei un parc, renunþându-se totodatã la tradiþionalele târguri.10
Mai trebuie menþionat faptul cã oraºul mai era dotat ºi cu o baie cu
mai multe bazine, ºtranduri, terenuri de fotbal, de tenis, poligon de tir,
patinoar. Totodatã, în apropiere de oraº la o distanþã de aproximativ 3 km,
în Valea Usturoiul, exista un izvor cu apã bogatã în conþinut de fier, sulf ºi
arsen, foarte cãutat pentru tratarea bolilor reumatice, inflamarea
articulaþiilor.
Aceste transformãri din primele decenii ale secolului al XX-lea au
fãcut din Baia Mare un orãºel cochet ºi liniºtit, cu o populaþie de aproximativ
14000 locuitori, cu o bogatã activitate economicã, dar ºi culturalã, religioasã
etc. Era recunoscut, atât în þarã cât ºi în strãinãtate, ca fiind un important
centru artistic, renume datorat în mare mãsurã ªcolii de Picturã, înfiinþatã
aici în 1896 de cãtre Hollosi Simon, ºi care dupã primul rãzboi mondial a
fost condusã de elevii sãi Ianos Thorma ºi Rethy Istvan. În aceste condiþii,
autoritãþile locale s-au considerat îndreptãþite sã înceapã demersurile în
vederea dobândirii statutului de staþiune pentru oraºul Baia Mare.
8

Krizsan Pal, op. cit., p. 8; Gh. Robescu, art..cit., p.198.
Gh. Csoma, op. cit., vol. I, Suprema tãrie a oraºului, p. 183.
10
Gh. Robescu, art. cit., p.198; Gh. Csoma, op. cit., pp. 29-30.
9
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v
La baza organizãrii staþiunilor balneare, climatice ºi balneoclimaterice din România precum ºi a turismului în perioada interbelicã,
stau o serie de acte normative. Dintre acestea trebuie amintite
Regulamentul instituþiilor hidro-minerale ºi climatice, Legea Sãnãtãþii ºi
Legea pentru organizarea turismului.
Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial în anul 1926 de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale. Este un document care are
la bazã Legea Sanitarã publicatã în acelaºi an. Este structurat în opt
capitole ºi 126 de articole ºi reprezintã baza legalã pentru înfiinþarea sau
declararea unei localitãþii ca ºi staþiune. Acest document este important
întrucât stabileºte care sunt condiþiile ce trebuiau îndeplinite pentru ca o
localitate sã poatã fi declaratã staþiune, traseazã modul în care o staþiune
trebuie organizatã ºi care sunt organele de conducere.
Conform regulamentului „staþiunile ºi stabilimentele lor balneare,
climatice ori balneo-climatice ºi instituþiile similare, sunt instituþii sanitare
de interes public; cele balneare se asimileazã instituþiunilor terapeutice
de specialitate, ca spitalele de specialitate; iar cele climatice sunt de ordin
igienic, cum sunt staþiunile de aeroterapie”. Aceste instituþii enumerate
erau clasate în 3 grupe: staþiuni, instituþii mici, izvoare de apã mineralã.
Staþiunea balnearã este aceea în care se folosesc în scop curativ
ape minerale naturale ori nãmolul, care are în apropierea izvoarelor
stabilimente de curã ºi este cercetatã de un numãr de cel puþin 500 de
vizitatori pe sezon.
Staþiunea climaticã este acea localitate care, având amenajãrile
necesare pentru a deveni staþiune balnearã, se bucurã de factori climatici
curativi ºi-i întrebuinþeazã în acest scop. 11
Bineînþeles cã staþiunea balneo-climaticã era aceea care îndeplinea
condiþiile cerute atât pentru staþiunea balnearã cât ºi pentru cea climaticã.
Instituþia climaticã mãrginitã la un centru restrâns de clãdiri era denumitã
„ localitate climaticã”, în timp ce celelalte localitãþi vizitate de turiºti doar
vara pentru recreaþie sau reconfortare purtau denumirea de „ localitate
de vilegiaturã”.
11

Regulamentul instituþiilor hidro-minerale ºi climatice, publicat în Monitorul Oficial nr. 205/ 14
septembrie 1926, p. 3.
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Pentru ca o instituþie sã poatã fi declaratã ca fãcând parte din clasa
staþiunilor balneare ori climatice era nevoie de aprobarea Ministerului
Sãnãtãþii, de avizul conform al comisiei balneo-climatice superioare ºi de
îndeplinirea mai multor formalitãþi. Acestea sunt enumerate în articolele
9, 10 ºi 12.
Astfel, într-o primã fazã erau necesare urmãtoarele acte: numele,
domiciliul, profesia ºi naþionalitatea solicitatorilor care vor prezenta actele
de proprietate; un plan de situaþie a staþiunii proiectate, cu cote de nivel;
un plan de sistematizare, cu aplicarea programului de organizare asupra
planului de situaþie, cuprinzând înfrumuseþarea staþiunii ºi edilitatea
(drumuri, trotuare, canale, apã potabilã, luminã); planurile fiecãrui
stabiliment ºi a fiecãrei clãdiri speciale ºi locul lor fixat pe planul de
sistematizarea; o enumerare a industriilor vecine; un memoriu asupra
programului de dezvoltare progresivã a staþiunii, cu fixarea propoziþiunilor
pe planul de sistematizare; un proiect de regulament interior al staþiunii,
care se va aplica numai dupã aprobarea lui de cãtre minister.
În a doua fazã trebuiau îndeplinite urmãtoarele condiþii: înfiinþarea
unui laborator de analize chimico–biologice în legãturã cu specialitatea
staþiunii ºi cu importanþa acesteia. Staþiunile mai mici trebuiau sã aibã
doar un laborator elementar. Laboratorul trebuia avizat de comisia
balneo–climaticã superioarã; înfiinþarea unui institut de fizio-terapie, dacã
specialitatea staþiunii impunea acest lucru; dacã staþiunea are mai mult
de 2000 vizitatori pe sezon, era obligatã sã aibã un medic special cu atribuþii
sanitare pe timpul sezonului; dacã staþiunea primea mai mult de 1000 de
vizitatori pe sezon era obligatã a înfiinþa un local de izolare pentru
contagioºi; în staþiunile în care tratamentul impune un regim alimentar
dietetic, acesta urma sã fie asigurat de restaurantele principale din
staþiune, cãrora li se va impune prin contract acest lucru. 12
Staþiunile balneare trebuiau sã îndeplineascã încã câteva condiþii:
o analizã fizico-chimicã ºi bacteriologicã a fiecãrui izvor, iar staþiunile
climatice trebuiau sã prezinte: un raport al observatorului meteorologic
central asupra climatului localitãþii, cu observaþii meteorologice ºi
latitudinea; un plan de protecþie a pãdurilor, necesare pentru punerea în
valoare a staþiunii.
La aceste documente se adaugã, în cazul în care existau ape minerale
destinate bãuturii, un plan de situaþie al regiunii (fãrã cote, numai cu
12

Ibidem, p. 3.
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indicaþia altitudinii), enumerarea industriilor vecine ºi un certificat al
serviciului sanitar de judeþ care sã ateste faptul cã apa este salubrã ºi cã
apele minerale nu sunt influenþate de industriile vecine sau de alte cauze
de insalubritate.13
Dupã întocmirea tuturor acestor formalitãþi, localitãþile trebuiau sã
înainteze documentaþia într-un dosar la Ministerul Sãnãtãþii formând
caziere speciale fiecãrei instituþii. Instituþiile balneare sau climatice urmau
sã poarte numele localitãþii pe teritoriul cãreia se aflã. Declararea unei
localitãþi ca intrând în clasa staþiunilor se fãcea prin decret regal, prin
Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale. Spre deosebire de acestea,
declararea staþiunilor mici se fãcea prin decizie ministerialã, declararea
precizând ºi subclasa din care face parte instituþia (balnearã, climaticã,
balneo-climaticã). 14
Din punct de vedere organizatoric, staþiunile erau conduse de
organe administrative (comisia localã ºi directorii administrativi) ºi organe
medicale (medicii balneologi, consiliul medical al staþiunii, director medical, medic sanitar).
a)Comisia localã era constituitã din trei categorii de membrii: de drept
(directorul medical al staþiunii, primarul localitãþii, inginerul staþiunii,
medicul sanitar special al staþiunii), membrii numiþi de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii (un farmacist local, un medic local, un delegat al Oficiului Naþional
de Turism) ºi membrii delegaþi ( 3-5 medici balneologi confirmaþi aleºi de
Consiliul medical al staþiunii, 1-2 delegaþi ai proprietarilor edificiilor de
locuit, 1-2 reprezentanþi ai exploatatorilor de stabilimente). Preºedintele
comisiei era ales anual ºi era confirmat de minister. Comisia mai putea sã
aibã ºi un vicepreºedinte,un casier ºi un secretar.
Dintre atribuþiile comisiei amintim: reprezenta staþiunea, prin
preºedintele sãu, la toate ocaziile; se ocupa de toate progresele staþiunii,
de realizarea confortului precum ºi de organizarea unui serviciu contra
incendiilor; sã impunã populaþiei ca toate locuinþele, clãdirile, ºi curþile sã
îndeplineascã anumite condiþii de naturã esteticã, curãþenie, confort;
propune îmbunãtãþirile de adus staþiunii, armonizeazã interesele staþiunii
cu cele ale locuitorilor; întocmeºte bugetul special al staþiunii; tipãreºte
cãlãuza ilustratã a staþiunii cu prinzând tot ceea ce este permanent în
staþiune: istoricul acesteia, mijloace de comunicaþie, durata sezonului,
13
14

Ibidem, p. 4.
Ibidem, p. 5.
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descrierea regiunii din punct de vedere geografic ºi al climatului, descrierea
stabilimentelor, staþiunile din strãinãtate pe care le poate înlocui ca
tratament, distracþii locale etc.; controleazã specula în localitate; se ocupã
de înfrumuseþarea staþiunii; rezolvã motivat cererile de reduceri ºi scutiri
de taxã de curã; se ocupã de locurile de promenadã ºi turistice din jurul
staþiunii împreunã cu delegatul Oficiului Naþional de Turism; întreþine
un serviciu de statisticã a vizitatorilor, dupã oraºele de origine, profesiune,
vârstã, precum ºi o arhivã ºi un muzeu în care sã se pãstreze datele statistice
ºi toate documentele care privesc viaþa staþiunii; îºi dã avizul obligatoriu
la întocmirea bugetului comunal privitor la întrebuinþarea fondurilor
provenind din taxele pe vizitatori.15
Comisia localã funcþiona doar în timpul sezonului. În staþiunile
climatice, componenþa comisiei era puþin diferitã: primarul local,
directorul medical al staþiunii, 2 medici locali, medicul de circumscripþie,
inginerul localitãþii, 1-2 delegaþi ai proprietarilor edificiilor de locuit, un
delegat din partea ONT ºi un delegat al societãþilor turistice locale
recunoscute.
b) Medicii balneologi, consiliul medical, directorul medical, medicul
sanitar erau indispensabili bunei funcþionãri a unei staþiuni, fie balnearã,
fie climaticã. Aceste organe de conducere desfãºurau doar activitãþi
medicale specifice staþiunii în care profesau.16
c) Personalul inferior al staþiunilor reprezintã a treia categorie de
lucrãtori în cadrul instituþiilor specifice staþiunii. Acest tip de personal
era alcãtuit din maseuri ºi bãieºi. Ei puteau fi angajaþi doar în urma unui
examen care sã ateste faptul cã au cunoºtinþe de specialitate, dupã care
celor declaraþi admiºi li se elibera un carnet de maseur sau bãieº de cãtre
administraþie. Maseurii trebuiau sã aibã ºtiinþã de carte, sã cunoascã
anatomia umanã ºi în special grupele de muºchi, sã stãpâneascã diverse
tipuri de masaje ºi sã cunoascã diverse tipuri de unguente.
Pentru bãieºi cerinþele erau mai simple: sã aibã ºtiinþã de carte, sã
cunoascã diverse tipuri de bãi ºi modul lor de preparare, serviciul rufãriei,
ceasul de nisip ºi termometrul Celsius. Alãturi de maseuri ºi bãieºi, în
aceastã categorie a personalului auxiliar mai erau cuprinºi ºi mecanicii,
fochiºtii, portarii ºi servitorii.17
15

Ibidem, pp. 10-11.
Ibidem, pp. 7-9.
17
Ibidem, p. 11.
16

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

175

Cât priveºte banii necesari întreþinerii staþiunii, aceºtia erau
prevãzuþi într-un buget special al staþiunii, care se alcãtuia de cãtre
comisia localã la sfârºitul fiecãrui sezon, pentru sezonul urmãtor. Acest
buget trebuia trimis apoi ministerului pentru aprobare.18
Printre documentele create de Primãria Oraºului Baia Mare am
identificat 2 bugete ale staþiunii climatice Baia Mare. Primul este din
anul 1931-1932, iar al doilea, din anii 1938-1939.
Bugetul din anii 1931-1932 era structurat în douã pãrþi: venituri ºi
cheltuieli. La natura cheltuielilor erau trecute taxele pe vizitatorii staþiunii.
Suma preconizatã a fi încasatã era de 20 000 lei. Însã anul 1931 a fost
unul bun, aºa cã încasãrile au depãºit cu mult aceastã sumã, ajungând la
48 212 lei.19
La cheltuieli era prevãzutã suma de 1.705.651 lei ce urma a fi
folositã pentru diverse reparaþii de strãzi, întreþinerea parcului Regina
Maria, plata lucrãtorilor, etc. Conform datelor prezentate în documente,
suma preconizatã s-a putut respecta, astfel cã suma finalã care a fost
cheltuitã a fost mai micã cu câteva sute de mii de lei, 1.363.753 lei.20
Pentru anul 1932, suma totalã preconizatã a se încasa din taxele
percepute turiºtilor a fost de 50.000 lei. Din pãcate, suma încasatã efectiv
a fost de doar 2860 lei, cu mult sub aºteptãri.21 Pentru cheltuieli s-a stabilit
suma de 1.654.000 lei. Ca ºi în anul anterior ºi aceasta urma a fi folositã
pentru parcul orãºenesc, pentru repararea trotuarelor, repararea bãii cu
aburi, plata lucrãtorilor etc. Suma cheltuitã efectiv a fost foarte micã
comparativ cu cea stabilitã: 167.915 lei.22
Bugetul anului financiar 1938-1939 avea prevãzute la venituri ºi
cheltuieli sumele de 94.600 lei23, respectiv 94.500 lei24. Veniturile ºi
cheltuielile efective au fost egale cu cele prevãzute.25
Pe lângã acest buget, conform Regulamentului ºi a Legii Sanitare,
comisia localã avea dreptul de a percepe anumite taxe ( taxa de sezon, sau
taxa de curã, pe care trebuiau sã o plãteascã orice turist care ar fi staþionat
18

Ibidem, p. 12.
Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, Fondul Primãria Oraºului Baia Mare,
dosar nr. 508/ 1936, fila 320 verso.
20
Ibidem, fila 321.
21
Ibidem, fila 322 verso.
22
Ibidem, fila 323.
23
Ibidem, dosar 26/1939, fila 59 verso.
24
Ibidem, fila 60.
25
Ibidem, fila 60 verso.
19
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în staþiune mai mult de 5 zile, în timpul sezonului de varã. Cuantumul acestei
taxe varia, în funcþie de mãrimea ºi importanþa staþiunii ºi era împãrþitã în 24 clase; mai era ºi taxa de muzicã, în schimbul cãreia comisia localã era obligatã
de a angaja muzicã) dar putea ºi sã scuteascã de taxe anumite categorii de
cetãþeni precum invalizii de rãzboi, vãduvele ºi veteranii, medicii. Totodatã,
comisiile locale acordau ºi reduceri, în special funcþionarilor, pensionarilor
ºi asiguraþilor casei meseriilor ºi Casei muncii C.F.R..26
În strânsã legãturã cu aceste acte normative care stau la baza
înfiinþãrii de staþiuni balneare, climatice sau balneo-climaterice, se aflã ºi
Legea pentru Organizarea Turismului. Deºi, ºi în primul deceniu al
perioadei interbelice a existat Oficiul Naþional de Turism, nu am reuºit
sã identific o lege sau un regulament care sã cuprindã modul de
reglementare a funcþionãrii acestui domeniu.
În schimb, am gãsit aceastã lege, promulgatã prin decret regal în
anul 1936.27 Conform dispoziþiilor acestei legi, prin înfiinþarea Oficiului
Naþional de Turism, care era forul coordonator al activitãþilor cu caracter
turistic din România, structurã subordonatã Ministerului de Interne, la
nivel local ºi în special în localitãþile declarate staþiuni, s-au înfiinþat oficii
sau birouri locale de turism, iar comisiile locale balneare sau climatice,
au fost nevoite sã-ºi înceteze activitatea, întreaga lor arhivã urmând a fi
transferatã ONT-ului.
Prin legea din 1936, Oficiul Naþional de Turism, îºi asuma rolul de
coordonare a întregii activitãþi turistice din þarã, prin cooperare cu alte
ministere, cu autoritãþile locale ºi instituþii particulare; conduce propaganda turisticã prin pliante, broºuri ºi alte numeroase publicaþii;
controleazã activitatea agenþiilor de voiaj, a restaurantelor, pensiunilor,
cabanelor; urmãreºte amenajarea ºi hotãrãºte clasificarea tuturor
localitãþilor care prezintã interes turistic; avizeazã asupra regimului
construcþiilor în localitãþile turistice, balneare ºi climaterice, precum ºi
asupra planurilor pentru hoteluri, vile, cabane etc.28
Acestea sunt în mare actele normative care au reglementat
activitatea staþiunilor precum ºi activitatea turisticã, pe parcursul perioadei
interbelice.29
26

Regulamentul instituþiilor hidro-minerale ºi climatice, pp.12-13.
Legea a fost publicatã în Monitorul Oficial, nr.50, partea I, din 29 februarie 1936.
28
DJAN Maramureº, Fond Primãria Oraºului Baia Mare, dosar 26/1939, pp. 68-80.
29
Acestor acte normative li se adaugã ºi Legea Minelor din 1924, care în partea a II – a
reglementeazã modul de exploatare al izvoarelor minerale, ape mineralizate subterane sau curative. A se vedea în acest sens Codul Legislaþiei Sanitare, Bucureºti, 1935, pp. 523-524.
27
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v
Din documentele care se pãstreazã la Direcþia Judeþeanã
Maramureº a Arhivelor Naþionale rezultã faptul cã primele demersuri
ale autoritãþilor locale bãimãrene în vederea dobândirii statutului de
staþiune, au fost iniþiate în anul 1929, când, la solicitarea deputatului
Alexandru Breban ºi la ordinul verbal al primarului, secretarul primãriei,
s-a interesat ºi a studiat aceastã problemã.
În raportul înaintat primarului ºi semnat la 20 iunie 1929, secretarul
aducea la cunoºtinþã faptul cã în urma consultãrii Regulamentului
instituþiilor hidro-minerale ºi climatice (ale cãrui prevederi au fost deja
menþionate mai sus) oraºul Baia Mare trebuia sã îndeplineascã o serie de
formalitãþi. Secretarul menþiona cã existã mai multe etape de îndeplinire
ale acestora. 30
Nu ºtim dacã primãria Baia Mare a întocmit aceste documente, pe
parcursul anului 1929. Putem însã sã presupunem cã mãcar o parte din
aceste formalitãþi au fost demarate. Mãrturie în acest sens, stã un memoriu
din 24 mai 1930, trimis de cãtre primãrie Ministerului Sãnãtãþii. Memoriul
cuprinde o expunere plasticã, extrem de plãcutã, a motivelor pentru care
forurile superioare de la Bucureºti ar trebui sã încadreze localitatea Baia
Mare în categoria staþiunilor climatice.
Fãrã a face comentarii de prisos, redãm textul în integralitatea sa:
„ Oraºul Baia Mare, cu un trecut istoric, cu o poziþie romanticã, este una
dintre cele mai frumoase ºi admirabile regiuni ale României ºi se prezintã
ca o frumoasã grãdinã împrejmuitã din toate pãrþile de pãduri ºi vãi
adorabile. Într-o vale frumoasã, ºerpuitã în lungime de râurile de munte
Valea Blidarului, a Ferneziului ºi Sãsarul, este aºezat oraºul, ca spate având
ºirul de munþi Gutâi. Înãlþimea oraºului de la suprafaþa mãrii este de 234m.
Oraºul la nord-est este înconjurat de pãduri de brad, fag ºi stejar,
formând un grup de dealuri cu înãlþimi de la 300 la 1300 m, bogate în
podgorii, pãduri de castani, pãduri de brad pânã la pãduri de sute de ani
bogate în cele mai bune lemne de construcþie ºi sfârºind cu giganticii munþi
Gutinul, care atinge albastrul frumos al cerului.
Cel mai adânc punct al regiunii este Valea Borcutului, iar cele mai
înalte piscuri din regiunea oraºului, în nemijlocitã apropiere, sunt Vârful
Rotunzilor de 1241 m ºi Igniºul de 1397m.
30

DJAN Maramureº, Fond Primãria Oraºului Baia Mare, dosar 508/1936, fila 380.
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Dealurile din apropiere [.....] cu grãdini cu pomi fructiferi, merii, perii
cei mai de soi – specialitatea Regiunei Baia Mare, ca dealul Florilor de 280 m
cu o florã neîntrecutã, Dealul Crucii de 501 m, cu forma sa vulcanicã, apoi
Valea Roºie cu 479 m, sunt scumpe giuvaieruri a þinutului, cu poziþii pitoreºti
ºi bogãþii miniere. Spre rãsãrit se ridicã Mãjura, Munþii Ferneziului, Igniºul
înalt ca o cetate ca în continuarea altor piscuri adorabile înspre Baia Sprie, în
trupul lanþului de munte Gutinul de o înãlþime de 1398 m. La poalele acestor
pãduri se întind vãi ºi livezi admirabile cu râuleþe cu apã cristalinã, venite
zgomotos de la munte – sfârºind în oraº cu parcul Regina Maria, o livadã, un
parc superb ºi bineîngrijit, aproape fãrã pereche în România.
Aceste þinuturi cu vãi adorabile, neîntrecute în splendoarea lor, la
care contribuie clima dulce a þinutului, au adus de sute de ani admiratori ºi
turiºti, vizitatori din toatã lumea, iar vilegiaturiºtii vin cu miile în fiecare
varã din cele mai îndepãrtate colþuri ale þãrii ºi din strãinãtate; iar pictorii,
maeºtrii ai artei plastice, au gãsit la Baia Mare cel mai potrivit loc care îi
serveºte cu nenumãrate peisaje pentru desãvârºirea artei ºi operei lor.
Baia Mare, aºa darã, din cele mai îndepãrtate timpuri a de fapt o
staþiune climatericã, lipsindu-i doar simpla declararea sa de jure. Neîndoios
cã aceastã regiune întruneºte toate condiþiile sã fie declaratã staþiune
climatericã. Întregul oraº este canalizat ºi se alimenteazã cu apã provenitã
din bogate izvoare de la o depãrtare de circa 24 km, sub Gutinul. Apa curatã,
lipsitã de corpuri strãine, are un debit de 1.400.000 litri în 24 de ore.
Cum am amintit, prin centrul oraºului trece râul Sãsar, apã potabilã,
un râu de munte. Oraºul are drumuri bine îngrijite ºi prin executarea planului
de sistematizarea, început deja, toate ºoselele interioare ºi exterioare se vor
aduce la starea corespunzãtoare unei staþiuni climaterice de prim rang.
Întreg oraºul, parcurile etc, sunt luminate cu luminã electricã de la
una dintre cele mai mari ºi moderne uzine, care alimenteazã toate uzinele
statului ºi particulare.
Uzinele industriale mai mari sunt minele de aur ale statului ºi fabrica
de produse chimice Phoenix care nu au nici o influenþã asupra aerului bun
ºi a apei.
Domnule Ministru!
Clima dulce, locurile frumoase ºi pitoreºti, vãile minunate descrise în
puþine cuvinte ºi mai ales poziþia oraºului nostru cu aerul sãu dãtãtor de
viaþã ºi apa bunã îi dã caracterul de loc climateric.”31
31

Ibidem, filele 53-54.
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Pe baza acestei solicitãri, oraºul Baia Mare a fost declarat la data
de 16 iunie 1930, staþiune climaticã, odatã cu publicarea în Monitorul
Oficial a deciziei Ministerului Sãnãtãþii Publice ºi Ocrotirii Sociale. În
decizie se menþiona faptul cã statutul de staþiune se acordã condiþionat,
în perioada urmãtoare oficialitãþile locale fiind obligate sã amenajeze un
parc de recreaþie ºi un stabiliment de hidroterapie. 32
În luna urmãtoare, iulie 1930, Primãria Baia Mare a primit din
partea Serviciului balneo-climatic de la Bucureºti un ordin privind
construirea unui stabiliment de hidroterapie, sã amenajeze un parc de
recreaþie ºi sã înainteze câteva documente printre care: o comunicare a
industriilor vecine existente; memoriu asupra programului de dezvoltare
progresivã a staþiunii; un proiect de regulament interior; un plan de
protecþie al pãdurilor.33
Autoritãþile locale au încercat sã demonstreze factorilor de decizie
de la Bucureºti, faptul cã oraºul Baia Mare poate sã îndeplineascã toate
condiþiile necesare. În acest sens Primãria a emis mai multe acte care
atestã eforturile depuse ca oraºul sã poatã fi consideratã staþiune climaticã
definitivã ºi necondiþionatã.
În primul rând s-a iniþiat procedura de stabilire a puritãþii apei de
bãut din oraº. Astfel, Serviciul Sanitar Orãºenesc Baia Mare a trimis
mostre de apã la laboratorul de bacteorologie ºi chimie din Satu Mare al
cãrui rãspuns, datat 8 iulie 1930, era negativ.34
Pe baza acestuia Serviciul Tehnic ºi de apã al oraºului Baia Mare a
eliberat o adeverinþã prin care atesta faptul cã, uzina de apã serveºte populaþia
cu o apã de bãut „curatã, moale, lipsitã de bacterii ºi elemente strãine”, din
izvoare închise din muntele Gutin, prinse la o depãrtare de 27 km ºi conduse
prin reþea de þevi de fontã subterane. Se mai menþiona ºi faptul cã debitul
apei în 24 de ore pentru consumaþia publicului era normal de 1 milion litri,
iar minimal, în timp de mare secetã de 780 de mii de litri. 35
În al doilea rând, la începutul anului 1931, mai exact la 7 martie, sau înaintat cu adresa 4109/1931: certificatul comunal 1108/1931 care atestã
faptul cã în oraº existã un stabiliment de hidroterapie numit Sanatoriul
Wagner, în imediata apropiere a Parcului Regina Maria; certificat
32

Ibidem, fila 305.
Ibidem, filele 316 ºi 317.
34
Ibidem, fila 355.
35
Ibidem, fila 369.
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comunal 1128/1931 prin care se adevereºte faptul cã existã parc de
recreaþie; planul oraºului pe care sunt specificate raza declaratã staþiune
climaticã (malul drept al râului Sãsar – colorat în galben), raza care nu
este cuprinsã în aria climaticã (malul stâng al Sãsarului – colorat în roºu),
terenul rezervat ºi oprit a fi construit pentru dezvoltarea în viitor a staþiunii
(colorat în verde), specificarea pe hartã a stabilimentelor industriale din
oraº; extras din regulamentul de amenajare a pãdurilor oraºului din jurul
staþiunii, din care rezultã faptul cã protecþia pãdurilor este asiguratã;
memoriu asupra programului de dezvoltare progresivã a staþiunii; proiect
de Regulament interior de funcþionare.36
Dintre aceste documente cele mai importante sunt ultimele douã.
Conform memoriului cu privire la programul de dezvoltare progresivã a
staþiunii, oraºul Baia Mare a fost împãrþit în douã sectoare:
- oraºul propriu zis, care se afla pe partea stângã al Sãsarului. În
acest sector se desfãºura întreaga activitate comercialã ºi industrialã ºi
unde se aflau majoritatea fabricilor.
- partea dreaptã a Sãsarului a oraºului declaratã staþiune climaticã.
Legãtura dintre oraº ºi staþiune se fãcea prin aleea care merge paralel cu
câmpul Claustrului, prin care se intra mai apoi în parc. Câmpul Claustrului
era oprit de la a se construi pe el fiind avut în vedere pentru dezvoltarea
lui ca teren climatic. Totodatã, se preconiza ca pe colina sudicã al Dealului
Florilor, care avea o poziþie pitoreascã ºi o priveliºte splendidã spre oraº,
sã se construiascã locuinþe de varã pentru turiºti.37
Povestea regulamentului de ordine interioarã este mai complicatã
întrucât administraþia publicã localã nu avea de la ce sã porneascã în
acest demers. În aceastã situaþie, primãria a cerut sprijinul mai multor
localitãþi din þarã aflate în aceiaºi situaþie sau care deja aveau o anumitã
tradiþie în ceea ce priveºte activitatea turisticã ca ºi staþiuni. Primãria s-a
adresat oraºului Braºov, care a rãspuns cã regulamentul interior elaborat
nu era încã aprobat de cãtre Minister ºi cã activitatea ºi-o desfãºoarã
dupã legislaþie ºi regulamente generale.38
Aceeaºi situaþie ºi în cazul oraºului Vatra Dornei, care comunicã
Bãii Mari faptul cã pe plan local comisia balnearã funcþioneazã dupã o
serie de dispoziþii. Totuºi, Vatra Dornei trimite oraºului nostru, drept
model, un regulament de igienã.39 Baia Mare s-a mai adresat ºi altor
36

Ibidem, fila 49.
Ibidem, filele 285-286.
Ibidem, fila 366.
39
Ibidem, fila 364.
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localitãþi, printre care Buºteni, judeþul Prahova40 ºi Sãliºte, judeþul Sibiu,41
rãspunsul fiind, în ambele cazuri, unul negativ.
În aceastã situaþie, oficialitãþile locale bãimãrene au fost nevoite sã
se descurce pe cont propriu. Într-un timp extrem de scurt a fost elaborat
un proiect de regulament interior ºi trimis spre aprobare Ministerului în
martie 1931 alãturi de celelalte documente enumerate mai sus.
În octombrie acelaºi an, Ministerul a aprobat proiectul, în adresã
menþionându-se faptul cã lucrarea a fost apreciatã.42 Pe baza acestei adrese,
secretarul primãriei a cerut Comisiei Interimare permisiunea de a tipãri
regulamentul în mai multe exemplare întrucât ministerul a solicitat un
anumit numãr pentru biblioteca instituþiei ºi, în acelaºi timp pentru a-l
recomanda în þarã, ca model, altor localitãþi.43
Comisia interimarã a aprobat tipãrirea regulamentului în 300 de
exemplare, lucrarea urmând a fi executatã de tipografia care câºtiga
licitaþia anunþatã pentru data de 10 mai 1932, la sediul Primãriei.44 Ofertele
trebuiau depuse timbrate ºi închise împreunã cu o garanþie de 1000 lei
pânã la deschiderea licitaþiei.45 ªi-au depus candidatura trei tipografii
locale: Dacia, Minerva ºi Tipografia „ Aladar Frankovits”. Ofertele variau.
Minerva solicita suma de 1800 de lei46, Dacia cerea 2130 lei47 în timp ce
Frankovits solicita doar 1200 lei.48 Ultima ofertã a fost consideratã cea
mai avantajoasã astfel cã Frankovits a câºtigat licitaþia. Contractul a fost
onorat ºi la sfârºitul anului 1932 Primãria a primit cele 300 de exemplare.49
Dupã tipãrire, regulamentul de ordine interioarã a fost trimis ºi altor
oraºe precum Braºov50, Satu Mare51, staþiunii Sovata,52 Comitetului Local de Revizuire din Cluj53, Poliþiei Oraºului Baia Mare,54 Judecãtoriei
Mixte Gura Humorului55, etc.
40

