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Populaţia impozabilă a comitatului Maramureş
la mijlocul secolului al XVI-lea

Dr. Livia Ardelean
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi
Filosofie din Cluj Napoca, Secţia Istorie, în
anul 1992. Din 1992 lucrează ca şi arhivist
la Arhivele Naţionale Cluj. Doctor al
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Catedra de Istorie Medie, coordonator
ştiinţific - profesor universitar dr. Ioan Aurel
Pop, membru corespondent al Academiei
Române, cu teza: ,,Evoluţia economicosocială a Maramureşului istoric în secolul
al XVII-lea”. Autoare a numeroase
articole despre istoria Maramureşului în
secolul al XVII-lea publicate în reviste de
specialitate.

Cuvinte cheie: populaţia
impozabilă, populaţie scutită, darea
de 1 florin, sexagesima iobagilor,
juzii nobililor, strângătorul dării
nobili cu posesie, nobili de o sesie,
supuşi, case noi, fugiţi

M

aramureşul istoric, unul
din teritoriile cu o bogată istorie
şi un număr uriaş de documente
păstrate, dar nedescifrate încă,
ne oferă posibilitatea publicării
şi analizării unor documente
insuficient cunoscute sau chiar
necunoscute.
Un
asemenea
document este prima Conscripţie a populaţiei comitatului, începând din
anul 1530, întocmită cu ocazia strângerii impozitului la două termene
clar stabilite, la Sfântu George (aprilie-mai) şi la Sfântu Mihail (în
noiembrie). Acest document nepublicat încă ne oferă primele date
statistice certe în legătură cu populaţia comitatului Maramureş în secolul
al XVI-lea, în legătură cu contributorii şi scutiţii de la plata impozitului.
Nu putem afirma cu certitudine dacă aceste date sunt absolut corecte,
mai mult ca sigur că există anumite scăpări, dar din analiza lor chiar dacă
nu obţinem informaţii statistice 100% reale avem posibilitatea stabilirii
unor legături documentare cu o epocă demult apusă şi încă insuficient
cunoscută. În prezentarea de faţă ne vom ocupa mai ales de primele
conscrieri, şi anume cele din 1530, 1542, 1543, 1548, urmând ca ulterior
să definitivăm conscrierile şi să încercăm să tragem concluziile care vor
rezulta din analiza întregului material.
	

Conscripţia se află la Arhivele Naţionale Maghiare (M.O.L.), Dica-jegyzékek. Raksy. A.2642. Tom XXI.

https://biblioteca-digitala.ro

14

Revista Arhivei Maramureşene

Conscrierea este primul document de acest tip păstrat pentru secolul
al XVI-lea, secol ce a cunoscut introducerea unui impozit nou (ce nu era
specific populaţiei româneşti) alături de “guinguagesima” aşa numita dare
extraordinară, “subsidium”, “dica”, “rovas”, devenită apoi în intervalul de
timp luat în discuţie impozit ordinar. Vom prezenta în acest număr doar
prima parte a documentului, anii 1530-1548, urmând ca în următorul număr
să finalizăm acest demers de publicare a acestui izvor istoric şi demografic
deosebit.
Analizând întregul document putem aprecia cu generalitate că
această Conscriere a populaţiei nu a respectat întotdeauna aceleaşi rigori, că
modul de conscriere a evoluat şi el şi că prima conscriere, cea din 1530 este
cea mai săracă în informaţii.
1530
Plasa de Sus
Petrova-nobilii aveau 7 porţi iobăgeşti, nobil-1, jude-1, porţi-1
Leordina-nobilii aveau 3 porţi, nobili-2, 1 jude, 3 porţi goale
(deserte), porţi-1
Ruscova- nobilii-2 porţi, 1 jude, 1 poartă, 3 porţi deserte, 3 porţi
paupere
Poienile de Sub Munte-5 porţi, 1 jude, 3 porţi deserte
Vişeu de Jos-nobilii aveau 3 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi,
nobili-4
Vişeul de Mijloc-nobilii-6 porţi, 10 nobili, porţi-1, jude-1
Moisei-4 porţi
Săcel- Petru de Pogán-4 porţi, ţărani liberi-5, 1 jude
Sălişte- Petru de Pogán-8 porţi, 7 ţărani liberi, 1 jude, 1 popă, 2 porţi
deserte
Dragomireşti-nobilii aveau 8 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi, 5
nobili, 1 jude, 1 popă
Cuhea-nobilii aveau 6 porţi, nobili-7, 1 popă, 2 porţi deserte
Ieud-nobilii aveau 10 porţi, nobili-8, 1 jude, 1 popă, 1 morar, 1
fierar
Bocicoel-nobilii aveau 5 porţi, ţărani liberi-1, porţi deserte-1, popă-1
Şieu-nobiliiaveau 5 porţi, nobilii de 1 sesie-1 poartă, nobili-6, 1 jude,
1 popă, 3 porţi deserte
Poienile Izei-nobilii-2 porţi, nobilii de 1 sesie-1 poartă, 1 poartă
desertă
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Botiza-nobilii aveau 3 porţi, nobilii de 1 sesie-4 porţi, 3 porţi deserte,
1 pauperă
Rozavlea-nobilii aveau 17 porţi, 2 juzi, 1 popă, 5 porţi deserte, 4
porţi paupere
Strâmtura-nobilii aveau 8 porţi, 1 jude, 1 popă, 4 porţi deserte, 3
porţi deserte
Plasa Cosău-jude Ştefan Rednic de Giuleşti
Vadu Izei-nobilii aveau 4 porţi, nobilii de 1 sesie-1 poartă, nobili-4,
popă-1, porţi paupere-1
Berbeşti-nobilii aveau 6 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi, nobili7, 1 popă, 1 jude
Giuleşti-nobilii- nobilii de 1 sesie aveau 3 porţi, nobili-11, 1 popă, 1
poartă desertă, nobili-1 poartă, nobili-3
Şugatag-Drágffy avea 11 porţi, 1 jude, 1 popă, 1 casă pauperă, 1
morar
Hărniceşti-Drágffy şi nobilii aveau 10 porţi, jude-1, deserte-4 porţi,
1 popă
Deseşti-nobilii aveau 2 porţi, nobilii de 1 sesie-2 porţi
Mara-Drágffy avea 4 porţi, deserte-3 porţi, 1 ţăran
Hoteni-nobilii aveau 9 porţi, 1 popă, 1 jude, 1 morar, deserte-4 porţi
Vinczfalva (azi partea de sud a satului Budeşti)- nobilii aveau 2 porţi,
nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi, nobili-7, porţi deserte-3
Sârbi-nobili-7, nobilii de 1 sesie-3 porţi, porţi deserte-3, nobili-5, 1
jude
Călineşti-nobilii aveau 4 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 1 poartă,
nobili 9, 3 porţi deserte, 1 popă
Corneşti-nobilii aveau 2 porţi, nobilii de 1 sesie-2 porţi, porţi deserte1, nobil 1
Onceşti- nobilii aveau 4 porţi, nobilii de 1 sesie-1 poartă, nobili 8, 1
popă, 1 morar
Năneşti- nobilii aveau 6 porţi, nobili 1, 4 porţi deserte, 1 jude
Valea Porcului- nobilii aveau 2 porţi, 1 poartă desertă
Văleni-nobilii aveau 6 porţi, nobilii de 1 sesie 1 poartă, 3 porţi
deserte, 1 jude
Berbeşti-nobilii aveau 10 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi, 7
nobili, 1 jude, 1 morar
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Plasa Sighet, jude Mihai Gerhes de Sarasău
Rona de Jos-nobilii aveau 11 porţi, nobili-2, popă-1, jude-1, 4 porţi

Rona de Sus-erau 18 porţi regale, 1 jude, 1 popă
Lunca-Drágffy avea 7 porţi, 3 porţi deserte, 1 jude, 1 popă
Bocicoi-Drágffy avea 18 porţi, porţi deserte-6, paupere-3, juzi-2, 1
popă, 1 morar
Rahău (azi Rahiv)-Drágffy avea 1 poartă
Crăciuneşti-10 porţi, 4 porţi deserte, 1 jude, 1 morar, 1 popă
Virişmort-Petru Pogán avea 4 porţi, cormanişti-2 porţi, 3 nobili, 1
jude
Biserica Albă-nobilii avea 5 porţi, 10 nobili, 3 porţi deserte
Slatina-nobilii aveau 7 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi, nobili
8, porţi deserte 2
Iapa-nobilii aveau 1 poartă, nobilii de 1 sesie aveau 5 porţi, nobili-5,
3 porţi deserte, 1 popă
Sarasău-nobilii aveau 6 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi,
cormanişti-2, nobili 11, 1 jude, 1 popă, 4 porţi deserte
Săpânţa-nobilii aveau 6 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi, nobili
4, 1 popă, 1 jude, 2 porţi deserte
Remeţi-eremiţii aveau 5 porţi, 1 jude, 4 porţi paupere, 2 porţi deserte,
1 transportator
Apşa de Sus-Petru Pogány avea 5 porţi, erau 4 porţi deserte, 1
pauperă, 1 popă, 1 jude
Apşa de Mijloc-nobilii aveau 1 poartă, nobilii de 1 sesie aveau 2
porţi, nobili 15, porţi deserte 2, popă 1, poartă pauperă
Apşa de Jos-nobilii aveau 9 porţi, nobilii de 1 sesie aveau 2 porţi,
nobili 13, 1 jude, 1 poartă prosperă, 3 porţi deserte
Perii Maramureşului (azi Hrusevo)-episcopul avea 4 porţi, călugării
aveau 1 poartă, deserte-2 porţi, alodiu-1, jude 1
Taracz (azi Tereszva)-Ladislau Tholdi avea 15 porţi, deserte 2 porţi,
1 popă, 1 morar, 1 jude
Kirwa (azi Kryva)-Ladislau Tholdi avea 1 poartă, nobil 1, deserte 4
porţi, paupere 2 alodiu 1
Niereşniţa (azi Novoseliţa)-Ladislau Tholdi avea 1 poartă, 3 porţi
deserte, 1 cneaz (kenez), 1 popă
Gania (azi Ganyci)-Ladislau Tholdi avea 2 porţi, 1 cneaz
Keőkenesd (azi Ternovo)-Ladislau Tholdi avea 6 porţi, 3 porţi erau
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deserte, 1 morar, 1 fierar, 1 jude, 1 popă
Irholcz ( azi Vilhivţi)-nobilii aveau 4 porţi, nobili 3, deserte 3 porţi,
paupere 1 poartă, 1 popă, 1 cneaz
Dombo (azi Dubove)-Ladislau Tholdi avea 2 porţi deserte
Neagova (azi Dobrinszke)-Petru Pogán avea 4 porţi, 4 ţărani liberi,
3 porţi deserte, 1 jude
Hust erau 153 porţi, paznicul şi portarii, nobili-12, popi-8, nautişti şi
cormanişti-6, jude şi juraţi-5, porţi paupere scutite-18, deserte-23
Visk-133 porţi, 2 nautişti, 5 juzi şi juraţi, pauperi-17, deserte-9
Teceu-38 porţi, 28 tăietori de sare, nautişti-1, jude şi juraţi-5, porţi
paupere-33, porţi deserte 19
Câmpulung-26 porţi, nautişti şi cormanişti-14 porţi, jude şi juraţi-5,
11 porţi paupere, 16 porţi deserte
Sighet-22 porţi, 100 porţi tăietori de sare şi gepelişti, juzi şi juraţi-5
porţi, 10 porţi paupere, nobili-6, nautişti şi cormanişti 34, tăietori de sare şi
gepelişti-34
La 1530 erau o serie de restanţe, care au fost trecute şi ele pe plăşi.
Din Plasa de Sus câteva localităţi aveau restanţe diferite şi anume, Vişeul de
Jos avea restanţe de 1 florin şi 60 dinari, plătiţi lui Teodor Deac din Vişeul de
Jos. Din Vişeul de Mijloc restanţele erau de 4 florini şi 60 dinari, iar nobilii
de 1 sesie datorau 2 florini. Din Săcel restanţa se ridica la 3 florini şi 40
dinari, cei din Şieu şi Botiza datorau câte 1 florin şi 20 dinari. Nobilii de 1
sesie din Poienile Izei datorau 2 florini, nobilii de 1 sesie din Borşa datorau
1 florin. În total Plasa de Sus datora 17 florini şi 9 dinari.
Din Plasa Cosău restanţele au fost adunate de Ştefan Rednic şi ele se
cifrau la 2 florini şi 40 dinari datoraţi de cei din Deseşti, iar nobilii de 1 sesie
din Giuleşti şi Onceşti, Năneşti, Văleni, Bârsana datorau câte 1 florin, nobilii
de 1 sesie din Budeşti şi Sârbi datorau câte 3 florini.
Restanţele din Plasa Sighet au fost strânse de Mihai Gherheş şi ele
se ridicau la 1 florin în cazul localităţii Rona de Jos, 1 florin şi 60 dinari în
cazul satului Săpânţa, nobilii de 1 sesie din Biserica Albă şi Slatina datorau
câte 3 florini, iar nobilii de 1 sesie din Apşa de Mijloc datorau 3 florini şi 68
dinari.
La 1542 au fost conscrişi nobilii cu iobagi din Maramureş, conscriere
făcută la cererea vicecomitelui Simion Stoica şi Ioan Pop de Sarasău.
Judele Plăşii de Sus, Ştefan Petrovai a consemnat situaţia din
localităţile din Plasa pe care o conducea.
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Plasa de Sus
Petrova-Ştefan de Petrova
Leordina-Ştefan şi Luca de Leordina
Vişeu de Jos-Luca Pop, Brayko, Ştefan Kozma, Simion Pop
Vişeu de Mijloc-George Hawryla, Matei Iwasco, Andrei Symon,
Gradul Hawryla, Ioan Stecz, Ioan Thywadar, Alexiu Malina, Cozma Oroz,
Helia Feyer, Anthon, Simion Gyewrgh
Moisei-Ioan, Simion, Cozma Koman
Săcel-Wankul
Sălişte-Grigore şi Mathia Wlad, Ioan Iugha, Nicolae Byle, văduva
lui Triff, văduva lui Nicolae Wlad, Anthon de Sălişte, Lazar Paczko
Dragomireşti-Nicolae Thywadar, Michail Prykopp, Offrym, Simon
Koza, Simon Dan, Dragomir, Nesthor Thwrkos
Cuhea-Petru şi Ioan Bufftha, Petru de Wirismort, Michail Byzo,
Ladislau şi Mathei Maros, Nikitha Kozpapfya, văduva lui Bogdan
Ieud-Thywadar şi George Balea, Nesthor Iwanko, Thywadar
Dankws, Ioan Illies, George Chyonka, Thywadar Kenderes
Şieu-Thoma Zaz, Ioan Man, Wlad Bwd, Ioan Donka
Bârsana-Stephan Karol, Ioan Barsan, Simion Petherman, Ioan
Moldovan, Simion Bwsak, Lwpsa, văduva lui Francisc Lipcsei
Năneşti-Grigore Moldovan
Onceşti-Thoma şi Grigore de Onceşti, Ioan Ongor, Ioan Gochya, alt
Ioan Gochya, Mathei Gochya, Dan Lenart
Fereşti-Phyce, Agotha
Corneşti-Kyrali
Sârbi-Ioan Balynth, Cozma Balynt
Călineşti-Michael Nemes, Ioan Gywrke, Lwpsa, Chyorba Lukacz,
Lukacz Gywrka, văduva lui Berthe
Budeşti-Luca Bwd
Giuleşti-Kwman, Simon Phyce, Kwman Simon, Thywadar, Paska,
Thoma Perse, Ioan Persa, Perse Kenderes, Francisc Feyer, Bwdnay Pathko,
George Berche
Berbeşti-Zahol, Andrei, Dan, Ladislau Kys, Ioan Bathyn, Helia
Stecz
Vadu Izei-văduva lui Nicolae Syke de Vad
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Plasa Sighet
Judele Plăşii Sighet Francisc Stan i-a conscris şi el pe nobilii cu
iobagi din această Plasă, şi anume:
Rona de Jos-Petru de Rona
Wirismort-Thoma de Wirismort
Sarasău-Andrei Bank, Dan Pop, Baczko, Ioan Berthok, Thoma
Gerhes
Biserica Albă-Petru de Biserica Albă, Ioan Bathin, Simon Botha,
Ioan Pop
Slatina-Petru, Ladislau, Ioan Naan, văduva lui Ladislau Naan, Ihnat
Bordon, Nicolae Steczko, Simon Kwman
Apşa de Mijloc-Dankwl Groza, Ioan Simon, Sandor Simma, Petru
Kazwopp, Ladislau Daan, Ioan Pop, Ladislau, Orczy, Ioan Nesthor, Andrei
Thwrko, Fathwul, Nicolae Pop, Ioan Popsa
Apşa de Jos-Ioan Sandor, Grigore Waryw, Ladislau Groza, Wazyl
Wlassin, Blasiu Borka, Ioan Albul, Philipp Daan, Ihnatius Kozak, Ioan Pop
Kyrwa (azi Kryva)-Emeric de Dolha
Irholcz ( azi Vilhivţi)-Petru de Irholcz ( azi Vilhivţi)
Săpânţa-Andrei Thywadar, Andrei Koztha, Francisc Zthan,
Laurentiu Pop
Iapa-Ilie de Iapa
În Plasa de Jos o serie de nobili originali din satele din Plasa Sighet
deţineau iobagi în Bedeu (Petru de Petrova, Petru Sandor, probabil original
din Apşa de Jos, Simon şi alţii din ramura de Bedeu a familiei Thywadar,
Stephan Pop).
În acelaşi an (1542) au fost conscrişi şi nobilii cu 1 sesie din comitat,
şi anume:
Plasa de Sus
Vişeu de Jos-Borra, Cozma Illyes, Ioan şi Alexiu Belcz, Pinthe, Petru
Kozpap, Helia Iwasko, Ioan Illyes
Vişeu de Mijloc-Alexiu Mikle, Ioan Albwul, Ioan Thuthwla
Săcel-Petru Bornar, Magdo Bodza, Thoma Magdo, Petru Glyga,
Alexiu Magdo, Ioan Gozthola, Thywadar şi Dan Donka, Zanthwl Wrsagh
Sălişte-Simion Hadka, Ioan Boho, Sandor Simon, Ladislau Swffragh,
Wolphgang Wlad, Petru Tath, Simon Meleh, văduva lui Nicolae Thwthwla
Dragomireşti-Nicolae Nazay, George Gryl, Ladislau Wazyl, Petru
Czykala

https://biblioteca-digitala.ro

20

Revista Arhivei Maramureşene

Ieud-Ioan Ficzeko, Coztha Pop
Şieu-Cozma, Blasiu Naan, Dankwl, Ladislau Naan, Nykitha
Gyewrgh, Mandra, George Balas
Plasa Cosău
Bârsana-Clemens de Iapa
Năneşti-Ioan Fodor
Onceşti-Ioan Sthepyl
Fereşti-Blasiu Iwgha, Mathei Chyple, Ioan Waanza, Offryn şi Ioan
Pynthele
Corneşti-Ioan Feyer, Ioan Nemes, Dan Andras
Călineşti-Simon Havryla, Baczko
Sârbi-Dumitru de Sârbi, Stwphan Brasaly, Sandor, Havrila Pop,
Kyra, Ioan Paska, Dradws, Ioan Iwnak, Petru Pop, Sandor Gerecz, Thuwadar
Iozep, Ioan Gondes, Lazar Paska, Lukacs Welenech, Ioan Thoma, Ioan
Kowach
Budeşti-Thywadar Thybyl, Ioan şi Florian Bwd, Michail Czycho,
Petru Zakalos, Cozma Bradul, Simon Kowach, Lazar Berendi, Oppryssa Iza,
Simon Kryskoncza, Stepfan Chyczo, Andrei Gelethas
Wynczfalva (sudul satului Budeşti)-Nicolae Onycza, Mathei Bogdan,
Thoma Stepfan, Thoma Farkas, Michael Copcha, Onycha, văduva lui Thoma
Koka sau Boka
Deseşti-Thywadar, Ioan şi Onissa Kwman, Stephan de Deseşti,
Sandor de Deseşti, văduva lui Wlassyn
Giuleşti-Maczyn Weres
Berbeşti-Michael şi Martin Sthecz, Ioan Moys, Sandor Wanosa,
Ioan Kabalos, Wazko Sandor, Luca Madar, Nykitha Moys, văduva lui Ioan
Sthecz, Michael Fwke, Coroli
Vadu Izei-George de Vadu Izei
Plasa Sighet
Sarasău-văduva lui Sthanizlau, Ioan Bank, Lazar de Sarasău, Ioan
Kys, Thywadar, Luca Kothorla
Slatina-Cozma Stephan, Stephan Nygreli, Simon Bard, văduva lui
Nicolae Zolycz
Apşa de Mijloc-Simion Botha, Ladislau Kozolan, Simon Cozma,
Dan Popşa, Marwska, Iacob Pop
Apşa de Jos-Ioan Thywadar, Nicolae Pop, văduva lui Mathei Wlasyn,
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Dumitru Poztolay, Grigore Hozzw, Hawrila Gyody, Ilholcz, Ioan de Ilholcz,
Ioan Ihobczy, Andrei Cozma
Săpânţa-Thoma Steczko, Thyko, Cozma Thyte, Petru Bose, Laurentiu
Hodos, Mathia Thyte
În întregul comitat, socotind aici şi Plasa de Jos (aici numărul
nobililor era mult mai mic în comparaţie cu celelalte plăşi) au fost conscrişi
un număr 151 nobili de 1 sesie
La 1543 au fost conscrişi nobilii de 1 sesie, şi anume:
Plasa de Sus
Vişeu de Jos-Pasko şi Cozma aveau împreună 1 poartă, Thoma
Illyes-1 poartă, Ioan Belcz-1 poartă, pynthe Nazoye-1 poartă, Simion Pop-1
poartă
Vişeu de Mijloc-Alexiu Mikle, Ioan Tutula, Iwon Hapka, Anthon de
Vişeu aveau fiecare câte 1 poartă
Borşa-Marcu-1 poartă
Săcel-Grigore de Săcel, Dan de Săcel, Simeon Magdwl, Theodor
de Săcel, Botha, Thoma de Săcel, Ioan Bognar şi Petru Bognar de Săcel
deţineau fiecare cîte 1 poartă
Sălişte-Simion Hotthyka, Wolpgang Lad, Andrei Iwtul, Ioan Boho,
Pynthe, Simion Melis, Ladislau Soffrag deţineau fiecare câte 1 poartă
Dragomireşti-Andreiko, Ioan Figa, George Gryel, Ladislau de
Dragomireşti deţineau 4 porţi
Ieud-George Dunca şi Dragomir aveau 2 porţi
Şieu-Luca de Şieu, Blasiu Naan, Cozma de Şieu, Nykyta de Şieu,
George Lazar, Lazar de Şieu deţineu fiecare câte 1 poartă
Plasa Cosău
Bârsana-Kalyn de Bârsana-1 poartă, Luca Bogdan-1 poartă
Năneşti-Ioan Fodor- 1 poartă
Onceşti-Ioan Dan-1 poartă
Fereşti-Blasiu şi Andrei de Fereşti, Mathei Chyple, Petru Pinthe
deţineau fiecare câte 1 poartă
Corneşti-Ioan Nemes, văduva lui Andrei Dan, Ioan Feyer deţineau
fiecare cîte 1 poartă
Văleni-Luca de Văleni-1 poartă
Călineşti-Simon Hawrila şi popa de Călineşti-câte 1 poartă
Sârbi-Sandrin de Sarasău, Vlayko Merche, Kyra de Sârbi, Dragws,
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Luca Gewrcz, Ioan Kowach, Ioan Iwnak, Ioan Paska, Luca Thamas, Thodor
Ioff- aveau fiecare câte 1 poartă, Theodor Iozuph avea 4 porţi
Budeşti-Onycha-1 poartă
Wynczfalwa (sudul, partea de miazăzi a satului Budeşti)-Onycza
Mihai, Thoma Kyra, Koztha, Mathei, Thoma şi Simion de Wynczfalwa, Ioan
Chopcha deţineau fiecare câte 1 poartă
Crăceşti (Mara)-George Berce, Francisc Fuior, Maxzim, Ioan aveau
fiecare câte 1 poartă
Deseşti-Stephan Pop, Sandrin Mihai, Ioan Koman aveau fiecare câte
1 poartă
Berbeşti-Ioan Moiş, Sandrin Ona, Ioan Albul, Stephan Manay,
Ladislau şi Ilie Stecz, Michael Carol sau Coroi, deţineau 10 porţi
Vadu Izei-Ioan Bylycz şi George Lazar aveau 2 porţi
Plasa Sighet
Apşa de Mijloc-Michael Simon, Kozma Simon; Ilie Pop, Văduva lui
crăciun, Ladislau Kozowan, popa deţineau 6 porţi
Apşa de Jos-Dumitru Poztolan, Grigore Hozzw, popa Mykola,
văduva lui Thoma de Crăceşti, Laurentiu de Ieud, Ioan Thywadar aveau 6
porţi
Biserica Albă-Ihnath Moys, Stephan Herea, Mathei Babos, Danci
Ilie, Ples deţineau 5 porţi
Slatina-Stephan Negre, Simon Bard, văduva lui Frynka deţineau 3
porţi
Iapa-Theodor Kotecz, Ioan Mihal, Ioan Kyrali, Ioan Koztha, Ioan
Ona, Ilie Zahwl de Iapa, Ilie de Iapa, Grigore de Iapa, Somliu de Iapa
deţineau 10 porţi
Săpânţa-Pricop, Cozma Thythe, Petru Kosa, Laurentiu Holdos,
Mathia Thythe, Thoma Stheczka deţineau 6 porţi
Bedeu (aziBedevlia)-Luca Nemes-1 poartă
Irholcz ( azi Vilhivţi)- Petru de Bedeu şi Andrei deţineau 1 poartă
La 1543 au fost conscrişi şi nobilii cu posesie (possesionati)
Petrova-Stephan de Petrova, care plătea pentru porţile de iobagi 6
florini ? şi sexagesimă 3 florini şi 2 dinari
Poienile de sub Munte-George de Petrova plătea pentru iobagii din
porţi 8 florini şi sexagesima 1 florin şi 58 dinari
Ruscova-erau 8 porţi iobăgeşti pentru care sexagesima era 5 florini
şi 3 dinari, 2 porţi iobăgeşti şi curtea nobiliară erau deserte
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Leordina-Luca şi Ştefan de Leordina deţineau 6 porţi iobăgeşti,
sexagesima era de 2 florini şi 2 dinari
Vişeu de Jos-nobilii cu posesie Stephan, Brayko, Sandrin de Vişeu
de Jos, sexagesima 1 florin, 5 porţi iobăgeşti, restanţe de 2 florini
Vişeu de Mijloc-erau 9 nobili cu posesie, George, Andrei, Mathei,
Ioan Cozma, Bradwl, Theodor, Alexiu Malina, Ilie Feyer, aveau 8 porţi
iobăgeşti, sexagesima era de 2 florini şi 12 dinari, restanţele erau de 1 florin
şi 2 dinari
Moisei-Ioan, Simon şi Cozma Koman era nobili cu posesie, aveau 11
iobagi în porţi, sexagesima era de 3 florini şi 12 dinari
Borşa-12 nobili, 6 iobagi în porţi, sexagesima 2 florini şi 2 dinari
Săcel-7 nobili cu posesie Nicolae Balya de Ieud, Ioan Laad, Mathia
Laad, Pop Lazar, Anthoniu, Iwanko Iwga, văduva Eufrosina, iobagi în porţi
erau 7, sexagesima era de 2 florini şi 35 dinari, inquilinii plăteau 25 dinari
Dragomireşti-nobilii cu posesie erau Dragomir, Turcus, Nesthor,
Simon Grad, Simon Fodor, Offryn, Michael, Thoma de Dragomireşti, iobagi
în porţi erau 9, sexagesima era de 3 florini şi 2 dinari
Cuhea-nobili cu posesie erau Petru Bupfta, Michael Bizo, Nekyfor,
Ladislau Maros, Mathei Maros, văduva lui Petru de Wirismort, văduva lui
Bogdan- 7, aveau 10 porţi iobăgeşti, sexagesima era de 3 florini şi 35 dinari
Bocicoel-iobagii plăteau 3 florini şi 35 dinari sexagesimă
Ieud-nobilii cu posesie-Ioan de Ieud, Theodor Kenderes, George şi
Theodor Balya, Nestor, Ioan Feczego, Theodor de Ieud-7, iobagi în porţi-11,
sexagesima era de 3 florini şi 16 dinari
Şieu-nobili cu posesie văduva lui Phylip Donka, Ioan Man, Ladislau
de Şieu, Thoma Zaz, iobagi în porţi 7, sexagesima era de 2 florini şi 35
dinari
Botiza-iobagi 5 porţi, sexagesima era 1 florin şi 12 dinari, de aici
primea Ioan de Ieud, judele plăşii ca salariu 2 florini
Poienile Izei-iobagi 4 porţi, aveau o sexagesimă de 1 florin şi 34
dinari
Rozavlea-iobagi 14 porţi, sexagesima de 4 florini şi 14 dinari
Slătioara-iobagi 5 porţi, sexagesima 1 florin şi 12 dinari, o poartă era
restantă, fiind desertă
Strâmtura-10 iobagi în porţi, sexagesima era de 1 florin şi 35 dinari.
În total pentru Plasa de Sus sexagesima se ridica la 218 florini şi 9
dinari
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Plasa Cosău
Bârsana- nobili cu posesie erau Stefan Karol, Ioan Moldovan,
Dumitru Pethriman, Ioan de Bârsana, Simon Bwsak, iobagi în porţi erau 13,
sexagesima era de 4 florini şi 35 dinari, 1 inquilin
Năneşti- nobil cu posesie era fiul Ioan Moldovan de Bârsana, iobagi în
porţi erau 8, sexagesima era de 2 florin âi şi 12 dinari, 2 porţi erau restante
Onceşti-nobili cu posesie erau Thoma de Onceşti, Ioan Ongor, Ioan
Gocza, Dan Illyes, Grigore de Onceşti, Ioan Gocza, erau 4 porţi iobăgeşti,
sexagesima 1 florin şi 34 dinari
Fereşti-Fycze de Fereşti era nobil cu posesie
Corneşti-nobil cu posesie era Rad Kyra, iobagi în porţi erau 4,
sexagesima era de 1 florin şi 34 dinari
Văleni-8 porţi iobăgeşti, pentru care sexagesima era de 2 florini şi
12 dinari
Călineşti-nobili cu posesie-Michael Nemes, Ioan Csorba, văduva lui
Danci Nemes, văd. lui Bercze, Luca Iwrka, Ioan Iwrka, 6 porţi iobăgeşti,
sexagesima de 2 florini şi 2 dinari
Sârbi-nobili cu posesie Dumitru de Sârbi, George Balynth, 5 case
iobăgeşti, sexagesima 1 florin şi 12 dinari, Petru de Rona 1 poartă
Budeşti-nobili cu posesie Luca Bwd, Ioan Santha, Theodor Thebyl,
3 porţi iobăgeşti, sexagesima 1 florin şi 2 dinari
Winczfalwa (partea de miazănoapte a satului Budeşti)- 1 poartă de
iobagi, sexagesima 34 dinari
Breb-14 porţi iobăgeşti, sexagesima 4 florini şi 9 dinari
Hărniceşti-9 porţi iobăgeşti, sexagesima 3 florini şi 2 dinari, erau
restante 6 porţi
Hoteni-2 porţi iobăgeşti, sexagesima 11 dinari
Şugatag-Dragfyy avea 7 porţi, sexagesima 2 florini şi 35 dinari
Giuleşti-nobili cu posesie Stephan Rednek, Simon şi Ilie Fycze, Ioan
şi Thoma Perse, preotul din Giuleşti, Berche
Crăceşti-Dragfyy avea 2 porţi, sexagesima era de 11 dinari
Deseşti-nobil cu posesie era Thoma Roman de Deseşti, avea 4 porţi
iobăgeşti, sexagesima de 1 florin şi 4 dinari
Berbeşti-nobil cu posesie Ioan Bathyn, Zahwul, Albert şi Ioan Kys,
Nicolae de Berbeşti, care aveau 5 porţi iobăgeşti, sexagesima de 1 florin şi
12 dinari
Vadu Izei-nobil cu posesie era văduva lui Nicolae de Vad, care avea
5 iobagi în porţi, sexagesima era de 1 florin şi 12 dinari, din acest sat judele
Ioan Kys primea pentru salariu 4 florini
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Plasa Sighet
Rona de Jos-nobil cu posesie Petru de Rona, 11 iobagi în porţi,
sexagesima 3 florini şi 35 dinari
Rona de Sus-8 porţi iobăgeşti, sexagesima 2 florini şi 12 dinari
Lunca-6 porţi iobăgeşti, sexagesima 2 florini şi 2 dinari
Rahău (azi Rahiv)-1 poartă, sexagesima 32 dinari
Bocicoi-17 porţi iobăgeşti, sexagesima 5 florini şi 40 dinari, deserte
7 porţi
Crăciuneşti-14 porţi iobăgeşti, sexagesima 4 florini şi 13 dinari
Wirişmort-nobil posesionat Thoma de Wirismort, iobagi în porţi4,
sexagesima 1 florin şi 34 dinari, porţi deserte 1
Apşa de Sus-7 porţi iobăgeşti, sexagesima 2 florini şi 38 dinari
Apşa de Mijloc-nobili cu posesie Ioan Pop, Lazar Oroz, Ladislau
Dan, Ioan Popşa, Ioan Simon, Dankwl Goczo, George Thwrka, Mathei
Kozma, Petru Kozpop, Fatwl Iwanchoc, Iacob Marwska, sandrin Simon, 2
porţi iobăgeşti, care îi dădeau judelui Francisc Sthan ca salariu 34 dinari
Apşa de Jos-nobili cu posesie văduva lui Lazar, Ioan Alb, Ioan Ihnat,
Blasiu Borka, Ioan Popa, Ioan Sandor, Ladislau Wlazen, Ladislau Gorzo,
Blasiu Fylep, iobagi în porţi?, sexagesima 4 florini şi 3 dinari
Slatina-nobili cu posesie Ladislau, Petru Nan, văduva Anastasia,
Simon Roman, Ihnath Bordon, Nicolae Kys, Kozma
Peri (azi Hrusova)-4 porţi iobăgeşti cu sexagesima de 1 florin şi 34
dinari
Iapa-iobagi 1 poartă, sexagesima 34 dinari
Sarasău-nobili cu posesie Thoma Gerhes, Andrei Bank, Ioan berthok,
lazar Dancs, Luca Kotsorda, Pop Dan, văduva lui Ioan Gerhes, Iancho de
Sarasău, 15 porţi iobăgeşti, sexagesima 8 florini
Remeţi-6 porţi iobăgeşti, sexagesima 1 florin şi 6 dinari
Kyrwa (azi Kryva)- Emeric de Dolha era nobil cu posesie, 2 porţi
iobăgeşti, sexagesima 11 dinari
Kökenesd (aziTernova)-7 porţi iobăgeşti, sexagesima 2 florini şi 35
dinari
Irholcz (azi Vilhivţi)-nobili cu posesie Pohac, Chonca, 2 case
iobăgeşti, plăteau pentru salariul judelui 1 florin
Nereşniţa (azi Novoselita)-6 porţi iobăgeşti, sexagesima 1 florin
Gania (azi Ganyci) -6 porţi iobăgeşti, sexagesima 2 florini şi 2 dinari,
mai multe restanţe
Dombo (azi Dubove)-2 porţi iobăgeşti, cu sexagesima 11 dinari
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Nyagova (azi Dobrianszke)-6 porţi iobăgeşti, sexagesima 2 florini
şi 2 dinari
În ceea ce priveşte împărţirea locuitorilor din cele 5 oraşe, situaţia
acestora se prezintă astfel: Hust-68 porţi iobăgeşti, ce plăteau sexagesima
28 florini şi 67 dinari, 50 de porţi erau locuite de populaţie săracă şi 37 porţi
erau goale, (deserte), iar 8 persoane erau înregistrate ca nobili cu posesie,
şi anume Adam Ezek, George Literatul, Matei Literatul, Ioan Nagywathy,
Stephan Kwlchar, Vicecomitele, Albert Bodo Ioan era preotul bisericii cu
hramul Sfânta Cruce. În Wisk au fost înregistrate 108 porţi, ce plăteau 34
florini şi 75 dinari ca sexagesimă, 39 porţi paupere. Localitatea Teceu era
ceva mai mică, având 51 porţi, cu o sexagesimă de 23 florini şi 34 dinari, 53
porţi paupere, 21 porţi deserte. În Câmpulung au fost înregistrate 30 porţi,
ce plăteau o sexagesimă de 1 florin şi 5 dinari, 50 porţi paupere, 58 porţi
deserte, de aici se plătea un impozit de 30 florini şi sexagesimă de 11 florini.
În Sighet iobagii plăteau 11 florini şi 21 dinari, tăietorii de sare-51, nautiştii37, contabilii din cele 3 câmpuri-10, aurari-2, gepelişti (lucrători la aparat)-3,
cărbunar-1, cel ce căra pâinea-1, lucrător cu palmele-1, mercenar-1, deserte
12 porţi. La Sarasău erau 3 cormanişti, 16 porţi plăteau un impozit de 21
florini şi 12 dinari.
În anul 1543 au fost numărate toate porţile din comitat, ce trebuiau
să plătească ca dică a iobagilor 1 florin, şi anume:
Plasa de Sus
Petrova-9 porţi, Leordina-9 porţi, Ruscova-19, Poienile de Sub
Munte-9 porţi, Vişeu de Jos 13 porţi, Vişeu de Sus-19 porţi, Moisei-11 porţi,
Borşa-0, Săcel-1 poartă, Sălişte-17 porţi, Dragomireşti-16 porţi, Cuhea15 porţi, Ieud-16 porţi, Botiza-10 porţi, Poienile Izei-9 porţi, Şieu-4 porţi,
Rozavlea-11 porţi, Strâmtura-16 porţi, Slătioara-4 porţi, total 218 porţi.
Plasa Cosău
Bărsana-18 porţi, Năneşti-10 porţi, Onceşti-8 porţi, Valea Porcului3 porţi, Fereşti-1 poartă, Corneşti-3 porţi, Călineşti-8 porţi, Sârbi-8 porţi,
Budeşti-5 porţi, Onceşti-2 porţi, Hadpathak-20 porţi, Hărniceşti Dragfyy şi
nobilii aveau 11 porţi, Şugatag-11 porţi, Crăceşti-5 porţi, Deseşti-6 porţi,
Hoteni-2 porţi, Giuleşti-13 porţi, Berbeşti-5 porţi, Vadu Izei-7 porţi, total
146 porţi sau 156.
Plasa Sighet
Rona de Jos-14 porţi, Lunca-10 porţi, Rahău (azi Rahiv)-2 porţi,
Bocicoiu Mare-25 porţi, Crăciuneşti-17 porţi, Wirismort-5 porţi, Sarasău-13
porţi, Iapa-20 porţi, Slatina-3 porţi, Biserica Albă-10 porţi, Apşa de Mijlochttps://biblioteca-digitala.ro
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12 porţi, Apşa de Sus-12 porţi, Apşa de Jos-12 porţi, Perii Maramureşului-4
porţi, Găneşti (azi Ganyci)-7 porţi, Dombo (azi Dubove)-4 porţi, Nereşniţa
(azi Novoselita)-8 porţi, Irholcz ( azi Vilhivţi)-10 porţi, Kökénesd-13 porţi,
Niagova-8 porţi, Kyrwa (azi Kryva)-3 porţi, Taracz (azi Tereszva)-14 porţi,
Săpânţa-6 porţi, Remeţi-5 porţi, total 239 porţi.
În Plasa de Jos erau conscrise 278 porţi, în întreg comitatul au fost
supuse impozitului de 1 florin un număr de 936 porţi
De domeniul Hust mai ţineau şi 37 porţi , şi de domeniul sării din
Coştiui ţineau 11 porţi.
În 1542 au fost conscrise şi sumele pe care trebuiau localităţile
maramureşene ca sexagesimă a iobagilor, şi anume:
Plasa de Sus-jude Stefan de Petrova
Petrova-6 florini, leordina-6 florini, Ruscova-12 florini şi 47 dinari,
Poienile de Sub Munte- 6 florini, Vişeu de Jos-8 florini şi 16 dinari, Vişeu de
Sus-12 florini şi 47 dinari, Moisei-10 florini, Borşa-6 florini, 47 dinari, Săcel
12 florini, 47 dinari, Sălişte-11 florini şi 33 dinari, Dragomireşti 10 florini şi
12 dinari, Ieud-10 florini şi 12 dinari, Bocicoel-6 florini şi 12 dinari, Botiza6 florini, Poienile Izei-2 florini şi 11 dinari, Rozavlea-14 florini şi 3 dinari,
Strâmtura -10 florini şi 12 dinari, Slătioara-2 florini şi 11 dinari.
Plasa Cosău-jude Ioan Kys
Bârsana-12 florini, Văleni-6 florini şi 12 dinari, Năneşti-6 florini şi
12 dinari, Onceşti-5 florini şi 24 dinari, Valea Porcului-1 florin şi 79 dinari,
Fereşti 47 dinari, Corneşti-1 florin şi 79 dinari, Călineşti-5 florini şi 34 dinari,
Sârbi-5 florini şi 34 dinari, Budeşti 3 florini şi 33 dinari, Onceşti-1 florin şi
33 dinari, Hoteni 13 florini şi 37 dinari, Hărniceşti-7 florini şi 33 dinari,
Şugatag-7 florini şi 33 dinari, Berbeşti-3 florini şi 33 dinari, Deseşti-3 florini
şi 79 dinari, Hoteni-1 florin şi 33 dinari, Vadu Izei-4 florini şi 47 dinari.
Plasa Sighet-jude Francisc Zthan
Rona de Jos-9 florini şi 33 dinari, Lunca-6 florini şi 47 dinari, Rahău
(azi Rahiv)-1 florin şi 33 dinari, Bocicoiu Mare-6 florini şi 11 dinari şi
jumătate, Crăciuneşti-11 florini şi 33 dinari, Virişmort-3 florini şi 33 dinari,
Sarasău-8 florini şi 10 dinari şi jumătate, Iapa-13 florini şi 36 dinari şi
jumătate, Slatina-1 florin şi 78 dinari şi jumătate, Biserica Albă-6 florini şi 11
dinari, Apşa de Mijloc-8 florini, Apşa de Sus-8 florini, Perii Maramureşului
(azi Hrusevo)-2 florini şi 10 dinari, Dombo (azi Dubove)-2 florini şi 10 dinari,
Găneşti-2 florini şi 11 dinari, Nereşniţa (azi Novoselita)-5 florini, Irholcz
( azi Vilhivţi)-6 florini şi 10 dinari şi jumătate, Kőkenesd (azi Ternovo)-7
florini şi 10 dinari şi jumătate, Kyrva-2 florini, Taracz (azi Tereszva)-9 florini
şi 33 dinari, Săpânţa-4 florini, Remeţi-3 florini şi 33 dinari.
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La numărarea locuitorilor din cele 5 oraşe situaţia se prezenta astfel:
Hustul, împreună cu juzii oraşului, avea 153 porţi, Wiskul, împreună cu juzii,
avea 154 porţi, Teceul, împreună cu juzii, avea 104 porţi, Câmpulungul,
împreună cu juzii, avea 55 porţi, Sighetul, împreună cu juzii, corăbierii,
tăietorii de sare, gepeliştii, cormaniştii avea 168 porţi, în total au fost
înregistrate 659 porţi, care erau impuşi unui impozit de 1 florin.
Conscrierea pe anul 1548 a comitatului Maramureş făcută la
dispoziţia Conventului din Tyrnava, prin care dicatorul Ioan Makai, a dispus
strângerea impozitului de 1 florin, a consemnat următoarea situaţie:
Plasa de Sus-jude Ioan de Bedeu din Ieud
Petrova-nobilul Stepfan de Petrova avea 6 porţi, 2 porţi erau deserte,
2 porţi paupere ale judelui, 1 jude
Leordina-nobilul Stanislau de Leordina-4 porţi, Stephan de Petrova
şi Emeric de Dolha deţineau fiecare câte 2 porţi, 1 poartă era pauperă, 1
jude. La termenul al doilea al predării impozitului Emeric de Dolha deţinea
1 singură poartă
Poienile de Sub Munte-Petru de Petrova şi Emeric de Dolha aveau
fiecare câte 2 porţi, George de Petrova avea 1 poartă, 1 jude, 1 poartă pauperă.
La al doilea termen George de Dolha avea 2 porţi
Ruscova-Petru de Petrova şi Emeric de Dolha aveau fiecare câte 5
porţi, George de Dolha avea 4 porţi, Petru de Petrova avea 1 poartă, deserte
erau 4 porţi, paupere-2 porţi, 1 jude. La al doilea termen de predare a fost
înscrisă cu 1 poartă văduva lui Petru de Dolha, decedat între timp
Vişeu de Jos-Petru de Rona şi Stephan Botha aveau 3 porţi, 1 poartă
era desertă
Vişeu de Mijloc-Mihail (sau Andrei) Havrilă şi Csyoban Todor
aveau fiecare câte 2 porţi, Stecz Ioan-1 poartă, 1 inquilin, 1 jude. La a doua
conscriere cei 3 nobili aveau 5 porţi înscrise. Tot atunci a fost consemnat şi
numărul nobililor cu sesie care nu plăteau impozit-8
Vişeu de Sus, nou înfiinţat (Wywysso) –nobilii aveau 2 porţi. La
a doua conscriere au fost consemnaţi şi 3 nobili cu sesie
Moisei-Simon, Ioan şi Kozma Roman aveau 4 porţi, Ioan Lardeze
(Lar)-2 porţi, copărtaşii lui (Ioan Wlassyn, Thoma şi Andrei Iwga) aveau 3
porţi, 1 poartă era pauperă, 1 jude
Borşa-nobilii din Vişeu de Mijloc deţineau 5 porţi. La a doua
conscriere au mai fost număraţi şi 2 nobili de 1 sesie ce nu erau impuşi,
precum şi judele
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Săcel-nobilii aveau 1 poartă. La a doua numărătoare au fost trecuţi şi
11 nobili cu sesie, ce nu erau supuşi impozitării
Sălişte-nobilii aveau 6 porţi, paupere-1 poartă, 1 jude. La a doua
conscriere au mai fost număraţi şi 11 nobili cu posesie, precum şi 1 jude
Dragomireşti-nobilii aveau 7 porţi, poarta judelui era desertă, alte 2
porţi erau şi ele deserte, jude-1. La a doua conscriere au mai fost număraţi şi
11 nobili cu posesie
Bocicoel-nobilii aveau 7 porţi, deserte-1, jude-1, ce era pauper,
pauper-2. La a adoua conscriere nobilii deţineau 8 porţi
Cuhea-nobilii aveau 11 porţi, paupere-1, deserte-2, judele-1 poartă.
La a doua conscriere au fost trecuţi toţi nobilii şi porţile deţinute, şi anume
Bogdan-1 poartă, Petru Bwffta-1 poartă, Michael Byzo-2 porţi, văduva
lui Phatwl-2 porţi, Mathia şi Ladislau Marws deţineau fiecare câte 2 porţi,
Nekifor deţinea 1 poartă, Ioan de Ieud deţinea şi el 1 poartă, 3 porţi erau
paupere, 1 poartă era desertă, judele avea 1 poartă
Ieud-nobilul Ioan de Ieud şi fraţii lui aveau 10 porţi, 3 porţi paupere,
2 porţi deserte, 1 jude. La a doua conscriere au fost număraţi şi 2 nobili cu
posesie
Rozavlea-nobilii Petru de Petrova, Emeric de Dolha şi fraţii lor aveau
13 porţi, 4 porţi erau paupere, 1 casă nouă, 1 jude. La a doua conscriere
numărul porţilor iobăgeşti era 14, Sigismond Ztoyca avea 1 alodiu
Botiza-Emeric de Dolha şi fraţii săi aveau 5 porţi, paupere-3 porţi,
1 jude
Poienile Izei-nobilii Ioan Donka şi copărtaşii săi (Ioan Donka de
Şieu, Thoma Zaz, Ladislau Balass) aveau 3 porţi, 1 poartă era desertă, 1
jude
Şieu-Ioan Donka avea 4 porţi, 1 poartă era pauperă, 2 porţi erau
deserte, 1 poartă era pauperă, 1 jude. La a doua conscriere erau 3 porţi şi 7
nobili de o sesie
Slătioara-nobilii aveau 4 porţi. 1 poartă era pauperă
Strâmtura-nobilii aveau 13 porţi, paupere erau 3 porţi, 1 casă nouă,
1 jude
Plasa Cosău-jude Ioan Berchy
Bârsana-nobilii aveau 10 porţi, 1 poartă era pauperă şi scutită de
impozit, paupere erau 3 porţi, deserte-2, jude-1. La a doua conscriere au fost
număraţi şi nobilii de 1 sesie-7
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Văleni-nobilii ( Karol sau Coroi Ioan, Ioan de Bârsana, Francisc Tite,
Gochia Ioan, Rad Kyra, Sandrin, Luca) aveau 7 porţi, pauperă-1, jude-1. La a
doua conscriere a fost numărat 1 nobil cu posesie
Năneşti-nobilii (Grigore de Onceşti, Gochia Ioan, Dan, Petru şi alţii)
aveau 9 porţi, jude-1. La a doua numărătoare nobilii aveau 8 porţi nobiliare,
în sat fiind înregistrat şi 1 nobil cu posesie
Onceşti-nobilii aveau 3 porţi, deserte-4 porţi, jude-1. Nobilii de 1
sesie, ce nu erau impozitaţi, erau în munăr de 8
Valea Porcului-nobilii (Wngur Ioan, Petru, Gochia Ioan) aveau 3
porţi, la a doua impozitare 1 poartă era pauperă
Vadu Izei-1 poartă, 1 poartă a morarului era pauperă şi scutită
Corneşti-nobilii aveau 5 porţi, paupere-1 poartă, 1 jude. La a doua
numărătoare situaţia înregistrată era puţin diferită, nobilii fiind înregistraţi cu
1 poartă, alte 4 porţi fiind înregistrate ca aparţinând nobililor de 1 sesie, ce nu
erau impozitaţi, 1 poartă era desertă
Fereşti-nobilul Fyce avea 1 poartă, care era restantă, 1 alodiu, în sat
locuind şi 7 nobili de 1 sesie
Sârbi-nobilii (Ioan Donka, Ioan Stecz, Luca de Budeşti şi alţii) aveau
6 porţi, 1 poartă era desertă, 1 jude. La a doua conscriere au fost înregistraţi
şi 21 nobili de 1 sesie, ce nu erau supuşi impozitării
Budeşti-nobilii (Luca Bwd, apoi George de Sârbi) aveau 1 poartă, 1
casă nouă. La a doua conscriere au fost număraţi şi 16 nobili de 1 sesie
Wyncsfalwa (sudul, partea de miazănoapte a satului Budeşti)nobilul Luca Bwd avea 1 poartă, paupere-1 poartă, 1 casă nouă. La a doua
numărătoare au fost înregistraţi 8 nobili de 1 sesie
Breb-nobilii (Gerhes Ioan şi alţii) aveau 17 porţi, pauperă-1 poartă,
1 casă nouă, 1 jude
Hoteni-nobilii aveau 3 porţi, 1 casă nouă. Cele 3 porţi iobăgeşti erau
restante la a doua numărătoare
Crăceşti (Mara)-văduva lui Drágffy-4 porţi, 1 casă nouă, 1 libertin.
La a doua numărătoare văduva lui Drágffy avea deja 8 porţi, 1 casă era arsă
Deseşti-nobilii Roman Todor, Todor Pop şi alţi copărtaşi aveau 4
porţi, judele-1 poartă. La a doua conscriere au fost înregistraţi şi 6 nobili de
1 sesie
Hărniceşti-văduva lui Drágffy avea 5 porţi, nobilii aveau 4 porţi,
paupere erau 4 porţi, deserte-3 porţi, satul avea 3 juzi
Şugatag-văduva lui Drágffy avea 16 porţi, 1 casă nouă, 1 jude, 1
libertin. La a doua numărătoare a fost înregistrat şi 1 krainyk
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Giuleşti-nobilii aveau 1 poartă, 1 poartă era pauperă, 1 poartă era
desertă. La a doua numărătoare poarta nobiliară era restantă, în sat fiind
înregistraţi şi 8 nobili de 1 sesie
Berbeşti-nobilii aveau 4 porţi, Toma Bathin de Wirişmort avea 1
poartă, care era desertă datorită inundaţiilor (pro aguarum inundacitus tota
domus desolata). La a doua numărătoare au fost trecuţi şi 6 nobili de 1 sesie
neimpozitaţi
Vadu Izei-nobilii aveau 5 porţi, judele era sărac. La a doua
numărătoare au fost număraţi şi 2 nobili de 1 sesie, nesupuşi impozitării
Plasa Sighet-jude Thoma Gerhes de Sarasău
Wirişmort-Egidiu Brodarici avea 3 porţi, paupere erau 3 porţi, 1
jude, 1 alodiu. La a doua conscriere Thoma de Wirismort avea şi el 1 poartă
Crăciuneşti-Egidiu Brodarici şi nobilii aveau 14 porţi. La a doua
numărătoare s-a mai consemnat şi 1 poartă pauperă, 1 jude, 1 cormanist
Rona de Sus-era domeniul reginei, ţinea de minele de sare, iar
conscrierea locuitorilor se făcea la Coştiui
Rona de Jos-nobilii aveau 11 porţi, paupere-1 poartă, deserte-4,
jude-1
Rahău (azi Rahiv)-văduva lui Drágffy avea 2 porţi, 1 poartă era
desertă
Lunca-văduva lui Dominic Drágffy avea 8 porţi, 1 casă nouă, 1 casă
arsă, 1 jude, 1 libertin
Bocicoiu Mare-văduva lui Dominic Drágffy avea 21 porţi, pauper-3
porţi, 1 casă nouă, 1 jude. La a doua numărătoare au fost înregistraţi 2 juzi
Biserica Albă-nobilii aveau 4 porţi, 1 poartă era pauperă. La a doua
numărătoare au fost înregistraţi 8 nobili de 1 sesie, neimpozitaţi
Slatina-nobilii aveau 2 porţi, 1 poartă era desertă. La a doua
numărătoare au fost înregistraţi şi 5 nobili de 1 sesie
Apşa de Sus-Brodarici avea 6 porţi. La a doua numărătoare acesta
avea doar 5 porţi, alte 4 porţi fiind paupere, 1 poartă fiind desertă, 1 libertin,
1 poartă era restantă
Apşa de Mijloc-nobilii aveau 2 porţi. La a doua numărătoare au fost
trecuţi şi 13 nobili de 1 sesie ce nu plăteau impozit
Apşa de Jos-nobilii aveau 10 porţi, 1 casă era nouă, 1 jude, 2 porţi
ale judelui şi juraţilor erau goale
Perii Maramureşului (azi Hrusevo)-călugării români aveau 4 porţi,
paupere-1 poartă, 1 casă nouă, 1 alodiu
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Taracz (azi Tereszva)-Emeric de Dolha avea 8 porţi, 1 poartă era
pauperă, 1 casă nouă, 3 porţi deserte, 1 jude
Kyrwa (azi Kryva)-Emeric de Dolha-4 porţi, paupere-2 porţi, 1 casă
nouă, 1 jude. La a doua numărătoare numărul porţilor paupere a crescut la 4
Kőkenesd (azi Ternovo)-Egidiu de Dolha-7 porţi, paupere-11 porţi,
1 casă nouă, desertă-1 poartă, 1 jude
Dombo (azi Dubove)-Egidiu de Dolha-2 porţi
Găneşti (azi Ganyci)-Egidiu de Dolha-4 porţi, pauper-1 poartă (a
judelui)
Nereşniţa (azi Novoselita)-Emeric de Dolha-5 porţi, deserte-2 porţi,
1 jude
Irholcz ( azi Vilhivţi)-Egidiu de Dolha-3 porţi
Neagova (azi Dobrinszke)-Brodarici-5 porţi, paupere 3 porţi, jude
1 poartă
Remeţi-eremiţii aveau 4 porţi, haiduci-5 porţi, paupere-2 porţi, 1 casă
nouă, cormaniştii ce transportau sare (numărul lor nu este trecut)-probabil 1
poartă, aşa cum apare la a doua numărătoare
Săpânţa-nobilii aveau 5 porţi, 1 poartă pauperă, 1 casă nouă, 1 jude.
La a doua numărătoare au fost trecuţi şi 6 nobili de 1 sesie
Sarasău-nobilii aveau 6 porţi, paupere-2 porţi, 1 poartă „nautista
salium”, nautişti şi cormanişti ce lucrau la transportul sării-7 porţi, jude-1.
La a doua numărătoare au fost trecuţi şi 5 nobili de 1 sesie
Iapa-toţi locuitorii erau nobili de o sesie. La a doua numărătoare
apare şi numărul acestora, 11
Coştiui-ţinea de domeniul reginei, locuitorii erau scutiţi de la plata
impozitului, deoarece lucrau la mine, au fost numărate 98 porţi, erau români
săraci „pauperes Walaki”. Numărul locuitorilor de pe domeniul Coştiui
putea fi de maximum 500
În Plasa de Jos jude era Ioan Roman, iar nobilii din Petrova şi
fraţii lui deţineau 9 porţi în Bedeu, nobilii de Dolha deţineau 17 porţi în
această plasă, văduva lui Simeon Stoica şi nobii aveau în Văinag 7 porţi.
Cele 5 oraşe ale maiestăţii sale aveau înscrise 400 porţi, totalul
porţilor numărate la primul subsidiu era 596 porţi şi jumătate, ce plăteau un
impozit de 573 florini şi jumătate. În intervalul 26 august 1546-26 august
1548 acestea au fost scutite de la plata impozitului, şi interesant numărul
porţilor a fost 300 la a doua numărătoare. Locuitorii din cele 5 oraşe se
puteau ridica la 1500-2000.
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În total primul şi al doilea impozit al comitatului aveau următoarele
cifre: Plasa de Sus-144 porţi şi jumătate, după care se plătea impozit; Plasa
Cosău-108 porţi impozitate, Plasa Sighet-142 şi 143 porţi impozitate, Plasa
de Jos-182 şi 185 porţi impozitate, în total era 576 porţi. Înmulţindu-se cu 5,
numărul locuitorilor iobagi se ridica la 2880 locuitori.
Din banii adunaţi ca impozit comitatul cheltuia sume diferite pentru
administrarea lui, o mare parte din bani fiind trimişi la Tyrnavia. Astfel
vicecomitele primea ca salariu 12 florini, cei 4 juzi ai nobililor primeau câte
4 florini fiecare, notarul comitatului primea 2 florini (la momentul conscrierii
suma era restantă, notarul nefiind plătit), acesta primea şi 4 florini ca bani
pentru pâine, trângătorul dărilor primea odată la 3 luni 19 florini, bani ce
se adunau de 4 ori/an. Tot el primea şi banii pentru necesităţile Cămării, 62
florini. Pentru trimiterea unei persoane la Pojon s-au stabilit 2 florini, pentru
lucrul la Cămară s-au dat 20 dinari, lui Blasiu, pentru a preda la Scepus/Zips70 florini la al doilea subsidiu şi 386 florini la primul subsidiu. Camerarului
George Wernessi i s-au dat 18 florini pentru administrarea Cămării de sare.
La primul subsidiu s-au dat pentru Cămară lui Ioan de Zewlessy 96 florini şi
45 dinari. La primul subsidiu era o restanţă de 1 florin şi 50 dinari din suma
datorată Cămării. Deputaţii comitatului George şi Ioan Deseossi au primit
suma de 393 florini, pentru a fi predaţi maiestăţii sale.
În comitat au fost înregistrate 67 case distruse, 38 case noi, alte 90
case erau paupere, deci nesupuse impozitării, 8 alodii nobiliare, 28 libertini
şi haiduci, 48 juzi erau săraci, 3 case erau arse.
Nobilii de 1 sesie, neimpozitaţi în vreun fel, de origine români erau
în număr de 257 la primul subsidiu şi 246 la al doilea subsidiu „nobiles
unius sesionis, quos Judicium asserverunt esse et nunque dicatos fuisse,
qui sunt Walaki in numero 246”. În comitat au fost înregistrate 66 case
deserte, 38 case noi, 99 inquilini pauperi, 8 alodii, 28 mercenari (haiduci)
liberi, 48 juzi pauperi, 3 case arse. Dacă se înmulţeşte cu 5, numărul mediu
de locuitori calculat în secolul al XVI-lea pentru 1 poartă cifrele ar arăta
astfel: aproximativ 1250 nobili de 1 sesie, 500 inquilini, 150 familii haiduci,
250 juzi săraci, plus locuitorii din case noi, în total peste 2150 locuitori.
Dacă se adună toţi locuitorii comitatului, inclusiv cei aproximativ
150 nobili cu iobagi, respectiv 750 persoane, numărul celor conscrişi se
ridica la peste 8000 persoane.
Este de presupus că nici această conscriere nu a fost foarte exactă,
cifrele pot fi ceva mai mari, ştiute fiind tendinţele maramureşenilor de
sustragere de la plata impozitului şi implicit de la trecerea lor pe listele de
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impozitare. Deşi acceptăm această inexactitate a conscrierilor medievale ni se
pare puţin probabil ca Maramureşul să fi avut o populaţie de 33570 persoane,
aşa cum aprecia istoricul Ştefan Pascu, care aprecia în mod exagerat că la
1530 în comitat erau 829 porţi scutite de dare, deşi tot el aprecia că procentul
celor scutiţi de la plata dărilor de ridica la 20% din totalul populaţiei. Tot aşa
nu am reuşit să descoperim cele 183 sate, cu o medie de 150 locuitori/sat.
Având în vedere că problematica demografică, analiza populaţiei
dintr-o zonă oarecare, a fost una din cele mai controversate, în special în
ultimele 2 secole, în cele 2 istoriografii, română şi maghiară, analiza acestor
conscrieri şi a numelor ne oferă indicii foarte clare în legătură cu acest
subiect. Deşi pe ansamblul Transilvaniei procentul populaţiei româneşti este
apreciat de istoriografia maghiară ca ridicându-se la mijlocul secolului al
XVI-lea la 25% din totalul populaţiei, Maramureşul a reprezentat o excepţie
de la această situaţie, aşa cum a fost şi anterior şi aşa cum va fi şi în secolul
următor, aici procentul românilor era mult peste media din Transilvania.
În cele 3 Plăşi (de Sus, Cosău şi parţial Sighet) populaţia era fie majoritar
românească, fie amestecată în unele sate. În perioada de timp analizată
documentele menţionează o serie de scutiţi din cauza sărăciei (pauperi) şi
o altă categorie de scutiţi pe o perioadă oarecare de timp din cauza faptului
că erau colonizaţi din alte părţi pe moşii nobiliare, în case pustii, din care
populaţia a decedat din anumite motive (epidemii, inundaţii), a fugit în altă
parte, „in Rusciam”. Tot acum s-a constatat întemeierea de sate noi (1547Vişeu de Sus), precum şi existenţa unor sate vechi, care vor fi încorporate
ulterior altor sate (Wynczfalva, ce va fi încorporat satului Budeşti).
Totodată un fenomen deosebit era stăpânirea de către nobili români
dintr-un sat a unor porţi iobăgeşti în alte sate învecinate (nobilii din Vişeu
de Mijloc în Borşa, nobilii din familia de Petrova în mai multe sate, familia
Gerhes de Sarasău în Breb etc.), fenomen care se întâlnea şi în cazul familiei
Drágffy, Brodarici, Literatul din Sighet etc. Un alt fenomen constatat din
analiza acestor conscrieri era legat de conducerea celor 3 Plăşi mai sus amintite
de către juzi nobili români, precum şi faptul că familii româneşti (de Petrova,
Roman, Stoica, de Bedeu etc.) stăpâneau moşii şi iobagi şi în Plasa de Jos,
în mai multe localităţi, Bedeu, Crişăneşti etc. În ceea ce priveşte impozitul
perceput de către stat şi nobili de la locuitorii comitatului analiza acestuia se
va face mai ales după finalizarea publicării datelor din toate conscrierile de
	