Ibidem, fila 363.
Ibidem, fila 362.
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Ibidem, fila 52.
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Ibidem, fila 210.
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Ibidem, fila 327.
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Ibidem, fila 326.
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Ibidem, fila 230.
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Ibidem, fila 232.
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Ibidem, fila 231.
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Ibidem, fila 145.
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Ibidem, fila 149.
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Ibidem, fila 151.
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Ibidem, fila 312.
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Ibidem, fila 153.
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Ibidem, fila 154.
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Regulamentul Interior al Staþiunii Climatice Baia Mare este
structurat în zece capitole ºi 57 de articole. Acestea fac referire la raza
staþiunii, salubritate ºi igienã publicã precum ºi a localurilor ºi locuinþelor,
circulaþia cu autovehicule, utilizarea parcului Regina Maria, condiþiile
de funcþionare a instituþiilor sanitare climatice, comisia locala climaticã,
construcþii, lucrãri edilitare ºi perimetrele de protecþie a staþiunii.
Conform documentului staþiunea climaticã era constituitã pe întreg
malul drept al râului Sãsar, în consecinþã, toþi locuitorii trebuiau sã
respecte o serie întreagã de dispoziþii privind igiena publicã, dar ºi a
locuinþelor particulare. Spre exemplu, locuitorii din zonã trebuiau sã
pãstreze curat trotuarul din dreptul imobilului în care locuia, iar iarna sã
presare nisip sau rumeguº, sã înlãture zãpada ºi gheaþa. Pereþii caselor
dinspre stradã trebuiau sã fie curaþi.56
Locuitorilor le era interzis sã depoziteze pe strãzi materiale sau
mãrfuri, mese grãtare sau sã arunce gunoaie pe trotuare, strãzi, în pâraie
sau în canalizare. Era interzis scuturatul în stradã sau pe ferestre ºi
balcoane a obiectelor casnice. Era interzisã ºi aerisirea lenjeriilor de pat
pe ferestrele dinspre stradã. Era interzis scuipatul pe strãzi precum ºi
lipirea de afiºe pe pereþi, garduri ºi stâlpi. Toate localurile publice trebuiau
sã fie curate, duºumeaua spãlatã ºi cu latrine în buna stare. Era
reglementat întregul procedeu de servire al clienþilor în bodegile,
ospãtãriile ºi restaurantele din zona declaratã climaticã.57
Mãcelãriile, brutãriile ºi cofetãriile trebuiau sã fie în permanenþã
curate, era necesar ca lucrãtorii sã poarte sorturi ºi bonete curate,
produsele trebuiau protejate de praf ºi diferiþi microbi. Carnea ºi peºtele
erau interzise a se comercializa în pieþe ci doar în hale speciale58.
Proprietarii de hoteluri sau locuinþe particulare capabile sã cazeze
vizitatorii trebuiau sã raporteze Comisiei Locale pentru a primi certificat
de funcþionare ºi pentru a putea fi vizitate de medicul oraºului. Casele
sau camerele nu puteau fi închiriate în timpul sezonului dacã proprietarii
erau bolnavi, dacã nu existau camere suficiente ºi pentru familiile acestora,
dacã încãperile aveau umezealã, igrasie etc.
Industriaºii, comercianþii sau meseriaºii erau obligaþi sã aibã firmã
la vedere cu numele, denumirea activitãþii desfãºurate.59Pentru automo56

Regulamentul Interior al Staþiunii Climatice Baia Mare, Tip. Frankovits, Baia Mare, 1932, p. 14-15
Ibidem, pp. 14-16.
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bile viteza minimã admisã în raza staþiunii era de 12 km/h. Circulaþia cu
vehicule de orice categorie, precum ºi cãlãritul se fãcea la pas ºi fãrã
zgomot. Birjarii erau obligaþi sã circule pe timp de noapte cu felinare
aprinse sau cu clopote la cai. Cãruþaºii sau birjarii nu aveau voie sã
deshame animalele ºi sã le hrãneascã în stradã, iar în cazul în care acestea
fãceau mizerie, erau obligaþi sã cureþe de urgenþã locul.60
Acestea sunt doar câteva din prevederile regulamentului de ordine
interioarã. Dupã cum se poate observa, toate acestea sunt astfel gândite
încât turistul sã nu aibã de suferit, întrucât caracterul staþiunii Baia Mare
era cel de recreare, de relaxare, de tratament.
Cã aceste prevederi nu se respectau întrutotul aflãm dintr-un ziar
local „ Baia Mare”, care consemna cã „ sub privirile mãlãieþe ale celor în
drept, se spurcã întreg aspectul de staþiune climatericã ºi balnearã a
Bãimari. Grajdurile ambulante ale trãsurilor de piaþã, cu toate surogatele
accesorii, se aliniazã în faþa hotelului, ca concurenþii la start. Pretutindeni
te invadã un miros dulceag de deºeuri opulente, frãmântate cu apa ploii
supra abundente de pe strada prefãcutã în pâraie ( singurele canale bune)
ºi dospitã la arºiþa soarelui climateric.”61
Ultimele formalitãþi pe care autoritãþile locale au mai trebuit sã le
îndeplineascã pentru ca staþiunea sã funcþioneze din toate punctele de
vedere legal ºi pentru ca în oraº sã fie atraºi cât mai mulþi turiºti au fost
constituirea comisiei locale climatice, ca for coordonator al întregii
activitãþi a staþiunii, întocmirea unui album fotografic cu poze din regiunea
Baia Mare pentru dezvoltarea propagandei turistice ºi acordarea reducerii
de 50% pentru vizitatorii care petreceau un anumit timp în staþiune
În luna august 1931 s-a stabilit componenþa comisiei. Membrii
acesteia erau urmãtorii: Dr. Ioan Bohãþiel, primarul oraºului, preºedinte;
Ing. Alexandru Iancu , vicepreºedinte; Dr. Ioan Selegianu, medic primar
al oraºului; Dr. Szentmiklosi Edmund, medic; Dr. Adalbert Hochteil,
medic Sanatoriul Wagner cu instalaþie de hidroterapie; Ing. Ludovic
Fabian, ºeful Serviciului Tehnic al oraºului; Alexandru Breban, ªtefan
Suciu, Dr. Traian Pop, Vasile Mureºan, Dr. Alexandru Racoþi ºi Dr. Teofil
Dragoº delegaþi ai proprietarilor caselor de locuit; Dr. Ajtai Nagy Gabor;
Krizsan Paul, Alexandru Manu delegaþi ai Consiliului Comunal; Treger
Ludovic, reprezentant al societãþii de turism din localitate.62
60

Ibidem, pp. 18-19.
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A doua problemã a fost demaratã în anul 1932. Primãria a încheiat
un contract cu fotograful local Iakab Õdõn, pentru realizarea unui album
fotografic cu cele mai frumoase peisaje din regiune.63 Aceste fotografii
urmau sã fie mai apoi trimise la Bucureºti, la forurile superioare,64 care,
prin propagandã, promovau, în „Ghidul localitãþilor balneo-climatice”65 ºi
mai apoi prin revista „România”66, imaginea staþiunilor din þarã, scopul
principal fiind atragerea unui numãr cât mai mare de turiºti strãini, în special din þãrile vecine, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia.67
Acest subiect, al promovãrii imaginii staþiunilor, dar ºi al obligaþiilor
care le reveneau acestora în acest sens, va continua pe tot parcursul anilor
’30, instituþiile centrale de profil solicitând în permanenþã materiale de
promovare: istoric, descriere, condiþii de cazare, posibilitãþi de petrecere
a timpului liber ºi de distracþie, fotografii etc.68
De fapt, ideea întocmirii unui album cu poze ºi diverse imagini ale
frumuseþilor regiunii oraºului Baia Mare, va persista pe tot parcursul
anilor ’30. Primarul Romulus Cionte a fost cel care a readus în discuþie
aceastã problemã. Conform interviului acordat ziarului Cronica, primarul
considera cã acest album ar fi putut fi rãsfoit în localul primãriei, iar alte
trei exemplare urmau a fi distribuite societãþilor de turism „ Europa” ºi
O.N.T-ului, precum ºi C.F.R-ului, care sã expunã unele vederi în gãri,
trenuri, restaurante.69
Cât privesc reducerile de la plata taxelor, dupã cum am menþionat
ºi mai sus, staþiunile puteau sã impunã vizitatorilor douã taxe mai
importante, de curã ºi de muzicã, dar numai acelora care staþionau în
oraº o perioadã de minim 5 zile (ulterior numãrul acestor zile a variat).
Conform documentelor, taxa pe care o solicita Primãria Baia Mare
de la fiecare vizitator era de 50 de lei.70 Aceºti bani intrau în bugetul special
al staþiunii ºi nu puteau fi cheltuiþi decât pentru înfrumuseþarea acesteia.
Cu toate acestea pentru atragerea unui numãr mai mare de turiºti,
autoritãþile au solicitat centrului dreptul de a reduce la jumãtate biletele
de cãlãtorie pe C.F.R. În acest caz biletele urmau sã fie vizate la înapoiere,
63

Ibidem, filele 161, 163,165.
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de cãtre staþia Baia Mare.71 ªi aceastã problemã a dominat anii ’30,
administraþia publicã localã solicitând an de an acest favor din partea
autoritãþilor feroviare ºi din partea ministerului.
Spre exemplu, în anul 1932, acest privilegiu a fost retras. Autoritãþile
locale, extrem de revoltate, au înaintat ministerului o adresã de reproº: „
Nu înþelegem care este motivul pentru care pe anul 1932 nu ni se acordã
acest favor. Întrunim toate condiþiunile legii. Am satisfãcut toate
dispoziþiunile ºi condiþiunile impuse de Onor. Minister. Pentru a fi declaraþi
staþiune climatericã am adus sacrificii însemnate [......] ºi am pus noi sarcini
de tot felul locuitorilor.
Toate acestea numai pentru minimum de favor ce este reducerea de
50% pe C.F.R. pentru vizitatori, ºi azi când suntem în deplinã legalitate
acest favor nu ni dã. [....] În urma celor de mai sus, cu onoare Vã rugãm sã
binevoiþi a interveni de urgenþã la Direcþiunea C.F.R pentru acordarea
reducerei de 50% deoarece fiecare zi de întârziere ne cauzeazã mari daune
ºi ni se face o reclamã pãgubitoare prin faptul cã oraºul nostru nu figureazã
pe tabloul de reduceri, din care cauzã obiºnuiþii noºtri vizitatori se orienteazã
spre alte staþiuni.”72
Putem presupune, prin urmare, cã, într-o mare mãsurã, numãrul
turiºtilor care veneau la Baia Mare pentru relaxare, depindea ºi de acest
detaliu. Dacã primeau reducere, numãrul era mai mare, dacã nu, staþiunea
noastrã era ocolitã.
Cu aceste ultime formalitãþi a luat naºtere staþiunea climaticã Baia
Mare în deplinã concordanþã cu prevederile legale ale perioadei
interbelice ºi cu instrucþiunile primite de cãtre autoritãþile legale de la
Ministerul Sãnãtãþii, Oficiul Naþional de Turism ºi alte foruri superioare.
v
Dacã în prima parte a acestui studiu am insistat în special asupra
demersurilor legale din punct de vedere administrativ în vederea înfiinþãrii
staþiunii climatice, în continuare, centrul de interes se va deplasa înspre
principalele elemente constitutive ale acesteia, precum ºi asupra
principalelor modalitãþi de petrecere a timpului liber, de relaxare pe care
turiºtii le puteau gãsi în oraºul nostru, dacã optau pentru aceastã regiune.
71
72
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Parcul „ Regina Maria” reprezenta unul din cele mai importante
elemente care alcãtuiau staþiunea climaticã Baia Mare. Parcul data din
secolul al XIX-lea ºi în timpul administraþiei maghiare purtase denumirea
de Parcul Szechenyi. Era foarte bine îngrijit, o adevãratã perlã a oraºului.
Parcul fusese vizitat de mari personalitãþi ale timpului, dintre care meritã
amintit romancierul Jokai Mor.73
Cum a luat naºtere acest parc explicã foarte bine Krizsan Pal, ziarist
local, foarte cunoscut în perioada interbelicã. Acest personaj, implicat
profund în viaþa politicã ºi culturalã a oraºului, a elaborat în anul 1933 o
lucrare „Oglinda Oraºului Baia Mare”, în fapt un ghid, o cãlãuzã cu rol
propagandistic, prin care fãcea reclamã principalelor obiective turistice,
economice, culturale etc. din oraº pentru a veni în întâmpinarea atât a
locuitorilor cât ºi a turiºtilor care doreau sã-ºi petreacã vacanþele sau
timpul liber în oraºul nostru.
Autorul precizeazã faptul cã parcul a luat fiinþã prin cedarea
succesivã de teren în favoarea primãriei. Astfel, partea de mijloc a parcului
a fost donatã oraºului în anul 1841 de cãtre fraþii Homory Ferdinand ºi
Pal. Partea de sud, cumpãratã de un bancher, Stoll Bela în anul 1891 de
la familia Virag, a ajuns în cele din urmã ºi ea în proprietatea primãriei.
Partea de nord, aflatã în proprietatea numitului Karoly Laszlo, a fost
cumpãratã de Societatea de Tir ºi vândutã mai apoi oraºului cu condiþia
construirii unei case de tir.74
Primul rãzboi mondial ºi-a lãsat amprenta ºi asupra parcului
orãºenesc bãimãrean. Sera de flori de la intrarea de jos s-a dãrâmat, porþile
restaurantului au fost smulse , gardul a fost dãrâmat de cãtre locuitorii
din zonã pentru a-ºi face cãrãri pânã în strada Valea Roºie, o parte a
pomilor ornamentali precum ºi a tufelor a fost tãiatã, furatã ºi utilizatã
ca lemne de foc pe timpul iernii, mulþi dintre copacii aleii au fost tãiaþi,
zona verde a fost cãlcatã de trecãtori fãcându-se numeroase cãrãri.75
În consecinþã, în 1918, situaþia era jalnicã, parcul devenind o ruinã.
Parcul avea ºi lac ºi teren de tenis. În ciuda stãrii sale precare, a fost
redeschis publicului la mijlocul anului 1918.76 Parcul reprezenta în aceea
perioadã atât un loc de relaxare, de petrecere al timpului liber dar ºi un
loc de socializare, un loc de promenadã. Totodatã, parcul reprezenta ºi
73
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locul cel mai potrivit pentru organizarea unor întâlniri, a unor manifestaþii,
inclusiv cu caracter politic. Un astfel de caz îl reprezintã adunarea
socialistã desfãºuratã în luna mai 1920, la care au participat ºi reprezentanþi
de la Cluj.77
Tot în parc cântau ºi diferite orchestre, fanfare sau grupuri de
muzicanþi. Spre exemplu, în mai 1918 au fost reluate concertele fanfarei
minerilor, concerte ce aveau sã aibã loc în fiecare searã de marþi.78 Nu
ºtim dacã aceastã fanfarã a cântat în mod constant pentru cã în anul 1925
primãria hotãra reluarea unui vechi obicei, cel al muzicii de promenadã,
fanfara urmând sã presteze de douã ori pe sãptãmânã, pe tot parcursul
verii,79 iar în anul 1938 era angajatã fanfara Regimentului 7 Grãniceri.80
S-au adus ºi îmbunãtãþiri. În anul 1926 au fost montate 20 de bãnci
noi care au fost realizate de uzina Bernat Dezso . Totodatã, s-a completat
ºi iluminatul parcului în paralel cu curãþirea canalului de scurgere al lacului
ºi s-a instituit pazã poliþieneascã.81 În 1936, s-au instalat alte bãnci noi,
vopsite în alb, dupã modelul þãrilor din vest. Bãncile vechi au fost aºezate
pe aleile lãturalnice. Taxa bãncilor vopsite în alb era de 1 leu, bani care
urmau sã fie folosiþi pentru plata paznicilor parcului.82

Parcul Regina Maria din Baia Mare - Lacul
sursa: www.fotomaramureº.ro

În momentul în care autoritãþile locale au demarat procedurile
administrative pentru declararea oraºului ca staþiune climaticã, existenþa
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parcului de recreaþie a devenit o condiþie obligatorie. Astfel, printre
documentele înaintate forurilor superioare în martie 1931 era ºi un
certificat care atesta acest lucru.83
În 1931, accesul spre parc se fãcea prin aleea care merge în paralel
cu Câmpul Claustrului84 (este vorba de aleea care se aflã azi între Liceul de
Artã ºi câmpul din faþa Muzeului Judeþean de Etnografie, care începe din
zona statuii ostaºilor ºi se terminã la intrarea în fostul cimitir reformat).
Parcul Regina Maria urma dupã Câmpul Claustrului, cu o
suprafaþã de 11 ha. În acest an parcul se afla deja de mai mulþi ani sub
îngrijire sistematicã, avea alei aranjate ºi grupuri de flori. Pe partea vesticã
avea o pãdure care servea ca loc de joacã pentru copii, iar pentru stropirea
florilor exista un lac artificial în partea de nord a parcului.85
Lacul era curat în anul 1931 iar pe viitor se avea în vedere încercuirea
lui cu pereþi de beton pentru a se putea împrospãta apa. Deasupra lacului
era un munte „cu creºtere moderatã”, cu arbori de brad, unde urma sã se
amenajeze o terasã de odihnã acoperitã.86

Parcul Regina Maria din Baia Mare
Aleea paralelã cu Câmpul Claustrului din care se intra în parc
sursa: www.fotomaramureº.ro

Activitãþile ºi accesul în Parcul Regina Maria erau strict
reglementate. Astfel, erau interzise: cãlcarea ierbii, a pajiºtilor, straturilor
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de flori, distrugerea ºi ruperea florilor, a crãcilor din arborii parcului,
stricarea, încrustarea ºi scrisul pe bãnci sau copaci; erau interzise de
asemenea chetele, vinderea de bilete în scopuri caritabile, intrarea
cerºetorilor în parc, accesul câinilor neînsoþiþi, circulaþia cu biciclete,
cãrucioare, erau interzise gãlãgia, scandalurile, folosirea armelor,
maltratarea animalelor din parc, accesul persoanelor de moravuri uºoare,
precum ºi aruncarea resturilor de mâncare în alte locuri decât cele special amenajate de primãrie.87
În parcul Regina Maria, funcþiona în perioada interbelicã ºi un restaurant cu acelaºi nume, al cãrui patron în 1929 era Szeleszky Alexandru,88 iar în
1933 era arendat lui Ketney Zoltan. La acest restaurant consumatorii puteau
sã asculte muzicã bunã, asiguratã de orchestra de jazz a intelectualilor din
Baia Mare ºi se bucurau de o servire excelentã, la preþuri mici.89

Restaurantul din Parcul Regina Maria
Sursa: www.fotomaramures.ro

Colonia de Picturã era situatã tot în parcul Regina Maria. ªcoala
Bãimãreanã de Picturã a luat naºtere la sfârºitul secolului al XIX-lea,
mai exact în 1896, din iniþiativa pictorului sighetean, de origine armeanã,
Hollosi Simon, întemeietor a unei ºcoli libere de picturã de la Munchen,
în anul 1886. Cu sprijinul elevilor sãi, Janos Thorma (1870-1937), Karoly
Ferenczy (1862-1917), Istvan Reti (1872-1945), Bela Ivanyi- Grumwald
87
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(1867-1940), Hollosi a condus între 1896 ºi 1901, în Baia Mare, o ºcoalã
de varã de picturã, devenitã ulterior ªcoala liberã de Picturã , care s-a
bucurat de la început de o largã participare internaþionalã.90
Între anii 1896-1901, prin centrul de picturã din Baia Mare, au trecut
aproximativ 350 de stagiari temporali de pe mai multe continente. Hollosi
a avut în 1896, 33 de elevi, 1897, 41, în 1898, 67, în 1899, 73, în 1900, 65 ºi
în 1901, 62. Dupã 1902, când ºcoala de varã s-a transformat în ªcoala
Liberã de picturã, aceasta avea ateliere ºi salã de expoziþie proprii.91
Prin întemeierea coloniei de picturã de la Baia Mare, Hollosi
împreunã cu ucenicii sãi au produs o rupturã cu orientarea conservatoare,
cu curentul academist, îndrãgit în special de nobilime, ºi au dat naºtere
unei miºcãri moderniste, al cãrui centru se afla la Baia Mare. Pictura
bãimãreanã, profund influenþatã de impresionismul francez, punea accent îndeosebi pe luminã, culoare ºi aer. Întemeietorul Coloniei, dar ºi
discipolii sãi, s-au concentrat mai ales asupra peisajelor ºi au reuºit sã
creeze un stil nou, recunoscut în toatã lumea.92
Din anul 1901 liderul ºcolii bãimãrene a fost Karoly Ferenczy, dupã
care au urmat Istvan Reti, Bela Ivanyi-Grumwald ºi Janos Thorma93, iar
dupã anul 1935 profesorul Gheorghe Manu94. Pe parcursul anilor ’20’30, pictorii s-au organizat în Societatea Pictorilor Bãimãreni95, apoi
împreunã cu sculptorii au constituit Asociaþia Artiºtilor Plastici din Baia
Mare96. Artiºtii aveau, începând cu anul 1936 ºi un sindicat al artiºtilor
plastici, scopul lui fiind de întãrire a coloniei artistice din localitate.
Totodatã, pentru sprijinirea talentelor din oraº, s-a organizat ºi Societatea
„Amicii Artei”.97
Prin înfiinþarea Coloniei de picturã la Baia Mare, prestigiul oraºului
a crescut în mod considerabil. Faptul cã oraºul era cãutat de cãtre artiºti
din strãinãtate, pentru peisajele regiunii dar ºi pentru dobândirea unei
metode de lucru din partea maeºtrilor, a cântãrit mult în ochii oficialitãþilor
de la Bucureºti atunci când Baia Mare a fost declaratã staþiune.
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Colonia de Picturã din Baia Mare
Sursa: www.fotomaramureº.ro