	
	

Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 430.
Octavian Tătar, Transilvania identitară (secolele XV-XVI), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, p. 93.
Livia Ardelean, Istoria economică şi socială a Maramureşului între 1600-1700, Editura Ethnologica,
Baia Mare, 2012.
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secol XVI. Totuşi câteva informaţii reies şi din analiza primelor conscrieri.
Pe de o parte reiese că în perioada 1530-1550 darea extraordinară plătită de
către locuitorii din Maramureş, numită “dica”, “subsidium” era adunată cu
foarte mare regularitate, se ridica în general la 1 florin şi 47 dinari, plătit
de către iobagi şi nobilii de 1 sesie, de două ori/an. Impozitul specific plătit
de iobagi, sexagesima şi septuagesima (la 1542) era variat, de la sat la sat,
şi se situa în intervalul de la 5,5 dinari până la 50 dinari/poartă, de două
ori/an. În general toate impozitele erau adunate de două ori/an, primăvara şi
toamna, iar unele sate aveau ca sarcină să contribuie cu sume de bani diferite
la salariul juzilor şi strângătorilor de dare. Locuitorii din oraşe contribuiau şi
ei cu un impozit de 1 florin.
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Die steuerpflichtige Bevölkerung der Grafschaft
Maramaros in der Mitte des XVI. ten Jahrhundert
(Zusammenfassung)
Schlusswörter: Steuerpflichtige
Bevölkerung, steuerfreie Bevölkerung,
die Steuer von 1 Floren, der sechste
Teil des Leibeigenen, die Adlige Richter,
die Steuermänner, Adlige mit Besitz,
kleine Adler, mit einem Grundstück,
Leibeigenen, neue Häuser, Auswanderer

Die vorliegende Arbeit versucht an einer der schwierigsten Aufgabe
der Geschichte von Maramures teilzunehmen. Die Bevölkerungsanzahl, die
Nationalität der Bevölkerung, die Steuerzahlern und Steuererlasse, insgesamt
die ganze Entwicklung der Gesellschaft von Siebenbürgen und von Maramures
im Mittelalter, ist eines der unbekanntesten Themen unserer Geschichte.
Die ersten Steuerkonskriptionen erschienen in 1530, nach Mohács, wenn
der Staat viel Geld für seine Unterhaltung brachte, und allmählich wurden
diese Konskriptionen besser gemacht, mit dem Interesse allen Steuerzahlern
einzutragen, um mehr Geld zu gewinnen. In dem Zeitraum von 1530-1550
wurde das Leben in Maramures von einigen Kennzeichnen geprägt, und zwar
was noch früher, im XV Jahrhundert, noch auch später, im XVII Jahrhundert
typisch für diesem Gebiet war: eine größere Adel Nummer im Vergleich mit
Siebenbürgen. Die Adlige wurden normallerweise in Person erlasst, aber
bezahlten Steuer für die Leibeigenen Einheiten, die sogenannte Pforten.
Außer dieser Steuer bezahlten die Leibeigenen eine speziale Steuer, genannt
auch „sexagesima“ und „septuagesima“, aber wenn sie zu arm („pauper“)
oder als neue Kolonisten eingeschrieben wurden, oder in dem Fall das der
Leibeigene weg wurde in einer anderen Territorialeinheit, wurden sie von
der Steuer auf einen bestimmten Zeitraum erlasst.
Unsere Arbeit stellt nur die ersten Konskriptionen und wenige
Schlussfolgerungen vor. Es folgt der zweite Teil (die Konskriptionen nach
1548 bis 1600) und dann werden wir einige Schlussfolgerungen ziehen
sowohl auch Diskusionen aufheben, um einige Aspekte der Geschichte
Maramures besser bekannt zu machen.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: populaţia impozabilă,
populaţie scutită, darea de 1 florin,
sexagesima iobagilor, juzii nobililor,
strângătorul dării nobili cu posesie,
nobili de o sesie, supuşi, case noi, fugiţi
Prezentarea de faţă încearcă să participe la una din cele mai dificile
sarcini ale istoriei Maramureşului. Numărul locuitorilor, naţionalitatea
populaţiei, plătitorii de impozite şi scutiţii de la plata acestora, în general
întreaga dezvoltare a societăţii în Transilvania şi Maramureş în Evul Mediu
este una din cele mai puţin cunoscute teme din istoria noastră. Primele
conscrieri de populaţie au apărut după Mohács, la 1530, când statul a avut
nevoie de mai mulţi bani pentru întreţinerea sa, şi aceste conscripţii au început
să fie treptat mai bine făcute, având interesul cuprinderii tuturor plătitorilor
de impozite, pentru a se aduna cât mai mulţi bani. În intervslul dintre 15301550 viaţa în Maramureş a fost marcată de câteva caracteristici care au fost
tipice pentru acest teritoriu şi înainte în secolul XV şi vor fi la fel şi în secolul
următor, XVII, şi anume procentul mai mare de nobili, în comparaţie cu
Ardealul. Aceşti nobili erau scutiţi în mod normal în persoană, dar plăteau
impozit pentru unităţile iobăgeşti numite porţi. În afara impozitului către stat
iobagii mai plăteau şi darea specifică sexagesima sau septuagesima, dar în
caz de sărăcie sau mişcare de colonizare, sau în cazul fugii iobagului într-o
altă unitate teritorială, aceştia au fost scutiţi de la plata impozitului, pentru o
perioadă de timp determinată.
Lucrarea noastră prezintă doar primele conscripţii şi câteva concluzii,
urmând ca la prezentarea conscripţiilor din intervalul 1548-1600 să ridicăm
alte discuţii şi să tragem concluzii pentru a face mai bine cunoscute aceste
aspecte ale istoriei Maramureşului.
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Câteva consideraţii cu privire la legăturile economice
dintre
Maramureş şi Bistriţa în secolul al XVI-lea
Dr. Anca Ramona Hapca

Cuvinte cheie: secolul al XVI-lea,
relaţii între regiuni, legături economice,
Maramureş, Bistriţa.

D

emersul de faţă îşi propune
să prezinte câteva aspecte din decursul
secolului al XVI-lea referitoare la
legăturile economice dintre comitatul
Maramureş şi districtul Bistriţei.
Ca limite ale acestui studiu trebuie
amintit faptul că acesta nu reprezintă o
cercetare exhaustivă, ci doar aspectele
considerate de noi relevante cu privire
la relaţiile economico-negustoreşti
dintre cele două zone cercetate. Se
va prezenta o succintă circumscriere
a spaţiului vizat pentru o mai bună
familiarizare cu problematica abordată,
precum şi pentru înţelegerea evoluţiei
dinamicii relaţiilor dintre cele teritorii.
Maramureşul şi Bistriţa au
reprezentat din punct de vedere politic două unităţi teritoriale distincte,
fiecare cu un statut juridic aparte, două micro-regiuni învecinate, diferite
din punct de vedere al organizării teritoriale (ce au luat forma de comitat,
respectiv district), a circumscrierii spaţiale precum şi din perspectiva
structurii populaţiei (vorbim de două comunităţi diferite în ceea ce priveşte
etnia dominantă: români respectiv saşi). Apartenenţa celor două teritorii la
Transilvania a avut de asemenea unele particularităţi. Dacă districtul Bistriţei
a aparţinut de voievodatul Transilvaniei, iar mai apoi de principatul cu acelaşi
nume aflat sub suzeranitate otomană, Maramureşul în perioada voievodatului
Absolventă a Facultăţii de Istorie
şi Filosofie, Universitatea „BabeşBolyai”
Cluj-Napoca,
secţia
Arhivistică – Istorie (2008), precum
şi a Facultăţii de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării,
din cadrul aceleiaşi universităţi,
secţia Administraţie Publică (2008).
Masterat în Comunicare Socială
şi Relaţii Publice, Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca (2009). Doctor în istorie la
Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca (2012), cu tema „Aspecte
ale relaţiilor dintre maramureşeni şi
bistriţeni în secolul al XV-lea şi al
XVI-lea”.
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Transilvaniei a aparţinut direct de regatul maghiar fiind sub autoritatea
palatinului, apoi însă comitatul a trecut în structurile administrative ale
principatului Transilvaniei.
Pentru aceste zone, secolul al XVI-lea a reprezentat o perioadă de
intense schimbări politice care au marcat şi evoluţia istorică a acestora. Luptele
purtate între diferiţi pretendenţi la tronul Ungariei şi între aceştia şi candidaţii
la scaunul de voievod al Transilvaniei, pentru stăpânirea părţii nord-estice a
Ungariei şi a Transilvaniei, trecerea Transilvaniei de la voievodat la principat
autonom sub suzeranitate otomană, dăruirea Bistriţei cu Valea Rodnei de către
regele Ungariei, Ioan Zápolya, lui Petru Rareş, domnul Moldovei, precum şi
înglobarea comitatului Maramureş în structurile principatului sunt câteva din
evenimentele marcante ale secolului al XVI-lea.
Schimbările politice generale din Regatul Ungariei, respectiv
transformările din regiunea Transilvaniei au intensificat colaborarea la
nivelul micro-regiunilor şi au dus la formarea unor solidarităţi regionale.
Toate acestea au determinat crearea unor relaţii de vecinătate complexe,
dictate de interesul comun pentru apărarea în faţa pericolelor.
Raporturile dintre cele două zone studiate s-au bazat pe principiul
bunei vecinătăţi. Prin „buna vecinătate” se înţelegea nu doar proximitatea
geografică, ci şi o formulă de colaborare bazată pe sprijin, asistenţă, respectiv
soluţionarea negociată a unor probleme comune. Documentele abundă
în informaţii pertinente cu privire la acest principiu, atât prin certificarea
existenţei unor acorduri bilaterale cu privire la graniţa dintre maramureşeni şi
bistriţeni, a unor convenţii comerciale, precum şi a unor înţelegeri cu privire
la ajutorul reciproc pe care şi-l ofereau cele două micro-regiuni în decursul
timpului. Pentru perioada studiată se constată dialogarea permanentă între
aceste entităţi cu privire la problemele comune ce au apărut şi încercarea
autorităţilor de a le soluţiona pe cale amiabilă.
Maramureşul a reprezentat în Evul Mediu, din punct de vedere
politico-administrativ, o entitate teritorială distinctă, având pentru perioada
studiată denumirea de comitat, format pe structurile fostului voievodat, prin
transformarea funcţiilor politico-administrative existente până atunci. Această
traiectorie distinctă faţă de celelalte unităţi teritoriale din Transilvania, s-a
datorat atât organizării sale etnice diferite (românii reprezentau majoritatea
	
	

Mihai Marina, Maramureşenii – Portrete şi medalioane, Ed. “Dragoş-Vodă”, Cluj Napoca, 1998,
p. 52.
Ştefan Deaconu, Principiul bunei vecinătăţi în dreptul românesc, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005,
p. VII.
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populaţiei), cât şi a rolului pe care l-a jucat în politica Regatului Ungar, cea
mai mare parte a locuitorilor fiind nobili. Situat pe ambele maluri ale râului
Tisa, Maramureşul a reprezentat în Evul Mediu una dintre cele mai mari
depresiuni intracarpatice, fiind considerat, din punct de vedere al mărimii, al
treilea comitat din regatul medieval maghiar. În perioada studiată, acesta era
împărţit în patru cercuri, numite uneori şi ieraşe iar mai târziu plăşi (procesus
- în documentele latine): Cercul de Sus, Cercul Cosău, Cercul Sighet şi Cercul
de Jos. Comitatul Maramureş avea în fruntea sa un comite numit de rege, în
calitate de reprezentant nemijlocit al lui şi era ajutat în îndeplinirea atribuţiilor
sale de doi vicecomiţi şi de 4 juzi ai nobililor. Comitele era desemnat dintre
credincioşii apropiaţi ai regelui şi, în ceea ce priveşte provenienţa, era din
afara Maramureşului, însă aparţinea aristocraţiei şi făcea parte din consiliul
regesc şi Dieta Ţării Ungariei. Vicecomiţii erau aleşi în congregaţie
dintre nobilii mai înstăriţi şi prezidau scaunul de judecată al comitatului
care se convoca la fiecare două săptămâni. Alături de juzii nobililor erau
consideraţi printre “judecătorii titulari” ai regatului şi la preluarea serviciului
depuneau jurământ. Vicecomiţii, la fel ca şi juzii nobililor erau “funcţionari”
ai comitatului, adică erau plătiţi pentru munca prestată. Juzii nobililor
(reprezentau unitatea autonomiei comitatense) aveau, în subordine câte
o diviziune administrativă, processus (cercuri, ieraşe, plăşi) dintre cele
patru ale comitatului Maramureş. Printre funcţionarii mai importanţi ai
comitatului se numărau şi asesorii juraţi cu atribuţii judecătoreşti.
În ceea ce priveşte districtul Bistriţei, în secolul al XV-lea
acesta fost comitat perpetuu (în vremea lui Iancu de Hunedoara, până
în 1465) iar mai apoi a revenit la denumirea de district, înglobând din
	

	
	
	
	
	

	

Aşa cum a afirmat şi istoricul Ioan Aurel Pop, Maramureşul a fost „singura regiune românească
încadrată în Regatul Ungar care s-a transformat integral din ţară-voievodat într-un comitat (în urma
unui scurt stadiu intermediar de district)”; Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András (coord.),
Istoria Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 246.
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 34.
Engel Pál, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, trad. Aurora Moga, Ed.
Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 100; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Ed. „Gutinul”, BaiaMare, 1997, p. 52-53.
Ioan-Aurel Pop (coord.), Diplome maramureşene din secolele XV-XVIII, provenite din colecţia lui
Ioan Mihalyi de Apşa, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010, p. 17-18.
Engel Pál, op. cit., p. 208, 247, 335.
Acest lucru se poate deduce şi dintr-un document din 1549, în care s-a consemnat suma primită ca
salar de catre cei doi vicecomiţi şi anume 24 florini, în timp ce cei patru juzi ai nobililor au primit
doar 16 florini; Arhivele Naţionale Maghiare/ Magyar Országos Levéltár, (în continuare: M.O.L.),
Budapesta, E 158. Conscriptio portarum, fila 291.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 52; Ioan-Aurel Pop, Diplome maramureşene..., p. 18.
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punct de vedere al dispunerii geografice în a doua jumătate a secolului
şi Valea Rodnei cu satele aparţinătoare. În perioada principatului,
numărul satelor districtului Bistriţa ajunge la patruzeci şi patru, iar
centrul districtului era oraşul liber regesc Bistriţa (în 1475 Bistriţei îi
este dăruit domeniul Rodnei)10.
Districtul sau Valea Rodnei s-a aflat sub ordinele unui castelan
sau pârcălab salariat al Magistratului din Bistriţa, Rodna fiind
condusă de un Magistrat în frunte cu un jude11. Totodată, castelanul
cetăţii Rodnei, dregător cu rosturi militare, s-a transformat treptat, după
instituirea jurisdicţiei Bistriţei, dintr-un reprezentant al puterii centrale în
unul al autorităţii locale reprezentat de oraş, ajungând în secolul al XVIlea un slujitor salariat al Magistratului orăşenesc12.
Oraşul Bistriţa datorită puternicii implicări în administraţia
districtului a preluat cu timpul întreaga conducere politică a teritoriului
respectiv. Acesta era condus de un jude primar şi 12 juraţi aleşi anual şi
mai târziu un centumvirat (152113). Judele şi juraţii alcătuiau Magistratul
orăşenesc cu atribuţii de for executiv14. Oraşul a fost amintit încă din secolul
al XIV-lea printre primele patru-cinci oraşe mai mari din Transilvania, atât
din punct de vedere al numărului populaţiei cât şi din punct de vedere al
organizării politice şi urbane (alături de Sighişoara, după Braşov, Sibiu şi
Cluj)15. În timpul domniei lui Petru Rareş, Bistriţa cu Valea Rodnei au ajuns
sub autoritatea domnul Moldovei.
Poziţia geografică propice, vecinătatea cu Moldova şi relaţiile intense
cu Polonia, pădurile bogate şi apropierea resurselor minerale de la Rodna,
precum şi dominaţia economică exercitată peste o întinsă regiune din nordestul Transilvaniei au favorizat dezvoltarea comerţului şi a meşteşugurilor

10
11
12
13
14
15

Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András (coord.), Istoria Transilvaniei, vol II, Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 176; Konrad G. Gündisch, „Patriciatul orăşenesc medieval al
Bistriţei până la începutul secolului al XVI-lea”, in File de Istorie, Bistriţa, IV, 1976, p. 175-177.
Samuel Goldenberg, „Contribuţii la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea”
in Studia Universitatis Babeş Bolyai, Seria. IV, Historia, Fasc. 1, 1960, p. 66.
Susana Andea, Avram Andea, „Voievozi şi cnezi din districtul Rodnei în secolele XV-XVI ”, in Istoria
Culturii, Cultura Istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, Ed. Argonaut,
2010, p. 96.
Georg Eduard Müller, Stühle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbürgisch- Deutschen
Nationsuniversität 1141-1876, Hermannstadt, 1941, p. 75-76.
Konrad G. Gündisch, op. cit., p. 168.
Ştefan Pascu, Din trecutul istoric al oraşului Bistriţa, in File de Istorie, Bistriţa, vol I, 1971, p. 14.
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în Bistriţa16. Cea mai importantă funcţie a oraşului a fost aceea de centru
comercial şi meşteşugăresc, acesta contribuind prin produsele sale atât
la aprovizionarea centrelor miniere din apropiere cum ar fi Rodna, Baia
Mare, Cavnic, cât şi la exploatările salifere din Transilvania şi Maramureş
(Coştiui, Ocna Sugatag)17. Bistriţa a avut relaţii strânse cu centrele din nordul
Transilvaniei, cu funcţionarii comitatului şi nobilii, cu oraşele, târgurile şi
satele din afara teritoriului săsesc până spre Baia Mare, Baia Sprie, precum
şi cu oraşele din comitatul Maramureş18.
Din punct de vedere economic se poate vorbi de o superioritate a
Bistriţei în comparaţie cu Maramureşul. Aceasta şi datorită faptului că Bistriţa
a beneficiat de o poziţie privilegiată din perspectivă geografică, aflându-se la
intersecţia unor importante căi de comunicaţii, lucru care a dus la dezvoltarea
zonei, precum şi datorită privilegiilor economice obţinute de saşi de-a lungul
timpului. Acordarea dreptului de bâlci anual, a dreptului de târg săptămânal
precum şi a dreptului de depozit erau privilegii ce aveau ca scop stimularea
comerţului, creşterea importanţei economice a localităţii, precum şi sporirea
potenţialului fiscal19. Oraşul Bistriţa a obţinut dreptul de a ţine târg anual liber
de la 24 august până la 7 septembrie, după obiceiurile şi libertăţile târgului de
la Buda, începând cu 24 martie 135320, iar drept de depozit începând cu 1523.
După apariţia marilor târguri din Bistriţa, românii din Maramureş au fost în
contact permanent cu cei din Transilvania, deoarece aceste târguri vestite
atrăgeau un mare număr de români din toate părţile21. Acordarea dreptului de
depozit asociat cu dreptul de bâlci a dus la formarea capitalului comercial,
precum şi la constituirea şi extinderea zonelor de dominaţie economică22.
În secolul al XVI-lea, în Bistriţa sunt consemnate existenţa
numeroaselor târguri, şi anume: unul se ţinea în martie23, altul în lunea de
16
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Universitatis Babeş-Bolyai, series Historia, fasciculus 2, 1964, p. 23.
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Köln-Wien, 1986, vol I, p. XXIV-XXVI.
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Documenta Romaniae Historica (D. R. H.), seria C, vol X, Bucureşti, 1977, p. 205-206, nr. 187.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 88.
Samuel Goldenberg, „Despre târgurile...”, p. 209.
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale (S.J.A.N. Cluj), Primăria oraşului Bistriţa (P.O.B.),
Socotelile oraşului Bistriţa, IV-a, 1566, 26, p. 493; Dan Mihail, Samuel Goldenberg, op. cit., p. 36.
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după dominica Judica24, a doua duminică înainte de Paşti, un altul în postul
mare (quadragesima)25, altul avea loc în lunea de după sărbătoarea Tăierii
capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)26 şi dura mai multe zile, mai exista
un târg în septembrie27 , respectiv în 4 decembrie28.
O serie de documente, în special cele din 1551, certifică faptul că
între maramureşeni şi bistriţeni au existat anumite înţelegeri stabilite în
privinţa comerţului. Aceste acte reflectă aspecte importante pentru evoluţia
relaţiilor economice dintre cele două zone. Astfel, un document din 9 iulie
155129 amintea faptul că a existat o înţelegere cu privire la comerţul dintre
Bistriţa şi Maramureş. În cuprinsul scrisorii, Magistratul oraşului Sighet
cerea Magistratului oraşului Bistriţa să se transcrie şi să se trimită, prin Pop
Ştefan din Sighet, înţelegerea pe care Magistratul oraşului Sighet a făcut-o în
urmă cu câţiva ani cu Anton Literatus, cu privire la comerţul dintre Bistriţa
şi Maramureş. Maramureşenii au dispus această solicitare deoarece nu se
ştia ce a făcut Anton Literatus cu scrisoarea de învoială (se pare că actul
respectiv s-a rătăcit). Deoarece doreau respectarea pactului, maramureşenii
au trimis pe Ştefan Pap pentru a copia conţinutul înţelegerii. În 27 iulie
155130, Magistratul oraşului Sighet le comunica bistriţenilor, faptul că urma
să se întrunească congregaţia comitatului pentru a se analiza conflictele
referitoare la problemele comerciale dintre Maramureş şi Bistriţa. Probabil
că înţelegerile erau din perioada 1546-1548, deoarece de atunci se găsesc
câteva documente cu privire la această problematică. Astfel, într-un act din 8
iulie 154631 sfatul oraşului Sighet a comunicat Magistratului oraşului Bistriţa
că a acceptat propunerile bistriţenilor în problema circulaţiei de mărfuri
dintre Bistriţa şi Maramureş. Cateva luni mai târziu în 23 septembrie 154632,
judele primar, Barabas Kovach şi juraţii oraşului Sighet au cerut bistriţenilor
24 Arhivele Naţionale Cluj (în continuare AN CJ), P.O.B., Socotelile oraşului Bistriţa, IV-a, 1533, 20, p.
136; Dan Mihail, Samuel Goldenberg, op. cit., p. 36.
25 AN CJ, P.O.B., Socotelile oraşului Bistriţa, IV-a, 1566; Dan Mihail, Samuel Goldenberg, op. cit., p.
36.
26 AN CJ, P.O.B., Socotelile oraşului Bistriţa, IV-a, 22, 1534; Dan Mihail, Samuel Goldenberg, op. cit.,
p. 36.
27 AN CJ, P.O.B., Socotelile oraşului Bistriţa, IV-a, 1564, 26, p. 404; Dan Mihail, Samuel Goldenberg,
op. cit., p. 36.
28 AN CJ, P.O.B., Socotelile oraşului Bistriţa, IV-a, 1527, 19, p. 426; Dan Mihail, Samuel Goldenberg,
op. cit., p. 36.
29 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1930; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 2083.
30 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1934; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 2087.
31 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1628; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1785.
32 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1641; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1797.
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să-i protejeze pe unii supuşi din oraşul Sighet care se vor duce în Bistriţa în
probleme de comerţ. Un documente din 20 aprilie 154833 atesta trimiterea lui
Anton Literatus de Sighet la Bistriţa cu o scrisoare de împuternicire. Aceste
înţelegeri existente la nivelul autorităţilor au fost uneori încălcate de către
locuitorii celor două unităţi administrativ-teritoriale, fapt ce a dus la apariţia
unor probleme ce au generat corespondenţa oficială. Înţelegerile comerciale nu
au fost singurele acorduri existente între cele două micro-regiuni, documentele
consemnând şi unele cu privire la hotare şi la păşunatul vitelor. De exemplu,
în scrisoarea din 24 ianuarie 151134 vicecomitele comitatului Maramureş
aminteşte Magistratul oraşului Bistriţa, despre existenţa unor înţelegeri în
privinţa hotarelor şi a păşunatului vitelor35 şi cere respectarea lor.
Bistriţenii au fost meşteri renumiţi, doctori, bărbieri cunoscuţi şi
preţuiţi până şi în Moldova, produsele lor fiind apreciate ca având un nivel
ridicat al calităţii. Acest lucru i-a determinat şi pe vecinii maramureşeni
să apeleze la produsele şi serviciile vecinilor. Din districtul Bistriţei,
maramureşenii cumpărau unele produse cum ar fi: frânghie pentru ocnele de
sare din Maramureş, grâu, vin, diferite blănuri, etc.
În ceea ce priveşte meşteşugul funăritului la Bistriţa acesta era foarte
dezvoltat. În 1465 funarii aveau un turn propriu, deci exista o breaslă care
apăra acest turn36. Meşterii funari confecţionau frânghii atât pentru nevoile
gospodăriilor cât şi pentru necesităţile exploatărilor miniere, pentru ridicarea
tunurilor sau pentru tragerea clopotelor37. Maramureşenii achiziţionau
frânghie în special pentru minele de sare de aici. De exemplu, în 1555 se
găsesc informaţii legate de achiziţionarea de frânghie din Bistriţa pentru mina
de sare din Hust38. Într-un document din 17 iunie 157539, comitele cămării
Coştiui, Zygethy Thamas Deak (Tomas Deak de Sighet), a comunicat judelui
33 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1702; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1836.
34 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 464; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 544.
35 Nu se va insista asupra problemelor legate de păstoritul din decursul secolului al XVI-lea care au fost
destul de complexe, documentele consemnând sechestrări de ciobani împreună cu oile lor, numeroase
furturi de oi, risipirea turmelor maramureşenilor de către ţăranii din Telciu, diferite neînţelegeri privind
păşunatul oilor la munte, reţinerea oilor şi chiar cazuri de aprindere intenţionată a unor stâne. Aceste
chestiuni considerăm că se includ mai degrabă în aspectele referitoare la problemele juridice.
36 E. Csallner, Denkwürdigkeiten aus dem Nösnergau, Bistriţa, 1941, p. 26, apud Ştefan Pascu,
Meşteşugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1954, p. 193-194.
37 Ştefan Pascu, Meşteşugurile..., p. 70, 192.
38 M.O.L., E 160. Conscriptiones diverse, fasciculus 7, cutia 8, filele 224-339; M.O.L., E 554, Fol Lat.
973, cutia 18, filele 25-31.
39 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 3877; Albert Berger, op. cit, vol. III (1571-1585), Köln-Weimar-Wien 1995,
nr. 4024.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

45

primar al oraşului Bistriţa, Gregorio Thymar, că a trimis la Bistriţa pe Kenyér
Hordo Imre spre a comanda frânghie pentru nevoile salinei, cerându-i ca în
cazul în care nu se poate obţine, săpunarii să-i vândă cu maja. De asemenea,
conscripţia fiscală din 1600 menţionează obligaţia iobagilor din Rona de
Sus de a aduce frânghiile cumpărate pentru mina din Coştiu, de la Bistriţa40.
Această practică a continuat şi în secolul al XVII-lea când se constată o
scădere a calităţii frânghiei, maramureşenii cerând să li se trimită „frânghie
bună nu, nu din cea de rândul trecut, care s-a rupt repede”, sau „s-a rupt după
două săptămâni...”41.
Alte cumpărături ale maramureşenilor de la vecinii lor bistriţeni
consemnate în documente au fost: cereale dintre care grâul în primul rând,
vinuri, ţigle, precum şi animale. Despre cumpărarea de grâu informează
un document din 5 august 157642, când nişte servitori trimişi să cumpere
grâu au fost ucişi, iar locuitori din Telciu cunoşteau cele întâmplate. Alte
scrisori consemnează despre obligaţia bistriţenilor de a transporta grâul cerut
de principe pentru cetatea Hust. Astfel în 21 decembrie 157843, principele
Transilvaniei Cristofor Báthory a cerut bistriţenilor să nu mai întârzie
transportul celor 200 câble de grâu pentru cetatea Hust. Într-un document din
25 mai 159944, Andrei Báthory principe al Transilvaniei a poruncit judelui
primar şi celorlalţi juraţi ai oraşului Bistriţa să transporte cele 300 de câble de
grâu şi 20 de butoaie de vin pentru nevoile casei sale din Hust asupra cărora
s-a înţeles cu consilierul său Gaspar Kornis ca vinul să fie transportat până în
Lăpuş, iar grâul până la hotarul Maramureşului, în Zeleste (Săliştea de Sus).
Se pare că preţul acestora urma să fie scăzut din impozit, conform scrisorii
principelui trimisă în 29 mai 159945 oraşului Sibiu cărora le dispune să scadă
din impozitul oraşului Bistriţa preţul celor 300 de câble de grâu şi a celor 20
de butoaie de vin date de bistriţeni pe seama casei sale din Hust. Tot referitor
la cumpărarea de vinuri din districtul Bistriţei informează documentul din 18
septembrie 157646, în care Gaspar Kornis confirmă din Hust judelui oraşului
Bistriţa, Gaspar Budaky, primirea vinurilor, însă îi atrage atenţia că acestea
conţin apă, unele jumătate, altele o treime.
40
41
42
43
44
45
46

M.O.L., E 156, fasc. 174, nr. 25, fila 231 – 336.
Livia Ardelean, „Relaţiile dintre maramureşeni şi bistriţeni în secolul XVII, oglindite în fondul
<Primăria oraşului Bistriţa>”, in Maramureş – colţ de ţară, Baia-Mare, nr. 1, 2006, p. 26.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4017; Albert Berger, op. cit, III, nr. 4164.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4384; Albert Berger, op. cit, III, nr. 4530.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 6365.
Ibidem, nr. 6372.
Ibidem, nr. 4028; Albert Berger, op. cit, III, nr. 4175.
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Dintr-o serie de documente din secolul al XVI-lea cu privire la cereri
de scutiri de tricesimă pentru produsele cumpărate de către maramureşeni, se
pot extrage informaţii cu privire la cumpărăturile făcute de cei din Maramureş
în Bistriţa. Astfel, un document din 5 aprilie 157847 aminteşte despre
cumpărarea unor boi din Bistriţa de către Thamas din Hust, un alt act din 20
martie 157948 menţionează intenţia judelui oraşului Sighet, de a cumpăra boi
din târgul din Bistriţa, iar într-o scrisoare din 9 februarie 158149, cămăraşul
de la salina din Coştiui, Andreas Thorday, a cerut scutirea de tricesimă pentru
vinul transportat la casa principelui precum si vinul cumpărat pe seama lui.
Scrisoarea trimisă de către Urban Schneider, din Cluj în 30 aprilie 157850,
aminteşte despre ţiglele comandate de principe care trebuiau să ajungă la
Hust. În cuprinsul scrisorii i se cere judelui bistriţean trimiterea de urgenţă
la Hust a ţiglelor comandate de principe care se pare că au întârziat foarte
mult.
În corespondenţa maramureşenilor cu bistriţenii se mai găsesc şi
solicitări de sprijin pentru realizarea diferitelor cumpărături din Bistriţa.
O astfel de cerere a venit din partea vicecomitelui comitatului Maramureş,
Stephanus Zekel, în 7 aprilie 157751, în care a solicitat ajutorul judelui
primar al oraşului Bistriţa în a-l sprijini pe omul său, Bertha Symion, pentru
a cumpăra 16 boi şi un cal, deoarece câţiva negustori din Cluj s-au plâns că
au fost atacaţi de hoţi. Andreas Thorday a cerut în 22 martie 157952 judelui
primar şi juraţilor oraşului Bistriţa să-l sprijine pe omul trimis de el pentru
procurarea unor vite necesare pentru transportul sării. O cerere de eliberare
a fost făcută de György Dolhay în 8 iunie 158253, pentru iobagul său care
a fost prins în timp ce se afla la Bistriţa pentru cumpărături. În 9 noiembrie
159554, judele primar al oraşului Sighet, a solicitat judelui primar al oraşului
Bistriţa să dea ajutor preotului Mikóls pentru a-şi scoate cumpărăturile din
oraş. Maramureşenii au continuat să cumpere diferite produse din districtul
Bistriţei şi în secolul al XVII-lea cum ar fi: cuie, şindrile, piese de harnaşament,
cizme, fier pentru fierari, postav pentru haine, miere, seminţe, grâu, etc.55
47
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AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4278; Albert Berger, op. cit, III, nr. 4424.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4439; Albert Berger, op. cit, III, nr. 4586.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4776; Albert Berger, op. cit, III, nr. 4923.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4286; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4433.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4119; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4266.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4440; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4587.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4971; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 5118.
AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 5893.
Livia Ardelean, op. cit., p. 26-28.
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În secolul al XVI-lea, între cele două teritorii au avut loc schimburi
de mărfuri reciproce; locuitorii din districtul Bistriţei ajung în Maramureş
după animale sau diferite lucruri, şi invers, nobilii maramureşeni merg în
Bistriţa cu diverse afaceri, respectiv locuitorii maramureşenii se duc în
Bistriţa cu mărfuri de vânzare. Acest lucru se poate deduce şi din scrisoarea
vicecomitelui comitatului Maramureş din 21 martie 1531, în care le-a cerut
judelui şi juraţilor oraşului Bistriţa să despăgubească pe un locuitor din Hust,
păgubit cu 90 de florini cu prilejul venirii sale în Bistriţa cu mai multe mărfuri
spre vânzare56. Un alt maramureşean de această dată meşterului Ioan Lapicida
(zidarul) din Hust, a fost de asemenea păgubit conform documentului din 17
iulie 153157 de Ioan Pellificus (blănarul) din Bistriţa, unde s-a dus cu lucruri
de vânzare. La 1 iunie 1548, Antoniu de Sighet, vicecomite de Maramureş a
scris bistriţenilor în legătură cu nişte români, din Iaad (Livezile), ce au venit
în Maramureş să cumpere berbeci58. Un document din 152259 consemnează
despre nişte negustori din Maramureş care au fost citaţi într-un proces în
legătură cu cumpărarea de animale, iar într-un înscris din 7 septembrie 154660,
Mathias Brodarich, comitele comitatului Maramureş şi Stephan Mekchey,
prefect al cetăţii Hust, au scris bistriţenilor în problema unor corturi pe care
aceştia le-ar fi vândut unui anume Kawashi.
Nicolaus Gaway, prefectul cetăţii Hust a cerut bistriţenilor ajutor în
alegerea unor blănuri de vulpe. Acesta a anunţat judele primar al oraşului
Bistriţa în 5 decembrie 157561, că trimite 12 florini prin servitorul său pentru
a-i cumpăra blănuri de vulpe, cerând acestuia să-l ajute la alegerea lor.
Presupunem că judele bistriţean i-a oferit acestuia ajutorul cerut de vreme ce
în 23 martie 157662, Nicolaus Gaway îi mulţumeşte acestuia pentru serviciile
făcute şi îl roagă să trimită scrisoarea sa la servitorii săi din Sărata, anunţândul totodată ştirile politice de care avea cunoştinţă. Cerinţa prefectului cetăţii
Hust poate fi pusă şi în legătură cu faptul că cea mai puternică dintre breslele
de blănuri din Transilvania era la Bistriţa. Aceast lucru se datora numeroaselor
resurse de materii prime existente în ţinut, a bogăţiei de animale sălbatice
56 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1136; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1244.
57 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1144; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1252.
58 Colecţia Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor. Acte şi scrisori din arhivele oraşelor
ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu), vol. XV, partea I, publicate de Nicolae Iorga, Bucureşti, 1911, doc.
nr. 867, p. 466-467.
59 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 650; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 746.
60 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1636; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1793.
61 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 3936; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4083.
62 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 3977; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4124.
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şi domestice, precum şi îmbietoarea piaţă de desfacere pentru produsele
meşteşugarilor în Moldova63. Se pare că uneori materia primă le era furnizată
bistriţenilor şi de către maramureşeni. În sprijinul acestei afirmaţii se poate
exemplifica scrisoarea din 26 mai 157964, trimisă de vicecomitele comitatului
Maramureş, Lucas Literatus, judelui primar al oraşului Bistriţa prin care ia cerut să intervină la Timár János pentru a trimite banii sau pieile trimise
spre vânzare şi prelucrare de un nobil din Călineşti şi de către preotul Jacob,
deoarece le-a trimis de câtva timp 30 piei de berbeci.
Pe lângă schimburile de produse dintre cele două zone vecine
documentele mai consemnează începând a doua jumătate a secolului al
XVI-lea şi meşterii bistriţeni foarte pricepuţi care erau solicitaţi la cetatea
Hust pentru diferite lucrări sau reparaţi. Astfel într-un document din 29 iunie
154665, Mathias Brodarich, comitele comitatului Maramureş şi Stephan
Mekchei, prefect al cetăţii Hust au cerut bistriţenilor trimiterea unui zidar
la Hust, la casa lui Grigore Thorozky. În 5 martie 1577, în registrul Bistriţei
se consemnează trimiterea unui slujitor român împreună cu cărămidarii la
Hust66. Pentru repararea cetăţii Hust în 28 mai 157767, Cristofor Báthory
a poruncit judelui şi celorlalţi juraţi ai oraşului Bistriţa să trimită meşteri
pietrari. Câteva zile mai târziu, în 31 mai 157768, comitele Gaspar Kornis
a cerut judelui primar al oraşului Bistriţa să trimită la Hust de urgenţă cinci
zidari, dintre care unul să ştie să cioplească pietre şi un meşter cărămidar
cu uneltele necesare, pentru a putea face cărămizi şi apoi să le ardă. Se pare
că aceşti meşteri solicitaţi nu au sosit la timp, existând şi anumite plângeri
cu privire la plata lor. Într-o scrisoare din 8 iunie 157769, comitele Gaspar
Kornis a amintit judelui şi juraţilor oraşului Bistriţa că ar fi fost mai potrivit
ca zidarii şi cărămidarii să fi venit mai devreme pentru a executa construcţia
când timpul era favorabil, însă aceştia au fost plătiţi pentru munca lor. În urma
plângerii judelui primar al oraşului Bistriţa, Gaspar Kornis îi comunică în 18
septembrie 157770, faptul că el plătit la fel pe meşteri şi pe lucrători după cum
au muncit, cu excepţia celor trei meşteri din Cluj, cărora le-a plătit 2 florini
63 Ştefan Pascu, Meşteşugurile..., p. 126.
64 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4472; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4618.
65 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 1626; Albert Berger, op. cit, vol. I, nr. 1783.
66 Registrul Bistriţei pe 1570-1589, publicat în anexe la Radu Constantinescu, Moldova şi Transilvania
în vremea lui Petru Rareş. Relaţii politice şi militare (1527-1546), Bucureşti, 1978, p. 257.
67 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4146; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4293.
68 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4153; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4299.
69 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4154; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4300.
70 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4191; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4337.
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pe săptămână, cărămidarii din Bistriţa fiind plătiţi mai rău ca cei din Cluj. În
10 decembrie 1577 registrul Bistriţei aminteşte despre nişte români trimişi
cu poveri în cetatea Hust din porunca principelui71. Un document din 1578
confirmă faptul că şi în acel an au fost trimişi meşteri cărămidari la Hust. În
7 aprilie 157872, Georgius Chukas, din Sibiu a comunicat judelui şi juraţilor
oraşului Bistriţa refuzul principelui de a le reduce numărul cărămidarilor care
trebuiau trimişi şi anume 4 la cetatea Hust, iar ceilalţi la cetatea Oradea.
Din documentele prezentate s-a putut observa că între cele două
unităţi administrativ teritoriale au existat legături comerciale intense mai ales
după a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când numărul documentelor
care atestă schimburile comerciale cresc, statuate de anumite înţelegeri
comerciale bilaterale încheiate de autorităţi în această perioadă. În perioada
analizată se constată schimburi de mărfuri reciproce, maramureşenii veneau
cu mărfuri de vânzare în Bistriţa şi tot ei sunt cei care cumpărau produse din
târgurile vestite ale bistriţenilor. La rândul lor, bistriţenii ajung în Maramureş
după animale, diferite lucruri sau ca meşteri pentru lucrări de reparaţie la
cetatea Hust şi invers, nobilii maramureşeni merg în Bistriţa cu diverse
afaceri. Participarea directă a locuitorilor fiecărei unităţi administrativteritoriale la activităţi economice în teritoriul celeilalte, a generat şi apariţia
unor probleme, neînţelegeri.
În evoluţia relaţiilor economice dintre cele două zone un aspect
important îl reprezintă încercarea autorităţilor de a menţine valabile anumite
înţelegeri bilaterale privitoare la raporturile economice. Trebuie remarcată
de asemenea forţa economică a Bistriţei care datorită poziţiei geografice
propice, precum şi a privilegiilor economice obţinute de saşi de-a lungul
timpului, a ajuns la un nivel de dezvoltare superior, faţă de Maramureş.
Pe lângă diversitatea şi calitatea produselor, bistriţenii mai erau renumiţi
şi pentru meşterii foarte pricepuţi care erau solicitaţi atât peste hotare în
Moldova, cât şi în Transilvania.

71 Registrul Bistriţei pe 1570-1589, publicat în anexe la Radu Constantinescu, op. cit, p. 257.
72 AN CJ, P.O.B., seria I, nr. 4279; Albert Berger, op. cit, vol. III, nr. 4425.
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Considerations of Economical Relations among
Maramures and Bistrita in the 16th Century
(Summary)
Keywords: the 16th century, regional
relations, economic relations,
Maramureş, Bistriţa.
This study proposes an overview of the aspects regarding the
economical relations between the Maramureş county and Bistriţa district
during the 16th century.
In economical relations, collective exchanges of goods can be noticed.
The documents evidence the existence of some settlements between the
inhabitants of Maramures and Bistrita when it comes to borders, cattle grazing
and duty-free customs. But many times there were problems at individual
level, singular individuals going beyond these reciprocal settlements. Direct
participation of the inhabitants of each zone at economic activities on the
territory of the other region caused various problems and misunderstandings
as well, which led to creating an official correspondence
It can be notice a strive to maintain good neighboring relations led
by the authorities of the two territories which turned into mutual support and
collaboration on agreements on trading. The Maramures population came
with goods for sale in Bistrita and also bought products from famous fairs
of Bistrita, such as rope for the salt mines, wheat, wine, etc. In addition to
product quality, the population from Bistrita was famous and highly skilled
craftsmen. In Maramureş there were calls for Bistrita masters to different
work or repair.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: secolul al XVI-lea,
relaţii între regiuni, legături economice,
Maramureş, Bistriţa.
Studiul de faţă prezintă câteva aspecte din decursul secolului al
XVI-lea referitoare la legăturile economice dintre comitatul Maramureş şi
districtul Bistriţei.
Pentru perioada analizată se constată schimburi de mărfuri reciproce
între cele două micro-regiuni. Maramureşenii veneau cu mărfuri de vânzare
în Bistriţa şi tot ei sunt cei care cumpărau produse din târgurile vestite ale
bistriţenilor. La rândul lor, bistriţenii ajung în Maramureş după animale,
diferite lucruri sau ca meşteri pentru lucrări de reparaţie la cetatea Hust şi
invers, nobilii maramureşeni merg în Bistriţa cu diverse afaceri. Din districtul
Bistriţei maramureşenii cumpărau diferite produse cum ar fi: frânghie pentru
ocnele de sare din Maramureş, cereale dintre care documentele menţionează
frecvent grâul, vin, miere, diferite blănuri, ţigle, precum şi alte produse.
Pentru evoluţia relaţiilor economice dintre cele două zone câteva
aspecte importante au fost reprezentate şi de încercarea autorităţilor celor
două zone de a menţine valabile anumite înţelegeri bilaterale privitoare la
raporturile economice. Pentru rezolvarea problemelor legate de circulaţia
mărfurilor dintre Bistriţa şi Maramureş, după unele propuneri din partea
bistriţenilor s-a ajuns la stabilirea unor acorduri în privinţa comerţului între
cele două teritorii.
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I. Bevezetés

A 16. század és a 17. század
fordulóján két nyugat-európai gyökerekkel
rendelkező bányabérlő család tett szert
hegemóniára egymást követően a
szatmári bányavidék területén. Elsőként a
„szatmári bányavidék” terminust és az ezt
megtestesítő földrajzi entitást kívánom
meghatározni. A 16. század közepére
önálló bányászati régióvá fejlődött az ún. Észak-keleti bányavidék, amely
Bereg, Szatmár és Máramaros vármegye bányahelyeit foglalta magában. Ez
a terület nem képezett homogén egységet, mivel a folyamatosan változó bel
illetve külpolitikai helyzet miatt valamint a bányászat eltérő aspektusa révén
(nemesérc, érc és sóbányák vegyesen fordultak elő a vidéken) minden egyes
részét külön-külön kezelték, és ennek megfelelően önálló névvel illették.
Így kaphatták meg a nagyrészt Szatmár vármegyében fekvő nemesérckitermeléssel foglalkozó bányásztelepülések a szatmári bányavidék
elnevezést. A szatmári bányavidék központja Nagybánya volt, amely a
helyi nemesérctermelésben vezető szerepet vitt, és 1347-től kezdve több
kiváltságlevéllel is rendelkezett. A város egyben bányakamarai székhely is
volt, bányabírósággal rendelkezett, a városvezetésnek jogában állt évente
bányamestert (Bergmeister) választani. A 15. század végére Nagybánya
	

Jelen tanulmányom doktori értekezésem [címe: A szatmári bányavidék története a Báthoryak korában
(1571-1613) –Az arany és ezüstbányászat művelése és igazgatása] egyik alfejezetének kibővített
változata.
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jogi szempontból a királyi szabad város kategóriába tartozott, funkcionális
szempontból azonban a jelentős városi szerepet betöltő mezővárosok közé
került. Kubinyi András által megalkotott város-osztályozó rendszerben
Nagybánya a harmadik, azaz a kisebb városok és jelentős városfunkciót
betöltő mezővárosok, csoportjába került. Itt a pontrendszer alapján a maga
29 pontjával igen előkelő helyet foglalt el.  Nagybányához hasonló fejlődési
utat járt be a szomszédos település, Felsőbánya is, bár kiváltságait később
kapta, mint az előbbi település. A két város felett a későközépkorban egy
kamaraispán gyakorolt joghatóságot. A kamaraispán vagy más néven
kamaragróf igazgatta a pénzverdét és a bányakamarát, általában, mint
haszonbérlő vezette a két intézményt. 
A következő két település kis lélekszámú, kevés tárnával rendelkező
bányászfalu volt. Láposbányát nagybányai telepesek alapították a 15.
században, a 17. század első évtizedében keletkezett források Nagybánya
„tartozékaként” említették meg. Ide tartozik egy igen fontos kérdés
tisztázása, miszerint a korabeli forrásokban két Lápos nevezetű településsel
találkozhatunk, és mindkettő határában folyt nemesérc-bányászat. A
névazonosságból kifolyólag lényeges tisztázni, hogy melyik tartozott a
szatmári bányavidékhez. Láposbánya Nagybányától északra feküdt, és
Szatmár vármegyéhez tartozott. A másik település, Hagymás más forrásokban
Magyarlápos, Közép-Szolnok vármegyében feküdt, és Kapnikbányától,
amely a szatmári bányavidék részét képezte, délre feküdt. Báthory István
erdélyi fejedelem az erdélyi hármastanácshoz intézett levelében így ír róla:
„Melly Felicianusnak wagyon illien kewansagais nem mezze ah[h]oz a
Kapnik baniahoz, ky eő kezebe wagyon, Grison Jakab byr mas baniat, Lapos
banianak hyak.”  A források összehasonlítása alapján véleményem szerint
nem a fent említett Lápos, hanem az a település volt a szatmári bányavidék
	

	
	

Zsámboki László: A korszak bányászatának története. In. A magyar bányászat évezredes története.
I. Budapest, 1997. 115-119. illetve 138. (A továbbiakban Zsámboki, 1997. I.) Paulinyi Oszkár:
Gazdag föld-szegény ország (Tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából). Szerk.: Buza
János,Draskóczy István. Budapest, 2005. 317. (A továbbiakban Paulinyi, 2005.) valamint Kubinyi
András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a
13-17. században. Szerk.: Lengyel Tünde, Csukovits Enikő. Budapest,2005. 28-30. (A továbbiakban
Kubinyi, 2005.) Nagybánya ma: Baia Mare, Maramureş, România.
Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Budapest, 1880. 115-116. (A
továbbiakban Wenzel, 1880.) Felsőbánya ma: Baia Sprie, Maramureş, România.
Epistolarum Transylvanicum Stephani Bathory regis Poloniae (1581-1585). Szerk.: Veress Endre.
Budapest, 1948. 215-216. illetve Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. (1569-1581). I. Szerk.: Fejér
Tamás. Kolozsvár,2003. 186-187. Láposbánya ma: Bãita, Maramureş, România. Hagymáslápos ma:
Lăpuşel, Maramureş, România.
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része, amelyet Felician von Herbersteinnel megkötött bérleti szerződés sorol
a bérbevett települések közé 1588-ban.  A negyedik település, Kapnikbánya
eredetileg Kővár vidékéhez tartozott, és a 16. század második felében, a Drágffy
család örököseiként, a somlyai Báthory család birtokolta a hozzá tartozó 16
faluval együtt. Kapnikbányát 1474 előtt felsőbányai telepesek hozták létre,
és mint bányásztelepülés kevés önállósággal bírt a kővári kerületen belül.
Közjogilag (1571-től kezdve) az Erdélyi Fejedelemség része volt, és az erdélyi
fejedelmek magánvagyonát képezte. Bányajoghatóság szempontjából, mivel
Felsőbánya kitelepülése volt, Nagybánya rendelkezett felette jogkörrel, így
bizonyos aspektusból a Magyar Királyság része is volt. Ezt a kettősséget
végül az 1583 és 1585 között lezajlott „Nagybánya-Szatmár” cseretárgyalássorozat oldotta meg, amelynek eredményeként a Báthory család somlyói ága
kárpótlásként megkapta Nagybányát, Felsőbányát, Láposbányát cserébe az
elveszett családi örökségükért, Szatmárért és Németiért.
II. Az 1600. évi adásvételi szerződés és előzményei
A 16. és 17. század fordulóján két nyugat-európai gyökerekkel
rendelkező bányabérlő család szerzett hegemóniát a szatmári bányavidéken.
A stájer származású Herberstein család főnemesi rangjának és kiterjedt
kapcsolatrendszerének köszönhetően 1581 és 1597 között egy igen kiterjedt
birtokkomplexumot tudott felépíteni. Idősebb Felician von Herberstein,
a birtokkomplexum megalapítója a szatmári bányavidék történetében
meghatározó egyéniség volt, és egyben különleges jelenség is. A főúr
műveltsége és kapcsolatai, nem utolsó sorban származása révén magasan
kiemelkedett a kortársai közül. Mai szóhasználattal élve a „nagybányai
német úr”, ahogy Kendy Sándor erdélyi tanácsnok nevezte 1583-ban, jól
tudott kapcsolatokat építeni, és az ebből nyert tőkét felhasználni munkája
során, így nem lehet rajta csodálkozni, hogy családját a 16. század utolsó
évtizedére a térség meghatározó birtokosává tette. Az első bérleti szerződést
még az Udvari Kamara kötötte meg a főúrral 1581-ben, ezt követte még
	
	

Magyar Országos Levéltár (Budapest) Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak (F szekció)
Gyulafehérvári Káptalan országos levéltára Erdélyi fejedelmi kancellária Libri Regii 4. k. fol. 132134. (a továbbiakban MOL F1 Libri Regii).
Szentgyörgyi Mária: Kővár vidékének társadalma. Budapest,1972. 22-23. (A továbbiakban
Szentgyörgyi,1972.) illetve Maksai Ferenc: A középkori Szatmár vármegye. Budapest,1940. 101104. A cseretárgyalásokra (nem a teljesség igényével) ld. Österreichische Staatsvertäge Fürstentum
Siebenbürgen (1540-1690). Hgg. : Gooss,Roderich. Wien, 1911. 204-218. (A továbbiakban
Gooss,1911. )
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három a fejedelmi korszakban 1583-ban, 1585-ben valamint 1588-ban.
Idősebb Felician von Herberstein halála után (1590) legidősebb fia, Rajmund
irányította rövid ideig a bérleményeket és a birtokokat, azonban gyenge
egészsége nem bírta a helyi klímát, és apja halála után egy évvel ő is meghalt.
Még halála előtt meghosszabbítatta az 1591-ben lejárt bérleti szerződést a
fejedelemmel, Báthory Zsigmonddal.  Rajmund halálával az üzlet és a család
terhe is egyedül öccsére, Friedrichre szállt, személye és tevékenysége erősen
vitatott, mivel a fejedelem még az érvényes bérleti szerződés lejárta előtt
(1598) megvált tőle, és új bérlő után nézett. Friedrich von Herberstein igen
vészterhes időkben kényszerült átvenni a családi üzlet vezetését bátyjától,
komoly kihívásokkal kellett szembe néznie fiatal kora ellenére. Az 1591-ben
a sziszeki konfliktussal kirobbant tizenöt éves háború az erdélyi állam és a
Magyar Királyság számára hatalmas erőpróba volt, így a két ország határán
fekvő kis bányavidék élete is gyökeresen megváltozott a hadi események és
az állandóan változó erdélyi belpolitika révén.  Friedrich von Herberstein
állandó pénzügyi gondokkal küszködött, az egyre nehezebbé váló kül – és
belpolitikai viszonyok között, a legégetőbb nehézség a ki nem fizetett hitelek
sora és a fokozatosan csökkenő termelékenység volt. 10 A kilátástalannak tűnő
pénzügyi helyzetből Friedrich von Herberstein úgy kívánt megszabadulni,
hogy jogilag kifogásolható módon eladta a Herberstein család szatmári
birtokait 1600 augusztusában, a németalföldi származású kereskedőnek,
Gerhard Lisbonának és társának, Georg Wagennek .11 Az 1600. augusztus
28-án kelt kötelezvény értelmében Friedrich saját és öccsei nevében (Felix
és ifjabb Felician) minden földjét, bányáit, mezőgazdasági területeit és a
	

Österreichisches Staatsarchiv (Wien) Finanz und Hofkammer Archiv Alte Hofkammer Hoffinanz
Ungarn Vermischte ungarische Gegenstände RN 12c fol. 1138-1139. illetve 1160-1169 (A továbbiakban
ÖStA HKA VUG) Erdélyi bérleti szerződésekre ld. Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. (15691581). I. Szerk.: Fejér Tamás. Kolozsvár,2005. 175-176. 245-246. valamint 305. (A továbbiakban
Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei, 2005. I.) Életútjára ld. Felician von Herberstein (1540-1590)
stájer főúr rövid életrajza és magyar kapcsolatai David Reuss gyászbeszéde alapján. Kiadja: Bobory
Dóra. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2005. 5-26. (A továbbiakban
Bobory,2005.)
	 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei, 2005. I. 432-434.
	 Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest, 2010. (A
továbbiakban Pálffy,2010.) illetve Horn Ildikó: Báthory András. Budapest,2002. 163-168.
10 Ezt az időszakot korábban jellemeztem egyik tanulmányomban. Ld. Mátyás-Rausch Petra: A kamarai
igazgatás és a bérleti rendszer között. A szatmári bányavidék története 1599 és 1601 között. In:
Kutatási Füzetek. 17. Szerk.: Sarlós István. Pécs, 2011. 313-333.
11 Magyar Országos Levéltár (Budapest) Magyar Kincstári Levéltárak (E szekció) Szepesi Kamara
levéltár Szepesi Kamara (kassai adminisztráció) regisztratúrája Benigna mandata 31491.t. fol. 130131. (A továbbiakban MOL E 249 31491.t.)
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vízelvezető rendszert eladta 100.000 forintért és kétszáz arany dukátért. Ezzel
a szerződéssel a Herberstein örökösök átadták a birtokokat, jövedelmeket, a
hozzá tartozó jogokat, az öt darab bányát, zúzómalommal, olvasztóhutával,
erdőkkel és a vízelvezető rendszerrel együtt. Friedrich a szerződésben
többször kihangsúlyozta, hogy testvérei beleegyeztek az eladásba, az eljárás
szabad akaratukból történt. Azt is megismételte, hogy atyja sem örökölte a
vagyont, hanem több részletben vásárolta meg. A vételár kifizetésével Gerhard
Lisbona és társa a szatmári bányavidék legjelentősebb tulajdonosaivá váltak,
elsősorban Nagybányán, Felsőbányán és Feketebányán.
A Herberstein vagyont megvásárló kereskedő Gerhard Lisbona „homo
novus” volt, aki a következő mintegy húsz évben meghatározó személyisége
lett a térség történetének. Gerhard Lisbona származásáról, iskolázottságáról
igen keveset árulnak el a források, így életéről jelenleg „csak” töredékes
képet kaphatunk. A szepesi kamarai tanácsnokok így írtak róla 1601-ben:
„Lisibona Gallo”. A kissé pontatlan etnikai meghatározást konkretizálta
az 1608. október 12-én kiállított adománylevél, amelyben Báthory Gábor
fejedelem érdemei fejében a maastrichti születésű Lisbonának adományozott
két szatmári települést. Maastricht városa Limburg tartományban feküdt, és
a korszakban a németalföldi szabadságmozgalmak révén kialakult SpanyolNémetalföld részévé vált. Szülőföldjén végzett munkájáról és elvándorlásának
pontos datálásáról eltérő információkkal rendelkezik a kutatás. A közös
pont annyi, hogy bizonyos vallási okok miatt kellett elhagynia hazáját, és
magát Antwerpen városát, így került Krakkóba. 12 Véleményem szerint
Gerhard Lisbona akkor hagyta el Antwerpent, amikor azt 1585-ben Párma
hercege megadásra kényszerítette, így az ott lakó protestáns, többségében
református, lakosoknak nem volt maradásuk. Gerhard Lisbona, mint egy
református kereskedő család leszármazottja, vallási meggyőződése miatt
elhagyván szülőföldjét, Lengyelországba távozott. 1587-ben már krakkói
polgár, és borkereskedést vezet, a krakkói vámnaplók tanúsága szerint
aktív kereskedelmi kapcsolatot folytatott a magyar területtel, és így került
kapcsolatba a területet már jól ismerő társával, a stájer főrend Georg
12

Magyar Országos Levéltár (Budapest) Magyar Kincstári Levéltárak (E szekció) Szepesi Kamara
levéltár Szepesi Kamara (kassai adminisztráció) regisztratúrája Minutae (expeditiones camerales)
5309.t. fol. 181-182.
(A továbbiakban MOL E 244) valamint MOL F1 Libri Regii 8. k. fol. 84. Származására ld. Rausch
Petra: A szatmári bányavidék bérlői Báthory Gábor uralkodása alatt (1608-1613).- Gerhard Lisbona
tevékenysége (?-1618). 223-237. In: Báthory Gábor élete és kora. Szerk.: Papp Klára. Debrecen,2009.
223-237. (A továbbiakban Rausch, 2009.)
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Wagennel.13 Georg Wagen von Wagensperg személyéről is igen keveset
tudunk. Főrangú stájer család tagja volt, a hozzá hasonló társadalmi körökből
származó ifjakhoz hasonlóan folytatott felsőfokú tanulmányokat, többek
között a grazi egyetemen. Napragi Demeter erdélyi püspök és fejedelmi
kancellár által a 16. század fordulóján elkészített gazdasági jelentés szerint
Wagen a belényesi réz és vasbányákat bérelte. 14 Az alábbiakban bemutatni
kívánt restitúciós eljárás kiindulópontja a már említett 1600. évi adásvételi
szerződés volt.
III. Restitúciós folyamat
A család legidősebb férfi tagja Friedrich von Herberstein, kiskorú
testvéreinek (Felix, Felician) gyámjaként valamint nővéreinek (Barbara,
Eva) nevében adta el birtokait, bányáit. Friedrich von Herberstein atyja,
majd bátyja korai halála után lett két kiskorú fiú testvérének, és valószínűleg
lánytestvéreinek is a gyámja. A hatályos jogi rendelkezések szerint a Magyar
Királyság területén a nem törvényes korú árva felett a legközelebbi atyai
ági férfi rokon vagy rokonai látták el a gyámság feladatát (tutela), a gyám
nem volt köteles elszámolni a vagyon kezelésével kapcsolatos ügyekben. 15
A korabeli jogrend megkülönböztette a törvényes kor valamint a teljes kor
(aetas perfecta) intézményét, abban az esetben, ha az árva férfi volt, a gyámság
alól a törvényes kor elérésével szabadult fel, cselekvőképessége a teljes kor
eléréséig (24. életév) fokozatosan bővült. A birtokjoggal kapcsolatos ügyeket
már tizenhat és tizennyolc éves kora között joga volt intézni. 16 A fogalmakat
és időhatárokat azért fontos tisztázni, mert esetünkben lényeges szerepe
van annak, hogy a legidősebb fiútestvér valóban egyedül határozta el az
elidegenítést, vagy két fivére is részt vett a döntéshozatalban. A legkisebb fivér
beadványa szerint kizárólag Friedrich döntött a kérdésben, ez által őt terhelte
a felelősség, hogy megsértette a hatályos magyar törvényeket („Az után eök
arwaságra maradwán, az eö bátthiok Fridericus ab Herberstein sua propria
authoritate consensusok nelkeöl giermek korokban, az baniakat és attiokthol
maradt eörekségeket Lisibonának, ignobili, elatta.”). 17 Ifjabb Felician von
13
14

Rausch, 2009. 223-237.
Loserth, Johann: Die Reformation und Gegenreformation in Innerösterreichischen Ländern im XVI.
Jahrhundert. Stuttgart, 1898. 218. illetve Oborni Teréz: Erdély kincstári bevételei és kiadásai a 16.
század végén. In: Történelmi Szemle XLVII (2005)/3-4. 333-346.
15 Béli Gábor: Magyar jogtörténet. Budapest-Pécs, 1999. 62-63. (A továbbiakban Béli, 1999.)
16 Béli, 1999. 52-53.
17 MOL E 249 31491 t. fol. 167a.
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Herberstein érdekében állt, hogy bátyját tegye felelőssé, hiszen Friedrich
ekkor már nem élt. A két kisebb fiú születési dátumát nem ismerjük, így nem
könnyű teljes bizonysággal kijelenteni, hogy a szerződéskötés időpontjában
elérték-e már a törvényes kort, egyedüli támpontként Gyulafi Lestár történeti
munkájában található adat szolgálhat. Gyulafi Lestár véleménye szerint a
fiatal Felix 1605-ben húsz éves volt, mivel a történetíró állítása, miszerint
Felix von Herberstein nagybátyjával együtt meghalt 1605-ben Enyed mellett,
teljes mértékben hiteles, a húsz éves kort is pontos adatnak tarthatjuk. 18 Ebből
az következik, hogy Felix von Herberstein a törvényes kor küszöbén állt
1600-ban, míg öccse Felician legfiatalabb révén cselekvőképtelen volt jogi
értelemben, így a döntésért vállalt felelősség valóban Friedrichet terhelte.
19
A legidősebb Herberstein fiú akkor törvényesen járt el, amikor döntött az
eladásról, azonban maga az eladás ténye a hatályos jogszabályokba ütközött.
20
A tulajdonjog szabályozása szerint kizárólag az ingó valamint a szerzett
vagyonon volt teljes uralmat biztosító jog, az ősi és az adományozott jószágok
felett csak korlátozott joggal rendelkezett a tulajdonos.21 A korlátozott
tulajdonjog az ősiségben (avicitas) öltött testet, mint elidegenítési és
terhelési tilalom. Az ősiség az öröklésre jogosult atyafiaknak az élők közötti
elidegenítés, vagy a jószág megterhelése esetén adott jogot arra, hogy az
illető jószágot magukhoz váltsák, a jogosult kötelessége volt az atyafiakat az
öröklés sorrendjében megkínálni az elővásárlás jogával. Abban az esetben,
ha a jószágot szerző meghalt, az általa szerzett jószág is ősivé vált, így az a
korlátozott tulajdonjog alá esett. 22 A Herberstein család birtokainak esetében
a helyzet magától értetődő volt, mivel a magyarországi jószágokat az elhunyt
idősebb Felician von Herberstein szerezte, így azok az ősi kategóriába
estek, tehát Friedrichnek kötelessége lett volna megkínálni az atyafiakat,
mielőtt idegennek adja el őket. Az első számú jogosult a megkínálásra két
fiú testvére lett volna, ők azonban még nem érték el a megfelelő kort, így
18 Gyulafi Lestár: Följegyzései (1565-1605). Magyar történelmi évkönyvek és naplók a 16-17. századból.
Közli: Szabó Károly. Budapest, 1881. 55.
19 A 16. századtól kezdve a nem törvényes korú fiúgyermekeket cselekvőképtelennek tekintették. Ld.
Béli, 1999. 52.
20 „Annis superioribus frater ipsorum Fridericus similiter Liber Baro ab Herberstein absque eorundem
praescitu contra iura Regni Hungariae Gerardo Lisibona vendidit.” Ld. MOL E 249 31491.t. fol. 337339.
21 A korabeli Magyarországon a jószágokat a következőképpen osztályozták. Létezett ősi birtok
(bona hereditana seu avitica), valamint a szerzett. A szerzett birtokon belül két alcsoport volt, az
egyik az adományozott (bona donationalia), a másik az adományozáson kívül szerzett birtok (bona
extradonationalia). Ld. Béli, 1999. 67.
22 Béli, 1999. 71-72.
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maradt a Herberstein család osztrák ága. A forrásanyag arra nézve nem közöl
adatokat, miszerint Friedrich nem kínálta meg a távolabbi rokonait, így ennek
az ellenkezőjét is feltételezhetjük.
Friedrich von Herbersteinnek két esetben lett (volna) joga az
elidegenítés mellett dönteni az atyafiak megkérdezése nélkül, az egyik ilyen
lehetőség a végszükségből következő eladás volt. A másik opció a királyi
engedély (licentia) kérése lett volna, hiszen a birtokok többsége adomány
révén került a család birtokába. A szerződésjog szerint megtámadható és
bírói ítélettel érvénytelenné volt tehető az a szerződés, amellyel valaki a
királyi adományozással nyert jószágának tulajdonjogát ruházta át másra. 23
Az eljárás 1610-ben vette kezdetét, amikor ifjabb Felician von
Herberstein a pozsonyi oktávákor nyújtatta be panaszlevelét az adásvételi
szerződéssel kapcsolatban a magyar tanács felé. A második kassai egyezmény
aláírását követő bécsi tárgyalásokra hivatalos Ludwig von Starenbergh,
Barbara von Herberstein férje, sógora kérésére újabb írást terjesztett a
tanács elé az üggyel kapcsolatban, felkereste személyesen a nádort, Thurzó
Györgyöt is. 24
A forrásanyag igen széles körű forrásbázisból áll össze, mind a
magyar, mind az osztrák levéltári anyagban fellelhetők a restitúcióval
kapcsolatos iratok. Az uralkodói rendeletek (MOL E 249 Benigna Mandata)
között található irat együttesben található meg a vitatott adásvételi szerződés
másolata, a Herberstein család keresete a Magyar Tanácshoz, Ludwig von
Starenbergh és Thurzó György nádor levelezése az üggyel kapcsolatban, a
Magyar Tanács véleménye a keresetről, az Udvari Kamara összefoglalója
az iratanyagról az uralkodó számára, végül II. Mátyás döntése a birtokok
visszaadását illetően.25 Az osztrák levéltári anyagban a két magyar kamara
közötti levelezést, az Udvari Kamara javaslatait, valamint az érintett felek
leveleit lehet megtalálni.
A vonatkozó iratanyag első része 1610. évben keletkezett, a
Herberstein család beadványával, az 1610. őszi pozsonyi oktáva idején.
Ifjabb Felician von Herberstein, és sógora, Ludwig von Starenbergh, Barbara
von Herberstein férje, nyújtotta be a kérvényt a Magyar Tanács tagjaihoz,
valamint a nádorhoz, Thurzó Györgyhöz. 26 A széles, pontosan nem
meghatározható jogköre miatt fordult a Pozsonyban ülésező Magyar
23
24
25
26

Béli, 1999. 73. és 91.
MOL E 249 31491. t. fol. 167b.
MOL E 249 31491. t. fol. 120-168.
MOL E 249 31491. t. fol. 133. B jelzettel látták el a dokumentumot.
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Tanácshoz a panaszos fél, mivel az ügyet ők belpolitikai és egy egyben
külpolitikai ügynek is tekintették, valamint a Magyar Tanács egyes tagjai
egyben fő bírák is voltak (nádor, országbíró). Idősebb Felician von Herberstein
örökösei öt pontban foglalták össze panaszuk lényegét. Az első pontban arról
volt szó, hogy hiába volt a fiatalabbik testvérek gyámja Friedrich, nem lett
volna joga ahhoz, hogy egyedül, két öccse megkérdezése nélkül idegenítette
el a birtokot. Ebben az esetben, ha bizonyítás nyerne a meg nem kérdezés
ténye, akkor az azt adásvételi szerződést érvénytelennek kell minősíteni. A
második pontban rátérnek Gerhard Lisbona felelősségének megállapítására.
Eszerint Lisbona tisztában volt azzal, hogy Friedrich von Herbersteinnek
voltak testvérei, akik bátyjuk gyámsága alatt álltak, szánt szándékkal és
tudatosan követett el igazságtalanságot az örökösök ellen, ez a tett nem
évülhet el, ezért visszakövetelik a jogos családi örökséget. A harmadik
pontban azt kérte ifjabb Felician von Herberstein testvérei nevében, hogy
ameddig nem történik meg a hivatalos döntés az átadásról, addig a Lisbona
vagyont, akár Gerhard kezeli, akár a fia, vegyék zár alá, a „bitorló család” ne
tudjon hozzányúlni. 27 A Herberstein család biztos volt abban, hogy vissza
fogják kapni a birtokokat, ezért is írtak már az első beadványban a restitucióról
olyan formában, hogy az mindenképpen meg fog történni, csak pontosan
nem lehet még tudni, hogy mikor. A negyedik pont a bányák jogi besorolásával
foglalkozott. A bányák a „mobilia”, azaz az ingó vagyon tárgykörébe
tartoztak, így abban a fiú és két nővére együtt kell, hogy osztozzon. A
birtokhoz tartozó ingatlanoknál már más volt a helyzet, ott az első számú
örökös ifjabb Felician von Herberstein volt. 28 Az utolsó pontban tértek rá a
kérvényezők az ügy talán legkényesebb pontjára. A kérdéses terület 1610ben még Erdélyhez, pontosabban az erdélyi fejedelemhez, Báthory Gáborhoz
tartozott, így a birtokok restitúciója érdekében közben járás végett (intercessio)
királyi legátusokat kellene küldeni a fejedelemhez. 29 A beadvány utolsó
pontja megmagyarázza, hogy miért fordultak a családtagok egyből a
nádorhoz, illetve a Magyar Tanácshoz, tőlük remélhették azt, hogy politikai
befolyásukat latba vetve, el tudják indítani „államközi szinten” az
egyezkedéseket a restitúcióval kapcsolatban. Ez a folyamat azon túl, hogy
bemutatja a két család rivalizálását a térségben, a két érdekelt állam bonyolult
27
28

MOL E 249 31491. t. fol. 133.
Ingó vagyon: res mobiles, ingatlan vagyon: res immobiles. A magyar jogrend szabályai szerint a
nőknek több külön joguk is volt. Ezek közé tartozott, hogy részesülhettek az ingó vagyonból, ezt
általában a férjhez menetelkor utalták ki a leányok számára. Barbara von Starenbergh esetében ez nem
történhetett meg, ezért emelik ki külön a beadványban. Ld. Béli, 1999. 66-67.
29 MOL E 249 31491. t. fol. 133.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

61

kapcsolatrendszerének eddig kevésbé ismert szegmensére is fényt vet. A
restitúcióról szóló egyeztetések ugyanis bele lettek építve a fejedelem, és a
magyar király között, egészen 1613 tavaszáig tartó tárgyalássorozatba.
Véleményem szerint a család által készített beadvány alaposan kidolgozott
munka volt, hiszen a probléma minden aspektusára ki tért, ebben minden
bizonnyal jelentős szerepe volt a nagyhatalmú sógornak is. A beadvány
elkészült bővebb kontextusba ágyazva német nyelven is, ehhez fűzték később
hozzá a Magyar Tanács vegyes magyar és latin nyelven íródott válaszát,
direktíváját. A benyújtás után, a teljes tanács, ahogy a szöveg kiemelte,
megtárgyalta az ügyet, majd egy öt pontos véleményt fogalmazott a kérdéses
üggyel kapcsolatban.30 A német nyelvű beadvány első pontjában az ügy rövid
összefoglalása történt meg, majd a második pontban tértek rá a lényegi
kérdésekre. Eszerint a szerződés nem hiteles, hiába nem volt tisztában akkor
Lisbona a hatályos magyar jogszabályokkal. A birtokok eladása a többi
törvényes örökös megkérdezése esetén is kétségeket vetett volna fel. A
birtokok lefoglalása helyes eljárás lenne, de ebben az érintett családnak is
együtt kell működnie a hatóságokkal. Az előbb bemutatott vegyes nyelvű
panaszlevélnél részletesebben tárgyalta az ügyet a német nyelvű beadvány,
amely végül a bécsi Udvari Kamara illetékes szerveihez került. Ebből
szövegből tudjuk meg, hogy ifjabb Felician von Herberstein és mindkét
nővére már Erdélyben született, így mindenképpen 1581 után („Weill Herr
Felician und beide Schwestern, als welche in Siebenbürgen geboren”).31 Ez
a momentum lényeges volt az indigenátus szempontjából, hiszen a
kérvényezők hasonlóan „erdélyiek” születésüknél fogva, mint Lisbona az
1609-ben adott adomány révén. A család érvelésével csak egy probléma volt,
miszerint a Habsburg kormányzat szemében a szatmári bányavidék, annak
ellenére, hogy az uralkodó átadta Báthory Istvánnak néhai birtokaiért cserébe,
a királyság integráns része maradt. Ebből kifolyólag közjogi értelemben
továbbra is „magyar” maradt, ezáltal a Herberstein gyermekek mégsem
„erdélyiek”. Ebben a beadványban azt is megfogalmazták, hogy ifjabb
Felician rendelkezett arról igazolással, miszerint ő és testvérei a jogos,
törvényes örökösei apjuknak és két bátyjuknak, így az „elfoglalt” birtokok
(res occupatae) öröklése és hovatartozása egyértelmű (a Herberstein család
számára minden bizonnyal). 32 Az utolsó, ötödik pont a német változatban
hasonlóan van megfogalmazva, mint a vegyes nyelvezetűben, a lényeget
30
31
32

MOL E 249 31491. t. fol. 134-135. valamint fol. 136.
MOL E 249 31491. t. fol. 135.
Uo.
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foglalja össze a panaszos fél. Eszerint a kérdéses terület az erdélyi
fejedelemhez tartozik, ezért szükség lesz a magyar uralkodó közbenjárására,
itt is megjelenik a kulcsszó az intercessio. Az uralkodó közbenjárása révén
lehetne csak igazságosan és jogi követelményeknek megfelelően a kérdéses
eljárást lefolytatni. 33 A Magyar Tanács válasza a beadványhoz hasonlóan öt
pontból állt, az első pontban kijelentették a tanács tagjai, hogy abban az
esetben, hogyha Lisbona nem tudja bizonyítani valamilyen hiteles okirattal,
hogy Friedrich von Herberstein teljes jogkörű felhatalmazása volt a többi
örököstől az elidegenítés elindítására, azaz a testvérei beleegyezésével és
tudtával történt az adás-vétel, a megkötött szerződés érvényét vesztette.
Ebből következően Lisbona jogtalanul birtokolta az örökséget („Ha Lisibona,
statuta et jura Regni emandata levellel megh nem bizonÿthatta, hogy
Fridericusnak ab Herberstein pleni potentiaia wala az eöröksegh eladasara,
… eo casu az contractus nem tellies.”).34 A második pontban kifejtették, hogy
Gerhard Lisbona jól ismerve az örökösöket, véleményünk szerint ez a
kijelentés inkább Georg Wagenre lenne érvényes, jól tudta, hogy a
beleegyezésük nélkül nem vásárolhatta volna meg a birtokokat, hiszen
Friedrich von Herberstein csak a saját részét adhatta volna el. Azonban ő,
mint a testvérei gyámja, kihasználva a törvény adta széles jogkörét az egész
vagyontól megvált. Az érvelésből egyértelműen kitűnik, hogy Lisbona
részéről szándékos mulasztás és rosszindulatú számítás történt, tudatosan
okozott kárt a Herberstein örökösöknek. A Magyar Tanács tagjai, ahogy mi
sem, tudhatták pontosan, hogy Lisbona milyen ismeretekkel rendelkezett a
magyar jogrendet és szokásjogot illetően. Nagy valószínűség szerint Georg
Wagen, aki kapcsolatainál fogva jártasabb volt ebben a témában, látta el
megfelelő utasításokkal, mint csendes társ. A nemrégiben Magyarországra
érkezett, krakkói polgárjoggal bíró németalföldi kereskedő vajmi keveset
tudhatott az igen bonyolult, és szövevényes magyar jogrendről. A harmadik
pont a vagyon zárolásáról szólt, eszerint a tanács tagjai helyesnek tartották,
hogy a korábbi Herberstein javakat, amelyeket 1610-ben Lisbona birtokolt,
vonják zárolás alá a végleges ítélet meghozataláig. Az örökség nagyobb része
minden kétséget kizáróan ingó vagyon, így fiú és leány örökösök abból
egyenlő arányban kell, hogy részesüljenek („Minthogy ez eörökseghnek
nagiob reze, mobilia, az heresek aequali jure gaudent.”).35 A közbenjárás,
33
34

Uo.
MOL E 249 31491. t. fol. 136. A Magyar Tanács véleményét németül is megfogalmazták, az Udvari
Kamara számára. Ld. MOL E 249 31491.t. fol. 137-138. C jelzettel ellátott irat.
35 Uo.
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azaz intercessio, mindenképpen szükséges, meg kell keresni az erdélyi
fejedelmet, a szöveg megfogalmazása szerint: „Intercessio altal
requiraltathettik az Erdeli Vajda, de requisitione bonorum.” 36 Thurzó György
nádor a tanácskozás befejeztével két levelet jutatott el Ludwig von Starenbergh
részére 1610 novemberében. A két főúr közötti levelezés igen gyakori volt, a
nádor tájékoztatta a Herberstein családot, de leginkább felesége érdekeit,
képviselő Starenberghet az ügyük alakulásáról, a legfrissebb információkról.
Novemberi leveleiben leírta, hogy miután a Tanács meghallgatta a család
hivatalos megbízottját, valószínűleg az ügyvédüket, bizonyos Schwacher
(más iratokban Schwager) urat, a Tanács elé terjesztette Lisbona latin nyelvű
beadványát, ezt kívánta megtárgyalni a nádor, ebben a család megbízottja
felajánlotta a segítségét. A tanácsnokok elfogadták a segítséget, mivel
Lisbona erdélyi indigenátust kapott, és az tény nehezebbé tette az ügy
megoldását, szükség volt egy esetleges helyismerettel rendelkező ember
támogatására. 37 Thurzó György a tanács által megfogalmazott javaslatokat
Schwachernek át adta, és felkérte arra, hogy véleményezze, dolgozzon ki
esetleges módosításokat, illetve továbbítsa megbízójának, Starenbergh úrnak
is véleményezésre. A legfontosabb kérdés a nádor szerint nem a restitúció
jogalapja, mert az teljesen megállja a helyét, hanem a visszaadás módja. A
szatmári bányavidék tudniillik Báthory Gábor magán tulajdonát képezi, az ő
bérlője Gerhard Lisbona, aki a fejedelem révén erdélyi indigenátust kapott.
Az ő kapcsolatuk megnehezíti a restitúciót, a fejedelem előtt úgy kell
fellépniük, hogy beleegyezzen abba, hogy az egyik megbízható emberét, aki
már erdélyi illetőségű, kimozdítsák eddig birtokolt javaiból. A helyzetet
tovább bonyolította, hogy Lisbona nem ismerte el felelősségét, amit a
fejedelemnek is hangoztatott. Ezáltal a fejedelem utasítása szükséges ahhoz,
hogy a restitúció sikeresen legyen, és a család visszakapja jogos tulajdonát.
Thurzó véleménye az volt, hogy hiába bizonygatta a nagybányai bérlő a
fejedelemnek, miszerint igazságosan járt el, és hűsége töretlen az erdélyi
államhoz, a fejedelem nem tehet mást, mint elfogadja az artikulusokat, és
ennek megfelelően viselkednek a tárgyalásokon majd a megbízottjai is.
Ugyanis ez a jognak megfelelő eljárás a nádor szerint.38
A következő irat 1612 augusztusából maradt ránk, amely egy újabb,
részletes, latin nyelven íródott beadvány, Ludwig von Starenbergh
jegyzésével, a külső borítóra pedig rá van vezetve a Magyar Tanács rövid
36
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válasza a levélre. A beadványt a Bécsben tárgyaló nádorhoz jutatta el a stájer
főúr, amelyre a válasz ugyancsak Bécsben keletkezett. 39 Ludwig von
Starenbergh a bevezetésben leszögezte, hogy elsősorban felesége, Barbara,
nevében fordult a nádorhoz, és a Tanács többi tagjához, hogy az őt illető részt
visszakaphassa a Herberstein vagyonból, hiszen a birtokok nagy része ingó
vagyonnak minősült. A nagybányai prefektus az összes bányát, és a többi
birtokot, amelyek Szatmár vármegye területén találhatók, eltulajdonította és
ezzel a vásárlással igencsak elítélhető módon szerezte meg őket („Quo minus
enim eadem manifestas injurias, quibus se egregius Gerhardus Lysbona
Minerarum Rivuliensum praefectus inquissima illa… appropriatione et
emptione graviter affecit”).40 Ezt a helyzetet a család mindenképpen jogi
úton kívánja megoldani, a jogos örökségért való fellépést akadályozta a
korábbi években tapasztalható háborús állapot, felkelés és belviszály (motus
bellici, multiplices insurrectiones, intestina disidia). Most azonban jó alkalom
nyílt a jogaik érvényesítésére, hiszen mind a külpolitika, mind a belpolitika
szempontjából Erdély nyugodt helynek számít („de rebus Transsylvanicis
firmiterque stabilienda pace publica”). 41 A család követelései, Starenbergh
érvelése alapján, teljes mértékben jogosak, bizonyító erővel bírt a német
nyelvű adásvételi szerződés latin másolata is, amely az örökösök kezében
maradt. Friedrich von Herberstein nem volt részese a jogtalan eljárásnak, ő
maga is áldozat lett, és a gyámsága alatt álló testvérei is. Friedrich von
Herberstein török fogságba került, valószínűleg ott is halt meg, így több, nála
lévő, a bizonyítás szempontjából lényeges irat elveszett, megsemmisült. 42
Néhai sógorának sorsáról nem írt többet Starenbergh, a fogságba esés
dátumát, sem helyét nem jelölte meg, a legidősebb Herberstein fiú minden
bizonnyal nyomtalanul tűnt el a családja szeme elől. Felmerülhet azonban a
gyanú, hogy a török fogság csupán „fedősztori”, ismerve Friedrich pénzügyi
helyzetét, az eltűnés segíthette a hitelezők előli menekülésben is. A latin
nyelvű beadványban Starenbergh részletesen leírta az adásvétel körülményeit.
Kihangsúlyozta, hogy az adásvétel időpontjában Friedrichnek négy testvére
volt életben, két fiú és két lány. Felix, aki az óta meghalt, Felician, aki életben
van, és két húguk, Eva és Barbara. A négy testvér 1600-ban nem érte el a
magyar törvényekben meghatározott cselekvőképes kort, így a bátyjuk
helyettük döntött. Ezt a szituációt Starenbergh úgy állította be, hogy Friedrich
39
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kihasználta a testvérei kiszolgáltatott helyzetét, azonban ez nem igaz, mert a
magyar jogrend lehetőséget adott a gyámnak arra, hogy beszámolási
kötelezettség nélkül kezelje a gyámság alatt lévők vagyonát. A szöveg mögé
bújtatott kérdés, amelyet Ludwig von Starenbergh közvetlenül nem tett fel,
az volt, hogy ha Friedrich kivárja, ameddig fivérei elérik a törvényes kort, és
az ő beleegyezésükkel idegeníti el a birtokokat, akkor törvényesen járt volna
el, vagy a távolabbi rokonokat is meg kellett volna kínálnia előtte. A
bizonyítási vágy érződik a szövegen, azonban véleményem szerint a követelés
jogalapja nem volt teljes mértékben elfogadható, Friedrich von Herberstein
eljárása nem volt egészében véve törvénytelen, az ügyben hozott végső ítélet
mindenképpen részrehajló a Herberstein család javára. Ezek után közli az
eladott javak listáját, valamint a vételárat, amelyet a mellékelt adásvételi
szerződés másolatával bizonyítottak. A szerződésen kívül nincsen más
bizonyító erejű hiteles okirat a család kezében, még egy kötelezvény sem,
miszerint Lisbona valóban kifizette a kérdéses összeget. Ludwig von
Starenbergh értesülései szerint a vételárat nem fizették ki teljes mértékben,
ezt azonban Lisbona tagadta. Friedrich von Herbersteinnek megerősítést
kellett volna rokonaitól kérnie a szerződés megkötése előtt, az adásvétel
lebonyolításakor egyedül volt jelen a családból, ezt nem tehette volna meg, a
tárgyalásokat közösen kellett volna lefolytatni. 43 Lényeges momentum, hogy
Friedrich von Herberstein egyedül végezte a gyámsági teendőket, miközben
más gyámjai is voltak az árváknak, egy nevet sem említett Ludwig von
Starenbergh, azonban David Reuss beszédjéből tudjuk, hogy Christoph von
Teuffenbach volt az egyik kijelölt gyám idősebb Felician halálakor.
Véleménye szerint őket sem kérdezte meg Friedrich az elidegenítéssel
kapcsolatban, ezzel pedig komoly mulasztást követett el. Ezekről a
hiányosságokról a másik fél természetesen nem tudott, de ez nem menti fel
Lisbonát a törvénytelen vásárlás vádja alól. Abban az esetben adhatta volna
el a néhai sógor a javakat, ha különleges kényszerhelyzet állt volna elő, de
ebben az esetben is a család beleegyezésével, a területen joghatósággal bíró
szervek (pl. vármegyei vezetők) színe előtt. Friedrich minden bizonnyal
tisztában volt a törvényes eljárás menetével, azonban ez időigényes lett
volna, neki pedig az időből kevés volt a hitelek miatt, ezért választotta a nagy
rizikóval járó, ám gyorsabb megoldást. Ilyen esetben valóban ki kellett volna
kérnie a hivatalos szervek véleményét, sőt adományozott birtok esetében az
uralkodótól kellett volna felmentő levelet kérvényeznie. A szerződés
43
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megkötése komoly károkat okozott a családnak, így nem csak a birtokokat
követelik vissza, hanem bizonyos fokú kártérítésre is igényt tartanak,
veszteségeik fedezésére. Maga az adásvételi szerződés is biztosít kártérítést
az eladó félnek abban az esetben, ha nem kapná meg a teljes vételár összegét.
44
A szerződésben rögzített vételár összege is problémákat vetett fel. Eszerint
Lisbona, mind az örökösök, mind a saját, teljesen nyilvánvaló kárára az
értéknél nagyobb összeget adott át Friedrich von Herbersteinnek, a hivatalos
szervek tudta nélkül cselekedett, pedig az ő részvételük az ügymenetben
alapvető fontosságú lett volna. Nem lett volna szabad megvennie a birtokokat,
így a családnak nem származott volna anyagi kára a magasabb vételi ár
átvétele miatt, hiszen a restitúció alkalmával a különbözetet az örökösöknek
vissza kellene szolgáltatniuk Lisbonának. Az összes birtoktestet, és bányát
egyenként fogják visszakövetelni, ahogy erről a családtagok már meg is
állapodtak, ezen felül ha Lisbona a bátyjuknál helyezett el pénzt, akkor attól
követelje vissza a többletet, akinek a kezéhez annak idején eljutatta. Ehhez a
problémához tartozik, hogy a szerződés szövegében nincs egyértelműen
letisztázva, hogy ki vette meg a birtokokat. Lisbona neve mellett még szerepel
a társai kifejezés, de ez nem elég bizonyíték arra, hogy ki állt a kereskedő
mögött a tranzakció lebonyolítása idején. Ezáltal nem bizonyítható teljes
mértékben, hogy Lisbona vette meg a birtokokat, bár a család nem kételkedett
abban, hogy ő volt a fővevő, erről nem maradt az örökösök kezében
semmilyen kötelezvény. 45 A szerződés hibái közé tartozik az is, hogy nincsen
záradék a szövegben, amely mindkét fél számára kárpótlást nyújtana a
feltételek be nem teljesülése esetén. Ezeket a gondokat kívánta a család
nevében a Tanács elé tárni, hogy állítsanak fel egy vegyes bizottságot, amely
megvizsgálja a restitúció ügyét, és járjanak közben a fejedelemnél az
örökösök érdekében. Arra kérte a tanács tagjait, hogy az Erdéllyel kötendő
konföderáció előmozdítása mellett képviseljék a Herberstein család érdekeit
is a fejedelem színe, valamint követei előtt. A Magyar Tanács rövid választ
írt a levél külső borítójára, amelyben a nádor leszögezte, hogy erről is fog
tárgyalni az erdélyi féllel, eléjük tárja az egész problémát, és képviselni fogja
a család érdekeit. Biztosította az örökösöket, hogy vissza fogják kapni a
jogos tulajdonukat. 46 Thurzó György 1612 májusában majd júniusában
intézett levelet Ludwig von Starenberghez, amelyben összefoglalja az ügyben
44
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tett lépéseket. 47 A nádor még korábban írt a fejedelemnek, hogy adjon egy
menlevelet (salvus conductus) Schwacher számára, hogy el tudjon járni a
Herberstein család érdekében. Erről azt írta Starenberghnek, hogy a napokban
várja a menlevél megérkezését, amellyel végül az örökösök képviselője
elindulhat erdélyi útjára. Kérte a főurat, hogy küldjön valakit a menlevéért,
aki átadja Schwachernek az iratot. Megígérte, hogy amint tud friss információt,
azonnal megírja a tanácsnoknak. 48 1612 nyarán Giczy András portai árulása
után Báthory Gábor és a magyar uralkodó követei között folytatódtak a
tárgyalások, egy esetleges konföderáció lehetősége is felmerült, erről az
egyeztetésről is értesítette Thurzó György Ludwig von Starenberghet. Miután
a megbeszélések első szakasza lezárult, a család megbízottja megkereste a
fejedelmet Szebenben, itt több napot kellett várakoznia az audienciára, majd
tudta Báthory Gábort szóban tájékoztatni a Herberstein család kéréséről, a
birtokok restitúciójáról, ezzel egy időben a hivatalos beadványt is eljutatta a
kancelláriához. A magyar uralkodó követei, és Schwacher nem sokkal a határ
elérése előtt meg kellett, hogy szakítsák utazásukat, úgy néz ki, hogy a
tárgyalások egy időre megszakadtak, kétséges, hogy mikor lehet majd újra
elkezdeni. A fejedelemség belpolitikai viszonyai folyamatosan változtak,
többek között a fejedelem törökellenes szövetségkötésre vonatkozó a rendek
által visszautasított felterjesztése miatt, valamint a külpolitikai mozgások
(portai árulás) nyomán a helyzet teljesen képlékeny volt, így a restitúció
ügyének megoldása is kitolódik, de a nádor mindent el fog követni, hogy
előmozdítsa a család ügyét a fejedelem előtt, nem fog kötelességéről
megfeledkezni. 49
Báthory Gábor uralkodása alatt az utolsó megkötött egyezmény a
pozsonyi megállapodás volt, 1613. április 11-én. A megállapodás aláírása
előtt a Magyar Tanács tagjai egy hivatalos ajánló levelet adtak át a fejedelem
követeinek, amelyben arra kérték a fejedelmet, hogy a Herberstein birtokok
restituciója ügyében hallgassa meg mindkét felet, vegye figyelembe
közbenjárásukat a család érdekében. 50 A hivatalos irat elején pontosan
megnevezték a panaszosokat, Ludwig von Starhenberget („Ludovicus
Liber Baro a Starhenberg… Caesarae Regiaeque Maiestatis Cubicularius
Provinciae Austriacae infra Onasum ad Statum Baronatus deputatus”), és a
47
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Herberstein család törvényes korba lépett tagjai („Illustris Herberstainorum
familia ex qua sibi legitimam vitae sociam adscivit”).51 Arra kívánták a
tanácsnokok megkérni a fejedelmet, hogy Gerhard Lisbona nagybányai
prefektus támogatása mellett szíveskedjék a másik fél hasonlóan törvényes,
jogos indokait is meghallgatni. Az örökösök képviselő hiányában nem
tudnák megfelelő módon előadni érveiket, ezért kérték fel a tanácstagokat a
közbenjárásra. Az intercessio-ra azért van tehát szükség, hogy mindkét felet
a törvényeknek megfelelő módon hallgassák meg, az érveket és ellenérveket
egyformán meg kell vizsgálni, ezt követően lehet csak objektív ítéletet
hozni az ügyben. A levél végén a tanácsnokok kiemelték, hogy azért léptek
fel a panaszosok oldalán, mert el kívánták kerülni azt, hogy a fejedelmet
félrevezessék, és helytelen irányba tereljék. 52 A magyar uralkodó, II. Mátyás,
1613. július 6-án kelt levelében ugyancsak arról értesítette a fejedelmet, hogy
a Herberstein örökösök érdekében kíván közbenjárni, a birtokok mielőbbi
restitúcióját követelte, valamint kártérítés fizetését a család számára. A
kérdéses birtokokat idősebb Felician von Herberstein kapta, valamint vásárolta
meg, így azokat az életben lévő gyermekei, mint jogos örökösök követelik
vissza a nagybányai prefektustól („der Ihren von vatterlicher Erbgeben auß
zugehörigen Bergwerk zur Nagibania”, „aigentliche succesores von der
vatterlichen Erb und Verlassenschafft”). 53 A birtokok átadásának kérdését
egy vegyes bizottság vizsgálja meg, az uralkodó felkérte a fejedelmet, hogy
működjön együtt a király legátusaival. Thurzó György által írt közbenjáró
levél is fennmaradt, ez 1613. július 25-én kelt Biccsén. A nádor ezt a levelet
szintén a fejedelemhez intézte, legfőbb témája pedig a Herberstein birtokok
restitúciója volt. 54 Eszerint Ludwig von Starhenberg kérésére fordult a
fejedelemhez, a Herberstein nemzetség és Gerhard Lisbona közötti viszály
lezárása érdekében, a birtokviszonyok rendezése miatt. A nádor véleménye
szerint Lisbona tisztában volt a vásárláskor a család helyzetével, ő volt az
egyedüli vevő, így a felelősség is egyedül őt terheli. Mindenképpen szükséges
egy közös bizottságot felállítani, amely megvizsgálná az ügyhöz kapcsolódó
iratokat, valamint meghallgatná mindkét fél képviselőjét. Lisbonának a
bizottság előtt kellene igazolnia, hogy milyen forrás segítségével vette meg
a birtokokat 1600-ban. Ludwig von Starhenberg megbízottját, Schwacher
urat küldi Őnagyságához, egy menlevéllel, az ő érdekében írt a magyar
51
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király is a fejedelemnek, hogy fogadja jó szívvel és megértéssel. Emellett
Thurzó György, mint a Magyar Tanács elnöke, is kérte Báthory Gábort,
hogy objektívan ítéljen az ügyben, szíveskedjék együtt működni a magyar
legátusokkal, minél előbb le lehessen zárni a restitúció folyamatát. Idősebb
Felician von Herberstein gyermekei a család magyar ágát képviselik, teljes
mértékben magyar nemzetségnek számítanak, ezért lép fel a Magyar Tanács
az érdekükben a fejedelemnél. Szíveskedjék a fejedelem megengedni, hogy
Schwacher úr, mint a Herberstein gyermekek megbízottja, nyomozhasson,
utána járhasson a dolgoknak a fejedelemség területén. 55 Befejezésként leírta
a nádor, hogy bízik Báthory Gábor a külföldi nációkkal szembeni bizalmában
és jó indulatában („den frembden Nationen”). A pozsonyi tárgyalások idején
kiadott instrukciónak, amelyet a magyar delegáció kapott meg, a nyolcadik
pontja foglalkozott a Herberstein birtokok ügyével, ezt külön iratként is
megtalálhatjuk, amelyet a nádor prezentált az erdélyi követeknek. Eszerint
Ludwig von Starenberg a Herberstein családhoz fűződő rokoni kapcsolata,
valamint a magyar nemzet iránt érzett megbecsülése miatt lépett fel a
restitúció érdekében. A család nevében kérte, hogy az egykor tulajdonukban
lévő nagybányai és a környező településeken lévő bányákat adják vissza a jog
szerinti örökösöknek, ezért járna a Magyar Tanács közben a fejedelemnél, hogy
minél gyorsabban és egyszerűbben tudják megoldani az ügyet. A probléma
nem tűr halasztást, igazságot kell szolgáltatni a panaszosoknak, Lisbonának
vissza kell szolgáltatnia, amely jogosan nem őt és családját illeti.56
Báthory Gábor halála (1613) teljesen új szituációt teremtett a
Herberstein birtokok restitúciója ügyében is. Gerhard Lisbona helyzete erősen
megrendült, hiszen patrónusa, biztos támasza meghalt, így erőviszonyok
megváltoztak, úgymond a Herberstein örökösök kerültek lépéselőnybe,
hiszen az erdélyi helyzet képlékennyé vált, nem lehetett biztosan tudni, hogy
az új fejedelem szándékai milyen irányban mutatnak. Ennek megfelelően
újult erővel indult el a restitúció szorgalmazása, az Udvari Kamarának
emellett volt egy mögöttes terve is a visszaadási procedúrával, visszacsatolni
a szatmári bányavidéket de facto is a Magyar Királyság területéhez, a
Szepesi Kamara felügyelete alá. II. Mátyás levelében is ez koncepció
körvonalazódott, amelyet Bethlen Gábornak írt a Herberstein birtokokkal
kapcsolatban. Az uralkodó kihangsúlyozta levelében, hogy a szatmári
bányavidék városai Báthory Gábor tulajdonát képezték, de mivel ő törvényes
örökös nélkül hunyt el, a terület hovatartozása újra fontos kérdéssé válhat.
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Emellett kijelentette, hogy a Herberstein örökösöknek át kell adni az egykori
birtokaikat. 57 Ugyancsak 1614 februárjában írt Thurzó György Ludwig von
Starenberghnek és sógorának, ifjabb Felician von Herbersteinnek. Levelében
arról számolt be, hogy a restitúció ügye reménykeltően alakul, véleménye
szerint az ő határozott fellépése is sokat lendített a dolgon. 58 A folyamat
felgyorsulását mutatja, hogy 1614. március 8-án Forgách Zsigmond felsőmagyarországi főkapitány intézett levelet Gerhard Lisbonához. Forgách
Zsigmond illetékességével kapcsolatban fel sem merülhet semmilyen
kétely, hiszen a szatmári bányavidék a Szepesi Kamara révén mintegy az
ő vonzáskörzetébe is tartozott. A bevezetőben leírta, hogy II. Mátyás és
Ferdinánd főherceg, aki a magyar ügyekkel volt megbízva, akarata szerint
a Herberstein család és Lisbona közötti viszályt és ellenségeskedést le kell
zárni, amely a nagybányai bérlőnek sem vált hasznára az elmúlt években
(„ut controversia, quae inter Magnificum Felicianum Hermerstainer,
defuncti Magnifici quondam Feliciani Hermerstainer filium, ac eundem
ventillatur”). 59 A magyar király megfontolván a magyar törvényeket,
meghagyta rendeletében, hogy Herberstein (a szövegben Hermerstainer)
urat királyi akarat értelmében mielőbb elégítse ki. 60 II. Mátyás nevében a
rendeletet a birtokok restitúciójával kapcsolatos teendőkről 1614. március
12-én adta ki az Udvari Kamara. A rendelet szerint az átadást egy kamarai
bizottság valamint a szatmári főkapitány, Dóczy András felügyelje, az ő
kötelességük lesz a folyamat zavartalan lebonyolítása. Kiemelten fontos,
hogy az ügy nem szenvedjen semmilyen féle halasztást, minél előbb le kell
zárni. 61 A Szepesi Kamara tanácsa számára 1614. április 10-án készült egy
rendelet, amelynek latin átiratát küldték tovább Kassára, Ferdinánd főherceg
nevében. A bevezetésben kifejtik a konfliktus forrását, miszerint a magyar
nemzetségnek tartott Herberstein család panasszal élt az uralkodónál, hogy
a külföldi (extraneus) Gerhard Lisbona minden jog nélkül foglalta el a
Herberstein birtokokat, és jelenleg is birtokolja őket. 62 Gerhard Lisbona fel
lett szólítva az átadásra, ahogy ezt a felső-magyarországi főkapitány levele
is mutatja, azonban nemes személy, tehát erővel nem lehet kényszeríteni rá
57
58
59
60
61
62

Österreichisches Staatsarchiv (Wien) Finanz und Hofkammer Archiv Alte Hofkammer Hoffinanz
Ungarn Altes Münz und Bergwesen RN 9 (1614-1616) fol. 12. (1614. február 27. Budweis) (A
továbbiakban ÖStA HKA MBW).
MOL E 249 31491. t. fol. 153. Q jelzettel ellátott irat (1614. február 28.)
MOL E 249 31491.t. fol. 155. S jelzettel ellátott irat (1614. március 8.).
Uo.
ÖStA MBW RN 9 (1614-1616) fol. 22.
MOL E 249 31491. t. fol. 148. L jelzettel ellátott irat valamint ÖstA HKA HFU RN 105 Konv. April
fol. 36.
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(„eo quod persona nobilis sit, compelli nequeat”). Ebből kifolyólag az Udvari
Kamara úgy vélte, hogy a jogi utat kell választani, erre kell törekedniük
a kamarai tanácsnokoknak is, mivel a panaszosok is így kívánják („per
ordinariam viam, vel media ad hoc necessaria, nobisque optime cognita, ad
eiusmodi refusionem adigi”). 63 A magyar király nevében meghagyták tehát a
kassai tanácsnak, hogy minden erejükkel és eszközeikkel arra törekedjenek,
hogy Gerhard Lisbona teljes mértékben adja át a birtokokat a Herberstein
örökösöknek. Ha lehetséges, a katonai segítséget, amelyet Dóczy András
biztosítana, kerüljék el. A rendeletben felmerült kitételt, miszerint Lisbona
nemes lett volna, a többi forrás nem támasztja alá, azonban meg sem cáfolja,
így több bizonyító erővel adat hiányában el kell fogadnunk a kijelentés
hitelességét. Hasonló tartalommal bíró rendeletet adtak ki április végén újra
a Szepesi Kamara részére, II. Mátyás nevében. 64 A birtokok restitúciója nem
haladt a kellő gyorsasággal, ahogy ezt Ferdinánd főherceg május 13-án kelt
rendelete is bizonyítja. Eszerint a jelenleg még Erdélyhez tartozó birtokok,
és kiváló minőségű ezüstöt és aranyat tartalmazó bányák, amelyek Szatmár
vármegyében feküdtek, átadása ügyében a Szepesi Kamarának a lehető
leggyorsabban kell cselekednie, hiszen az eladás és a megvétel is a Magyar
Királyság törvényeibe ütközött. A kamarai tanácsnak kell segíteni a nyugodt
átvételt, valamint véleményezniük kellett az Udvari Kamara elképzeléseit
a szatmári bányavidékkel kapcsolatban. 65 Az Udvari Kamara 1614. június
3-án kelt Ferdinánd főherceg nevében kiadott rendeletében felszólította
Dóczy András szatmári főkapitányt, valamint a nagybányai városvezetést,
hogy bonyolítsák le a birtokok restitúcióját, olyan gyorsan, amilyen gyorsan
csak lehet, ide tartoztak a birtokok, a bányák, és a tartozékok, mindenképpen
el kell venni Lisbonától, aki az irat szerint szökésben volt (fugitivo).
Valószínűleg azért lett újra belevonva az intézkedésbe a főkapitány, illetve új
szereplőként a nagybányai városvezetés, mert Gerhard Lisbona „szökésével”
új helyzetet teremtett, így akart időt nyerni, tette azonban a hatóságokat
gyors és határozott tettre ösztökélte. A rendelet szerint az örökösök írtak
egy kötelezvényt, melyben a birtokok fejében lemondanak minden egyéb
követelésükről, megemlítve a „bitorló” eltávozását is. 66 Ugyanezen a napon
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Uo.
Österreichisches Staatsarchiv (Wien) Finanz und Hofkammer Archiv Alte Hofkammer Hoffinanz
Ungarn Hoffinanz Ungarn Akten RN 105 Konv. April fol. 192. (1614. április 28.) (A továbbiakban
ÖStA HKA HFU).
65 MOL E 249 31491.t. fol. 337-339. valamint ÖStA HKA HFU RN 105 Konv. Mai fol. 172-174.
66 MOL E 249 31491. t. fol. 149. M jelzéssel ellátott irat valamint ÖStA HKA HFU RN 105 Konv. Juni
fol. 42-43.
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kelt a Nagybánya városhoz intézett főhercegi rendelet, amelyben leírva a
Herberstein birtokok körüli visszás helyzetet, miszerint Lisbona jogtalanul
foglalta el és birtokolta a javakat (occupaverit és possiderit), igen komoly
károkat okozva mind a Herberstein családnak, mind a városnak, minden
jogalap nélkül élvezte a birtokokból származó hasznot is. 67 A rendelet szövege
megrótta a városvezetést is, hiszen nem tartotta meg hűségét a magyar
uralkodó iránt, és meghódolt az erdélyi fejedelem előtt. Ebből kifolyólag
most be kell bizonyítaniuk hűségüket, ragaszkodásukat az uralkodó család
irányában, így együtt kell működniük a restitúció ügyében a hatóságokkal.
Erre eddig a háborús állapotok, valamint a bizonytalan belpolitikai viszonyok
miatt nem került sor, most azonban a terület ténylegesen is visszakerült a
korona alá, ezáltal már nincs akadálya az átadásnak. 68 A főherceg tehát
felszólította a városvezetést, hogy a nagybányai, feketebányai, felsőbányai
bányákat, valamint az ezekhez tartozó birtokokat, a tartozékokkal együtt
idősebb Felician von Herberstein örököseinek kötelesek kiszolgáltatni,
az átadást nem akadályozhatják, hanem segítsék elő minden eszközzel és
lehetőségükkel. 69 A restitúció folyamatának meggyorsításáról írt Thurzó
György Ludwig von Starenberghez intézett levelében, 1614 júniusában. Ifjabb
Felician von Herberstein ágensét, Lucas Freidenspergert küldte Bécsbe, hogy
tudakozódjon a visszaadási folyamat állásáról, illetve azért, hogy sürgesse
meg az ügymenetet. Thurzó György ezzel kapcsolatban azt tudta közölni
Starenbergh megbízottjával, Schwacher úrral, hogy Freidensperger bécsi útja
reménykeltő a család szempontjából, véleménye szerint jelentős eredményt
fog tudni elérni az üggyel kapcsolatban. A nádor arról biztosította a főurat,
hogy minden segítséget megad a két megbízottnak.70 Véleményem szerint
az ügymenetet illetve annak kimenetelét jelentősen befolyásolta, hogy a
panaszosok kiváló politikai kapcsolatokkal rendelkeztek, ahogy ezt Ludwig
von Starenbergh és Thurzó György közötti gyakori levélváltás is bizonyítja.
Az uralkodói és főhercegi rendeletekre a Szepesi Kamara tanácsa
1614. június 17-én adott választ. A válaszlevélben felvázolták az adott
időpontban érvényes birtokviszonyokat, eszerint Gerhard Lisbona
rendelkezett egy nagybányai házzal („residentiam habet”), az ércbányái,
67

MOL E 249 31491.t. fol. 150. N jelzéssel ellátott irat valamint ÖStA HKA HFU RN 105 Konv. Juni
fol. 44-45.
68 Uo. A szöveg megfogalmazása elgondolkodtató, hiszen véglegesen az 1615. május 7-én aláírt
nagyszombati egyezmény értelmében került vissza a szatmári bányavidék a korona alá, amelyre
Bethlen Gábor, mint Báthory Gábor követője a fejedelmi trónon, igényt tartott.
69 Uo.
70 MOL E 249 31491. t. fol. 154. R jelzéssel ellátott irat (1614. június 2.)
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amelyek a nagybányai és felsőbányai határban feküdtek, nagyrészt a korábbi
Herberstein birtokok részét képezték, bár megvásárolt ezen kívül több tárnát
a nagybányai és felsőbányai termelőktől. A Herberstein családnak valóban
van joga arra, hogy visszakövetelje a birtokokat, és a bányákat, a restitúció
ügyét a helyi vezetés támogatni fogja, mivel állandó a konfliktus a bányabérlő
és a város között, leginkább azért, mert a bérlő nem tartja tiszteletben a helyi
kiváltságokat, privilégiumokat. 71 Gerhard Lisbona ellen szólt az is, hogy
fejedelmi, és királyi tulajdonban lévő bányát, a Királytárót, nem megfelelően
kezelte, a bérleti díjat hanyagul fizette. A bérleti díjat, amely 2000 majd 3000
forint volt, nem kapta meg a kamarai pénztár, ezért a visszavétel után el
kellene gondolkozni a kamarai kezelés lehetőségén. A jogi revíziót egy
vegyes kamarai bizottságnak kellene felügyelnie, amelynek tagjai lennének
a helyi szakemberek, valamint a központi kamara tisztviselői. 72 A levéltári
anyagok azt bizonyítják, hogy a kamarák, valamint a Magyar Tanács is
alaposan körül járta a problémát, több alkalommal leírták, mi volt a jogtalan
az eladási ügyletben, azonban a restitúció valóságos manifesztálódása igen
nehezen haladt. Ferdinánd főherceg levele, amelyet II. Mátyáshoz intézett,
1614. június végén ezt az állapotot tükrözi. A levél bevezetőjében újra leírta
a konfliktus forrását, részletesen bemutatva Friedrich von Herberstein és
Gerhard Lisbona viselkedését, és törvénybe ütköző cselekedeteit, majd rátért
arra, hogy a Szepesi Kamara információi szerint a nagybányai városvezetés,
kompenzálni kívánván a korábbi hűtlenségét a városnak, mindenben kész
együttműködni az örökösökkel és a kamarákkal. A főherceg, valamint az
Udvari Kamara fontos szerepet szánt Dóczy András főkapitánynak a
rendezésben, a terv szerint neki kellene ellenőriznie az átadási folyamatot a
szatmári várban állomásozó katonák segítségével. A Szepesi Kamara feladata
lenne felmérni, hogy a restitúciót követően milyen jogai vannak a térségben
a fiskusnak, és ezeket milyen módon tudná érvényesíteni. Fontos problémát
jelentett még, hogy Lisbona Erdélybe távozott, szándékosan akadályozva a
restituciót. 73 A főherceg által felvetett kérdések még jó ideig nyitva maradtak,
az előrehaladást jelzi azonban ifjabb Felician von Herberstein kötelezvénye,
amelyet 1614. július 3-án írt Kassán. A kötelezvény stílusa ünnepélyes és
hivatalos, a bevezetőben felsorolta a birtokolt címeit (örökös kamarás, és
étekfogó mester Karintia tartományban). Ezt követően az ilyenkor szokásos
formulával („memoriae commendo tenore praesentium significantes, quibus
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expedit universis”) tudomásul vette lány testvérei és sógora felhatalmazásával
nevükben is, hogy Ferdinánd főherceg rendelete szerint, amelyet a szatmári
főkapitánynak és nagybányai városvezetésnek kiadott, a Nagybányán fekvő
atyai birtokaikat, melyeket már elhunyt testvérük- Friedrich von Herbersteina beleegyezésük nélkül eladott, köteles Gerhard Lisbona visszaadni és
visszaszolgáltatni az illetékes szerveknek, és a jogos tulajdonosoknak. 
Abban az esetben, ha a jelenlegi birtokló ellenállna, a két illetékes szerv
köteles a kérdéses javakat elvenni tőle, és átadni az örökösöknek. A hivatalos
átadás előtt ifjabb Felician kijelentette, majd aláírásával és pecsétjével
hitelesítette is, hogy Őfelségét és örököseit uralkodójának tekinti, a Szepesi
Kamara fennhatóságát a területen elismeri. Emellett bármely időben, neki
vagy örökösének kötelessége lesz együttműködni a fiskussal, illetve abban
az esetben, ha Gerhard Lisbona és örökösei érvényes okiratokkal tudják
jogaikat bizonyítani az adott javakra vonatkozóan, a családtagoknak a
bányákat, tartozékokat, amelyeket most vissza fognak kapni, át kell adniuk a
követelő félnek záros határidőn belül.  A szóban forgó javakból származó
haszon egy része a királyi fiskust illeti, ezt a Szepesi Kamarának kell a
tulajdonosoknak befizetniük. A kötelezvény végén ifjabb Felician kijelentette,
hogy az iratban foglaltakat szabadon írta le. A kívülről nehézkesnek látszó
ügymenet okait próbálta a kamarai elnök, Daróczy Ferenc feltárni Ferdinánd
főhercegnek és az Udvari Kamarának július 4-én kelt levelében. Daróczy
Ferenc leírta, hogy a királyi, és a főhercegi rendeletet, a lehető leggyorsabban
közvetítették a főkapitány és Nagybánya városa felé, azonban voltak bizonyos
késleltető tényezők. Eszerint a kamara elnöke éppen Erdélyben tartózkodott
a fejedelemmel való tárgyalások miatt, amikor az első két dekrétum
megérkezett, csak a másolatokat tudta kézhez venni, midőn tartott Erdélyből
haza, útját megszakította, Nagybánya felé fordult, hogy tudjon tájékozódni
személyesen a kialakult helyzetről.  Annyi bizonyos, hogy senki sem
hanyagolta el a feladatát, nem ezért lassú az ügymenet. Véleménye szerint
Dóczy András ajánlotta katonai út egyszerűbb lenne és gyorsabb, de csak
növelné a feszültséget az erdélyi és magyar fél között, így nem lenne ajánlatos
ezzel a lehetőséggel élni. A törvényes, békés út hosszadalmasabb, de megéri
a fáradtságot Daróczy szerint. Emellett a Herberstein család is igen nehezen
vehető arra rá, hogy kötelezvényt írjon, és a kamarának nem áll rendelkezésre
egy ilyen esetre megfelelő irat-minta, így az Udvari Kamarától kérnek egy
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formulát, amelyet majd továbbítanak az örökösök felé. Eszerint a július 3-án
elkészített irat nem volt megfelelő, nem a megadott minta szerint készült, így
egy újabbra volt szükség. Daróczy Ferenc véleménye szerint a restitúció
lezárását a kamarai tanács előtt kellene lefolytatni, és törvényes keretek
között elvenni a javakat Lisbonától, de semmiképpen sem katonai erővel,
mert ezt a lépést az erdélyi fejedelem a későbbiekben fel tudja használni az
uralkodóval szemben, és újra „elcsábíthatja” a szatmári bányavárosokat a
királytól. Az erőszak alkalmazása a Lisbona családnak is jogalapot jelentene,
és ezzel pedig a Herberstein családnak okoznának igen komoly gondot.
Összefoglalva az ügy elintézéséből ki kell hagyni Dóczy András főkapitányt.
Dóczy András főkapitány július 14-én keltezett levelében értesítette arról a
főherceget, hogy megkapta a dekrétumot, a kamara és a város már felszólította
Lisbonát az átadásra, azonban eddig még nem történt meg a tényleges átvétel.
Dóczy véleménye szerint Lisbonának nincs sok esélye arra, hogy a birtokokat
megtartsa, hiszen a törvényes örökös (legitimus succesor) ifjabb Felician
von Herberstein, és lánytestvérei.  A Herberstein örökösök a nyár folyamán
többször fordultak a Szepesi Kamarához panaszukkal, hogy az átadás nem
folyik rendben, és meg kívánták sürgetni az ügymenetet. Erről tanúskodik a
bécsi Udvari Kamara jelentése, miszerint a kassai kamara mindent elkövet az
ügy érdekében, de az átadást lassítja, hogy a szatmári bányavidék
hovatartozása egyelőre nem tisztázott, még erdélyi fennhatóság alatt van.
Miután a bányavidék minden tekintetben visszakerül a korona alá, feltétlenül
ki kell küldeni egy kamarai bizottságot, hogy felmérje a bányák állapotát, a
bányászat lehetőségeit a térségben. A kincstári tulajdonban lévő bányát
kamarai kezelés alatt kellene tartani, esetleg valamilyen formában be lehetne
vonni a régi-új tulajdonos családot, de ne adják bérbe megint a Fodina Regiat.  A Szepesi Kamara arról számolt be augusztus végén az Udvari Kamara
bécsi részlegének, hogy miután az átadás hivatalos elrendelése megtörtént,
azt már sokáig nem lehetett titokban tartani, tehát a Lisbona család is megtette
azokat az „óvintézkedéseket”, amelyekkel a folyamatot lassíthatják és időt
nyernek vele, ezek közé tartozott az is, hogy a családfő elutazott Erdélybe.
Ebből kifolyólag mind a kamara, mind a városvezetés helyzete nehéz,
mindazonáltal az átadásnak valamilyen formában be kell következnie. A
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bányák, és birtokok általános felmérésére pedig az utasításnak megfelelően
delegáltakat küldtek ki, remélvén, hogy minél előbb jelentést tudnak tenni a
helyi állapotokról Bécsnek.  A Herberstein család többszöri sürgetéséről
tanúskodik Ferdinánd főherceg nevével jelzett „közbenjáró” levél, amelynek
címzettje II. Mátyás volt. Eszerint ifjabb Felician von Herberstein az Udvari
Kamarát is megkereste a birtokok restitúciójával kapcsolatban, és a főherceg
közbenjárását kérte az uralkodónál a végleges döntés érdekében. Ezért
Ferdinánd főherceg arra kérte a királyt, hogy vegye fontolóra az ő ajánlását,
és fogadja a kérvényezőket kegyesen.  Hasonló témájú levelet fogalmaztak
meg Miksa főherceg nevében is augusztus 30-án, Linzben. A Herberstein
család feje minden bizonnyal felkereste mindkét főherceg Linzben, latba
vetette kapcsolatait az ügy gyors lezárása érdekében. Utazását nem véletlenül
időzítette erre az időpontra, hiszen 1614 augusztusában, Linzben gyűltek
össze az osztrák örökös tartományok rendjei a „Generallandtag”-ra, melynek
egyik fontos kérdése az Erdéllyel való kapcsolat rendezése és az esetleges
onnan érkező török támadás elhárítása volt. A császári propozíció felhívta a
figyelmet a komoly veszélyre, amelyet az új erdélyi vezetés jelentett a
kereszténység számára, mivel Bethlen Gábor hatalomra jutásával a
fejedelemség voltaképpen törökké vált. A magyar követeket Thurzó György
a béke szellemében fogant instrukcióval látták el, a magyar delegáció
vezetője, Napragi püspök által írásban benyújtott beszéde pedig meggyőzte
a rendek többségét arról, hogy ne kezdjenek háborúskodásba a fejedelemséggel.
Egyedül a Ferdinánd főherceg alá tartozó Belső-Ausztria, valamint Tirol és
Alsó-Lausitz rendjei álltak a háború mellett.  Lényeges összefüggés, hogy
Ludwig von Starenbergh Belső-Ausztriában látott el főtisztviselői feladatokat,
ezért folyamodott elsősorban Ferdinándhoz a Herberstein család. A másik ok
pedig az volt, hogy Ferdinánd főherceg támogatta az erdélyi fejedelem ellen
indítandó háború ötletét, amely mindenképpen kapóra jött volna a Herberstein
családnak. A háborús állapotok révén gyors és egyszerű módon kaphatták
volna vissza a birtokaikat, feltéve, ha az erdélyi csapatok engedik, és ez
megoldás nem igényelt volna komoly anyagi ráfordítást az örökösök részéről.
Miksa főherceg által kiadott ajánló levél is hasonló módon van megfogalmazva,
mint az előző, annyi különbséggel, hogy itt felsorolják az „öreg” Felician
Stájerországban szerzett érdemeit, ezzel is kiemelve a család hűségét a
	