Prin venirea artiºtilor la Baia Mare, pe de-o parte, frumuseþile regiunii
erau promovate în strãinãtate, iar pe de altã parte, aceºtia contribuiau la
ridicarea nivelului cultural al locuitorilor.
Dintre cei mai activi pictori interbelici trebuie amintiþi: Janos Thorma,
Ziffer Alexandru, Petru Abrudan, Chiº Carol, Martin Katz, Oscar Nagy,
Chiº Margareta, Lidia Agricola, Oliver Pittner, Covacs Francisc, Micola
Andras, Karoly Rethy, Florian Gheorghe etc.
Pictorii de la ªcoala bãimãreanã erau extrem de prezenþi în peisajul
artistic ºi cultural al oraºului cu expoziþii sãptãmânale ºi lunare. Mãestria lor
se bucura de un asemenea rãsunet în þarã încât studenþii de la Cluj, Bucureºti
ºi alte centre universitare veneau pe parcursul verilor la Baia Mare pentru
efectuarea unui stagiu sau a unei practici.98 Artiºtii bãimãreni erau foarte
cãutaþi pe plan internaþional, unii dintre ei reuºind sã se afirme în centre
precum Viena, Budapesta dar ºi în Franþa, Olanda, Belgia ºi chiar în America.
Sanatoriul Wagner. Un alt element important în cadrul staþiunii
climatice era acest sanatoriu Wagner, a cãrui existenþã era, ca ºi în cazul
parcului, o condiþie pentru declararea staþiunii de cãtre autoritãþi. Printrun certificat din martie 1931, autoritãþile bãimãrene au fãcut dovada
existenþei acestui stabiliment de hidroterapie în oraºul nostru99, iar prin
regulamentul de ordine interioarã erau reglementate categoriile de bolnavi
care puteau fi primiþi. Astfel, se specifica faptul cã, tuberculoºii precum ºi
cei cu boli molipsitoare nu se puteau stabili în staþiune ºi nu puteau fi
98
99
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trataþi la sanatoriul doctorului Wagner. În cazul în care era absolutã nevoie
de tratament, aceºti bolnavi trebuiau izolaþi înafara perimetrului staþiunii,
iar medicii care constatau un astfel de caz trebuiau sã anunþe de îndatã
Comisia climaticã localã. Totodatã, accesul celor cu tuberculozã deschisã
era interzisã în parc.100
Sanatoriul se afla peste drum de parcul Regina Maria, iar clãdirea
în care a funcþionat, pe parcursul perioadei interbelice, încã mai existã,
azi fiind o vilã cu locuinþe particulare.
Denumirea vine de la doctorul Wagner Jozsef. Despre acest
personaj, care a contribuit mult la dezvoltarea oraºului, ºtim extrem de
puþine lucruri. În anul 1919 era medic de circumscripþie ºi consilier
sanitar.101 Revenit în oraº, dupã rãzboi, doctorul Wagner, în anul 1921
era prim medic la Direcþia Minelor.102Cam în aceastã perioadã a luat
decizia înfiinþãrii unui sanatoriu, fapt confirmat de un act de arhivã, care
atestã faptul cã doctorul importa instrumente ºi diferite utilaje medicale
pentru „apaduct ºi sanator.”103
Acesta a fost inaugurat la 26 august 1922, la eveniment fiind
prezente autoritãþile oraºului, medicii bãimãreni ºi din împrejurimi,
reprezentanþii presei alte notabilitãþi din oraº. Wagner a fost felicitat de
cãtre colegii de breaslã pentru realizarea sa.
La momentul inaugurãrii sale, clãdirea cuprindea un hol, 8 cabine
pentru pacienþi, garderobã, salã de tratament cu bazin, nãmol ºi jet de
apã, salã de masaj manual ºi electric. Cazanul ºi instalaþiile au fost
executate de maestrul lãcãtuº Szentivany Sandor, lucrãrile de zidãrie ºi
faianþare s-au fãcut de cãtre
Csiszar Jozsef, iar mobilierul ºi
alte lucrãri de tâmplãrie au fost
realizate de M. Gherasim
Alexandru. Sanatoriul asigura
tratarea concomitentã a 8
pacienþi.104
Sanatoriul Wagner din Baia Mare
Sursa www.fotomaramureº.ro
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Sub îndrumarea doctorului Wagner, în noua instituþie sanitarã se
tratau tulburãrile metabolismului, sifilisul, reumatismul, diabetul,
intoxicaþiile cu diferite metale, bolile sistemului nervos central ºi periferic,
afecþiunile stomacale.105 În anul 1938, la sanatoriu nu se tratau decât bolnavii
trimiºi de Casa Muncii C.F.R. în conformitate cu prevederile unui contract încheiat între cele douã instituþii. Prin aceastã înþelegere, nici un bolnav
particular nu era primit în sanatoriu, iar C.F.R. trimitea la sanatoriu doar
anemici ºi reconvalescenþi, nefiind admiºi cei cu boli contagioase.106
Sanatoriul era deschis doar pe durata sezonului cald, pentru perioada
de iarnã acesta se închidea, iar doctorul Wagner îºi relua consultaþiile medicale
la cabinetul particular din locuinþa sa de pe strada Vasile Lucaciu.107
Doctorul Wagner s-a ocupat de sanatoriu pânã în anul 1927 când
moare.108 Probabil în acelaºi an stabilimentul a intrat în posesia unui alt
proprietar. În momentul în care autoritãþile locale au obþinut statutul de
staþiune pentru oraºul Baia Mare, în 1930, sanatoriul se afla pe strada
Dimitrie Bolintinianu, nr. 16, în proprietatea lui Alexandru Breban,109
protopop greco-catolic, personalitate marcantã a oraºului ºi unul din
membrii de frunte al Consiliului Naþional Român Cercual Baia Mare de la
1918.
Acesta a depus eforturi mari pentru mutarea la Baia Mare a
Episcopiei Greco-catolice, a renovat clãdirea liceului din oraº, a mutat la
Baia Mare comandamentul Regimentului 7 Grãniceri, datoritã lui oraºul
a fost declarat staþiune climaticã. A fost deputat, preºedinte al consiliului
judeþean, preºedinte al comisiei interimare a oraºului.110
Conform documentelor sanatoriul era format din trei clãdiri. Primele
douã aveau parter ºi douã etaje iar a treia doar parter. Numãrul de camere
varia: prima clãdire avea o capacitate de 15 încãperi ºi 14 paturi, a doua 22
de încãperi ºi 36 de paturi, iar a treia avea 5 camere ºi 4 paturi.111 Totalul de
vizitatori care puteau fi primiþi era de 90 de persoane. În cea de a treia
clãdire funcþiona ºi un restaurant cu o capacitate de 70 de persoane.112
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Preþurile camerelor variau ºi ele. Astfel, pentru o camerã single, cu
un singur pat turistul putea plãti între 100 ºi 140 de lei în timp ce pentru
o camerã cu douã paturi costa între 160-280 lei. La restaurantul propriu,
pentru un mic dejun se plãtea între 20 ºi 35 de lei, prânzul era între 40-60
lei iar cina între 30-50 lei.113
Într-un articol despre staþiunea climatericã, ziarul „ Glasul
Maramureºului” afirmã faptul cã la Sanatoriul Wagner, pentru
tratamente, era adusã apa de la Bãile Usturoiu.114 Acest lucru este foarte
posibil întrucât documentele din anii ’30 aratã cã la aceste bãi instalaþia
era foarte rudimentarã ºi nu ofereau vizitatorilor condiþii bune. Prin
urmare este posibil ca tocmai acele materiale pe care medicul le importa
din Ungaria, atestate de documentul din 1922, sã fi fost folosite pentru
aducþiunea apelor de la Usturoiul spre Sanatoriu.
Un alt loc de interes atât pentru localnici cât ºi pentru turiºti era
cel de la Bãile Usturoiul. Acestea se aflau relativ în vecinãtatea oraºului
Baia Mare, la o distanþã de aproximativ 3 km. Izvoarele acestei bãi erau
vestite pentru compoziþia lor, extrem de bogatã în sulf, fier ºi arsen ºi
erau utilizate pentru tratarea bolilor reumatice, dar ºi pentru anemii. Bãile
erau proprietatea familiei Molcsanyi, dar din 1910, erau exploatate de un
comerciant bãimãrean, Iuliu Mureºan.115
Era un loc plãcut pentru excursii, exista un spaþiu special amenajat
pentru bufet, servirea unor bãuturi, cabine de clasa I ºi II iar vizitatorii se
puteau relaxa pe paturi de odihnã.116 În 1933 se puteau servi la Bãile
Usturoiul vin, al cãrui preþ varia între 14 ºi 18 lei/litru ºi apã mineralã de
Stoiceni ºi Bixad la preþul de 5 lei. Preþul unei bãi era în 1933 de 25 lei pe
orã117, 26 de lei o baie categoria I, 21 categoria a II a ºi ambele 16 lei
dimineaþa în 1935118 pentru ca în 1939 sã se revinã la preþul unic de 25 de
lei. În acelaºi an, dacã doritorii cumpãrau 10 bilete direct de la
comerciantul Iuliu Mureºan, a cãrui prãvãlie era pe strada Calea Traian
la nr.13, se fãcea o reducere de 10%.119
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O categorie de vizitatori ale Bãilor Usturoiul era alcãtuitã din
mineri. În perioada interbelicã aceºtia, dar ºi alte categorii de muncitori
asiguraþi primeau bilete de tratament la aceste bãi. Era avantajos, pentru
cã muncitorii din Baia Mare sau vecinãtãþi munceau dimineaþa iar dupã
amiaza puteau sã efectueze tratamente.
Cu toate acestea în anul 1935, Casa de Asigurãri Sociale a încetat
sã mai acorde bilete la aceste bãi ceea ce a stârnit indignarea tuturor.120
Se pare cã totuºi în anul urmãtor, 1936, s-a revenit asupra acestei decizii
întrucât Casa de Asigurãri Sociale a anunþat faptul cã a dublat numãrul
biletelor de tratament pentru Bãile Usturoiul, faþã de anul 1935, acesta
fiind de 1500 de bilete.121
În ciuda faptului cã erau foarte cãutate, bãile de la Usturoiul aveau
o problemã. Instalaþia prin care vizitatorii erau deserviþi era extrem de
rudimentarã.122
Conform documentelor vremii, erau doar 8 vane de lemn, în care
doritorilor le era servitã baie fiero-sulfuroasã încãlzitã în cãldãri. Se mai
preciza faptul cã nu existau încãperi pentru vizitatori ºi cã nu exista medic
balneolog.123 Prin urmare, si din acest motiv, Baia Mare a putut fi declaratã
doar staþiune climaticã ºi nu balneo-climaticã.
Bãile Usturoiul nu erau singulare în zonã. Locuitorii oraºului Baia
Mare dar ºi turiºtii puteau de asemenea sã viziteze, tot în afara localitãþii,
bãile de la Tãuþii Mãgherãuº, Cãrbunari, Dãneºti, sau Bicsad. La Tãuþii
Mãgherãuº erau bãi sãrate, cunoscute drept „Lacul Sãrat”. Apele acestea
erau utilizate în tratarea bolilor reumatice ºi exista ºi posibilitatea ca
vizitatorii sã fie serviþi cu bãuturi rãcoritoare. 124
Ghidul lui Krizsan menþiona faptul cã la 1933, era proprietatea lui
Virag Istvan, care pentru sezonul de bãi o arenda. Existau ºi camere de
închiriat, „ modeste, dar curate” iar vizitatorii aveau posibilitatea de a se
plimba prin livezile de brad ºi prin grãdinile de pomi fructiferi.125 Chiriaºii
bãilor sãrate asigurau ºi transport zilnic,iar duminica erau mai multe curse.
În 1921, pornirea ºi întoarcerea se fãcea în faþa bãii comunale.126 În 1923,
societatea care asigura funcþionarea bãilor a introdus o linie de automo120
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bile între Baia Mare ºi Tãuþii Mãgherãuº.127 În 1924, chiriaºul Kegye Albert
asigura transport zilnic la aceste bãi din faþa Hotelului ªtefan.128 Lacul
sãrat nu era cãutat doar pentru tratament ºi relaxare. Aici aveau loc ºi
competiþii sportive. Spre exemplu, în anul 1924, în luna iunie s-a organizat
un concurs de lupte, la care au participat sportivi din Baia Mare ºi Satu
Mare.129
La Cãrbunari, apa era foarte bogatã în calciu ºi iod ºi era cãutatã
tot de bolnavii de reumatism. În 1933 era proprietatea familiei Fery din
Sãlsig iar în timpul sezonului era arendatã.130 În acelaºi an, pentru a se
ajunge la aceste bãi, zilnic era cursã regulatã la ora 13, din Baia Mare.131
Doi ani mai târziu, în 1935, Bãile de la Cãrbunari aveau o capacitate de cazare de 24 de camere ºi restaurant atât pentru creºtini cât ºi
cuºer, pentru evrei.132
La Dãneºti, apele erau bogate în sulf, calciu ºi iod ºi erau
recomandate în tratarea bolilor reumatice dar ºi de stomac. Existau 2
bãi. Una era proprietatea Ministerului Industriei ºi Comerþului, iar a doua
era susþinutã de Casa Cercualã a Asigurãrilor Sociale, dar numai pe timpul
sezonului de varã.133 ªi aici o mare parte din cei care frecventau bãile
erau muncitorii, care beneficiau de cazare, masã ºi tratament, toate
gratuite. În anul 1936 s-a instalat o nouã pompã de apã. Capacitatea de
tratare era de 40 de persoane pe zi în sejururi de câte 25 de zile.134
Izvoarele de la Bicsad se aflau la cea mai mare depãrtare de oraºul
Baia Mare ºi erau bogate în calciu, natriu. Krizsan Pal laudã aceste bãi
considerând cã întrec în eficacitate bãile din Germania. Apa era
întrebuinþatã împotriva „ bolilor femeieºti, rinichi, scrofulã, stomac”, dar
ºi împotriva bolilor de piele, reumatism etc. Exista ºtrand, patru izvoare,
camere curate, restaurante.135
Alte locuri de distracþie, agrement, petrecere a timpului liber erau
Baia Oraºului ºi ªtrandul, precum ºi alte locuri pentru scãldat. Baia
Oraºului ºi ºtrandul datau din secolul al XIX-lea. Iniþial, sediul era în
127
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parcul oraºului pe locul unde în perioada interbelicã se va dezvolta un
restaurant. Baia avea 6 cabine de scânduri, iar apa era adusã de la o minã
de pe Valea Usturoiului.
În deceniul al ºaptelea al secolului al XIX-lea s-a înfiinþat ºi o
societate pe acþiuni a bãii comunale, cãreia oraºul i-a donat teren. Pe
acest teren s-a construit o nouã baie cu vane, aburi ºi douã bazine de înot
în aer liber. Societatea pe acþiuni nu a înregistrat profit ºi, în aceastã
situaþie, a cedat oraºului baia ºi ºtrandul în aer liber în anul 1885. Oraºul
a închiriat baia mai multor întreprinzãtori, la solicitarea cãrora a interzis
baia în apele oraºului. S-a desfiinþat ºi baia din parc, iar apa de pe Valea
Usturoiului a fost utilizatã de proprietar pentru construirea unei bãi în
aceastã zonã. ªi pe Valea Roºie a luat naºtere o baie, la ºteampul nr.2 al
minei, la care se folosea nãmolul. Baia aceasta a funcþionat pânã când a
fost distrusã de un incendiu.
În orice caz, frecventarea bãii comunale a scãzut, în special dupã
punerea în funcþiune a conductei de apã, când tot mai multe locuinþe ºiau organizat bãi personale. În timpul primului rãzboi mondial baia a fost
distrusã complet de cãtre armatã, iar la 1920, aceasta nu era refãcutã.136
Nici în anul 1922 situaþia nu era foarte bunã întrucât autoritãþile
locale nu aveau fondurile necesare pentru a demara investiþiile în vederea
recondiþionãrii bãii ºi a ºtrandului orãºenesc. Soluþia gãsitã a fost cea a
organizãrii unor licitaþii în vederea închirierii acestui spaþiu unor
antreprenori capabili sã redreseze situaþia, în schimbul investiþiilor fãcute
aceºtia urmând a fi scutiþi plata taxelor ºi a impozitelor. În 1922 licitaþia a
fost câºtigatã de Farkas Lipot ºi Zelinger Sandor a cãror ofertã era
consideratã cea mai potrivitã, atât pentru satisfacerea cerinþelor
cetãþenilor cât ºi pentru dezvoltarea turismului de varã.137
Cei doi antreprenori, se angajau sã facã transformãri ºi modernizãri
radicale atât la baia cu aburi cât ºi la piscina în aer liber. Bazinele de apã
caldã ºi apã rece din interiorul bãii urmau a fi mãrite substanþial,
concomitent cu extinderea salonului pentru odihnã.
Totodatã, urmau sã se adauge noi cabine, urmau a se construi ºi
utila modern 8 bãi, holul trebuia extins ºi amenajate saloane de manichiurã
ºi pedichiurã. Mai mult decât atât urma ca ºi capacitatea cazanului de
aburi sã fie mãritã ºi era necesarã introducerea iluminatului electric.
136
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Piscina din curtea bãii urma ºi ea sã fie transformatã. Vechea piscinã
trebuia desfiinþatã iar în locul ei se avea în vedere amenajarea unui ºtrand
cu 100 de cabine, pe o suprafaþã de 1500 mp. Terenul urma sã fie nivelat
cu nisip fin, s-au instalat duºuri ºi aparate de condiþionare ºi forþã, iar în
parcul bãii se va deschide un restaurant de varã cu orchestrã permanentã.
În schimbul tuturor acestor modernizãri, cei doi antreprenori urmau sã
foloseascã gratuit baia, dupã care toate instalaþiile, dotãrile ºi construcþiile
trebuiau predate, fãrã platã oraºului.138
Lucrãrile au demarat în acelaºi an într-un ritm alert, iar un an mai
târziu, în 1923, chiriaºii anunþau cã baia comunalã oferã tratament
hidroterapeutic sub îngrijire ºi prescripþie medicalã.139 Dupã alþi doi ani,
în 1925, baia ºi ºtrandul deja funcþionau iar programul era foarte bine
stabilit: dimineaþa doar doamnele mai în vârstã, dupã amiaza era deschis
pentru toatã lumea, iar seara dupã orele 20 se organizau doar bãi rituale.
Exista plajã cu nisip de Lãpuº, bufet ºi salã de forþã.140 În acelaºi an s-a
finalizat ºi un teren de tenis în grãdina ºtrandului.141
În anul 1933 s-a construit un nou ºtrand, bazinul având dimensiunile
de 50m x 12,5m. S-au construit 6 locuri de start. O parte a Bazinului a
fost îngrãditã ºi rezervatã copiilor ºi celor care nu ºtiau sã înoate. Terenul
din jurul bazinului a fost ºi el amenajat astfel încât copiii sã aibã ºi un loc
de joacã. S-au amenajat noi cabine ºi o plajã, care se putea folosi ºi ca
tribunã în timpul concursurilor.142
Acest ºtrand urma sã fie folosit doar pe timpul sezonului de varã,
în cel de iarnã trecându-se la baia cu aburi. Preþul unui bilet era de 15 lei,
iar programul era separat pentru bãrbaþi ºi pentru femei. Femeile puteau
frecventa baia cu aburi marþea dimineaþa ºi vineri dupã masa, iar bãrbaþii
invers.143 Erau ºi categorii de cetãþeni care se bucurau de gratuitate.
Aceºtia erau asiguraþii casei cercuale.
Pe lângã ºtrandul ºi baia oraºului, în Baia Mare mai era un loc
foarte cãutat pentru scãldat: ºtrandul din grãdina Bay. Acesta era situat
în partea de Est a cartierului Dealul Crucii, iar în 1934 se pare cã proprietar
era Kupas Gyula. ªtrandul era bine echipat. Avea bazin de înot, teren de
138
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joacã pentru copii, zonã verde ºi parc la care se adaugã ºi un restaurant
unde se mânca bine la preþuri mici iar duminica se organizau spectacole
ºi dansuri.144
Pentru localnicii ºi turiºtii înclinaþi mai degrabã spre culturã decât
spre distracþie, Baia Mare era locul potrivit deoarece aici existau teatru,
cinematograf, un muzeu, numeroase biserici dar ºi mãrturii ale vechii
cetãþi medievale precum Turnul ªtefan, Bastionul Mãcelarilor, Casa
Elisabeta, la care se adãugau ºi câteva biblioteci ºi o filarmonicã.
Teatrul funcþiona în cadrul Hotelului ªtefan, unde exista o salã special amenajatã în acest sens. Aceasta era foarte cochetã, cu lojã, cu o
capacitate de peste 300 de locuri în perioada interbelicã.145 Oraºul avea o
veche tradiþie teatralã, prima formaþie fiind înfiinþatã la sfârºitul secolului
al XVIII-lea, în 1796.146 Cel mai mare actor pe care l-a dat oraºul ºi care
a reuºit sã-ºi facã un nume în capitala de atunci, a fost Lendvay Marton.
Practic, pânã la 1918 teatrul era maghiar, iar dupã rãzboi ºi odatã cu
instaurarea administraþiei româneºti, dãdeau reprezentaþii în paralel atât
trupe de teatru româneºti cât ºi maghiare.
În perioada interbelicã activitatea teatralã a fost una extrem de
bogatã. Reprezentaþiile se þineau în lanþ. Veneau trupe din Satu Mare,
Tg – Mureº, Cluj, Bucureºti etc. Erau atât maghiare cât ºi româneºti.
Dintre cele maghiare amintim trupa lui Szabadkay Joysef din Satu
Mare, în 1921, 1922,1923,1933147 etc. ºi trupa de teatru amator care
funcþiona în cadrul comunitãþii evanghelice din oraº ºi era condusã de
preotul Revesz Janos148,în timp ce trupele româneºti veneau de la Cluj
1923,149 ºi Bucureºti 1923.150 Dintre trupele româneºti care s-au bucurat
de succes trebuie amintita trupa de teatru de revistã Compania Cãrãbuº
condusã de Constantin Tãnase cu principalii actori, celebrii Stroe ºi
Vasilache, care au venit în oraºul nostru în 1938151 ºi 1940152.
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În sala teatrului nu erau susþinute doar piese de teatru ci ºi concerte
de pian, muzicã clasicã, operete, spectacole de cabaret etc.153
În perioada în care nu erau reprezentaþii de nici un fel, în sala teatrului
funcþiona un Cinematograf. În 1918 acesta deja funcþiona.154 Primii ani
interbelici fiind încã sub imperiul filmelor mute, au determinat conducerea
cinematografului sã achiziþioneze un pian pentru acompaniament.155 În 1925
s-a elaborat ºi un statut al cinematografului Baia Mare, proprietar al acestuia
fiind oraºul nostru. 156 Evoluþia artei cinematografice a fãcut ca ºi
cinematograful din Baia Mare sã se modernizeze.
Astfel, în anul 1926, s-a achiziþionat o maºinã modernã de proiecþie,
de fabricaþie germanã,care a costat 120.000 lei ºi datoritã cãreia calitatea
proiecþiilor s-a îmbunãtãþit.157
În 1933 s-au introdus reguli stricte la cinematograf; au fost anulate
toate reducerile ºi avantajele care transformaserã, în ochii autoritãþilor
locale, aceastã instituþie de culturã într-un institut de binefacere. Totodatã
s-au procurat maºini de proiecþie noi precum ºi filme de succes.
La cinematograful din Baia Mare rulau cele mai noi filme, atât
din Europa cât ºi din America. Din S.U.A., erau achiziþionate doar filme
create de marile corporaþii Metro-Goldwin-Mayer, Paramount158 etc.
Acest lucru aratã faptul cã din punct de vedere cultural, oraºul nostru era
perfect racordat la tot ceea ce întâmpla în lume.
153
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Enumerãm câteva din filmele care au rulat în perioada interbelicã la cinematograful din Baia Mare :
în 1933 au rulat printre altele Rãzbunarea nelegiuitului, Rondul de noapte, Execuþia spioanei,
Misterele spionajului, Clubul sinucigaºilor, Tenorul ducesei, Cisco Kid, Clara Bow, Prinþul din
Arcadia Atlantida etc ; în 1937 au rulat, de la Metro-Goldwin-Mayer : Ben-Hur, de la Paramount
Pictures- Sângele Pãmântului, de la Warner- Tigrul din Bengal ; în 1938, Metro a adus la Baia
Mare : Reputaþia D-rei Allamburi, Ogorul, S-au cunoscut în luna mai, Strigoii, Cãpitanii orgolioºi,
Fraþii Marx la curse, Femeia mascatã, Stan ºi Bran la Hollywood, Contesa Waleska, Saratoga,
Broadway Melody etc ; de la Warner locuitorii oraºului Baia Mare au putut sã vadã : Omul cu 2
feþe, Prinþ ºi cerºetor, Agentul special, Insula pãcatelor, Cum se cuceresc bãrbaþii, Comoara piraþilor,
Cântecul iubirii, Prin foc ºi sabie etc ; de la Paramount au fost difuzate printre altele : Sclavii onoarei,
Corsarul, Virginia, L-am întâlnit la Paris, S-a nãscut un imperiu, Tu ºi eu etc ; în anul 1939, de la
aceleaºi case de filme prestigioase, au rulat : Femeia diabolicã,Legiunea diavolului, Cuceritorul,
Colivia de aur, Paris Melody, Agentul mascat, Bãieþi în uniformã, Nebuniile tinereþii, Spaima
indienilor, Toatã lumea cântã !, Honolulu, Pentru Patrie, etc.La cinematograful din Baia Mare
rulau ºi filme de la alte case de filme, europene, precum Criterion, Centuria, Orint, Trianon,
Majestic, Davidescu, etc.
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Muzeul orãºenesc, a luat naºtere la sfârºitul secolului al XIX-lea
sub forma Asociaþiei Muzeale. O contribuþie deosebitã la înfiinþarea
muzeului a avut-o istoricul local, membru corespondent al Academiei
Regale Maghiare, Dr. Schonherr Gyula (1864-1908).
În urma insistenþelor sale pe lângã oficialitãþile de la Budapesta, în
anul 1898 s-a înfiinþat la Baia Mare Asociaþia Muzealã, însã deschiderea
festivã s-a petrecut abia în anul 1904. Muzeul din Baia Mare era la început
structurat pe 5 secþiuni: bibliotecã, arheologie ºi artizanat, arte frumoase,
etnografie, ºtiinþe ale naturii.159 În anii primului rãzboi mondial muzeul a
fost închis160. Muzeul deþinea colecþii de mineralogie, numeroase picturi,
o bibliotecã uriaºã ºi obiecte arheologice unicat.161 Dupã finalizarea
conflictului mondial ºi preluarea conducerii de cãtre autoritãþile române,
muzeul s-a redeschis putând fi vizitat de cãtre toþi iubitorii de istorie, fie
localnici, fie turiºti.
Bibliotecile. În oraºul Baia Mare existau mai multe biblioteci. Cea
mai mare ºi mai importantã era în cadrul muzeului .Era cea mai dotatã,
având câteva mii de volume. Alte biblioteci mai existau la Cazinoul
Intelectualilor Bãimãreni dar ºi în cadrul Cercului Cetãþenesc, ambele
funcþionând de fapt ca niºte cluburi.162
În mare, acestea erau locurile de distracþie, de petrecere a timpului
liber, de relaxare sau culturalizare ale celor care locuiau aici sau care
treceau prin oraºul nostru ca vizitatori, turiºti. Nu avem pretenþia de a le
fi inventariat pe toate. Bineînþeles cã oraºul Baia Mare, oferea doritorilor
numeroase variante pentru petrecerea timpului în mod plãcut. Spre
exemplu se puteau face drumeþii, iar locurile unde acestea erau posibile
sunt foarte bine descrise în lucrarea lui Krizsan Pal.
Un lucru era cert însã. Dacã erai turist prin Baia Mare în perioada
interbelicã, iar sejurul tãu dura mai multe zile, pentru a te putea bucura
de frumuseþile parcului, de tratamentele de la sanatoriul Wagner, de
piesele de teatru, filme sau pur ºi simplu de bãi ºi drumeþii, primul lucru
de care aveai nevoie, ca ºi azi dacã mergi undeva, era o cazare. Din acest
punct de vedere, staþiunea climaticã Baia Mare avea o ofertã destul de
variatã, pentru toate gusturile ºi buzunarele.
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Hotelul ªtefan era cel mai vechi, cel mai mare ºi mai impunãtor
hotel din Baia Mare. În centrul vechi al oraºului, în anul 1874, în timpul
primarului Dr. Fesus Menyhert, a fost construit un hotel.163 În urma unui
incendiu din anul 1905 hotelul a fost distrus într-o mare mãsurã ceea ce a
necesitat refacerea sa.164 Lucrãrile au demarat în anul 1908 ºi au fost
finalizate doi ani mai târziu în 1910. Planurile noului Hotel ªtefan au fost
realizate de arhitecþii Balint ºi Jambor, iar conform acestora clãdirea
cuprindea acum un restaurant, cofetãrie, berãrie, salã de recepþie, hotel,
salã de teatru.165
În anul perioada interbelicã, hotelul se afla în proprietatea oraºului
Baia Mare care însã îºi rezerva dreptul de al închiria diferiþilor
antreprenori. În perioada interbelicã chiriaºii erau Dumbrãviceanu
Gheorghe ºi Iuliu Rumpold.166
Hotelul avea 52 de camere, din care 30 cu un pat ºi 22 cu 2 paturi.
Era racordat la luminã electricã, avea încãlzire prin calorifere ºi mai multe
camere de baie.167

Hotelul ªtefan din Baia Mare
sursa: www.fotomaramureº.ro

Preþul unei camere cu un pat era de 100 lei pe zi, iar cel unei camere
cu 2 paturi era de 160 lei pe zi. În cadrul hotelului funcþiona ºi un restaurant clasa I, cu salã mare ºi una mai micã. Preþul unui dejun era stabilit la
10 lei, prânzul la 30 lei iar cina la 30 de lei.168 Redãm în continuare un
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meniu din 1939 cu preþurile aferente produselor care se serveau la
restaurantul ªtefan, categoria I : un ou fiert costa 5 lei, 2 ochiuri erau 12
lei, salata de Beuff 18 lei, salata a la Russe 22 lei, supa 8 lei, ciorba de
vacã 12 lei, ciorba de viþel 15 lei, ciorba de pasãre 22 lei, ciorba de peºte
22 lei, mâncare din carne de pasãre 33 lei, mâncare cu carne de vitã 30
lei, mâncare cu carne de viþel 30 lei, cu carne de porc 38 de lei, fripturã de
viþel la tavã 30 lei, fripturã de porc la tavã 38 lei, fripturã de vacã la grãtar
30 lei, de porc la grãtar 33 lei, peºte prãjit 45 lei, jumãtate de pui fript 45
lei, 1 pui la frigãruie 45 lei, legume fierte fãrã carne 21 lei, brânzã cu
smântânã 15 lei, compot de fructe 18 lei, prãjiturã 12 lei, vin 30 de lei.169
Restaurantul de la Hotelul ªtefan era singurul din aceastã categorie
în oraºul Baia Mare. În consecinþã ºi preþurile erau ceva mai piperate ºi
nu oricine îºi permitea sã se cazeze ºi sã ia masa acolo. Existau însã ºi alte
restaurante în oraº, precum Restaurantul Europa, de categoria II, unde
preþurile erau mult mai accesibile.170
Dupã cum am menþionat ºi mai sus, hotelul nu era doar un loc de
cazare. Aici funcþiona un teatru ºi un cinematograf, iar în sala mare a
restaurantului aveau loc tot felul de acþiuni, dintre care cele mai dese erau
expoziþiile de picturi171 ºi balurile.172 Totodatã, la restaurant, atmosfera era
asiguratã de diferite trupe de muzicã, printre care ºi de jazz.173
În oraº funcþionau ºi alte hoteluri, dar care nu aveau aceleaºi
condiþii cu cele ale Hotelului ªtefan. Este vorba de hotelul Takacs, hotelul
Berger ºi hotelul Grumfeld. Hotelul Takacs, era proprietatea familiei
Takacs ºi funcþiona permanent. Avea o capacitate de 5 camere cu un pat
ºi 3 cu 2 paturi, iar preþurile variau între 30-35 lei pentru o camerã cu un
pat, pe zi, ºi 40-50 lei174. Hotelul Berger, era proprietatea lui Berger Mihai.
Oferta era destul de sãracã. Hotelul lui avea doar 2 camere cu 2 paturi la
un preþ, pe zi, de 40-50 de lei.175 Hotelul Grumfeld, proprietatea lui
Grumfeld Martin, era deschis permanent ºi avea 3 camere cu 2 paturi la
45-50 de lei pe zi. Totodatã avea ºi restaurant la care un mic dejun costa
între 10-15 lei, un prânz între 30-40 de lei iar cina între 20-25 lei.176
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Acestea erau hotelurile mai importante din oraº,conform
documentelor de arhivã. Însã acestea nu erau singurele. Existau numeroase
alte pensiuni ºi locuinþe particulare în care turiºtii puteau fi cazaþi, întrucât
Regulamentul de ordine interioarã al staþiunii permitea acest lucru, cu
condiþia ca acestea sã aibã aviz. Drept consecinþã, este greu de stabilit
numãrul exact al turiºtilor sau pur ºi simplu al cãlãtorilor care vizitau oraºul.
v
Având toate aceste locuri de cazare dar ºi de petrecere a timpului
liber, autoritãþile nu mai aveau ce sã facã decât sã aºtepte turiºtii sã vinã
în staþiune, sezonul fiind cu aproximaþie, mai – septembrie. Numãrul
turiºtilor, care vizitau Baia Mare, varia de la un an la altul. Spre exemplu,
în vara anului 1918 erau consemnaþi 1000 de turiºti.177 În 1933 au fost
circa 370 de turiºti dintre care 250 din strãinãtate ºi 120 din þarã.178 În
anul 1934 au venit aproximativ 400 de turiºti, din care 242 erau din
strãinãtate ºi 154 din þarã.179 Dar acestea erau datele prezentate de presa
perioadei. Datele oficiale erau însã altele.
În anul 1930 s-au eliberat 110 dovezi vizitatorilor care au vizitat
oraºul nostru. Dintre aceºtia 51 erau turiºti români, 57 erau maghiari ºi 2
cehoslovaci.180 Cinci ani mai târziu, în 1935, s-au înregistrat 314 turiºti
dintre care 193 din strãinãtate (majoritatea din Cehoslovacia, Ungaria)
ºi 113 din þarã (majoritatea evrei). Diferenþa era constituitã din turiºti
din diferite pãrþi ale lumii.181
În anul urmãtor, 1936, s-au înregistrat 608 turiºti, din care 251
veneau din þarã (majoritatea evrei ºi români) iar 357 din strãinãtate (
majoritatea din Cehoslovacia ºi Ungaria).182 Pentru anul 1937, s-au
înregistrat 516 turiºti, din care 88 din þarã ºi 428 din strãinãtate.183 Pentru
anul 1938, la hotelurile din oraº au fost înregistrate urmãtoarele cifre:la
Hotelul ªtefan Vodã în aprilie s-au cazat 115 turiºti, în iulie numãrul
acestora a crescut la 288. La Hotelul Issac Francisc, în luna iulie au fost
cazaþi doar 15 turiºti.184 Datele oficiale, prezentate de cãtre Primãria Baia
177
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Mare erau urmãtoarele: oraºul nostru fusese vizitat, în luna iunie 1938,
de 68 de vilegiaturiºti, dintre care 62 erau cehoslovaci ºi maghiari, iar în
luna iulie au venit 178 vizitatori, din care 154 cehoslovaci ºi maghiari.
Diferenþa o constituiau românii.185
Pentru anul 1939, Primãria Oraºului Baia Mare consemna faptul
cã staþiunea fusese vizitatã de peste 1265 de turiºti, cazaþi la hotelurile ºi
pensiunile din localitate: la Hotel ªtefan Vodã s-au cazat 516, la Tocaci
110, la Grumfeld 80, la Issac 51, la alte pensiuni 508.186
Considerãm cã cifrele prezentate mai sus nu reflectã realitatea în
totalitate. La începutul acestui studiu am menþionat faptul cã turiºtilor care
staþionau în oraº o perioadã mai îndelungatã, li se garanta o reducere. Pentru
aceasta ei trebuiau sã-ºi anunþe prezenþa în faþa autoritãþilor locale, astfel
ca la final, sã li se acorde acea reducere din partea CFR-ului. Pe lângã
aceºtia însã, erau numeroºi turiºti, care nu aveau nevoie de aceastã luare în
evidenþe întrucât nu domiciliau departe de Baia Mare, astfel cã se puteau
întoarce din staþiune în aceeaºi zi sau cel târziu a doua zi.
Totodatã, în oraº existau numeroase vile ºi pensiuni la care se cazau
turiºtii ºi care nu mai erau luaþi în evidenþe de cãtre Primãrie.
Nu în ultimul rând, turiºtii nu erau doar adulþi care veneau la
tratamente. La Baia Mare veneau în excursie ºi elevi, studenþi etc. Spre
exemplu, în anul 1935 în oraº au sosit 110 elevi din Satu Mare, însoþiþi de
20 de profesori.187 În acelaºi an au mai sosit alþi 627 de elevi din diferite
pãrþi ale þãrii.188 Pe lângã aceºtia veneau numeroºi studenþi, în special la
picturã, pentru a efectua practica la Colonia Pictorilor din Baia Mare.189
Baia Mare gãzduia ºi tabere ale cercetaºilor din toatã þara190, iar dupã
instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, tabere de strãjeri
ºi strãjeriþe din toatã þara.191
În aceste condiþii, numãrul celor care tranzitau sau vizitau oraºul
în scop turistic era mult mai mare ºi nu concordã cu cifrele înregistrate
de autoritãþile locale.
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v
Ultima parte a acestui studiu se concentreazã asupra problemelor
cu care s-au confruntat autoritãþile locale în a doua parte a deceniului al
patrulea. Este vorba de demersurile iniþiate în vederea dobândirii ºi a
statutului de staþiune de iarnã, eºecul acestora ºi retrogradarea, în anii 19381939, la rangul de staþiune de interes local.
De la mijlocul anilor ’30, autoritãþile locale au continuat sã dezvolte
staþiunea dar ºi sã promoveze frumuseþile locurilor atât în þarã cât ºi în
strãinãtate prin intermediul Oficiului Local de Turism, a societãþilor turistice
locale Societatea Carpatinã Ardeleanã, Societatea Internaþionalã de Turism
„ Europa” ºi a reprezentanþelor diplomatice de peste hotare. Dacã la
început, turismul ºi staþiunile din România se aflau în subordinea
Ministerului Sãnãtãþii, în anul 1935, consiliul de miniºtri, prin decizia nr.
8770/ 1935, a înfiinþat Oficiul Naþional de Turism, cu data de 10 iulie,
subordonat Ministerului de Interne.192
Scopul acestui oficiu era întreþinerea zonelor turistice, promovarea
staþiunilor turistice ºi dezvoltarea tuturor ramurilor turismului. Oficiul
Naþional de Turism avea în fiecare judeþ, un comitet, al cãrui preºedinte
era prefectul. Pe lângã centrul judeþean existau filiale ºi în alte localitãþi,
precum Baia Mare. Oficiul Local de Turism din oraºul nostru era alcãtuit
din pretorul ºef Dr. Pop Traian, Gheorghe Lãzãrescu, Ioan Ionescu,
Weiser Miklos, Dr. Bene Alexandru, Ioan Isbãºescu, Dr. Turcu Anton ºi
Dr. Ciortea Aurel. 193
În anii urmãtori denumirea acestui organism va fi din nou schimbat
în Comitetul Local de Curã ºi Turism iar în anul 1938 avea urmãtoarea
componenþã: Lt.-Colonel Niþescu Gheorghe, primarul oraºului, ing. Nagy
Vasile, din partea Oficiului Judeþean, ing. Isbãºescu Iosif, Alexandru
Breban, prepozit, reprezentant al hotelurilor ºi pensiunilor, dr. Pop Traian,
reprezentantul proprietarilor de vile ºi case din staþiune, ing. Lanyi Vasile,
reprezentantul comercianþilor ºi industriaºilor, Gonczy Iosif, reprezentantul
birourilor comerciale de voiaj, Treger Ludovic, reprezentantul asociaþilor
particulare de turism, Mureºan Iuliu, reprezentantul stabilimentelor
balneare, dr. Ioan Selegianu, delegatul consiliului medical al staþiunii.194
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În anul 1936 a intrat în vigoare ºi o lege a turismului despre care
am vorbit în prima parte a acestui material.
Primãria Baia Mare s-a axat într-o bunã mãsurã pe dezvoltarea
bazei sportive din oraº ºi împrejurimi promovând principalele posibilitãþi
de practicare a sportului atât cel de varã, cât ºi cel de iarnã. Din
documentele de arhivã, aflãm faptul cã oraºul avea „ trei terenuri de
tenis, douã ºtranduri, dintre care unul cu bazin de înot verificat, un poligon
de tir al Regimentului 7 Grãniceri, un patinoar, douã terenuri de fotbal,
mai multe popicãrii.”195
Sportivii bãimãreni erau organizaþi în mai multe cluburi ºi societãþi,
precum: Clubul Sportiv „ Phoenix”, Clubul Sportiv „ Tricolorul”,
Societatea Sportivã „ F.C. Carpaþi”, Societatea Sportivã „ Phoenix C.S.B.”,
Societatea Sportivã „ Aurum”.196 Toate acestea desfãºurau activitãþi sportive diverse, în centru atenþiei fiind fotbalul, tenisul, scrima, luptele,
atletism, oinã, dar ºi schi, patinaj ºi bobsleigh iarna.197 În oraº mai existau
ºi douã echipe de fotbal, una în divizia A „ Phoenix” ºi una în divizia B „
F.C. Carpaþi”. 198

Lacul de patinaj din Baia Mare
sursa: www.fotomaramures.ro

Totodatã, pentru localnicii ºi vizitatorii iubitori de vânãtoare, în
Baia Mare funcþionau douã societãþi „ Igniºul” ºi „ Vulturul” prin
intermediul cãrora puteau sã-ºi practice pasiunea. Vânãtorile se puteau
desfãºura pe tot teritoriul aparþinãtor oraºului, atât la ºes cât ºi pe dealurile
înconjurãtoare. Se puteau vâna cerbi, cãprioare, mistreþi, urºi, vulpi, lupi
ºi nu în ultimul rând iepuri.199
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Aceste cluburi organizau în permanenþã diverse întreceri la care
participau atât sportivii locali cât ºi din alte regiuni ale þãrii, acest lucru
contribuind la cunoaºterea frumuseþilor regiunii Baia Mare ºi implicit la
promovarea turismului local.200
Existând aceste facilitãþi în vederea practicãrii sporturilor de varã
ºi de iarnã pe raza oraºului nostru, autoritãþile locale au luat hotãrârea
de a trimite un memoriu la minister în vederea dobândirii statutului de
staþiune climaticã ºi pe parcursul iernii.
Un astfel de memoriu a fost întocmit la sfârºitul anului 1936 fiind
datat 12 decembrie. Memoriul face o frumoasã descriere a regiunii Baia
Mare, catalogând oraºul nostru drept „ o frumoasã grãdinã, împrejmuitã
din toate pãrþile cu dealuri ºi munþi împãduriþi”.
Apoi, în cuprinsul textului, documentul face legãtura între acest
peisaj mirific ºi posibilitatea practicãrii unor sporturi de iarnã: „ În aceºti
munþi din nemijlocita apropriere a oraºului ca d. e. Dealul Pleºtioarã, în
urma situaþiei lor, uºor accesibilã sunt amenajate cu frumoase locuri pentru
schiuri ºi totodatã distanþa apropiatã de 5-10 minute dela centrul oraºului,
în timp favorabil zilnic sunt ticsite de vizitatori, schiori.
Tot în apropierea oraºului se gãseºte pitorescul grup al munþilor
Gutinul care în urma poziþiei, cu care a fost dãruit din partea naturii, ne
oferã cele mai splendide terenuri de schiuri având o înãlþime de 1477 m,
terenuri lipsite de stânci, cu pante întinse care servesc pentru pãºuni,
permiþând deci coborârea fãrã pericol de accidente pânã la o lungime de 810 km ºi cu o diferenþã de nivel pânã la 1000 de metri. Astfel de terenuri
gãsim aproape pe toþi munþii din apropierea oraºului ca d.e. Igniºul, Neteda,
dealul Florilor, dealul crucii etc.
Obiectivele de sport ºi excursiuni sunt amenajate cu drumuri ºi poteci,
prevãzute cu semnale turistice vopsite. Pentru adãpostirea turiºtilor ºi
schiorilor avem adãposturi moderne prevãzute cu restaurante, luminã
electricã baie ºi apaduct.
Astfel de case avem la Izvoare, sub coasta muntelui Igniº la o înãlþime
de 1016 metri care este amenajatã pentru 70 de persoane, una pe dealul
Neteda care serveºte pentru adãpostul a 30 de persoane. Mai nou s-a înfiinþat
o societate pe acþiuni care intenþioneazã sã ridice o clãdire monumentalã pe
dealul Neteda, pe teritoriul de cca 5 jug., proprietatea oraºului Baia Mare.
Afarã de aceste case de adãpostire se gãsesc ºi în toate obiectivele de
200
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excursiuni cabane, care de asemenea servesc pentru adãpostirea turiºtilor.
Cluburile sportive din localitate precum ºi societatea de turism au
construit încã de anul trecut terenuri potrivite pentru bobsligh ºi un ºanþ
pentru sãrituri de schiori. Tot aceste cluburi organizeazã an de an cursuri de
schiori, conduse de antrenori specialiºti, la sfârºitul cãrora sunt organizate
mari concursuri sportive.
Afarã de cele enumerate mai sus, oraºul dispune ºi de un lac de patinaj
cu extensiune de 5000 m.p. amenajat cu toate accesoriile necesare, pe care
avem dese concursuri de patinaj ºi hochei.”201
În finalul documentului autoritãþile locale mai argumentau cã
regiunea ºi oraºul sunt scutite de intemperii, vânturi ºi viscole, ºi cereau
ministerului, ca pe baza motivelor enunþate, sã declare Baia Mare staþiune
climaticã ºi pe timpul sezonului de iarnã, oraºul urmând sã beneficieze
de toate „ avantajele care incumbã aceastã calitate”.202 Imediat dupã
redactarea acestui material, primarul Romul D. Ciontea, a adus la
cunoºtinþa publicului demersul fãcut, în cadrul unui interviu acordat
ziarului local „ Cronica”.203
Memoriul nu a avut impactul dorit întrucât ministerul a rãspuns
doar în martie anul urmãtor, refuzând declararea oraºului Baia Mare ºi
ca staþiune de iarnã „ întrucât sezonul de iarnã a trecut”.204 Eºecul a fost
evident pe parcursul anului 1937, când, deºi Primãria Baia Mare a mai
insistat, trimiþând acest memoriu ºi in lunile mai, septembrie ºi noiembrie,
ministerul nu a mai rãspuns. Acesta era doar începutul.
Ultimii ani ai deceniului al patrulea au însemnat ºi declinul staþiunii
climatice Baia Mare. Situaþia politicã internã era destul de complicatã.
În anul urmãtor, 1938, în þarã a fost instaurat regimul autoritar al regelui
Carol al II-lea.
Noua legislaþie adoptatã aducea diferite modificãri, inclusiv în cea
ce priveºte împãrþirea administrativã a þãrii. Astfel, având la bazã
prevederile noii legi administrative, autoritãþile de la Bucureºti au hotãrât
retrogradarea staþiunii climaterice Baia Mare, de la staþiune de interes
general la staþiune de interes local. În informãrile care au fost trimise de
la Bucureºti se argumenta faptul cã s-a recurs la aceastã mãsurã numai
pentru aplicarea legii administrative, în legãturã cu numirea primarilor.205
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De fapt acesta era doar un motiv oficial. Varianta neoficialã care a
ajuns la urechile jurnaliºtilor locali ar fi fost cã era vorba de un memoriu
înaintat Ministerului de Interne prin care se cerea scoaterea staþiunii climatice
Baia Mare din rândul staþiunilor.206 Oricare fusese motivul retrogradãrii
localitãþii Baia Mare, localnicii, presa ºi autoritãþile locale erau revoltate.
În numele tuturor locuitorilor Alexandru Breban, prepozitul capitular, patronul Sanatoriului Wagner, fost primar al oraºului ºi fost parlamentar,
împreunã cu Dr. Anton Turcu de asemenea fost primar al oraºului, au luat
iniþiativa elaborãrii unor materiale de protest, care s-au adus ºi la cunoºtinþa
publicului, prin publicarea în ziarul „ Cronica”.
Este vorba de 2 telegrame ºi un memoriu pe care considerãm util sã le
reproducem în totalitate:
1. „ Domnului Preºedinte al Oficiului Naþional de Turism, Bucureºti,
Calea Victoriei 88.
Cetãþenii oraºului Baia Mare fiind informaþi cã s-a cerut Ministerului de
Interne scoaterea acestui oraº din rândul staþiunilor climaterice, respectuos
îndreptãm protestul nostru urgent pentru sistarea luãrii unei decisiuni nefavorabile
intereselor acestui oraº renumit pentru turism, starea de fapt dictând menþinerea
lui ca staþiune climatericã, aceste condiþiuni fiind întru toate îndeplinite.
Cetãþenii oraºului Baia Mare: Alexandru Breban, prepozit capitular, fost
primar ºi parlamentar, dr. Anton Turcu, fost primar”.207
2. „ Domnului Prefect Colonel Coloman Satu Mare
Fiind informaþi cã se intenþioneazã ca oraºul Baia Mare sã fie scos din
rândul staþiunilor climaterice, cetãþenii acestui oraº unanim indignaþi de
eventuala nedreptate ce ni s-ar face, vã rugãm cu insistenþã a interveni la forurile
competente susþinând cu toatã autoritatea Domnieivoastre cererea noastrã
dreaptã pentru pãstrarea pe mai departe a oraºului ca staþiune climatericã.
Cetãþenii oraºului Baia Mare: Alexandru Breban, prepozit capitular, fost
primar ºi parlamentar, dr. Anton Turcu, fost primar”.208
3. „ Domnule Ministru! Dle Preºedinte!
Subsemnaþii cetãþeni ai oraºului Baia Mare fiind informaþi cã s-a
cerut onor. Ministerului de Interne scoaterea acestui oraº din rândul
staþiunilor climaterice, respectuos îndreptãm protestul nostru contra acestui
fapt, rugânduvã cu onoare ºi unanim ca sã binevoiþi a interveni pentru a
206
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sista luarea unei hotãrâri nefavorabile în aceastã privinþã, dispunând ca
oraºul Baia Mare sã fie menþinut ºi mai departe ca staþiune climatericã,
îndeplinind în aceastã privinþã toate condiþiunile legale.
Oraºul nostru cum este binecunoscut pretutindeni, situat la poalele
sudice ale Carpaþilor nordvestici ºi ale munþilor Gutinul, este unul din
localitãþile cele mai pitoreºti ale þãrii. Este un centru de turism recunoscut.
Are parcuri, livezi ºi pãduri chiar în oraº, cu un aer plin de ozon ºi un cer
albastru apreciat deja de zeci de ani de pictorii cei mai renumiþi ai þãrii ºi ai
strãinãtãþii, din care motiv a fost supranumit „ Barbizonul” Ardealului.
Însuºi în oraº sunt staþiuni de bãi, hydroterapie, sanatoriu, baie de
arsenic la Usturoi etc. Sportul este desvoltat, prin mai multe cluburi, un
centru pentru sportul de iarnã, bob, schi, la „ Izvoare” la înãlþime de 1000
metri, cabane, case de adãpost etc. Mii de vizitatori vara ºi iarna pentru
vilegiaturã, sport, turism ºi week-end, atât din þarã cât ºi din strãinãtate vin
aici pentru refacere. Oraºul are un colorit curat românesc ºi este situat întro regiune pur româneascã.
Vã rugãm Domnule Ministru sã primiþi asigurarea profundului nostru
devotament.”209
La rândul ei Primãria Baia Mare a cerut lãmuriri din partea
Oficiului Naþional al Turismului în luna februarie 1939. În adresã se
menþiona cã vestea conform cãreia oraºul Baia Mare nu mai este staþiune
a venit cu un ordin din partea Prefecturii Judeþului Satu Mare. Totodatã
era solicitat sprijinul ONT pe lângã Ministerul de Interne în vederea
reclasãrii Bãii Mari printre staþiuni.210
Oficiul Naþional al Turismului a rãspuns la începutul lunii martie
asigurând Oficiul Local de Curã ºi Turism în legãturã cu faptul cã staþiunea
climaticã Baia Mare continua sã existe ca ºi pânã în acel moment, nefiind
desfiinþatã.211
Nu ºtim cu exactitate pentru cât timp a mai fost Baia Mare staþiune
climaticã. Cert este cã în anul 1940, la 16 iunie, pe fondul unei probleme
privind sistematizarea oraºului, Primãria aminteºte într-o adresã cã oraºul
Baia Mare este staþiune de interes local.212
Nu am identificat nici o decizie de desfiinþare a staþiunii. Este evident deci, cã aceasta a funcþionat neîncetat pânã în momentul în care
209

Ibidem, p.4.
DJAN Maramureº, Fond Primãria Oraºului Baia Mare, dosar 26/1939, fila 61.
211
Ibidem, fila 31.
212
Ibidem, dosar 92/1940, fila 4.
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situaþia politicã internã ºi internaþionalã s-a precipitat ºi, brusc, nordul
Transilvaniei a intrat sub administraþie strãinã.
Din acel moment, Baia Mare ºi Nordul Transilvaniei, fãcând parte
din statul maghiar, nu este puþin probabil ca de beneficiile staþiunii
climatice sã se fi bucurat cetãþenii maghiari. Dar mai probabil este cã, în
plin rãzboi mondial, cu stare de asediu generalizatã ºi cu ocupaþie militarã,
staþiunea climaticã sã fi rãmas doar o amintire frumoasã din alte timpuri.
Regimul maghiar s-a retras, au venit apoi ruºii ºi în cele din urmã
Nordul Ardealului ºi implicit oraºul Baia Mare a revenit la România.
Însã timpurile se schimbaserã, nu mai erau la conducere aceiaºi oameni
din perioada interbelicã. Era timpul afirmãrii unei orânduiri noi, cea
socialistã, necunoscutã poporului român pânã la acea datã. Valorile s-au
schimbat, la fel ºi prioritãþile, iar Baia Mare nu mai era o prioritate în
promovarea turismului. Într-o þarã lovitã crunt de rãzboi, însuºi turismul
nu mai era o prioritate.
Aºa cã, oraºul nostru arãta tragic în primãvara anului 1947: „ pe
oriunde treci, chiar în centru, vezi o murdãrie care nu cadreazã de loc cu
faima oraºului nostru. La tot pasul te împiedici de hârtii, cutii, hoituri ºi
alte de murdãrii care dau un aspect respingãtor oraºului nostru cu care
ne place a ne mândri atât”.213
Ziarul local din primii ani de dupã rãzboi, „Colþ de þarã” propunea
ºi soluþii de remediere a situaþiei de înfrumuseþare a oraºului Baia Mare:
„oraºul nostru ar fi de zeci de ori mai atractiv dacã actualul lac de la
arena de patinaj ar fi mãrit ºi adâncit. S-ar putea introduce ºi un numãr
de 50-100 de bãrci, care ar da ocazie fericitã tineretului nostru de a se
deda unuia din cele mai complete sporturi, canotajul. Cheltuielile investite
ar fi amortizate într-un timp foarte scurt ºi lacul ar alcãtui o sursã de
venituri pentru oraº. Primãria, cu ajutorul uzinelor, a cluburilor sportive
din localitate ºi a persoanelor care înþeleg importanþa acestui lucru, ar
putea face ceva ca încã în vara acestui an, sã ne putem bucura de plãcerile
unei plimbãri pe lacul care oferã perspective atât de frumoase, spre munþii
falnici care strãjuiesc frumuseþile regiunei noastre”.214
Cât priveºte pãstrarea curãþeniei acelaºi ziar local îndemna
locuitorii ºi autoritãþile sã instaleze coºuri de gunoi iar împotriva acelora
care nu respectau aceste norme sã fie luate mãsuri drastice. Astfel,
213
214

Ziarul Colþ de þarã, anul II, nr.13/ 4 aprilie 1947, p. 2.
Idem, anul II, nr.12/28 martie 1947, p.2.
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concluziona „oraºul va avea un aspect cu totul diferit, atunci când el va
începe sã fie vizitat în varã de cãtre strãini, iar noi vom avea bucuria de a
trãi într-un oraº curat.”215 Campania de instruire ºi avertizarea al
cetãþenilor în legãturã cu necesitatea pãstrãrii curãþeniei generale ºi
individuale a continuat pânã la sfârºitul anului 1947.216 Cât priveºte
tratamentele, petrecerea concediilor etc., noile autoritãþi încurajau
muncitorii sã se orienteze cãtre Bãile Dãneºti ºi cãtre„ Izvoare”.217
Aºa cã, oraºe înfloritoare în alte timpuri, dupã rãzboi au decãzut,
sau li s-a rezervat o altã soartã, un alt drum de dezvoltare: industrializarea.
Suntem de acord cu concluzia domnului Robescu, ºi anume aceea cã
staþiunea a fost doar un început.218 Dar spre deosebire de alte cazuri,
precum cel al oraºului Bistriþa, care a purtat doar corespondenþã cu
ministerul pierzând ºansa de a mai fi declaratã staþiune219, Baia Mare a
avut succes. Mai mult, a reprezentat un model pentru alte localitãþi,
inclusiv cea pomenitã mai sus.
Demararea procedurilor legale pentru dobândirea statutului de
staþiune în anii Marii Crize Economice (1929-1933) aratã faptul cã
autoritãþile locale au dovedit bun simþ, responsabilitate, au cãutat soluþii
ºi au fãcut tot posibilul pentru a salva oraºul ºi pe locuitorii sãi de la
faliment. Cu banii încasaþi de la turiºti, Primãria a reuºit sã modernizeze
anumite aspecte ale urbei, dând un respiro locuitorilor ºi aºa supuºi unui
sistem de impozitare destul de complex.
Faptul cã dupã rãzboi, regimul comunist nu a mai acordat atenþie
potenþialului turistic al oraºului ºi i-a trasat o altã direcþie de dezvoltare,
prin industrie, a fost o greºealã stupidã care a dus la afectarea sãnãtãþii a
mai multor generaþii de locuitori. Poluarea ºi smogul au fãcut dintr-un
oraº, altã datã cunoscut pentru frumuseþile sale naturale, unul din cele
mai periculoase oraºe de pe harta României ºi nu numai.
Astfel se prezintã istoria oraºului Baia Mare ca staþiune climaticã.
Am încercat sã ordonãm documentele pãstrate la Direcþia Judeþeanã
Maramureº a Arhivelor Naþionale precum ºi informaþiile provenite din
alte surse, sã le interpretãm, astfel încât textul acestui material sã aibã o
cursivitate naturalã, cronologicã, iar cititorul mai mult sau mai puþin
215

Ibidem, p.2
Idem, anul II, nr. 19/2 nov 1947, p.3; nr. 21/9 nov. 1947, p.3
217
Idem, anul III, nr. 84/27 iunie 1948, p.4 ºi nr. 85/4 iulie 1948, p.1.
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Gh. Robescu, art. cit., p. 201.
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DJAN Bistriþa Nãsãud, Fond Primãria Oraºului Bistriþa, dosar 1 /1939, passim.
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cunoscãtor al trecutului urbei noastre, sã-ºi poatã face o imagine de
ansamblu în legãturã cu ce au reprezentat anii interbelici pentru Baia
Mare.
Nu avem pretenþia cã acest subiect a fost epuizat, sau cã
interpretarea noastrã este cea mai corectã. Din acest motiv, propunem
specialiºtilor interesaþi, sã continue acest demers ºi sã deschidã noi perspective de abordare ºi cercetare a istoriei locale.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

215

BAIA MARE’ TOURISM DURING THE INTERWAR
PERIOD.
STUDY CASE: THE CLIMATIC RESORT (1930-1940)
(SUMMARY)
Key words: Baia Mare, Climatic Resort,
Regina Maria Park, Wagner Sanatory,
Turists.
A great moment in our town’s history, it was when Baia Mare became a climatic resort. That happened in 1930 and since then the town
was visited by many foreign and romanian tourists.
This study, based on unique documents preserved at the National
Archives of Maramures County, and also on the local newspapers from
those days, shows that Baia Mare and its surroundings were very
apreciated by the locals, the visitors from the country or from abroud.
The hart of the Climatic Resort were the beautiful park named „ Regina
Maria”, known everywhere in Europe; the Wagner Sanatory, were tourists could get treataments for different illneses; the Painter’s Colony with
it’s Art School , were the best teachers and art students, from al over the
world, had painted the beauty’s of the surroundings. The theatre, the
hotels, the hills, the posibility to practice different sports was also atractions
for the tourists.
After a few years, the local authorities tryed to gain the status of
winter climatic resort but they failed. In 1938 Baia Mare was reduced to
climatic resort of local interest and after the second world war the town
had declined, and it was never declared a climatic resort again. Baia Mare
became a typical communist town, with an economy based on heavy industry, which had transformed Baia Mare and its surroundings in a much
polluted region.
We think that the interwar period was a great one for our town and
the industrialization, promoted by the communist regime after the second world war, was a mistake and had stoped a great destiny of Baia
Mare for the future.
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MODALITÃÞI DE GESTIONARE A IDENTITÃÞII
ETNICE ÎN REGIMUL COMUNIST.
ÎNVÃÞÃMÂNTUL ÎN LIMBA MATERNÃ ÎN REGIUNEA
MARAMUREª

Dr. Adriana Coroian
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Facultatea de Istorie – Geografie,
Universitatea din Oradea, 2004.
Bursã Socrates în geografie,
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masterat la Universitatea din
Oradea: ,,Istoria vestului românesc
în context naþional ºi european’’.
Doctorand cu frecvenþã în istorie,
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lucrarea: ,,Politicã ºi propagandã
comunistã în regiunea Maramureº
(1952-1968) n. în 1980, în Baia
Mare.

Cuvinte cheie: Maramureº,
comunizarea învãþãmântului,
învãþãmânt în limba maternã,
învãþãmânt minoritar, Partidul
Comunist.

Plasarea tematicii în cadrul

general al regimului totalitar
comunist deschide perspective
relevante cu privire la evoluþia
problemei naþionale a grupurilor
etnice din România. De la bun
început comunismul a asigurat
mecanismele instituþionale ale
integrãrii minoritãþilor în câmpul
politic, în funcþii publice, reþele ºcolare deschise sau organizaþii de masã.
Desfiinþarea proprietãþii private, controlul total al vieþii instituþionale sau
suprimarea libertãþii de exprimare, toate au afectat comunitãþile
etnoculturale, în direcþia unei rapide omogenizãri. Reacþia grupurilor
etnice care fac obiectul tendinþelor asimilaþioniste variau, depinzând în
mare mãsurã de situaþiile în care se aflau. Din aceastã perspectivã,
demersul nostru se doreºte, aºadar, o surprindere a degradãrii treptate a
instituþiei ºcolare minoritare din anii ’50-’60, dar ºi a reacþiilor minoritãþilor
faþã de proiectul integraþionist.
Este îndeobºte cunoscut cã rolul ºcolii este esenþial în crearea ºi
susþinerea identitãþii naþionale dar ºi în modelarea unei conduite sociale
unitare râvnite de orice tip de guvernare. Constituirea unui sistem educativ
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coerent în stat, fixarea unei politici ºcolare unitare ºi înfiinþarea unei reþele
ºcolare cu ramificaþii în întreaga societate, toate acestea marcheazã
momentul în care statul, organism politic, devine conºtient de necesitatea
ºi utilitatea educaþiei la nivel colectiv. Esenþialmente de facturã
confesionalã, învãþãmântul minoritãþilor naþionale incomoda – atât prin
autonomia sa, cât ºi prin promovarea valorilor moral-creºtine demersurile regimului de omogenizare ºi control al societãþii. Prin urmare,
separarea ºcolii de bisericã pe principiul sovietic potrivit cãruia statul nu
se amestecã în treburile bisericii, iar aceasta nu îndeplineºte nici o funcþie
de stat1 a constituit o primã mãsurã majorã în strategia de gestionare a
identitãþii minoritãþilor etnice în regimul comunist. În acest mod
separatismul pe criterii confesionale ºi etnice au fost înlãturate din
învãþãmânt, asigurându-se minoritãþilor condiþiile instituþionale ale
integrãrii, prin intermediul ºcolii de stat. Decretul nr. 175 din 1948 privind
reforma învãþãmântului a permis statului sã-ºi impusã monopolul asupra
educaþiei, biserica fiind nevoitã sã se limiteze strict la domeniul clerical,
încheindu-se pe aceastã cale o tradiþie ºcolarã secularã care îi asigura
acesteia legãtura cu cei mai tineri membrii ai comunitãþilor religioase. În
codurile identitare, raporturile ºcoalã – religie - etnicitate au fost profund
modificate. Instituþia ºcolarã se transformase într-un instrument de
propagandã, îndoctrinare ºi manipulare. Demersul statului viza inocularea
în mentalul elevilor, a cãror personalitate nu era încã conturatã, a valorilor,
credinþelor ºi atitudinilor care sã insufle tinerilor loialitatea faþã de stat ºi
de a susþine cultura socialistã necesarã societãþii comuniste.
Instituþionalizarea învãþãmântului a fost perceputã de comuniºti ca o
mãsurã, pe termen lung, de consolidare a regimului întrucât se considera
cã viitorul comunismului depindea de îndrumarea tineretului. Prin urmare
tinerii trebuiau scoºi de sub tutela Bisericii ºi educaþi în doctrina comunistã
a „omului nou”2, loiali faþã de naþiune ºi susþinãtori ai culturii socialiste.
Dincolo de laicizarea, ºi mai ales comunizarea învãþãmântului,
strictul control exercitat de stat asupra sistemului ºcolar se va constitui în
1
2

B. N. Ponomarev, Dicþionar politic, Editura Politicã, Bucureºti, 1958, p. 611.
Poziþia oficialã a autoritãþilor comuniste era: „Organizarea Învãþãmântului de Stat de toate gradele
în limba maternã a naþionalitãþilor conlocuitoare promoveazã dezvoltarea conºtiinþei ºi culturii
acestora în forma naþionalã ºi cu conþinut socialist. Reforma învãþãmântului a scos învãþãmântul
public al naþionalitãþilor conlocuitoare de sub influenþa bisericeascã, care propaga separatismul
naþional, ºovinismul ºi le aºeza pe baze democratice, ºtiinþifice”. (Arhivele Naþionale Istorice
Centrale (în continuare: A.N.I.C.), Fond CC al PCR, Cancelarie, dos. 192/1950, f. 20).
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cel mai eficient mijloc pentru a suprima revendicãrile grupurilor etnice
în dezvoltarea învãþãmântului în limba maternã. Mãsura nu a lezat dreptul
minoritãþilor la educaþie în limba lor maternã, acestea având asigurate
ºcoli de stat de toate gradele cu limba de predare maternã, drept consfinþit
deopotrivã în Constituþie ºi în Statutul Naþionalitãþilor3.
Statistica evidenþiazã, în prima jumãtate a anilor ’50, o politicã
coerentã de susþinere a reþelei ºcolare în limba maternã de cãtre regimul
comunist, numãrul unitãþilor ºcolare cu predare în limba maternã a crescut
constant pânã în anul 1957. Dezvoltarea reþelei ºcolare a minoritãþilor
etnice, deºi nu a egalat-o pe cea a învãþãmântului în limba românã4, a
fost, totuºi, una constantã. Numãrul unitãþilor ºcolare cu limbã de predare
maternã a crescut în regiune de la 223 ºcoli în anul ºcolar 1949/1950, la
232 în anul ºcolar 1951/1952, la 250 în anul ºcolar 1953/1954 ºi la 262 în
anul ºcolar 1956/19575.
Începând din a doua jumãtate a anilor 1950, se poate vorbi de un
proces sistematic de restrângere a învãþãmântului în limba maternã. Pe
baza Hotãrârii CC al PMR ºi a Consiliului de Miniºtrii din iulie 1956 s-a
trecut la unificarea ºcolilor de culturã generalã. Mãsura se dorea – potrivit
autoritãþilor comuniste – un „mijloc de combatere a izolãrii naþionale ºi
a cimentãrii frãþiei între tinerii români ºi cei aparþinând naþionalitãþilor
conlocuitoare”6. Propriu-zis, se realiza primul pas în eliminarea unei
instituþii a comunitãþii etnice, ºi anume ºcoala, consideratã o reminiscenþã
a separatismului etnic. Demersul viza localitãþile cu populaþie mixtã ºi
avea în vedere iniþial comunitatea maghiarã. Prin degradarea ºcolii
minoritare la starea de simplã secþie a ºcolilor româneºti, a încetat larga
funcþie culturalã împlinitã pânã atunci de cãtre instituþia ºcolarã în cadrul
comunitãþii minoritare.
Iniþial în regiunea Maramureº au fost propuse spre unificare 16
ºcoli medii, 58 ºcoli de ºapte ani, 71 ºcoli de patru ani ºi 23 de grãdiniþe7.
3

Ibidem, dos. 83/1950. f. 4; România ºi minoritãþile. Colecþie de documente, Ed. ProEuropa, TârguMureº, 1997, p. 24, 25.
4
În învãþãmântul elementar ºi mediu erau 503 unitãþi ºcolare în anul 1952, ca în 1957 sã funcþioneze
570 unitãþi ºcolare româneºti. (Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în
continuare: D.J.A.N.MM.), Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt de toate gradele,
dos. 2/1952, f. 20; dos. f. 20; dos. 10/1957. f. 213; dos. 16/1959, f. 71).
5
Ibidem, dos. 10/1957, f. 8.
6
A.N.I.C, Fond CC al PCR, Propagandã ºi Agitaþie, dos. 6/1960, f. 50.
7
D.J.A.N.MM., Fond Comitetul Regional Maramureº al PCR (în continuare: Fond Com. Reg. Mm.
al PCR), dos. 39/1960, f. 173.
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Reþeaua acestor ºcoli se va dezvolta de la un an la altul, extinzându-se ºi
în cadrul învãþãmântului preºcolar ºi afectând toate minoritãþile8. Aºadar,
numãrul secþiilor cu limbã de predare maternã din cadrul ºcolilor
româneºti a crescut treptat. În 1960 existau 180 asemenea secþii, ca în
1961 sã se ajungã la 258 de secþii, iar în 1962 la 330 secþii cu limbã de
predare maternã9.

Tabel nr. 1 Evoluþia numericã a elevilor din ºcolile elementare ºi gimnaziale dupã limba de predare10

Numãrul elevilor care studiau în limba maternã a crescut sau s-a
menþinut relativ constant pânã în deceniului ’60, însã ponderea acestora
a scãzut ca urmare a dezvoltãrii învãþãmântului în limba românã, urmare
a eforturilor de reducere a analfabetismului în rândul populaþiei româneºti
majoritare, indiscutabil, în zonã. Chiar dacã, dupã 1918/1919, statul român,
prin înfiinþarea de ºcoli elementare, gimnaziale, liceale ºi de meserii în
8

În regiunea Maramureº, în anul ºcolar 1959/1960, funcþionau 482 ºcoli primare, dintre care 406
erau ºcoli cu o singurã limbã de predare: 329 româneºti, 41 maghiare, 3 germane ºi 33 ucrainene.
ªcoli unice de 4 ani erau în numãr de 76, dintre care 71 româno-maghiare, douã româno-germane, una maghiaro-germanã, una româno-maghiaro-ucraineanã ºi una maghiaro-ucraineanã.
În regiune funcþionau 225 ºcoli gimnaziale, dintre care 145 cu o singurã limbã de predare: 129
româneºti, 19 maghiare, trei ucrainene. ªcoli unice gimnaziale erau 80, dintre care 69 românomaghiare, una româno-germanã, douã româno-maghiaro-germane, 6 româno-ucrainene ºi douã
româno-maghiaro-ucrainene. ªcoli medii cu o singurã limbã de predare erau nouã dintre care
ºase româneºti, douã maghiare ºi una ucraineanã. ªcoli unice erau ºase, toate româno-maghiare.
În 1967 existau 315 instituþii de educaþie preºcolarã în limba românã, 46 în limba maghiarã, una
în limba germanã, 4 în limba ucraineanã, 56 unitãþi mixte româno – maghiare, una româno –
germanã, 2 româno – ucraineanã, una maghiaro – germanã si una româno – maghiaro – germanã.
(Idem, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt în toate gradele, dos. 16/1959, f. 71, dos.
42/1967, f. 62).
9
Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de învãþãmânt, dos. 7/1960-1961, f. 463; dos.
15/1964-1965, f. 40.
10
Idem, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt în toate gradele, dos. 2/1952, f. 20v; dos. 4/
1953, f.44v; dos. 10/1957, f. 213v; dos. 16/1959, f. 67v; dos. 21/1962, f. 92; dos. 40/1966, f. 23v.
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limba românã, a încercat sã reducã numãrul românilor neºtiutori de carte
din provinciile unite cu Vechiul Regat, moºtenirea epocii austro-ungare
nu a putut fi decât atenuatã. Impunerea Dictatului de la Viena a dus la
generalizarea învãþãmântului în limba maghiarã prin învãþãtori ºi profesori
aduºi special din Ungaria propriu-zisã. Ca urmare, în zona Maramureºului
ofensiva limbii maghiare în toate domeniile revigoreazã neºtiinþa de carte
în limba românã. Lupta pentru putere la nivelul conducerii P.M.R., între
gruparea româneascã condusã de Gheorghiu-Dej ºi diverse grupãri formate în majoritate din lideri de origine etnicã minoritarã, se încheie în
1957 – 1958. Tot atunci România scapã de ocupaþia militarã sovieticã. În
aceste condiþii detaºarea treptatã a comuniºtilor români de principiul
internaþionalismului proletar, revenirea la tradiþiile naþionale, se va
manifesta ºi prin revigorarea naþionalismului românesc, prin cultivarea
limbii, literaturii clasice ºi istoriei naþionale. Consecinþa politicii naþionale
a regimului comunist a fost scãderea numãrului celor care studiau în
limbile minoritãþilor (vezi tabelul nr.1). Fenomenul este mai vizibil în
cadrul învãþãmântului liceal, unde învãþãmântul în limba ucraineanã se
diminueazã simþitor iar ponderea maghiarilor în ºcoli este în regres de la
începutul anilor ’60 (vezi tabelul nr.2).