	
	

ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. August fol. 57. (1614. augusztus 25.)
MOL E 249 31491. t. fol. 158. V jelzéssel ellátott irat (1614. augusztus 28.)
Szekfű Gyula: Bethlen Gábor (Történelmi tanulmány). Budapest.1983. 56-57.
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Habsburg ház iránt. 10 A linzi gyűlés alatt, majd azt követően keletkezett
iratok tartalma kétséget ébreszthet a kutatóban a felől, hogy az uralkodó,
valamint a kamarák valójában a realitás talaján mozogtak-e, amikor a
szatmári bányavidéken egykor a Herberstein család által élvezett kiváltságok
újra élesztéséről értekeztek, hiszen ekkor még nem került át ténylegesen a
korona alá a terület. Kész tényként kezelték az átadást, bár a jogi kereteit
valójában az első nagyszombati egyezmény adta meg 1615 májusában. Ezt a
disszonáns helyzetet támasztja alá II. Mátyás rendelete, amelyet a Szepesi
Kamara részére adtak ki szeptember 10-én. Eszerint ifjabb Felician bérbe
kívánta venni a kállói harmincad vám jövedelmét, mert arra szüksége van a
bányák üzemeltetéséhez, ez édesatyja idejében is így volt, valamint harmincad
vám-mentességet kért, hogy szabadon kereskedhessen, ahogy ezt Lisbonának
is engedélyezte Báthory Gábor. 11 A kassai kamara számára elküldött újabb
utasításból azt tudhatjuk meg, hogy az átadás még nem teljes, hiszen Lisbona
eltávozott Nagybányáról, és Erdélybe utazott, ezért új uralkodói rendeletre
lesz szükség, hiába hirdette ki a korábbit a városvezetés, nem lehet megvárni,
míg hazatér a bérlő az útjáról. A kialakult helyzetről kívánt tájékozódni az
Udvari Kamara, a kassai tanácsosok feladata volt felkutatni minden
információt Lisbona tartózkodási helyével kapcsolatban. 12 Az igen kusza
viszonyokat tovább bonyolította, hogy a Báthory család is jogigénnyel lépett
fel a területtel kapcsolatban. Báthory István, Gábor apjának özvegye, Sophia
Kostka kérte az egykori Báthory birtoknak számító Ecsed, és Nagybánya
visszaadását, fia András nevében. Jogigényével ő is Linzben kereste fel az
illetékeseket, ahogy azt a Szepesi Kamarának kiadott leirat is bizonyítja.
Eszerint az özvegy azzal érvelt, hogy jogos családi örökségről van szó, az
összes érvényes kiváltsággal és privilégiummal együtt. A jogigénynek utána
kellett nézniük a kamarai tanácsosoknak, valamint megírni a kialakult
helyzetről a véleményüket. Addig nem volt szabad konkrét lépéseket tenni az
ügyben, amíg a központból erre nem kapnak utasítást, Sophia Kostka a
magyar kancelláriához is beadta kérvényét. 13 A leirattal együtt adták ki az
instrukciót egy kamarai bizottság részére, amelynek feladata az özvegy által
felvetett jogigény megvizsgálása, a nagybányai és ecsedi birtokok
hovatartozásának körbejárása. A bizottság résztvevői Lépes Bálint nyitrai
10
11
12

MOL E 249 31491. t. fol. 157. T jelzéssel ellátott irat (1614. augusztus 30.)
MOL E 249 31491.t. fol. 438-440. valamint ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. September fol. 281.
ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. September fol. 367. valamint fol. 368. A rendelet kihirdetésére ld.
ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. Oktober fol. 21-22. (1614.augusztus 12.)
13 ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. September fol. 369. (1614.szeptember 24.) valamint fol. 370-371.
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püspök, a Magyar Tanács tagja, Vincent Mussinger, kancelláriai alkalmazott,
valamint Daróczy Ferenc, a kassai kamarai elnök voltak, akiknek feladatuk
közé tartozott hiteles, erővel bíró dokumentumok, oklevelek felkutatása is. 14
A Herberstein birtokok restitúciójának végleges lezárásáról tovább folyt az
eszmecsere, az átadás befejezését a Szepesi Kamara tanácsára bízták. Erről
tanúskodik az Udvari Kamara által kiadott rendelet, amelyben arra utasították
a kassai tanácsosokat, hogy az átadási folyamat utolsó lépéseként a kamarai
tanács elé idézzék be mind a két felet, addig nem lehet szabályosan lezárni
az ügyet, amíg mindkét fél nem jelenik meg a tanács előtt. A tanácsosok
feladata volt, hogy mindkét felet kötelezzék a megjelenésre, és kötelességük
volt objektívan ítélni, az érveket és ellenérveket meghallgatni.15 Az októberben
kiadott rendelethez kapcsolódik a Szepesi Kamara jelentése, amelyben a
tanácsnokok leírták, hogy Lisbona a korábban kiadott rendelet ellenére,
miszerint működjön együtt a birtokok visszaadásában, védi saját igazát, és
állhatatosan kiállt amellett, hogy ő törvényesen járt el annak idején, és
kénytelen volt többet fizetni, mint százezer forint, mivel az eladó hiteleit is
magára vállalta. Ebből kifolyólag fizetett a vételáron felül is, de azt már nem
Friedrichnek, hanem a hitelezőknek, és több részletben, mivel komoly
összegekről volt szó. Azt nyilatkozta a kamarai tanácsnokoknak, hogy ha
Felician fel tud vele szemben bármilyen hiteles okiratot felmutatni, amely
bizonyítja bűnösségét, és ezt a kamarai tanács is elfogadja, akkor megnyugszik
döntésükben, de addig nem hajlandó átadni a vagyonból semmit. A kamarai
tanács arról panaszkodott, hogy mindkét fél panaszt emelt az idézés ellen, de
azt is kifogásolták, hogy Dóczy András és a nagybányai városvezetés is
közreműködhet a dologban.16 A nagybányai városvezetés egyébként szép
lassan, de végrehajtotta a saját feladatát, a bányákat, a házat, tartozékokkal
együtt, melyek a nagybányai határon belül feküdtek, elvették Lisbonától, sőt
az uralkodó akaratát megelőzve, a pénzverőháztól, valamint a Királytáró
bérletétől is megfosztották. A városvezetés így kívánta ellensúlyozni korábbi
hűtlenségét, ezért voltak ennyire buzgók. Ezek után úgy döntöttek, hogy a
bérleményeket is Felician gondjaira bízzák, amíg az Udvari Kamara nem
dönt másként. A kamarai tanács előtt megjelent ifjabb Felician, Lisbona egy
küldöttel képviseltette magát, elvileg mindkét fél megnyugodott a kamarai
döntésben, miszerint a Herberstein család visszakapja korábbi javait, Lisbona
személye azonban még komoly problémákat vet fel, mivel nemes ember, és
14
15
16

ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. September fol. 372.
ÖStA HKA HFU RN 106 Konv. Oktober fol. 179-180.
ÖStA HKA VUG RN 13a fol. 313. (1614. október 8.)
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nem lehet kényszeríteni erőszakkal, vagy börtönbe vetni, amíg nem cselekszik
a kamara rendelése szerint. Ennek ellenére kénytelen lesz elismerni a
tényállást, és minden sértetlenül, maradéktalanul visszaszolgáltatni. A
kamarai tanács véleménye szerint a Herberstein családot is türelemre kellene
inteni, mert ők is kötelesek lesznek kivárni, amíg az ügy végleg lezáródik, és
valóban beiktatják őket a birtokokba. A kamarai tanács egy kamarai
tisztviselőt, Kis Lukácsot küldte ki Nagybányára, hogy legyen jelen az
átadásnál, és a beiktatásnál. Kis Lukács azt jelentette, hogy Gerhard Lisbona
nem menekült el, hanem üzleti ügyben utazott Erdélybe, a fiaival szemben
pedig nem állt módjában eljárni. Ezáltal a tényleges beiktatásra még várni
kell, mást nem lehet tenni. 17
A beiktatásra még 1614 őszén sor került, ugyanis 1615 januárjában
keletkezett iratok Lisbonáról már, mint egykori nagybányai bányatulajdonosról
tesznek említést. Erről tanúskodik panaszlevele is, amelyet 1615. január 3án írt a Szepesi Kamara tanácsának, amelyben Hagymáslápos és Tóthfalu
nevezetű birtokok elvételét nehezményezte. Érvelése szerint ezeket ő még
Báthory Gábortól kapta adományként („ratione donationis in propriis”),
semmilyen módon nem köthetőek a Herberstein birtokokhoz, és Kővár
vidékének részei, amely pedig a fejedelem alá tartozik. Különösen nagy
veszteséget jelent számára a nagybányai bányák elvesztése után a Lápos
és Tóthfalu határában található ezüstbányák elkobzása, ezért könyörgött a
tanácsosoknak, hogy adják neki legalább ezt a két birtokot vissza. 18 Hiába
történt azonban meg a beiktatás, ezzel az ügy, és a viszálykodás még nem
volt lezárva. Az Udvari Kamara bécsi irodája arról tájékoztatta a kassai
kamarát 1615. január 31-én, hogy Gerhard Lisbona, az egykori nagybányai
tulajdonos minden követ megmozgat, hogy a jogos örökösöket kiforgassa
javaikból, amelyek nem rég kaptak vissza („Gerardum Lisbona olim mala
fidei possesorem quarundam fodinarum Nagibania et bonorum ad easdem
pertinentium omnibus in comitatu Zathmariensis”). 19 Ezért fordultak az
örökösök az uralkodóhoz, hogy őket birtokaikban erősítsék meg, így sem
Lisbona, sem senki más nem kérdőjelezheti meg a birtokokhoz való jogukat.
17

Uo. Kis (Kys) Lukács kassai várnagy volt 1600 és 1601 között, majd a felső-magyarországi királyi
jövedelmek pénztárnoka a Szepesi Kamara alatt 1607 és 1613 között. Ld. Állami (királyi és császári)
tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Kiadja: Fallenbüchl Zoltán. Budapest,2002.
18 Magyar Országos Levéltár (Budapest) Magyar kincstári levéltárak (E szekció) Szepesi kamarai
levéltár Szepesi kamara (kassai adminisztráció) regisztratúrája Representationes, informationes et
instantiae N˚1 (40. csomag) 1615. január 3. (A továbbiakban MOL E 254) Hagymáslápos és Tóthfalu
elhelyezkedésére ld. Szentgyörgyi, 1972. (Kővár vidéke c. térkép)
19 MOL E 249 31491.t. fol. 499-502. illetve ÖStA HKA HFU RN 107 Konv. Januar fol. 158-159.
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Ennél fogva az uralkodó megerősítette az örökösöket minden jogukban, ez
azt jelentette, hogy Gerhard Lisbonát, mivel olyan sokáig bitorolta jogtalanul
a Herberstein javakat, ezzel igen nagy kárt okozott a királyi fiskusnak is,
véglegesen megfosztották a jogorvoslat lehetőségétől, nem követelhette
vissza a birtokokat. Ez a döntés ellentmondott annak a kijelentésnek, amelyet
ifjabb Felician tett kassai kötelezvényében, miszerint ha Lisbona vagy
örökösei fel tudnak mutatni hiteles okiratokat, ő köteles visszaszolgáltatni
a birtokokat Lisbona családnak. Ezzel az uralkodói döntéssel a kötelezvény
semmissé vált, és Gerhard Lisbona, ha tudott a birtokok eladása körüli jogi
dilemmákról, ha nem, ténylegesen ki lett semmizve. A királyi akarat, és
egyben az Udvari Kamara akarata, egyértelmű volt, a birtokok nem lehetnek
másnak a kezén, csak az uralkodó családhoz hűséges Herberstein család
kezén, akikre az erdélyi határvidéken nagy szükség volt a feszült külpolitikai
helyzetben. A kamara feladata volt a rendeletet eljuttatni a nagybányai
városi szenátushoz, a városvezetésnek ki kellett nyilvánosan hirdetnie,
a Herberstein család kötelessége volt ezzel szemben a helyi bányászatot
fellendíteni. A bányák restaurálásában a városnak és az örökösöknek
együtt kellett működniük, a szükséges munkaerőt és eszközöket a városnak
kellett biztosítani, ha szükséges volna rá. 20 1615 tavaszán tovább folytak a
tárgyalások II. Mátyás és Bethlen Gábor között, hogy békésen rendezzék a két
állam között fennálló bonyolult kapcsolatot, ennek keretében született meg
a már említett nagyszombati egyezmény 1615 májusában. Az egyezmény
rögzítette a szatmári bányavidék helyzetét, amely ettől fogva de jure és de
facto egyaránt a korona alá tartozott. Még egy probléma azonban fennállt.
Forgách Zsigmond leveléből kiderül, amelyet Thurzó Györgyhöz írt, hogy
az erdélyi követek, miután lemondtak Nagybányáról, a magyar király
döntésére bízták, hogy azt átadja-e, vagy nem Báthory István özvegyének
és Báthory Andrásnak. 21 Forgách Zsigmond szavaiból úgy tűnt, hogy nem
kellene a családnak feleslegesen ártani, ha egyszer már tényleg joga van a
területre. Ebből kifolyólag bár a jogi helyzetet tisztázta az egyezmény, a
tényleges birtokos személyéről még nem született döntés, komoly dilemmát
jelentett a központi szerveknek, hogy odaadják-e a Báthory családnak a
határ mellett fekvő bányavidéket. Hiába hirdették azonban ki az uralkodó
rendeletét, miszerint Lisbona nem kérdőjelezheti meg a Herberstein
örökösök tulajdonosi jogát, az egykori németalföldi kereskedő nem adta fel
20
21

Uo.
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. VII. Kiadja: Szilágyi Sándor. Budapest, 1881. 247-248. (A
továbbiakban EOE, VII. 1881.)
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a harcot. Teljes elkeseredését mutatja az a levél, amelyet szeptember 21-én
írt Nagybányáról a Szepesi Kamara tanácsának. Elpanaszolta, hogy ifjabb
Felician von Herberstein minden javát, pénzét és adósságát zár alá vetette, a
bányáit elfoglalta, amelyekhez legalább annyi joga van, mint Herbersteinnek.
A bányák, mikor ő átvette őket, lepusztultan álltak, ő építette újjá saját pénzén
az összes tárnát, de most minden ráköltött pénz odaveszett („Holot pusztaban
leven az Baniak, az magam sajat keoltsegemmel eppitettem megh eoket. Mely
rea költ summa penzem mostanis oda vagion.”). 22 A tanácsosok jó indulatára
hivatkozott, hiszen amíg zár alatt vannak javai, nem tudja fizetni a hiteleit, és
így nagyon sok kárt szenved mind ő, mind az örökösei. Ezért kéri a tanácsot
Isten nevében, hogy a dolgot az ő igaza szerint rendezzék el, Kassára küldte
fiát is, Jánost egy megbízható szolga kíséretében, hogy képviselje őt minden
felmerülő ügyben, teljes felhatalmazást kapott atyjától („az kikre minden
dolgaimat reaiok bíztam, mintha magam personaliter jelen volnek.”).23 Arra
kérte a tanácsosokat, hogy vetessék ki a zár alól javait és adósságait, hogy
törleszteni tudja őket, erre utasítván a nagybányai szenátust. Ő csak annyit
kért a kamarától, mint minden más hűséges alattvaló, hogy megkaphassa a
saját jussát és igazságát („En az igazsagon kiveol egyebet semmit nem kÿvanek
az eo Felsege camoraitul, hanem chiak azt, h igazsagomban tartassam megh
enis, mint eo Felsegenek teobbi hÿveÿ.”). 24 A Szepesi Kamara október végén
számolt be felettesének a Nagybányán és környékén történtekről. Gerhard
Lisbonát felszólították, hogy hiába ír nekik kérvényeket, tartsa magát távol a
praktikáktól, a Herberstein család kezében maradnak a birtokok.
IV. Összegzés
Az 1610 és 1615 között zajló visszaadási folyamat döntő befolyással
bírt a szatmári bányavidék életére. A két nyugat-európai származású család
rivalizálása, a Lisbona család kiszorulása illetve a Herberstein család újbóli
térnyerése a térségben alapvetően nem változtatta meg a birtokstruktúrát,
annál nagyobb politikai és gazdasági jelentőséggel bírt. A birtokkomplexum
újra gazdát cserélt. Báthory Gábor bizalmasaként dolgozó Gerhard
Lisbona Bethlen Gábor döntése révén az erdélyi bányáit megtarthatta,
kiemelkedő szerepét azonban elveszítette a szatmári bányavidéken. A régiúj tulajdonosok, a Herberstein örökösök térnyerése révén megerősödött
22
23
24

MOL E 254 N˚14 (40. csomag) 1615. szeptember 21.
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a Habsburg kormányzat és ebből kifolyólag az Udvari Kamara befolyása
is a térségben, a fejedelmi adminisztráció Bethlen Gábor első felvidéki
hadjáratáig (1619) kiszorult a régióból. A témában feltárt forrásanyag értékét
növeli, hogy az erdélyi állam és a Magyar Királyság államközi kapcsolatait
új szemszögből világítja meg.
A Lisbona és a Herberstein család közötti bonyolult, szövevényes
kapcsolat utolsó fejezete a második nagyszombati egyezményről (1617)
szóló tárgyalás sorozatban került terítékre. Eszerint Gerhard Lisbona még
nem törlesztett egy 3000 forintos adósságot, amelyet annak idején Friedrich
von Herbersteintől vállalt át, így a magyar követek arra kérték az erdélyi
követeket, hogy ezt az adósságot minél hamarabb fizetessék ki vele. 25 A
források alapján nem tudjuk biztosan, hogy a kifizetés megtörtént-e, annyi
bizonyos, hogy Gerhard Lisbona halála után (1618) Hans és Heinrich
Lisbona törlesztette atyja adósságait, ahogy ez Bethlen Gábor egyik, Dóczy
Andráshoz írt leveléből kiderül. 26

25
26

EOE, 1881. VII. 443. és 466. (1617. július 20.) valamint Gooss, 1911. 470.
Bethlen Gábor kiadatlan politikai levelei. Kiadja: Szilágyi Sándor. Budapest,1879.109-110. (1619.
március 20.)
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Restitution the properties Herberstein’s family from
County Satu Mare (1610-1615)
(Summary)
Keywords: intercession, restitution,
mining-district, Transylvanian
government, the Chamber of Court

The restitution’s process, which moved on between 1610 and 1615,
played a very important role in the life of Szatmár mining-district. There were
two rent-families, both of them came from Western Europe, these families
competed with each other, squeezing of family Lisbona and advancing of
family Herberstein didn’t make radical changes in estate-structure, but this
process was of great significance with a view of policy and economy. Gerhard
Lisbona was the dependable specialist in mining during the rule of Gábor
Báthory, after his death (1613) the new prince (Gábor Bethlen) confirmed the
Transylvanian estates of Gerhard Lisbona, but he lost influence on the life of
mining-district Szatmár. The “old-new” possessors, the Herberstein inheritors
had more influence on administration of this mining-district; therefore the
Hapsburg-government and the Chamber of Court became stronger. The
Transylvanian government pushed out this region to Transylvanian prince’s
first expedition (1619) against the Hungarian Kingdom. These resources
are very valuable, because they can point at the relationship’s new aspects
between the Transylvanian Principality and the Hungarian Kingdom.
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Restituirea proprietăţilor sătmărene ale familiei
Herberstein (1610-1615)
(Rezumat)
Cuvinte cheie: mijlocire, restituire,
zonă minieră, guvernul Transilvaniei,
Camera Curţii
Procesul de restituire, desfăşurat între 1610 şi 1615, a jucat un rol
foarte important în viaţa zonei miniere a Sătmarului. Aici erau două familii
(străine), ambele venite din Europa de Vest, care au concurat una cu cealaltă;
marginalizarea familiei de Lisbona şi expansiunea familiei Herberstein nu a
generat schimbări radicale în structura de proprietate, dar acest proces a fost de
o mare importanţă din punct de vedere politic şi economic. Gerhard Lisbona
a fost în problemele miniere specialistul de încredere în timpul domniei lui
Báthory Gábor, după moartea sa (1613), noul principe (Bethlen Gábor) a
confirmat moşiile din Transilvania ale lui Gerhard Lisbona, dar a pierdut
influenta asupra vieţii zonei miniere din Sătmar. “Vechii” şi „noii „ posesori,
moştenitorii Herberstein au avut o influenţă mai mare în administrarea acestei
zone miniere, prin consolidarea puterii guvernul habsburgic şi a Camerei
Curţii. Guvernul Transilvaniei a împins această regiune în prima expediţie
(1619) a principelui Transilvaniei împotriva Regatului Ungariei. Temele
dezbătute reprezintă surse foarte valoroase, deoarece pot indica aspectele
relaţiei dintre Principatul Transilvaniei şi Regatul Ungariei.
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Instrucţiune a maestrului bucătar al Curţii lui Mihail
Teleki din 1671

Cuvinte cheie : maestru-bucătar,
principe, Mihail Teleki, Mihail Apafi I,
Curte nobiliară.

Dr. Anton Dörner

Absolvent al Universităţii „BabeşBolyai”, Cluj-Napoca, 1970-1974.
Doctor în istorie din 1999, cu teza
Reformismul austriac şi   administraţia
din Transilvania în veacul al XVIIIlea. În prezent cercetător ştiinţific al
Institutului de Istorie ,,George Bariţiu’’
Cluj Napoca. Specializări în ţară şi
străinătate, având ca principal domeniu
de interes istoria premodernă. Autorul
unui important număr de volume şi
studii publicate în ţară şi străinătate,
dintre care amintim: The Jews of Satu
Mare County in the 18th Century (
1761-1781), Ed. EFES, Cluj-Napoca,
2000; Urkunden und Chroniken über
die Geschichte der Stadt und des
Stuhles Broos, Band.I: 1200-1541,
Ed. Argonaut, Cluj, 2002; Documente
şi cronici privind istoria oraşului şi
scaunului Orăştie, vol. I, 1200-1541,
Cluj-Napoca, 2003; Administraţia
Transilvaniei din perioada anilor
1867-1876, în „Anuarul Institutului
de Istorie «George Bariţ»” din ClujNapoca, XL, 2001; Die Ansiedlungen
von Baden-Durlachern in Mühlbach
( mitte des 18. Jahrhunderts), în Vom
deutschen Südwesten in das Banat und
nach Siebenbürgen, Annemarie Roder,
coordinator, Stuttgart, Ed. Haus der
Heimat, 2002.

F

amilia Teleki nu necesită o
prezentare aparte în spaţiul istoric al
Maramureşului; de la cetatea Hust şi
până la Chioar se mai păstrează până azi
în amintirea colectivă numita seminţie
printr-un castel sau o casă orăşenească
deţinută de un membru al neamului,
povestea unei funcţii administrative
îndeplinită pe o perioadă mai scurtă sau
îndelungată în ţinut, memoria posesiunilor
obţinute prin donaţii sau achiziţii şi până
la întâmplări mai mult sau mai puţin
recente din pomenirea celor care i-au
cunoscut direct sau prin intermediul
relatărilor memorialistice. Neamul Teleki
a fost una din cele mai înstărite familii
al zonei. Temelia acestei averi o pune
în secolul al XVII-lea un reprezentant
cunoscut al timpului Mihail Teleki (16341690), o figură destul de controversată a
lumii politice din vremea sa. Ascensiunea
sa social-politică şi economică treptată şi
i-a dat prilej să intre în contact cu toate
straturile societăţii transilvănene, să-şi
creeze o seamă de relaţii, legături care
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îl vor ajuta, mai apoi, în ridicarea sa pe treptele cele mai înalte ale vieţii
politice. Despre începuturile sale se cunosc puţine date istorice; se ştie că a
fost curtean la Curţile principilor Gheorghe Rákóczi I şi Gheorghe Rákóczi
II. În această perioadă, tatăl său a îndeplinit funcţia de pârcălab al cetăţii
Ineu, iar ulterior a comandat trupele de cavalerie ale cetăţii din Oradea. Aici
îl surprinde cronica în timpul evenimentelor din 1660, retras într-o căsuţa
modestă, aflată în proprietate proprie şi unde locuiesc împreună cu mama
şi soţia. Odată cu instituirea paşalâcului de la Oradea şi-a pierdut întreaga
avere. De aici înainte se putea baza doar pe puterea, priceperea şi instinctul
său deosebit de dezvoltat. După eşecul campaniei poloneze a principelui
Gheorghe Rákóczi II şi inaugurarea anilor de criză politică, trece de partea
viitorului suveran transilvănean Ioan Kemény (1660-1662). În serviciul lui
face deplasări diplomatice la Viena şi duce tratative cu comandanţii militari
austrieci din nord-estul Ungariei sau cu Francisc Wesselényi, palatinul
Ungariei. Tot alături de el luptă apoi la Seleuşul Mare (ianuarie, 1662)
bătălie soldată cu înfrângerea lui şi sfârşitul puterii sale. Nici după moartea
acestuia nu se dezice de familia principelui decedat, servindu-l pe mai
departe pe fiul său Simion Kemény în care vede – ca şi alţi mari magnaţi
din Transilvania – un viitorul suveran, o altă soluţie decât recent înscăunatul
Mihail Apafi. În conjuraţia de la Medieşul Aurit la care a luat parte alături
de alţii din elita nobiliară favorabilă succesiunii la tron a reprezentantului
familiei Kemény obţine funcţia de căpitan al cetăţii Chioar. Complotul a
fost un eşec clar, în schimb, pentru Mihail Teleki - fără să ştie încă atunci începutul ascensiunii sale politice, de acum, rapide. Cetatea amintită era una
dintre cele mai importante din punct de vedere strategic din zona Lăpuşului
ce avea menirea seculară de a închide calea năvălitorilor înspre Transilvania.
Însemnătatea postului obţinut era în concordanţă cu valoarea fortificaţiei.
Deja în februarie 1662 exercita funcţia menţionată unde îl găsim şi peste
un an. Pentru atitudinea de nesupunere arătată faţă de noua putere instalată,
dieta din martie 1662 confiscă averile tuturor participanţilor la conjuraţie.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trócsányi Zsolt, Teleki Mihály.Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig., Budapesta, 1972, p. 15.

Szalárdi János Siralmas Magyar Krónikája, Békescsaba, 1980, p. 399, 480.

Ibidem, p. 480.
Trócsányi Zsolt, op. cit., p. 27.
Fehér János ed., Teleki Mihály udvartartási naploja (1673-1681), Cluj-Napoca, 2007, p. 28.
Trócsányi Zsolt, Erdély központi kormányzata 1540-1690, Budapesta, 1980, p. 35.
Detalii despre adunare în, Bethlen János, Erdély története 1629-1673, Budapesta, 1993, p. 124 -128.
Történeti tár, 1885, p. 334.
Ibidem, p. 543.
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Evoluţia politică în zonă însă, se schimbă treptat. Austriecii care controlau
regiunea de nord-vest a Transilvaniei şi pe ajutorul cărora se spera impunerea
lui Simion Kemény nu se arătau prea hotărâţi să atace armata princiară a
lui Apafi sprijinită de turci, ba chiar dădeau semnale de retragere în ţinutul
Ungariei de nord-est ceea ce îl face pe Teleki să se reorienteze din punct
de vedere politic, respectiv să se apropie de noul principe, forţa căruia s-a
întărit mult între timp. În demersurile sale, un ajutor preţios primeşte din
partea principesei, Anna Bornemisza, mai ales datorită raporturilor lor de
rudenie. Pentru început, primeşte în primăvara anului 1664 iertarea din partea
suveranului pentru participarea la conjuraţia nobiliară şi îşi recuperează
bunurile mobile şi imobile sechestrate de fisc. Apoi se apropie de cercurile
influente ale Curţii princiare, locul de unde se puteau obţine donaţii, titluri
sau funcţii administrative bine renumerate. Prin noua sa poziţie de „familiar”,
de slujitor al principelui, i s-a confirmat postul de căpitan al Chioarului. Din
acest moment strădaniile sale prioritare s-au concentrat pe zona istorică a
Maramureşului unde încerca să cumuleze cât mai multe proprietăţi funciare
sau funcţii administrative. Mai întâi, în decembrie 1667, este numit ca
locţiitor al comitelui suprem al Maramureşului, iar ceva mai târziu devine
prim jude al aceluiaşi ţinut, funcţie pe care a deţinut-o până la moarte10. Tot
în aceeaşi perioadă obţine titlul de prim-căpitan al cetăţii Hust după fuga lui
Nicolae Zolyomi11. În tendinţele sale de mărire nu neglijează nici alte posturi
importante ale Transilvaniei. Astfel, din 5 februarie 1669 ocupă funcţia de
preşedinte al Tablei de Judecată12; în acelaşi an i se conferă funcţia de comite
suprem al comitatului Turda13, apoi este ales unul din cei 12 consilieri intimi
a principelui Apafi14. În perioada de după 1670 mai îndeplineşte atribuţia de
general suprem al ţării15, arendator general al Transilvaniei (1673), comite
general al comitatului Alba (1682) sau de căpitan general ale scaunelor
secuieşti Ciuc-Gheorgheni şi Caşin (1686), funcţii pe care le satisface până la
moarte. Trebuie menţionată şi contribuţia lui în cadrul Cancelariei ţării unde
de după moartea lui Bethlen Farkas postul de cancelar rămâne vacant16.
10
11
12
13
14
15
16

Trócsányi Zsolt, op. cit., 1980, p. 35.
Lázár Miklos, Erdély föispánjai (1540-1711), Budapesta, 1889, p. 126.
Trócsányi Zsolt, op. cit., 1980, p. 360.
Lázár Miklos, op. cit., p. 126.
Bethlen János, op. cit., p. 440.
Trócsányi Zsolt, op. cit., 1980, p. 35.
Deşi apare adesea în literatura de specialitate menţionat cu titlul de cancelar, Mihail Teleki nu a fost
nominalizat niciodată pe această funcţie; contribuţia lui se mărginea la redactarea unor răspunsuri în
momentul când sporea afluenţa de acte pe adresa instituţiei.
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Evoluţia Curţii nobiliare a lui Mihail Teleki a mers în paralel cu
schimbările economice pe care le-a avut de-a lungul vieţii sale. În anii 1660
izvoarele vorbesc doar de o modestă casă în care locuia cu întreaga familie.
Viaţa pe care o ducea era pe măsura averii. Peste doi ani se strămută în
cetatea Chioarului unde locuieşte cu cea de-a treia sa soţie Weér Judith.
După anii 1670 apar şi reşedinţele sale proprii: Sînpetru de Cîmpie, Soroştin,
Gorneşti. Doar odată cu achiziţiile imobiliare menţionate putem vorbi de
închegarea unei Curţi nobiliare de sine stătătoare care, apoi, evoluează rapid
în timp spre o societate de Curte plină de strălucire, invidiată de mulţi dintre
contemporanii săi.
Specificările mai sus făcute ajută în lămurirea istoriei unui act
păstrat la Arhiva Naţională din Budapesta care a creat anumite controverse
în rândul specialiştilor. Concret este vorba de o instrucţiune dată maestrului
bucătar Andrei Legenyei din 23 noiembrie 1671. Întrucât actul menţionat
nu este datat şi nici semnat a pus câteva semne de întrebare, în special legat
de apartenenţa sa: să fie o instrucţiune princiară sau una ce vizează Curtea
familiei Teleki?. Argumentele primei opţiuni se bazau tocmai pe faza
incipientă de evoluţie a Curţii lui Teleki de la acea dată şi care nu impunea
încă stabilirea unor norme atât de precise cum numai în regulamentele regale
existau. Apoi, în acelaşi pachet în care se găseşte actul invocat se mai află
unul asemănător emis de către Gheorghe Rákóczi I referitoare la rânduiala de
la bucătăria princiară. Alte argumente vizau volumul mare de acte personale
şi oficiale ale familiei Apafi, dar şi ale Curţii sale, care se află în pachetele
fondului documentar Teleki.
După o cercetare mai atentă a cazului se pare că, totuşi, instrucţiunea
aparţine Curţii nobiliare Teleki. Probabilitatea a fost enunţată chiar de Fehér
János, cel care a transcris şi publicat jurnalul lui Teleki. Cei care s-au
exprimat până acum în legătură cu actul menţionat nu au ţinut seamă de un
	
	
	
	
	
	
	
	

Szalárdi János..., p. 480.
Lázár Miklos, op. cit., p. 127.
Ibidem. Pentru itinerariile lui Mihail Teleki din perioada 1674-1679 vezi Fehér János ed., op. cit , p.
435-454.
Probabil Legenyei după denumirea maghiară a localităţii Leghia din judeţul Cluj
Magyar Oraszágos Levéltár - Budapest. P. szekció. 658: A Teleki család marosvásárhelyi levéltára. Új
rendezés. (Arhiva Naţională Maghiară - Budapesta. Secţiunea P. 658: Arhiva familiei Teleki de TîrguMureş. Noua organizare), pachetul de acte 22, nr. 3358.
Fehér János ed., op. cit , p. 34.
Actul a fost publicat în Tört.tár, 1882, p. 395-396 şi în Magyar udvari rendtartás.Utasitások és
rendeletek 1617-1708, Budapesta, 2001, p.189-191.
Fehér János ed., op. cit , p. 34.
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aspect esenţial: rolul soţiei în familiile feudale. După două încercări soldate
cu decesele partenerului de viaţă, în 1661 Mihail Teleki o ia în căsătorie pe
Vér Judith, văduva lui Toldi Miklós, cu care a trăit tot restul vieţii şi din care
au rezultat un număr de 11 copii. Primii ani de convieţuire au fost cei mai
grei din cauza opţiunilor politice ale soţului şi lipsurilor materiale cauzată
de confiscarea averii; după redobândirea avutului şi apropierea de principele
Apafi ea devine adevăratul administrator al întregii sale Curţi care se încheagă
şi se dezvoltă sub atenta ei supraveghere. Din paginile jurnalului Teleki se
constată că, alături de grija deosebit de atentă pe care o poartă copiilor săi,
se ocupa şi de administrarea Curţii nobiliare, de gătitul şi servitul mesei
tuturor, angajarea meseriaşilor şi slugilor, efectuarea de cumpărături diverse,
asigurarea hranei şi îmbrăcămintei celor din casă, inclusiv a angajaţilor,
încheierea unor contracte economice. Implicarea ei în activităţile menţionate
face posibil ca şi textul instrucţiunii să i se datoreze în mare parte, chiar dacă
scrisul nu este mâna ei, iar personajul la care se face referire în sursă pare mai
degrabă stăpânul casei. Oricum ar fi, ea nu a fost străină de regulamentul în
cauză. Referirile la curăţenie, economia de lemne de la bucătărie, grija faţă
de vasele şi cănile de ceramică de acolo, felul în care să sporească bucătarul
felurile de mâncare în cazul în care nu ajunge tuturor ca nimeni să nu rămână
flămând sau oprirea risipei şi a furtului, toate sunt, mai degrabă, gânduri
de femeie economicoasă, decât a unui bărbat preocupat, mai degrabă, cu
chestiuni importante administrative, politice, diplomatice sau militare.
Prezenta instrucţiune dată maestrului bucătar a lui Mihail Teleki şi
reprodusă în anexă este deocamdată singura reglementare cunoscută de acest
fel în lumea Curţilor nobiliare din Transilvania epocii princiare.
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ANEXĂ
Legenyei András Uram Instructioja Konyha mesteri
hiuatallyára pro
hoc Anno 1671 Die 23 Mensis Novembris
Mindenenek felet eö kegyelme vigyazo[n] az étkek készitéssében
az én egességemre,hogi azokat igen szép tisztán szűrjék és teörjék.
Ne csak a szakacsok szájár[a] Biza,az etek kostolassat,szerszam
ozassat,hanam eö Kegyelme ma[g]ais megkostolgassa öket,akár minemö
legyen az .
Hatalmá alá Bizom eö Kegyelmenek a Szakacsokat,annal jnkab az
Szakacs Inassokat,rea er[ö]ltesse öket,hogi minden heten,mind magok,s
mind a szakács Inassok tiszta Ruhaban jarjanak hogi az üdegenektöl
[me]gh ne utaltassenak,vagy megh ne iteltessenek,mert legh kiualtképén az
étkek készitésse felet a Tisztasághis, meg kiuantatik,abban forogván ember
egességének [me]ghtartassa.
Az szakács Inassokat pedigh r[éa] eröltesse korbacsalis,hogi minden
féle konyhahoz vallon eszkozöket,igen szép tisztán tarcsonak,fogassokatis
csinaltatuan [fo]ggassak abban fel. Az Vas és Rez Konderokat,megh
kimellyek a föld fazekakkal külömben pedigh,neis fözének bennek,hanem
ha mikor vendegh van,es az szukse[g]h kivánnya.
Minthogy kiualtkeppen a fa hordás nagyob Baja a Joszaghban,hamikor
vendégh nincsen,s egye[b]koris,egeszszen eö Kegyelme illendö Tüzet ne
ugy mint eddig,hogi egy kis Cziberének szintén olly nagy Tüzet égettek,mint
ha mind eléget föztek volna,az illyent eö Kegyelme megh oruosoltatya,az
meghis oruossollya.
Ha mikor vendegh érkezikis,vagy Jünni akar,eö Kegyelme ollyankor
ne nehéztellyen hozam [el]jönni,csak az Konyha alapotyárol fözesröl
meghkérdeni,mit es hogy kel keszitenj,miuel aszt én megvarom.
Mikor Vad,Hall,etekszaporitás,és egyéb Nagyságh leszen,ollyankor
én töllemis ércsen,miuel ugy ak[a]rom kesziteni,az mint leghjob,hogy a
[T]udatlan szakacsok el ne vesztegessék.
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Minthogy a konyha tatá[s] Embernek sok költségében áll,ahoz
képest a hus Evö napoko[n] fözéssén eö Kegyelme tekozlas nélkül,illendeö
modon ne ugy hogi a konyhat üressen hadgya,hanem legyen illendeö kepen
minden i[z] feleböl,a Tehénhust szaporituan Luddal,Tyukkal,Tyukfival [n]em
megkerduen engemetis a dologhrol;
Arrais rea vigyazon eö Kegyelme,hogi a szakacsok,a föld fazekakat
,Csuprokat,szelkeket az mi az eö kezekben jar,Tisztán tarcsák,és Romlástol
megholtalmazzák,seöt az Inassok közzül,ha mellyk szantszandekkal
cse[l]ekedne,csapassa meg jol.
Az Lovászok,Kocsissok es egyéb Praebendassok szamara fözessen
minden nap Lencset,Borsot,Krupat szál Kaposztat,szalonna sirt pergelvén
rea,[a] szalonnat pedigh ne darabonkent,hanem apron megh metelne
sirjaual adgyak a Cseledek szamara,neha Juh hustis fözhetnek szamokra
arra pedigh nagy vigyazassa Legy[en],hogj az eo ételeketis fözek jol,es
embersegessen,Ig[a]zan megh adassek a ket kocsisnak,fellajtarnak az egy
egy Tal étek,együt szoktak eök ennj külön egy före nem adhatnak egy font
hust.Feötlen es rosz izüen ne adgyak; mind az altal,az mint hallatik a kuktak
a faluban, majorban, hova el horgyak a szalonnat,hanem arra ki[u]alt kepen
rea vigyazon,hogy illyen tekozlas es lopas a konyh[á]mon ne legyen,mert a
szakacsok magokis meghszoktak vala,hogi az etekben vallo Bort es mézet
magoknak szoktak fel fecserleni; Hanem amikor a Konyhára vallo hust es
szalonnát uisznek,magais jelen legyen,és vagasson annyit az kiuel megh
erjek.
Az Lovásznakis igazan adassek megh az egy egy Tál Étek
azoknakis agyüue agyák eteleket,noha pedigh nincsenek az Lovászok mind
jelen,ollyankor, hamissan a szakács kine vigye a hust,ha mikor pedigh Juh hus
vagyon ollyankor a szallonnat megh kel kimelleni. Az sütöknekis haso[n]lo
modon az egy Tál etelek megadassek mint az kocsisoknak.
Az Szám Tarto és a Kulcsár ehetik a szakacsokkal,Böjte István
pedig,ha mikor ben van ehetik a Katonakkal,ha kün az mezön vagyon,ollyakor
üzennyenek a szakacsoknak,hogy az eö etele hagyassek megh.
Az Porkoláb ha mikor le tevejgeth a katonakkal,ha pedigh le nem
tér,ollyankor a Praebendassok ételeböl agyonak
Az magam Fejér Cselédim szamara,a mint edigh,ugy ezutannis
a szokas szerent,az eö etelek adassek megh; Azonban pedigh ha mikor eö
nekiekis vendegek vagyon,ollyankor az eö etelekis szaporodgyek.
Finis
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Instruction des Kochmeister
des Adelshauses Michael Teleki
aus dem Jahre 1671
(Zusammenfassung)
Schlüsselwörter: Kochmeister, Fürst,
Michael Teleki, Michael Apafi I.,
Adelshof.
Unter den vielen urkundlichen Schätzen hinsichtlich der Geschichte
Siebenbürgens, die sich in den Beständen des ungarischen Nationalarchivs
aus Budapest befinden, gibt es auch eine scheinbar weniger wichtige Urkunde,
die unter den Historikern gewisse Polemiken hervorgerufen hat. Es handelt
sich um eine Anweisung, die einem Küchenmeister im Jahre 1671 gegeben
wurde, und die Diskussionen der Fachleute behandelten die Frage, ob die
in Frage kommende Person im Dienste des Landesfürsten oder der Familie
Teleki stand.
Nach einer näheren Untersuchung der erwähnten Urkunde ging
die Tatsache hervor, dass der Küchenmeister am Adelshof von Michael
Teleki aktivierte. Als Argumente sprach dafür folgendes: die Gefäße aus
Eisen, Bronze und Lehm, die am Fürstenhof kaum benutzt wurden, die im
Text erwähnten bescheidenen Gerichte und die beschränkten Mengen, die
man davon einer Person auftischte, die übermäßige Sorge hinsichtlich der
Verschwendung und des Diebstahls und natürlich, nicht zuletzt, der Name des
Küchenmeisters, der von der Liste der Arbeitsverträge an Apafis Fürstenhof
fehlt.
Unter diesen Bedingungen stellt die im Anhang abgedruckte
Anweisung ein Unikat dar, das uns aus der Welt der siebenbürgischen
Adelshöfe aus der Epoche des Fürstentums erhalten geblieben ist.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie : maestru-bucătar,
principe,Mihail Teleki,Mihail Apafi
I,Curte nobiliară.
Dintre multele comori documentare referitoare la istoria Transilvaniei
aflate în colecţiile Arhivei Naţionale Maghiare din Budapesta se află şi un
act – în aparenţă mai puţin important - ce a stârnit anumite polemici în
rândul istoricilor. Este vorba de o instrucţiune dată unui maestru bucătar
în anul 1671, iar discuţiile specialiştilor s-au purtat în jurul chestiunii dacă
personajul în cauză a fost în slujba principelui ţării sau a familiei Teleki.
După o analiză mai atentă a actului menţionat a rezultat faptul că şeful
bucătăriei a funcţionat la Curtea nobiliară a lui Mihail Teleki.Ca argumente
au stat: vasele de fier,bronz sau lut care se foloseau doar foarte limitat în
cadrul bucătăriei princiare, felurile de mâncare modeste amintite în text, cât
şi cantitatea lor limitată servită unei persoane, exagerata grijă faţă de risipă
şi furt şi,desigur,nu în ultimul rând, numele bucătarului care lipseşte din lista
contractelor de muncă de la Curtea lui Apafi. În atari condiţii instrucţiunea
reprodusă în anexă constituie un unicat păstrat în lumea Curţilor nobiliare
din Transilvania epocii princiare.
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Conferinţe învăţătoreşti din secolul al XIX-lea,
cercurile pedagogice de altă dată

Dr. Filip Dan Andrei

Absolvent al Universităţii „Babeş
– Bolyai”, Facultatea de Istorie şi
Filosofie, secţia Istorie, specializarea
Istorie Modernă, Cluj – Napoca
2007; doctor în istorie al Facultăţii
de Istorie şi Filozofie, Universitatea
Babeş – Bolyai. Profesor de istorie,
cu domenii de cercetare referitoare
la istoria Bisericii Ortodoxe. Studii
şi articole publicate în reviste de
specialitate.

Cuvinte cheie: învăţământ confesional,
învăţători, biserică, protopopiat,
reuniuni.

C

ercurile pedagogice de azi
îşi regăsesc rădăcinile în conferinţele
învăţătorilor organizate pe cuprinsul
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Transilvaniei
începând cu deceniul al şaptelea al
secolului XIX. În materialul de faţă
prezentăm succint câteva din întrunirile
învăţătorilor care funcţionau la şcolile
confesionale ortodoxe de pe raza
protopopiatelor periferice din partea de
nord a arhiepiscopiei: Cetatea de Piatră,

Solnoc II, Românaşi şi Bistriţa.
Conform Statutului Organic al Bisericii Ortodoxe din Transilvania,
senatul şcolar consistorial are obligaţia ca pe timpul vacanţelor de vară să
organizeze conferinţele învăţătoreşti, să dea instrucţiuni despre desfăşurarea
acestora, să numească pentru conducerea lor comisari din rândul profesorilor
şi al învăţătorilor. Prin acest act se legifera de fapt ceea ce episcopul Andrei
Şaguna a încercat să pună în practică încă din anul 1862. Prin circulara din
17 septembrie 1862 adresată protopopilor îi anunţa pe aceştia că pe timpul
vacanţei de vară din anul următor (1863) se vor organiza întruniri ale

	

Leb, Ioan-Vasile, Gârdan, Gabriel-Viorel, Eppel, Marius, Vesa, Pavel, Instituţii ecleziastice.
Compendiu de legislaţie bisericească (secolul al XIX-lea), Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2010 p. 277 (în continuare I.V. Leb, Instituţii ecleziastice).
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învăţătorilor conduse de comisari special numiţi în acest scop. În acest sens,
episcopul a emis o instrucţiune specială care prevedea modul de organizare
al conferinţelor: acestea trebuiau să se desfăşoare în biserică sau în alt
spaţiu ales de protopop, durata trebuia să fie de 3 zile, timp în care învăţătorii
erau examinaţi din documentele şcolare emise în 1862, se exersau cântări
bisericeşti, se purtau discuţii pe lângă manualele şcolare sau pe lângă diferite
aspecte organizatorice al învăţământului (durata cursurilor, frecvenţa şcolară,
manuale folosite, comportamentul copiilor, metode didactice). Despre
organizarea unor astfel de activităţi pe raza protopopiatelor studiate avem
informaţii începând cu anul 1864. Georgiu Belisimu, comisar consistorial
însărcinat cu organizarea conferinţelor în teritoriu, îi trimite o scrisoare în
17 august 1864 protopopului Bistriţei, Teodor Buzdug, prin care îl anunţă
că a ajuns în localitatea Făureşti, de unde, după finalizarea conferinţei cu
învăţătorii din protopopiatul Cetatea de Piatră, va merge în Prundu Bârgăului
pentru ţinerea conferinţelor începând cu 31 august. În altă ordine de idei,
episcopul Şaguna şi-a exprimat admiraţia faţă de modul în care protopopii
Bistriţei şi Solnocului II au înţeles să colaboreze cu trimisul consistoriului
pentru organizarea conferinţelor din vara anului 1864.
Temele conferinţelor erau de ordin general şi mai puţin legate de
aspectele locale ale evoluţiei învăţământului. Am amintit anterior problemele
propuse spre discutare de instrucţiunea din 1862. Conform instrucţiunii din
1864, comisarii consistoriali trebuiau să discute cu învăţătorii probleme
legate de sănătatea corporală, citit şi scris, exprimare, socotit, dezvoltarea
morală.
Din anul 1865 autorităţile superioare bisericeşti au hotărât să schimbe
modul de organizare al acestor conferinţe. Conform hârtiei consistoriale din
1 iulie, episcopul îşi anunţa subalternii că în vara acelui an conferinţele se
vor organiza într-un mod mai puţin costisitor pentru învăţători (până atunci
dascălii aveau obligaţia de a finanţa conferinţele cu câte 2 florini pentru
	
	
	
	
	

Paul Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox român din Transilvania între anii 18481918, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, vol. I, p. 145 (în continuare P. Brusanowski,
Învăţământul confesional ortodox…).
Instrucţiune pentru Comisarii şcolari şi învăţători, privitoare la Conferinţele şcolare din anul 1863,
cf. P. Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox…, vol. I, p. 145-146.
Arhivele Naţionale Bistriţa Năsăud, Protopopiatul ortodox Bistriţa, dos. 371/1864, f. 10 (în continuare
AN BN, Protopopiatul Bistriţa).
Nicolae Bocşan, Gabriel-Viorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb (editori), Andrei Şaguna. Corespondenţă,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, vol. IV, p. 192, vol. V, p. 185 (în continuare
N. Bocşan, Andrei Şaguna. Corespondenţă).
P. Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox…, vol. I, p. 147.
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acoperirea cheltuielilor cu deplasările comisarilor consistoriali). Astfel,
fiecare protopop trebuia să stabilească 2-3 zile în timpul vacanţei de vară
în care să organizeze conferinţe conduse chiar de ei sau de un învăţător mai
experimentat pe baza instrucţiunilor din anii anteriori. În cadrul conferinţei
învăţătorilor din dieceza Românaşului din 12-13 august 1865, protopopul Petru
Roşca, în calitate de conducător, a salutat această nouă formă de organizare
aşa cum consemnează protocolul întâlnirii: „Mai încolo, se simte tare fericit
căci prin modalitatea nouă a ţinerii conferinţelor de acum, între ai săi şi cu
ai săi poate tracta despre toate…”. Dintre activităţile conferinţei amintim:
examinarea învăţătorilor din instrucţiunea din anul 1862, dezbateri asupra
abecedarului publicat de Zaharia Boiu şi a cărţii despre calcul matematic a
lui Ioan Popescu, discuţii asupra orarului şi a frecvenţei şcolare, examinarea
dascălilor din cântări bisericeşti. În cazul ultimului aspect, interesante sunt
indicaţiile protopopului:
„[…] cântarea îşi are ţărmurirea şi cercul său şi scoţându-se din
acelea cu zbierare […] nu e cântare, ci hore sau colindă. Şi e de a se băga
de seamă şi la cântare în tonul glasului, la tonuri apăsătoare sau şi unde vin
după olaltă 2 sau 3 consonante şi a nu apăsa glasul niciodată unde e semnul
ridicării, nici a ridica glasul unde este semnul apăsării, căci păzindu-se
aceasta, cântarea e săltare de inimă şi gust dulce ascultătorului, dimpotrivă
e o urâciune şi o asurzire de auz.”
Conferinţa organizată în anul 1868 în acelaşi protopopiat a abordat
teme ca şi în anii precedenţi. La finalul conferinţei s-a discutat problema
frecvenţei şcolare în lunile de primăvară propunându-se din partea unor
învăţători să se ceară acordul consistoriului ca în luna aprilie să fie vacanţă
deoarece copiii nu frecventează şcoala fiind trimişi de părinţii lor cu
animalele la păşunat.10 Drept răspuns, episcopul i-a recomandat protopopului
ca împreună cu preoţii locali să convingă locuitorii să-şi angajeze păstori
şi să nu împiedice frecvenţa regulată a şcolii.11 Conferinţa din anul 1870
organizată între 23 şi 25 august în Sânpetru Almaşului a adus în discuţie atât
aspecte generale cât şi locale ale desfăşurării educaţiei. S-a păstrat obiceiul
examinării învăţătorilor din instrucţiunile emise de consistoriu (de data
aceasta din cele emise în 1865 şi 1869), a dezbaterilor pe baza manualelor şi
Arhivele Naţionale Sălaj, Protopopiatul ortodox Românaşi, dos. 52/1865-1939, f. 1 (în continuare AN
SJ, Protopopiatul Românaşi).
	 Ibidem, dos. 52/1865-1939, f. 3.
	 Ibidem, dos. 52/1865-1939, f. 5v-6.
10 Ibidem, dos. 52/1865-1939, f. 14.
11 N. Bocşan, Andrei Şaguna. Corespondenţă, vol. IV, p. 233.
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a disciplinelor de studiu. Printre altele, ca element de noutate, s-au discutat
probleme de ordin administrativ precum formarea unui fond de reuniune
pentru învăţători sau folosirea banilor obţinuţi din amenzile părinţilor care
nu-şi trimit copii la şcoală pentru repararea şcolilor şi achiziţionarea de
materiale didactice.12 La acest ultim aspect mai mulţi învăţători au atras
atenţia asupra faptului că dregătoriile politice, responsabile cu încasarea
pedepselor, nu oferă transparenţă în privinţa destinaţiei banilor. Hotărârea
adoptată a fost ca învăţătorii împreună cu preoţii, ca directori şcolari, să
întocmească un protocol despre starea şcolii pe care să-l trimită protopopului
înainte de începerea anului şcolar, ca acesta să poată colabora din timp cu
autorităţile administrative.
În cadrul conferinţelor învăţătoreşti organizate în protopopiatul
Cetatea de Piatră între anii 1868-1872, protocoalele păstrate conţin teme de
dezbatere precum: disciplina şcolară, învăţământul religios, calităţile care
se cer de la un învăţător, planul de învăţământ, observaţii generale supra
calculului matematic, pedepse şi recompense, despre cuvinte şi sunete şi rolul
lor în dezvoltarea vorbirii, dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţi,
comportamentul învăţătorului faţă de elevii debutanţi, discuţii pe marginea
manualelor şcolare.13
În privinţa calităţilor pe care trebuie să le întrunească învăţătorul, Ioan
Gheţie, dascăl în Trestia, a ţinut o cuvântare în cadrul conferinţei din 1868
organizată în Lăschia în care aprecia că: „învăţătorul trebuie să fie corporal
întreg, sănătos, iar în privinţa sufletului trebuie să aibă următoarele însuşiri:
să aibă o purtare morală bună, să fie religios, să fie perfect şi cultivat în toate
ramurile ştiinţei şi mai vârtos în ştiinţele pedagogice.”14 Acelaşi învăţător
spunea în legătură cu comportamentul faţă de copiii debutanţi că: „mai
înainte de a deprinde cu copiii cititul să premeargă în ante învăţământul
intuitiv, prin care pe prunc îl facem cunoscut despre obiectele din apropiere
şi îl dedăm la cugetare. La citit se întrebuinţează metoda legografică, fiindcă
învăţăcelul învăţând a citi învaţă a şi scrie.”15 Chestiunea atitudinii faţă
de elevii debutanţi a fost dezbătută şi în alte conferinţe. La întrunirea din
anul 1871, dascălul Bartolomeu Paşca spunea că la prima întâlnire cu elevii
învăţătorul trebuie să poarte o discuţie amicală prin intermediul căreia să
12 AN SJ, Protopopiatul Românaşi, dos. 52/1865-1939, f. 21.
13 Dumitru Suciu (coord.), Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă.
Documente. Protopopiatul Cetatea de Piatră şi eparhia Sibiului. Corespondenţă (1849-1874), Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2011 p. 374-378, 389-391, 415-416, 437-442, 474-477.
14 Ibidem, p. 376.
15 Ibidem, p. 376.
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obţină informaţiile esenţiale despre ei, precum numele, vârsta şi date despre
familia din care provin. În privinţa contactului cu primele lecţii unul dintre
dascăli era de părere că primul pas al învăţătorului este să intuiască cu elevul
„mai întâi obiectele din apropiere: cele din casă, din şcoală, apoi cele
dimprejurul casei, să-i arate care de ce folos este, de cine e făcut.”16
Despre deprinderea citirii şi scrierii, învăţătorul Bartolomeu Paşca
din Lăschia aprecia în anul 1870, în cadrul conferinţei din Fânaţe, că:
„scrierea şi ce ţine trebuie să incurgă deodată după metoda legografică şi
înlesnirea citirii şi scrierii numai aşa se poate face cu copiii învăţând literele
a rosti şi scrie singuri şi forma silabe şi cuvinte care totodată să le şi scrie,
ne păşind de la o lecţie la alta decât când acelea nu s-au tipărit bine în
memoria copilului.”17
Un aspect care a reţinut atenţia dascălilor a fost problema pedepselor,
a faptelor ce trebuie pedepsite şi despre răsplată. În accepţiunea învăţătorului
Gherasim Bărbos din Copalnic, participant la conferinţa din 1868, faptele
elevilor demne de pedeapsă sunt: purtarea imorală atât în cadrul şcolii cât
şi în afara acesteia, absenţa de la şcoală şi biserică, furtul, minciuna, pâra
nedreaptă, neascultarea şi nesupunerea faţă de învăţător şi faţă de părinţi,
neatenţia la ore, înjurăturile.18 Despre modul de aplicare al pedepselor,
învăţătorul Andrei Moroşan aprecia că:
„învăţătorul la pedepsire să fie cu blândeţe şi cu părere de rău că-i
silit a pedepsi, că elevul văzând blândeţea cu care îl tratează învăţătorul
singur îi vin la cunoştinţă greşelile lui şi-i pare rău şi se îndreaptă. Pedepsirea
să se facă întotdeauna în fiinţa părinţilor şi a directorului local, bine ar fi ca
despre pedepsirea trupească să se poarte şi un protocol.”19
În privinţa recompenselor învăţătorii au fost de acord că acestea sunt
de două feluri: daruri şi laude. În ambele cazuri, însă, dascălul trebuie să fie
foarte atent şi să nu recompenseze elevii în abundenţă nici cu daruri şi nici cu
laude sau promisiuni ca nu cumva acestea să-şi piardă valoarea.20
În privinţa deprinderii calculului matematic, dascălul Bartolomeu
Paşca aprecia, în cadrul conferinţei din Curtuiuş din 1869, că:
„[…] mai înainte de a purcede la computu în minte sau pe tablă
trebuie să premeargă numărarea atât înainte cât şi îndărăt şi numai după ce
16
17
18
19
20

Ibidem, p.438.
Ibidem, p. 416.
Ibidem, p. 378.
Ibidem, p. 377.
Ibidem, p. 378.
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şi-au câştigat elevii dexteritatea de a număra bine şi după ce li s-a întipărit
bine în memorie numărarea învăţătorul să purceadă la învăţarea computului
în minte, punându-i să numere obiecte care îi vin înainte, mai cunoscute şi
pe care le poate el, mutându-le de ici acolo număra şi numărul acelora apoi
în minte întru una a-l suma, astfel învăţătorul deprinzând pe elevi la comput
în minte şi după ce elevii şi acesta şi l-au însuşit poate trece la computu pe
tablă.”21
Un alt învăţător, Ioan Mihuţiu din Trestia, aprecia, despre aceeaşi
chestiune în cadrul conferinţei, că:
„învăţătorul înainte de toate după ce îşi numără să le arate cifrele,
semnele pe tablă punându-i ca şi ei să le scrie, cunoască şi să le numească
şi să ştie face deschilinire între dânsele, învăţându-i mai întâi a scrie cifrele
până la zece, şi aşa treptat dedându-i din cele zece cifre a forma zeci, sute,
mii şi aşa mai departe şi numai după ce în treburi de acestea sunt bine dedaţi
să purceadă la computu pe tablă, la cele 4 specii.”22
Conferinţele învăţătoreşti desfăşurate între anii 1875-1878 au
purtat denumirea de „cursuri supletore”23 şi se doreau a fi nişte cursuri de
pregătire pentru învăţătorii de la şcolile confesionale ortodoxe, scopul lor
fiind ridicarea nivelului de pregătire al dascălilor. Rolul acestor cursuri,
după cum arată circularul consistorial, a fost „de a se da învăţătorilor din
şcolile noastre confesionale greco-orientale lipsiţi de pregătirile formale
pedagogice ocaziune a-şi însuşi cunoştinţele neapărat de lipsă pentru
chemarea învăţătorească”.24
Începând cu anul 1881 apare o nouă formă de organizare a întrunirilor
învăţătoreşti, cunoscută sub numele de reuniuni. Principiile de organizare
a acestor reuniuni îşi au rădăcina în Regulamentul pentru organizarea
învăţământului din anul 1878, prin care s-a stabilit că dascălii şcolilor
populare din acelaşi cerc să se constituie în corpuri învăţătoreşti.25 Astfel, în
1881 sunt amintite primele reuniuni în Braşov, Făgăraş, Sibiu, Sebeş, Deva şi
Abrud.26 În anul 1883 s-a luat hotărârea comasării conferinţelor învăţătoreşti
cu reuniunile, fapt ce a dus la generalizarea acestei forme de întrunire a
dascălilor.27 Arhidieceza a fost împărţită în 11 districte, în fiecare formându21 Ibidem, p. 390-391.
22 Ibidem, p. 391.
23 E. Hodoş, Cercetări – probleme şcolare confesionale, Sibiu 1944, p. 147.
24 AN SJ, Protopopiatul Românaşi, dos. 52/1865-1939, f. 38.
25 P. Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox…, vol. II, p. 108.
26 Ibidem, p. 109.
27 Ibidem, p.112-113.
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se câte o reuniune ce cuprindea învăţătorii din mai multe protopopiate.
În cazul protopopiatelor avute în vedere de cercetarea de faţă situaţia sa prezentat în felul următor: Cetatea de Piatră, Solnoc şi Unguraş făceau
parte din districtul VII Dej (de care mai aparţinea şi protopopiatul Dej), iar
protopopiatul Bistriţa a fost inclus în districtul VIII Reghinul Săsesc (în
acesta mai intrau protopopiatele Reghinul săsesc şi Mureş-Oşorhei). Dascălii
dintr-un district făceau parte din adunarea generală a reuniunii acelui district
şi aveau obligaţia să se întrunească o dată pe an în luna august.
Aceste reuniuni reprezentau de fapt nişte conferinţe lărgite, în care
învăţătorii din mai multe protopopiate veneau în contact unii cu alţii, ţinând
prelegeri pe diferite teme de educaţie şi participând la dezbateri. La nivelul
provinciei, procentul de participare la reuniuni a fost în anii 1883 şi 1884 de
aproximativ 50%. Acest fapt arată un interes mediu al învăţătorilor pentru
astfel de întruniri, care se datora nu atât lipsei de preocupare faţă problemele
şcolare, cât mai ales cheltuielilor destul de ridicate pe care le suportau
învăţătorii cu deplasările la aceste întâlniri. Deşi autorităţile consistoriale
au cerut în numeroase rânduri preoţilor să deconteze aceste cheltuieli, în
regiunea cercetată au existat numeroase plângeri din partea dascălilor faţă de
cheltuielile ridicate şi lipsa de interes a oficiilor parohiale faţă de acoperirea
acestora.
În lipsa subsidiilor materiale suficiente şi a unei întruniri
sistematice a învăţătorilor, s-a renunţat la ideea adunării învăţătorilor din
mai multe protopopiate într-un loc central. Ideea conferinţelor la nivel de
protopopiat nu a fost însă abandonată, învăţătorii dintr-o singură conscripţie
bisericească organizându-se în subreuniuni, ale căror şedinţe se desfăşurau
în altă perioadă a anului decât luna august. Spre exemplu, învăţătorii din
protopopiatul Cetatea de Piatră întruniţi în zilele de 17 şi 18 ianuarie 1885 au
decis formarea subreuniunii. Totodată, la această conferinţă aproape fiecare
învăţător a pregătit câte o prelegere, dup cum urmează:
 Vasile Ghiţiu, învăţător în Văleni, prelegerea „Cunosciinţa despre
Dumnezeu“;

Athanasie Cândea, învăţător în Vima Mică, prelegerea „Despre
disciplina şcolară, forma şi mijloacele ei“;

Andrei Mureşan, învăţător în Cărpiniş, prelegerea „Observarea
	
	
	

Ibidem, p.114.
E. Hodoş, Cercetări – probleme şcolare confesional, p. 148.
Arhivele Naţionale Maramureş, Protopopiatul ortodox Cetatea de Piatră, dos. 74/1885, f. 4-9 (în
continuare AN MM, Protopopiatul Cetatea de Piatră).
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lucrurilor luate singuraticu cu privire la materie, formă, coloare
şi întrebuinţare“;

Ioan Conţiu, învăţător în Curtuiuş, prelegerea „Deosebirea între
obiecte mobile şi imobile, între persoane ş lucruri“;

Gavril Cârlig, învăţător în Finteuş, prelegerea „Descompunerea
cuvintelor în silabe“;

Gherasim Bărbos, învăţător în Ciocotiş, prelegerea „Modulu de
providere la propunerea scrierii şi a cetirei“;
 Vartolomeu Paşca, învăţător în Lăschia, prelegerea „Tractarea unuia
dintre numeri 1-10 în cele patru operaţii elementare“.
La a VI-a adunare generală a reuniunii învăţătorilor din districtul
Dej, desfăşurată între 22-23 septembrie 1889 în oraşul Dej, programul
prelegerilor şi dezbaterilor a fost următorul:

„Intuiţiunea despre Dumnezeu din lucrurile naturei”, învăţător
Teodor Păuşan.
 „Conducerea elevilor la cunoaşterea numărului şi a persoanelor
verbelor pe baza piesei de citire <Cimitirul> din Abecedarul de I.
Popescu”, învăţător Bartolomeu Fărcaş.
 „Cunoaşterea celor 3 timpuri principale: prezent, perfect şi viitor pe
baza piesei de citire <Cimitirul> din Abecedarul de I. Popescu”,
învăţător Constantin Conţiş.