Tabel nr.2 Evoluþia numericã a elevilor din ºcolile medii dupã limba de predare11

Sistemul învãþãmântului confesional a reprezentat baza educaþiei
maghiare în întreaga Transilvanie. Desfiinþarea acestei forme de
învãþãmânt, în 1948, a lezat iremediabil autonomia reþelei ºcolare cu
11

Ibidem, dos. 2/1952, f. 20v; dos. 10/1957, f. 213; dos. 16/1959, f. 67v; dos. 21/1962, f. 92; dos. 24/
1963, f. 15v; dos. 32/1965, f. 108v; dos. 44/1967, f. 69v.
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predare în limba maghiarã, dar ºi calitatea actului educativ12. În sistemul
socialist maghiarii au dispus în continuare de învãþãmânt în limba maternã,
însã controlat complet de stat. În 1952 în regiune funcþiona o adevãratã
reþea ºcolarã maghiarã: 136 de ºcoli primare, 63 de ºcoli de gimnaziale ºi
trei ºcoli medii, toate cu limba de predare maghiarã13.
Situaþia învãþãmântului în limba maghiarã avea sã se modifice dupã
evenimentele din octombrie 1956 din Ungaria. Deºi nu se poate vorbi de
un impact vizibil asupra societãþii în ansamblu, comuniºtii au fost prudenþi
faþã de intelectualitatea maghiarã ºi mediile formative14, susceptibile a
constitui principalele mecanisme de conservare a identitãþii etnice ºi de
influenþare a conduitei colective. Regimul a devenit vigilent în toate
compartimentele, iar mãsurile au fost luate pentru a exclude o posibilã
reeditare a evenimentelor din Ungaria.
Manifestãrile de simpatie din perioada revoluþiei ungare din 1956
au îngrijorat autoritãþile comuniste. Potrivit acestora, naþionalismul
manifestat de maghiarii transilvãneni în perioada evenimentelor din
Ungaria se bazeazã „pe prejudecãþile create de vechea educaþie
naþionalistã ºi alimentatã de ea timp de decenii ºi secole în rândurile
unor pãturi considerabile ale minoritãþilor faþã de poporul român”15. În
aceste ºcoli studiul limbii române era deficitar, elevii având serioase
dificultãþi în exprimarea în limba românã16. Urmarea a fost demararea
unei ample campanii de inspecþii prin ºcolile maghiare, de cãtre Ministerul
Învãþãmântului ºi Inspectoratul regional profund nemulþumite de neºtiinþa
de carte în limba românã în aceste unitãþi ºcolare. Au fost întocmite
rapoarte în care erau cuprinse aspecte de la dosarul de cadre al
12

Desfiinþarea întregii reþele educaþionale bazate pe unitãþile ºcolare confesionale a lãsat în afara
noului sistem de învãþãmânt comunist cadre didactice erudite din rândul clerului ºi a monahilor.
Iatã un exemplu: cãlugãriþa Wachter Berta din comuna Foeni (raion Carei), fostã profesoarã la
Gimnaziul romano-catolic de fete Ordinul “Sf. Ursula” din Oradea, în 1952 era angajatã la Sovrom
asigurãri din Baia Mare. Deºi studiase în Franþa ºi Belgia, aceasta nu a mai avut dreptul sã
profeseze în sistemul de învãþãmânt de stat socialist. (Arhiva Consiliului Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii (în continuare: A.C.N.S.A.S.), Fond D, dos. 3964, vol. III, f. 229).
13
D.J.A.N.MM, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt de toate gradele dos. 2/1952, f. 20.
14
Proximitatea Ungariei dar si zvonurile privind acþiunile studenþilor din Cluj-Napoca care
ajunseserã ºi în regiune au determinat autoritãþile locale sã supravegheze atent ºcolile. La 1
noiembrie 1956 se menþiona cã în rândul elevilor ªcolii Medii Tehnice Baia Mare se discuta
despre evenimentele din Ungaria, conform cãrora „contrarevoluþionarii din Ungaria au învins ºi
cã ar trebui ºi noi elevii sã ne pregãtim pentru revoluþie”. (D.J.A.N.MM, Fond Com. Reg. Mm. al
PCR, dos. 15/1956, f. 34).
15
A.N.I.C., Fond CC al PCR, Cancelarie, dos. 102/1956, f. 5.
16
D.J.A.N.MM, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 39/1960, f. 176; dos. 45/1965, f. 135.
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profesorilor ºi pânã la verificarea cunoºtinþelor de limbã românã a elevilor
ºi a cadrelor didactice. Erau vizate preponderent cadrele didactice
maghiare întrucât marea majoritate a neºtiutorilor limbii române erau
din rândul cadrelor maghiare, plus cã, numeric, acestea constituiau a doua
categorie etnicã în cadrul învãþãmântului, dupã cea a profesorilor
români17.
Dacã în prima jumãtate a anilor ’50 þelul sistemului de învãþãmânt
comunist era acela de a uniformiza tineretul în jurul unor valori ºi
simboluri comuniste, dupã 1956 s-a trecut la restrângerea sistematicã a
învãþãmântului în limba maternã ºi cultivarea treptatã a valorilor naþionale
româneºti. Autoritãþile au militat pentru metoda integraþionistã a
unificãrii ºcolilor diverselor naþionalitãþi din localitãþile cu populaþie mixtã.
Principalul argument l-a constituit socializarea cu ajutorul unei limbi
comune care ar preveni segregarea comunitãþilor. Dacã în anul ºcolar
1955/1956 existau 133 ºcoli primare, exclusiv cu limbã de predare
maghiarã, numãrul acestora se va reduce la 41 în anul ºcolar 1959/1960.
În domeniul învãþãmântului secundar s-a înregistrat aceeaºi descreºtere.
Spre exemplu, din cele 65 de ºcoli maghiare gimnaziale existente în 1955
în regiune, doar 19 s-au menþinut exclusiv cu limbã de predare maternã18.
Cert este cã, în anul ºcolar 1960/1961, rãmãseserã neunificate 38 de ºcoli
primare, 19 ºcoli gimnaziale, toate cu limba de predare maghiarã. ªcolile
medii maghiare erau toate unificate cu cele româneºti19. Procesul însã
continua. În anul ºcolar 1963/1964 mai funcþionau neunificate 25 de ºcoli
primare, respectiv 14 ºcoli gimnaziale cu limbã de predare maghiarã20.
Unificarea ºcolilor atrãgea dupã sine reorganizarea administraþiei
ºcolii, numirea unui director de naþionalitate românã ºi eventual a unui
adjunct maghiar, iar dupã o perioadã de tranziþie, caracterizatã printr-un
bilingvism provizoriu, se renunþa treptat la folosirea limbii maghiare în
redactarea documentelor ºi la ºedinþele consiliilor profesionale21.
17

În anul ºcolar 1951/1952 în regiune erau 1840 cadre româneºti, 1125 cadre didactice maghiare,
67 cadre ucrainene ºi 5 germani. (Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia învãþãmânt,
dos. 5/1956, f. 70).
18
Idem, Fond Direcþia regionalã de statisticã. Învãþãmânt de toate gradele, dos. 8/1955, f. 12; dos. 16/
1959, f. 71.
19
Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia Învãþãmânt, dos. 7/19601961, f. 465.
20
Ibidem, dos. 2/1961-1962, ff. 486-487; dos. 15/1964-1965, ff. 21-22.
21
L. Nastasã (editor), Minoritãþi etnoculturale. Mãrturii documentare. Maghiarii din România (1956
– 1968), Centrul de Resurse pentru diversitate etnoculturalã, Cluj-Napoca, 2003, p. 867; T. Sándor,
Quo vadis, Românie?, Hungarian Rights Fundation, Katalizátor Iroda, 1990, p. 46.
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Dupã retragerea trupelor sovietice situaþia minoritãþilor s-a deteriorat
considerabil, prin creºterea presiunii naþionalismului românesc. Cu începere
din 1959 ºcolile cu limbã maternã de predare aveau introduse din clasa a
II-a un numãr aproximativ egal de ore de limba românã cu cel afectat limbii
materne22. Predarea limbii ºi literaturii române în ºcolile minoritãþilor
naþionale urma sã conducã, în concepþia comunistã, la cunoaºterea ºi
îndrãgirea „culturii progresiste” a poporului român. Pânã la acel moment
predarea limbii române în ºcolile minoritãþilor naþionale era aproape
inexistentã sau deficitarã23. În acest context, foarte fireascã era repulsia
comunitãþii maghiare faþã de ºcoala cu limba de predare românã. O notã
informativã, datatã 17 iulie 1959, surprinde starea de spirit a maghiarilor
cu privire la noua situaþie a învãþãmântului: „ungurii sunt disperaþi de
mãsurile luate pe tãrâmul învãþãmântului, se zvoneºte cã mulþi au avut
crize de plâns când li s-a adus la cunoºtinþã reforma”24. Nemulþumirea
maghiarilor s-a manifestat ºi în atitudinea elevilor de naþionalitate maghiarã
faþã de diverse acþiuni comune cu elevii români. În 1959 secretarul UTM al
claselor terminale al liceului Maghiar din Satu Mare s-a prezentat la Miliþie
pentru a obþine autorizaþia necesarã desfãºurãrii banchetului de maturitate.
Condiþionat de organizarea în comun cu absolvenþii români, banchetul nu
a mai avut loc, iar secretatul UTM „la sfârºit de an a rostit o cuvântare aºa
de naþionalistã cã directorul liceului a avut dificultãþi”25.
În plan comunitar ºi cultural-educativ, activitatea separatã, pe
naþionalitãþi, era consideratã dãunãtoare, întrucât „alimenteazã
separatismul naþional ºi dãuneazã educaþiei internaþionaliste a tineretului”.
Activitãþile desfãºurate în comun de elevii români ºi cei ai minoritãþilor,
conversarea în limba românã ºi în afara orelor de clasã, cercuri literare în
limba românã, consilii pedagogice ºi ºedinþe cu pãrinþii desfãºurate în limba
românã26 nu au dat la început prea multe rezultate. Unificarea ºcolilor s-a
dorit a fi un pas în însuºirea limbii române de cãtre elevii aparþinând
22

L. Nastasã (editor),op.cit., pp. 495-496.
Oficial, în ºcolile maghiare, limba românã era studiatã în 1.225 de ore, faþã de cele 2135 de ore
alocate limbii materne ºi faþã de cele 2450 ore alocate limbii române în ºcolile româneºti. Realitatea
era complet diferitã. Documentele semnaleazã cã sunt cazuri în care, în ºcolile maghiare, nu se
studia deloc limba românã. (A.N.I.C.,Fond CC al PCR, Cancelarie, dos. 77/1959, f. 7; D.J.A.N.MM,
Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia învãþãmânt, dos. 4/1951-1952, f. 279).
24
A.C.N.S.A.S., Fond I, dos. 209485, vol. I, f. 188.
25
Ibidem, f. 189.
26
În raionul Sighet organizaþiile de partid ºi conducerile ºcolilor cu limba de predare românã,
maghiarã ºi ucraineanã au fost îndrumate sã organizeze acþiuni ºi manifestãri cultural - educative
în comun. Scopul declar ar fi cel al „educãrii patriotice a tineretului precum ºi a educãrii în
spiritul dragostei ºi înfrãþirii a elevilor români cu cei ai naþionalitãþilor conlocuitoare”. Activitãþi
23
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minoritãþilor naþionale, la care s-a adãugat obligativitatea studierii limbii
române de cãtre elevii minoritari, însã autoritãþile comuniste au ignorat
problema de fond a demersului, aceea cã în ºcolile cu limbã de predare
maternã se întâmpinau dificultãþi în predarea limbii române datoritã
neºtiinþei de carte în limba românã a cadrelor didactice maghiare în special27, dar ºi lipsei cadrelor didactice specializate în predarea limbii române
în ºcolile minoritãþilor28. Nivelul de cunoºtinþe a cadrelor didactice din ºcolile
minoritãþilor naþionale care predau limba românã era slab, în ciuda
organizãrii unor cursuri de iniþiere de limba românã la care erau propuºi a
participa cadre didactice care predau la clasele I – IV cu limba de predare
maghiarã. Cadrele au ignorat posibilitãþile create pentru însuºirea limbii
române de cãtre Secþia Regionalã de Învãþãmânt ºi Culturã a Sfatului Popular, prin iniþierea, în iulie 1959, a unui curs de îmbunãtãþire a cunoºtinþelor
de limbã românã, unde, în loc de 115 cadre didactice planificate, au
participat numai 54 persoane29. Lipsa de interes a cadrelor didactice
maghiare de a urma asemenea cursuri a determinat autoritãþile comuniste
sã impunã unor cadre obligativitatea cursurilor de limba românã. În anul
ºcolar 1962/1963, în Raionul Carei, 112 învãþãtori de la ºcolile cu limbã de
predare maternã erau obligaþi sã urmeze cursurile de iniþiere în cunoaºterea
limbii române, iar 31 de învãþãtori maghiari erau propuºi pentru a urma
cursurile desfãºurate în vara anului 196430. O anchetã întreprinsã, în 1965,
în rândul cadrelor didactice ce predau limba românã în ºcolile minoritãþilor
naþionale indica probleme majore în special în învãþãmântul elementar de
4 clase din raioanele Carei ºi Tãºnad, unde existau cadre didactice maghiare
care nu cunoºteau deloc limba românã31.
asemãnãtoare se desfãºurau ºi în raionul Satu Mare în scopul întãririi „prieteniei dintre poporul
român ºi naþionalitãþile conlocuitoare”. (D.J.A.N.MM, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 39/
1960, f. 174; dos.45/1965, f. 139; Idem, Fond Comitetul Raional Sighet al PCR, dos. 306/1959, f.
191; Direcþia Judeþeanã Satu Mare a Arhivelor Naþionale (în continuare: D.J.A.N.SM), Fond
Sfat Popular Raional Satu Mare, dos. 182/1962, f. 5; A.N.I.C., Fond Propagandã ºi Agitaþie, dos. 6/
1960, ff. 51-52).
27
În anul ºcolar 1962/1963 erau semnalate în documente 25 de cadre didactice din Cehul Silvaniei,
81 din Raionul Satu Mare, 23 din Raionul Carei, opt din Raionul Sighet ºi ºapte din Raionul
Viºeu, toate cadre didactice maghiare care nu cunoºteau limba românã. (D.J.A.N.MM, Fond
Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia învãþãmânt, dos. 11/1962-1963, f.61, 69, 63-64, 71, 75,
79)
28
În anul ºcolar 1959/1960, în raionul Carei, în cele 12 ºcoli gimnaziale din mediul rural cu limbã
de predare maghiarã exista un singur profesor calificat, iar în raionul Viºeu existau doar doi
profesori cu studii superioare complete ºi doi în curs de calificare din totalul de 104 cadre de
diverse specialitãþi. (Ibidem, dos. 4/1959-1960,f. 80).
29
Ibidem, f. 80; dos. 15/1964 – 1965, ff. 126 – 127.
30
Ibidem, dos. 11/1962-1963, ff. 99-100; dos. 15/1964-1965, f. 127.
31
Idem, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 45/1965, f. 133.
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Perpetuarea neºtiinþei de carte în limba românã în ºcolile ºi secþiile
maghiare era recunoscutã de autoritãþi: „frontul comun de însuºire a limbii
române este, la ora actualã, încã o noþiune mai mult discutatã decât aplicatã
în practicã”, iar atitudinea era de rezervã ºi de indiferenþã faþã de aºa–zisul
front comun32. Desigur, însuºirea limbii române ca limbã de comunicare –
în maniera gânditã de comuniºti33 - era nerealistã, întrucât „mediul ºcolar
ºi familiar nu le oferã posibilitatea folosirii curente a limbii române”34.
Conºtientizarea propriei lor istorii în Transilvania, un limbaj distinct ºi o
bine conturatã conºtiinþã naþionalã a maghiarilor explicã dezinteresul
acestora faþã de limba ºi cultura românã ºi opoziþia integrãrii în societatea
româneascã. Prin urmare, asimilarea maghiarilor, în împrejurãri reale, era
exclusã. Cum puteau fi asimilaþi copiii maghiari care învãþau limba românã?
La ºcoalã copii maghiari, mediul lor extraºcolar este o lume maghiarã, în
familie folosesc exclusiv limba maghiarã. În cel mai bun caz, îºi puteau
însuºi limba românã atât cât le era necesar, dar cu condiþia sã o exerseze în
viaþa cotidianã, altfel, întorcându-se în mediul lor, minoritar, limba românã
ar fi uitatã. Pe de altã parte, nu considerãm exageratã pretenþia statului ca
maghiarii, cetãþeni ai statului român, sã cunoascã limba românã, însã
strategia adoptatã de cãtre regimul comunist, în domeniul educaþiei ºcolare
în limba maternã, a fost inadecvatã scopului ºi complet neatractivã pentru
minoritatea maghiarã.
Dispoziþiile legale, potrivit cãrora ºcolile ºi unitãþile preºcolare cu
pânã la 15 elevi35 erau propuse a se transforma în unitãþi ºcolare cu limba
de predare românã, deschide o nouã etapã în politica faþã de minoritãþi,
care a stat la baza unor abuzuri care au permis reducerea numãrului
32

Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de învãþãmânt, dos. 15/1964-1965, ff. 184 – 185.
„Noi acordãm noþiunii de front comun un caracter activ, fãrã de care frontul comun devine o noþiune
goalã, cum este de fapt în realitate; prin caracterul activ noi înþelegem cunoaºterea ºi folosirea curentã,
permanentã ºi conºtientã atât de profesori, directori ºi pedagogi, cât ºi de cãtre elevi a limbii române, a
folosirii ei nu numai la orele de curs ci ºi în întreaga lor activitate din ºcoalã, internat, societate ºi familie.
Caracterul activ al frontului comun trebuie înþeles în mod raþional ºi conºtient, în sensul cã elevii ºi
profesorii trebuie sã porneascã de la principiul cã limba românã nu se poate învãþã practic, exclusiv în
cadrul orelor de limba românã, istorie ºi geografia patriei. La el trebuie sã fie atrasã familia, ca unul din
cei mai importanþi factori în procesul de însuºire a limbii române. La baza întregului front comun
trebuie sã stea ideea clarã a necesitãþii însuºirii temeinice a limbii române, ca o condiþie esenþialã în
deschiderea perspectivelor în viaþã a viitorului absolvent de clasa a XI-a.” (Ibidem, ff. 185 – 186).
34
Idem, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 45/1965, f. 139.
35
În anul ºcolar 1964/1965, funcþionarea ºcolilor cu efectivul de elevi sub minimul acceptat, – minim
ºapte elevi la clasele I-IV ºi 20 de elevi la clasele V-VIII – era aprobatã doar de Ministerului
Învãþãmântului. Decretul 278 din 13 mai 1973a impus un numãr minim de elevi – 25 pentru
învãþãmântul general ºi 36 pentru cel liceal – necesar pentru înfiinþarea unei clase cu limbã de
predare maghiarã. Potrivit unor statistici ale Ministerului Educaþiei, în urma acestui decret a
crescut considerabil numãrul elevilor maghiari nevoiþi sã înveþe în ºcoli în limba românã
33
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unitãþilor de învãþãmânt cu limba de predare maternã. Un astfel de abuz
este surprins în cererea unor maghiari din localitatea Potãu care solicitau
reînfiinþarea grãdiniþei de copii în limba maghiarã din comunã. Unitãþii
preºcolare i-a fost sistatã activitatea, din 4 martie 1965, pe motiv cã nu era
frecventatã de suficienþi copii. Cererea era însoþitã însã de un tabel cu cei
39 de copii maghiari din comunã, însã autoritãþile au susþinut în continuare
desfiinþarea grãdiniþei pe considerentul cã „mai mulþi de 10–15 copii
niciodatã nu au frecventat grãdiniþa”36. Nu a fost singurul caz de acest gen.
În 1956, pãrinþii elevilor ºcolii de 7 ani cu limba de predare maghiarã din
Baia Borºa au solicitat, printr-un memoriu adresat Ministerului
Învãþãmântului, funcþionarea în continuare a claselor V-VII din cadrul
acestei ºcoli, motivând cã, Baia Borºa, centru minier, poate asigura numãrul
reglementar de elevi pentru aceastã ºcoalã. Aceºtia menþionau în memoriu
cã cea mai apropiatã ºcoalã maghiarã de 7 ani se afla la aproximativ 22
km37, ceea ce reflecta indisponibilitatea maghiarilor de a-ºi lãsa copiii sã
frecventeze ºcoli româneºti. Sub pretextul efectivelor reduse de elevi,
autoritãþile comuniste au continuat desfiinþarea ºcolilor cu limbã de predare
maghiarã sau transformarea acestora în secþii cu limbã de predare românã.
În anul ºcolar 1961/1962 un numãr de 21 de ºcoli cu limbã de predare
maghiarã erau propuse în vederea transformãrii în secþii româneºti, pe
motivul efectivelor reduse de elevi. Unele dintre ele, urmare a trecerii la
limba de predare românã, vor rãmânea independente, ca ºcoli cu elevi de
naþionalitate maghiarã care învãþau în limba românã, fãrã a mai fi unificate
cu ºcoli româneºti. În anul ºcolar 1964/1965, Ministerul Învãþãmântului
desfiinþase ºcoala cu clasele I-IV maghiare din Halmeu Tur (Raion Satu
Mare) ºi a secþiei maghiare cu clasele I-IV de la ºcoala generalã de 8 ani
din Satulung (Raion ªomcuta). Totodatã era decisã ºi trecerea ºcolii
maghiare cu clasele I-IV de la GAS Nr.3 Carei, ºi a secþiei maghiare cu
clasele I-IV de la ºcoala generalã de 8 ani Socond la predarea în limba
românã38. Propriu-zis, în aceste ºcoli limba maternã devine obiect de studiu,
restul materiilor fiind susþinute în limba românã.
(D.J.A.N.MM, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia Învãþãmânt, dos. 15/1964-1965, f.
19; V. Tismãneanu, D. Dobrincu, C. Vasile (editori), Raport Final, Ed. Humanitas Bucureºti,
2007, p. 344).
36
D.J.A.N.MM, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia Învãþãmânt, dos. 6/1964-1965, ff. 66
– 68.
37
Idem, Fond Sfat Popular Raional Viºeu. Secþia Învãþãmânt, dos. 39/1956, f. 307.
38
Idem, Fond Sfat Popular Regional. Secþia Învãþãmânt,dos. 2/1961-1962, f. 486, 487; dos. 13/19641965, f. 151.
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O altã problemã a educaþiei perioadei comuniste era inexistenþa
învãþãmântului profesional în limba minoritãþilor, prevederile referitoare
la organizarea acestuia fiind omise în toate legile privind organizarea
învãþãmântului tehnic (1955, 1966, 1968)39. La începutul anilor ’50, în
regiune au funcþionat ºcoli tehnice cu limbã de predare maghiarã,
insuficiente, însã, faþã de numãrul de solicitãri40. În 1959 ºcolile tehnice ºi
secþiile acestora, cu limba de predare a minoritãþilor naþionale, au fost
transformate în ºcoli cu limbã de predare românã41. Dispariþia acestor ºcoli
din peisajul educaþional regional, în contextul accelerãrii industrializãrii, ia obligat pe maghiari dar ºi pe restul grupurilor etnice sã urmeze ºcolile
tehnice sau profesionale în limba românã, precum ºi la un permanent contact cu populaþia majoritarã. Funcþionarea liceelor profesionale, o formã
nouã de învãþãmânt mediu care a debutat în anul ºcolar 1966/1967, exclusiv
în limba românã, menþinea pe mai departe limitarea învãþãmântului
profesional în limba maternã42. Pe termen lung regimul viza eliminarea
separatismului economic pe motive lingvistice. Colectivismul economic ºi
social era perfect corelat cu negarea oricãrei legitimitãþi acordate diferenþei
culturale sau lingvistice, prin urmare, a celei etnice.
Ca rezultat al sistemului educaþional mai sus-descris, pãrinþii deja
începând din ºcoala generalã îºi înscriu copiii, în numãr din ce în ce mai
mare, la secþia românã a ºcolilor generale, respectiv a liceelor43. Decizia
pãrinþilor era „ajutatã” de presiunea din partea unor funcþionari de stat
ºi de partid. Scopul tuturor acestor mãsuri era acela de a demonstra
urmãtorul adevãr: ori înveþi româneºte, ori eºti sortit pieirii. Procedeul
trezeºte ideea cã statul îi era duºman, nu patrie adevãratã. Sentimentul
nesiguranþei poate fi, de altfel, un precursor al iredentismului. Combaterea
unor astfel de sentimente presupunea acordarea unor libertãþi mai mari
ºi asigurarea dezvoltãrii propriei culturi, lucru de neconceput în societatea
unitarã comunistã. Diversitatea, ca fenomen natural, era imperceptibilã
sau deliberat ignoratã de autoritãþile comuniste. În contextul generalizat
39

V. Tismãneanu, D. Dobrincu, C. Vasile (editori), op. cit., p. 344.
În anul ºcolar 1952/1953 existau, pentru maghiari, o ºcoalã medie tehnicã ºi 9 secþii pe lângã
ºcolile medii româneºti, plus o ºcoalã profesionalã ºi 9 secþii încadrate în ºcolile cu limba de
predare românã. În ºcolile medii învãþau în limba maghiarã 1158 elevi, iar în ºcolile profesionale
1231 de elevi maghiari. (D.J.A.N.MM, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã. Învãþãmânt de toate
gradele, dos. 2/1952, f. 20, 20v).
41
L. Nastasã (coord.), op. cit., p. 497.
42
Ibidem, p. 865, 866.
43
A.C.N.S.A.S., Fond I, dos. 209484, vol. II, f. 32v.
40
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al unificãrii ºcolilor, dar ºi trecerea treptatã de la învãþãmântul în limba
maternã la cel în limba românã, meritã a fi menþionatã intervenþia
profesorului de limba maghiarã Cselle Nicolae de la ªcoala Medie din
Ardud, care, în cadrul Consfãtuirii cadrelor didactice din Raionul Satu
Mare, desfãºuratã în 28 iunie 1962, s-a pronunþat pentru acordarea
libertãþii de folosire a limbii materne în procesul educativ. Acesta a militat
pentru o educaþie naþionalã în forme ºi socialistã în conþinut, întrucât
„oamenii sunt analizaþi nu dupã limba pe care o vorbesc, nici dupã
culoarea pielii, ci sunt analizaþi dupã munca lor depusã în construirea
socialismului”, concluzionând cã „însuºirea limbii materne contribuie la
însuºirea limbii române”44.
Atenta selecþionare a cadrelor didactice45 ºi educarea acestora în
spiritul valorilor comuniste nu au împiedicat manifestãrile de nemulþumire
provocate de îngrãdirea învãþãmântului în limba maternã. Cadre didactice
maghiare, care s-au opus înscrierii copiilor la ºcoli cu limbã de predare
românã, au continuat sã educe elevii în spiritul naþional maghiar sau sã
remarce cã Transilvania aparþine de drept Ungariei, au fost destul de
numeroase în epocã. Învãþãtorii Toth Andrei ºi Makkó Andrei din
Porumbeºti îndemnau pãrinþii de naþionalitate maghiarã sã nu-ºi înscrie
copiii la ºcoli cu limbã de predare românã. Pãrinte la rândul sãu, Toth
Andrei afirma cã, „pânã nu va fi în mine un strop de sânge de maghiar,
copiii mei nu vor fi înscriºi la ºcoala româneascã”. Acesta ºi-a transferat
copilul de la ºcoala din Porumbeºti la secþia maghiarã din Halmeu, în
pericol de desfiinþare pe considerentul cã nu întrunea numãrul minim de
elevi conform instrucþiunilor oficiale. Exemplul sãu a fost urmat ºi de alþi
maghiari care ºi-au retras copiii de la secþia românã. În aceeaºi opoziþie
44

D.J.A.N.SM, Fond Sfat Popular Raional Satu Mare, dos. 182/1962, ff. 19-20.
Controlul politic ºi epurarea cadrelor didactice a fost o mãsurã generalizatã în sistemul de
învãþãmânt din România. Transferarea, desfacerea contractului de muncã sau chiar arestarea
unor cadre didactice s-au constituit în mãsuri menite a îndepãrta învãþãtori ºi profesori consideraþi
necorespunzãtori în lumina noului regim. Îi amintim aici pe Nemethi Gavril ºi Saradi Alexandru,
profesori în Satu Mare, ambii arestaþi, dar ºi pe Varga Iuliu, învãþãtor în comuna Apa, ºi Toth
Zoltan, profesor suplinitor la Liceul Maghiar din Satu Mare, amândoi transferaþi din posturile
lor. Vadai Iosif, din Petreºti, fost învãþãtor ºi fost membru al organizaþiei Erdelyi Magyar Part,
figura în 1952 pe listele de chiabur. Situaþia acestuia era mai mult decât disperatã, menþionânduse cã era aºa de “îngrãdit” ca ºi chiabur, încât nu mai putea face faþã obligaþiilor faþã de stat
pentru care nu a predat, în 1952, nicio cotã obligatorie ºi nici impozitele nu le achitase. În anul
ºcolar 1955/1956 erau schimbaþi, în Raionul Satu Mare, ºase directori ai ºcolilor cu limbã de
predare maghiarã, întrucât nu erau corespunzãtori. (A.C.N.S.A.S., Fond R, dos. 259585, f. 47,
48; D.J.A.N.SM, Fond Sfatul Popular Raional Satu Mare, dos. 133/1955, f. 16; Idem, Fond Comitetul
Raional Carei al PCR, dos. 10/1952, f. 30).

45

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

229

faþã de ºcolile cu limbã de predare românã, era ºi restul intelectualitãþii
maghiare. Medicul Hegedûs Ladislau din Carei afirma în acest sens: „îmi
place de bãieþii reformaþi ºi romano – catolici pentru cã sunt bine educaþi
ºi frecventeazã ºcoli maghiare ºi nu române. Unii profesori au cãutat sã
mã lãmureascã ºi pe mine sã-mi înscriu copiii la ºcoala româneascã, dar
nu i-am ascultat”46. Reiterarea unor vechi teorii imigraþioniste maghiare
în rândurile cadrelor didactice s-au fãcut tot mai des auzite. Profesorii
Konya Ladislau ºi Szekely Elisabeta din Acâº afirmau cã: „Transilvania
numai în prezent este a României, cã înainte a aparþinut Ungariei ºi cã
de fapt, ºi în prezent ar trebui sã aparþinã tot Ungariei”. Argumentaþia a
constat într-o teorie imigraþionistã fantasmagoricã: „în perioada în care
poporul ungar s-a stabilit pe teritoriul Transilvaniei, poporul român nici
nu exista, iar mai târziu maramureºenii – care întâmplãtor au ajuns pe
teritoriul Transilvaniei – la solicitãrile maghiarilor au acceptat sã locuiascã
aici ºi sã lupte împotriva poporului român, care a locuit în adevãrata
Românie”47. În aceeaºi notã se înscrie ºi manifestãrile cadrelor didactice
Makkó Andrei din comuna Porumbeºti ºi Stan din Satu Mare împotriva
istoriei naþionale: „atâta trebuie sã minþim despre Ardeal, cã nici noi nu
credem. Ardealul nu a fost niciodatã a românilor, dar acum învãþãm cã
nu fost al ungurilor. Ceauºescu de aceea vorbeºte despre suveranitate ºi
neamestecul în treburile interne ale altor þãri pentru cã îi este fricã ca nu
cumva Ardealul sã fie luat de la români de cãtre ruºi ºi dat ungurilor”48.
Respingerea istoriei ºi culturii naþionale româneºti, promovate de regimul
comunist, precum ºi manifestãrile în favoarea propriilor valori naþionale
a condus, inevitabil, la numeroase avertizãri a cadrelor didactice maghiare
pentru “manifestãri naþionaliste ºi de calomniere a politicii partidului”49.
46

A.C.N.S.A.S., Fond D, dos. 3993, f. 17, 43.
Ibidem, dos. 3993, f. 26.
48
Ibidem, f. 39.
49
Dintre cadrele didactice avertizate de organele de securitate pentru manifestãri naþionaliste îi
amintim pe: Brezovszki Otto din Baia Sprie, Szopos Koloman ºi Csengeri Iuliu profesori ai ºcolii
nr. 6 din Satu Mare, Oroszi Dezideriu din localitatea Oar (Raion Satu Mare), Gellert Alexandru
din Micula, Meszaros Elek din Satu Mare, profesorul pensionar Foldes Carol din Satu Mare,
Berkessy ªtefan din Baia Mare, fost membru al Partidului Ardelenesc Maghiar, Dancs Levente
din Târgu Lãpuº, Nagy Koloman din Baia Mare, Dulinski Cornel, profesor suplinitor la Liceul
de Muzicã din Baia Mare, Kovacs Elena, profesoarã la Liceul nr. 2 din Baia Mare, Suto Paul,
învãþãtor în satul Becheni, Mereny Robert, învãþãtor în comuna Berveni, Mazalik Iosif Alfred,
profesor de istorie la ªcoala Generalã nr. 10 din Sighet, Brodoghi Tiberiu, profesor în Carei.
(Ibidem, dos. 3985, vol. I, f. 8, 10, 13, 14, 36, 41, 59, 82, 83, 85, 134, 135, 266).
47
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Reacþiile maghiarilor au fost de antipatie faþã de cultura ºi limba românã,
ceea ce s-a transpus în obstacole de naturã moralã ºi intelectualã în
însuºirea conþinutului disciplinelor naþionale. Atitudinea acestora certificã
faptul cã tradiþia spiritualã maghiarã ºi conºtiinþa istoricã transmit un
sistem de valori bine definit, opus celui promovat de comuniºti, contrar
intereselor etnice maghiare.
Într-o scrisoare, interceptatã de autoritãþi la 9 august 1967, adresatã
lui Matolcsi Karoly din Budapesta, un maghiar – Darai Miklos din Dara
– cu nume ºi adresã fictivã scria: „Azi numai ºcoli elementare de 8 ani
avem cu predare în limba maghiarã iar în liceu numai în numãr restrâns –
adicã anual se deschid 1–2 clase cu predare în limba maghiarã fiind
insuficient pentru cei ce vor sã înveþe, nici 30% - numai pe teritoriul locuit
de maghiari. Nu avem nici un fel de ºcoli profesionale sau tehnice. (...)
Folosirea limbii maghiare este interzisã cu desãvârºire. La fel ºi la sate în
cadrul sfatului popular sau în locurile oficiale, mai ales în ºcoli de predare
în limba maghiarã, în pauzã sau la ºedinþa cu pãrinþii numai româneºte au
voie sã vorbeascã elevii, învãþãtorii ºi profesorii maghiari. Este adevãrat cã
nu se þin de aceasta acolo unde mai este puþin curaj – s-a dat ordin ca acei
din corpul didactic care nu învaþã timp de un an limba românã pot sã-ºi
punã diploma în vitrinã ºi sã-ºi caute altã muncã pentru cã ºcolile vor fi
transformate în limba românã. (…) ªcolile maghiare în general an de an
sunt desfiinþate obligã pãrinþii sã-ºi înscrie copiii la ºcolile cu limba de
predare românã, pentru cã în România numai aºa pot trãi. (...) Am ajuns
ca în sate curat maghiare reformate sã existe numai ºcoli cu limba de predare
românã. Ei sunt mândri de acest lucru dar nu fac cunoscut public metodele
prin care au reuºit sã realizeze acest lucru”50. Fragmentul este concludent
în surprinderea situaþiei în care se afla învãþãmântul în limba maghiarã, a
presiunilor la care erau supuºi deopotrivã cadrele didactice ºi membrii
comunitãþii maghiare, dar ºi a importanþei pe care aceastã comunitate etnicã
a acordat-o sistemului de învãþãmânt în limba maghiarã. Propriu zis ceea
ce ar fi trebuit sã reprezinte un mijloc de apropiere de limba maternã s-a
transformat într-un scop în sine pentru minoritatea maghiarã.
Ucrainenii au fost încurajaþi, în perioada internaþionalismului
proletar, sã revinã la manifestãri identitare. În condiþiile în care o mare
parte din aceºtia uzitau limba maghiarã iar copiii frecventau ºcoala
maghiarã, regimul comunist a dorit o reducere a influenþei maghiare în
50

D.J.A.N.MM, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 28/1967, f. 146, 147.
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rândul acestei minoritãþi. În localitãþile unde trãiau peste o sutã de ucraineni
au fost înfiinþate ºcoli elementare în care învãþãmântul se desfãºura în limba
maternã51. În anul ºcolar 1955/1956 existau 28 de ºcoli ucrainene de 4 ani,
cinci ºcoli de 7 ani, iar la Sighet funcþiona o ºcoalã medie de zece ani52. În
acest oraº au fost înfiinþate douã ºcoli-internat, una licealã, cealaltã
pedagogicã, în care ºi-au continuat studiile post-gimnaziale atât ucrainenii
din Maramureº, cât ºi cei din Banat, Dobrogea sau Suceava53. Spre deosebire
de regimurile politice anterioare, în care educaþia în limba maternã nu a
fost permisibilã ucrainenilor, revigorarea învãþãmântului în limba
ucraineanã din prima jumãtate a anilor ’50 a avut drept rezultat respingerea,
din partea unor cadre didactice ucrainene, a predãrii limbii române în ºcolile
ucrainene. Decizia autoritãþilor regionale, aceea de a desfiinþa secþiile ºi
clasele cu limbã de predare românã din localitãþile cu populaþie ucraineanã,
a creat dificultãþi în desfãºurarea optimã a învãþãmântului în limba românã
din comunele cu populaþie mixtã54.
Înfiinþarea unitãþilor ºcolare cu limba de predare ucraineanã nu a
rezolvat ºi problema educaþiei în sine. Deºi la nivel oficial toate ºcolile
minoritãþilor beneficiau de bune condiþii pentru desfãºurarea activitãþilor
educative55, realitatea era complet diferitã în cazul învãþãmântului
ucrainean. Sistemul de învãþãmânt în limba maternã nu asigura
oportunitãþi egale de instruire cu cele ale elevilor români sau maghiari.
Condiþiile defavorabile determinate de situaþia politicã ºi socialã în care
s-a afla mult timp populaþia ucraineanã, presiunea ºi marginalizarea la
care erau supuºi, lipsa unei elite care sã susþinã material de-a lungul timpul
învãþãmântul ucrainean, au determinat un decalaj, o rãmânere în urmã
din punct de vedere cultural, în raport cu alte naþionalitãþi. Acest lucru
se reflectã, în perioada comunistã, în dificultãþile întâmpinate în
încadrarea unor cadre didactice calificate. Mare parte a învãþãtorilor
ucraineni erau înainte de 1944 semianalfabeþi56, educaþi ºi ridicaþi în posturi
51

G. Andreescu, Schimbãri în harta etnicã a României, Centru de Resurse pentru diversitate
etnoculturalã, Cluj-Napoca, 2005, p. 33.
52
D.J.A.N.MM, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt de toate gradele, dos. 8/1955, f.
11, 12.
53
C. Reguþ, Minoritatea ucraineanã, în Minoritãþile naþionale din România (coord. I. Anghel, C.
Mihai, E. Antonian), Ed. KHam, Bucureºti, 2001, p. 292.
54
A.C.N.S.A.S., Fond D, dos. 3976, f. 145, 146.
55
Pentru Socialism, nr. 61, 14 martie 1954, p. 2.
56
În 1951 din cele 48 de cadre didactice ale ºcolilor cu limbã de predare ucraineanã din raionul
Viºeu, 34 aveau doar studii elementare, trei absolviserã studii pedagogice, trei aveau studii liceale,
iar opt erau cu studii secundare. Situaþia se prezintã mai bine în Raionul Sighet, în care 20 cadre
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de cadre didactice ºi trimise la specializare începând cu anul 1949. Lipsa
manualelor ºcolare în limba maternã, precum ºi greutãþile desfãºurãrii
actului educativ în satele de munte57 au întregit problemele învãþãmântului
în limba maternã din comunitãþile ucrainene. La aceste probleme se adaugã
ºi dezinteresul Secþiei de Învãþãmânt a Sfatului Popular pentru dezvoltarea
ºcolilor cu limba de predare ucraineanã 58. Era vizibilã nepãsarea
autoritãþilor faþã de problemele minoritãþii ucrainene ºi, cu siguranþã,
acestea nu s-au constituit într-o prioritate pentru partidul comunist.
Numãrul elevilor care urmau învãþãmântul în limba ucraineanã s-a
diminuat cu începere din 1962, autoritãþile locale explicând regresul ºcolilor
ºi secþiilor cu limbã de predare ucraineanã ca o consecinþã „a apropierii tot
mai strânsã a naþionalitãþilor conlocuitoare de populaþia românã” care sar manifesta prin „cerinþa crescândã a populaþiei de naþionalitate ucraineanã
de a-ºi înscrie copiii la ºcoli cu limba de predare românã”59. Cã învãþãmântul
în limba ucraineanã nu mai era dorit de autoritãþi este dovedit de sistarea
învãþãmântului pedagogic, ultima promoþie de învãþãtori absolvenþi fiind
cea din anul ºcolar 1965/1966. Aceastã suspendare avea loc în condiþiile
prognozãrii unui deficit, pentru anul 1970, de 10 educatoare, 30 învãþãtori,
55 de profesori de limba ucraineanã ºi alte 59 de cadre pentru predarea în
limba ucraineanã60. În anul ºcolar 1964/1965 în regiune îºi desfãºurau
activitatea 20 de cadre didactice la clasele I – VIII, cu limba de predare
didactice aveau studii elementare, 17 studii secundare, doi studii liceale, 11 ºcoala pedagogicã,
iar 13 aveau studii universitare. În 1955 mai erau menþinute, în ºcolile cu limbã de predare
ucraineanã, cadre didactice care înainte de a intra în învãþãmânt au fost muncitori ºi care nu
aveau mai mult de patru clase elementare. În aceastã posturã se afla Iurcuþ Dumitru de la ºcoala
din Crasna, Olosin Nicolae, Edenciuc Ioan, Bilcec Mihai, toþi cadre didactice la ºcoala ucraineanã
din Bistra. (D.J.A.N.MM, Fond Comitetul Democrat Ruso-Ucrainean. Raion Viºeu, dos. 1/1951, f.
126; Idem, Fond Comitetul Democrat Ruso-Ucrainean. Raion Sighet, dos. 2/1951, f. 33; Idem, Sfat
Popular Raional Viºeu. Secþia Învãþãmânt, dos. 21/1955, ff. 169-170).
57
Deºi, în 1956, printr-o hotãrâre a Consiliului de Miniºtri, autoritãþile comuniste au stabilit ca, în
localitãþile cu condiþii grele de muncã, cadrele didactice calificate, sã beneficieze de un spor la
salariu, în valoare de o sutã de lei lunar, numeroase cadre didactice din ºcolile ucrainene nu au
beneficiat de acest spor fiind necalificate, în ciuda faptului cã localitãþile în care trãiau ucrainenii,
comune, sate ºi cãtune de munte, se încadrau în categoria celor cu condiþii grele de muncã. La
fixarea localitãþilor s-a þinut cont de depãrtarea faþã de centrele de aprovizionare, de condiþiile
economico-geografice dificile, de lipsa surplusului de alimente, de faptul cã, în majoritatea lor,
cadrele didactice nu dispuneau de terenuri agricole, iar puþinii care aveau lot de pãmânt nu
aveau cum sã obþinã producþii similare culturilor din zona de ºes. (Idem,Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia învãþãmânt, dos. 3/1957, f. 66).
58
Idem, Fond Comitetul Democrat Ruso–Ucrainean. Raion Sighet, dos. 2/1951, f. 10; Idem, Fond
Comitetul Democrat Ruso-Ucrainean. Raion Viºeu, dos. 2/1952, f. 89; Idem, Fond Com. Reg. Mm.
al PCR, dos. 50/1966, f. 200.
59
Idem, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 50/1966, f. 199.
60
Ibidem, ff. 200 – 201.
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ucraineanã. Numãrul acestora se înjumãtãþise comparativ cu situaþia din
anul ºcolar 1951/1952, când numãrul acestora se ridica la 43 cadre
didactice61. Lipsa cadrelor didactice calificate i-a determinat, în 1967, pe
ucrainenii din Poienile de sub Munte, Ruscova ºi Repedea sã solicite, în
cadrul întâlnirilor cu deputaþii M.A.N, rezolvarea chestiunii cadrelor
necalificate din localitãþile ucrainene62.
Dacã în anii ’50 viaþa cultural-educaþionalã a ucrainenilor cunoscuse
o efervescenþã deosebitã, degradarea relaþiilor dintre România ºi Uniunea
Sovieticã, precum ºi trecerea la perioada comunismului de facturã
naþionalã a determinat înrãutãþirea situaþiei minoritãþii ucrainene, victimã
a sentimentelor antiruseºti. Este perioada în care ºcolile ucrainene încep
sã fie românizate ºi treptat sã disparã din peisajul educaþional al regiunii
Maramureº. Dacã în anul ºcolar 1959/196063 existau în regiune 36 de ºcoli
primare, 10 ºcoli gimnaziale de 8 ani ºi o ºcoalã medie, toate cu limba de
predare ucraineanã, numãrul acestora avea sã se reducã cu începere din
anul ºcolar 1960/1961. În decurs de doar patru ani numãrul acestora s-a
înjumãtãþit. În anul ºcolar 1964/1965 reþeaua ºcolarã în limba ucraineanã
cuprindea doar 15 ºcoli cu clasele I – IV, 5 ºcoli de 8 ani iar ºcoala medie
din Sighet era comasatã cu cea româneascã ºi maghiarã64.
Treptat, în ºcolile ucrainene a fost adoptat procesul instructiveducativ în limba românã, iar limba ucraineanã a devenit obiect de studiu
facultativ. În 1961, un numãr de 12 ºcoli ucrainene erau propuse a fi
transformate în ºcoli cu limbã de predare românã pe considerentul cã nu
dispuneau, conform prevederilor legale, de numãrul minim de 15 elevi.
O parte a transformãrilor în ºcoli cu limbã de predare româneascã, în
localitãþi cu importante comunitãþi ucrainene, indicã abuzul autoritãþilor
în demersul acestora de desfiinþare a ºcolilor ucrainene din aceste
localitãþi65. Din anul ºcolar 1964/1965, Ministerul Învãþãmântului aproba
61

Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de învãþãmânt, dos. 3/1951 – 1952, f. 28, 31;
dos. 8/1964-1965, f. 70.
62
Idem, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 39/1967, f. 200.
63
Este anul în care se propunea spre înfiinþare ºcoli în limba ucraineanã la Micula
(Raion Satu Mare), Poieni – Ivancicovi (Raion Viºeu), Crãciuneºti (Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de învãþãmânt dos. 3/1959-1960, ff. 12-15).
64
.Ibidem, dos. 3/1959-1960, ff. 12 – 15, 46; dos. 6/1965-1965, ff. 201-211.
65
Comuna Bistra, cu 1199 ucraineni, Crasna Viºeului cu 2077 ucraineni, Poienile de sub Munte, cu
7086 ucraineni sau comuna Repedea, cu 2392 ucraineni, aveau fiecare o ºcoalã propusã pentru
trecerea la limba de predare românã, sub pretextul lipsei efectivului de elevi. (Ibidem, dos. 2/
1961-1962, f. 486, 487; Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor din 15 martie 1966. Regiunea
Maramureº, vol. I, Populaþia, p. 87, 88).
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înfiinþarea unei secþii cu clasele I-IV cu limbã de predare românã la ºcoala
generalã ucraineanã de 8 ani din Lunca la Tisa, Raion Sighet. În anul
ºcolar 1964/1965 urma sã funcþioneze clasa întâi66, urmând ca secþia
românã sã se dezvolte în timp, prin convingerea sau constrângerea
ucrainenilor sã-ºi înscrie copiii la secþia românã în detrimentul celei în
limba maternã. Pe de altã parte, în acelaºi an, Ministerul Învãþãmântului
a apelat ºi la strategia transformãrii directe a ºcolii ucrainene într-una cu
limbã de predare românã, cum a fost cazul secþiei ucrainene a ºcolii
generale de 8 ani din Crasna67.
Datoritã pãturii intelectuale restrânse ºi uºor influenþabile68,
minoritatea ucraineanã pãrea asimilabilã. Au existat însã cadre didactice
al cãror merit, în continuarea menþinerii active a identitãþii lingvistice, a
fost covârºitor ºi care s-au opus românizãrii învãþãmântului în limba
ucraineanã. Unul dintre aceºtia, Maricec (Maricek) Petru, directorul ºcolii
de 8 ani din Valea Viºeului, în vara anului 1962, se manifesta împotriva
înfiinþãrii secþiei române ºi încerca sã-i lãmureascã pe ucrainenii din
comunã sã nu accepte înfiinþarea ºcolii cu limba de predare românã.
Membru de partid, Maricec (Maricek) Petru s-a opus încã din 1958, în
calitate de director al ºcolii din Bistra, înfiinþãrii ºcolii cu limba de predare
românã. Opoziþia unor profesori s-a soldat chiar cu arestãri în rândurile
acestora. În 1962, profesorul Duda Iosif era arestat de securitate pentru
„activitate naþionalistã ucraineanã”69.
Într-o perioadã în care populaþiei ucrainene îi erau restricþionate
tot mai mult drepturile, izolaþi ºi ignoraþi deopotrivã de autoritãþile locale ºi centrale, aceºtia ºi-au îndreptat speranþa spre Rãsãrit. Scrisoarea
adresatã Ministerului Afacerilor Externe al URSS, semnatã de un anume
Storojencu Vasile, prin care solicita intervenþia sovieticilor pentru
restabilirea drepturilor ucrainenilor, s-a constituit într-un adevãrat
memoriu cu privire la situaþia minoritãþii ucrainene din România.
Scrisoarea surprinde discriminarea ucrainenilor, redând anumite realitãþi
deliberat omise din documentele regimului ºi anume: ridicarea ºi
66

D.J.A.N.MM, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de învãþãmânt, dos. 2/1961-1962, f.
486, 487; dos. 13/1964-1965, f. 151.
67
Ibidem, dos. 13/1964-1965, f. 151.
68
T. Sándor, op. cit., p. 32.
69
Conform documentelor Securitãþii, acesta a fost arestat sub pretextul activitãþii desfãºurate în
organizaþia naþionalistã ucraineanã „Ciorne More” ºi a colaborãrii cu revista ucraineanã “Ceas”
din Cernãuþi. (A.C.N.S.A.S., Fond D, dos. 3976, f. 139).

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

235

interzicea firmelor de la ºcoli ºi alte instituþii scrise în limba ucraineanã,
presiunile exercitate asupra cadrelor didactice de la ºcolile cu limba de
predare ucraineanã cu scopul subminãrii învãþãmântului în limba maternã,
introducerea limbii române ca limbã de predare în ºcolile ucrainene cu
scopul românizãrii acestora, propagarea ideii, în rândul elevilor de
naþionalitate ucraineanã, cã urmând ºcoala în limba maternã nu ar avea
perspective de viitor; propagarea în rândul populaþiei ucrainene a
exclusivismului naþional român, o dominare a românilor asupra
minoritãþilor naþionale, cenzurarea articolelor corespondenþilor voluntari
de presã care au în conþinut lor referiri legate de ucraineni70. Scrisoarea
este semnificatã ca sursã de informaþii despre situaþia ucrainenilor, însã
este de un impact redus, fiind un demers solitar.
Studiul diverselor naþionalitãþi din regiune relevã faptul cã situaþia
învãþãmântului în limba maternã diferã de la o minoritate la alta. Situaþia
este explicatã de vechile politici identitare implementate de administraþia
maghiarã în Transilvania, care au permis maghiarizarea unui pãrþi a
populaþiei nemaghiare. Emblematic este, în acest caz, situaþia ucrainenilor
din zona Sãtmarului. Urmare a maghiarizãrii treptate a ucrainenilor,
cifrele oficiale indicau alterarea propriei identitãþi etnice. De religie greco–
catolicã, ucrainenii trec în cadrul Bisericii Ortodoxe Române în urma
unificãrii forþate din 1948. Datele statistice privind enoriaºii parohiilor
ortodoxe ucrainene sunt mult superioare celor înregistrate la
recensãminte71. Iatã câteva exemple. Parohia ortodoxã ucraineanã Carei
numãra 650 persoane în 1957, în timp ce la recensãmântul din 1956 se
declarau ucraineni doar 17 persoane. Situaþie similarã se înregistra ºi în
oraºul Satu Mare cu o parohie ucraineanã de 3000 de enoriaºi în vreme
ce recensãmântul înregistra doar 149 ucraineni72. Maghiarizaþi în mare
parte, Biserica Ortodoxã Românã a fost nevoitã sã asigure parohiilor
ortodoxe rutene preoþi care cunoºteau limba maghiarã în condiþiile în
care „duºmanii revenirii” acuzau Biserica Ortodoxã de intenþia de a-i
româniza pe ucraineni73. În parohii ortodoxe rutene precum Satu Mare,
Carei, Livada, Cidreag se predica în limba maghiarã74. Prin urmare, pe
70

Idem, Fond I, dos. 209481, ff. 27 – 28.
De exemplu, conform recensãmântului din 1948 în Judeþul Maramureº se declarau ucraineni
25.743 persoane, în vreme ce statisticile bisericeºti ale parohiilor rutene consemnau 30.173
ortodocºi ucraineni. (A.C.N.S.A.S., Fond D, dos. 8738, f. 34).
72
Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, Date statistice bisericeºti, 1957.
73
Ibidem, dos. 16/1954, f. 21; dos. 25c/1964, f. 12.
74
A.C.N.S.A.S., Fond D, dos. 8738, f. 13.
71
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cale de consecinþã, pierderea identitãþii lingvistice a fãcut imposibilã
dezvoltarea oricãrei forme de învãþãmânt în limba ucraineanã 75.
Recensãmântul copiilor de vârstã de 6-14 ani, desfãºurat la 18 mai 1952,
confirmã, o datã în plus, lipsa oricãrei posibilitãþi umane de constituire a
învãþãmântului în limba ucraineanã în aceastã zonã, consecinþã a pierderii
identitãþii lingvistice. Conform recensãmântului, în Raionul Satu Mare
existau 34 de copii de naþionalitate ucraineanã, în Raionul Oaº trei, iar
în raionul Carei, doar doi76.
Într-o posturã similarã se aflau ºi ºvabii sãtmãreni. De religie
romano-catolicã, germanii au frecventat învãþãmântul confesional în limba
maghiarã. Apartenenþa la aceiaºi Bisericã Catolicã a favorizat politica de
deznaþionalizare ºi maghiarizare. Introducerea limbii maghiare ca limbã
liturgicã, educarea intelectualilor ºvabi la ºcolile maghiare, eliminarea
treptatã a limbii germane inclusiv din dialogul familial, au avut drept
rezultat pierderea identitãþii lingvistice ºi a conºtiinþei identitare77. Dupã
naþionalizarea ºcolilor confesionale, germanilor nu li s-a permis sã-ºi
creeze propriile instituþii ºcolare, prin care sã-ºi gestioneze ºi sã-ºi
consolideze propria identitate etnicã. În unele localitãþi cu populaþie
ºvãbeascã, considerate complet maghiarizate, unguri sau chiar ºvabi
maghiarizaþi s-au opus înfiinþãrii învãþãmântului în limba germanã. Cu
toate cã numãrul ºcolilor cu limbã de predare germanã creºtea78, mulþi
ºvabi nu-ºi trimiteau copiii în aceste ºcoli din frica presiunilor autoritãþilor
administraþiei locale, recrutate în cea mai mare parte din rândul
maghiarilor79. Autoritãþile regionale admiteau, în 1953, cã existau
dificultãþi în buna funcþionare a ºcolilor cu limba de predare germanã
75

În anul ºcolar 1959/60 era propusã pentru înfiinþare o ºcoalã ucraineanã cu clasele I-IV în comuna
Micula, Raion Satu Mare, însã, în stadiul actual al cercetãrii, nu deþinem informaþii dacã
propunerea a fost concretizatã. (D.J.A.N.MM, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de
învãþãmânt, dos. 4/1959-1960, f. 13).
76
Ibidem, dos. 4/1951-1952, f. 159.
77
Daniela Bãlu, Factori de persuasiune ºi transformãri identitare în comunitãþile ºvãbeºti sãtmãrene,
în Cultura materialã ºi spiritualã din Bazinul Tisei Superioare. Influenþa populaþiei germane asupra
culturii celorlalte etnii din regiune, Editura Muzeului Sãtmãrean, Satu Mare – Tûbingen, 2003, p.
195.
78
În anul ºcolar 1951/1952 funcþionau trei ºcoli cu limba de predare germanã, ca numãrul acestora
sã creascã la patru în anul ºcolar 1952/1953, la ºase în anul ºcolar 1955/1956. În anul ºcolar 1957/
1958 funcþionau ºcoli cu limba de predare germanã în urmãtoarele localitãþi: Sandra (comuna
Petreºti), Sîi (comuna Homorodul de Jos), Socond, Hodod, Borleºti ºi câte o secþie în comunele
Petreºti ºi Dindeºtiul Mic, dar ºi în oraºul Satu Mare (D.J.A.N.MM, Fond Sfat Popular Regional
Maramureº. Secþia de învãþãmânt, dos. 5/1951-1952, f. 2; dos. 4/1952-1953, f. 1; dos. 2/1955-1956,
f. 6; dos. 2/1957-1958, f. 365).
79
E. Hauler, Istoria nemþilor din regiunea Sãtmarului, Ed. Lamura, Satu Mare, p. 84.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

237

din raionul Satu Mare datoritã fenomenului maghiarizãrii. Este amintit
– în documentele de partid – cazul comunelor Beltiug, Homorodul de
Jos ºi Terebeºti, localitãþi cu importante comunitãþi de ºvabi, dar în care
nu mai exista învãþãmânt în limba maternã80.
Învãþãmântul german din zona Sãtmarului se limita doar la ºcolile
primare de 4 clase. ªvabii nu au dispus de ºcoli din ciclu al II-lea elementar.
Singura ºcoalã germanã de 7 ani funcþiona pentru þipþerii din Viºeu de Sus81,
cu cadre didactice relativ bine pregãtite, majoritatea originare din afara
Raionului Viºeu82. Numãrul elevilor de naþionalitate germanã care au urmat
învãþãmântul gimnazial a fluctuat între 61 elevi, în anul ºcolar 1956/1957, ºi
111 elevi, în anul ºcolar 1962/1963, ca dupã acest an, numãrul acestora sã
descreascã, ajungând la 74 de elevi în anul ºcolar 1967/196883. Discriminarea
germanilor s-a reflectat în domeniul educaþiei în zãdãrnicirea dezvoltãrii
învãþãmântului în limba germanã de cãtre maghiari în localitãþile ºvãbeºti
din zona Sãtmarului, iar în Viºeu de Sus inechitatea etnicã era reflectatã în
repartizarea burselor ºcolare. În anul ºcolar 1956/1957, ºcoala germanã de 7
ani din Viºeu de Sus beneficia de o singurã bursã ºcoalã, faþã de cele 20 de
burse repartizate ºcolii maghiare de 7 ani sau cele 88 de burse ale ºcolii
româneºti de 7 ani. Învãþãmântul în limba ucraineanã era în continuare
privilegiat ca urmare a prezenþei trupelor sovietice pe teritoriul þãrii84.
Se remarcã, la 23 august 1958, intervenþia locuitorilor germani din
comuna Beltiug la Secþia de Învãþãmânt a Sfatului Popular Regional Baia
Mare în vederea aprobãrii înfiinþãrii unei ºcoli din ciclului II elementar
în limba germanã: „În comuna noastrã – ca ºi în celelalte comune cu
locuitori de naþionalitate germanã existã ºcoalã elementarã cu 4 clase ca
ºi o secþie a ºcolii elementare cu limbã de predare maghiarã. Copiii noºtri,
80

În comuna Beltiug, din cei 4000 de ºvabi, doar 68 îºi declaraserã naþionalitatea, iar în comunele
Terebeºti ºi Homorodul de Jos, administraþia maghiarã, instauratã în 1940, a desfiinþat ºcolile cu
limbã de predare germanã care nu au mai fost reînfiinþate. În comune funcþionau doar ºcoli cu
limba de predare maghiarã. (D.J.A.N.MM, Fond Com. Reg. Mm. al PCR, dos. 3/1953, f. 202).
81
Iniþial a funcþionat o ºcoalã de 4 clase, iar cu începere din anul ºcolar 1953/1954 s-a înfiinþat clasa
a V-a, trecându-se la învãþãmânt gimnazial. (Idem, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt
de toate gradele, dos. 8/1955, f. 11, 12; Idem, Fond Sfat Popular Raional Viºeu. Secþia Învãþãmânt,
dos. 53/1956, f. 321).
82
În anul ºcolar 1954/1955 cadre didactice din Viºeu erau doar Lahner Paul ºi Hatman Edith.
Restul cadrelor didactice erau originare din Beltiug, Petreºti, Sighiºoara, Mediaº ºi Arad. (Idem,
Fond Sfat Popular Raional Viºeu. Secþia Învãþãmânt, dos. 21/1955, f. 225).
83
Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia de învãþãmânt, dos. 9/1956, f. 50; dos. 21/
1962, f. 92; dos. 44/1967, f. 69v.
84
ªcoala ucraineanã din Poienile de sub Munte avea repartizate 140 de burse ºcolare, cea din
Petrova, 40 de burse iar ºcoala din Bistra, 45 de burse ºcolare. (Idem, Fond Sfat Popular Raional
Viºeu. Secþia Învãþãmânt, dos. 48/1956, f. 77).
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terminând cele 4 clase elementare nu pot sã-ºi continue clasele V-VII în
limba lor maternã pentru motivul cã în prezent ºcoala germanã cea mai
apropiatã este în Viºeu de Sus sau în Sibiu.” Deºi solicitarea a fost
aprobatã, de organele locale, urmând a se înfiinþa clasa a V-a cu limbã de
predare germanã în comuna Beltiug ca secþie pe lângã ºcoala româneascã
de 7 ani85, învãþãmântul primar secundar în limba germanã nu a funcþionat
în zona Sãtmar. Nemulþumirea ºvabilor în privinþa inexistenþei
învãþãmântului elementar secundar s-a manifestat ºi prin refuzul unora
de a-ºi înscrie copiii la ºcoli cu limbã de predare românã sau maghiarã
dupã terminarea ºcolii generale de 4 clase în limba maternã. Deºi un
fenomen izolat86, acesta meritã menþionat, ºvabii sãtmãreni fiind o
minoritate cu o accentuatã degradare a identitãþii etnice.
Funcþia de dascãl, în ºcolile elementare germane de 4 ani nu era
îndeplinitã de persoane corespunzãtoare. Majoritatea corpului didactic de
la sate care ar fi trebuit sã sprijine activitatea de învãþãmânt ºi culturã a
populaþiei ºvabe nu-i acorda sprijinul necesar având calificarea de învãþãtor
pentru ºcolile maghiare87. Prin înfiinþarea ºcolilor germane acestea urmau
sã-ºi piardã locul de muncã, motiv pentru care desfãºurau o intensã activitate
de împiedicare a înfiinþãrii ºcolilor în limba germanã88. Pe de altã parte, o
altã problemã o constituia lipsa manualelor în limba maternã, în aceste
instituþii ºcolare actul educativ se baza doar pe programa analiticã, dar ºi
lipsa cadrelor didactice specializate89.
Situaþia de facto a educaþiei ºvabilor sãtmãreni este surprinsã întrun mod realist de o învãþãtoare ce preda limba germanã la Petreºti90 (Raion
Carei) care, în urma strângerii unor semnãturi, în 1957, pentru înfiinþarea
unei grãdiniþe germane în localitate, a fost anchetatã într-un mod brutal
de activiºtii de partid ºi de Securitate. Aceasta scria: „Trist era faptul cã
nu numai eu, ci toate familiile care au avut curajul sã trimeatã pe copiii
lor în ºcoala germanã au fost puse pe lista cea neagrã. Autoritãþile locale
85