„Prelegere practică din limba maghiară”, învăţător Alexandru
Sighiartău.

„Adiţiunea şi substragerea cu numeri întregi”, învăţător Vasile
Petrulea.
 „Înmulţirea şi diviziunea cu numeri întregi”, învăţător Elia Gog.
 „Lipsa învăţării ştiinţelor naturale în şcolile poporale”, învăţător
Grigore Gavriş
La această reuniune s-au remarcat învăţători din protopopiatul
Românaşi, precum: Vasile Petrulea din Sânpetru, Elia Gog din Treznea şi
Teodor Păuşan din Păuşa.
Învăţătorii din protopopiatul Bistriţei care s-au remarcat prin
prelegerile lor în şedinţa reuniunii din august 1888 au fost:
 George Chifa, învăţător în Mijlocenii Bârgăului cu tema „Tratarea
unei istorioare de cuprins moral religios”.
 Simion Pahone din Josenii Bârgăului, „Paralelă între abecedarele
	

AN BN, Protopopiatul Bistriţa, dos. 695/1889, f. 6-7.
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lui Ioan Popescu, Zaharia Boiu, Vasile Petri şi Amicul Şcoalei.
Care dintre acestea întrunesc aproape toate condiţiunile cerute de
pedagogie?”.
 Ioan Langa din Şimotelnic, „Împărţirea cu divizor de două cifre”.
 Ştefan Rus, învăţător în Galaţii Bistriţei, „Tratarea sistemului decadic
de la 1-100 cu elevii de clasa a III-a”.
În cadrul adunării generale a reuniunii învăţătorilor din districtul
Reghinului ţinută în Idicel între 5 şi 7 august 1890 temele de dezbatere au
fost clasificate după materiile de studiu. S-au ţinut de către diverşi învăţători
prelegeri practice din geografie (caracteristicile globului pământesc), religie
(rolul ei în dezvoltarea personalităţii, istoria biblică, rugăciuni), calcul
matematic, fizică (trăsături ale corpurilor), limba maghiară (exerciţii de
gramatică).
Către finalul secolului a existat o amplă dezbatere la nivelul
autorităţilor consistoriale cu privire la desfăşurarea şedinţelor reuniunilor
învăţătoreşti, având în vedere că statutele reuniunilor nu au fost aprobate de
Ministerul de Culte şi Instrucţiune Publică, iar guvernul a considerat aceste
acţiuni întruniri private şi în afara legii. Sinodul din 1898 a votat renunţarea
la reuniuni şi revenirea la sistemul conferinţelor învăţătoreşti de dinainte.
Pentru obţinerea unui progres în ceea ce priveşte educaţia copiilor,
mitropolitul Ioan Meţian a venit cu propunerea organizării unor conferinţe
didactice la nivelul fiecărei şcoli, deoarece el credea că principala cauză
pentru care învăţământul nu progresează era lipsa de comunicare între cei ce
administrează şcoala: preoţii şi învăţătorii. Această propunere a fost votată
de Congresul Naţional Bisericesc în anul 1909, iar protopopiatele şi preoţii
au fost informaţi cu privire la modul de organizare ale acestor întruniri.
Conform hotărârii luate la congres, în fiecare şcoală confesională, învăţătorii
şi preoţii, ca directori ai şcolilor, aveau obligaţia să organizeze câte o
întrunire didactică odată la trei luni. Fiecare şcoală trebuia să întocmească
un protocol al conferinţelor, unde să fie trecute fiecare întrunire şi ce s-a
stabilit la aceasta. Membrii întrunirii discutau despre chestiuni de conducere
şi administrare a şcolii, probleme de instrucţie şi educaţie. Mitropolitul
avertiza preoţii şi învăţătorii că „acolo unde cei chemaţi nu se vor simţi
datori să ţină conferinţe didactice din motiv că nu au ce să discute, trebuie să
	
	
	

Ibidem, dos. 715/1890, f. 3-4.
P. Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox…, vol. II, p. 116.
AN MM, Protopopiatul Cetatea de Piatră, dos. 145/1910, f. 1-5.
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fie o mare sărăcie spirituală”. Pentru ca totuşi motivul lipsei de subiecte să
nu poată fi invocat, Ioan Meţian propunea dascălilor, ca în cadrul întrunirilor
să abordeze teme precum: discutarea progreselor sau regreselor obţinute de
şcoala respectivă, chestiuni pedagogice, dezbaterea unor cărţi sau reviste
pedagogice citite de dascăl sau preot, discuţii despre manuale sau planul de
învăţământ, dezbaterea ordinelor consistoriale sau ministeriale privitoare la
învăţământ, adoptarea de măsuri privind înfiinţarea sau dotarea bibliotecii
şcolare sau întemeierea unor tovărăşii şcolare.
Sistemul conferinţelor învăţătoreşti a fost parte a planului de
organizare a învăţământului confesional ortodox din Transilvania. Concepute
iniţial ca nişte întruniri în care învăţătorii erau evaluaţi din informaţiile
cuprinse în documentele şcolare, acestea s-au dezvoltat tot mai mult
ajungându-se la prelegeri şi dezbateri pe lângă manuale şcolare, materii
de studiu, metode didactice, lecţii practice, relaţionarea cu elevii. Totodată
acestea au reprezentat un cadru favorabil transmiterii informaţiilor legate de
diversele aspecte organizatorice ale şcolilor confesionale, legislaţie, apariţii
sau reeditări de manuale precum şi schimbului de experienţă între dascăli.

	

Ibidem, dos. 145/1910, f. 3.
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Conference of teachers in the nineteenth century,
pedagogical meetings from another time
Keywords: religious education,
teachers, church, Rank, meetings
Teacher’s conferences were part of the plan of organization of
Orthodox denominational education in Transylvania. Organic Statute of the
Orthodox Church from Transylvania from 1868 provided that during the
summer holidays to be organized conferences for teachers, coordinated by
school commissioners. This was in reality a regulation of a state of affairs
as conferences had existed since 1863. The paper presents some information
about conferences organized on the territory of Northern Transylvania
Orthodox deaneries. The topics were: teaching methods, curriculum, subjects,
textbooks, practical lessons, qualities required for a teacher, relationship
with students. Conferences were a favorable space for transmission of
information regarding organizational aspects of religious schools, legislation
and exchange of experience among teachers.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: învăţământ confesional,
învăţători, biserică, protopopiat,
reuniuni.
Conferinţele învăţătorilor din a doua jumătate a secolului al XIXlea au făcut parte din planul de organizare al învăţământului confesional
ortodox din Transilvania. Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe din anul
1868 prevedea ca pe timpul vacanţelor de vară să fie organizate conferinţe
învăţătoreşti coordonate de comisari şcolari. Acest lucru reprezenta de fapt
o legiferare a ceea ce exista încă din anul 1863. Lucrarea de faţă cuprinde
câteva informaţii despre conferinţele învăţătorilor organizate pe teritoriul a
patru protopopiate ortodoxe din nordul Transilvaniei. Subiectele discutate
în cadrul acestora făceau referiri la metode didactice, materii de studiu,
manuale, planuri de învăţământ, lecţii practice, relaţionarea cu elevii, calităţi
cerute unui învăţător. În altă ordine de idei, conferinţele au oferit un cadru
propice transmiterii informaţiilor legate de aspectele organizatorice ale
şcolilor confesionale, legislaţie, precum şi schimbului de idei şi experienţe
între dascăli.
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Solicitări de confirmare a calităţii de nobil adresate
autorităţilor comitatense în secolul al XIX-lea de către
reprezentanţi ai unor familii nobile de origine română
din Maramureş - cazul lui Ştefan Dragosy
Drd. Teodora Ligia Drăghici
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confirmare a nobilităţii, autorităţi
comitatense, Maramureş, Bihor, Timiş

Pe

întreg parcursul istoriei
medii şi moderne asistăm la o dinamică
a familiilor nobile de origine română
într-un spaţiu geografic larg, dinamică
oglindită în numeroasele solicitări de
confirmare a calităţii de nobil a diferitor
membri descendenţi ai acestor familii în
cuprinsul mai multor comitate. În mod
obişnuit migraţia reprezentanţilor acestor
familii se conscrie în zona comitatelor
vecine celui de provenienţă şi doar în
rare cazuri în zone îndepărtate. Cu toate
acestea se remarcă situaţii în care familii
vechi de origine română din comitatul
Maramureş se regăsesc prin descendenţi
ai acestora peste secole în Banat.
Datorită păstrării parţiale a
documentelor de arhivă de-a lungul
timpului, nu poate fi urmărită decât
fragmentar, din păcate, evoluţia familiilor nobile de origine română
consacrate, a căror posesiuni avitice au fost recunoscute de regi sau de
principii transilvani, sau cărora le-au fost donate noi posesiuni ca răsplată
pentru meritele militare sau serviciile credincioase.
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Amploarea fenomenului de dovedire şi recunoaştere a calităţii de
nobil este redată pe de o parte de multitudinea documentelor păstrate în
acest sens în arhivele comitatense dar şi de preocuparea autorităţilor centrale
şi locale de reglementare a cadrului juridic. Un exemplu în acest sens îl
constituie, cunoscutele cercetări ale calităţii de nobil realizate între anii 1749
– 1769 la nivelul comitatului Maramureş şi surprinse în lucrarea întocmită
de Joódy Pál, arhivarul şef al comitatului pe baza protocoalelor comitatense
păstrate.
Preocuparea reglementării cadrului juridic este confirmată de
diferitele rezoluţii date de congregaţiile comitatense cu privire la legitimarea
diplomelor de înnobilare, mărturie fiind şi cele emise de adunarea generală
a comitatului Caraş la care se face referire în 15 mai 1784. Acest tip de
reglementări apar ca necesare în momentul în care autorităţile comitatense
se confruntă pe scară largă cu fenomenul migraţiei membrilor unor familii de
origine nobilă dintr-o zonă geografică în alta şi cu solicitări din partea acestora
de confirmare a unei nobilităţi obţinute în trecut şi într-un alt spaţiu.
Fenomenul migraţiei este extrem de răspândit, o mărturie a acestei
realităţi, care rezultă din documentul întocmit de autoritatea administrativă
a comitatului Timiş, la data de 14 decembrie 1835, în oraşul Timişoara,
este aceea a dinamicii în spaţiu a membrilor unor familii nobile, precum şi a
faptului că nu toţi descendenţii acestor au avut o ascensiune socială fulminantă,
dovadă meseria banală de croitor pe care o are acest Ştefan Dragossy, despre
care reiese că ar fi urmaşul unui anume Dragossy Ştefan căruia un principe al
Transilvaniei Gabriel < probabil Bathori> îi acordă cu titlul de nouă donaţie
posesiunea Kozla, pertinenţă a cetăţii Chioarului în comitatul Szolnok, la
data de 20 august 1610. Din păcate, nu a putut fi identificată până în prezent,
în cărţile regale, înnobilarea la care se face referire, însă cu certitudine cei
enumeraţi în act sunt membri ai aceleaşi familii Dragoş de Topliţa pe care
îi menţionează şi Ioan Cavaler de Puşcariu în lista familiilor de origine
română din Comitatul Bihor întocmită în anul 1862. Deşi informaţiile lui
Puşcariu sunt incomplete, este interesant de observat faptul că cel pe care
îl menţionează acesta ca armalist şi cap de familie este frate cu un anume
Dragoş omorât la Abrud în 1848, cu toţii provenind din ”vestita familie
Dragoş din care au eşitu Prinţii ştiuţi de renume mare din Moldova”, pentru
	
	
	
	

Arhivelor Naţionale Timiş (în continuare AN TM), fond Prefectura Judeţului Severin, dosar 4/1784, f. 1.
AN TM, fond Prefectura Judeţului Severin, dosar 12/1835, f. 2 verso.
I. Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitorie la familiele nobile române, partea I, Sibiu, 1892, p. 38.
Ibidem.
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confirmarea acestei din urmă afirmaţii nefiind însă identificate surse primare
de documentare.
O informaţie similară care vine în completare, cu referire la un anume
Dragos Janos (topliczai) de Toplicza născut în Oradea, ajuns ulterior deputat
maghiar de origine română în dieta de la 1848 – 1849, este completată şi
de biografia întocmită acestuia de Iosif Sterca Şuluţiu. Faptul că prenumele
tatălui paşoptistului Dragos Janos este Teodor, poate conduce la ipoteza că
acesta este înrudit cu membrii familiei Dragos la care se face referire de către
Ştefan Dragosy în cursul producerii dovezilor pentru confirmarea nobilităţii
sale. Astfel, lui Dragossy Pinthius împreună cu fiii săi Ladislau, Ioannes,
Theodor şi Georgius şi fratelui său Theodor Dragosy de Toplicza, preot
ortodox de Satu Mic din comitatul Satu Mare, şi fiului acestuia Ioannes, le
este recunoscută calitatea de nobili, iniţial de către autorităţile comitatense
sătmărene, la 12 iulie 1784 în Carei şi ulterior, la 28 februarie 1785, de
autorităţile administrative ale comitatului Bihor, pe baza aceleiaşi diplome
din 1610.
Interesant de semnalat este faptul că aceiaşi membri ai familiei
Dragos, menţionaţi în cursul producerii dovezilor pentru confirmarea
nobilităţii lui Ştefan Dragosy, sunt amintiţi şi de către istoricul Borovszki
Samu, ca reprezentanţi ai familiilor nobile din comitatul Bihor astfel: Dragos
Pintye de Toplicza (1785) şi simplu Dragos (1833, 1840), iar anii 1785 şi
1833 apar ca ani de recunoaştere a calităţii de nobil pentru Dragossy Pinthius
şi respectiv pentru Dragosy Ştefan în comitatul Bihor în textul scrisorii
de confirmare a nobilităţii emisă de oficialii comitatului Timiş croitorului
Dragosy Ştefan din Lugoj în anul 1835.
O mărturie în plus cu privire la familia Drágos, cu referire la un
membru al acesteia din comitatul Bihor, anume Drágos János pretor
comitatens la 1845, este adusă de lucrarea privind familiile nobile a lui Nagy
Iván, lucrare care însă prezintă separat şi cu extrem de succinte informaţii,
familia de nemesi maramureşeni Dreguss, despre care menţionează doar că
apare în lucrarea lui Fényes.10
	
	

S. Borovszki, Magyarország vármegyei és városai enciklopédiája. Bihar vármegye és Nagyvárad,
Budapest, 1901, p. 368.

I. Sterca Şuluţiu, Ioan Dragoş, biografie, articol în ziarul “Transilvania”, An
XXIX, Sibiu, martie-aprilie 1898, nr. II-III.

AN TM, fond Prefectura Judeţului Severin, dosar 12/1835, f. 1-3.
S. Borovszki, op. cit., p. 164.
I.Nagy, Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, III – IV kötet, Pest, 1858, p.
382.
10 Ibidem, p. 397.
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Motivul migrării unor membri ai familiei Dragoş, atestate documentar
iniţial în Maramureş - prin Stephanus cu posesiunea Kozla la 1610, iar la
1748 prin alţi doi membri ai aceleiaşi familii, Petrus şi Ioannes cu posesiunea
Remetea Chioarului - nu este precizat de documente sau de bibliografia
maghiară sau românească, însă o posibilă ipoteză ar fi aceea că, începând din
secolul al XVIII rolul celor înnobilaţi de către principii Transilvaniei pentru
merite militare pe domeniile cetăţilor, s-a diminuat considerabil. Vremurile
când nobilii, puşcaşii şi libertinii români se mândreau cu privilegiile lor
sunt de mult apuse, mulţi dintre ei migrând spre Câmpia Tisei şi Câmpia
Transilvaniei, iar alţii decăzând chiar şi în starea de iobăgie.11
Desigur, pe parcursul secolului al XVIII-lea dar şi ulterior, se regăsesc
solicitări de confirmare a calităţii de nobil pentru membri ai unor familii
cu numele Dragos/Drăguş şi în comitatul Maramureş, fără ca din dovezile
prezentate sau din înşiruirea prenumelor lor să reiasă că ar avea sau nu vreo
legătură de rudenie cu membrii familiei Dragoş migraţi în alte comitate, doar
că, spre exemplu, numiţilor Ioan, Grigore şi Chirilă Drăguş din Deseşti le este
recunoscută calitatea de nobili pe baza unei diplome de înnobilare cu blazon,
dată în 1649 de Gheorghe Rakoczi al II-lea deja nobilului Pintea Drăguş.12
Diploma la care se face referire a fost acordată în data de 14.02.1649, de
principele Transilvaniei în Alba-Iulia lui Dragus de Deczefalva Pinte.13 Tot
pe baza acestei diplome primesc confirmarea calităţii de nobil între anii 1763
– 1769 şi alţi membri ai acestei familii: Grigore, Daniel, Samson, Constantin
şi Chirilă.14 Faptul că atât numele cât ş prenumele celui la a cărui diplomă se
face referire este Dragus Pinte şi precizarea că acesta în momentul acordării
diplomei era deja nobil, poate conduce la ipoteza existenţei unei legături
între solicitanţii din Maramureş şi cel din Lugoj, fără a se putea aduce alte
dovezi documentare în acest sens.
Alţi membri ai unei familii Drăguş, din localitatea Onceşti obţin
confirmarea calităţii de nobil numai pe baza prezentării unei obligaţii
ipotecare funciare autentice din anul 1632 asupra unor proprietăţi deţinute
de ei în localitatea Berbeşti.15 Între aceştia din urmă însă şi membrii familiei
Dragoş care au părăsit pe parcursul secolului al XVIII-lea Maramureşul, nu
se poate stabili nici o legătură.
V.Hossu, Nobilimea Chioarului, Baia Mare, 2003, passim.
P. Joódy, Cercetarea calităţii de nobil în comitatul Maramureş, Cluj-Napoca, 2005, p. 73.
Magyar Országos Levéltár (pe viitor MOL), F 1 – Gyulafehérvári Káptalan Orságos Levéltára –
Libri regii, vol. 27, f. 89.
14 P. Joódy, op. cit.
15 Ibidem, p. 74
11
12
13
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Există posibilitatea ca nu numai Dragosy István ci şi alte rudenii ale
acestuia să fi ajuns în Banat deoarece se precizează că familia apare înscrisă în
rândul familiilor nobile ale comitatului Timiş, desigur fără a se face referiri la
originea acesteia sau religia ortodoxă a vreunuia dintre membri. Se specifică
însă în plus, comparativ cu documentul privind confirmarea nobilităţii, doar
faptul că în anul 1835 Dragossy István s-a mutat de la Vîrşeţ la Lugoj, ca
ulterior să revină în Vîrşeţ, deoarece la nivelul anului 1841 este înscris în
registrul nobililor care au votat având domiciliul în Vîrşeţ.16 Ceea ce este
mai puţin obişnuit pentru acest caz, este solicitarea confirmării calităţii de
nobil autorităţilor comitatului Timiş şi nu comitatului Caraş Severin, deşi
solicitantul este croitor în Lugoj.
Cert este că după producerea dovezilor referitoare la calitatea de
nobil, această calitate îi este confirmată celui în cauză şi întărită cu sigiliul
comitatului şi semnăturile oficialilor.17
Multitudinea solicitărilor de confirmare a calităţii de nobil adresate
autorităţilor comitatense în cursul secolului al XIX-lea, dovedeşte încă
odată o continuitate a dezideratului ascensiunii sociale, cu toate că poziţia
nobilimii române în secolele luptei naţionale era extrem de incomodă,
fiind sub aspect etnic română, în timp ce din punct de vedere social era mai
apropiată nobilităţii maghiare.

M. Lendvay, Temes Vármegye nemes családai, A Délmagyarországi történelmi és régészeti museum
társulat, vol. II, Budapest, 1899, p. 116.
17 AN TM, fond Prefectura Judeţului Severin, dosar 12/1835, f. 4.
16
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STEPHANUS DRAGOS
Titlu de nouă donaĠie asupra posesiunii Kozla pertinenĠă a Chioarului
dat de Gabriel < probabil Bathori> la 20 august 1610 în Cluj

PETRUS DRAGOS

IOANNES DRAGOS

menĠionat la18 noiembrie 1748

menĠionat la18 noiembrie 1748

cu posesiunea Remetea Chioarului , locuitor în Sanislău

cu posesiunea Remetea Chioarului , locuitor în Sanislău

THEODOR DRAGOSSY

PINTHIUS DRAGOSSY

Preot ortodox în Satu Mic

recunoaúterea calităĠii de nobil

Comitatul Satu Mare

la12.VII. 1784 în comitatul Satu Mare úi
la 28.II.1785 în Comitatul Bihor

IOANNES

LADISLAUS

IOANNES

THEODORUS

GEORGIUS

recunoaúterea

recunoaúterea

recunoaúterea

recunoaúterea

calităĠii de nobil

calităĠii de nobil

calităĠii de nobil

la 28.II.1785

la 28.II.1785

la 28.II.1785

în Comitatul Bihor

în Comitatul Bihor

calităĠii de nobil
la 28.II.1785

în Comitatul Bihor în Comitatul Bihor

ISTVÁN DRAGOSY
recunoaúterea calităĠii de nobil la 4.III.1833 în comitatul Bihor
recunoaúterea calităĠii de nobil la 14.XII.1835 în comitatul Timiú
____________________________________________________________________________________________
Fig.1 Posibilă schemă genealogică a familiei întocmită pe baza informaĠiilor din scrisoarea de confirmare a nobilităĠii dată de
comitatul Timiú lui István Dragosy la 14 decembrie 1835

Fig.1 Posibilă schemă genealogică a familiei întocmită pe baza
informaţiilor din scrisoarea de confirmare a nobilităţii dată de comitatul
Timiş lui István Dragosy la 14 decembrie 1835.
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Nobility confirmation asked from the county authorities
in the 19th century by the representatives
of the Romanian origin noble families from Maramureş
– the case of Ştefan Dragosy
(Summary)
Keywords: ennoblement, noble, nobility
confirmation, county authorities,
Maramureş, Bihor, Timiş
The present paper refers to the phenomenon of further confirmation
of the nobility asked by members of the families that were confirmed in their
old possessions or gained their nobility during centuries for devoted military
or executor services.
Although not explicitly stated, the Romanian origin of the protagonists
of the 19th century documents kept in the local administration archives is
more or less presumed, based on the Christian names and sometimes on the
religion of the applicant, and in case of the old noble Romanian families, this
fact is confirmed also by the rich bibliography about the phenomenon of their
ennoblement.
There were many documents preserved at the level of local
administration authorities during the 19th century in which one witnesses the
practice of requiring and getting the confirmation of the nobility.
One of the families that frequently appears in documents and
sometimes the information is backed up also by the Romanian and
Hungarian bibliography of the late 19th and early 20th centuries, is Dragoş
family originally from Maramureş who’s members are spread in Maramureş,
Satu Mare, Bihor, Caraş-Severin Counties and according to the letter that
confirms the nobility for Ştefan Dragosy – tailor from Lugoj, even on the
present territory of Serbia, that is at Vîrşeţ.
The letter that confirms the nobility of Ştefan Dragosy issued by
Timiş county authorities on the 14th pf December 1835, brings information
on the properties of the members of this family in Maramureş and also on the
places in which members of the family subsequently settled. Unfortunately,
there are not explicitly presented the motives of their migration or the way
in which members of the family evolved themselves in the public life of the
communities they entered.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: înnobilare, nobil,
confirmare a nobilităţii, autorităţi
comitatense, Maramureş, Bihor, Timiş

Articolul de faţă se referă la fenomenul de confirmare ulterioară a
calităţii de nobil, solicitate de membri ai familiilor cărora le-au fost confirmate
posesiunile avitice sau le-au fost acordate diplome de înnobilare de-a lungul
timpului, în schimbul serviciilor militare sau a celor administrative.
Deşi nu este precizată în mod explicit, originea română a
protagoniştilor documentelor de secol XIX, păstrate în arhivele administraţiei
locale, ea se poate deduce într-o mai mică sau mai mare măsură după numele
de botez şi uneori după religia solicitanţilor, iar în cazul familiilor nobile
vechi româneşti acest lucru este confirmat şi de bogata bibliografie referitoare
la fenomenul înnobilării acestora.
S-au păstrat numeroase documente la nivelul administraţiei locale
pe parcursul secolului al XIX-lea, în care asistăm la practica solicitării şi
primirii confirmării calităţii de nobil.
Una dintre familiile care în mod frecvent apare în documente şi în
unele situaţii informaţia este susţinută atât de bibliografia română cât şi de
cea maghiară de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX, este familia
Dragoş, ai cărei membri apar răspândiţi în cuprinsul comitatelor Maramureş,
Satu Mare, Bihor, Caraş-Severin şi potrivit scrisorii de confirmare a calităţii
de nobil emisă de comitatul Timiş la solicitarea croitorului Ştefan Dragosy
din Lugoj, chiar şi pe teritoriul actual al Serbiei, respectiv la Vîrşeţ.
Scrisoarea de confirmare a calităţii de nobil lui Ştefan Dragosy, emisă
de autorităţile comitatului Timiş la 14 decembrie 1835, aduce informaţii
asupra vechilor proprietăţi ale membrilor acestei familii în Maramureş,
precum şi asupra localităţilor în care membrii ai familiei s-au stabilit ulterior.
Din păcate, nu sunt prezentate explicit motivele migrării sau felul în care
membrii familiei s-au implicat în viaţa publică a respectivelor comunităţi.
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1 Introduction
In Firona, a short story originally published in the Hungarian literary
journal Nyugat, in 1910, the eponymous heroine falls pregnant while working
as a maid in a small provincial town (Tersánszky, 1995: 8). The scattered
references in the story to chestnut trees, hills and mines suggest that the town
in which the story unfolds is Nagybánya where Firona’s author, Józsi Jenő
Tersánszky, spent the early years of his life. When Tersánszky published
Firona, Nagybánya was in Szatmár county in the Austro-Hungarian Empire.
With the redrawing of borders after World War One, Nagybánya, together
with a large tranche of territory, was ceded to Romania (Bideleux & Jeffries,
2007: 321; Kontler, 2002: 341-44). Today the town, which has become the
administrative and legal centre of Maramures, is more commonly known by
its Romanian name, Baia Mare.
In Tersánszky‘s story, Firona is unable to remain in domestic service
once her pregnancy is discovered. Although scolded by her mother and railing
against Pitu, the heartless lover who abandoned her, we are told that Firona
‘didn’t suffer more shame and bitterness than is customary amongst girls who
share her fate’ (Tersánszky, 1995: 9). The jaunty tone of this remark suggests
that pregnancies out of wedlock were neither especially uncommon nor a
source of everlasting disgrace, particularly amongst the poorer classes.
In Tersánszky’s starkly unsentimental story, which won him
immediate fame, Firona gives birth to a baby boy. Leaving the child in the
care of her mother, Firona finds work as a napszámos, or casual labourer, on
building sites. However, Firona is visibly coarsened by her new life:
The dirty, heavy work of a napszámos greatly altered the woman.
In the mornings she went off to the building sites looking slovenly and
dishevelled. Later, she took every kind of ragged, sclerotic napszámos to be
her lover. In the evenings she went drinking with them in the shops that sold
	

This conclusion is at least partially confirmed by the statistics of illegitimate births in Szatmár and
Máramaros counties around the time that Firona was written. For example, in 1900, according to Baia
Mare’s Anyakönyv, or Register of Births, out of 432 registered births 32 were illegitimate. The modest
occupations of most of the single mothers (household servants, washerwomen, day labourers etc), as
recorded in the Anyakönyv, suggest that the unmarried mothers were mostly from the poorer classes.
See Magyar Anyakönyv (Baia Mare, 1900), Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Registre Stare
Civilă. Registre Stare Civilă - exemplarul II, fond. nr.. 743, inventar nr. 1371, registrul nr. 6/1899-1900,
Baia Mare – naşteri. In the same year in the town of Sighetu Marmaţiei, north east of Baia Mare,
out of 694 recorded births, 57 were illegitimate. See Magyar Anyakönyv (Sighet, 1900), Arhivele
Naţionale Maramureş, Colecţia Matricole Confesionale. Matricole Confesionale, fond nr. 19, inv. nr.
24, registrul nr. 8/1894-1923, Baia Mare- naşteri. They are listed in the Anyakönyv as domestic maids,
casual labourers, washerwomen, cooks etc. For further details see infra, Part 3(b)(i), Tables 1-4.
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pálinka and two or three of them would accompany her, singing all the while,
on the dark footpaths beneath the vines (Tersánszky, 1995: p. 9).
The availability of casual work on building sites comes to an end
with the heavy, persistent rains of autumn. Following the death of her ailing
mother, Firona and her little boy are left to fend for themselves in the old
woman’s house, without a regular source of income.
Mother and child are saved from destitution by a bow-legged miner
who marries Firona and provides for her and her son. The miner, whose
clothes and skin are stained rusty yellow from working in the local gold
mines, is kind and good-humoured. However, Firona comes to loathe her
misshapen husband for whom, unlike Pitu her feckless ex-lover, she can
never feel romantic love.
As Tersánszky’s short story vividly illustrates, women from the
poorer classes faced a limited range of occupational choices in the Hungarian
sector of the Austro-Hungarian Monarchy before World War One. If, like
Firona, a woman fell pregnant, her choices were fewer still. In effect, for a
single mother from the lower classes, her only hope of economic security
and social respectability lay in finding a marriage partner.
At the turn of the 20th century, poverty and social class were not
the only factors that constrained women’s career choices in Hungary.
Women from middle and upper class families who wished to study or take
up a profession faced a stifling set of legal and extra-legal restrictions. As
discussed below, these arose, variously, from law, bureaucratic practice,
social and cultural factors and religious teaching. Their effect was to deny the
overwhelming majority of women in Hungary the opportunity to complete
a high school education (a prerequisite for university studies), to prohibit
them from registering for certain subjects at university and to deny them the
possibility of pursuing various careers, including the civil service and the
legal profession.
	

	

The social underdevelopment of Hungary at this time is highlighted, inter alia, by the fact that the first
high school for girls in the Hungarian sector of the Austro-Hungarian Empire did not open until 1896
(Szapor, 2004: 197). Consequently, the pool of young women in Hungary who were sufficiently well
educated to register at university or to undertake a demanding professional training was extremely
limited. By contrast, in England, the Girls’ Public Day School Trust had established no fewer than
thirty-four girls’ grammar schools across the country by 1898. These were preceded, in the middle of
the 19th century, by the North London Collegiate School and by Cheltenham Ladies’ College. By 1913,
there were over 1,000 girl’s grammar schools in England. (Steinbach, 2005: 185, 187).
It is worth recalling that, before World War One, women’s work in Britain and in most of Western
Europe was also governed by numerous legal and extra-legal restrictions. (Holloway, 2007: Parts I-II;
Simonton, 1998).
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As noted by Deborah Simonton, the ‘economic infrastructure of
where women lived’ also had a significant bearing on the kind of work that
was available (Simonton, 1998: 181). In comparison with Britain, Germany,
the Netherlands or France, for example, Hungary, particularly Maramures
county, was economically underdeveloped. Consequently, there were
relatively limited opportunities for women to take up clerical work or jobs
in manufactuing. Working women in Hungary, particularly outside Budapest
and some of the larger towns, such as Nagyvárad (today’s Oradea), were
mostly employed on the land or in domestic service.
As elsewhere in Europe, during this period, gender inequality also
expressed itself in the political sphere. Women in Hungary - as in East Central
Europe (ECE) more generally - were not permitted to vote in national elections
or, except in very limited circumstances, to stand for public office (Szapor, 2004:
198-200; Malečková, 2004: 180-82; Lorence-Kot and Winiarz, 2004: 215).
This article explores women’s work in Maramures and in Hungary at
the turn of the 20th century and the use of law in defining or, more properly,
limiting the occupational and economic choices available to women. From
1867 until 1918 most of the ECE region - including present-day Hungary,
Slovakia, Croatia, west and northwestern Romania, northern Serbia and
southwest Ukraine - was governed by Hungary within the framework of the
Austro-Hungarian Empire. Hungarian law was applicable throughout these
territories.
Drawing on materials held in the Romanian National Archives, this
article presents a case study of women’s work in and around the AustroHungarian town of Máramarossziget, now the Romanian town of Sighetul
Marmaţiei, in the early 1900s. Like Tersánszky’s fictional heroine most
working women in Sighetul Marmaţiei, or Sighet, had to choose between
domestic service or casual work as napszámos, while smaller numbers
earned a living as midwives, fruitsellers, teachers, seamstresses, nurses,
washerwomen etc. Whatever form it took, women’s work was almost always
badly paid and of low status.
	
	

Finland became the first European country to grant women the vote in 1906. Norway gave the vote to
property-owning women in the following year, extending the franchise to all women over the age of
twentyfive in 1913. See e.g. Vinen, 2002: 139.
In 1867, less than twenty years after a bloody Hungarian revolt against Habsburg rule, the Habsburgs
reached an accommodation with Hungary’s political leaders, transforming the Empire into the Dual
Monarchy with twin capitals in Vienna and Budapest. In accordance with the terms of this agreement,
Hungary became fully self-governing within the territories that had formerly comprised the historic
Kingdom of Hungary. However, foreign relations and defence remained the responsibility of the Dual
Monarchy. See Taylor, 1948: Chap 11; Okey, 2001: 188-90; Bideleux & Jeffries, 2007: 232, 239.
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However, materials in the Romanian archives suggest that a
significant number of self-employed women in Sighet exercised an important
role in the commercial and economic life of the town by the turn of the
20th century. Despite legal, social, religious and other constraints, women in
Sighet owned and managed a wide variety of businesses, including wholesale
enterprises trading in flour, agricultural products, alcohol, tobacco and other
commodities, as well as grocery stores, bars, tobacconists, a draper’s store,
a printing works, a book dealership, a flour-mill, a bathhouse, a brothel and
an enterprise manufacturing suitcases. Other women in Sighet played a
prominent role in the local economy as landlords, renting out houses or land.
To some degree, property, capital and business know-how compensated for
deficiencies in women’s social status and legal rights, permitting a stratum of
women to enjoy a significant measure of economic autonomy and personal
freedom.
Women’s growing involvement in the commercial life of Sighet,
as elsewhere in Hungary, had been made possible by significant changes in
Hungarian private law in the latter half of the 19th century. While women
were still subject to legal and extra-legal disabilities in the public sphere
(Acsády, 1991: 661-63; Albisetti, 2000: 825, 838, 844, 847, 848; Palasik,
2003), they achieved full equality with men in terms of private law rights
(Katona, 1899: 11. §; Csekő, 2003: 198). Women, like men, could own
and manage real and moveable property, enter into contracts and engage
in commercial transactions of various kinds. The extension of private law
rights to Hungary’s women, in the second half of the 19th century, was not
so much the expression of a commitment to gender equality as one element
in a concerted drive to create a modern, capitalist economy in the Hungarian
sector of the Austro-Hungarian Monarchy (Csizmadia, Andor-Kovács,
Asztalos, 1998: 377).
Relatively little has been published, particularly in English, on
women’s work in Hungary in the late 19th and early 20th centuries. This is
part of a wider phenomenon. While the literature on women’s history in the
UK and in Western Europe is large and expanding (Purvis, 2007: 1), ‘Eastern
	
	
	

See e.g. Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó kivetési lajstroma (1902, 1903, 1906), Arhivele
Naţionale Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Registre Operative ale fondului, fond. nr. 46, inventar
nr. 793, registrele nr. 292/1902, 296/1903, 309/1906.
See e.g. Arhivele Naţionale Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Registre Operative ale fondului,
fond. nr. 46, inventar nr. 793, registrele nr. 291/1902.
See, however, Acsády, 1999 & 2005; Paletschek and Pietrow-Ennker, 2004: Part IV; Feinberg, 2006;
Fenyves, 2011; Fidelis, 2001. See, also, the sources cited in Simonton, 2006, 11 n. 4.
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European women’s history has been little explored’ (Fidelis, 2001: 109). For
example, Katalin Fenyves has asked rhetorically ‘why a comprehensive
history of Hungarian women is unwritten to date’ (Fenyves, 2011: 14).
Scholars’ lack of attention to gender issues in Hungary and in Central
and Eastern Europe (CEE) more generally, until quite recently,10 has been
due to several factors. In the transition from communism there has been a
tendency to subordinate feminist concerns to supposedly more urgent tasks,
including economic development, democratization and combating racism
(Einhorn and Sever, 2003; 171; Oprea, 2004). Previously, during the socialist
era, feminist issues were frequently marginalised by communist regimes
that, in seeking a monopoly over political and social debate, shut down or
appropriated feminist movements (Acsády, 2005: 11-14; Feinberg, 219-21;
Guenther, 2010: 32).
The comparative neglect of gender issues in the CEE region, by
academic researchers, has also stemmed from the inaccessibility of key
source materials, particularly to many scholars from outside the region who
lack proficiency in the local languages (Simonton, 2006: 2). During the
socialist period academics, especially from the west, often encountered stiff
bureaucratic hurdles in trying to gain access to official archives in the CEE
area. In communist Romania, for example, the admission of a foreign scholar
to the National Archives was considered a matter touching on Romania’s
political and security interests, requiring the express permission of the
Ministry of the Interior.11
A re-assessment of women’s work in Maramures and in Hungary,
at the turn of the 20th century, is particularly timely. Feminist scholars
have drawn attention to the deterioration of conditions facing women in the
region, both in the workplace and in the political sphere. According to Judit
Acsády, a sociologist at the Hungarian Academy of Sciences, the end of state
socialism has precipitated a serious worsening of the position of women
across the CEE region:
the proportion of women involved in political decision-making,
serving as parliamentary deputies or as members of the government has fallen.
The employment opportunities for women have worsened significantly,
while the transition to a market economy has exposed women seeking work
to a heightened risk of exploitation. The proportion of “working“ women
10

For English-language literature on women’s rights in the CEE region in the post-communist era see
e.g. Jaquette and Wolchik, 1998; Open Society Institute, 2002; Lukic, Regulska, Zavirsek, 2006.
11 Information supplied to the author by a senior archivist formerly employed by the Romanian National
Archives.
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has declined appreciably in relation to women who are ’dependant’ (Acsády,
2005: 19-20).
Similarly, Einhord and Sever state that, ‘[w]omen in this process of
transition have undeniably fared badly’ and that:
The disproportionately high female share of unemployment, together
with a widespread revival of nationalist and traditionalist ideologies, has
had the effect of relegating women once more to the domestic sphere and
has led to their growing desocialization. In this sphere women are subject
to increasing violence and discrimination in the climate of frustration and
social inequality often associated with a competitive marketplace. (Einhorn
and Sever, 2003: 164.)
Post-communist law, with its emphasis on gendered justice, racial
non-discrimination and the universal enjoyment of human rights, masks a
less comfortable reality. Since 1990 the prospect of substantive equality both
inside and outside the workplace has receded for large segments of society
in the CEE area, particularly for women and for marginalized ethnic groups
such as the Roma (Einhorn and Sever, 2003: 171-72; Pogány, 2012). The
difficulties women face are often accentuated in societies with strong Catholic
or Orthodox traditions. For example, Lorence-Kot and Winiarz emphasise
that, ‘Polish society continued and continues to view women primarily as
wives and mothers’ and that ‘whatever gains Polish women have made with
respect to their personal rights and freedoms…they continue to be squeezed
into an old social formula’ (Lorence-Kot and Winiarz, 2004: 2006).
At the turn of the 20th century, in the CEE region, gender largely
determined legal entitlement particularly in matters relating to political,
educational and certain other rights. However, as explained below, the
liberalization of women’s private law rights in Hungary, in the latter half of
the 19th century, permitted a class of women to emerge who were able to
exercise a considerable degree of personal autonomy and to play a significant
role in the economic life of towns such as Sighetul Marmaţiei.
2 Law and Women’s Work in Hungary and in the ECE Region at the
Beginning of the 20th Century
a. The Exclusionary Roles of Law, ‘Biology’ and Religion
At the turn of the 20th century law and bureaucratic practice in
Hungary and in the ECE region served as instruments for the virtual exclusion
of women from the political sphere and from various professions, as well
as the partial exclusion of women from higher education (Simonton, 2003:
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241-245; Vinen, 2002: 139, 143). In effect, women faced a range of legal
disabilities, whether in the workplace, in the academy or as citizens, simply
on account of their gender.
To a large extent, these disabilities reflected widely held
assumptions about the unequal distribution of intellectual and other
qualities between the sexes, as well as entrenched views concerning the
‘natural’ or ‘biological’ function of women. For example, in the 1860s,
the Hungarian physician and social scientist, István Balogh Almási,
queried the nature of women‘s intelligence. Almási argued that, because
of ‘biological limitations‘, women were incapable of the higher forms of
intellectual endeavour (Acsády, 2005: 4).
Almási’s doubts were echoed by his contemporary, Imre Madács, a
prominent writer and poet. In 1864, in his inaugural lecture to the Hungarian
Academy of Sciences, Madács asserted that women are both physically and
mentally weaker than men and that they ‘cannot be trendsetters in society
because they lack creative genius‘ (Acsády, 2005: 4).
Women’s subordinate legal status in Hungary and in the ECE region,
particularly in matters relating to employment, education and participation
in the political sphere, also reflected entrenched beliefs concerning the
‘natural‘ role of women as biological and social agents. For example, Father
Kapłanski, a Polish priest, published an apocalyptic text in Lvov, in 1898,
in which he denounced the notion of equal rights for women as ‘the mortal
enemy of every nation’:
…under the guise of equal rights women are seeking supremacy over
men. If that happens, our nation will be faced with a disaster greater than
the partitions, for if this unhealthy principle spreads among our women, if
they seek to rule under the guise of equal rights, their antipathy toward men
will increase, and men will lose the respect and adoration they have toward
women out of fear of having emancipated wives. Fear will stop them from
marrying, childlessness and licentiousness will prevail, and male depravation
will result in the decline of families, the debasement of society, and loss of
the nation. For those reasons the emancipation of women is the mortal enemy
of every nation (Quoted in Lorence-Kot and Winiarz, 2004: 216).
In much the same vein, Géza Somogyi, a Protestant clergyman,
writing in Hungary in the late 1870s, warned that emancipation and higher
levels of education were twin evils that could distract women from their
primary function of raising children (Acsády, 2005: 5). Somogyi argued, in
addition, that women’s physiological characteristics demonstrated that they
were intended for a life of domesticity (Acsády, 2005: 5). Béla Mayer, a
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Catholic Bishop, asserted in a pamphlet published in Budapest, in 1902, that
university education conflicted with God’s preordained responsibilities for
women and that educated women were ’unnatural’ (Acsády, 2005: 5-6).
Aside from such clerical diatribes, various professional associations
also expressed concern at the prospect of women studying subjects such as
medicine and pharmacy. For example, in April 1895 the Medical Faculty of
Budapest University advised the then Minister of Education and Religious
Affairs, Gyula Wlassics, that there was simply no need for women doctors or
pharmacists in Hungary (Péter, 2002: 284). In the same year, the Association
of Hungarian Pharmacists warned Wlassics that permitting women to become
pharmacists would have an adverse effect on the standing of the profession.
The Association warned that, ‘the respect in which the profession is held
would fall. Many [male] customers would choose a particular pharmacy
solely because of the physical allure of the pharmacist, reducing the pharmacy
to the level of a coffee house or a patisserie’ (Péter, 2002: 284).
Despite such arguments, the minister of education issued a decree
later that year, authorising Hungarian universities to admit female students to
degree courses in the Faculties of Medicine, Pharmacy and the Arts (Fenyves,
2011: 5). In the following years, women were also enrolled for courses in
other subjects, including mechanical engineering, chemical engineering
and architecture (Palasik, 2003: 2-5). However, as discussed in greater
detail below, women were unable to register for a law degree at Hungary’s
universities until the passage of Act XXII in 1946.
Notwithstanding the apparent progress signalled by the 1895
Decree, there remained serious obstacles to women’s access to higher
education in Hungary. In the first place, as indicated above, there were very
limited opportunities for young women to obtain a high school certificate,
a prerequisite for enrolling at university. Hungary’s first girls’ gymnasium
opened in 1896, a year after women had gained the right to study certain
subjects at university (Dobszay, 2003: 472).
Academically ambitious young women who were unable to enroll at
a gymnasium and who wished to pursue university studies could only do so
if their parents were able and willing to hire private tutors to prepare them
for the school-leaving certificate (Szapor, 2004: 195). In view of the expense
involved, this was only an option for comparatively affluent families. In
practice, only a few dozen privately-educated young women took the schoolleaving certificate each year (Fenyves, 2011: 5).
The bulk of young women in Hungary, like their male counterparts,
completed just four years of compulsory education at an elemi or primary
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school before working the land alongside their parents or contributing to the
family income in other ways (Dobszay, 2003: 466). Nevertheless, a growing
proportion of young girls went from the elemi to a polgári or middle school,
where they spent a further four years (Dobszay, 2003: 472). At this point,
most girls completed their formal education, although a minority enrolled at
teachers’ training colleges (Dobszay, 2003: 472).
Secondly, although the 1895 Decree formally permitted women
to study at various university faculties, resistance within the professions
and within the universities was intense. A series of shifting bureaucratic
restrictions, including quotas, were introduced. These imposed severe limits
on women’s access to university education in Hungary. The restrictions also
excluded women from whole sectors of employment (Fenyves, 2011: 6).
In August 1919, the Faculty Committee of Budapest’s Medical
School tried to reduce the number of female students admitted by the School.
The Committee argued, inter alia, that, ‘[a]llowing women into the medical
profession has caused general disappointment’ and that, ‘[i]n twenty years,
none of them has really become a truly excellent physician’ (Fenyves,
2011: 6). Strikingly, only four female students were enrolled at Budapest’s
prestigious University of Technology between the academic years 1920/1921
and 1929/1930 (Palasik, 2003: 7).
Katalin Fenyves has observed that, in the inter-war period, ‘the only
way a female could gain admission to university [in Hungary] continued to be
having received the highest possible grade on her school leaving examination’
(Fenyves, 2011: 6). By contrast, ‘men’s grades were not a decisive factor in
their university admission process even during the time of the most stringent
restrictions’ (Fenyves, 2011: 6).
The partial or total exclusion of women from certain university
departments or faculties, until as late as 1946, had a massive impact on the
scope of women’s work in Hungary. In particular, the formal bar on women
registering as law students at Hungary’s universities, reaffirmed in a decree
issued in 1927, had far-reaching consequences (Fenyves, 2011: 12). In preWorld War II Hungary, a law degree was not only the route into the legal
profession; it was also a prerequisite for graduate-level entrants to the civil
service (Fenyves, 2011: 5). Academically able women, who might otherwise
have opted to become lawyers or civil servants, were obliged to choose
less prestigious and far less well-paid jobs, including school-teaching,
librarianship or clerical work. Ironically, the influx of so many women into
these occupations led to them becoming ‘feminized’, impacting adversely on
their social status and on rates of pay (Simonton, 2003: 244).
In the immediate aftermath of World War II, there were major efforts
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to modernise Hungary, socially, politically and economically. As part of these
initiatives, the Hungarian parliament passed an Act on The Admission of
Women to Universities and Colleges in 1946. This swept away virtually all
remaining restrictions on women’s access to higher education.12 In accordance
with the 1946 law, women were to be admitted to any university or institution
of higher education, other than to schools of divinity (1.§(1), Act XXII of
1946). The Act stipulated, in addition, that admission requirements for women
applicants shall be identical to those for men (1.§ (2), Act XXII of 1946).
Two years later Hungary’s parliament, invoking the language of
human rights and gender equality, passed a statute prohibiting discrimination
against women seeking employment in the public sector, including posts that
were filled by means of appointment or election (2.§(1), Act XLIII of 1948).13
In addition, the statute prohibited all forms of discrimination that prevented
women from obtaining the qualifications necessary to join any profession
or to pursue any occupation (2.§(1), Act XLIII of 1948). However, limited
exceptions were made for restrictions on female employment that could
be justified by reference to the protection of women’s health or that were
based on women’s ‘physical capacity’ (5.§, Act XLIII of 1948). Religious
institutions were also exempted from compliance with the statute (5.§ Act
XLIII of 1948).
With the passage of Act XXII of 1946 and Act XLIII of 1948, women
gained virtual equality with men in terms of the freedom to study any subject
at university and to choose any occupation or profession, subject to having
appropriate qualifications. However, from the mid-‘50, gender was reintroduced
as a criterion in employment policies in Hungary (Tóth, 2010: 70). For example,
women tractor-drivers, who had been the virtual symbol of female emancipation
only a few years previously, were now seen as the victims of an excessively
doctrinaire application of socialist ideology (Tóth, 2010: 70).
b. The Inclusionary Role of Law
As indicated above, public law remained heavily gendered in Hungary
and in the ECE region as a whole at the beginning of the 20th century. By
contrast, private law extended full equality to women in the Hungarian sector
of the Dual Monarchy (Katona, 1899: 11. §; Csekő, 2003: 198). Crucially,
women’s economic equality ceased to be contingent on their marital status.
For example, A Guide to Hungarian Private Law in Force Today, which was
published in 1899, stated:
12 Act XXII of 1946 is available
php?a=3&param=8240.
13 Act XLIIII of 1948 is available
php?a=3&param=8325.

(in

Hungarian)

at:

http://www.1000ev.hu/index.

(in

Hungarian)

at:

http://www.1000ev.hu/index.
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The financial independence of women is a fundamental principle of
marriage law and flows from the freedom of the individual. A woman retains
control over her personal property after entering into marriage and continues
to manage her own property unless she chooses to entrust this responsibility
to her husband. In the latter case, a woman may decide [at any time] to
resume the management of her own property without having to offer any
reasons. (Katona, 1899: 11. §)
In the event of divorce or of the dissolution of a marriage, a woman
was entitled to the return of any property that she had brought with her into
the marriage as well as of any property that she had acquired independently
of her husband during the course of their married life (Katona, 1899: 100. §).
Profits accruing from a wife’s assets belonged to her alone.
The law relating to dowries also bolstered the financial independence
of women whose marriages had broken down. Although the provision of
dowries was discretionary, any dowry received by a husband had to be
returned in full to the person who had given it in the event of a marriage
coming to an end (Katona, 1899: 98. §). Frequently, parents who provided
their daughter with a dowry would stipulate that the money was part of her
inheritance (Katona, 1899: 98. §). Thus, in the event of the marriage breaking
down, the dowry automatically became the property of the wife.
The process of extending full private law rights to women in
Hungary had begun with the adoption of Austria’s Allgemeines Biürgerliches
Gesetzbuch, or Civil Code, in 1853 (Csekő, 2003: 198; Csizmadia, AndorKovács, Asztalos, 1998:379-382). The process culminated with the passage
of Act XXIII of 1874 on the Age of Majority of Women.14 This stipulated that,
in Hungary, unmarried women attained adulthood at the age of twenty-four
and that, ‘all rights associated with adulthood shall enter into force’ from this
point (1. §, Act XXIII of 1874). Thus, ‘adulthood’ rather than gender became
determinative of women’s private law rights. Married women were deemed
to have attained adulthood on marriage irrespective of their age (2. §, Act
XXIII of 1874).
With the passage of the 1874 Act women acquired the same private
law rights and capacities as men in the territories administered by Hungary.
Thus, women, like men, ‘enjoyed full legal capacity, could manage their
property, enter into contracts and participate in economic life’ (Csekő, 2003:
198). These measures preceded, by several years, the passage in Britain of
the Married Women’s Property Act of 1882. The 1882 Act finally invested
married women in England and Wales with the same rights and capacities as
14 For the text of Act XXIII of 1874 (in Hungarian) see http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=5635.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

127

their peers in Austria-Hungary, i.e. to buy, own and sell property and to pursue
legal claims independently of their husbands (Steinbach, 2005: 272-73).
The following case study of women’s work in Sighetul Marmaţiei
suggests that a significant minority of women were able to take full advantage
of these new economic freedoms by the early years of the 20th century. Women
played an active and increasingly important role in the commercial life of
towns such as Sighet, whether as wholesale traders, shopkeepers, innkeepers,
landlords or brothel-keepers. By contrast, the overwhelming majority of
working women in Sighet, as in other towns in Hungary, lacked both capital
and commercial know-how and had received only a minimal education. Like
Tersánszky’s fictional heroine, Firona, such women had to accept whatever
work they could find. In practice, their choices were frequently limited to
domestic service, casual labouring as napszámos, hawking fruit, washing
clothes or prostitution.
3 Women’s Work in Sighet at the Beginning of the 20th Century:
A Case Study
(a) Sighet and Maramures at the Beginning of the 20th Century
At the beginning of the 20th century Sighet, or Sighetul Marmaţiei,
was the county town of Maramures in the Hungarian sector of the Dual
Monarchy. In Hungarian, the language of the local administration from 1867
until the dissolution of Austria-Hungary in 1918, Sighetul Marmaţiei was
known as “Máramarossziget” and the county as “Máramaros”. However, for
the sake of brevity and consistency Sighetul Marmaţiei will be referred to
here by its modern, abbreviated Romanian name of “Sighet’”
In comparison with much of Austria-Hungary, Maramures, which
was bordered to the north and east by the provinces of Galicia and Bukovina
respectively, was poor and economically underdeveloped. A significant part
of the county was mountainous or heavily forested, leaving insufficient
arable land. As emphasised in a report drawn up in 1900 by the most senior
Crown official in Maramures, the Főispán,15 which was summarised in a local
newspaper, substantial quantities of wheat, rye and barley had to be imported
15 At the turn of the 20th century the most senior state official at the county level in the Hungarian portion
of the Dual Monarchy was the Főispán. Appointed directly by the Emperor on the recommendation of
Hungary’s Minister for the Interior, the Főispán was the government’s chosen representative in each
county rather than a member of the permanent civil service. See Mezey et al, 2002: 348. The Főispán
chaired important committees and presided official celebrations, as well as playing host to influential
visitors. In addition, he exercised far-reaching powers over every public institution in the county with
the exception of the judiciary. The Főispán’s authority extended, inter alia, to suspending any public
official whom he suspected of negligence or malfeasance. See Mezey et al, 2002: 348-49.
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at considerable expense to feed the local population (Máramarosi Híradó, 17
January 1900). According to the same source, the most profitable sectors of
the region’s economy were the timber trade and the extraction of salt from
local mines (Máramarosi Híradó, 17 January 1900). However, the bulk of
the profits from these lucrative ventures did not remain in Maramures; both
the forests and the salt mines were the property of the Crown.
Povery in Maramures was chronic, particularly in the winter months.
An article in Máramarosi Ujság informed its readers that a ‘people’s kitchen’
had been established in Sighet, in February 1902, to help the needy. Between
7 February and 6 March of that year, 668 children and 417 adults received
free bread and milk from the kitchen (Máramarosi Ujság, 11 March 1902).
Almost twenty years earlier, an association had been formed in Sighet to
provide children from poorer families with warm clothing so that they could
attend school (Máramarosi Lapok, 1 January 1884; Máramarosi Lapok, 9
January 1887).
Hungarians constituted a comparatively small minority of the
population of Maramures, particularly outside the towns. According to
a census conducted in 1891 there were 268,281 persons in Maramures of
whom 122,528 were native Ruthenian speakers,16 33,610 spoke Hungarian as
their mother tongue, 45,679 were German speakers and 64,957 spoke Oláh,
i.e. Romanian as their first language (Varády, 1900: 443).
In fact, most of the ’German’ speakers identified by the census
were neither German nor German-speaking (Varády, 1900: 443). They
were Orthodox or ultra-Orthodox Jews who spoke Yiddish, a form of High
German written in Hebrew script. Since the late 18th Century, the numbers
of Jews in Maramures had grown steadily, fuelled by immigration from the
neighbouring province of Galicia (Wrobel, 2002: 5), and by the custom
amongst Orthodox Jews of having large families.
As the census figures indicate, the two largest linguistic communities
in Maramures were the Ruthenians and the Oláh or Romanians. In the course
of the 19th century these communities, whose members mostly adhered to
the Greek Catholic confession, developed an increasingly strong sense of
national identity in opposition to Hungarian or Magyar national consciousness
(Berend, 2003: 114-19; Bideleux & Jeffries, 1997: 251-56).
A subsequent census, in 1900, found that the population of Sighet
comprised 17,445 persons.17 Of these, 12,658 affirmed Magyar or Hungarian
16 Whether Ruthenes constitute a separate ethno-cultural and linguistic group amongst the eastern Slav
peoples or whether they should be classified as Ukrainians remains a politically and culturally sensitive
issue. See generally, Magosci, 1995: 221. Magosci, a historian at the University of Toronto, emphasises
that the Ruthenes consider themselves a separate people or nation. See, also, Kuzio, 2005: 1.
17 Arhivele Naţionale Maramureş, A Magyar korona országának 1900 évi népszámlalása, Budapest
1902-, fila nr. 304.
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national identity, 2,329 affirmed German national identity, 701 declared
themselves Ruthene, 17 Slovak, 3 Croat and 3 Serb.18 A total of 37 persons
fell into none of the above categories.
However, these statistics are somewhat misleading. The bulk of the
‘Germans’ in Sighet were likely to have been Yiddish-speaking Jews. While
12,658 residents of Sighet may have affirmed that they were ‘Hungarian’, for
the purposes of this census, many of these would have been liberal-minded
Jews who considered themselves ‘Hungarians of the Mosaic faith’.19
Although divided amongst themselves on theological, cultural,
political and other grounds, Jews constituted one of the largest – possibly
the largest - confessional group in Sighet by 1900. One indication of the
size of Sighet’s Jewish population, by 1900, can be guaged from the number
of children born in Sighet in that year who were recorded as ‘Israelite’, i.e.
Jewish. Of 694 registered births in Sighet, in 1900, no fewer than 298 were
listed as Jewish.20 Jews easily constituted the single largest denominational
group amongst new births in the town.
A significant proportion of Sighet’s working women were also Jewish.
They can be found across the entire range of occupations open to women in this
period. At one extreme, a number of Jewish women were successful in business.
At the other, Jewish women can be found in comparatively large numbers
amongst household servants and illiterate napszámos or casual labourers.
At the beginning of the 20th century, most working women in
Maramures and in Hungary more generally worked from necessity rather
than choice. As noted by Katalin Fenyves: ‘in 1900, more than two thirds
of Hungarian women over the age of 14 were not married, which most of
the time meant that they had to support themselves’ (Fenyves, 2011: 5).
The preponderance of unmarried women in this period was due to various
18 In Britain and North America, “nationality” and “citizenship” are often treated as synonyms. However,
this is not the case in the CEE area. Most of the residents of Sighet, in 1900, were subjects of AustriaHungary, with all the legal rights and duties that that status entailed. By contrast, “nationality” was
understood then – as now - in terms of an individual’s sense of identity. Inevitably, there is a degree
of tension between the competing claims of citizenship and nationhood, particularly in multinational
states or empires such as Austria-Hungary, Russia, the Ottoman Empire etc. While states expect and
encourage loyalty from citizen, minorities who feel marginalised by the state in which they are settled
– or proud of their distinctive ‘national’ identity - may identify primarily with their ‘nation’ or ethnic
group rather than with the state.
19 By the turn of the 20th century, most liberal, progressive-minded Jews in Hungary had abandoned
Orthodox Judaism in favour of the reformist Neologue movement, founded in Hungary in the 1860s.
By contrast, traditional-minded Jews, who were much more numerous in the northeast and east of
‘historic’ Hungary than in ther capital or in the west, were much more wary of integration with nonJews and remained faithful to their Orthodox, ultra-Orthodox or Hasidic roots. See e.g. Patai, 1996:
322-24.
20 See Magyar Anyakönyv (Sighet, 1900), supra n. 1.
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factors. These included high rates of emigration by young, single males,
the availability of divorce since 1895, and the higher incidence of deaths
amongst male children (Fenyves, 2011: 5).
The following analysis of women’s work in Sighet is divided into two
parts. In Part 3(b), the article examines the range of work available to women
from the poorer classes in Sighet and in the surrounding area at the beginning of
the 20th century. In Part 3(c), the article considers the variety of work undertaken
by middle and lower-middle class women in Sighet in the early 1900s.
(b) Poor Working Women in Sighet and in the Surrounding Area
Drawing a line between ’poor’ and ’other’ working women in Sighet
is a difficult and, to some degree, arbitrary exercise. There are almost infinite
gradations of ’poverty’ and ’wealth’, while such notions are, to some degree,
inherently subjective. However, at the turn of the 20th century, various
occupations were identified with extremely modest incomes and low social
status. This was true, for example, of household servants and napszámos,
neither of whom paid personal income tax directly.21 Consequently, women
employed as napszámos or household servants are included here in the
category of poor working women.
With respect to other predominantly female or non-gendered
occupations, the threshhold of ’poverty’ used in this article is that of women
paying less than 10 Korona income tax annually at the beginning of the 20th
century. By way of comparison, in 1902 carpenters in Sighet were taxed,
variously, at 14 to 34 Korona income tax, cabmen at 12 to 24 Korona income
tax, barbers at 17.60 to 55.24 Korona income tax, butchers at between 21.80
and 313.60 Korona income tax, doctors between 30 and 60 Korona income tax
and midwives between 4 and 12.60 Korona income tax.22 The average income
tax paid by fifteen midwives working in Sighet was just 6.9 Korona.23
In most cases, poor working women in Sighet had had a perfunctory
education, at best. Not infrequently, they were illiterate. Attendance at elemi
or primary school had been compulsory in Hungary since the passage of Act
XXXVIII of 1868.24 However, as indicated above, primary school consisted
In accordance with Act X of 1883, napszámos were exempted from paying personal income tax.
See Act X of 1883, available (in Hungarian) at: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6088.
Although domestic servants were subject to income tax, this was normally paid on their behalf by their
employers, who then had the option of deducting the tax from the servants’ wages.
22 See, variously, entries 3-11(carpenters), 17-58 (cabmen), 208-18 (barbers), 552-66 (butchers), 587-99
(doctors), Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó (1902), supra n. 6.
23 Ibidem, entries 808-24.
24 For the text of Act XXXVIII of 1868 (in Hungarian) see: http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=5360.
21
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of only four classes. At the age of ten many children, girls as well as boys,
entered the job market (Dobszay, 203: 466).
In addition, actual levels of school attendance were strikingly uneven.
For example, illiteracy amongst ethnic Romanians in Hungary, in the first
decade of the 20th century, was estimated at 50-60% and amongst Ruthenes
at 70% (Dobszay, 203: 466). Consequently, poor working women in Sighet
and Maramures, a significant proportion of whom were of Romanian or
Ruthene ethnicity, often lacked even a basic education. For the most part,
these women could only find work that was badly paid and physically
exhausting, as washerwomen, domestic servants, casual labourers etc.
(i) Registers of Births in Sighet and the Surrounding Area
From 1895 an annual register of births, or Anyakönyv, was compiled
by each municipality in the Hungarian portion of the Dual Monarchy. The
Anyakönyv records the name, place of birth and religion of both parents as
well as the occupation of the father. However, in all cases where a child is
illegitimate at birth and where the child’s father has declined to acknowledge
paternity, the Anyakönyv records the occupation of the mother. Consequently,
registers of births for Sighet and for other towns in the region, including Baia
Mare, can tell us a great deal about the variety of career paths that were
available to working women from the poorer classes in Maramures and in
neighbouring counties at the beginning of the 20th century.
Tables 1-3, below, provides details of the occupations of unmarried
mothers who gave birth in Sighet in 1898, 1899 and 1900, as recorded in
the town’s register of births or Anyakönyv. Table 4 provides details of the
occupations of unmarried mothers who gave birth in Baia Mare in 1900.
Table 1: Occupations of Unmarried Mothers in Sighet, 189825
Occupation of Mother

Number of Single Mothers

Household servants (cooks, maids)
Napszámos or day labourers
Washerwomen
Seamstress
Restauranteur
No listed occupation
Total of single mothers

20
11
3
1
1
13
49

25 See Magyar Anyakönyv (Sighet, 1898), Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Registre Stare
Civilă, fond nr. 743, inv. nr. 1371, reg. nr. 104/1898.
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Table 2. Occupations of Unmarried Mothers in Sighet, 189926
Occupation of Mother

Number of Single Mothers

Household servants (cooks, maids)
Napszámos or day labourers
Fruit hawker
Seamstresses
No listed occupation
Total of single mothers

30
10
1
3
7
51

Table 3. Occupations of Unmarried Mothers in Sighet, 190027
Occupation

Number of Single Mothers

Household servants (cooks, maids)
Napszámos or day labourers
Washerwomen
Hospital nurse
Fruit hawker
No listed occupation
Total of single mothers

22
18
2
1
1
13
57

Table 4. Occupations of Unmarried Mothers in Baia Mare, 190028
Occupation
Household servants (maids, cooks)
Napszámos or day labourers
Washerwomen
Basketweaver
Seamstress
No listed occupation
Total number of single mothers

Number of Single Mothers
18
6
3
1
1
2
31

Tables 1-4 indicate that most unmarried mothers were working when
they fell pregnant. Almost without exception, these women had poorly paid,
physically demanding jobs that required little or no education. A significant
proportion of the single mothers listed in these Tables were working as
napszámos: 22.44%, 19.6%, 31.57% and 19.35%, respectively. However,
26 Magyar Anyakönyv (Sighet,1899), Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Registre Stare Civilă,
fond nr. 743, inv. nr. 1371, reg. nr. 105/1899.
27 Magyar Anyakönyv (Sighet, 1900), Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Registre Stare Civilă,
fond nr. 743, inv. nr. 1371, reg. nr. 106/1900.
28 Magyar Anyakönyv (Baia Mare, 1900), Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Registre Stare
Civilă, fond nr. 743, inv. nr. 1371, reg. nr. 6/1900.
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domestic servants constituted by far the largest single occupational group
amongst the unmarried mothers: 40.81%, 58.82%, 38.59% and 58.06%,
respectively.
The preponderance of household maids and cooks amongst the
single mothers suggests a correlation between domestic service and sexual
exploitation. This correlation has been noted previously by scholars,
including the social historian and sociologist, Viktor Karády, who has
observed that household maids in Hungary (as elsewhere) were generally
young and impressionable, that they often came from villages and rural
settlements and that they frequently lacked friends or family in the towns and
cities where they were mostly employed. In addition, as Karády emphasises,
the maids’ relationship with their middle, upper middle or even upper class
employers was characterised by massive social and economic inequality.
These factors rendered female domestic servants peculiarly vulnerable to
sexual exploitation (Karády, 2000: 151-53).
The exposure of domestic servants to sexual and other forms of
abuse also emerges quite clearly from statistics of suicide for the period. For
example, amongst female domestic servants in Budapest in the first decade
of the 20th century, levels of suicide were more than ten times higher than
amongst napszámos and almost three times higher than amongst factory
workers (Karády, 2000: 154-55). These figures suggest that domestic servants
were subject to particularly high levels of stress and social isolation.
The comparatively large numbers of female napszámos who fell
pregant outside marriage also calls for explanation. Female napszámos, like
the fictional Firona, belonged to one of the very lowest strata of society. As
Tersánsky’s story illustrates, they were less constrained by the rigid social
conventions that governed female sexuality amongst the ‘respectable’ poor,
i.e. peasants etc, and amongst the middle classes.
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(Summary)
Keywords: Working women, feminism,
law, commercial transactions, Sighet,
personal income tax, register of births,
poverty, domestic servants
This article explores women’s work in Maramures and in Hungary at
the turn of the 20th century and the use of law in defining or, more properly,
limiting the occupational and economic choices available to women. Drawing
on materials held in the Romanian National Archives, in Baia Mare, this
article presents a case study of women’s work in and around the AustroHungarian town of Máramarossziget, now the Romanian town Sighetu
Marmatiei, in the early 1900s.
Most working women in Sighetul Marmaţiei, or Sighet, had to
choose between domestic service or casual work as napszámos, while smaller
numbers earned a living as midwives, fruitsellers, teachers, seamstresses,
nurses, washerwomen etc. Whatever form it took, women’s work was almost
always badly paid and of low status.
However, materials in the Romanian archives suggest that a
significant number of self-employed women in Sighet exercised an important
role in the commercial and economic life of the town by the turn of the
20th century. Despite legal, social, religious and other constraints, women in
Sighet owned and managed a wide variety of businesses, including wholesale
enterprises trading in flour, agricultural products, alcohol, tobacco and other
commodities, as well as grocery stores, bars, tobacconists, a draper’s store,
a printing works, a book dealership, a flour-mill, a bathhouse, a brothel and
an enterprise manufacturing suitcases. Other women in Sighet played a
prominent role in the local economy as landlords, renting out houses or land.
To some degree, property, capital and business know-how compensated for
deficiencies in women’s social status and legal rights, permitting a stratum of
women to enjoy a significant measure of economic autonomy and personal
freedom.
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Women’s growing involvement in the commercial life of Sighet had
been made possible by significant changes in Hungarian private law in the
latter half of the 19th century. While women were still subject to legal and
extra-legal disabilities in the public sphere, they achieved full equality with
men in terms of private law rights. Women, like men, could own and manage
real and moveable property, enter into contracts and engage in commercial
transactions of various kinds. However, the extension of private law rights to
Hungary’s women, in the second half of the 19th century, was not so much the
expression of a commitment to gender equality as one element in a concerted
drive to create a modern, capitalist economy in the Hungarian sector of the
Austro-Hungarian Monarchy.
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Munca femeilor: drepturile omului, egalitate de şanse şi
de clasă în Maramureş la începutul secolului XX
(Rezumat)
Cuvinte cheie: muncitoare, feminism,
lege, tranzacţii comerciale, Sighet,
impozit pe venit, registre de naştere,
sărăcie, servitori
Acest articol prezintă munca femeilor în Maramureş şi Ungaria la
începutul secolului XX, respectiv utilizarea legii în definirea, sau mai bine
zis, în limitarea opţiunilor ocupaţionale şi economice ale femeilor. Bazânduse pe materiale deţinute de Arhivele Naţionale ale României, în Baia Mare,
acest articol prezintă un studiu de caz al muncii femeilor în oraşul austroungar, Sighet (acum oraşul românesc Sighetu Marmaţiei), şi împrejurimile
acestuia, la începutul lui 1900.
Cele mai multe femei care lucrau în Sighetu Marmaţiei, sau Sighet,
trebuiau să aleagă între servitute sau muncă ocazională ca lucrătoare
necalificate, în timp ce un număr mai mic îşi câştigau existenţa ca moaşe,
vânzătoare de fructe, profesoare, croitorese, infirmiere, spălătorese etc.
Indiferent de forma pe care o îmbrăca, munca femeilor era prost plătită şi
umilitoare.
Cu toate acestea, materialele din arhivele româneşti sugerează că
un număr semnificativ de femei care au desfăşurat activităţi independente
în Sighet, au exercitat un rol important în viaţa comercială şi economică a
oraşului la începutul secolului XX. În ciuda constrângerilor legale, sociale,
religioase sau de altă natură, femeile din Sighet au deţinut şi au condus o mare
varietate de întreprinderi, inclusiv întreprinderi ale comerţului cu ridicata în
domeniul producerii făinii, a produselor agricole, alcoolului, tutunului şi a
altor mărfuri, precum şi magazine alimentare, bufete, tutungerii, un magazin
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de textile, o imprimerie, o librărie, o moară de făină, o baie comunală, un
bordel şi o întreprindere de producere a valizelor. Alte femei din Sighet
au jucat un rol important în economia locală în calitate de proprietărese,
închiriind case sau terenuri. Într-o anumită măsură, proprietatea, capitalul
şi diversele afaceri au compensat deficienţele referitoare la statutul social
al femeilor şi drepturile lor legale, permiţând unei categorii de femei să se
bucure de o semnificativă autonomie economică şi libertate personală.
Implicarea tot mai mare a femeilor în viaţa comercială din Sighet a
fost posibilă datorită schimbărilor semnificative ale dreptului privat maghiar
din a doua jumătate a secolului XIX. În timp ce femeile erau încă supuse
handicapului juridic şi extra juridic în sfera publică, au ajuns la deplină
egalitate cu bărbaţii în ceea ce priveşte dreptul privat. Femeile, ca şi bărbaţii
puteau deţine şi administra bunuri mobile şi imobile, puteau încheia contracte
şi a se angaja în tranzacţii comerciale de diferite tipuri. Cu toate acestea,
extinderea drepturilor private la femeile din Ungaria în a doua jumătate a
secolului XIX, nu a fost atât de mult expresia unui angajament la egalitatea
de şanse, cât mai ales un element într-o unitate concertată pentru a crea o
economie modernă, capitalistă în sectorul maghiar al Imperiului AustroUngar.
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Contribuţii privind istoria Spitalului de Stat
din Sighetu Marmaţiei
(sfârşitul secolului al XIX- lea - prima jumătate a
secolului al XX-lea)
.
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Sursa: http://www.spitalsighet.ro

Maramureşul

în
perioada
interbelică cuprindea partea de nord a
actualului judeţ Maramureş. Se învecina
la vest cu judeţul Satu-Mare, la est cu
judeţele Rădăuţi şi Câmpulung, la sud cu
judeţele Năsăud şi Someş, iar la nord cu Cehoslovacia şi Polonia. Judeţul
avea astfel în componenţa sa întregul teritoriu atribuit României din comitatul
Maramureş, al cărui continuator a fost.
Oraşul Sighetu Marmaţiei, reşedinţa fostului comitat, este situat
în N-V României într-un cadru natural de o frumuseţe deosebită, într-o
zonă depresionară înconjurată asemenea unei insule de trei râuri: Tisa, Iza
şi Ronişoara. Localitatea se găseşte la o altitudine de 271 metri, având o
populatie de aproape 37000 locuitori şi este atestat documentar în anul
1334.
	
	

http://www.agentia.org/anchete/recensamant-2011-raport-oficial-final-situatia-pe-judete-35457.
html.(16208 locuinţe recenzate, 36378 locuitori).
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, O-Z, Bucureşti, Editura
Academiei RSR, 1968, p.119 (Sighetu Marmaţiei este menţionat sub denumirea de Dygnet <=
Zyguet>, Zyket).
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Vedere asupra Sighetului (aproximativ 1910)
Sursa: fotomaramures.ro
Până la Primul Război Mondial, în contextul în care Maramureşul
făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, sistemul de sănătate a fost reglementat
prin Legea XIV din 1876. Iniţial sănătatea s-a aflat în subordinea Ministerului
Muncii şi Ocrotirii Sociale, după care a trecut la Ministerul de Interne. Forul
superior de specialitate a fost Consiliul Naţional de Sănătate Publică, care
avea în subordine toţi medicii comitatenşi, orăşeneşti şi de plasă. Ulterior, în
Ungaria, în perioada interbelică, prin Legea nr. IX din 1936, deşi sistemul de
sănătate era încadrat la Ministerul de Interne, medicii aveau totuşi o anumită
autonomie fiind încadraţi, ca referenţi de specialitate, pe lângă organele
administraţiei locale (comitatense, orăşeneşti şi de plasă).
După prima conflagraţie mondială teritoriile transilvane au fost
încadrate în graniţele Regatului României, prin actul de la 1 Decembrie
1918, legislaţia românească în general şi cea sanitară în particular fiind
extinsă asupra noilor teritorii. Astfel, este necesar să menţionăm că primul
act normativ care a reglementat organizarea sistemului medical în România
a fost “Legea asupra serviciului sanitar’’, din 16 iunie 1874, care de-a lungul
timpului a suferit modificări în 1877, 1881, 1885, 1893 şi 1898, menite să
schimbe textul original al legii dar nu şi principiile igienice şi sanitare de
	

Körmendy Lajos (szerk.), Levéltári Kézikönyv, Osiris Kiadó, Budapest, 2009, p.125
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bază. Legea din 1874 s-a aplicat până la Legea sanitară din 3 aprilie 1885,
apoi cu numeroase modificări, această lege s-a aplicat 25 ani, până la Legea
sanitară din 21 decembrie 1910. Legile sanitare emise după Primul Război
Mondial reliefează modificările apărute în acest domeniu. Astfel, Decretullege pentru modificarea şi completarea Legii sanitare din 1913 de la sfârşitul
anului 1918, stipula în ultimul alineat al articolului 31 că “medicul primar de
judeţ se numeşte definitiv prin decret regal, pe baza propunerei ministrului de
interne şi a avizului conform al comisiunei administrative şi de disciplină”.
Medicul primar de judeţ, numit până în 1913 “medic inspector regional”, era
ales dintre medicii sanitari cei mai distinşi şi anume dintre medicii şefi de oraşe
sau dintre medicii de circumscripţii urbane sau rurale. Vechimea celui ales ca
medic primar de judeţ trebuia să fie de minim “zece ani în serviciul direcţiunei
generale a serviciului sanitar şi cari în momentul numirei vor avea titlul de
medici sanitari definitivi”. Cei care făceau parte din corpul sanitar, trebuiau
să aibă un dosar personal (dosar-cazier), ce conţinea, printre altele, acte de
stare civilă ale funcţionarului, titlurile ştiinţifice sau examenele de capacitate
susţinute (notându-se materiile la care a primit nota 18 sau mai mult), funcţiile
ocupate în cadrul direcţiunii sanitare sau mutaţiile survenite în timpul efectuării
serviciului. Un moment important pentru mai buna organizare şi funcţionare
a sistemului sanitar şi implicit a celui farmaceutic, l-a constituit înfiinţarea
în 1922 a Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, realizându-se
astfel desprinderea serviciului sanitar de Ministerul de Interne.
Legea de organizare a nou înfiinţatului minister menţiona existenţa
unei „Comisii chimico-farmaceutice” (art. 18) care împreună cu „Serviciul
farmaciilor, drogheriilor şi depozitelor” (art. 23, 25) şi cu cei trei inspectori
generali farmacişti (art. 24) aveau menirea de a se ocupa la nivel central
cu problemele din domeniu: elaborarea farmacopeii, stabilirea taxelor
farmaceutice, acordarea de concesiuni pentru farmacii, drogherii, laboratoare
şi stabilimente chimico-farmaceutice, etc.
	
	
	
	
	
	

Hamangiu C.,Codul General al României (Codurile, Legile şi regulamentele uzuale în vigoare), în
continuare Codul General..., volumul VIII, Legi uzuale, 1913-1919, Bucureşti, Editura Alcalay &
Co., p.1136).
Ibidem, p.25.
Ibidem, p.1136.
Ibidem, pp.755-757.
Monitorul Oficial nr.16 din 25 aprilie 1922 (Legea nr. 1987 din 24 aprilie 1922).
Monitorul Oficial nr. 68 din 23 martie1926 (Legea de organizare a Ministerului Muncii Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale şi de modificare a legii sanitare din 1910 sancţionata cu Decretul Regal no. 1240
din 22 martie).
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Pe parcursul perioadei interbelice, legislaţia sanitară a fost completată
şi adaptată în permanenţă realităţilor naţionale, atât din mediul rural cât şi din
cel urban, precum şi realităţilor internaţionale. Amintim, în acest sens, legea din
22 martie 1926 şi Legea sanitară şi de ocrotire din 14 iulie 193010 (cunoscută şi
sub denumirea de “legea Moldovan”, după numele iniţiatorului).
În contextul dezvoltării de ansamblu a oraşului Sighetu Marmaţiei,
se punea în discuţie, cu tot mai multă acuitate, nu numai problema cadrelor
medicale, a lipsei de medicamente, ci şi a înfiinţării de urgenţă a unui spital.
Aceasta în contextul în care Comitatul avea deficienţe în ceea ce privea
personalul sanitar (de exemplu, la izbucnirea epidemiei de holeră din anul
1831, în Plasa Superioară, meseria de medic nu era practicată de nici o
persoană în schimb ce peste patru decenii, meseria era practicată de 27 medici,
care asigurau servicii sanitare unei populaţii de peste 220.000 locuitori)11
Nu deţinem prea multe informaţii referitoare la istoria sistemului
sanitar din Comitatul Maramureş, însă primele care fac referire la existenţa
unui aşezământ spitalicesc la Sighetu Marmaţiei, datează din perioada 18721873, în contextul în care Maramureşul a fost afectat de pandemia de holeră.
Acest flagel, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, a mai apărut doar
sporadic, mai ales datorită măsurilor preventive iniţiate de autorităţi printre
care s-a numărat şi înfiinţarea unui spital de boli contagioase12.
În ceea ce priveşte subiectul acestui studiu, din documentele de arhivă
cercetate reiese faptul că, la 188213, în Sighetu Marmaţiei, funcţiona cel puţin
un spital, cel de boli venerice. Afluxul tot mai mare de bolnavi, condiţiile
neigienice în care funcţiona această instituţie sanitară, ca şi spaţiul insuficient
de care dispunea, au făcut ca în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, să
fie abordată, tot mai insistent, problema construirii unui nou spital, care să
răspundă, din toate punctele de vedere, necesităţilor populaţiei.
Începând cu anul 1882, Ministerul de Interne a purtat corespondenţă
cu autorităţile comitatense şi locale în vederea supraetajării spitalului de boli
venerice şi extinderea clădirii.
10

Elena Bărbulescu (coord.), Constantin Bărbulescu, Mihai Croitor, Alexandru Onojescu, Vlad
Popovici, Alina Ioana Şuta, Documente privind politica sanitară în România (1948-1964), Editura
Mega, Cluj Napoca, 2009, p.104 Legea a fost promulgată prin Decretul Regal nr. 2515, publicată în
Monitorul Oficial nr. 154 din 14 iulie 1930.
11 Varga Zsolt, Câteva date cu privire la epidemiile de holeră din Maramureş în secolul al XIX-lea, în
Revista Arhivei Maramureşene, nr.3/2010, p.134.
12 Ibidem, p.147.
13 Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale (în continuare Arhivele Naţionale Maramureş,
AN MM), fond Prefectura judeţului Maramureş, Seria Comisia Spitalicească, dosar 1/1882, passsim.
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Spitalul din Sighetu Marmaţiei la 1910

Sursa: fotomaramures.ro

Totodată, din anul 1884, autorităţile au început a fi preocupate de
construirea unui nou spital, în acest sens fiind demarate operaţiunile de
identificare a unui teren intravilan pe raza localităţii. Au fost găsite sumele
de bani necesare achiziţionării terenului, au fost întocmite planurile viitoarei
construcţii, bugetul preconizat al acestei lucrări ridicându-se la suma de
68211,56 florini14. Nu numai Ministerul de Interne şi autorităţile locale au
contribuit la ridicarea unităţii sanitare, locuitorilor sigheteni şi din împrejurimi
fiindu-le impus un impozit suplimentar de 1%15. Antreprenorul care şi-a adus
aportul la construirea noului edificiu sanitar a fost Mendel Paul, contractul
fiind încheiat în anul 1889 pentru suma de 95037,04 florini16.
În anii imediat următori planurile construcţiei au fost modificate de
mai multe ori, a fost elaborat un Regulament intern al spitalului17, aprobat de
către Ministerul diriguitor şi au fost organizate licitaţii în vederea procurării şi
înzestrării unităţii sanitare cu mobilier şi echipament specific. Suma acordată
de către Ministerul de Interne în vederea construirii noului spital, s-a ridicat,
în anul 1893 la 230885,55 florini18.
14 AN MM, fond cit., dosar 5/1886, passsim.
15 AN MM, fond cit., dosar 7/1889, passsim.
16 Ibidem.
17 Ibidem, dosar 10/1891, passim.
18 Ibidem, dosar 1/1893, passim.
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Secţia Psihiatrie a Spitalului din Sighetu Marmaţiei prin anii ´30
(Sursa: Muzeul Maramureşului)
Fireşte că noua construcţie reprezenta un pas înainte pe linia asigurării
unor condiţii mai bune de asistenţă medicală, dar nu satisfăcea nici pe departe
necesităţile populaţiei locale, care în anul 1924 se cifra la 27.000 locuitori19.
Aceasta, fără a mai adăuga populaţia satelor din jur care, de regulă, apela
tot la serviciile spitalului din Sighetu Marmaţiei. Dificultatea satisfacerii
cerinţelor de ordin medical era agravată şi de faptul că spitalul resimţea o
criză acută de cadre20.

Administraţia Spitalului Sighetu Marmaţiei prin anii ´30
Sursa: Muzeul Maramureşului

19 AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, f.23.
20 Elena Bărbulescu (coord.), op.cit., p.121.La o distanţă de o jumătate de secol, datorită eforturilor
depuse în cadrul unităţii sanitare de către colectivul de medici, prin Decizia ministerială nr. 31254
din 15 iulie 1948, publicată în Monitorul Oficial (Partea I B) nr. 165/20 iulie 1948, pp.6005-6008
se recunoştea dreptul de medic specialist, următorilor medici, recunoscuţi ca specialişti de Statul
Maghiar, pentru specializările Electro-radiologie (dr. Vinea Bruno) şi Obstetrică-Ginecologie, (dr.
Lungu Iosif).
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Spitalul de Stat, titulatură sub care apare în documente, fondat în
anul 1891, avea un număr de 250 paturi, 2 pavilioane de izolare pt. boli
contagioase,1 cameră cu 8 paturi (pentru separarea bolnavilor tuberculoşi), 2
săli de operaţie şi o sală de naşteri21. Anul 1895 este primul an de funcţionare
a noii instituţii spitaliceşti din Sighetu Marmaţiei, an în care se fac angajări
de personal specializat, se înregistrează primele cereri pentru acordarea
concediilor de odihnă, se întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
următor, se întocmesc diferite situaţii contabile cu folosirea fondurilor pentru
nevoile spitalului şi se întocmeşte primul raport pentru verificarea Comisiei
spitaliceşti. Totodată se fac şi propuneri pentru extinderea construcţiilor
anexe ale Spitalului sighetean22.

Locuinţa administratorului de spital prin anii ´30
Sursa: Muzeul Maramureşului
În jurul Spitalului au luat naştere mai multe fundaţii şi asociaţii cu
caracter caritabil care au sprijinit instituţia sanitară sigheteană atât din punct
de vedere financiar, ajutând în aceeaşi măsură şi bolnavii internaţi.

21 AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, f.71.
22 AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş, Seria Comisia Spitalicească, dosare 1-5/1895,
passsim.
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Serviciul Chirurgical (cu sala de operaţii) din cadrul Spitalului din Sighet
prin anii ´30
Sursa: Muzeul Maramureşului

Pavilionul Dermatologie (identic cu pavilionul Interne) al Spitalului din Sighet
prin anii ´30
(Sursa: Muzeul Maramureşului)

În anul 1892 a luat fiinţă Comisia spitalicească subordonată
Comitetului Municipal al Comitatului. Din această Comisie făceau parte
directorul spitalului, preotul romano-catolic din localitate, preoţii grecocatolici român şi rutean, episcopul român şi pastorul reformat din Sighet23.
Putem presupune că această Comisie supraveghea şi îndruma activitatea
spitalului din localitate.
23 AN MM, fond cit., dosar 13/1892, passim.
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În anul 1897, directorul spitalului sighetean era Szilágyi István24,
fiul fostului director, cu acelaşi nume, al Liceului Reformat din Sighetu
Marmaţiei şi a lui Hodosi Papp Borbála. În timpul mandatului său la
conducerea instituţiei sanitare s-au operat angajări de personal calificat, au
demarat lucrările de electrificare a instituţiei sanitare şi totodată s-a încercat
îmbunătăţirea serviciilor furnizate de unitatea sanitară prin fixarea porţiei de
alimente/bolnav precum şi aprovizionarea cu combustibil lemnos, astfel încât
bolnavii internaţi să se recupereze cât de cât în condiţii decente. Începând cu
anul 1898, bolnavilor internaţi la Spitalul de Stat din Sighet, li se oferea
zilnic şi o cantitate de apă minerală cu proprietăţi curative25.
În jurul anului 1900, preţurile la alimentele achiziţionate pentru
asigurarea hranei bolnavilor internaţi variau între 1,25 şi 16,5 creiţari. Luând
ca exemplu un aliment de bază, pâinea, preţul acesteia varia între 11,5-16,5
creiţari. Exista posibilitatea ca bolnavii să primească mai multe tipuri de
pâine, în funcţie probabil de diagnosticul stabilit şi de boala avută. Pâinea
era făcută din făină de mai multe categorii (III, IV, V şi VI), ceea ce dădea,
cel mai probabil, calitatea alimentului. De exemplu, pentru achiziţionarea
pâinii necesară în alimentaţia bolnavilor, Comisia Spitalicească a analizat
ofertele depuse de către brutari şi comercianţi din Sighet (Hengel Károly,
Káhán Iűdel, Moskovics Ignácz şi Freund Ignácz) în cele din urmă licitaţia
fiind adjudecată de către brutarul Hengel Károly, care oferea spitalului
următoarele produse: 1 coc la preţul de 1,5 creiţari, o chiflă cu unt la acelaşi
preţ şi pâine fabricată din mai multe categorii de făină după cum urmează:
din făină de categoria a III-a preţul pâinii era de 14,50 creiţari/kg, din făină
de categoria a IV-a, 13 creiţari, din făină de categoria a V-a 12 creiţari şi
din făină de categoria a VI-a, 11,50 creiţari26. La produsele de panificaţie
făcute în brutăria lui Hengel exista un adaos de 15% cartof. Un alt exemplu
îl constituie şi împărţirea pâinii în sensul că o pâine de 1,200 kg. al cărei preţ
era de 16,5 creiţari se împărţea zilnic la 4 sau 6 bolnavi27.
Întrucât Spitalul din Sighetu Marmaţiei asigura asistenţa medicală şi
săracilor, alienaţilor mintal, cretinilor, este foarte probabil ca pentru aceştia
hrana şi căldura oferite în spital, să fi fost singurele surse de subzistenţă în
condiţiile traiului greu pe care îl duceau. Cantitatea de pâine livrată Spitalului
24 Szilágyi István, născut la data de 8 decembrie 1852 şi botezat la 6 ianuarie 1853 în localitatea Sighetu
Marmaţiei (înregistrarea naşterii este consemnată în Matricola Confesională a Bisericii Reformate
din Sighetu Marmaţiei inventariată la numărul 262, fila 1,poziţia 4) s-a căsătorit la vârsta de 34 ani,
la data de 11 noiembrie 1886, cu Hitter Mária ,de 17 ani, fiica moşierului Győző Hitter (căsătoria
fiind înregistrată în Matricola Confesională a Bisericii Reformate din Sighetu Marmaţiei inventariată
sub numărul 265, la fila 24, poziţia 17).
25 AN MM, fond cit., dosar 4/1898, passim.
26 AN MM, fond cit., dosar 2/1900, actele 22, 25 şi 37, passim.
27 Ibidem, dosar 3/1900, actele 27, 51 şi 53, passim.
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de Stat din Sighetu Marmaţiei în semestrul al doilea al anului 1898 denotă
faptul că numărul pacienţilor/lună varia între 410-620 bolnavi, ceea ce în
procente raportate la populaţia oraşului reprezenta peste 2 %.
Luna

Cantitate de pâine
livrată

Număr minim
De bolnavi

Număr maxim
de bolnavi

2239
2438
2160
2305
2480
2480
14102

373
406
360
384
413
413
2349

560
610
540
576
620
620
3526

iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

Şi la celelalte alimente au existat oferte din partea comercianţilor din
Sighetu Marmaţiei, preţul acestora variind între 1,40-94 creiţari. Prezentăm,
în cele ce urmează, dintre multele oferte făcute de către comercianţii sigheteni
pe cea a lui Fejér Zsigmond:
Produs
Griş
Orez
Fasole albă
Mazăre
Prune
Chimen
Coriandru
Piper
Boia de ardei
Sare
Ciocolată Suchard
Amidon
Sodă caustică

Preţ /kg (preţurile sunt exprimate în creiţari)

de grâu
de orz

nemăcinat
cubic
de Bixad
Apă minerală
(preţ pe ladă)
de Săpânţa
Spirt distilat de Bocicoiu Mare
(concentraţie 80%)
cubaneză
Cafea
din alte părţi
Cicoare verde (preţ pe cutie)

Zahăr

26
36-64 (în funcţie de categorie)
30-64 (în funcţie de categorie şi de ţara de provenienţă)
16
33
48-56 (în funcţie de ţara de provenienţă)
80
80
2,40
1,40
21
2,80
56-72 (în funcţie din ce era produs: orez, grâu)
20
90-92 (în funcţie de categorie)
94
5,20
3,20
1,60
3,60-4
2,40-3,60
44
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Morţi

Total

Rămaşi sub tratament
la sfârşitul lunii

Zile de spitalizare

247
216
243
193
215
187
194
204
186
174
204
216
1261

Nevindecaţi

112
83
109
78
114
85
101
92
73
80
109
90
1126

Ame-lioraţi

135
133
134
115
101
102
93
112
113
94
95
126

10
5
7
7
9
7
4
3
5
2
10
11
80

114
82
128
92
113
94
82
91
92
79
78
79
1124

133
134
115
101
102
93
112
113
94
95
126
137
137

4139
3799
4111
3356
3414
2937
3174
3863
3176
3067
3370
4317
42723

Starea de sănătate

Vindecaţi

Total bolnavi

Ian.
Feb.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
TOTAL

Primiţi pentru spitalizare

Luna

Rămaşi sub tra-tament
din luna trecută

Referitor la finanţarea spitalului din localitate, precizăm faptul că
aceasta se realiza atât cu fondurile oraşului, cât şi din sumele acordate de
către diferite persoane şi instituţii din Comitat28. Pentru a ne face o imagine
asupra afluenţei de bolnavi având în vedere că spitalul avea 250 paturi29, sunt
elocvente câteva exemple culese din perioada anilor 1895 – 1901, în care se
pot observa: numărul celor care au fost primiţi pentru a li se asigura asistenţa
medicală, numărul celor vindecaţi, a celor cu starea de sănătate ameliorată
(în urma tratamentelor efectuate), precum şi numărul zilelor de spitalizare a
tuturor bolnavilor internaţi în spitalul din Sighetu Marmaţiei.
Astfel, în anul 1895, statistica bolnavilor internaţi la Spitalul
Comitatului era următoarea30:

92
63
96
71
84
62
62
67
78
63
59
51
848

10
8
18
10
14
19
11
15
4
7
7
12
135

2
6
7
4
6
6
5
6
5
7
2
5
61

În intervalul ianuarie-decembrie 1895, au fost internaţi 1261 de
bolnavi, dintre care 848 s-au însănătoşit, 135 au părăsit spitalul cu sănătatea
ameliorată, 80 au decedat, 61 nevindecaţi iar 137 au rămas spitalizaţi31.
28 Ibidem, dosar 4/1896, actele 9 şi 22, passim.
29 AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, f.71.
30 AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş, Seria Comisia Spitalicească, dosar 2/1896, ff.1-2.
31 Ibidem.
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Din această situaţie observăm că cei 1261 de bolnavi internaţi au
necesitat 42723 zile de spitalizare. Cei mai mulţi bolnavi au fost primiţi
pentru spitalizare în lunile mai, ianuarie, martie şi noiembrie, în schimb ce în
lunile octombrie, aprilie şi decembrie, numărul bolnavilor era mai mic.
În prima jumătate a anului 1897 au fost internaţi în spital pentru
diferite tratamente, 811 bolnavi, totalizând 25510 zile de spitalizare. În
comparaţie cu prima jumătate a anului următor numărul bolnavilor internaţi
creşte cu 39 (850 bolnavi spitalizaţi), iar numărul zilelor de spitalizare creşte
de asemenea cu 2117 zile, ajungând la cifra de 2762732.
Pentru buna îngrijire a bolnavilor internaţi în această unitate sanitară,
conducerea spitalului a trimis o adresă către Ministerul de finanţe maghiar
prin care solicită majorarea salariilor directorului spitalului şi a directorului
adjunct cu suma de 200 forinţi, iar pentru administratorul spitalului salariul
să fie majorat cu 100 forinţi33.

Serviciile Contagioase I şi II din cadrul Spitalului Sighetu Marmaţiei
prin anii ´30
Sursa: Muzeul Maramureşului
În prima jumătate a anului 1900 erau înregistraţi la Spitalul din
Sighet 937 bolnavi internaţi, totalizând 29804 zile spitalizare, în timp ce în
prima jumătate a anului următor erau înregistraţi ca fiind internaţi un număr
de 1100 bolnavi (581 bărbaţi şi 519 femei), totalizând 33177 zile spitalizare.
În luna mai 1901 au fost internaţi aici, pentru acordarea de îngrijiri medicale,
un număr de 357 bolnavi cu diferite afecţiuni, dintre aceştia un număr de
209 bolnavi fiind internaţi numai într-o singură zi-20 mai34. Din cei 1100
32
33
34

Ibidem, dosar 1/1899, actele 1 şi 30, passim.
Ibidem.
Ibidem, dosar 5/1901, act 19, passim.
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79
78
108
73
103
79
520

36
8
30 13
48 15
34 17
49 19
39 30
236 102

Zile de spitalizare

311
324
350
326
357
336
2004

Rămaşi sub tratament

Amelioraţi

156
148
155
157
167
162
945

Total bolnavi externaţi

Vindecaţi

155
176
195
169
190
174

Morţi

Total bolnavi trataţi

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
TOTAL

Bolnavi nou internaţi

12
8
10
12
12
5
59

135
129
181
136
183
153
917

176
195
169
190
174
183
183

5103
5282
5923
5326
6079
5464
33177

Ieşiţi din spital
Nevindecaţi

Luna

Bolnavi rămaşi sub
tratament

bolnavi internaţi în prima jumătate a anului 1901, au fost externaţi 520
pacienţi consideraţi de către medicii unităţii sanitare ca fiind complet
vindecaţi (279 bărbaţi şi 241 femei). Un număr de 236 pacienţi figurau în
evidenţele spitalului cu starea sănătăţii ameliorată (130 bărbaţi şi 106 femei),
102 persoane nu erau complet vindecate (număr egal de bărbaţi şi femei-51),
în timp ce 59 persoane decedaseră la spital din cauza afecţiunilor avute35.
Totalul pacienţilor vindecaţi, amelioraţi, nevindecaţi sau decedaţi în spital
era de 917 (493 bărbaţi şi 424 femei), iar numărul bolnavilor rămaşi, la
sfârşitul lunii iunie 1901, în spital pentru continuarea tratamentelor era de
183 (88 bărbaţi şi 95 femei)36
Mişcarea bolnavilor în prima jumătate a anului 1901 este redată în
tabelul de mai jos cu următoarele precizări referitoare la cifrele menţionate
în document şi situaţia reală în urma calculelor efectuate:
- cifra bolnavilor trataţi este de 2004 dintre care 1100 au fost internaţi
aşa cum apare în statistici, diferenţa de 904 reprezentând-o pacienţii care s-au
prezentat în primul semestru doar pentru acordare de consultaţie medicală,
fără a fi nevoiţi să fie internaţi;

Statistică a bolnavilor internaţi în primul semestru al anului 1901

Dintre cauzele37 care au condus la decesul celor 59 bolnavi internaţi la
Spitalul din Sighetu Marmaţiei (33 bărbaţi şi 26 de femei), amintim bolile de
35
36
37

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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plămâni (19 decese, 11 bărbaţi şi 8 femei), bolile de inimă (4 decese, 2 bărbaţi
şi 2 femei), afecţiuni ale rinichilor (3 decese, 2 bărbaţi şi 1 femeie) etc.
Din numărul total de 1100 bolnavi (581 bărbaţi şi 519 femei)
internaţi la Spitalul sighetean, bolnavii cu vârsta cuprinsă între 10-20 ani
se regăseau în ponderea cea mai mare (277 bolnavi internaţi), urmată de
grupele de vârstă 20-30 (259 bolnavi internaţi), 30-40 ani (160 bolnavi), 4050 ani (130 bolnavi), 50-60 ani (86 bolnavi), 1-10 ani (73 bolnavi), 60-70
ani (49 bolnavi), 70-80 ani (30 bolnavi), 0-1 an (29 bolnavi) şi cei cu vârsta
cuprinsă între 80-90 ani (7 bolnavi internaţi)38.
Din punctul de vedere a stării sociale, 262 bolnave erau celibatare,
182 erau căsătorite, 326 bolnavi erau celibatari, 213 erau căsătoriţi, 117 erau
văduvi (42 bărbaţi şi 75 femei)39.

Primele ambulanţe sosite la Spitalul din Sighetu Marmaţiei
Sursa: fotomaramures.ro
Aşa după cum am mai spus, Spitalul din localitate deservea întreg
Comitatul Maramureş, lucru care reiese şi din datele furnizate de document
şi anume că din totalul celor 1100 bolnavi internaţi pentru efectuarea
tratamentelor, 821 erau din Maramureş (diferite localităţi ale Comitatului),
157 bolnavi erau din Sighet, în timp ce 122 erau consideraţi străini (idegen),
fără a fi precizată localitatea de unde aceştia au fost aduşi la unitatea sanitară
sigheteană40.
38
39
40

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Reliefând aspecte privind asistenţa medicală din Comitat trebuie
să subliniem că Sighetul dispunea de trei unităţi sanitare (aşezăminte
spitaliceşti)41, fondate pe parcursul perioadei 1891-1914, cu un număr total
de 524 paturi. Este vorba despre Spitalul de stat, unitate sanitară cu două
pavilioane de izolare pentru pacienţii cu boli contagioase, cu o cameră
separată cu 8 paturi pentru izolarea bolnavilor de tuberculoză, cu 2 săli de
operaţie, unde se primeau femei pentru aducerea pe lume a copiilor, spre
deosebire de celelalte două unităţi sanitare - Spitalul de Alienaţi şi Spitalul
Epidemic-în care acest lucru era interzis.
De altfel, nici Spitalul de Alienaţi, unitate sanitară ce dispunea de
un număr de 250 paturi (la fel ca Spitalul de Stat) şi nici Spitalul Epidemic
(unitate sanitară cu un număr de paturi relativ mic-24, în comparaţie cu
celelalte două unităţi sanitare) din localitate nu dispuneau de condiţiile
oferite de către Spitalul de Stat, prima unitate sanitară fiind fondată în anul
1906 şi cealaltă în anul 1914 (aceasta din urmă administrată direct de către
Primăria din Sighetu Marmaţiei). Doar Spitalul Epidemic dispunea de un
singur pavilion pentru izolarea bolnavilor contagioşi. Săli de operaţie nu
existau în cele două unităţi sanitare, nu existau nici camere separate pentru
izolarea tuberculoşilor. Alimentarea cu apă potabilă se făcea prin apeduct în
cazul Spitalului de Stat şi a celui de alienaţi, în schimb ce bolnavilor internaţi
la Spitalul Epidemic apa le era asigurată din fântânile ce se aflau în curtea
unităţii sanitare42.

Bucătăria, locuinţa infirmierelor şi spălătoria spitalului sighetean prin anii ´30
(Sursa: Muzeul Maramureşului)
41 AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, f.71.
42 Ibidem.
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După aproape două decenii, bolnavii prezentaţi pentru consultaţii
gratuite la Spital, erau clasaţi în funcţia de boala de care sufereau în 7
grupe. În prima grupă erau situate tuberculoza pulmonară, enterita43, nefrita44,
tuberculoza articulară45 şi abcesul renal, grupei a doua îi corespundeau boli
precum cloroza46 şi reumatismul. În cel de-al treilea grup se situau bolnavii
de alcoolism cronic, în grupul al patrulea bolnavii de epilepsie47, iar în
grupul cinci erau clasate boli precum conjunctivita48, conjunctivita catarală
(conjunctiva este inflamată), şi conjunctivita granuloasă49 (sau trahomulinfecţie bacteriană cu localizare oculară, una din cele mai importante cauze
de morbiditate oculară). În grupul al şaselea era inclusă otita50, în timp ce în
ultimul grup era inclusă ateroscleroza51.
Numărul bolnavilor prezentaţi în vederea acordării unui consult
medical în anii 191952, 192153 şi 192354 era următorul (situaţia acestor bolnavi
este prezentată în funcţie de grupul în care era inclusă boala pacientului):

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

inflamaţie a mucoasei intestinului subţire şi a stomacului-gastroenterită, sau a mucoasei intestinului
gros-gastroenterocolită.
boala inflamatorie a unui rinichi sau a ambilor rinichi.
Tuberculoza articulară sau reumatismul articular acut, inflamaţie a articulaţiilor mari şi a inimii.
anemie caracterizată prin micşorarea considerabilă a cantităţii de hemoglobină din sânge precum şi
printr-o coloraţie galben-verzuie a pielii.
dereglare a sistemului nervos care produce descărcări bruşte şi intense de activitate electrică în creier.
Această activitate electrică anormală de la acest nivel se manifestă clinic prin convulsii care afectează
controlul mişcării, al vorbirii, al vederii sau chiar al stării de conştienţă.
boală oculară foarte frecventă, in special la copii, care se caracterizează prin inflamarea mucoasei
conjunctive.
AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, ff.1-3.
inflamaţie a urechii, însoţită de dureri puternice la nivelul urechii şi, uneori, la nivelul capului sau
frunţii.
boală în care arterele se întăresc şi obstruează ca rezultat al unei depuneri de aterom în pereţii
vaselor.
AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, f 1.
Ibidem, f 2.
Ibidem, f 3.
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Denumirea
bolii

Bolnavi prezentaţi la
consultaţii gratuite
B

Tuberculoză
pulmonară
Enterită
Grupul I Nefrită
Tuberculoză
articulară
Abces renal
Reumatism
Grupul II
Cloroză
Alcoolism
Grupul III
cronic
Grupul IV Epilepsie
Conjunctivită
Grupul V Conj. catarală
Conjunctivită
granulară

F

B

F

Total
B

Bolnavi după religie

F

Numirea bolii

B

F

Izraeliţi
B

F

10

14

6

8

16

22

5

8

11

14

38

23
11

18
21

32
5

45
3

55
16

63
24

38
8

24
7

17
8

39
17

118
40

-

-

7

3

7

3

3

2

4

1

10

5
36
-

3
29
16

-

5

5
36
-

3
29
21

1
31
-

2
15
11

4
5
-

1
14
10

8
65
21

7

5

-

-

7

5

5

2

-

112

3
23
3

2
17
-

1
5
-

9
-

4
38
3

2
26
-

4
19
3

2
17
-

19
4

9
3

6
64
3

4

3

1

2

5

5

1

2

Anul 1921
Clasarea
bolii

Alte rituri
creştine

Bolnavi prezentaţi la
consultaţii gratuite
B

Tuberculoză
2
pulmonară
Enterită
12
Nefrită
4
Grupul I
Tuberculoză
articulară
Abces ren
2
Reumatism
12
Grupul II
Cloroză
Alcoolism
2
Grupul III
cronic
Grupul IV Epilepsie
1
Conjunctivită
14
Grupul V cataractă
Conj. granulară 1
Grupul VI Otită
5

Total

B

F

3

Copii
B
F
2
1

4

8
8

14
1

17
2

26
5

-

2

1

2

1

1
9
8

-

3

2
12
-

1
9
11

F

10

Bolnavi după
religie
Alte
rituri
Izraeliţi
creştine

Totalul
consultaţiilor

Clasarea
bolii

Totalul
consultaţiilor

Anul 1919

B

F

B

F

4

4

4

4

4

8

25
10

26
5

25
10

16
2

10
4

51
15

2

1

1

-

3

2
12
-

1
9
11

12
-

9
6

3
21
11

1

-

-

2

1

2

1

2

1

3

1

1

-

2

1

2

1

2

1

3

6

5

2

19

8

19

8

7

2

27

1
2

1

1

1
6

1
3

1
6

1
3

2

1

2
9
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Clasarea
bolii

Grupul I
Grupul II
Grupul III
Grupul IV
Grupul V

Grupul VI

Numirea bolii

Total

Bolnavi prezentaţi la
consultaţii gratuite

B

F

-

-

Copii
B
F
3
1

B

F

3

1

Alte
rituri
creştine

Izraeliţi

B

F

B

F

Totalul consultaţiilor

Anul 1922

-

1

3

-

4

Bolnavi după religie

Tuberculoză
articulară
Abces ren

1

2

-

-

1

2

1

2

-

-

3

Reumatism

14

12

-

-

14

12

11

6

3

6

26

-

5

-

2

-

7

-

2

-

5

7

Cloroză
Alcoolism
cronic
Epilepsie
Conjunctivită
cataractă
Conj. granulară

3

1

-

-

3

1

3

1

-

-

4

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

8

5

6

4

14

9

8

5

6

4

23

2

1

-

-

2

1

-

-

2

1

3

Corpuri străine

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

Otită

4

3

2

5

6

8

4

1

2

7

14

Cerumen

7

-

-

-

7

-

-

-

7

-

7

9

3

-

-

9

3

9

3

-

-

12

Grupul VII Ateroscleroză

În anul 1924 s-au născut în Sighetu Marmaţiei 736 copii (387 băieţi,
38 fiind înregistraţi ca născuţi morţi şi 349 fetiţe, dintre care 19 născute
moarte), ceea ce reprezenta în procente 2,73% din numărul populaţiei. În
ceea ce priveşte numărul decedaţilor, acesta era în anul 1924, de 551 (308
bărbaţi şi 243 femei). Cele mai multe decese au fost înregistrate la grupa de
vârstă 50-70 ani (135 decese), iar cele mai puţine la grupa de vârstă 5-15 ani
(25 decese)55. Situaţia anuală a numărului de morţi pe categorii de vârstă este
prezentată în tabelul de mai jos:
Născuţi
până
la o lună

1 lună1 an

1-5 ani

5-15 ani

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

39

22

29

19

21

13

15

10

36

41

63

48

72

63

33

27

15-30 ani 30-50 ani 50-70 ani

55 AN MM, fond cit.,dosar 1/1919-1947, ff.9-24.
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În anul 1925, s-au născut 726 copii (385 băieţi, dintre care 15
născuţi morţi şi 341 fetiţe, dintre care 16 născute moarte), mai puţini decât
în anul precedent. În ceea ce priveşte numărul decedaţilor, acesta era în
anul 1925, de 525 (294 bărbaţi şi 231 femei). Cele mai multe decese au fost
înregistrate la grupa de vârstă 50-70 ani (132 decese), iar cele mai puţine la
grupa de vârstă 5-15 ani (26 decese)56. Situaţia anuală a numărului de morţi
pe categorii de vârstă este prezentată în tabelul de mai jos:
Născuţi
până
la o lună

1 lună1 an

1-5 ani

5-15 ani

15-30
ani

30-50
ani

50-70
ani

Peste 70
ani

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

21

15

30

18

26

17

13

13

56

33

49

48

72

60

27

27

În anul 1926, au fost înregistrate 766 naşteri, dintre care 368 băieţi
(fiind menţionaţi şi născuţii morţi-14) şi 398 fetiţe (dintre care 11 născute
moarte).. Totodată s-au înregistrat 267 decese (126 bărbaţi şi 141 femei), cele
mai multe decese fiind înregistrate la grupa de vârstă 50-70 ani (64 decese,
33 bărbaţi, 31 femei). Cele mai puţine decese au survenit la grupa de vârstă
5-15 ani (6 decese, 2 bărbaţi şi 4 femei)57.
Născuţi
până
la o lună

1 lună1 an

1-5 ani

5-15 ani

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

19

15

13

15

8

13

2

4

19

16

16

24

33

31

16

23

15-30 ani 30-50 ani 50-70 ani

Peste 70
ani

Dintre cauzele care au condus, în perioada ianuarie1924decembrie192658, la decesul celor 1343 de persoane, amintim: tuberculoza
pulmonară care a secerat vieţile a 210 persoane în acest interval (125 bărbaţi
şi 85 femei), pneumonia (180 persoane decedate, dintre care 108 bărbaţi şi
72 femei), alte boli (nefiind specificată denumirea acestora), care au dus la
decesul a 190 de persoane (110 bărbaţi şi 80 femei), diferite maladii ale inimii
(161 decese, 74 bărbaţi şi 87 femei), debilitatea congenitală (49 decese, dintre
care 31 bărbaţi şi 19 femei) sau diareea la copii cu vârsta cuprinsă între 0-2
ani (34 decese înregistrate, dintre care 21 băieţi şi 13 fetiţe). Cele mai puţine
56
57
58