În anul ºcolar 1959/1960 secþia germanã de 7 ani continua sã figureze ca unitate ºcolarã propusã
pentru înfiinþare. (Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia învãþãmânt, dos. 8/1958959, f. 105; dos. 4/1959-1960, f. 14).
86
Documentele semnaleazã, în 1961, cazul a patru ºvabi din comuna Sandra care refuzau sã-ºi
înscrie copiii, absolvenþi ai ºcolii de 4 clase germane, la ºcoli de 7 ani româneºti sau maghiare.
(D.J.A.N.SM, Fond Sfat Popular Raional Satu Mare, dos. 188/1961, f. 2).
87
În regiune nu funcþionau ºcoli pedagogice decât în limba românã, maghiarã sau ucraineanã.
(D.J.A.N.MM, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secºia învãþãmânt, dos. 4/152-1953, f. 1).
88
A.C.N.S.A.S., Fond D, ff. 168 – 169.
89
D.J.A.N.SM, Fond Sfat Popular Raional Satu Mare, dos. 49/1953, f. 152.
90
În 1966 aceastã comunã numãra 2113 maghiari, 598 ºvabi, 109 români ºi 19 þigani (Recensãmântul
populaþiei ºi locuinþelor din 15 martie 1966, vol. I, Populaþia, p. 79).
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ne-au privit, ne-au tratat ca duºmani, ne-au jignit ºi ne-au dezavantajat
mereu. Aceste circumstanþe au condiþionat faptul cã masa ºvabilor nu ºiau trimis copiii la secþia germanã. Iar atunci când s-a reuºit sã se înfiinþeze
o ºcoalã sau o grãdiniþã germanã atunci au lipsit învãþãtorul sau
educatoarea. ªi dacã s-ar gãsi pedagogul, care de multe ori era numai un
absolvent de liceu, atunci i-a fost repartizatã sala cea mai nepotrivitã ºi
materialul didactic pe care nu-l mai accepta nimeni”91.
Dupã 1960, puþinele ºcoli cu limbã de predare germanã au fost
transformate în ºcoli cu limbã de predare românã. Doar în anul ºcolar
1961/62 au trecut la limbã de predare românã douã ºcoli germane92. În
anul ºcolar 1964/1965 toate ºcolile minoritãþii germane erau unificate cu
ºcoli româneºti, mai mult chiar, unele au fost transformate în ºcoli cu limbã
de predare românã datoritã lipsei cadrelor didactice care sã cunoascã limba
maternã93. De precizat cã în zona Sãtmarului exista un singur cadru didactic pentru clasele cu limba de predare germanã. Prin urmare elevii ºvabi
erau obligaþi sã urmeze cursurile în limba românã. În 1964, un grup de
cetãþeni de naþionalitate germanã din satul Borleºti (comuna Pomi) solicita,
pentru elevii claselor I–IV, asigurarea unui cadru didactic care sã desfãºoare
cursurile în limba maternã. Secþia germanã a fost transformatã, în anul
ºcolar 1964/1965, în secþie cu limbã de predare românã tocmai datoritã
imposibilitãþii asigurãrii unui cadru didactic pentru secþia germanã. În 1965,
într-un memoriu adresat Ministerului Învãþãmântului, ºvabi din satul Sîi
(comuna Homorodul de Jos, Raion Satu Mare), solicitau reînfiinþarea
grãdiniþei de copii germane desfiinþatã în aprilie 1965.
Sfârºitul anilor ’60 va reprezenta perioada de revigorare a sentimentului
etnic ºvãbesc, de conºtientizare a sinelui etnic. Promotorii acþiunii erau
intelectuali originari din zona Sãtmarului dar emigraþi în Occident, activitãþile
– potrivit documentelor Securitãþii - fiind finanþate ºi coordonate de cãtre
guvernul vest german94. Acþiunea era sprijinitã de redactori ai ziarului în
limba germanã „Neuer Weg” ºi de intelectuali germani din Satu Mare care
deþineau diferite funcþii în învãþãmânt ºi alte instituþii de stat. Erau vizate
organizarea unor ºcoli ºi grãdiniþe cu limbã de predare germanã, apariþia
91

E. Hauler, op. cit., p. 86.
D.J.A.N.MM, Fond Direcþia Regionalã de Statisticã, Învãþãmânt de toate gradele, dos. 2/19611962, f. 486.
93
Idem, Fond Sfat Popular Regional Maramureº. Secþia Învãþãmânt, dos. 6/1964-1965, f. 5, 7, 139.
94
Principalii iniþiatori erau consideraþi: Dr. Moser Hugo, cetãþean vest german, profesor universitar
la Bonn, Schmied Stefan, învãþãtor ºi Brendli ªtefan preot romano– catolic, ambii originari din
Beltiug ºi Flesch Ferdinand tot preot romano– catolic originar din comuna Ardud, toþi emigraþi
în R. F. Germanã ( A.C.N.S.A.S., Fond D, dos. 3998, f. 148, 149).
92
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unei publicaþii în limba germanã, difuzarea literaturii germane provenite
din strãinãtate, organizarea unor cursuri serale în limba germanã ºi a
unor echipe culturale în comunele ºvãbeºti95. În acest context, într-o
adunare a intelectualilor germani, desfãºuratã la 29 septembrie 1968, în
comuna Petreºti, a fost expus un plan de culturalizare a populaþiei ºvãbeºti
în care se accentua necesitatea formãrii unor cadre didactice în ºcolile
pedagogice germane96. Pe de altã parte, solicitãrile ºvabilor din Foeni,
Tiream ºi Dindeºti de a se înfiinþa ºcoli cu limba de predare germanã nu
au beneficiat de sprijinul autoritãþilor ºcolare97. Puþinele ºcoli cu limba
de predare germanã au avut o existenþã efemerã, germanii fiind obligaþi
sã frecventeze, dupã caz, ºcolile româneºti sau maghiare. Instituþia ºcolarã
se dovedea un deziderat la fel de intangibil în regimul comunist ca în
perioada vechii administraþii maghiare.
*
Niciun demers ºtiinþific nu este pe deplin încheiat. Întotdeauna rãmân
probleme necercetate, care aºteaptã dezbateri viitoare. Totuºi, câteva
concluzii se pot desprinde la capãtul studiului nostru. Cea mai importantã
dintre acestea priveºte modul în care instituþia ºcolarã minoritarã s-a
degradat în regimul comunist. Din acest punct de vedere, intervalul studiat
de noi este deosebit de relevant. Pornind de la naþionalizarea învãþãmântului
confesional, prima mãsurã menitã a distruge independenþa învãþãmântului
minoritãþilor, continuând cu unificarea ºcolilor diverselor naþionalitãþi din
localitãþile cu populaþie mixtã ºi impunerea obligativitãþii studierii limbii
române, toate au fãcut parte din strategia gestionãrii a identitãþii etnice a
regimului comunist. Anii ’60 au însemnat ºi debutul desfiinþãrii
învãþãmântului în limba maternã sau transformarea acestuia în învãþãmânt
cu limba de predare românã, fenomen ce se va accentua în anii ’70 odatã
cu promovarea comunismului naþional. Desigur, impunerea acestor mãsuri
nu s-a realizat fãrã împotrivirea minoritãþilor vizate, însã regimul comunist
a fãcut abstracþie de orice solicitare cu caracter etnic. Afirmarea unor
modele identitare paralele celor impuse de regim ºi educaþia familialã par
sã fie principalii factori ai menþinerii identitãþii naþionale a minoritãþilor
într-o perioadã caracterizatã prin îngrãdirea treptatã a oricãror forme de
manifestare a identitãþii etnice.
95

Ibidem, dos. 3993, f. 148.
Ibidem, dos. 3998, ff. 149 – 150.
97
Ibidem, dos. 3994, f. 168.
96
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STRATEGIES IN MANAGING THE IDENTITY OF ETHNIC MINORITIES IN COMMUNIST PERIOD.
THE EDUCATION IN MATERNAL LANGUAGE IN
MARAMURES
(SUMMARY)
Key-words: Maramures, communization
of education, education in maternal language,
education of minority, The Communist Party.
It is well known that the role of school is essential in creating and
maintaining the national identity and in modeling a unitary social behavior desired by every type of government. Separating the school from the
church by the soviet principle according to which the state does not intervene in the affairs of the church and the church is not a state power represents the first major strategy of managing the identity of ethnic minorities during the communism. The dissolution of school – church tandem
by nationalizing the confessional teaching and by the strict control imposed by the state to the educational system was made by suppressing the
demands of the ethnic groups concerning the mother tongue teaching.
After the Hungarian revolution in 1956, under the pretext of liquidation
of the ethnic separatism, in area of mixed population, the elementary
schools and the high school where different languages were taught became unitary schools having more sections. The tendency was to change
the different language teaching section into sections of Romanian teaching, the mother tongue becoming a subject at choice. This confirms that
the strategies of ethnic identity management aimed at dissolving an important communitarian ethnic institution.
Out of the minorities that live in Maramures County, we will analyze three of them in this study: the Hungarians, the Germans and the
Ukrainians. The aim of our research is to reveal the degree of alteration
of the function of the school institution of maintaining the national identity of each ethnic group. As the Hungarian are concerned, the state control, the merging of schools, the learning of Romanian language and of
https://biblioteca-digitala.ro
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communist values, in other words the program imposed by the communist authorities was against the expectations of the Hungarian community: school autonomy, mother tongue teaching and national symbols.
The Ukrainians and Germans officially enjoyed a refreshment of the
manifestations of identity by means of education in the ideological frame
imposed by the communist system. If the Ukrainian schooling developed
each year, the Germans living Satu Mare, part of them transformed into
Hungarians, were restricted from de German schooling, and made to
accept the Hungarian schooling. They were educationally isolated when
the Russian troops retreated and the national communism took there
place. Under different pretexts the authorities changed the Ukrainian
and German schools into Romanian ones.
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REGIMUL COLONIEI DE MUNCÃ DE LA
EXPLOATAREA MINIERÃ NISTRU

Cuvinte cheie: represiune comunistã,
muncã forþatã, deþinuþi politici,
exploatare minierã, evadare.

Drd. Marius Uglea

Absolvent al Facultãþii de Istorie ºi
Filosofie, Universitatea ,,BabeºBolyai’’, secþia Istorie, specializarea
Istorie Contemporanã (2006).
Masterat Istorie Contemporanã ºi
Recentã, Facultatea de Istorie ºi
Filosofie, Universitatea ,,BabeºBolyai’’ Cluj-Napoca (2007).
Doctorand al Institutului de Istorie
,,George Bariþ’’ din cadrul
Academiei Române, Filiala Cluj, cu
tema Coloniile de muncã din
România (1950-1955). Studiu de
caz: Coloniile din Regiunea
Maramureº.
Muzeograf
la
Memorialul Sighet, în prezent

În urma Hotãrârii Consiliului de

Miniºtri din 13 ianuarie 1950, Prezidiul
Marii Adunãri Naþionale al R.P.R. a
emis Decretul nr. 6 din 14 ianuarie
1950, referitor la înfiinþarea Unitãþilor
de Muncã1. Acest act reglementa
înfiinþarea pe teritoriul României
comuniste a primelor unitãþi speciale
de muncã în vederea reeducãrii
politice. Întregul sistem al mãsurilor
administrative luate în perioada 19501952, asupra cãrora nu vom insista în
aceastã lucrare, a fost unificat ºi amplificat la data de 22 august 1952 prin
,,hotãrârea pentru înfiinþarea coloniilor de muncã, a domiciliului obligatoriu
ºi a batalioanelor de muncã a Consiliului de Miniºtri” 2
1

Arhiva Serviciului Român de Informaþii (în continuare ASRI), fond Documentar (D), dosar nr.
9572/17.04.1968, vol. 61, f. 140.
2
Ibidem, ff. 80-83; prin H.C.M. nr. 1554/22 august 1952 puteau fi internaþi în coloniile de muncã:
,,- acei care lanseazã sau rãspândesc zvonuri alarmiste, tendenþioase, duºmãnoase; ascultã ºi difuzeazã
propaganda deºãnþatã a posturilor de radio imperialiste;
- acei ce aduc injurii Partidului Muncitoresc Român, conducãtorilor sãi, Guvernului, Uniunii Sovietice
ºi conducãtorilor sãi ºi þãrilor de democraþie popularã;
- acei cetãþeni români care întreþin legãturi de prietenie cu legaþiile imperialiste, care au frecventat
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Hotãrârea 1554 a legitimat
apariþia pe teritoriul României
comuniste a unui numãr important
de colonii ºi lagãre speciale de
muncã, printre care ºi cele de la
minele de plumb din Baia Sprie,
Cavnic ºi Valea Nistrului situate în
sudul Regiunii Maramureº.3
Munca în subteranul acestor mine a fost de cele mai multe ori
supusã secretizãrii, majoritatea personalului neavând calificãri în
domeniul minier, cei mai mulþi dintre deþinuþii politici având pregãtiri de
naturã intelectualã. Chiar ºi actele legislative care au stat la baza
funcþionãrii lagãrelor ºi coloniilor de muncã au avut un caracter aleatoriu,
arhivist în cadrul Direcþiei
Judeþene Maramureº a Arhivelor
Naþionale. Autor al unor studii
privind coloniile de muncã forþatã
care au funcþionat în Maramureº
ºi evoluþia societãþii civile
româneºti de dupã 1989, publicate
în reviste de specialitate.

3

sau frecventeazã manifestãrile propagandistice ale legaþiilor imperialiste, precum ºi toþi acei ce sînt în
relaþii cu familiile funcþionarilor ambasadelor imperialiste, dacã faptele lor nu constituiesc ºi nu pot
constitui – prin analogie – infracþiuni;
- acei care aþîþã la manifestãri rasiale ºi ºovine;
- instigatorii la nesupunere sau neexecutare – cei ce duc acþiuni duºmãnoase, atît la sat, cît ºi la oraº –
în contra mãsurilor Guvernului, în special cu privire la: Gospodãrii Agricole Colective, întovãrãºiri,
colectãri, planuri de culturã, comasãri etc.; elementele cu un trecut reacþionar cunoscut, sau foºti
exploatatori, care ocupã încã în producþie posturi de rãspundere ºi care dovedesc continuu, prin atitudinea
lor, delãsare gravã – nejustificatã prin incapacitatea lor profesionalã – atitudine care atrage dupã sine
defecþiuni vizibile sau frânarea producþiei.
- toþi acei care sub masca religioasã, fac prozelitism (diferite religii ºi secte), speculând sentimentele
religioase ale cetãþenilor, pentru a-i determina la atitudini ostile, duºmãnoase regimului (minuni), prelegeri
cu substrat duºmãnos, ºovin, etc.;
- acei care, prin corespondenþã internã sau internaþionalã, iau atitudine duºmãnoasã, transmit ºtiri
tendenþioase, alarmiste, duºmãnoase, reacþionare, instigã;
-cadre active ale fostelor grupãri ºi partide fasciste ºi burghezo-moºiereºti, cum sînt: fostele cadre legionare,
cuziste, imrediste, nylasiste, sioniste, partide hitleriste, naþional þãrãniste (maniste), liberale (brãtieniste,
titeliste, tãtãrãsciene, bejeniste);
- vechea agenturã a fostului Serviciu Special de Informaþii (SSI), vechea agenturã a Marelui Stat Major, a Siguranþei, Poliþiei, agentura germanã de spionaj ºi contraspionaj ºi maghiarã;
- foºtii condamnaþi pentru trecerea frauduloasã a frontierei din 1945;
- chiaburii care saboteazã mãsurile luate de Guvern;
- foºtii condamnaþi pentru sabotaj – începând din 1945;
- foºtii condamnaþi pentru speculã – începând din 1945 care au avut o condamnare de la 3 ani în sus;
- rudele trãdãtorilor de patrie ºi spioni care au fugit peste graniþã din 1945 (tatã ºi copii majori bãrbaþi);
- rudele elementelor duºmãnoase regimului nostru, care au fugit peste graniþã înainte de 1944 (ale
fostelor cadre legionare, membrii de vazã ai fostelor partide burghezo-moºiereºti, care duc activitate de
defãimare a regimului nostru (tatã ºi copii majori bãrbaþi);
-condamnaþii pentru infracþiuni împotriva Securitãþii Republicii Populare Române, care la expirarea
executãrii pedepsei, prin comportarea lor, nu prezintã încredere de a fi folositori societãþii;
- recidiviºtii de drept comun cari au mai mult de 3 condamnãri ºi care prezintã un pericol pentru liniºtea
ºi asigurarea avutului oamenilor muncii.”
Coloniile de muncã din Regiunea Maramureº (cele de la minele din Baia Sprie ºi Cavnic) au
funcþionat încã din 1950-1951, existând dovezi clare în acest sens; ne referim la o serie de
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secret, cu numeroase interpretãri, în funcþie de nevoile Securitãþii în
exercitarea ,,reeducãrii duºmanilor poporului’’.4
Colonia de muncã forþatã de la mina Nistru întregea sistemul
detenþiei politice din sudul ºi vestul Maramureºului, fiind alãturi de
exploatãrile miniere Baia Sprie ºi Cavnic, unul din locurile destinate
reeducãrii politice prin intermediul muncii. Dacã la Baia Sprie ºi la Cavnic
incintele coloniilor erau prevãzute, pentru adãpostul deþinuþilor, cu barãci
construite din prefabricate, la Nistru aspectul ,,lagãrului’’ era total diferit.
În locul acestor barãci existau patru corpuri de case, aºezate la distanþe
egale una în spatele celeilalte, colonia având o formã dreptunghiularã,5
destul de alungitã, aºezatã pe Valea Nistrului, numele unei ape curgãtoare
de mici dimensiuni, care trecea prin acea zonã, ºi care a dat ºi denumirea
satului Nistru, anexã a comunei Tãuþii Mãgherãuº.
Mina de la Nistru a purtat în aceastã perioadã mai multe denumiri.
În decembrie 1952 a devenit Intreprinderea Minierã ,,7 Noembrie’’6, fiind
cunoscutã ºi ca mina ,,9 Mai’’ sau ,,Exploatarea Minierã Nistru’’. Aspectul
coloniei de la Nistru era mult mai atrãgãtor decât cel de la Baia Sprie,
întrucât casele în care erau cazate ,,braþele speciale’’ erau vechi ºi dãdeau
o oarecare ,,nuanþã gospodãreascã’’, având ºi curþi foarte mari între ele.
Bineînþeles, nici din acest spaþiu nu lipseau soldaþii înarmaþi postaþi în
miradoare din 50 în 50 de metri de-a lungul gardului ce împrejmuia
întregul spaþiu.7 Numãrul deþinuþilor politici de la Nistru nu a fost mai
mare de 400, fiind deci o colonie de muncã mult mai micã decât cele care
funcþionau în aceastã perioadã în România comunistã.
Conducerea biroului politic al acestei colonii o avea, din vara anului
1952, ofiþerul Trofim8, care, dupã spusele celor mai mulþi foºti deþinuþi
documente oficiale create de Exploatarea Minierã Baia Sprie referitoare la munca ºi la activitatea
,,braþelor speciale’’ dinainte de 1952, ex.: Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale (în
continuare DJANMM), Fond Exploatarea Minierã Baia Sprie, dosar 4/1951, f. 6 sau Fond Exploatarea
Minierã Cavnic, dosar 1/1951, ff. 3-6.
4
Vezi Ion Bãlan, Regimul concentraþionar din România 1945-1964, Bucureºti, Editura Fundaþia
Academia Civicã, 2000; referitor la legislaþia represivã vezi ºi Andrei Muraru (coord.), Clara Mareº,
Dumitru Lãcãtuºu, Cristina Roman, Marius Stan, Constantin Petre, Sorin Cucerai, Dicþionarul
penitenciarelor din România comunistã (1945-1967), Iaºi, Polirom, 2008.
5
Ion Diaconescu, Temniþa destinul generaþiei noastre, Bucureºti, Nemira, 1998, p. 99.
6
DJANMM, Fond Exploatarea Minierã Nistru, dosar nr. 1/1953, f. 22.
7
Kondrat Norbert, Marius Uglea, Coloniile de muncã de la Baia Sprie, Cavnic ºi Valea Nistrului
(1950-1955) în revista DJANMM ,,Maramureº colþ de þarã’’, Baia Mare, 2006, p. 125.
8
Ofiþer politic al coloniei de la mina Nistru poreclit de cãtre deþinuþi ,,Heghemonu’’ cu un nivel
politic ºi cultural sub orice criticã. Acesta îi replica unui coleg de-a lui Diaconescu, fost ofiþer: ,, - Ce
mã dacã or veni americanii? Eu am meseria mea pe care nu mi-o poate lua nimeni, sunt ofiþer! Dar sã
te vãd pe tine ce-ai sã te faci atunci, un nenorocit de deþinut!!’’; Ion Diaconescu, op. cit., p. 124.
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de la Nistru, reuºise într-un timp foarte scurt sã-ºi constituie o întreagã
reþea de informatori, ºtiind cam tot ce se discuta în interiorul lagãrului.9
Deþinuþii erau obligaþi sã munceascã la mina de la Nistru 10 ore pe zi, în
continuu, fãrã repaus, fiind ºi mult mai uºor de supravegheat, întrucât
,,orizonturile mergeau în sus, paralel, la câte 30 de metri unul de altul, pe
când cele de la mina Cavnic sau cea de la Baia Sprie erau de adâncime.’’10
Din aceastã cauzã deþinuþii nu se mai confruntau cu temperaturi exagerate
sau cu lipsa oxigenului din subteran. La mina de la Nistru a existat ºi o
perioadã de relaxare a regimului general de muncã în perioada conducerii
lui Maier, cunoscut printre deþinuþi ca unul dintre cei mai ,,omenoºi’’
directori ai lagãrelor de muncã din România comunistã. Spre deosebire
de celelalte douã colonii, acum, regimul, ne referim la cel alimentar, era
mult îmbunãtãþit, pâinea fiind suficientã11, existând mai multe feluri de
mâncare la o singurã masã, fapt care la Baia Sprie se întâmpla doar în
perioada celor douã sãptãmâni de ,,carantinã’’ prin care treceau noii veniþi
la colonie. Nu lipseau cunoscutele întreceri socialiste practicate atât de
,,braþele speciale’’, cât ºi de muncitorii civili în cadrul minei de la Nistru.12
Referitor la regimul de muncã, ºi la Nistru, deºi era o minã de
suprafaþã existau aceleaºi meserii ca si la Baia Sprie ºi Cavnic, perforajul
fiind cel mai greu ºi aici, la fel ºi vagonetarii ºi ceilalþi mineri deþinuþi
lucrând din greu la diversele orizonturi ascendente. Mineritul era scos
din minã cu vagoane care erau trase de cai, un sistem rudimentar dar
foarte practic în sensul cã necesita mai puþin timp ºi personal pentru
efectuarea acestei operaþiuni, care la alte colonii miniere era printre cele
mai grele, deþinuþii depunând eforturi maxime pentru împingerea
vagoanelor grele, încãrcate cu minereu brut.
Biroul Tehnic coordona ºi la exploatarea de la Nistru întreaga
activitate minierã, încadrarea cu personal fãcându-se în primãvara anului
1951 cu tehnicieni instruiþi la Baia Sprie ºi care erau consideraþi
,,specialiºti’’ în acest domeniu. Printre responsabilii tehnici se aflau
persoane pe care le-am întâlnit la colonia din Baia Sprie, fiind astfel vorba
9

http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/
morminte2p_8.asp.htm.
Arhiva de Istorie Oralã a Centrului Internaþional de Studii asupra Comunismului din cadrul
Memorialului Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei Sighet (în continuare AIOCIMS), Fond
casete audio, ,,Coloniile de la Baia Sprie, Cavnic, Valea Nistrului’, caseta nr. 178, interviu cu
Mihai Nor.
11
Interviul autorului cu Ioan Hotico, 7 septembrie 2006.
12
DJANMM, Fond cit., dosarele nr. 27/1950, 10/1951.
10
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de Alexandru Balº, tânãrul Ion Diaconescu ºi Tudorel Pârãu, inginer
constructor.13 Potrivit aceloraºi surse, la Nistru exista un cabinet medical, care spre surprinderea deþinuþilor, era ºi funcþional, primii medici ai
coloniei fiind însã dr. Moisiu, student la medicinã ºi dr. Klein cu
specializare în dermatologie.14
Între primele loturi care au fost aduse la Nistru se afla ºi Sorin
Botez, în momentul arestãrii fiind elev la Liceul Mihai Viteazul din
Bucureºti.15 Activitatea anticomunistã era destul de pregnantã între elevii
acestui liceu, punându-se aici ºi bazele cunoscutei organizaþii, ,,Avram
Iancu’’, membrii ei fiind implicaþi în redactarea, multiplicarea ºi
distribuirea de manifeste anticomuniste foarte bine scrise.16 Pentru Sorin
Botez mina de la Valea Nistrului a constituit o surprizã plãcutã, ajungând
aici în Vinerea Mare:
,,Nu mai vãzusem soare ºi cer de luni de zile, nici nu mai ºtiam cum
aratã, cu o mâncare oarecum normalã, pentru cã trebuia sã ne refacã înainte
de a intra în minã, ºi cu o atmosferã destinsã. Ãia habar n-aveau. Habar naveau, ºi cântau, ºi râdeau, ºi erau oameni ca mata ºi ca mine acum. Nu-mi
venea a crede. Poate cã atunci a avut loc reala mea convertire la creºtinism.
Eu sunt creºtin, neam de neamul meu, dar era o credinþã aºa, undeva,
departe, cum e la majoritatea. Atunci a avut loc aceastã convertire, aceastã
convingere pe care o am ºi acum, cã nimic nu este întâmplãtor, nici
suferinþele, nici bucuriile, nici moartea, nici naºterea.’’17
Nu sunt multe de comentat, însã trebuie sã scoatem în evidenþã
faptul cã, în mediul detenþiei politice totul era pus pe seama credinþei, iar
schimbarea prin care trecea intervievatul menþionat era consideratã o
minune, întrecând orice percepere umanã. Schimbarea regimului de
detenþie politicã de la penitenciarul din Gherla la colonia de muncã de la
Nistru, în cazul acesta, era pentru cei mai mulþi un ºoc de naturã
psihologicã, întãrindu-le deþinuþilor politici credinþa ºi speranþa într-un
regim mai bun.
13

Ion Diaconescu, op. cit., p. 99.
Ibidem, p. 100.
15
Ibidem; Sorin Botez era cunoscut între deþinuþii politici ai vremii ca unul dintre cei mai tineri
opozanþi ai regimului comunist instaurat în România. În 1948, Sorin Botez, împreunã cu alþi
colegi de la Liceul Mihai Viteazul din Bucureºti au incendiat sediul organizaþiei UTC, care se
înfiinþase acolo, mai ales încãperea în care se afla arhiva organizaþiei, sperând sã punã capãt
activitãþii secþiei respective din incinta liceului, fiind ºi condamnaþi pentru aceasta.
16
AIOCIMS, Fond cit., caseta nr. 243 I, interviu cu Sorin Botez (realizator Ioana Boca).
17
Ibidem.
14
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Din punct de vedere al relaþiei deþinuþilor politici cu exteriorul, cu
informatizarea, ºi la Nistru exista cam aceeaºi stricteþe ca ºi cea de la Cavnic
ºi Baia Sprie. Nu exista posibilitatea de a citi vreo carte sau un ziar ani de
zile, totul þinându-se secret, chiar ºi cei închiºi ajungând uneori sã se întrebe
dacã mai existã pentru cei din afara coloniei. Deþinuþii politici intelectuali
erau primii care sufereau de pe urma lipsei de informaþie, în afarã de
împãrtãºirea reciprocã a cunoºtinþelor ºi întâmplãrilor prin care au trecut
de-a lungul vieþii din liberate sau din închisoare, neexistând alte posibilitãþi
de culturalizare. Se mai întâmpla, la fel ca la celelalte douã exploatãri
miniere prezentate, ca personalul civil, care era destul de redus ca numãr,
sã-i mai ajute cu informaþii pe minerii deþinuþi, însã cu multã prudenþã ºi
teamã de informatorii conducerii, prezenþi printre ,,braþele speciale’’.
O caracteristicã a loturilor nou sosite la Nistru consta în faptul cã
între deþinuþi se aflau, pe lângã intelectuali, ºi un numãr mare de þãrani,
ceea ce însemna cã masa þãrãneascã a fost ºi ea antrenatã în opoziþia faþã
de comunism. O parte din þãranii deþinuþi de la mina Nistru fãceau parte
din organizaþia ,,Vlad Þepeº’’, organizaþie existentã încã din 1948, iar
alþii constituiau primele eºaloane arestate din organizaþiile din Munþii
Muscelului conduse de colonelul Arsenescu ºi fraþii Arnãuþoiu. Alþi
deþinuþi proveneau din organizaþia ,,Pãdurea Babadag’’ din Dobrogea,
din organizaþii de prin Munþii Bucovinei sau din regiunea Someºului.18
Se poate uºor deduce cã deþinuþii menþionaþi, din rândurile þãrãnimii, nu
aveau o orientare politicã bine definitã, ei fiind cuprinºi de dorinþa de a
face ceva pentru a se opune noului regim politic instaurat în România.
Aceºti þãrani de la Nistru, ºi nu numai, luaserã în considerare propuneri
la prima mânã, fãrã sã mai analizeze seriozitatea iniþiatorilor acþiunilor
de rezistenþã anticomunistã. Potrivit lui Diaconescu, þãranii vrânceni
povesteau cã ,,nopþi în ºir ei au stat de veghe pe vreo douã platouri din
munþi aºteptând sã le fie paraºutate arme de cãtre niºte avioane strãine pentru
a porni lupta armatã. Comunicarea aceasta le-o fãcuse un curier oarecare
pe care-l cunoºteau vag ºi care pretindea cã vorbeºte în numele unor legãturi
superioare pe care nimeni nu avea posibilitatea sã le verifice.’’19
Aceastã naivitate politicã a þãranilor se datora în primul rând
atmosferei acelei vremi, când þãranii se remarcau printr-o moralitate ieºitã
18
19

Ion Diaconescu, op. cit., p. 101.
Ibidem.
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din comun, ei crezând orbeºte în ideile politice expuse de intelectualitatea
anticomunistã.20
Cu acest personal, în numãr de aproximativ 300 de deþinuþi politici,
din care, 50 erau aduºi de la Baia Sprie, ºi-a început activitatea colonia de
muncã forþatã de la exploatarea minierã din Valea Nistrului. Înainte ca
primii deþinuþi sã intre în minã, s-au luat mãsuri de verificare de cãtre
Securitate a tuturor gurilor de ieºire din minã, cele descoperite urmând a
fi astupate sau pãzite de gardienii repartizaþi la Nistru. S-au mai realizat
lucrãri privind organizarea serviciilor exterioare, care au fost executate
de civili, aprovizionarea cu unelte ºi materiale. A fost una din perioadele
prielnice detenþiei politice, care a durat aproximativ o lunã. Acum hrana
era similarã cu cea de la Baia Sprie, însã, þinându-se cont de împrejurãri,
era suficientã, deþinuþii politici încã neluând contact cu munca propriuzisã din interiorul minei. De multe ori cei obiºnuiþi cu munca ajungeau sã
se plictiseascã ºi sã cearã la Biroul Tehnic de lucru.21
Abia dupã o lunã deþinuþii politici au trecut la munca efectivã din
cadrul minei din Valea Nistrului. Munca acestora era organizatã la fel ca
ºi la Baia Sprie, în douã schimburi, un schimb fiind atribuit artificierilor
civili pentru împuºcarea rocilor. ,,Braþele speciale’’ trebuiau sã lucreze în
minã timp de 8 ore pe zi, dar, din cauza faptului cã schimburile se realizau,
din ordinul conducerii, la locurile de muncã, se ajungea ca timpul de
lucru sã dureze de cele mai multe ori chiar peste 10 ore.22 Acest lucru se
explicã prin timpul îndelungat destinat intrãrii în minã pe grupe foarte
mici, parcurgerii galeriei de acces, care depãºea 1 km ºi urcãrii scãrilor cu
sculele în spate. Tot acest proces de ajungere în abataje constituia o povarã
mai ales pentru perforatorii care îºi duceau întregul arsenal pe umeri,
ajungerea în minã ostenindu-i peste mãsurã, încât se spunea deseori cã
strãbaterea galeriilor era mult mai dificilã decât munca în sine. Bineînþeles,
la începutul activitãþii deþinuþilor era respectat acest program de lucru,
dar odatã cu trecerea timpului au crescut ºi sarcinile de plan, rãmânânduse în minã pânã se scotea numãrul de vagoane fixat pentru ziua respectivã.
Astfel reeducarea prin muncã de la mina Nistru îºi intra în normalitatea
20