Ibidem, f.78.
Ibidem, ff. 157-168.
Ibidem, ff. 8-220.
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cazuri de deces (câte un deces în fiecare an) au fost înregistrate ca urmare a
pojarului, dizenteriei, bronşitei, difteriei, tifosului exantematic, cancerului
organelor digestive sau tusei convulsive.
Epidemiile, căci nu putem să nu amintim acest flagel care a atins
şi Sighetu Marmaţiei în perioada interbelică (situaţia statistică face referire
strict la anii 192359, 192460 şi 192561), sunt prezentate în cele ce urmează.
Facem menţiunea că datele menţionate în statisticile întocmite la acea dată
nu concordă cu realitatea, în sensul că, de exemplu, dacă se adună numărul
însănătoşiţilor, cu cel al bolnavilor rămaşi pentru continuarea tratamentului
sau cu cel al decedaţilor, acesta nu în toate cazurile corespunde cu numărul
îmbolnăviţilor dintr-un anumit interval sau dintr-un anumit an
Dintre epidemiile care au atins un număr mare de persoane, într-un
aşa-numit clasament, pe primul loc se situează rujeola62, boală care în anul
1923 a atins 170 persoane (97 de bărbaţi şi 73 femei) dintre care 153 s-au
însănătoşit (86 bărbaţi şi 67 femei), 6 bărbaţi au rămas internaţi în spital
pentru continuarea tratamentului iar 11 persoane au decedat din cauza bolii
(5 bărbaţi şi 6 femei).
În anul 1924, epidemia de rujeolă a atins un număr de 173 persoane
(116 bărbaţi şi 57 femei). Dintre cei afectaţi de această boală 34 s-au
însănătoşit (15 bărbaţi, 19 femei), 3 au rămas internate în spital (1 bărbat şi 2
femei), iar un număr de 2 persoane (ambii bărbaţi) au fost răpuse.
În anul 1925, numărul bolnavilor diagnosticaţi cu această boală a
fost de 25 persoane (11 bărbaţi şi 14 femei), dintre care 24 s-au însănătoşit (9
bărbaţi şi 15 femei), o singură persoană (de sex femeiesc) fiind menţionată
ca decedată.
Scarlatina63, a atins în anul 1924 un număr de 82 persoane (26
bărbaţi şi 56 femei), dintre care doar 14 s-au însănătoşit (6 bărbaţi, 8 femei),
1 bărbat a rămas internat la sfârşitul anului, iar 4 au decedat în cursul anului
(1 bărbat şi 3 femei).
În anul 1925, dintre cele 45 de persoane (23 bărbaţi şi 22 femei)
diagnosticate cu scarlatină, 40 s-au însănătoşit (19 bărbaţi şi 29 femei) şi 5
persoane au decedat (4 bărbaţi şi 1 femeie).
59 Ibidem, f 5.
60 Ibidem, f 28.
61 Ibidem, f 69.
62 Rujeola sau Pojar; morbilli; rujeola de 9 zile, infecţie virală acută, extrem de contagioasă, caracterizată
prin febră, tuse, rinoree, conjunctivită şi o erupţie cutanată.
63 Boală infecţioasă transmisă prin contact direct, prin intermediul aerului contaminat sau prin obiecte
contaminate, boală care apare mai frecvent în sezonul rece, vârstele cele mai afectate fiind cuprinse
între1-10 ani, cei mai afectaţi fiind băieţii.
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Dalacul64 pe care-l situăm în “clasament” pe locul al treilea, a atins
un număr de 47 persoane în anul 1924 (36 bărbaţi, 11 femei), dintre care doar
10 s-au însănătoşit, 1 femeie a rămas internată în spital la sfârşitul anului,
nefiind înregistrate cazuri de deces.
Dizenteria65 a afectat în intervalul mai-octombrie 1923, 29 persoane
(17 bărbaţi şi 12 femei), dintre care, după tratamentele efectuate, 28 s-au
însănătoşit (16 bărbaţi şi 12 femei), o singură persoană de sex bărbătesc fiind
înregistrată ca decedată. În anul 1924, dizenteria a atins un număr de 32
persoane (30 bărbaţi, 2 femei), dintre care 13 s-au însănătoşit (11 bărbaţi şi 2
femei), un singur bărbat fiind menţionat ca decedat din cauza bolii.
Tusea convulsivă66 a atins în intervalul mai-octombrie 1923, 14
persoane (7 bărbaţi şi 7 femei), dintre care 12 persoane (6 bărbaţi şi 6 femei)
s-au însănătoşit în urma tratamentelor efectuate, un număr de 2 persoane (1
bărbat şi o femeie) decedând din cauza bolii.
Tifosul exantematic67 a făcut ca în anul 1925 să fie internate la
Spitalul din Sighetu Marmaţiei un număr de 30 de persoane (17 bărbaţi şi 13
femei), dintre care 23 s-au însănătoşit (13 bărbaţi şi 10 femei), în timp ce 7
persoane (4 bărbaţi şi 3 femei) au fost răpuse de această boală.
Febra tifoidă sau tifosul abdominal68 a determinat ca în anul 1925
să fie diagnosticate şi internate la unitatea sanitară din Sighetu Marmaţiei un
număr de 17 persoane (5 bărbaţi şi 12 femei), dintre care 15 s-au însănătoşit
(5 bărbaţi şi 10 femei), în timp ce 2 persoane (ambele de sex femeiesc) au
fost răpuse de această boală.
Difteria69 a atins în anul 1924 un număr de 3 persoane (2 bărbaţi
şi 1 femeie), dintre care doar o persoană (de sex bărbătesc) s-a însănătoşit,
celelalte decedând din cauza complicaţiilor apărute.Îa anul 1925, de această
boală au fost atinse un număr de 2 persoane (1 bărbat şi 1 femeie), dar niciuna
nefiind înregistrată ca decedată din cauza bolii.
64 Cunoscut şi sub denumiri precum buba neagră, cărbune sau antrax este o boală infecţioasă contagioasă,
ce poate fi transmisă omului de către animale, în principal ovine, cabaline şi caprine.
65 Inflamaţia acută a intestinului, în special a colonului, caracterizată de o diaree severă, febră şi durerile
abdominale.
66 Tusea convulsivă (pertussis, ,,tuse violentă’’), boală infecţioasă acută a arborelui respirator, fiind
denumită şi ,,boala celor 100 de zile’’, datorită caracterului său cronicizant.
67 Boală infecţioasă, cunoscută şi sub denumirea de tifos epidemic, tifos istoric, tifos petiseal sau reacţia
Weil-Felix, o boală deosebit de contagioasă, epidemică. Epidemiile apar în medii lipsite de condiţii de
igienă, provocate adeseori de războaie sau cataclisme naturale.
68 Boală infecţioasă acută, din grupul infecţiilor intestinale, provocată de salmonela tifică şi se
caracterizează clinic prin: semne de intoxicaţie, bacteriemie, febră variată şi îndelungată, erupţii
cutanate, afectarea tractului digestiv şi a altor sisteme ale organismului uman.
69 Boală infecţioasă a căilor respiratorii, boală gravă la care complicaţiile pot duce la cazuri mortale.
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Oreionul70 a făcut ca, în anul 1924, să sufere de această boală, 2
bărbaţi, ambii însănătoşiţI, iar în 1925 numărul celor diagnosticaţi cu această
boală să crească la 3 (2 bărbaţi şi 1 femeie), toţi fiind însănătoşiţi după
tratamentele efectuate.
Varicela71 a atins un număr de 2 persoane (1 bărbat şi o femeie) în
anul 1925, ambele fiind însănătoşite la sfârşitul anului.
Nu trebuie uitaţi nici cei care fuseseră atinşi de o altă boală, sifilisul.
Potrivit informaţiilor furnizate de documente, în anul 192472, 38 de persoane
(29 bărbaţi şi 9 femei) treceau prin spitalul sighetean pentru vindecarea
acestei boli, grupa de vârstă cea mai afectată fiind atât la bărbaţi cât şi la
femei cea cuprinsă între 20-40 ani, grupă de vârstă în care erau înregistrate
un număr de 27 persoane suferinde (19 bărbaţi şi 8 femei). La bărbaţi urma
grupa de vârstă 12-20 ani (8 cazuri de îmbolnăvire), 1-12 ani şi peste 40
de ani (fiecare grupă câte un caz). La femei, după grupa amintită urma cea
cuprinsă între 12-20 ani (un singur caz de îmbolnăvire). De remarcat faptul
că în grupele de vârstă 1-12 ani şi peste 40 de ani nu fuseseră înregistrate nici
o femeie bolnavă.
În anul 192573 numărul bolnavilor de sifilis scade, ajungând la 17
(10 bărbaţi şi 7 femei). Şi în acest an, grupa de vârstă în care erau înregistraţi
cei mai mulţi bolnavi era cea cuprinsă între 20-40 ani (13 bolnavi, 7 bărbaţi,
6 femei), atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei urmând grupa de vârstă
cuprinsă între 12-20 ani (4 bolnavi, 3 bărbaţi şi 1 femeie). La grupele de
vârstă 1-12 ani şi peste 40 ani nu fuseseră înregistrate, în anul 1925, nici o
persoană atinsă de această boală.
În ceea ce priveşte tuberculoza pulmonară, boală extrem de gravă,
clasată de sistemul medical în grupa I (aşa cu am mai amintit), numai în anul
1924 erau înregistraţi ca bolnavi un număr de 76 persoane (36 bărbaţi şi 70
de femei)74. Dintre acestea grupa de vârstă cu cel mai mare număr de bolnavi
era, atât în cazul bărbaţilor cât şi în cel al femeilor. cea cuprinsă între 20-40
de ani (20 bărbaţi, 19 femei), urmată de grupele peste 40 de ani (9 bărbaţi şi
70
71

72
73
74

Boală infecţioasă virală acută, extrem de contagioasă, care se manifestă, în principal, printr-o
parotidită (inflamaţia glandelor parotide, principalele glande salivare).
Cunoscută şi sub denumirea populară de vărsat de vânt, boală infecţioasă eruptivă acută generalizată,
provocată de virusul varicelo-zosterian, din familia virusurilor herpetice. Apare de obicei la vârsta
copilăriei, fiind o boală clasică a acesteia (pentru copii de obicei este uşoară dar pentru adolescenţi şi
adulţi poate avea un risc crescut de complicaţii),
AN MM, fond Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, dosar 1/1919-1947, ff. 8 şi 27.
AN MM, fond cit.,dosar 1/1919-1947, f.46.
Ibidem, ff.30,31.
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13 femei), 12-20 de ani (4 bărbaţi şi 6 femei) şi, în final, de grupa celor ce
aveau între 1-12 ani (3 bărbaţi şi 2 femei).
La bărbaţi, cel mai tânăr bolnav înregistrat în evidenţele unităţii
sanitare avea 2 ani, suferea de TBC gradul I, starea de trai fiind mediocră75,
în schimb ce cel mai bătrân pacient de sex bărbătesc avea 60 de ani, suferea
de TBC, gradul III, starea de trai fiind, de asemenea, mediocră76.
La femei, cel mai tânăr caz înregistrat în evidenţe era acela al
unei fetiţe de 8 ani, care suferea de TBC gradul II, starea de trai a acesteia
fiind mediocră77, în schimb ce cea mai vârstnică persoană de sex femeiesc
înregistrată era de 72 ani, care suferea de TBC, gradul III, starea de trai
fiind rea78.
La o distanţă de 3 ani, în anul 1927, statisticile medicale menţionează
un număr de 92 cazuri de îmbolnăvire de tuberculoză (58 bărbaţi şi 34
femei)79. Dintre acestea grupa de vârstă cu cel mai mare număr de bolnavi
era, atât în cazul bărbaţilor cât şi în cel al femeilor. cea cuprinsă între 20-40 de
ani (29 bărbaţi, 12 femei), urmată de grupele peste 40 de ani (20 bărbaţi şi 10
femei), 12-20 de ani (6 bărbaţi şi 6 femei) şi, în final, de grupa celor ce aveau
între 1-12 ani (3 bărbaţi şi 6 femei). Din numărul total al îmbolnăviţilor de
tuberculoză pulmonară, au decedat în perioada ianuarie-decembrie 1927 un
număr de 51 persoane (29 bărbaţi şi 22 femei), ceea ce reprezintă mai mult
de jumătate din numărul total al persoanelor suferinde de această boală80.
În anul 1928, documentele sanitare menţionează un număr de 98
bolnavi de tuberculoză pulmonară (68 bărbaţi şi 30 femei), dintre care grupa
de vârstă cu cel mai mare număr de bolnavi era, atât în cazul bărbaţilor cât
şi în cel al femeilor. cea cuprinsă între 20-40 de ani (27 bărbaţi, 16 femei),
urmată de grupele peste 40 de ani (23 bărbaţi şi 4 femei), 12-20 de ani (13
bărbaţi şi 9 femei) şi, în final, de grupa celor ce aveau între 1-12 ani (5
bărbaţi şi 1 femeie)81. Din numărul total al îmbolnăviţilor de tuberculoză, au
decedat în perioada ianuarie-decembrie 1928 un număr de 62 persoane (38
bărbaţi şi 24 femei), ceea ce reprezintă cu mult peste jumătatea persoanelor
internate din cauza acestei boli82.
75 Ibidem, f.30.
76 Ibidem, f.32.
77 Ibidem, f.31.
78 Ibidem.
79 AN MM, fond cit.,dosar 2/1927-1932, f.18
80 Ibidem, ff. 6-17
81 Ibidem, f.128
82 Ibidem, ff. 114-125
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În anul 1930, documentele menţionează un număr de 90 persoane
diagnosticate cu această boală (53 bărbaţi şi 27 femei)83. Dintre acestea grupa
de vârstă cu cel mai mare număr de bolnavi era, atât în cazul bărbaţilor cât
şi în cel al femeilor. cea cuprinsă între 20-40 de ani (16 bărbaţi, 11 femei),
urmată de grupele peste 40 de ani (11 bărbaţi şi 14 femei), 12-20 de ani (14
bărbaţi şi 8 femei) şi, în final, de grupa celor ce aveau între 1-12 ani (3 bărbaţi
şi 3 femei)84. Din numărul total al îmbolnăviţilor de tuberculoză pulmonară,
au decedat în perioada ianuarie-decembrie 1930 un număr de 47 persoane
(33 bărbaţi şi 14 femei), ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din numărul
total al persoanelor suferinde de această boală85.
În anul 1931, se observă o scădere semnificativă a numărului de
persoane diagnosticate cu tuberculoză pulmonară, documentele menţionând
un număr de 66 persoane (40 bărbaţi şi 26 femei). Dintre acestea grupa de
vârstă cu cel mai mare număr de bolnavi era, atât în cazul bărbaţilor cât şi în
cel al femeilor. cea cuprinsă între 20-40 de ani (22 bărbaţi, 12 femei), urmată
de grupele peste 40 de ani (9 bărbaţi şi 8 femei), 12-20 de ani (11 bărbaţi şi
4 femei), la grupa de vârstă cuprinsă între 1-12 ani, nefiind consemnat nici
un caz de îmbolnăvire86. Din numărul total al îmbolnăviţilor de tuberculoză
pulmonară, au decedat în perioada ianuarie-decembrie 1931 un număr de 54
persoane (31 bărbaţi şi 23 femei), ceea ce reprezintă mai mult de jumătate
din numărul total al persoanelor suferinde de această boală87.
Informaţiile furnizate în rândurile de mai sus considerăm că reprezintă
doar un punct de plecare pentru elaborarea unor alte studii şi articole de
specialitate, neavând astfel pretenţia că subiectul a fost epuizat.

83
84
85
86
87

Ibidem, f.155
Ibidem
Ibidem, ff. 142-152
Ibidem, f. 193.
Ibidem, f. 179 şi ff. 197-223.
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Contributions regarding the history
of the Sighetu Marmatiei
State Hospital
(the end of the 19-th century - first half
of the 20-th century)
(Summary)

Keywords: Sighetu Marmatiei, The
State Hospital, health, patients,
Hospital Commission

In this article we write about the history of the Sighetu Marmatiei
hospital. We have information about the hospital since the end of the 19-th
century and our article is a contribution to the history of the sanitary system
from Maramures County.
This topic hasn’t approached since now and we consider that our
study represents the start point for other contributions.
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(Rezumat)

Cuvinte cheie: Sighetu Marmaţiei,
Spitalul de Stat, sănătate, pacienţi,
Comisie Spitalicească

În acest studiu am tratat, în baza informaţiilor regăsite în documentele
aflate în păstrarea şi administrarea Serviciului Judeţean Maramureş, istoria
Spitalului din Sighetu Marmaţiei, despre care avem informaţii de la sfârşitul
secolului al XIX-lea.
Este, credem, pentru prima dată când se realizează un studiu despre
unitatea sanitară sigheteană, materialul prezentat fiind o contribuţie la
istoricul activităţii medico-sanitare din Maramureş. Materialul reprezintă un
punct de plecare pentru alte studii şi articole referitoare la sistemul sanitar
maramureşean.
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Ghibborim.
Evrei sigheteni în Primul Război Mondial

Cuvinte cheie: evrei, Primul Război
Mondial, Ghibborim, Sighet, regiment,
grad, decoraţii, înrolat, front, lăsat la
vatră.

Ioan J. Popescu

Absolvent al „International Teacher
Training and Development College”,
Budapesta (1996). Jurnalist şi
reporter la Societatea Română de
Radiodifuziune - Radio România
Sighet. Autor al volumelor O istorie
a evreilor din Sighet, Sighet, Editura
Echim, 2009; Evrei de seamă născuţi
la Sighet, Sighet, 2010. Traducător
în limba maghiară a volumelor de
poezie: Sehonnai koltemények (Poeme
de niciodată de Echim Vancea,
Cluj-Napoca, Editura Limes, 2003);
Árnyékvásár (Vânzarea de umbre de
Gheorghe Pârja, Baia Mare, Editura
Proema, 2011); Ló a tavon (Calul
lacurilor de Szentmártoni János, Baia
Mare, Editura Proema, 2011). Autor a
numeroase studii, articole şi emisiuni
radio privind istoria Sighetului.
Domenii de interes: istoria locală
cu accent pe istoria minorităţilor,
traduceri din limba engleză şi
maghiară a autorilor originari din
Sighetu-Marmaţiei.

G

hibborim ()גיבורים. Puternici.
Eroi. Aşa numeşte Biblia luptătorii
Izraelului şi aşa am decis să numesc
prezenta lucrare dedicată evreilor
sigheteni care au participat în Primul
Război Mondial.
I
Cu toate evenimentele din
Israelul secolului XX şi XXI, evreii n-au
fost şi nu sunt un popor războinic. Pentru
a argumenta această afirmaţie, e suficient
să analizăm cum se raportează evreii şi
religia mozaică la serviciul militar. Astfel,
în privinţa serviciului militar obligatoriu,
nu există dubii: datoria civică trebuie
îndeplinită în conformitate cu legile
ţării: „Câtă vreme trăim printre neevrei,
trebuie să ne supunem legilor lor”; „Dina
de malchuta dina” („Legea pământului
este legea”) afirmă rabinul Samuel în
tratatul Nedarim 28a din Talmud Bavli.
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În Cartea a Cincia a lui Moise stă scris că, acei tineri a căror situaţie familială
nu era în ordine şi cei a căror fire era slabă, nu erau înrolaţi deoarece, în caz
de luptă, puteau influenţa negativ starea de spirit a armatei: „(5) Mai marii
oştirii să vorbească apoi poporului şi să zică: Cine a zidit o casă nouă, şi
nu s-a aşezat încă în ea, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în
luptă şi să se aşeze altul în ea. (6) Cine a sădit o vie, şi n-a mâncat încă din
ea, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să mănânce
altul din ea. (7) Cine s-a logodit cu o femeie, şi n-a luat-o încă, să plece şi
să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să o ia altul. (8) Mai marii
oştirii să vorbească mai departe poporului, şi să spună: Cine este fricos şi
slab la inimă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraţilor
lui” (Deuteronom, 20:5-8).
În timpul luptelor – oricât de paradoxal ar părea – umanismul joacă
un rol important. Spiritualităţii evreieşti îi repugnă distrugerea inutilă şi are
milă de inamic („Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce,
dacă-i este sete, dă-i apă să bea” Pilde, 25:21). De asemenea, nu este permis
să te bucuri de faptul că cineva a pierdut o bătălie pentru că inamicii sunt şi
ei oameni, au acelaşi Creator şi sunt supuşi aceleiaşi judecăţi divine ca şi fii
lui Izrael. Inamicul trebuie învins dar, având vie în minte amintirea sclaviei,
nu trebuie să urăşti inamicul („Nu te bucura de căderea vrăjmaşului tău, şi
să nu ţi se veselească inima când se poticneşte el” Pilde 24:17). În caz de
luptă, numai bărbaţii pot fi ucişi, femeilor şi copiilor este interzis să li se facă
vre-un rău: „(10) Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, so îmbii cu pace. (11) Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul
care se va afla în ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie supuse. (12) Dacă nu primeşte
pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. (13) Şi după
ce Domnul, Dumnezeul tău, o va da în mâinile tale, să treci prin ascuţişul
săbiei pe toţi cei de parte bărbătească. (14) Dar să iei pentru tine nevestele,
copiii, vitele, şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada, şi să mănânci toată
prada vrăşmaşilor tăi, pe cari ţi-i va da în mână Domnul, Dumnezeul tău”
(Deuteronom, 20:10-14). Etica militară evreiască nu acceptă nici o fărădelege
asupra populaţiei, ca cineva neînarmat să cadă pradă celui armat.
Din timpurile biblice, comandantul evreu făcea alianţe şi coaliţii.
Osea, regele Izraelului a încheiat o înţelegere cu Egiptul pentru a lupta
împotriva lui Salmanasara („Dar împăratul Asiriei, a descoperit o uneltire
la Osea, căci trimisese soli lui So, împăratul Egiptului, şi nu mai plătea pe
fiecare an birul împăratului Asiriei, împăratul Asiriei l-a închis şi l-a pus în
lanţuri într-o temniţă” 2 Regi, 17:4).
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Din literatura rabinică aflăm că armatele aveau un rabin de campanie
al cărui datorie era să însufleţească soldaţii şi să depisteze pe cei nepotriviţi
care ar putea demoraliza armata: „Mai marii oştirii să vorbească mai departe
poporului, şi să spună: Cine este fricos şi slab la inimă, să plece şi să se
întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraţilor lui” (Deuteronom, 20:8).
În caz de război, Talmud-ul dă scutire de sub unele legi (Gemara:
Eruvin 17a), ca de exemplu, dreptul de a aduna lemne de foc care de altfel ar
necesita permisiunea proprietarului. Apoi, soldaţii aveau dreptul să se aşeze
la masă fără a se spăla pe mâini, spălatul de după masă fiind totuşi obligatoriu
(sarea pe care o foloseau drept condiment, putea produce orbire).
Cu toate că Vechiul Testament şi lucrările lui Josif Flavius erau
cunoscute de un public larg, până pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în
conştiinţa europenilor, evreii şi armata erau două lucruri complet separate,
dacă nu chiar opuse. Chiar şi astăzi, imaginea evreului în uniformă ţine mai
degrabă de istoria contemporană, decât de sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX şi, pe bună dreptate, evreii sunt acceptaţi în armatele regulate
abia sub domnia împăratului Iosif al II-lea. Până atunci, evreii au avut doar
legături indirecte cu armata, ca şi comercianţi de armament sau contribuitori
financiari la eforturile de război. Abia anii Revoluţiei din 1848/49 notează
prezenţa evreilor pe câmpurile de luptă: însuşi Kossuth Lajos a afirmat că,
din cei 180.000 de soldaţi care au participat la lupte, 20.000 au fost evrei
(avem bunăoară, date concrete despre 25 persoane din diferite localităţi din
Maramureş), dintre care mulţi cu grade înalte militare (de ex. Steinberger
Kőhalmi Antal din Sighet), precum şi rabini. Ulterior acestor evenimente,
prezenţa evreilor în armata austro-ungară este strâns legată de cucerirea
drepturilor civile: rezolvarea unor probleme de natură culturală, mai ales
cele religioase, apărute pe timpul satisfacerii stagiului militar, au contribuit
la integrarea (nu neapărat asimilarea) evreilor în societatea neevreiască.
Acceptarea evreilor în armată nu a fost totuşi simplă, ea s-a lovit de opoziţia
unor membri ai Consiliului Militar ai Curţii Vieneze dar şi de opoziţia rabinilor
hasidici (ortodocşi) şi haredi (ultraortodocşi) care considerau – pe bună
dreptate - că stagiul militar însemna desprinderea definitivă de comunitate
şi de tradiţiile mozaice. În schimb, evreimea liberală, în primul rând cea de
la oraş, adeptă a mişcării neologe şi mai apoi sioniste, a felicitat posibilitatea
satisfacerii de către tinerii evrei a stagiului militar, considerându-l ca semn al
progresului social, al cuceririi unor viitoare drepturi cetăţeneşti.
Chiar dacă stereotipiile central şi est europene exclud imaginea
evreului militar, istoria dovedeşte că situaţia era cu totul alta. În volumul
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„O istorie a evreilor din Sighet” am făcut trimiteri la prezenţa evreilor în
bazinul intracarpatic încă înainte de ocupaţia arpadiană, sosiţi împreună cu
armatele romane, fie ca soldaţi fie ca şi comercianţi. Conform unei legende,
evreii au luptat alături de Decebal împotriva romanilor. Istoricul Silviu Sanie
vorbeşte despre o inscripţie votivă descoperită în anul 1980 la Zalău, pusă
de un decurion roman purtând cognomenul Iacubus (de la Iaacob) de origine
iudaică: Publius Aelius Iacubus. Totuşi, în afara unor rare excepţii şi date
indirecte, nu avem informaţii privind prezenţa evreilor în vreuna dintre
armatele existente în teritoriul intracarpatic dar, este interesant de notat că,
oficial, în Europa şi pe teritoriile ocupate de unguri, evreii şi-au pierdut
dreptul de a purta arme abia în secolul al XIII-lea. Cu toate acestea, istoria
aminteşte nu o dată de conducătorii comunităţilor evreieşti ca purtând arme.
La nunta lui Matei Corvinul (1476), prefectul evreu soseşte înarmat: „Evreul
Mendel intră călare în cetate şi dădu ocol fântânii (...) După el au urmat
zece tineri călare (...) în partea stângă le atârnau săbii de argint cu mânere
şi teci bogat ornate (...) evreul Mendel purta o căciulă ţuguiată de catifea
încinsă cu cataramă iar la cingătoare o sabie lungă de argint...”. De altfel,
imaginea evreului înarmat apare în mai multe documente, mai ales în legătură
cu paza cetăţilor. Însă, primele prezenţe în masă ale evreilor în armată le
găsim abia cu ocazia revoltei antihabsburgice conduse de prinţul Rákóczi
Ferenc. De altfel, în regatul maghiar, istoria unei armate regulate începe
abia după înfrângerea revoltei antihabsburgice, armată în care, la început, nu
găsim evrei, înrolarea acestora şi a ţiganilor fiind interzisă. Mai mult, în anul
1742 li se interzice şi comerţul cu arme, praf de puşcă şi gloanţe, în schimb,
a fost introdusă o taxă (Cassa Bellica) care să sprijine înzestrarea armatei:
„Evreii sunt datori să plătească contribuţia atât după vitele ce au, cât şi
după semănăturile pe care le-ar avea [...]. Avându-se în vedere vremurile
grele de acum, evreii trebuie să fie supuşi, după puterea lor [economică] şi la
	
	
	
	
	
	

Ioan J Popescu, O istorie a evreilor din Sighet, Editura Echim, 2009.
Textul inscripţiei a fost publicat de arheologul dr. N. Gudea în „Acta Musei Porolissiensis”, IV,
1980.
Erwin A. Schmidl, Juden in der K und K [Evreii pe timpul monarhiei austro-ungare], Eisenstadt,
1989.
Zolnai László, Buda középkori zsidósága [Evreii în Buda medievală], Budapesta, 1968 şi Scheiber
Sándor, Zsidó küldöttség Mátyás és Beatrix esküvőjén [Delegaţia evreiască la nunta lui Matei cu
Beatrix], in „Múlt és Jövő” [„Trecut şi viitor”], nr.33/1943, p. 107–108.
Vezi, Magyar Zsidó Oklevétlár [Monumenta Hungaria Judaica], Budapesta, 1965.
Erwin A. Schmidl, Dávid-csillag és kétfejű sas. Zsidó katonák a császár és király szolgálatában
1788-1918 [Steaua lui David şi vulturul cu două capete. Soldaţi evrei în serviciul regelui. 1788-1918],
Viena, 1991.
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plata porţiei”. Din centralizatorul Conscripţiei populaţiei evreieşti efectuat
între anii 1773 - 1774, reiese că în plasa Sighet, evreii plăteau impozit pentru
Cassa Bellica 258,53 florini. Din anul 1749, această taxă a fost transformată
în „taxa de toleranţă” (Taxa Tolerantialis).
În timpul domniei lui Josif al II-lea, drepturile civile acordate evreilor
au adus cu sine şi îndeplinirea unor obligaţii precum cea a serviciului militar.
Un membru al consiliului militar prusac din acea vreme, Christian Willhelm
Dohm scria: „Unul dintre motivele pentru care evreii nu pot primi drepturi
civile este credinţa falsă că religia le-ar înterzice să servească în armată...
Nu pot cere drepturi egale într-o societate pe care, în caz de nevoie, nu
ar fi de acord s-o apere”. Se punea deci problema dacă legile mozaice
(Halakha) permit sau nu participarea evreilor la serviciul militar. Unul
dintre reprezentanţii iluminismului mozaic (Haskalah), Zalkind Hourwitz
respingea categoric serviciul militar deoarece constrângerile şabat-ului „...
fac imposibile cerinţele unui program militar”, subliniind în acelaşi timp
că pot contribui la apărarea ţării. La 2 ianuarie 1782, împăratul Iosif al IIlea decide ca în regiunile în care populaţia evreiască trăieşte în număr mare
(deci şi în Maramureş), să se introducă aşa-numitul „Toleranzpatent” (Edict
de Toleranţă) care va deschide drumul tinerilor evrei să se înroleze în armată,
fapt văzut de administraţia imperială drept un pas către asimilare.
Iniţial, soldaţii evrei îndeplineau doar funcţii administrative dar, în
urma aşa-numitului „Judenordnung” („Ordin evreiesc”) emis în anul 1789,
au fost acceptaţi şi în alte funcţii, precum şi în cadrul diviziilor de luptă,
fiind supuşi pregătirilor militare la fel ca şi soldaţii creştini. Dacă evreii din
zona occidentală a imperiului au primit cu încântare decizia Curţii, cei din
Galiţia şi Maramureş au reacţionat violent: au trimis împăratului o petiţie
datată 10 iulie 1788 prin care cereau scutirea completă a evreilor de obligaţia
militară, ba mai mult, în unele localităţi din Galiţia (ex. Brodi, Lvov), evreii
ortodocşi au atacat cu furci şi bâte ofiţerii sosiţi pentru a organiza înrolarea.
Însă, împăratul s-a dovedit de neclintit: în Decretul din 3 septembrie 1788,
stabileşte că: „Evreul, ca om şi cetăţean, fără o altă decizie specială trebuie
să se supună aceloraşi obligaţii ca orice alt cetăţean. Religia nu îi este
periclitată deoarece poate mânca ceea ce doreşte, iar de şabat nu este
	
	
	

1723, aprilie 6 şi mai 20, Sighet. Arhivele Naţionale Maramureş, prot. 14, f. 52, 74.
Christian Willhelm Dohm, Über die bürgerliche Verbesserung der Juden [Despre socializarea a
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obligat să facă decât ceea ce-i cere datoria, cu nimic mai mult decât este
obligat să îndeplinească creştinii duminica”. În perioada următoare şi, mai
ales după moartea împăratului Josif al II-lea, toate comunităţile hasidice au
trimis petiţii prin care cereau scutirea de serviciu militar („Reluition” sau
„Reluierung”), eventual chiar prin plata unei taxe (de răscumpărare). Până
la urmă, împăratul Leopold al II-lea acceptă ca în schimbul sumei de 30 de
forinţi, evreii să-şi poată răscumpăra serviciul militar, banii intraţi urmând a
fi folosiţi la înzestrarea armatei. Ulterior, suma s-a ridicat la 150 de forinţi
dar, şi aşa, s-au găsit destui care să o plătească (de ex. în 1793, din cei peste
300 de tineri evrei de vârsta stagiului militar doar trei nu au achitat-o).
Răscumpărarea a fost anulată în anul 1806.
Principalele motive pentru care evreii ortodocşi respingeau categoric
înrolarea tinerilor evrei erau legate de faptul că armata oferea foarte puţine
posibilităţi de păstrare strictă a tradiţiilor şi obiceiurilor religioase. Bunăoară,
şabat-ul, dar şi celelalte sărbători religioase, exclud munca şi călătoria.
Rabinii de orientare liberală (neologi) au ocolit tradiţia afirmând că doar
„munca voluntară” era interzisă, cea obligatorie se putea executa şi sâmbăta.
Rabinul de Praga, Ezechiel Landau (1713-1793), recomanda recruţilor evrei:
„Să-l serviţi cu cinste pe împărat dar să nu uitaţi nici religia voastră (...)
Ungeţi duminică roţile atelajelor camarazilor voştri creştini, pentru ca, la
rândul lor sâmbăta, să o facă în locul vostru”.10
După răspândirea mişcării iluministe mozaice (Haskalah), la sfârşitul
secolului al XIX-lea, o mare parte dintre problemele amintite dispar, numărul
evreilor înrolaţi crescând semnificativ, mulţi dintre ei obţinând ranguri
militare înalte, astfel încânt, în perioada Primul Război Mondial, din cei
peste 300.000 de soldaţi evrei, aproximativ 25.000 să aibe grade de subofiţer
şi ofiţer.11
Armata austro-ungară făcea tot posibiliul ca şabat-ul şi zilele de
sărbătoare să fie ţinute, soldaţii evrei având dreptul de a participa la slujbele
oficiate în sinagogile din preajmă. În privinţa alimentaţiei rituale, în grupuri
mici de patru-cinci persoane (Kameradschaften), evreii aveau dreptul de a-şi
găti singuri, în vase separate şi cu ustensile speciale, aşa cum cere ritualul de
kasher. Dar, rigorile religiei evreieşti nu se limitează doar la alimentaţie şi
Discurs ţinut în faţa evreilor înrolaţi la Praga publicat în Hadtörténelmi Közlemények, [Documente de
Istorie Militară], Budapestaa, 1891.
11 Deák István, Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monrchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai
története 1848-1918 [A fost odată un corp de ofiţeri. Istoria politică şi socială a ofiţerilor din timpul
monarhiei austro-ungare. 1848-1918], Budapesta, 1993.
10
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la şabat: recruţilor evrei trebuia cusută o uniformă specială, din cânepă, cele
din lână şi in cu căptuşeală de pânză, aşa cum erau confecţionate uniformele
austro-ungare, fiindu-le interzise. O altă problemă a fost cea a bărbilor şi
perciunilor: evreii ortodocşi purtau mustaţă şi barbă lungă iar armata permitea
doar mustaţa. După negocieri, soldaţilor evrei li s-a permis să poarte şi barbă,
condiţia fiind ca ea să nu acopere gulerul şi însemnele de pe acesta. În privinţa
perciunilor însă, armata a fost neiertătoare: la înrolare, celebrele „paies”-uri
au fost tăiate. În fapt, înlesnirile depindeau nu atât de regulamentele militare
cât mai ales de ofiţeri: practic orice înlesnire putea fi cumpărată.
Odată cu obligativitatea înrolării evreilor a fost instituită şi funcţia
de „rabin de campanie”. Astfel, Consiliul Militar Imperial a decis ca „acolo
unde există sinagogi, soldaţii evrei pot participa alături de ofiţerii lor la
slujbe religioase. Unde nu se găsesc sinagogi, armata poate angaja pe
cheltuiala soldaţilor, rabini de campanie”. Până la urmă nu a fost cazul
angajării rabinilor pentru că aceştia urmau armata din datorie religioasă
şi pentru a ridica moralul enoriaşilor evrei. Rabinul de campanie nu era o
noutate: Tora aminteşte că primul rabin care a binecuvântat o armată este
Melhisedec „kohen loEl Elion” preotul Dumnezeului Celui Prea Înalt
(Genesa, 14:18). De altfel, legile lui Moise reglează atât pregătirile militare
cât şi pe cele spirituale ale soldaţilor evrei. „(1) Când vei merge la război
împotriva vrăjmaşilor tăi, şi vei vedea cal şi cară, şi un popor mai mare la
număr decât tine, să nu te temi de el, căci Domnul, Demnezeul tău, care te-a
scos din ţara Egiptului, este cu tine. (2) La apropierea luptei, preotul vină şi
să vorbească poporului. (3) Să le spună: Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteţi
aproape de luptă împotriva vrăjmaşilor voştri. Să nu vi se tulbure inima,
fiţi fără teamă, nu vă spăimântaţi, nu vă îngroziţi dinaintea lor. (4) Căci
Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi ca să bată pe vrăjmaşii, ca să vă
mântuiască” (Deuteronom, 20:1-4).
Între 1914-18, armata austro-ungară avea 94 rabini.12 Pe timp de
pace, îndatoririle acestora erau cele tradiţionale, legate de ritualul mozaic
(rugăciune, kaşrutul, etc.) şi de sărbători, ţinute cu sfinţenie, pentru care armata
se îngrijea de cele necesare pentru mesele rituale. Tot rabinul se ocupa şi de
păstrarea registrelor de stare civilă unde se înregistrau nu numai morţii ci şi
eventualele căsătorii. În privinţa înmormântărilor, evreii erau înmormântaţi
separat de creştini, rabinul având obligaţia de a anunţa rudele. Cu toate că
nu e tipic pentru religia mozaică, au existat cazuri de exhumare şi mutarea
12

Bíró Ákos, Tábori Rabbinátus a Magyar Királyi Honvédségben 1914-1918 [Rabinatul de campanie
în armata regală maghiară 1914-1918], Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapesta, 2003.
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celor decedaţi în localităţile de baştină. În timpul luptelor, datoria rabinilor
se modifica: funcţiei de oficiant de cult îi prima cel de confesor, soldatul
rănit trebuia consolat, trebuia alungată frustrarea provocată de uciderea unei
alte persoane. Pe timpul luptelor nu se făceau rugăciuni şi nu se sărbătorea
shabath-ul: rabinul se supunea principiului conform căruia faptele de arme
sunt prioritare. O altă datorie a rabinului era „paskenul” (idiş, „pasken
shayles” – interpretarea legii), respectiv să hotărească în probleme religioase.
Acestea erau conforme cu „pikuach nefes”, respectiv salvarea vieţii, conform
cărora, legile religioase nu sunt făcute pentru ca omul să li se supună orbeşte
ci dimpotrivă: Tora spune „vechai bochem” (Leviticul, 18:5) „să trăiască prin
noi”, adică legile să servească o viaţă mai bună, mai curată.
Din dotarea rabinului de campanie făcea parte: 1 exemplar Tora,
1 „şofar” (instrument de suflat din corn de berbec), cel puţin 10 bucăţi de
„tallit” (şal de rugăciune), 20 cărţi de rugăciune ebraice sau în traducere, un
număr considerabil de cărţi de rugăciune de luptă, câteva „machzor” (carte
de rugăciune pentru sărbători), 50 „tzitzit” („tzidakli” sau „tallit katan”, tallituri mici cu franjuri care se îmbracă sub haină), 100 „mezuza” (o cutiuţă care
conţine un pergament pe care sunt scrise pe faţă cuvintele din Deuteronomul
6:4-9 şi 11:13-21, iar pe spate cuvântul „Shaddai” [Atotputernicul]). Pentru
Tora era necesară o lădiţă ce stătea vertical, dotată cu „perochet” (perdea
ornată).
În privinţa numărului evreilor participanţi ca soldaţi în Primul
Război Mondial şi, mai ales, prezenţa lor în armata austro-ungară în care
au fost incorporaţi şi cei din Sighet, au existat câteva încercări dar, în marea
lor majoritate, sunt incomplete sau supuse politicului vremii. Astfel, Oficiul
de Statistică Maghiar (Országos Statisztikai Hivatal) a publicat în 1922 date
privind numărul evreilor căzuţi pe câmpul de luptă: aproximativ 10.000,
respectiv 1,1% în comparaţie cu cei creştini care se estima la 28%. Mai mult
ca sigur că aceste procente, asemeni celor publicate în Anuarul Statistic
Maghiar (Magyar Statisztikai Szemle), raportate la populaţia Ungariei
antebelice, sunt departe de a fi exacte deoarece armata nu înregistra decedaţii
şi răniţii în funcţie de aparteneţa religioasă. Cam în aceeaşi perioadă, a
existat o încercare iniţiată de ministrul Polnay Jenő şi rabinul şef Hevesi
Simon în cadrul unei comisii a Arhivelor Militare Evreieşti (Magyar Zsidó
Hadiarchivum) dar care a rămas nefinalizată. O altă încercare, meritorie de
data asta, aparţine unui grup de ofiţeri evrei (Kelecsényi Elek, Rechtnitz
Viktor, Leopold Gyula, Gömöri Elek, Szenes László, Gergely Ferenc, dr.
Fodor József, dr. Hersényi Miklós, Weil Oszkár şi Rechnitz Sándor) care, sub
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coordonarea lui Hegedüs Márton, au adunat în volumul „Magyar Hadviselt
Zsidók Aranyalbuma. Az 1914-1918-as világháború emlékére” („Albumul
de aur al evreilor veterani de război. În amintirea războiului mondial din
1914-1918”) un număr impresionant de nume, printre care şi patru pagini ce
cuprind numele unor soldaţi evrei din Sighet şi localităţile învecinate, o listă
totuşi incompletă dacă ţinem seama de declaraţiile evreilor sigheteni privind
membrii propriilor familii precum şi numele apărute în periodicele vremii13.
În elaborarea prezentei lucrări ne-am folosit atât de materialul volumului
amintit cât şi de cele oferite de “A máramaros-ugocsa megyei 85-ik
gyalogezred története” („Istoria regimentului 85 de infanterie din Ugocsa şi
Maramureş”) a lui Pávai Mátyás Sándor,14 de colecţia de reviste săptămânale
„A világháború képes krónikája” („Cronica ilustrată a războiului mondial”)15
sau documente de familie ale unor evrei sigheteni precum şi de o serie de
lucrări amintite în bibliografie.
II
Primul Război Mondial a
reprezentat o piatră de hotar pentru
istoria evreilor, în primul rând a celor
din centrul şi estul Europei. Existenţa
unui număr extrem de mare de evrei
concentraţi într-unul dintre cele mai
importante arene de război, prezenţa
în număr mare în armatele beligerante
precum şi succesul şi influenţa liderilor
evrei în politica acelor vremuri a dus la
schimbările radicale pe care evreimea
le-a cunoscut în secolul al XX-lea.
Pe frontul de est, războiul dintre
Rusia şi Puterile Centrale se ducea pe
teritoriile locuite de aproape patru milioane de evrei. În toamna anului 1914,
forţele ruseşti ocupaseră Galiţia (Sighetul a fost sub ocupaţie între 3 şi 6
***, Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma. Az 1914-1918-as világháború emlékére (Albumul de
aur al evreilor veterani de război. În amintirea războiului mondial din 1914-1918, coord. Hegedüs
Márton, Budapesta, 1940.
14 Pávai Mátyás Sándor, A máramaros-ugocsa megyei 85-ik gyalogezred története (Istoria regimentului
85 de infanterie din Ugocsa şi Maramureş, Budapesta, 1941.
15 ***, A világháború képes krónikája (Cronica ilustrată a războiului mondial), Révai, Budapesta,
1914-1918.
13

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

177

octombrie 1914) iar în primăvara anului 1915, o bună parte din Polonia,
Lituania şi vestul Bielorusiei erau şi ele ocupate. La declanşarea războiului,
evreii, dornici să-şi dovedească loialitatea faţă de ţările în care locuiau, au
contribuit din plin la eforturile de război, atât prin înrolări voluntare cât şi prin
contribuţia financiară la eforturile de război. Majoritatea populaţiei evreieşti
de pe teritoriul Monarhiei austro-ungare aproba intervenţia armată împotriva
Rusiei antisemite, iar intelectualitatea evreiască a contribuit din plin la
propaganda de război. Printr-o scrisore deschisă adresată rabinilor tuturor
comunităţilor evreieşti, atât preşedintele Adunării Naţionale Rabinice, dr.
Schnitzler Ármin, cât şi preşedintele Biroului Central Ortodox, Frankl Adolf
a cerut ca în sinagogi să fie organizate slujbe religioase speciale în cadrul
cărora, comunităţile să se roage pentru patrie şi rege, amintind de învăţăturile
rabinului Maimonide (Moshe ben Maimon, 1135-1294): „... cel care intră în
rândurile războinicilor, să aibe încredere în Speranţa Izraelului, în ajutorul
Celui Atotputernic. Să trăiască cu conştiinţa că luptă pentru întreaga omenire
şi să nu cunoască nici frica şi nici laşitatea”.
Cu toate astea, n-au lipsit acuzele de evaziune, de „fentare” şi de
faptul că ar profita de pe urma conflagraţiei. De exemplu, în primăvara anului
1915 a izbucnit un scandal privind aprovizionarea armatei cu bocanci cu
talpă de carton şi stofă de proastă calitate despre care, presa vremii s-a grăbit
să denunţe unele interese economice în spatele cărora s-ar afla evreii din
Maramureş.16 În fapt, problemele rezidau din slaba şi haotica organizare
a aprovizionării armatelor monarhiei şi, având în vedere că trupele ruseşti
avansau spre Galiţia a crescut numărul înrolărilor ceea ce a dus la epuizarea
rezervelor, completarea fiind încredinţată unor firme de ocazie care, profitând
de situaţie, au oferit marfă de proastă calitate.
Conştientă de poziţia favorabilă pe care populaţia evreiască o
avea faţă de Germania şi Austro-Ungaria, chiar din primele zile de război,
Ministerul de Externe german a încercat să-i folosească în interesul Puterilor
Centrale. A fost organizat „Comitetul pentru Est” care disemina propaganda
pro-germană printre evreii polonezi şi ruşi. În acelaşi timp, sioniştii din
Germania duceau negocieri cu Ministerul de Externe privind Palestina iar în
1915, filozoful evreu Hermann Cohen a plecat în Statele Unite ale Americii
să convingă evreii de acolo să insiste pe lângă guvernul american să intre în
război alături de Germania. Aceste eforturi au impulsionat guvernul britanic
să adopte celebra Declaraţie Balfour din 2 noiembrie 1917 prin care se
16

Ziarul „Az Est”, 16 martie 1915.
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aproba stabilirea unei locaţii – Palestina – pentru crearea unui stat evreiesc
ce ulterior avea să se numească Israel.
Cu toate succesele diplomatice ale sionismului, spre sfârşitul
războiului, majoritatea evreilor s-au găsit în faţa unei mişcări antisemitisemite:
în Germania, erau identificaţi cu regimul republican impus de învingători şi
acuzaţi de trădare; tot evreii au fost învinuiţi de lovitura de stat bolşevică
din octombrie 1917. Uciderea a peste 100 mii de evrei în campaniile antibolşevice din Ucraina, Polonia şi Rusia au dus la un val inimaginabil de
emigranţi către Palestina şi SUA care, profitând de toleranţa primilor ani
de Românie Mare, în drumul lor au trecut prin România, schimbând radical
demografia judeţelor de frontieră ca Maramureş şi Bucovina.
III
Lista evreilor sigheteni înrolaţi în Primul Război Mondial
Apşan Herzl, Sighet, funcţionar liber-profesionist, scriitor. Înrolat în
regimentul 85 de infanterie. Rănit. Decoraţii: Medalie de Argint
pentru Eroism Clasa II; Medalie de Bronz pentru Eroism; Crucea
Carol IV. Grad: infanterist.
Basch Samuel Jenő, Sighet, înrolat în regimentul 85 de infanterie. În
urma rănilor căpătate în 1915 pe frontul rusesc, a murit în 1925.
Înmormântat la Cluj. Grad: sergent.
Beer Sámuel, Budeşti, jud. Maramureş, comerciant la Sighet. Înrolat în
noiembrie 1914 în regimentul 12 honvezi de infanterie. A murit eroic
pe frontul rusesc la Ştosnicin. Înmormântat tot acolo.
Dr. Berkó Arthur, Sighet, medic. Înrolat în 1916 în regimentul 23 de
infanterie. Lăsat la vatră în 1918, la finele lunii octombrie. A fost
chirurgul şef al spitalelor de campanie 8/8 şi 7/8 de pe frontul italian.
Decoraţii: Signum Laudae cu săbii; Cruce de Merit de Aur cu petliţe;
Cruce Roşie gradul II cu medalie şi petliţe. Grad: medic-şef în grad
de ofiţer.
Berkovits Jakab, Sighet, tâmplar. Înrolat în 1915 la regimentul 85 de
infanterie. A lucrat la fabrica de praf de puşcă din Felixdorf, Blumen,
Austria.
Berkovits Nachman, Sighet, angajat comercial. Înrolat 1912 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră sfârşitul lui octombrie 1918. A luptat
pe frontul rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Chaszkel Izrael, Sighet. Înrolat 1914 la regimentul 11 honezi de infanterie.
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Lăsat la vatră sfârşitul lui octombrie 1918.
Czikk Mihály, Sighet, comerciant. Înrolat voluntar în iulie 1915 la
regimentul 12 honvezi de infanterie. Lăsat la vatră la sfârşitul lui
octombrie 1918, cu 40% invaliditate. Ca urmare a bolii de inimă
căpătate în război, a lucrat ca funcţionar în sectorul aprovizionării.
Invalid de război. Grad: caporal.
Czikk Salamon, Sighet, comerciant. Înrolat în luna mai 1915 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră 31 oktombrie 1918. Mutat la
regimentul 12 honezi de infanterie. A activat în serviciul de pază
militarizată. Grad: infanterist.
Davidovits Jakab Mendel, Sighet, comerciant. Înrolat în noiembrie 1914
la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A
luptat pe frontul rusesc ca sanitar. Mutat la regimentul 6 train de
infanterie. Grad: infanterist.
Deutsch Jicchok (Izsák), Sighet, comerciant de piei. Înrolat în iulie 1915
la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A
luptat pe fronturile rusesc şi italian. Grad: sergent de cadeţi.
Dub Salamon, Sighet, comerciant. Înrolat în ianuarie 1916 la regimentul 3
de artilerie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A luptat ca şi telefonist
pe frontul românesc şi rusesc. A fost împuşcat în cap. Decoraţii:
Crucea Carol IV. Grad: tunar.
Edelstein Jehuda, Sighet.
Dr. Edenburg Abraham, Sighet.
Eizikovits Jakob (Jenő), Sighet, comerciant. Înrolat în 1915 regimentul 85
de infanterie.
Fischer Ede, Sighet, fabricant de lichior. Înrolat în decembrie 1915
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
luptat pe frontul rusesc. A fost mutat în regimentul 6 de husari. 25%
grad de invaliditate. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Dr. Fisch Mór, Sighet, medic. Înrolat în august 1914 la spitalul din Sighet.
Lăsat la vatră în martie 1919. A fost medicul şef al regimentului 18 de
artilerie pe frontul rusesc şi italian. A fost 5 luni prizonier în Italia.
Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: medic locotenent.
Fogel Lázár Wolf, Sighet, funcţionar liber-profesionist. Înrolat în 1907
la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră în ianuarie 1919. Pe
frontul rusesc a fost subofiţer medical şi plutonier. Rănit. Decoraţii:
Medalie de Argint pentru Eroism Clasa I; Medalie de Bronz pentru
Eroism; Crucea Carol IV. Medalia jubiliară 1907 şi cruce pentru 6 şi
10 ani de armată. Grad: sergent major medical.
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Frank Salamon, Sighet, comerciant, proprietar de bodegă. Înrolat în iulie
1914 la regimentul 32 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie
1918. A fost mitralior şi telefonist pe frontul rusesc şi italian. A
fost mutat la regimentul 5 de infanterie. Rănit. Decoraţii: Medalie
de Bronz pentru Eroism; Crucea Carol IV şi alte Ob. Grad: puşcaş
infanterist.
Fried Ignác, Sighet, proprietar de tipografie. Înrolat în august 1914 la
regimentul 12 de infanterie. Lăsat la vatră în aprilie 1919. A luptat
pe frontul rusesc şi 54 de luni prizonier. Decoraţii: Crucea Carol IV.
Grad: infanterist.
Fuchs Jenő, Sighet.
Fuchs (Leibis) Lajos, Sighet, opincar. Înrolat în august 1915 la regimentul
12 infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918 cu 25% grad
invaliditate. A luptat pe frontul rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV.
Grad: infanterist.
Ganz Márton, Petrova, locuitor Sighet, muncitor. Înrolat în 1914 în
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A
luptat pe frontul rusesc şi italian. Decoraţii: Medalie de Bronz pentru
Eroism; Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Glück Izidor, Sighet, proprietar de fabrică. Înrolat în 1915 în regimentul 12
de infanterie. Lăsat la vatră cu 40% invaliditate în ocotmbrie 1918.
A luptat în paza militarizată a serviciului aprovizionare pe frontul
rusesc. Grad: caporal.
Goidl Lajos (Ábrahám Leiser), Sighet, comerciant. Înrolat în regimentul
85 de infanterie. Mutat în regimentul 66 de infanterie. Lăsat la vatră
la 31 octombrie 1918. A fost telefonist pe frontul rusesc. A fost rănit şi
3 ani prizonier. Lăsat la vatră cu 25% invaliditate. Decoraţii: Crucea
Carol IV şi Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II. Grad: sergent.
Goldmann Jenő, Sighet, funcţionar. Înrolat în august 1914 la regimentul
52 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A luptat pe frontul
rusesc şi sârb. A fost rănit. Decoraţii: Medalie de Argint pentru
Eroism Clasa II; Crucea Carol IV şi Medalie de invalid. Grad: elev
subofiţer.
Groszfeld Náthán, Sighet, comerciant. Înrolat în mai 1917 la regimentul
51 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A fost telefonist
pe frontul italian şi francez. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad:
infanterist.
Grűn Farkas, Sighet, măcelar. Înrolat în 1913 la regimentul 85 de
infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. Rănit de trei ori pe
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frontul rusesc. Decoraţii: Medalie de Bronz pentru Eroism şi Crucea
Carol IV. Grad: fruntaş.
Guttman Jakab, Sighet, comerciant articole de modă. Înrolat în decembrie
1914 la regimentul 12 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie
1918. A fost rănit pe frontul rusesc şi a petrecut patru ani şi jumătate
în prizonierat. Decoraţii: Crucea Carol IV şi Medalia de invalid.
Grad: fruntaş.
Halpert Sándor, Sighet, comercinat de lemne. Înrolat în 1913 la regimentul
12 de infanterie. Lăsat la vatră în mai 1916. Rănit de două ori pe
frontul rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: sergent.
Herskovits Jenő, Sighet, comerciant de lemne. Înrolat în august 1914 la
regimentul 66 de infanterie. Transferat la regimentul 85 de infanterie.
Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A fost puşcaş pe frontul rusesc şi
italian. Decoraţii: Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II, Medalie
de Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Indig Hermann, Sighet, comerciant de pantofi. Înrolat în 1913 la regimentul
85 de infanterie. Transferat la regimentul 15 de vânători. Lăsat la
vatră la 31 octombrie 1918. A fost rănit pe frontul rusesc şi a fost 13
luni prizonier. Decoraţii: Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II,
Crucea Carol IV. Grad: sergent.
Indig Majer, Bârsana, angajat la Sighet, agricultor. Înrolat în 1917 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918.
Grad: infanterist.
Izrael Herman (Hersi), Sighet.
Jakobovits Ábrahám, Sighet, comerciant. Înrolat în august 1913 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918.
A luptat 39 de luni pe frontul rusesc, sârb, italian şi albanez. A fost
mutat la regimentul 6 şi apoi 4 de infanterie bosniac. Rănit 25%
ivaliditate. Decoraţii: Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II, două
Medalii de Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: sergent.
Jakobovits Jicchak (Imre), Sighet.
Dr. Junger Imre, Sighet, medic. Înrolat în septembrie 1914 la regimentul
41 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A luptat pe
frontul rusesc şi italian. Transferat la regimentul 7 de ulani apoi la
compania 2 căi ferate. Prizonier 24 luni. Decoraţii: Crucea Carol IV.
Grad: medic asistent.
Junger Lázár, Iza, agricultor. Înrolat în 1917 la regimentul 12 honvezi de
infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A luptat pe frontul
italian. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
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Junger Mozes, Sighet.
Kaufmann Ábrahám Baruch, Sighet, comerciant de piei. Înrolat în
decembrie 1914 la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră iulie
1918. Transferat la regimentul 12 de infanterie. Din cauza bolilor
de inimă şi plâni de pe frontul românesc, imvalid 75%. Grad:
infanterist.
Kaufmann Ármin, Sighet. Înrolat în 1916 la regimentul 85 infanterie.
Lăsat la vatră sfârşitul lui octombrie 1918. În urma bolii contactate
pe frontul rusesc a murit la 24 ianuarie 1925. Înmormântat la Sighet.
Grad: sergent major.
Dr. Kaufmann Sándor, Sighet, medic. Înrolat în august 1914 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A fost medic
şef pe frontul rusesc şi italian. Transferat la regimentul 76 de
infanterie. Decoraţii: Signum Laudae de bronz cu săbii, Cruce de
Merit Medicală de Aur cu petliţe, Cruce Roşie gradul II cu petliţe,
Crucea Carol IV. Grad: medic-şef grad de ofiţer.
Katz József, Sighet, comerciant. Înrolat în 1915 la regimentul 85 de
infanterie. Lăsat la vatră din cauză de boală. Grad: infanterist.
Katz Majer (Mór), Sighet, comerciant de textile. Înrolat în august 1914 în
regimentul 12 de infanterie. Lăsat la vatră la sfârşitul lui octombrie
1918. Rănit pe frontul rusesc a fost prizonier 40 de luni. Decoraţii:
Medalie de Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: sergent.
Katz Mendel, Sighet, pielar. Înrolat în 1915 la regimentul 12 de infanterie.
Lăsat la vatră la sfârşitul lui octombrie 1918. A lucrat într-o fabrică
de armament. Grad: infanterist.
Klein Mór, Sighet, comerciant de produse feroase. Înrolat în aprilie 1916
la regimentul 67 infanterie. Lăsat la vatră în octombrie 1918. A lucrat
ajutor de veterinar. Grad: infanterist.
Klein Simon Jakab, Sighet, comerciant de produse alimentare. Înrolat în
1915 la regimentul 12 de infanterie. Lăsat la vatră octombrie 1918.
Grad: infanterist.
Kreindler Ábrahám Rafael, Sighet, fabricant de cartoane. Înrolat în 1909
la regimentul 12 de infanterie dar a fost scutit de stagiu pentru a
sprijini efortul de război cu fabricarea unor produse.
Krémer Dávid, Sighet, comerciant. Înrolat în decembrie 1914 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A luptat pe
frontul rusesc unde rănit, a fost prizonier timp de 36 luni. Grad:
infanterist.
Landau Matitjahu, Sighet.
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Lázárovits Dezső Dávid, Sighet, comerciant. Înrolat în octombrie 1915 la
tegimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
fost telefonist pe frontul rusesc. În urma bolilor de plămâni şi stomac,
a fost lăsat la vatră cu 30% grad de invaliditate. Decoraţii: Crucea
Carol IV. Grad: infanterist.
Lázárovits Izsák Icig (fratele lui Dezső Dávid). Înrolat în 1915 la
regimentul 32 de infanterie. A murit în acelaşi an pe frontul rusesc.
Grad: infanterist.
Lebovits Márton, Sighet, comerciant, proprietar de agenţie. Înrolat în 1912
la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. A
luptat pe frontul rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: sergent
major voluntar.
Lerner Mór Márton, Sighet, comerciant. Înrolat în 1912 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. Rănit pe frontul
rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: caporal.
Markovits Izsák Ignác, Sighet, comerciant. Înrolat în 1917 la regiementul
12 de infanterie. Lăsat la vatră 31 octombrie 1918. Serviciu auxiliar.
Grad: infanterist.
Moldovan Jenő, Sighet, tăbăcar. Înrolat în octombrie 1914 la regimentul
12 de infanterie. Lăsat la vatră în august 1918. A luptat pe frontul
rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Moldovan Máier, Sighet, comerciant de piei. Înrolat la mai 1916 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
fost rănit pe frontul rusesc; 60% invaliditate. Decoraţii: Medalie de
Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Moldovan Mózes, Sighet, comerciant de piei. Înrolat la mai 1916 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
fost rănit pe frontul italian. Transferat la regimentul 64 infanterie.
Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Moskovits Samu, Sighet, comerciant de piei. Înrolat la 1913 la regimentul
12 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A luptat pe
frontul rusesc şi italian; 25% invaliditate. Decoraţii: Medalie de
Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Müller Sándor, Sighet, funcţionar. Înrolat în iulie 1914 la regimentul 85
infanterie. Lăsat la vatră noiembrie 1918. A fost căpitan comandant
de companie pe frontul sârbesc apoi prizonier la italieni şi sârbi 39
de luni. Decoraţii; Crucea Carol IV. Grad: locotenent-colonel.
Pollák Izrael (Hersch) Hermann, Sighet, comerciant. Înrolat în 1913 la
regimentul 5 infanterie. Lăsat la vatră noiembrie 1918. A luptat pe
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frontul rusesc. Decoraţii: Crucea de Merit cu coroană, Medalie de
Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: sergent major.
Pollák Ábraham, (fratele lui Izrael Hersh Hermann), Sighet, comerciant.
Înrolat în regimentul 85 de infanterie. Datorită bolii contractate
pe frontul rusesc, a murit la 1 noiembrie 1916 la Balassagyarmat
(Ungaria). Înmormântat tot acolo. Grad: infanterist.
Popovits Mór, Sighet, comerciant. Înrolat în august 1914 la regimentul 85
de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A fost mitralior
pe tren blindat. Rănit. Decoraţii: Medalie de Bronz pentru Eroism,
Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Rosenberg Lázár Lajos, Sighet, comerciant. Înrolat în ianuarie 1915 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918.
Telefonist pe frontul rusesc. Transferat la regimentul 96 de infanterie
apoi la batalionul 26 vânători de munte. Decoraţii: Medalie de Argint
pentru Eroism Clasa II, Crucea Carol IV. Grad: fruntaş.
Rosenkranz Márkus, Sighet. Preşedintele comunităţii evreieşti. Înrolat în
1916 la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie
1918. A servit pe trenuri blindate pe frontul italian şi sârbesc. Trei luni
prisonier în Italia. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Rosenthal Izidor, Sighet. Înrolat în august 1916 la regimentul 1 de
infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A servit ca funcţionar
la sectorul de aprovizionare pe frontul sârbesc. Transferat la abatorul
militar. Decoraţii: Crucea de Merit. Grad: sergent.
Rosenthal Lajos, Sighet, farmacist. Înrolat în martie 1917 la regimentul
12 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A servit ca
funcţionar în cadrul batalionului de rezervă. Grad: voluntar.
Rosner Mózes (Röszner Mór), Sighet, pielar. Înrolat în februarie 1915
la regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918.
A servit ca mitralior pe frontul rusesc unde a fost rănit. Decoraţii:
Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Salamon Jenő, Sighet, secretarul Asociaţiei Chevra Kadisha. Înrolat în
1913 la regimentul 63 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie
1918. A luptat pe frontul rusesc, italian şi francez. Decoraţii: Cruce
de Merit de Argint cu Coroană, Cruce de Merit de Fier. Grad: sergent
major.
Salamon Smiel Icig, Sighet, maistru pielar. Înrolat în 1914 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918 cu 25% grad de
invaliditate. A luptat pe frontul rusesc. Decoraţii: Decoraţii: Crucea
Carol IV. Grad: sergent.
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Schönblum Salamon, Sighet, comerciant. Înrolat în 1916 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A decedat pe
frontul rusesc datorită unei boli de inimă. Decoraţii: Crucea Carol
IV. Grad: infanterist.
Schöngut Hugó (Chaim), Sighet, maistru brutar. Înrolat în 1913 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
fost brutar pe frontul sârbesc, italian, rusesc şi românesc apoi genist
pe toate fronturile. Transferat la regimentul 71 de genişti apoi la
regimentul 106 de tunari. Decoraţii: Medalie de Bronz pentru Eroism,
Crucea Carol IV. Grad: sergent.
Schwartz Gerson, Sighet, comerciant de piei. Înrolat în 1915 la regimentul
85 de infanterie. La cotrol medical a fost lăsat la vatră. Grad:
infanterist.
Schwartz Salamon, Sighet, funcţionar liber profesionist. Înrolat în
octombrie 1914 în regimentul 65 de infanterie. Lăsat la vatră în
decembrie 1918. A fost rănit pe frontul rusesc unde a fost trei ani
prizonier de război. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Schwartz Sámuel Sándor, Sighet, funcţionar liber profesionist. Înrolat
în august 1914 în regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31
octombrie 1918. A servit în serviciul de aprovizionare pe frontul
sârbesc, rusesc şi românesc. Transferat la depozitele de alimente din
Kosice. Decoraţii: Crucea de Fier cu Coroană. Grad: sergent major.
Schweid Majer, Sighet.
Stauber Hermann, Sighet, comerciant. Înrolat în noiembrie 1915 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
servit ca ajutor la depozitul de haine apoi a fost transferat la spitalul
de contagioase. În timpul ocupaţiei ruseşti, a sprijinit cu alimente
armatele maghiare pe cheltuială proprie (confirmat de consilierul,
apoi primarul Dobay Sándor). Grad: sergent.
Stauber Ábraham Dávid, Sighet, comerciant. Înrolat în decembrie 1915 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
servit în serviciul de sănătate. Grad: infanterist.
Stein Frajim (Frojim) Ferenc, Sighet, comerciant. Înrolat în regimentul 12
de infanterie. Rănit la cap în timpul serviciului de pază, după o lungă
convalescenţă a murit în 1937. Înmormântat la Sighet.
Stein Lajos, Sighet, cofetar. Înrolat în octombrie 1914 la regimentul
12 de infanterie. Lăsat la vatră în decembrie 1918. Infanterist
necombatant.
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Steinmetz Jenő, Călineşti, Sighet, brutar. Înrolat în 1910 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră în decembrie 1918. A lupătat pe
fronturile rusesc şi italian. A fost rănit de două ori. Decoraţii:
Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II şi Medalie de Argint pentru
Eroism Clasa I. Grad: sergent.
Prof. dr. Sternberg Naftali Aladár, Sighet, medic. Înrolat în august 1914
în regimentul 12. de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
fost medic şef pe frontul rusesc şi în spitalul de campanie. Decoraţii:
Cruce de Merit de Aur cu Coroană; Medalia Crucii Roşii grad II cu
petliţe. Grad: medic şef ofiţer.
Dr. Székely Menyhért, Sighet, avocat. Înrolat în august 1914 la regimentul
12 de infanterie. Lăsat la vatră în noiembrie 1918. A fost ofiţer pe
frontul rusesc şi subofiţer în regimentul de rezervă. A fost rănit.
Decoraţii: Signum Laudis cu săbii de bronz şi argint, Crucea Carol
IV. Grad: căpitan.
Szmuk Ignác, Sighet, comercinat. Înrolat în martie 1917 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A servit în
administraţia regimentului. Grad: infanterist.
Szmuk Lázár, Sighet, cumnatul lui Szmuk Ignác. A murit în octombrie 1914
în luptele din Carpaţi ale regimentului 12 de infanterie. Înmormântat
la Bocicoi.
Szmuk Márton, Sighet, comerciant de piei. Înrolat în 1915 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A servit la
şcoala de ofiţeri apoi la biroul de credite al filialei militare a Băncii
Generale de Credit. Grad: infanterist voluntar.
Tabak Hermann, Sighet, comerciant de piei. Înrolat în ianuarie 1916 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
fost telefonist pe frontul italian. Rănit, a fost lăsat la vatră cu 30%
invaliditate. Decoraţii: Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Tabak (Szrul) Miksa, Sighet, comerciant. Înrolat în mai 1915 la regimentul
85 de infanterie. Lăsat la vatră în martie 1917 cu 50% invaliditate. A
luptat şi a fost rănit pe frontul rusesc. Decoraţii: Crucea Carol IV şi
medalie de merit. Grad: infanterist.
Teszler Lázár, Sighet, vânzător. Înrolat în septembrie 1914 la regimentul 85
de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A luptat pe frontul
rusesc. Transferat la regimentul 20 de artilerie. Decoraţii: Medalie
de Argint pentru Eroism Clasa II, Medalie de Bronz pentru Eroism,
Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Traubkatz Miklós, Sighet, scriitor, editor.
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Weiner Henrik Chaim, Sighet, comerciant de opinci. Înrolat în octombrie
1913 la regimentul 12 de infanterie. Lăsat la vatră în noiembrie 1918.
A luptat pe frontul rusesc. A fost prizonier pentru 36 luni. Decoraţii:
Crucea Carol IV. Grad: infanterist.
Weiner Pészach Hersch, Sighet. Înrolat în regimentul 12 de infanterie.
A murit în luptele din Carpaţi. Înmormântat pe câmpul de bătălie.
Grad: infanterist.
Weisz Izidor, Sighet, comerciant şi meşteşugar. Înrolat în februarie 1915 la
regimentul 66 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
servit pe linia de aprovizionare a frontului rusesc. A fost luat ostatec
în octombrie 1914 de armata rusă. Decoraţii: Crucea de Merit.
Grad: sergent.
Weisz Sándor, Sighet, comerciant de îmbrăcăminte. Înrolat în august 1914
la regimentul 85 de infanterie. A luptat pe frontul rusesc şi a fost lăsat
la vatră în august 1915 pentru invaliditate. Grad: infanterist.
Wieder Gyula, Sighet, comis voiajor. Înrolat în septembrie 1914 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918.
A luptat pe frontul italian şi rusesc. Transferat la regimentul 20 de
artilerie. Decoraţii: Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II,
Medalie de Bronz pentru Eroism, Crucea Carol IV. Grad: caporal.
Wiener Henrik, Sighet.
Wiesel Lázár, Sighet, comercinat. Înrolat în 1915 la regimentul 85 de
infanterie. A murit în spitalul militar la 17 martie 1917. Înmormântat
la Sighet. Grad: infanterist.
Wiesel Samu, Sighet, proprietar de restaurant. Înrolat în august 1914 la
regimentul 85 de infanterie. Lăsat la vatră la 31 octombrie 1918. A
luptat pe frontul rusesc şi italian. Decoraţii: Medalie de Argint pentru
Eroism Clasa II, Medalie de Bronz pentru Eroism, Cruce de Merit de
Argint şi Cruce de Merit de Fier, Crucea Carol IV. Grad: sergent.
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IV
Evrei sigheteni care au participat la Primul Război Mondial
în funcţie de decoraţiile primite
Signum Laudis cu săbii de bronz şi argint
Cruce de Merit Medicală de Aur cu petliţe
Cruce de Merit de Aur cu Coroană
Cruce de Merit de Argint cu Coroană
Cruce de Merit de Aur cu petliţe
Cruce Roşie gradul II cu medalie şi petliţe
Cruce de Merit de Fier
Medalie de Argint pentru Eroism Clasa II
Medalie de Argint pentru Eroism Clasa I
Medalie de Bronz pentru Eroism
Crucea Carol IV
Medalie de invalid
Medalia jubiliară 1907 şi cruce pentru
6 şi 10 ani de armată