Ion Diaconescu îºi aduce aminte de acei þãrani vrânceni care credeau cu ardoare în puterea lor
de a rãsturna regimul comunist instaurat în România, printre ei se remarca: Petricã Gherga din
Rusca Banat, Petricã Duicu, Pavel Stoicescu, Vasilicã Mureºanu din Fizeºul Gherlei; Ion
Diaconescu, op. cit., p. 102.
21
Ibidem.
22
Ion Diaconescu, op. cit., p. 109.
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impusã de partidul-stat, pentru care, obþinerea producþiei stabilite, prin
absolut orice mijloace, a devenit mai mult decât un obiectiv, fiind mai
degrabã o imitaþie fidelã a modelului stalinist de muncã din lagãrele ºi
coloniile de pe teritoriul URSS-ului, ce aveau ca scop schimbarea
orientãrii politice a deþinuþilor prin intermediul terorii fizice ºi mai ales
psihice, aceºtia fiind obligaþi sã munceascã pânã la epuizare totalã.
La mina de la Nistru, cum am menþionat, temperatura nu constituia
o problemã pentru ,,braþele speciale’’, în schimb, praful din interior era
foarte supãrãtor, mina fiind foarte uscatã din cauza amplasãrii deasupra
pânzei freatice, umezeala fãcându-ºi apariþia doar în perioada ploilor
abundente. Aºadar, întreaga operaþiune de perforare a rocii se realiza
mai mult pe uscat, executarea gãurilor determinând apariþia norilor de
praf, insuportabili pentru plãmânii muncitorilor din abataje.
Pentru deþinuþii recalcitranþi, mai precis pentru cei care nu puteau
sau refuzau sã munceascã din cauza unor boli, sau pentru cei care fãceau
propagandã liberalã, þãrãnistã sau legionarã nu lipsea camera specialã,
de izolare, groaznicã în perioada iernilor geroase din aceastã regiune
nordicã. Camera ,,neagrã’’ nu avea ferestre, era cimentatã, fãrã sistem de
încãlzire sau mobilier, fiind construitã în 1952 în acest scop, de pedeapsã
a politicilor. Dacã celulele de izolare specifice penitenciarelor erau
amplasate în rând cu celelalte, cea de la Nistru era izolatã, având exact
temperatura din exterior. Pedepsirea deþinuþilor mineri în aceastã
încãpere însemna atât frig ºi izolare, cât ºi o alimentaþie sub orice criticã
ce consta numai din pâine ºi apã. Potrivit lui Diaconescu cei mai mulþi
rezistau acestui regim graþie umanitãþii de care dãdeau dovadã unii
gardieni care îi mai ajutau, lãsându-le gamelele în camerã pentru a se
mai putea aºeza pe acestea:
,,Îndeosebi frigul ne înnebunea: trebuie þinut cont cã eram îmbrãcaþi
cu hainele acelea vãrgate de deþinut foarte puþin cãlduroase. Când dupã trei
zile ºi trei nopþi de chinuri, a venit gardianul sã ne elibereze, mi s-a adresat
cu cuvintele:,, - Hai moºule ieºi afarã!’’23
Din aceastã relatare se poate deduce cu uºurinþã starea în care se
aflau deþinuþii în aceastã camerã, încât la eliberare erau distruºi fizic,
apostrofãrile gardienilor contribuind foarte mult ºi la starea psihicã a
celor înfometaþi ºi bolnavi din cauza izolãrilor inexplicabile pentru ei,
dar care aveau un sens profund pentru regimul bolºevic instaurat în
23

Ibidem, pp. 127-128.
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România. Regimul de teroare psihicã de la Nistru se manifesta ºi prin
diferenþierile care se fãceau adesea între deþinuþii politici, la sfârºitul
mesei, unii primind suplimente, tocmai pentru a-i afecta pe cei consideraþi
,,periculoºi’’ de cãtre conducerea coloniei, ei trebuind sã munceascã pânã
la epuizare pentru a primi câte o prãjiturã sau gogoaºã la sfârºitul mesei
sãrãcãcioase. Nu trebuie sã uitãm de faptul cã celor bolnavi sau accidentaþi
în minã nu li se dãdea asistenþa medicalã de care aveau nevoie, mulþi
dintre ei fiind afectaþi de aceastã lipsã de interes tot restul vieþii.24
ªi la Nistru, la fel ca la mina Cavnic, normalitatea exercitãrii terorii
comuniste a fost perturbatã de evadarea a patru deþinuþi politici, desfãºuratã
cu doar câteva ore înaintea cele de la Cavnic, în 6 iunie 1953, neexistând,
potrivit foºtilor deþinuþi intervievaþi, nici o legãturã între cele douã acþiuni
neaºteptate. Cei patru deþinuþi care au reuºit sã spargã apãrarea gardienilor
coloniei ºi implicit sistemul Securitãþii de la Nistru au fost Þucã Marin, fost
ofiþer de artilerie în vechea armatã, Miron, zis Cocoº, Românu Petre ºi
Coþofan. Ieºirea în libertate a fost organizatã cu multã minuþiozitate la
iniþiativa lui Þucã Marin.25 Acest fost ofiþer de artilerie a dovedit calitãþi
excepþionale de rãzboinic, punând la cale sustragerea de explozibil ºi fitil
din magazia-depozit din interiorul minei, închisã cu mai multe lacãte, dar
care au fost sparte cu multã uºurinþã de cãtre cei patru, cu ajutorul sculelor
pe care le deþineau pentru munca din minã.

24

Este ºi cazul lui Ion Diaconescu ºi al altor deþinuþi (Sorin Botez, Bucur Lazãr) de la Nistru care
au fost operaþi de apendice pe o masã obiºnuitã cu aparaturã nesterilã ºi învechitã, cu medici
care nu au mai fãcut operaþii niciodatã, neavând specializarea necesarã unor intervenþii
chirurgicale, supunând pe cei bolnavi la dureri ieºite din comun; Ion Diaconescu, op. cit., pp.
110-114.
25
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/default.asp.htm,
partea a VIII-a accesat 16.11.2007.
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Þucã a luat în calcul ºi faptul cã accesul în minã nu era pãzit prea
strict, existând în timpul zilei un militar postat într-un mirador ºi un
gardian. De asemenea în jurul intrãrii în minã se afla un gard din sârmã
ghimpatã. Cei patru au reuºit sã posteze în douã vagoane cu minereu
dintre cele care erau trase de doi cai cãtre exterior, mai mult explozibil
activat de douã fitile. Acesta a împuºcat în douã tranºe exact în momentul
în care vagoanele se aflau în dreptul porþii unde se aflau paznicii
menþionaþi, deþinuþii reuºind sã se strecoare, prin praful, fumul ºi panica
iscatã de explozie, pe poartã, fugind înspre pãdure.26 Imediat dupã incident administraþia bulversatã, nu a mai îndrãznit sã intre în minã, crezând
cã s-a iscat cine ºtie ce revoltã a deþinuþilor. Reacþia oficialitãþilor a fost
idioatã în sensul cã au trecut la represalii extraordinare faþã de cei rãmaºi
în colonie, trecând la bãtãi puternice asupra deþinuþilor, dând impresia
cã dacã nu puteau sã-i batã pe cei fugiþi, se rãzbunau pe cei din colonie.27
Cum am menþionat anterior, aproape concomitent a avut loc ºi
evadarea de la Cavnic, nu însã aºa spectaculoasã ca cea de la Nistru, dar
totuºi de amploare mai mare din punct de vedere al numãrului celor
fugiþi. Securitatea, suspicioasã considera cã la mijloc se aflã vreun complot
vast în care erau antrenate toate coloniile de muncã din Maramureº ºi cã
probabil se urmãrea vreo revoltã generalã,28 ceea ce era o aberaþie, întrucât
paza draconicã nu lãsa sã se întrevadã prea multe informaþii de la celelalte
douã colonii de la minele Cavnic ºi Baia Sprie. Referitor la cei patru
evadaþi în frunte cu Þucã Marin, ei au fost prinºi prin pãdure, neavând
nici o ºansã de a scãpa, iar dacã ar fi reuºit, totuºi nu rezistau, deoarece
nu aveau de unde sã ºtie cã situaþia internã a României s-a schimbat atât
de mult, încât a devenit un lagãr de dimensiuni foarte mari în doar câþiva
ani. Cei patru evadaþi au fost anchetaþi la Baia Mare ºi trimiºi apoi la
Penitenciarul Oradea. În urma procesului trei dintre ei, în frunte cu Þucã
au fost condamnaþi la moarte ºi unul la muncã silnicã pe viaþã. S-a ajuns
la graþierea de pedeapsa capitalã a doi dintre ei, Þucã Marin fiind astfel
singurul executat, toatã acþiunea de încercare de evadare de la colonia
minei Nistru terminându-se tragic. Dupã aceastã evadare eºuatã, la numai
câteva luni o parte din deþinuþii de aici (aproximativ 80) au fost transferaþi
la vechea zarcã a Aiudului, continuând greva începutã la Nistru, din cauza
înãspririi ºi mai mult a regimului de viaþã ºi de muncã la aceastã minã.
26

Interviul autorului cu Hotico Ioan, 07.09.2006.
AIOCIMS, Fond cit., caseta nr. 243 I, interviu cu Sorin Botez (realizator Ioana Boca).
28
Ion Diaconescu, op. cit., p.136.
27
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,,Ne-au bãtut pe noi pentru cã nu puteau sã-i batã pe ei. Ne-au bãtut, ºi
atunci noi am fãcut grevã. Câþiva dintre noi, optzeci sau ºaizeci, parcã, au
scãpat, pentru cã ne-au pus în lanþuri, ne-au trimis la zarca veche, închisoarea
de pedeapsã a Aiudului, unde am stat în iarna aceea cumplitã, cu multã
zãpadã, când a murit Ionel Teodoreanu, a fãcut infarct din cauza frigului.
Am stat timp de ºapte luni de zile în lanþuri, doi inºi pe o rogojinã, cu o pãturicã,
toatã numai gãuri ºi care avea consistenþa unei pânze de pãianjen, îmbrãcaþi
cu o pereche de obiele pe sub lanþuri, cu nenorocita aceea de zeghe, costumul
acela groaznic, oribil, care era menit sã fie degradant, cu o tichie pe cap, fãrã
mâncare ºi fãrã foc. Asta a fost. Am scãpat. Cum sã vã spun, am scãpat de
obligativitatea de a munci pentru duºman, ceea ce este un lucru foarte mare.
Mai bine sã mori de foame – pentru cã la minã nu mureai de foame. Mâncarea
era infectã, dar era. Dincoace nu era. Mã tot întreb, în fiecare moment, cum
de puteam trãi. ªapte luni de zile, la zarcã ni s-a dat zeamã de varzã
deshidratatã. Zeamã de varzã deshidratatã la prânz, zeamã de varzã
deshidratatã seara. Dimineaþa, zeamã de terci. Cum e posibil sã trãieºti în
aceste condiþii, ºi sã nu moarã nici unul? Cã n-a murit nici unul atunci, dintre
noi, în frigul ãla, cu lanþurile de nu ne puteam duce nici doi paºi, pânã la
tinetã, nespãlaþi, vai de capul nostru. Dar, eram stãpânii propriilor noastre
acþiuni. Nu trebuia sã muncim pentru duºmani.’’29
Toatã aceastã acþiune a fost întreprinsã de regimul penitenciar de la
Aiud asupra deþinuþilor veniþi de la Nistru, ei fiind consideraþi deosebit de
periculoºi, doar pentru simplul fapt cã au avut neºansa de a se afla acolo în
momentul evadãrii a patru dintre ,,braþele speciale’’. Astfel procesul de
reeducare s-a reluat în alte locaþii concentraþionare, mina de la Nistru
intrând în funcþiunea ei normalã, cu muncitori civili, din anul 1955, prin
intrarea ºi aici în vigoare, cu oarecare întârziere, a Hotãrârii Consiliului de
Miniºtri nr. 337 din 11 martie 1954, care prevedea desfiinþarea coloniilor ºi
punerea în libertate a deþinuþilor politici care s-au reeducat.
În finalul descrierii coloniei de la Valea Nistrului, am considerat
necesarã ºi scoaterea în evidenþã a celor care probabil s-au stins din viaþã la
aceastã minã în perioada funcþionãrii ca ºi colonie de muncã forþatã, pentru
a deschide noi oportunitãþi în anchetele istorice contemporane ºi nu numai.
Aceºtia sunt minerii: Ghilea Ioan, nãscut în Pisculiþa, judeþul Hunedoara
la 10 ianuarie 1904, decedat la 7 aprilie 1954 ºi Herman Andrei, decedat la
27 mai 1954, miner scos la pensie.30
29
30

AIOCIMS, Fond cit., caseta nr. 243 I, interviu cu Sorin Botez.
Arhiva Consiliului local Tãuþii Mãgherãuº, registru de stare civilã cuprinzând decedaþii din
localitate în 1954-1955, fond neprelucrat.
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LABOR COLONIES CONDITIONS FROM
NISTRU MINING EXPLOITATION
(SUMMARY)
Key words: Communist Repression,
forced-labor, political prisoners, mining
exploitation, Escape.
This article was written with the purpose of completing the preliminary writings regarding the Communist Repression from the South
of Maramures Country, thus, being a means of declassification on the
line of political reeducation practiced in the forced-labor colony within
the Mining Exploitation from Nistru.
The lead mine from Nistru did not get away from the nationalization process becoming from 1952 forced-labor colony for the
“undereducated” political prisoners who had very great convictions
brought here from the Mine from Cavnic and Baia Sprie, also from Aiud,
Gherla and the Danube Delta-Black Sea Channel. The labor within this
mine was classified as most of the staff did not have the necessary training and qualifications in the mining field and most of political prisoners
were intellectually trained.
The legislation that settled how the comps and labor colonies
worked had an aleatory, classified character or with various interpretations according to the needs of the “Security Services” in exerting “the
reeducation of the enemies of the people”. The regular activity of this
exploitation was interrupted by the escape of four political prisoners which
happened on the 6-th of June 1953, at the some time with the famous
escape from the Mining Colony from Cavnic, which created many contradictions in the system of the “Security Services”.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

RECENZII

https://biblioteca-digitala.ro

255

256

Revista Arhivei Maramureºene

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureºene

257

BÉLA BALOGH, NAGYBÁNYAI BOSZORKÁNYPEREK
(Procesele de vrãjitorie din oraºul Baia Mare),
Editura Balassi Kiadó, Budapest, 2003 (373 p.),
limba maghiarã
Diana Mureºan
Problematica proceselor de vrãjitorie care au avut loc în oraºul
Baia Mare este foarte puþin cunoscutã 1, neexistând din partea
cercetãtorilor preocupãri în acest sens, în ciuda numãrului mare de
documente inedite referitoare la acest subiect, aflate în pãstrarea Direcþiei
Judeþene Maramureº a Arhivelor Naþionale. Cel care a cercetat ºi a scos
la luminã documente privind aceastã tematicã este d-nul Balogh Adalbert,
arhivist în cadrul Arhivelor Naþionale – Direcþia Judeþeanã Maramureº,
timp de 30 ani ºi autor a numeroase lucrãri, studii ºi articole dedicate în
special istoriei oraºului Baia Mare ºi împrejurimilor acestuia. Eforturile
sale de documentare s-au concretizat în volumul de faþã, care cuprinde o
serie de documente referitoare la procesele de vrãjitorie ºi acte de judecatã
a persoanelor acuzate de vrãjitorie din oraºul liber regesc Baia Mare în
secolele XVII-XVIII. Acesta face parte, alãturi de alte patru volume, din
seria „Izvoarele vrãjitoriei din Ungaria”, proiect iniþiat ºi coordonat de
etnograful Éva Pócs.
1

Din puþinele lucrãri dedicate oraºului Baia Mare (ex. Monografia Municipiului Baia Mare, Baia
Mare, 1972 ), cunoaºtem faptul cã o preocupare deosebitã în secolele XV-XVII din partea
conducerii Bãii Mari, în scopul lãrgirii autonomiei interioare, se manifestã pentru primirea,
pãstrarea ºi întãrirea dreptului de judecatã a tuturor cauzelor din raza oraºului. Astfel, în anul
1484, prin privilegiul acordat de Matia Corvin la 25 iunie, puterea de judecatã a judelui ºi juraþilor
oraºului Baia Mare creºte ºi se lãrgeºte foarte mult prin primirea dreptului de a pedepsi cu
moartea (ius gladii), drept întãrit în anul 1496 de regele Vladislav al II-lea.
Magistratul, ca singurul organ al administraþiei orãºeneºti dezbãtea ºi lua hotãrâri în plenul
sãu ºi numai în caz de forþã majorã cu majoritatea juraþilor. Hotãrârile luate se consemnau în
protocoalele de procese-verbale. Din aceste protocoale, pãstrate în fondul arhivistic începând cu
anul 1560, se poate deduce atât diversitatea problemelor dezbãtute, cât ºi componenþa
magistratului.
Printre cauzele dezbãtute în evul mediu de cãtre instanþa judecãtoreascã a oraºului Baia Mare
sunt amintite în documentele vremii, respectiv în protocoalele de ºedinþã, ºi faimoasele procese
de „vrãjitorie”, frecvente în aceastã perioadã ºi în oraºul nostru. Judele oraºului ºi juraþii luau
mãsuri aspre ºi drastice cu caracter juridic în cazuri de furt, blasfemie, desfrâu sau acte de vrãjitorie.
Astfel, arderea pe rug a persoanelor acuzate de vrãjitorie era o practicã destul de frecventã.
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Aceastã colecþie de documente îmbogãþeºte cercetarea istoricã cu
noi surse arhivistice, care pot asigura o bazã sigurã oricãror investigaþii
ulterioare.
Lucrarea se regãseºte la limita superioarã a informãrii documentare,
având ca sursã, materialul documentar din fondul „Primãria Oraºului
Baia Mare”, pãstrat la Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor
Naþionale. Este ºi motivul principal pentru care am ales ca prezentarea
acestui volum sã nu lipseascã din sumarul unei reviste de istorie localã,
dar ºi datoritã subiectului deosebit de incitant.
Cartea este formatã din mai multe secvenþe, distincte prin conþinut
ºi prin dimensiune. La început, în Introducere, editorul menþioneazã
sursele documentare ºi face referiri la conþinutul lucrãrii. Urmeazã apoi,
studiul etnografilor Kis-Halas Judith ºi Tóth G. Péter, specializaþi în
cercetarea ºi prelucrarea documentelor în care apar menþionate procese
de vrãjitorie, sub aspectul mentalitãþii colective. În baza documentelor
publicate în acest volum, cei doi specialiºti au întocmit o statisticã a
persoanelor implicate în procesele de vrãjitorie care au avut loc în oraºul
Baia Mare în perioada 1631-1770, precizând atât numãrul persoanelor
condamnate la moarte, cât ºi a celor achitate.
Prezentarea documentelor este precedatã de lista versetelor din
Biblie, a legilor ºi a decretelor care apar în actele de acuzare a vrãjitoarelor,
de o listã a abrevierilor ºi de douã hãrþi, una cu conturul zidurilor oraºului
ºi strãzile acestuia la sfârºit de secol XVII, iar ce-a de-a doua reprezentând
oraºul Baia Mare ºi împrejurimile acestuia.
Importanþa volumului rezidã din prezentarea unui numãr de 160
de documente inedite referitoare la procesele de vrãjitorie din Baia Mare
care au avut loc în perioada 1636-1753, transcrise în limba maghiarã din
paleografie latinã ºi maghiarã.
Indicele de nume ºi locuri de la finalul lucrãrii uºureazã mult munca
cercetãtorului. Indicele de nume, reprezintã o redare cronologicã a
persoanelor învinuite ºi condamnate cu menþiunea sentinþei finale sau a
modului de desfãºurare a procesului. În indicele de locuri sunt menþionate
localitãþile, comitatele etc. care apar în documente. În completarea
acestora editorul a întocmit lista juzilor, juraþilor ºi funcþionarilor publici
care au fost implicaþi în procesele de vrãjitorie.
Pe lângã documentele care privesc procesele de vrãjitorie sunt
menþionate ºi alte materiale, inseparabile de acestea, respectiv documente
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referitoare la diferite cercetãri penale, procese de injurii etc. informaþii,
care sunt cuprinse în protocoalele de ºedinþe ºi în actele administrative
ale fondului arhivistic Primãria Oraºului Baia Mare.
Deºi lucrarea pe care o supunem atenþiei Dvs. reprezintã o colecþie
de documente ºi este destinatã în principal istoricilor, s-a dorit de cãtre
editor ca aceasta sã poatã fi utilizatã ºi de cãtre cercetãtori în domeniul
juridic, de cãtre etnografi, lingviºti ºi nu în ultimul rând, se adreseazã
tuturor iubitorilor de istorie localã.
O singurã observaþie aducem editorului, ºi anume, faptul cã lucrarea
nu a apãrut ºi în limba românã pentru a putea fi accesibilã unei categorii
mai largi de pasionaþi ai istoriei.
Sperãm cã apariþia acestei cãrþi se va constitui într-un bun exemplu
ºi pentru alþi cercetãtori (ºi nu numai) interesaþi de valorificarea
documentelor pãstrate în arhive, în general.
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CRISTINA ÞINEGHE, DEZMEMBRAREA
MARAMUREªULUI ISTORIC: DECIZII POLITICE,
REACÞII ªI CONSEMNÃRI ÎN MÃRTURII
CONTEMPORANE (1919-1923),
Bucureºti, Editura Centrul de Studii pentru Resurse Româneºti,
2009, 200 p.
Klara Guºeth
Cu intenþia de a dezvolta tema lucrãrii de licenþã susþinutã în anul
1997 la absolvirea Facultãþii de Arhivisticã din Bucureºti ºi folosind la
maxim scurta dar extrem de bogata experienþã a celui care „gestioneazã”
sursele documentare1, Cristina Þineghe se înscrie în anul 2001 la studiile
doctorale în cadrul Institutului de Istorie „George Bariþ” din Cluj Napoca.
Pe parcursul cercetãrilor efectuate a editat acest volum de documente,
dedicat problemei dezmembrãrii Maramureºului istoric.
Editoarea s-a îndreptat în modul cel mai inspirat, mânatã probabil
ºi de motivaþii de ordin personal2, cãtre o tematicã aproape deloc întâlnitã
în istoriografia româneascã.3 Lucrãrile apãrute în perioada comunistã,
subordonate programului ideologic, au omis în mod voit unul dintre cele
mai importante capitole din istoria Maramureºului. Ceea ce este ºi mai
dureros este faptul cã, acum când autorii beneficiazã de reale posibilitãþi
de documentare, regãsindu-ne în plin proces de liberalizare a accesului
la documente, lucrãrile consacrate subiectului, chiar ºi numai tangenþial,
sunt inexistente.
Lãudabil este însã nu numai ineditul temei abordate, ci însuºi
demersul de a aduna în paginile unui volum cele mai reprezentative
documente cu referire strictã la complexa problematicã a relaþiilor ºi
negocierilor diplomatice de dupã Primul Rãzboi Mondial, ce au avut ca
1

Dupã terminarea facultãþii, în anul 1997 se angajeazã ca ºi arhivist la Direcþia Judeþeanã Maramureº
a Arhivelor Naþionale;
2
Cristina Þineghe s-a nãscut la 7 noiembrie 1973, în Seini (judeþul Maramureº);
3
Alexandru Filipaºcu îºi intituleazã sugestiv, ultimul capitol al lucrãrii Istoria Maramureºului,
apãrutã în anul 1940: „Rãzboiul, Revoluþia, Unirea ºi ciuntirea Maramureºului“;
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scop stabilirea frontierei româno-cehoslovace ºi care au culminat în mod
nefericit, în ceea ce priveºte Maramureºul, prin fixarea râului Tisa, pentru
prima datã, drept graniþã nordicã.
Este deja bine cunoscut cã apariþia fiecãrei colecþii de documente
reprezintã un pas important spre îmbogãþirea istoriei cu surse, fãrã de
care dezvoltarea acesteia ar rãmâne un deziderat nerealizabil. Aceastã
culegere de surse arhivistice este indispensabilã pentru cercetarea istoricã
ºi ea asigurã o bazã solidã oricãror investigaþii care vor avea ca scop
clarificarea ºtiinþificã a ceea ce din pãcate foarte puþini au afirmat cu
tãrie: cã reprezintã o mare eroare politicã.
Din punct de vedere structural, culegerea recenzatã debuteazã cu
un studiu introductiv (pp.3-9) ce cuprinde câteva consideraþii privind
negocierile diplomatice ºi revendicãrile teritoriale ale României, ºi o notã
asupra ediþiei (p.11) în care editoarea înscrie necesarele precizãri asupra
criteriilor metodologice care au stat la baza redactãrii volumului, precum
ºi la modalitatea de utilizare a materialului documentar prezentat în acesta.
Elementul de substanþã îl reprezintã, dupã cum era ºi firesc, cele
76 de documente (pp.19-185) dintre care 65 inedite, referitoare la tematica
declaratã a culegerii, care ca ºi limitã cronologicã acoperã perioada anilor
1919-1923, acestea fiind precedate de o listã (pp.13-17). Trebuie precizat
cã pentru editarea volumului s-a efectuat o sintetizare pe mãsurã. Astfel,
din sursele arhivistice identificate în Arhiva Ministerului Afacerilor
Externe, Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Arhiva Ministerului
Apãrãrii Naþionale etc. editoarea (dupã cum afirmã în nota asupra ediþiei)
a selectat ºi introdus în circuitul ºtiinþific, într-o ordine cronologicã,
documentele în funcþie de ineditul acestora, dar ºi al informaþiei
referitoare la problematica enunþatã, optând pentru o grupare a surselor
identificate într-o succesiune menitã sã conducã la reconstituirea logicã
a evenimentelor din epocã. Au fost introduse în cuprinsul culegerii un
numãr de 11 documente care au mai fost publicate anterior, aspect de
care cititorul este avertizat prin indicarea cotei ºi a ediþiei în care acestea
au vãzut lumina tiparului pentru prima oarã. S-a apreciat cã inserarea lor
este necesarã pentru o unitate a informaþiilor referitoare la dezmembrarea
Maramureºului istoric, cât ºi pentru mai buna punere în valoare a acestora,
dupã cum subliniazã chiar editoarea.
Volumul exploateazã o întreagã moºtenire diplomaticã, aducând
un suflu nou în efortul de înnoire al istoriografiei româneºti, prin faptul
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cã oferã o bazã de documentare ºi de analizã a modului în care a fost
reprezentatã problema Maramureºului istoric la Conferinþa de Pace de
la Paris. Documentele selectate de editor, unele traduse integral din limba
francezã, parcurg firul logic - cronologic al evenimentelor ºi negocierilor
legate de stabilirea frontierei româno-cehoslovace, prin eforturile
diplomaþilor români Ion I.C. Brãtianu4, Alexandru Vaida Voievod5, Take
Ionescu.
Volumul debuteazã cu memoriul Consiliului Naþional Român din
Maramureº, din 3 ianuarie 1919, cuprinzând evoluþia istoricã a
Maramureºului ºi dorinþele românilor maramureºeni pentru trasarea
frontierei de nord a României. Acest memoriu, înaintat de Consiliul
Dirigent lui Ionel I. C. Brãtianu, întãreºte voinþa maramureºenilor
exprimatã prin intermediul delegaþilor la Adunarea de la Alba Iulia, ºi
anume aceea a alipirii întregului Maramureº, inclusiv cel de peste Tisa la
România. Contribuþiile maramureºenilor în acest demers sunt reliefate
ºi prin: memoriul prefectului judeþului Maramureº, din 5 octombrie 1919,
în care se aratã documentat unitatea geograficã indivizibilã a
Maramureºului ºi motivele care impun o corectare a liniei de frontierã
fixatã prin tratatul din 1916; declaraþia în primul Parlament al României
întregite, a reprezentantului rutenilor din Maramureº, Oreste Ilniczkz,
care la 13 decembrie 1919 afirmã în ºedinþa Adunãrii Deputaþilor cã
poporul rutean din Maramureº doreºte sã fie integrat în statul român;
documentaþia întocmitã de dr. Gavril Iuga, deputat de Maramureº, numit
ca expert pe lângã delegaþia românã la Conferinþa de Pace, ce cuprinde
argumente de naturã istoricã, economicã ºi geograficã în scopul
încorporãrii întregului Maramureº la România ºi nu în ultimul rând studiul
lui Alexandru Filipaºcu dedicat ucrainenilor din Maramureº.
Dacã România era departe de a fi stãpânã pe destinul ei, fiind redusã
la rolul unui pion în timpul tratativelor de pace sau dacã ea ar fi putut sã
influenþeze deciziile marilor puteri, valorificând puþinele atuuri avute la
4

Ion I.C. Brãtianu în revendicãrile formulate în cadrul Conferinþei de Pace de la Paris s-a bazat pe
prevederile tratatului secret din 1916, care preconiza sã rãmânã în teritoriul românesc, pãrþile
Maramureºului situate la sud de Tisa, ulterior va depune eforturi pentru alipirea întregului
Maramureº la România.
5
Decizia Consiliului Suprem al Puterilor Aliate ºi Asociate privind linia de frontierã între România
ºi Cehoslovacia, nefiind inclusã în decursul anului 1919 în nici un tratat internaþional, i-a determinat
pe diplomaþii români, Alexandru Vaida Voievod, Take Ionescu sã continue negocierile pentru
obþinerea unei frontiere cât mai avantajoase pentru România, inclusiv dupã retragerea lui Ion
I.C Brãtianu de la Conferinþa de Pace ºi demisia guvernului sãu.
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îndemânã, sunt concluziile pe care vor trebui sã le stabileascã cei care
vor analiza cuprinsul documentelor din acest volum ºi vor trata
problematica propusã.
Însãºi editoarea sperã ca publicarea documentelor cuprinse în
volum sã poatã oferi o bazã minimã de analizã a afirmaþiei fãcute de
marele diplomat român Take Ionescu, care susþinea cã „dacã România,
la Paris, ar fi avut înþelepciunea sã punã în subsidiar, cum se zice în drept,
în a doua linie, alte argumente decât ale tratatului, sã discute frontierele
noastre punct cu punct ºi pe alte merite decât ale tratatului din 1916,
sunt sigur cã ar fi obþinut pentru Maramureº alte frontiere”.
Din structura lucrãrii mai face parte un indice alfabetic al numelor
de persoane, localitãþi sau þãri menþionate în documente ºi trei hãrþi ale
cãror utilitate nefiind necesar sã mai fie subliniatã. În ceea ce priveºte
indicele general, considerãm cã ar fi fost binevenite lãmuriri despre
localizarea acestora, indicarea unitãþii administrative, în care s-a aflat
sau se aflã o localitate. O doleanþã ºi nicidecum o observaþie criticã se
îndreaptã ºi asupra dimensiunii studiului introductiv. Astfel, având în
vedere fascinaþia ºi interesul faþã de acest subiect ne-ar fi interesat o
abordare cava mai detaliatã a problematicii, a contextului istoric al
desfãºurãrii evenimentelor.
Oricâte sugestii s-ar mai putea aduce colecþiei, ele nu vor putea
însã sã ne influenþeze convingerea cã este o lucrare deschizãtoare de
drumuri, publicarea ei fiind un real câºtig, în contextul în care istoria este
privatã de o mare cantitate de izvoare documentare, care sunt ºi la aceastã
orã nepublicate.
Fireºte, ca orice demers de acest gen, el este perfectibil ºi suntem
convinºi cã editoarea va dezvolta în continuare acest subiect extrem de
promiþãtor. În aºteptarea viitoarei lucrãri am considerat însã necesar sã
remarcãm efortul investit pânã în acest moment pentru lãmurirea probabil
a celui mai nefast eveniment din istoria Maramureºului, când aºa cum
afirma Alexandru Filipaºcu „printr-o hotãrâre rapidã s-a aplicat
Maramureºului o operaþie mortalã, care nu þinea seamã nici de
configuraþia sa geograficã, nici de interesele sale economice ºi nici de
dorinþele categorice ale locuitorilor sãi. Redus la o treime ºi lipsit de
legãtura feroviarã cu Polonia ºi cu restul þãrii, Maramureºul a devenit un
judeþ deficitar ºi un colþ mort din trupul viu al României”
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