2 pers
1 pers
1 pers
4 pers
1 pers
1 pers
5 pers
10 pers
3 pers
18 pers
49 pers
2 pers
1 pers

V
Evrei sigheteni care au participat la Primul Război Mondial
în funcţie de gradele avute la momentul lăsării la vatră
Infanterist
Sergent
Sergent major
Caporal
Fruntaş
Nu avem date
Medic grad de ofiţer
Locotenent
Locotenent colonel
Căpitan
Elev subofiţer
Necombatant
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VI
Evrei sigheteni care au participat la Primul Război Mondial
în funcţie de meserii
Comerciant
(comis voiajor, proprietari de bodegă)
Muncitor, ucenic
Proprietar
(fabrică, restaurant, măcelărie, vinificaţie)
Medic
Funcţionar
Scriitor, editor
Agricultor
Farmacist
Administraţia comunităţii
Avocat
Nu avem date

44 pers
23 pers
13 pers
7 pers
6 pers
2 pers
2 pers
2 pers
2 pers
1 pers
17 pers

VII
Evrei sigheteni prizonieri, răniţi şi decedaţi în Primul Război Mondial
Prizonieri
Răniţi pe front
Decedaţi pe front
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VIII
Evrei sigheteni care au participat la Primul Război Mondial
în funcţie de regimentul în care au fost înrolaţi sau/şi
la care au fost transferaţi
Regimentul 1 de infanterie
Regimentul 3 de artilerie
Regimentul 4 de infanterie bosniac
Regimentul 5 infanterie
Regimentul 6 de husari
Regimentul 7 de ulani
Regimentul 11 honezi de infanterie
Regimentul 12 honvezi de infanterie
Regimentul 15 de vânători
Regimentului 18 de artilerie
Regimentul 20 de artilerie
Regimentul 23 infanterie
Regimentul 32 de infanterie
Regimentul 41 de infanterie
Regimentul 51 de infanterie
Regimentul 52 de infanterie
Regimentul 63 de infanterie
Regimentul 64 de infanterie
Regimentul 65 de infanterie
Regimentul 66 de infanterie
Regimentul 67 infanterie
Regimentul 71 de genişti apoi la regimentul
106 de tunari
Regimentul 76 de infanterie
Regimentul 85 de infanterie
Regimentul 96 de infanterie apoi la batalionul
26 vânători de munte
Nu avem date
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1 pers
1 pers
25 pers
1 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
1 pers
1 pers
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1 pers
3 pers
1 pers
1 pers
1 pers
54 pers
1 pers
37 pers
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Sighetul sub ocupaţie rusească
Primele lupte dintre armatele ruseşti şi cele austro-ungare au avut
loc la 26 septembrie 1914, pe valea Uj-ului (hun. Ung). Patru divizii de
„muscali” – cum le numeau maramureşenii – au trecut Carpaţii: una prin
pasul Ujok, a doua prin pasul Vereţke (hun. Verecke) iar a treia la Turnu
(hun. Vöröstorony) şi a avansat până la Boureni (hun. Ökörmező) iar a patra
divizie a trecut de Frasin (hun. Körösmező) şi şi-a continuat drumul până
la Câmpulung la Tisa (hun. Hosszúmező). Dacă primele trei divizii au fost
respinse uşor, a patra divizie n-a întâmpinat nici o rezistenţă până la Sighet.
Faptul că ocuparea s-a făcut fără bombardamente şi violenţă, i se datorează
unui evreu, Feuerwerger Lázár, fiul rabinului Aitzik Leib, care a mediat între
administraţia locală şi armatele ruseşti. În momentul în care trupele maghiare
părăsiseră deja oraşul iar cele ruseşti se aflau în apropiere, primarul Dobay
Sándor şi consilierii oraşului se sfătuiau asupra modului în care să salveze
localitatea de bombardamente, respectiv cum să anunţe comandantul armatei
ruseşti că la Sighet nu mai există soldaţi şi că oraşul demilitarizat e gata
să se predea. Feuerwerger Lázár s-a oferit să ducă ştirea. Iniţial, ajuns în
apropierea trupelor de „muscali”, a fost prins şi declarat spion, gata să fie
împuşcat. Ca norocul, printre muscali erau şi evrei, aşa că a reuşit să scape
şi, legat fedeleş, să fie dus în faţa polcovnicului: se pare că „diplomaţia” i-a
reuşit, pentru că ruşii au intrat în Sighet fără o singură împuşcătură.
Iată cum descrie evenimentele un ofiţer maghiar care a participat
la ele: „Cea de-a patra divizie rusă care a intrat în Maramureş, aproape că
n-a întâmpinat nici o rezistenţă până la Sighet: doar câteva plutoane de-ale
noastre au încercat să-i reţină la Frasin, aşteptând ca dinspre Munkacevo să
sosească ajutoare mai consistente la Câmpulung la Tisa, acolo unde plănuiam
bătălia decisivă. Când, la 30 septembrie, au apărut primele trupe ruseşti, am
încercat să-i anunţăm pe sigheteni dar, spre surpriza noastră, telegraful nu
funcţiona. Liniile fuseseră tăiate. În această situaţie, am trimis un călăreţ care
însă nu a mai ajuns. Cum nu cunoşteam capacitatea inamicului, am încercat
să-i reţinem cu cei 1.200 de soldaţi pe care-i aveam. Luptele s-au dat într-o
vale îngustă, de-a lungul căii ferate, şi că am fost ajutaţi de artilerie, asta
în timp ce artileria rusească nu a reuşit să-şi aşeze tunurile. Au încercat din
toate puterile să le ducă sus pe munte, dar cum caii lor nu puteau urca, tunarii
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erau aceia care le târau pe povârnişuri: nefiind apăraţi, ne-a fost uşor să-i
împuşcăm unul câte unul. Am reuşit să reţinem divizia de muscali timp de 17
ore doar cu puşca, provovcându-le pierderi serioase în timp ce noi abia dacă
am avut câţiva morţi şi răniţi. În două rânduri au încercat şi lupte la baionetă
dar i-am respins uşor. Luptele au continuat şi la 1 octombrie, ruşii nereuşind
să avanseze nici măcar un metru. Până la urmă, a trebuit să recunoaştem că
1.200 de oameni nu pot face faţă unei divizii întregi. Ne-am folosit toate
forţele: chiar şi cei răniţi, după ce au fost pansaţi, s-au întors pe linia frontului.
Din felul în care am rezistat, inamicul a crezut că are de-a face cu trupe mai
consistente, aşa că nu ne-a oprit retragerea de care aveam nevoie ca să putem
ţine legătura cu Sighetul. La Valea Vişeului, de unde am putut deja telefona,
am primit ordin să mai reţinem ruşii o vreme. Între Valea Vişeului şi Bocicoi,
unde terenul nu era favorabil, am ocupat posturi şi am reţinut ruşii încă vre-o
şase ore, tim în care autorităţile au reuşit să golească comunele din spatele
nostru. În noaptea de 1 octombrie, ne-am retras la Sighet iar ruşii ne urmau
cu precauţie, aşa că, abia în ziua următoare au ajuns în oraş”.
Ştirea invaziei armatelor ruseşti a fost dusă în oraş de păstorii ruteni
chiar din primlele zile ale războiului, fapt care a provocat panică printre
locuitori: degeaba încerca primarul Szöllösy Antal să calmeze situaţia, cei cu
dare de mână au părăsit oraşul, comercianţii şi-au închis prăvăliile şi întreaga
activitate era paralizată. La 29 septembrie, s-a răspândit ştirea că ruşii sunt
deja în satele din apropiere şi că la noapte vor ajunge la Sighet. Populaţia a
luat cu asalt gara şi, cu toate eforturile autorităţilor de a calma situaţia, cine
a reuşit să urce în trenul de călători, s-a refugiat. Ceva mai încolo, drumul
ce duce la Câmpulung la Tisa, era blocat de zecile de căruţe, atelaje trase de
oameni şi chiar cărucioare de copii, toate încărcate până la refuz.
Ziua următoare a trecut fără evenimente. „Vor fi lupte grele” îşi
dădeau cu părerea cei rămaşi, convinşi că bătălia dintre muscali şi armatele
austro-ungare se va da la Sighet. Dar nu s-a întâmplat nimic. În ziua de joi,
1 octombrie, populaţia a fost anunţată că în gară au fost pregătite trenuri
pentru refugiaţi şi că cei care doresc, pot să plece. La această ştire, cei care nu
încăpuseră în trenul de persoane şi nici pe căruţe, s-au înghesuit în cele patru
trenuri de marfă şi au pornit în seara ploioasă şi rece. În ultimul tren, dotat şi
cu vagon de călători, se afla şi prefectul, ceferiştii şi o parte dintre consilieri.
Convoiul de refugiaţi care se îndreapta spre inima imperiului a fost urmat de
armată, jandarmerie, poliţie şi de lunga caravană de care ducea bolnavii şi
cadrele medicale.
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„Veselul nostru orăşel a ajuns pustiu ca un cimitir” scria un sighetean.
„Porţile şi ferestrele au fost ferecate, dor ici şi colo câte un lătrat de câine
mai tulbura tăcerea de mormânt ce se lăsase”. În această atmosferă sumbră,
cei câţiva consilieri rămaşi, împreună cu viceprimarul, profesorul pensionar
Dobay Sándor, au organizat o delegaţie care să primească armatele ruseşti
la intrarea în oraş. Acolo, un ofiţer tânăr însoţit de zece călăreţi, le-a ieşit în
întâmpinare. Dobay Sándor le-a explicat faptul că Sighetul nu era apărat, că
armata şi o mare parte a populaţiei a părăsit localitatea, şi că cei rămaşi se
bazează pe onoarea ofiţerilor ruşi ca oraşul să nu sufere de pe urma ocupaţiei.
Tânărul ofiţer le-a răspuns că va comunica cele auzite generalului de divizie
a cărui sosire era aşteptată în orice clipă. O parte dintre muscali a rămas cu
delegaţia, o alta a trecut în galop prin oraş: la întoarcere au raportat că, întradevăr, nu au întâmpinat nici o rezistenţă şi că n-au avut de suportat nici un
fel de neplăceri din partea populaţiei.
Se înserase când a sosit şi generalul care, după ce a ascultat raportul
asupra situaţiei, a promis că dacă nu va întâmpina rezistenţă şi nu vor avea
neplăceri din partea populaţiei, oraşul nu va păţi nimic. Pe timpul celor
două zile de ocupaţie rusească, la Sighet a domnit liniştea şi ordinea. A treia
zi, în rândul trupelor ruseşti s-a iscat neliniştea: plutoanele au început să
mărşăluiască de colo-colo, roţile afeturilor zguduiau pereţii caselor. Când
dinspre Câmpulung la Tisa se auziră bubuiturile tunurilor, sighetenii şi-au dat
seama că ocupaţia nu avea să mai dureze mult. Retragerea armatelor ruseşti
s-a petrecut în noaptea de 6 octombrie. Dimineaţa, Sighetul a fost trezit de o
trupă de puşcaşi polonezi care trecură în goană prin oraş. Pe loc, porţile, uşile
şi ferestrele s-au deschis iar populaţia a răsuflat uşurată: pentru oraş, războiul
se terminase. Ulterior s-a aflat că trupele ruseşti au fost distruse complet pe
Valea Vişeului şi la Rahău.
(din „A világháború Képeskronikája”

[Cronica în imagini a Războiului Mondial], editura Révai, nr. 26/4 aprilie, 1915)
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Ghibborim. Jews from Sighet in the First World War
(Summary)
Keywords: Jews, First World War,
Ghibborim, Sighet, regiment,
rank, decorations, enlisted, front,
demobilized.

Ghibborim ()גיבורים. Strong. Heroes. This is how The Bible calls the
warriors of Israel and is the name I decided to give to this article dedicated
to those Jews who fought in The First World War. The First World War
represented a cornerstone in the history of European Jews: the large number
of Jews living in the major war zones, the number of them drafted in the
army (on both sides) and the success of the their leaders in the policy of the
time, led to major changes in the European Jewish life and status.
The present article offers a short history of the presence of Jewish
warrior from the Bible times up to the First World War, and a list of those
Jews from Sighet who took part in the war, together with the date of
enlistment, division, regiment and rank, weather they were wounded, died
and decorated.
To elaborate this study, along with other important publications, I
largely used “A máramaros-ugocsa megyei 85-ik gyalogezred története”
de Pávai Mátyás Sándor („The History of the 85th Infantry Regiment from
Ugocsa and Maramureş”; Budapest, 1941), the collection of „A világháború
képes krónikája” („Illustrated Chronicle of the World War”; Révai, 19141918, Budapest) and „A hadviselt zsidók aranyalbuma. Az 1914-1918-as
világháború emlékére” („The Golden Album of Veteran Jews. In the Memory
of the 1914-1918 War”, Budapest, 1940).
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(Rezumat)

Cuvinte cheie: evrei, Primul Război
Mondial, Ghibborim, Sighet, regiment,
grad, decoraţii, înrolat, front, lăsat la
vatră.
Ghibborim ()גיבורים. Puternici. Eroi. Acesta este modul în care Biblia
îi numeşte pe războinicii lui Israel. Şi este numele pe care am decis să-l
dau acestui articol dedicat evreilor care au luptat în Primul Război Mondial.
Primul Război Mondial a reprezentat o piatră de temelie în istoria evreilor
din Europa: numărul mare de evrei care au trăit în zonele de război, numărul
lor în armata, precum şi succesul liderilor lor în politica vremii, a dus la
schimbări majore în viaţa evreiască europeană şi statutul lor.
Articolul de faţă oferă un scurt istoric al prezenţei războinicilor evrei
din vremurile biblice până la Primul Război Mondial, precum şi o listă a
acelor evrei din Sighet, care au luat parte la război, cu data de înrolarea,
divizie, regiment şi rang, perioada când au fost răniţi, când au murit şi când
au fost decoraţi.
Pentru a elabora acest studiu, alături de alte publicaţii importante,
am folosit pe scară largă “O Megyei máramaros-ugocsa 85-IK gyalogezred
története” de Pávai Mátyás Sándor (“Istoria Regimentul 85 din Ugocsa şi
Maramureş”, Budapesta, 1941), “O képes világháború krónikája” (“Cronică
ilustrată a războiului Mondial”, Revai, 1914-1918, Budapesta) şi “O hadviselt
aranyalbuma zsidók. Az 1914-1918-ca világháború emlékére (“ Album de
Aur a evreilor veterani. În Memoria războiului 1914-1918“, Budapesta,
1940).
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Câteva date privind organizarea activităţilor sportive
în Maramureşul interbelic

Grec Iuliu-Victor

Cuvinte cheie: sport, educaţie fizică,
pretură, teren, tir

P

„ entru fiecare persoană, sportul
Absolvent al Facultăţii de Istorie este un prilej de îmbunătăţire a felului
şi Filosofie, Universitatea ,,Babeş- său de a fi” spunea odinioară Pierre de
Bolyai’’,
secţia
Arhivistică, Coubertin. „Ai învins? Continuă! Ai
specializarea
Arhivistică-Istorie pierdut? Continuă!” afirma acelaşi Pierre
(2006). Masterat Socio-Antropologie
de Coubertin, care a reuşit să surprindă în
Istorică, Facultatea de Istorie şi
Filosofie, Universitatea ,,Babeş- doar câteva cuvinte, lucruri pentru care
Bolyai’’ Cluj-Napoca (2007). Arhivist ne-ar trebui o viaţă pentru a le povesti
la Arhivele Naţionale Satu Mare 2008- şi încerca. Am ales aceste cuvinte cu
2010, iar din anul 2010 până în prezent privire la sport, deoarece şi începuturile
la Arhivele Naţionale Maramureş. sportului modern se leagă de Pierre de
Domenii de interes: sport, învăţământ Coubertin.
şi socio-antropologie.
Noţiunea de întrecere sportivă
aşa cum o cunoaştem noi astăzi, apare
la greci în timpuri străvechi, legată mai întâi de ritualurile funerare şi de
sărbătorirea eroilor. Apogeul va fi atins, evident, de Jocurile Olimpice
organizate la Olimpia.
Sportul modern începe cu olimpiada din anul 1896 de la Atena.
Despre activitatea sportivă în România se poate vorbi începând cu a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Într-o etapă premergătoare, înainte de
anul 1850, s-au organizat câteva societăţi de gimnastică şi de vânătoare la
Bucureşti, Sibiu, Braşov, Galaţi, Mediaş, Brăila. Există documente care
atestă înfiinţarea unor societăţi, asociaţii, cluburi şi competiţii sportive în a
	

http://www.sportrevolution.ro/stire-%C3%8Enceputurile-jocurilor-olimpice-4473.html, 22
septembrie 2012.
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doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi care reprezintă nucleele dezvoltării
sportului românesc.
În ordine cronologică, primele societăţi şi cluburi sportive înfiinţate
la noi în ţară au fost: Societatea de Dare la Semn Bucuresti - 1862, în
care se practica în exclusivitate tirul; Societatea Centrală Română de Arme,
Gimnastică şi Dare la Semn (cunoscută şi sub denumirea de Tirul) - 1876,
Bucureşti , cu un rol deosebit în dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului
românesc, prin organizarea sistematică a concursurilor şi instituirii de noi
ramuri sportive. Societatea a fost înfiinţată de către profesorii Gheorghe
Moceanu şi Constantin Constantiniu; Jockey - Club, 1862, Iaşi; Bukarester
Turnverein, 1867; Asociaţia de gimnastică, 1869, Arad; Prima societate
vânătorească, 1870, Bucureşti, cu un regulament ce prevedea disciplina,
ordinea, protecţia animalelor, precum si amenzile pentru cei care încălcau
regulile; Societatea ,,Equestra’’ Română, 1872, Bucureşti (în anul 1875
a devenit Jockey Club); Societatea de patinaj, 1872, Cluj; Societatea de
popice, 1873, Bucureşti; Reuniunea română de gimnastică şi cântări, la
Braşov, în 1874; Reuniunea de gimnastică, la Timişoara, în anul 1875;
Societatea de gimnastică, la Galaţi, în anul 1876; Societatea internaţională
de tir şi gimnastică, la Iaşi, în anul 1877; Societatea Olimpică Română,
la Bucureşti, în 1883; Clubul ciclist ,,Velocitas’’, la Timişoara în 1886;
Asociaţia de canotaj Mureşul, la Arad în anul 1890; Societatea profesorilor
de gimnastică şi arme din România, Bucureşti, 1893; Clubul sportiv
Ardelean, la Cluj în anul 1897; Clubul atletic Timişoara, la Timişoara în
anul 1899; Clubul Raqueta, la Bucureşti în anul 1899; Societatea Viitorul
(a elevilor de la Liceul „Gheorghe Lazar” şi apoi elevilor din toată ţara) la
Bucureşti în anul 1901; Automobil Club Român, la Bucureşti în anul 1903;
Clubul de fotbal Olimpia şi Colentina la Bucureşti în anul 1904; Societatea
Înainte, la Bucureşti în anul 1905.
Datorită creşterii numărului de asociaţii şi cluburi sportive, a
întrecerilor şi competiţiilor organizate, în anul 1912, a luat fiinţă „Federaţia
Societăţilor Sportive din România”, realizându-se astfel cadrul organizatoric
necesar dezvoltării ulterioare a activităţii sportive. FSSR a condus 12 comisii
centrale: atletism (alergări pe jos şi concursuri), football-rugby (rugby-ul de
astăzi), football asociaţie (fotbalul de azi), lawn tenis (tenis de câmp), scrimă,
ciclism, tir, sporturi de iarnă, canotaj, nataţie, gimnastică şi oină.
Dezvoltarea înregistrată de sportul românesc până în preajma anului
1916, întreruptă de declanşarea Primului Război Mondial a constituit baza
	

http://www.scritube.com/timp-liber/sport/PRIMELE-SOCIETATI-SI-CLUBURI-S35385.php
22septembrie 2012.
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organizatorică care a impulsionat această activitate în perioadele următoare.
În anul 1920 se afiliază noi cluburi la FSSR, care ajunge la peste
4000 de membri şi 50 de cluburi, iar pentru coordonarea întregului teritoriu
s-au creat şapte comitete regionale ale FSSR: Braşov, Cluj, Regiunea de
Vest (Banat, Arad, Hunedoara), Regiunea Moldova, Regiunea Bucovina,
Regiunea Muntenia si Regiunea Oltenia.
În această etapă se evidenţiază o serie de noi ramuri de sport: baschet,
volei, alpinism, tenis de masă, box, canotaj, handbal precum şi apariţia mai
consistentă a sexului feminin în practicarea unor discipline: înot, handbal,
volei, atletism, baschet. În anul 1922 au apărut primele forme de profesionism
la box si fotbal.
Un rol important în organizarea acţiunilor sportive studenţeşti l-a
avut Societatea Academică ,,Petru Maior’’, constituită în anul 1862 de către
studenţii români care studiau la Budapesta şi „România Bună”, înfiinţată în
anul 1864 la Viena. Studenţii sportivi ardeleni, membrii ai acestor societăţi,
au obţinut rezultate deosebite în competiţii. S-au remarcat Simion Nemeş,
la concursul internaţional de tir din anul 1910 de la Viena, Teofil Moraru,
campion la aruncarea greutăţii, Virgil Salvanu, sportiv multilateral, campion
de box al oraşului Budapesta în anul 1912 şi medaliat cu argint în 1919 la
„Jocurile Armatelor Interaliate” desfăşurate la Paris.
Un eveniment important a avut loc la data de 20 ianuarie 1913,
când în cadrul Societăţii Academice ,,Petru Maior’’ a luat fiinţă „Secţia
Sportivă” care s-a implicat apoi activ în organizarea unor acţiuni sportive în
Transilvania.
De la nivelul studenţimii, curentul sportiv s-a transmis în tot Ardealul
şi astfel apar primele unităţi sportive organizate: Clubul Sportiv ,,Gloria’’, în
1913 la Arad; Societatea de gimnastică, sport şi exerciţiuni în anul 1913 la
Sibiu; Clubul Sportiv Ardelean (sau Clubul Sportiv al Tinerimei Române),
în anul 1914 la Cluj (cu disciplinele sportive: atletism, fotbal, gimnastică,
scrimă, tir, box, trântă).
În spiritul curentului sportiv care a cuprins masa de studenţi, la
începutul primului an universitar românesc din Cluj, 1919-1920, sub egida
Centrului studenţesc se înfiinţează „Societatea Sportivă a studenţilor
universitari” (S.S.S.U.), care va deveni clubul sportiv “U”, atât de cunoscut
şi iubit în Cluj şi România.
La Bucureşti, în anul 1916, din iniţiativa profesorului Traian Lălescu,
se înfiinţează prima organizaţie sportivă studenţească, Sporting Club
Universitar, devenit Sportul Studenţesc, cu o echipă de fotbal şi una de rugby.
Ulterior s-au mai înfiinţat Clubul sportiv al mediciniştilor la Bucureşti în anul
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1920, Clubul sportiv ,,Politehnica’’ la Timişoara, în anul 1920, Politehnica
din Bucureşti, în anul 1927, Dreptul din Bucureşti în anul 1941 etc.
Primele întreceri la sporturile de iarnă (schi şi bob) au avut loc în
anul 1930.
O dată istorică pentru educaţia fizică din România a rămas ziua de 17
iunie 1922, când au apărut „Statutele Federaţiunii Societăţiilor de Sport din
România (F.S.S.R.)” , care au fost modificate de „Legea Educaţiei Fizice”
din 25 iulie 1929, prin care s-au stabilit normele de funcţionare a două
instituţii de stat în domeniul educaţiei fizice şi sportului: Oficiul Naţional
de Educaţie Fizică (ONEF) înfiinţat în acelaşi an; “Institutul Naţional de
Educaţie Fizică” (INEF), primul institut superior de educaţie fizică şi sport
din România, care şi-a început activitatea la 1 decembrie 1922 la Bucureşti.
Consiliul profesoral al Institutului a avut prima şedinţă la 25 noiembrie
1922, urmată de deschiderea festivă a anului la data de 29 noiembrie, iar la 1
decembrie 1922 au început cursurile.
În acest context şi în Judeţul Maramureş a ajuns, ca urmare a
ordinului circular al Ministerului de Interne nr. 58384 din 08 august 1922,
copia după adresa Casei Culturii Poporului nr. 41/1922, prin care se aducea
la cunoştinţă faptul că, în curând va apărea un „Buletin al Educaţiei Fizice” şi
rugămintea de a informa asupra posibilelor abonamente. Prin legea publicată
în Monitorul Oficial nr. 173 din 03 noiembrie 1922, Casa Culturii Poporului,
avea prin Oficiul Naţional de Educaţie Fizică, sarcina de a îndruma pe cale
ştiinţifică regenerarea poporului român, precum şi pregătirea sa pre şi post
regimentară, cu scopul de a sprijini şi mai mult apărarea ţării şi de a înlesni
reducerea serviciului militar. Această activitate a început prin organizarea
Institutului Naţional de Educaţie Fizică, în colaborare cu Ministerul de
Instrucţie şi Ministerul de Război. Acest Institut urma să formeze profesorii de
educaţie fizică ai şcolilor secundare, normale, militare, precum şi conducătorii
responsabili ai tuturor societăţilor de cultură fizică din cuprinsul ţării.
În acest sens, Pretura Plăşii Iza informează prefectura că, în jurisdicţia
sa, comunele nu au fonduri disponibile pentru a se abona la Buletinul de Educaţie
Fizică, iar Primăria Sighetu Marmaţiei anunţa că doreşte să se aboneze.
	
	
	
	
	
	

http://www.scritube.com/timp-liber/sport/PRIMELE-SOCIETATI-SI-CLUBURI-S35385.php
22
septembrie 2012.
C. Hamangiu Codul General al României Legi Nou de Unificate vol. XIII-XIV 1922-1926 continuare
la vol XI-XII ed. Universală Alcalay & Co, p. 181-187.
Monitorul Oficial nr. 196 din 4 septembrie 1929.
http://www.scritube.com/timp-liber/sport/PRIMELE-SOCIETATI-SI-CLUBURI-S35385.php.
AN MM, Fond Prefctura Judeţului Maramureş, Seria Secretariat-Administrativ, inv. nr. 1006, dosar
nr 73/1927, f. 1-2.
Ibidem, f. 3-4.
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Acelaşi Minister de Interne trimitea o nouă circulară, cu nr. 39316
din 10 iunie 1922 prefecturilor, prin care aducea la cunoştinţă art. 36 din
Legea Casei Culturii Poporului, publicată în acelaşi Monitor Oficial
amintit mai sus, prin care statul ceda terenuri în fiecare comună pentru a fi
folosite pentru sport. Astfel comunele aveau obligaţia ,,să rezolve de îndată
terenurile necesare terenurilor de sport şi tir’’. Aceste terenuri trebuiau să
îndeplinească următoarele condiţii: să fie în apropierea comunei, să nu fie
expuse inundaţiilor, să aibă lungime de cel puţin 150 m şi lăţime de 100
m, să fie netede sau uşor de netezit, dacă e posibil să fie situate la poalele
unui deal. De asemenea, ,,poligoanele trebuiau să fie în afara comunei, dar
în apropiere, cât mai izolate de locurile de trecere şi păşune, pe cât posibil
fundurile şi laturile să fie sprijinite pe un deal, se recomanda alegerea într-un
fund de vale, câmpul să fie plan sau în aşa fel încât să se poată vedea ţintele
de orice fel, din orice poziţie a trăgătorului, să fie orientate înspre miazănoapte ca să fie ţintele luminate mai bine, să se testeze terenurile să nu fie apa
la o adâncime mai mică de 1,50 m şi să nu fie pietroase’’. Terenurile de sport
trebuiau şi împrejmuite.
Cum era normal fiecare comună a informat prefectura, după caz, dacă
deţin terenuri sau nu. Aceasta s-a întâmplat doar după ce Oficiul Naţional
de Educaţie Fizică şi Pregătire Militară pre şi post Regimentară a adus la
cunoştinţă prefectului judeţului prin adresa nr. 764 din 1 martie 1923, că sunt
prea puţine comune din judeţ care au trimis informaţiile solicitate10. Astfel,
prin adresa nr. 12 din 11 ianuarie 1923, primpretorul Preturii Iza informa că,
în conformitate cu raporturile notarilor din plasă, nu sunt terenuri disponibile,
fiind nevoie de exproprieri11, iar primarul oraşului Sighet informa că, planul
terenului rezervat pentru câmpul de sport a fost înaintat Oficiului12. În schimb
Pretura Plăşii Vişeu anunţa că fiecare comună din pretură deţinea teren şi
local pentru sport13.
A fost nevoie ca Bucureştiul să revină în luna octombrie printr-o nouă
adresă pentru a responsabiliza conducerea judeţului să dispună a se pune
în vedere administraţiilor comunale din judeţ să dea toată atenţia rezervării
terenurilor de sport şi tir, deoarece în caz contrar, Legea pentru Educaţie
Fizică nu va putea fi aplicată, cu atât mai mult cu cât Oficiul Naţional de
Educaţie Fizică a intervenit pe lângă Ministerul Agriculturii, mai exact Casa
Centrală de Împroprietărire, care a şi dat ordin Consilieratelor Agricole
	
10
11
12
13

Ibidem, f. 5-6.
Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 10.
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să ajute în vederea rezervării acestor terenuri acolo unde comunele nu au
putut să o facă14. Printre preturile care s-au conformat a fost şi Pretura Plăşii
Sighet, care a înaintat lista comunelor care au rezervat teren: Crăciuneşti,
Bocicoiul Mare şi Lunca, Sarasău şi Iapa, Săpânţa, Teceul Mic şi Remetea15.
În Pretura Plăşii Iza, doar comunele Săcel, Seliştea, Rozavlea, Botiza şi Glod
aveau teren de sport şi tir16. Cel mai bine din acest punct de vedere era situată
Pretura Plăşii Şugatag: Ocna Şugatag care avea rezervat teren, ce nu fusese
încă expropriat, Breb cu teren expropriat dar nu definitiv, la fel Hoteni,
comunele rurale Budeşti, Bârsana, Sârbi, Văleni, Călineşti, Hărniceşti, Sat
Şugatag, Deseşti, Crăceşti, Giuleşti, Fereşti, Corneşti, Berbeşti, Vad, Valea
Porcului aveau teren rezervat, iar comunele Onceşti şi Năneşti aveau teren
expropriat la Dumbrava17.
Prin acestea era evident că se încerca să fie adus şi Judeţul Maramureş
pe linia celorlalte judeţe din punct de vedere al organizării sportive. Un
ajutor vine din partea Automobil Clubul Regal Român care a organizat un
raliu, cuprinzând şi judeţul Maramureş pe harta traseului. Printr-o adresă din
data de 14.05.1926 se aducea la cunoştinţa următoarelor primării din judeţ:
Crăceşti, Deseşti, Hărniceşti, Sat Şugatag, Giuleşti, Berbeşti, Vad, Iapa,
Sarasău, Câmpulung, Săpânţa, Remeţi, Teceul Mic, Valea lui Francesc să se
ia măsurile necesare în datele de 2 şi 3 iunie, ca pe şoselele naţionale care
trec prin localităţile mai sus amintite să se facă „o bună pază a circulaţiei
astfel ca orice vehicul ce s-ar afla pe şosea să meargă absolut pe dreapta,
iar la semnalul dat de automobilul concurent, spre mai multă siguranţă,
vehiculele să se oprească pe loc, să nu fie lăsaţi căruţaşii să doarmă în
căruţă. Să se interzică absolut animalele slobote pe şosea/cai, viţei, etc./mai
ales mânjii cari merg de obicei slobozi de căruţe.”18 Totodată se aducea la
cunoştinţă, faptul că A.S.R. Principele Nicolae va lua parte ca şi concurent19.
Drept recunoştinţă, datorită implicării conducerii judeţului, Automobil Club
Regional Cluj a transmis prefectului, prin adresa nr. 1240/1926 din data de
14 iunie 1926, mulţumiri pentru sprijinul larg dat delegaţilor societăţii în
executarea programului fixat, inclusiv Maiestatea Sa Regală şi A.S. Regală
Principele Nicolae a transmis mulţumiri prin intermediul clubului20.
O altă dovadă a faptului că în judeţ mişcarea sportivă lua amploare,
14
15
16
17
18
19
20

Ibidem, f. 14.
Ibidem, f. 16.
Ibidem, f. 23.
Ibidem, f. 25.
Ibidem, dosar nr. 110/1926, f. 2.
Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 3.
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reiese din programul dedicat sărbătoririi zilelor Unirii din data de 10 mai
1929: conform programului urma a se organiza o mare serbare sportivă în
Grădina Morii din Sighet, cu concursul armatei şi al cluburilor sportive21,
urmând a se desfăşura un program special. De asemenea, o altă sărbătoare
la care urmau a se organiza competiţii sportive era ziua Marinei (15 august
1929), când se organizau serbări nautice, mai exact curse de bărci cu rame
şi pânze, curse de înotători, respectiv jocuri marinăreşti22, care urmau a se
desfăşura sub egida Ligii Navale Române, înfiinţată sub înaltul patronaj al
M.S. Regina Maria şi cu sprijinul A.S.R.Pr.Regent Nicolae şi al Principesei
Ileana23. Totodată din acest an se hotărăşte serbarea zilei Marinei în data de
15 august, în fiecare an.
Aceeaşi Ligă Navală, de această dată sub Înalta Preşidenţie a
Maiestăţii Sale Regele Carol al II-lea, care urmărea încă de la început săşi dezvolte activitatea în înot şi canotaj era interesată de bazele sportive
dedicate sporturilor nautice, care existau şi pe raza judeţului Maramureş24 .
Spre exemplu în oraşul Sighet 2 ştranduri: Baia Tisa, situat la capătul străzii
Locotenent Popescu, (băile se făceau în apa Tisei, care curgea repede, nefiind
bună pentru o şcoală de înot); Astra care era situat lângă râul Iza, în Parcul
Eminescu, (băile se făceau în apa Izei şi într-un bazin de 14 m lungime,
ştrandul fiind bun pentru canotaj)25. În preturile Iza26, Vişeu27 nu erau bazine
sau ştranduri, iar în pretura Şugatag exista un ştrand cu apă sărată în comuna
rurală Ocna Şugatag28.
Din documentele cercetate avem informaţii referitoare la înfiinţarea
de cluburi sportive pe raza Judeţului Maramureş, cum ar fi clubul atletic
„Samson” din Sighet, (căruia i s-a cerut să pună la dispoziţia autorităţilor:
actul constitutiv, statutele în copie, data de când activează societatea, data
când a cerut Tribunalului acordarea personalităţii juridice şi un tabel cu
numele şi prenumele, domiciliul şi ocupaţia persoanelor din Comitetul de
Conducere şi Consiliul de Administraţie)29, sau Clubul ,,Union’’ din Sighet
care a înaintat către Prefectura Judeţului Maramureş o solicitare de înscriere
în lista societăţilor întocmită de Tribunalul Maramureş30.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ibidem, dosar nr. 45/1929, f. 1.
Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 4.
Ibidem, dosar nr. 70/1932, f. 7.
Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 5.
Ibidem, dosar nr. 45/1929, f. 3.
Ibidem, dosar nr. 34/1932, f. 3.
Ibidem, f. 13.
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În documente există informaţii cu privire la înfiinţarea Comitetului
Judeţean al Sportului Rural, respectiv al subcomitetelor de plasă pentru
dezvoltarea şi cultivarea sportului la sate. Din procesul verbal încheiat
la data de 27 august 1939, rezultă că s-a constituit subcomitetul de plasă
pentru dezvoltarea şi cultivarea sportului la sate în Pretura Plăşii Iza31, iar
din procesul verbal încheiat la 19 septembrie 1939, că a luat fiinţă Comitetul
Judeţean al Sportului Rural32.
Alte subcomitete judeţene ale sportului rural au fost înfiinţate în
Pretura Plăşii Şugatag, la data de 10 octombrie 193933, în Pretura Plăşii Sighet
la 22 octombrie 1939, care avea chiar un program de lucru (organizarea
stadionului de fotbal, înscrierea tineretului pentru echipe de antrenament,
cumpărarea de mingi şi cele necesare împreună cu echipamentul jucătorilor)34,
în Pretura Plăşii Vişeu la 8 noiembrie 193935.
O adresă interesantă este cea trimisă de către Pretura Plăşii Şugatag,
Prefecturii Judeţului Maramureş din care aflăm că sportul în comune se
execută în cursul anului, de către elevii străjeri şi de către tinerii premilitari
cu ocazia şedinţelor, unde sunt terenuri. Existau neajunsuri deoarece nu în
toate comunele erau amenajate terenuri de sport şi deoarece locuitorii purtau
încălţăminte tip opincă şi nu ghete corespunzătoare pentru football36.
O ultimă informaţie în ceea ce priveşte sportul înaintea începutului
celui de-al Doilea Război Mondial identificată în documentele cercetate,
este cea referitoare la organizarea unui concurs de schi în oraşul Sighet, sub
egida U.F.S.R., Federaţia Română de Schi Bucureşti, respectiv a Federaţiei
Române de Schi Regională din Maramureş, care s-a desfăşurat în zilele de 2
şi 3 martie 1940 în zona Câmpului Negru37.
În concluzie, şi în judeţul Maramureş a existat o activitate în ceea
ce priveşte promovarea sportului în perioada interbelică, având în vedere
că de la centru s-a dorit extinderea sportului la nivelul tuturor maselor şi al
localităţilor, inclusiv la sate. În aceeaşi măsură, inclusiv membrii familiei
regale a României s-au implicat în acest demers.

31
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Ibidem, dosar nr. 6/1939, f. 3.
Ibidem, f. 10.
Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 14-15.
Ibidem, f. 16.
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Some data on the organization of sports activities
in the Interwar Maramures
(Summary)

Keywords: sport, physical education,
„pretură”, land, shooting
In this short presentation we tried to capture some aspects of the
organization of sports activities in Maramureş County, in the Interwar Period
by the local and central administration. At the same time, based on archive
documents, we present some competition and also sports clubs founded in
this period.
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(Rezumat)

Cuvinte cheie: sport, educaţie fizică,
pretură, teren, tir
În această scurtă prezentare am încercat să surprindem unele
aspecte ale organizării activităţii sportive în judeţul Maramureş, în perioada
interbelică, de către reprezentanţii administraţiei locale şi centrale. Totodată,
pe baza documentelor de arhivă ne-am oprit asupra unor competiţii sportive
şi cluburi, înfiinţate în această perioadă.
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Câteva aspecte legate de contribuţia lui Alexandru
Rusu la elaborarea statutelor Uniunii Mariane a
Femeilor Române Unite
Cuvinte cheie: statute, Alexandru Rusu,
reuniune mariană, asociaţie, grecocatolic, Maria
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Înainte de a aborda problematica

enunţată din titlul acestui studiu se
impune precizarea a câteva lucruri legate
de Uniunea Mariană a Femeilor Române
Unite. În timpul mitropolitului Victor
Mihalyi odată cu înfiinţarea primelor
reuniuni mariane în Biserica grecocatolică, s-a pus problema coordonării
activităţii lor într-o Centrală a reuniunilor.
Strâns legată de această tematică a fost
şi necesitatea elaborării unui statut tip,
care să servească drept model pentru
toate reuniunile mariane ce funcţionau la
acea dată sau pentru cele ce urmau să se
înfiinţeze. Pe toată perioada desfăşurării
acestor chestiuni Alexandru Rusu a fost implicat în calitate de preşedinte
al Reuniunii Mariane a elevilor de la Liceul de băieţi din Blaj în perioada
1912-1918, apoi ca membru al comisiei de elaborare a statutelor, iar ca
episcop greco-catolic de Maramureş a sprijin şi încurajat reuniunile mariane
şi congregaţiile mariane ale elevilor de liceu.
În studiul de faţă ne propunem să aducem în discuţie contribuţia
lui Alexandru Rusu la procesul de elaborare a statutelor Uniunii Mariane a
Femeilor Române Unite. Considerăm că acest lucru este necesar deoarece
	

Silvestru A. Punduş, Clemente Plăianu, Cei 12 episcopi martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma
Greco-Catolice, Casa de Editură Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1998, p. 53. Reuniunea Mariană a
elevilor de la Liceul de băieţi din Blaj a fost înfiinţată de Alexandru Nicolescu în 1909, apoi condusă
de Alexandru Rusu 1912-1918, pentru ca ulterior să o conducă pr. Septimiu Tudoran.
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Alexandru Rusu a manifestat nu doar o opinie critică, ci de fiecare dată
prezenta argumente pro şi contra la diversele chestiuni supuse dezbaterii şi
consultării publice. Demersul nostru porneşte de la o serie de documente
aflate în Fondul Mitropolia Română Unită-Blaj Acte înregistrate, aflat la
Serviciul Judeţean Alba a Arhivelor Naţionale.
Elaborarea unui proiect de statute nu se putea face fără consultarea
tuturor protopopilor, preoţilor şi a reuniunilor existente. Pe baza opiniilor
acestora urma să fie elaborat statutul final. Încă din 1912 Episcopia grecocatolică de Lugoj a pus la dispoziţie reuniunilor statute tip de funcţionare.
Episcopia greco-catolică de Gherla a publicat statutele tip în 1913, iar în
Arhidieceza greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş primele statute tip au
fost elaborate în 1916. Proiectul de statute elaborate de Ştefan Roşian şi
Alexandru Nicolescu în 1915, intitulat Statutele Uniunii reuniunilor mariane
din Arhidieceza greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş, a fost trimis într-un
exemplar protopopilor şi preoţilor pentru a-l consulta şi a face propuneri în
partea stângă a articolelor pentru îmbunătăţirea conţinutului.
Încă de la acestă primă propunere de proiect Alexandru Rusu a început
să-şi exprime opiniile legate de oportunitatea şi necesitatea unei centrale a
reuniunilor mariane. Pentru a-şi face cunoscute părerile a ales să publice un
articol în publicaţia Cultura Creştină din Blaj. În acest articol lăuda iniţiativa
demarării procesului de constituire a reuniunilor mariane, dar identifica şi
anumite probleme. Cu toate acestea finalitatea unui asemenea proiect era
singurul lucru care conta, reuniunile mariane fiind considerate „o adevărată
fortăreaţă modernă în sânul bisericii noastre”. Şi procesul de consultare a
preoţilor era văzut ca fiind benefic pentru proiectul final de statute, doar pe
baza unor opinii contradictorii se putea naşte ceva viabil; „…observările ce
se vor face din afară pe marginea proiectului, vor fi poate mai obiective şi
fără considerări la persoanele care au lucrat proiectul- numele cărora era
poate mai bine, dacă, din acest motiv, nici nu s-ar fi comunicat cu protopopii, dar scopul nostru e mai cu seamă, să ne exprimăm bucuria sinceră ce o
simţim pentru acest început de organizare internă, făcută în timpul războiului
pentru o vreme de pace ce are să vină”. În continuare nu putea să nu constate
consecinţele benefice pe care puteau să-l aibă reuniunile mariane asupra
Bisericii şi asupra societăţii în general. „Nespus de mare este binele, pe care
	
	

Nicolae Brânzeu, Apostolatul direct al femeii, în Flori de Crin Revistă feminină, Şimleul Silvaniei,
an I, nr. 4-5, octombrie-noiembrie 1932, p.6-8.
Arhivele Naţionale Alba, Fond Mitropolia Română Unită- Blaj Acte înregistrate (în continuare
AN Alba, Fond MRUB Acte înregistrate), Dosar 6481/1936, f. 45-51; Arhivele Naţionale Mureş (
în continuare AN Mureş), Fond Protopopiatul gr.cat. Târgu Mureş, Dosar 1119/1914, f. 14-17; AN
Mureş, Fond Protopiatul gr.cat. Luduş, Dosar 131/1916, f. 2-6.
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poate să ni-l aducă, pe întreagă linia, consolidarea convingerilor religioase
în sufletele credincioşilor noştri, şi după ce reuniunile mariane s-au dovedit
de mijloace foarte potrivite pentru acest scop, o propagandă mai intensivă,
făcută de sus, în interiorul lor şi gândul unei mai strânse organizări a celor
existente vine ca o adevărată revelaţie”. Centralizarea reuniunilor mariane
şi propaganda în vederea înfiinţării de noi reuniuni mariane, reprezentau
în viziunea lui Alexandru Rusu doar prima etapă în pocesul de constituire
a Uniunii Mariane, sugerând că era necesar să se facă ample dezbateri în
vederea redactării definitive a statutelor. „Centralizarea reuniunilor noastre
de femei şi propaganda ce se face în interesul lor, ni-se prezintă ca un foarte
serios început în această direcţie, şi de aceea o salutăm cu toată căldura
sufletului nostru”.
Proiectul arhidiecezan din 1916 era considerat drept o copie a
statutelor similare ce existau în Episcopia greco-catolică de Gherla-Cluj, fapt
ce a dus la strecurarea unor anumite „lacune şi greşeli destul de însemnate”
în textul statutelor, ce puteau fi îndreptate doar prin consultarea celor care
beneficiau de experienţă şi expertiză în acest sens. Propunerile şi sugestiile
celor din afară veneau să completeze lipsurile proiectului. „Am studiat şi
noi acest proiect de statute, lucrat după statute similare, puţin îngrijite, din
dieceza gherleană, şi suntem de părere că a fost un gând foarte bun acela,
de a nu veni dintr-odată cu statutele gata, ci numai cu un proiect al lor,
care va putea fi supus unor îndreptări pe cât de folositoare pe atât şi de
necesare. Proiectul nostru arhidiecezan are anume, după părerea noastră,
câteva lacune şi greşeli destul de însemnate, pentru suplinirea respectiv
corectarea cărora este foarte bine, că s-a lăsat deschisă pomenita cale a
anchetei dispuse. Preoţimea noastră dinafară, în sânul căreia sunt atâţea
care pot şi vor să spună o vorbă cuminte- sprijinită poate şi de experienţa
mai îndelungată- în această chestiune atât de importantă, a primit, pe cât
ştim, cu multă însufleţire iniţiativa din centru, şi nu ne îndoim că în curând
vor sosi, din toate părţile, răspunsurile aşteptate. Pe temeiul acestora, la
care vom alătura, la timp potrivit, şi părerile noastre, se vor închega statutele
definitive ale centralei plănuite, în cadrele căreia pulsul de viaţă al mişcării
noastre marianiste va trebui să bată cu mai multă putere şi să producă mai
multe roade ca până acum”.
	
	
	

Alexandru Rusu, Centrala reuniunilor noastre mariane- Din prilejul publicării „proiectului de statute
a reuniunii femeilor gr.-catolice române din arhidieceză”, în Cultura Creştină, Blaj, an VI, nr. 10, 25
mai 1916, p. 290.
Ibidem, p. 291.
Ibidem, p. 289-290.
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Pe marginea conţinutului statutelor Alexandru Rusu a făcut câteva
aprecieri şi mai multe sugestii ce urmăreau lămurirea unor aspecte neclare,
care în viziunea sa solicitau precizări suplimentare. Considera că ideea
centralizării tuturor reuniunilor va avea consecinţe pozitive în privinţa
creşterii numărului de membri. Dar sublinia că: „nu mă mulţumeşte în
nici o privinţă şi că o organizare a reuniunilor noastre după aceste statute
o socotesc greşită şi fără de folos”, mai ales că „proiectul este o muncă
binişor pripită”. Nemulţumirea sa se datora ambiguităţii în ceea ce priveşte
modalitatea de înfiinţare a Centralei reuniunilor, existenţa a două viziuni în
acest sens putea creea disfuncţionalităţi: „… înfiinţăm o reuniune-mamă, din
care se desfac apoi cu timpul reuniunile-filiale, care râmân însă în strânsă
legătură cu reuniunea-mamă din partea căreia se conduc, ori apoi mai
multe reuniuni deja înfiinţate ca de la sine stătătoare, dar cu acelaşi scop, le
centralizăm în cadrele unui organism central, cârmă peste toate reuniunile
pentru a putea lucra mai unitar şi mai cu efect. Nu văd însă de loc avantajele
unei organizări combinate în forma pe care ni-o prezintă proiectul”. Aşa
numita organizare combinată se datora realităţilor existente la acea dată în
Arhidieceză şi în episcopiile sufragane. În Episcopia greco-catolică de Oradea
procesul de înfiinţare de reuniuni mariane a pornit de la Reuniunea Mariană
din Oradea, care a pus la dispoziţie statutele sale şi a înfiinţat reuniuni
filiale. În celelalte episcopii putem constata cealaltă viziune, semnalată de
Alexandru Rusu. Acesta nu se limiteză doar la critica proiectului, ci face şi
propuneri printre care putem semnala necesitatea elaborării unui regulament
intern separat de statute; elaborarea unui nou proiect de statute pornind de la
idea centralizării reuniunilor existente şi a celor ce vor fi înfiinţate ulterior;
numirea unei comisii de trei membri pentru elaborarea noului proiect pe baza
propunerilor; supunerea proiectului aprobării Consistoriului şi intrarea lui
în vigoare cât mai repede. Observaţiile lui Alexandru Rusu au fost luate în
considerare de forurile de conducere, motiv pentru care a fost invitat să se
implice activ în redactarea noului proiect.
În 7 august 1917 Alexandru Rusu s-a alăturat lui Ştefan Roşian şi
Alexandru Nicolescu în comisia pentru elaborarea proiectului de statute. La
scurtă vreme, în 20 decembrie 1917 comisia înainta noul proiect, motivândşi munca astfel: “Noul proiect îmbrăţişează reuniunile mariane de orice
categorie şi nu numai pe acelea de femei, fiindcă am socotit că e bine, ca
în organismul central ce se va face să aibă un sprijin şi un îndrumător şi
	
	
	

AN Alba, Fond MRUB Acte înregistrate, Dosar 6481/1936, f. 293.
Ibidem, f. 294.
Ibidem, f. 296.
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reuniunile mariane de bărbaţi, elevi ş.a., care tot mai multe vor trebui să
se formeze alături de cele ale femeilor”. Şi acest proiect intitulat Statutele
Uniunii Centrale a reuniunilor mariane din Arhidieceza gr.cat. de Alba-Iulia
şi Făgăraş a fost supus dezbaterii şi consultării celor avizaţi.
Pe baza propunerilor comisia formată din Alexandru Rusu, Ioan
Bălan şi Ştefan Roşian a elaborat Statutele Uniunii Centrale a reuniunilor
pii şi Statutele tip pentru reuniunile mariane de femei, ce au fost tipărite sub
formă de broşură şi puse la dispoziţia tuturor reuniunilor mariane. Pastorala în
chestia organizării reuniunilor pii nr. 1493/ 16 martie 1924 hotăra înfiinţarea
Uniunii Centrale şi a primului comitet din care făcea parte şi Alexandru
Rusu, în calitate de canonic mitropolitan. După această etapă pentru mai
mulţi ani s-a amânat punerea în aplicare a planului, deoarece se aştepta
creşterea numărului de reuniuni mariane şi înfiinţarea Asociaţiei Generale
a Românilor Uniţi ( AGRU), sub conducerea căreia să se federalizeze toate
reuniunile.
Federalizarea a avut loc în cadrul Congresului general AGRU
de la Dej din 21-22 noiembrie 1933. Poziţia Episcopiei greco-catolice de
Maramureş exprimată prin vocea lui Alexandru Rusu, se dovedeşte şi de
această dată diferită. Episcopul considera că proiectul de statute „are încă
nevoie de clarificare şi precizare înainte de a fi turnat în statute”, solicitând
o amânare. Observaţiile făcute vizau precizare clară a scopului urmărit de
această federalizare, care în viziunea episcopului ducea la o separaţie clară
a AGRU-lui eminamente masculin de Reuniunile Mariane eminamente
feminine. Această opţiune contrazicea intenţia iniţială, şi anume existenţa
unor secţii speciale dedicate celuilalt sex în cele două societăţi religioase.
Includerea tuturor reuniunilor feminine în Uniune nu făcea necesară păstrarea
denumirii de “Uniune Mariană”. Proiectul trebuia să ia în calcul şi înfiinţarea
reuniunilor mariane destinate bărbaţilor.
Statutele au fost aprobate în cadrul Congresului general AGRU şi
UMFRU ( Uniunea Mariană a Femeilor Române Unite) de la Lugoj din 57 octombrie 1934. Alexandru Rusu cu toate că constata unele modificări
pozitive, continuă să-şi menţină rezervele şi faţă de noul proiect, “cum însă
direcţia apucată pare a nu mai putea fi oprită” îl aprobă. Obiecţiile sale
vizau în special folosirea în titlu a cuvântului de “mariană”, reuniunile
	
	
	
	

Ibidem, f. 304.
Ibidem, f. 417; AN Alba, Fond Uniunea Mariană a Femeilor gr.cat. române din Arhidieceză, Dosar
1/1924, n.p.; Statutele Uniunii centrale a reuniunilor pii şi Statutele-tip pentru reuniuni mariane, Tip.
Seminarului Teologic gr.cat., Blaj, 1924.
AN Alba, Fond MRUB Acte înregistrate, f. 662.
Ibidem, f. 669.

https://biblioteca-digitala.ro

216

Revista Arhivei Maramureşene

mariane trebuind a constitui o uniune separată datorită istoricului lor. O
altă obiecţie a episcopului era aceea că un asemenea organism era ineficient
tocmai datorită mărimii sale, desfăşurând doar o „activitate pe hârtie” şi nu
una practică prevăzută de statute. Reuniunile mariane „…încă par a avea
o viaţă destul de puţin activă şi aceasta din lipsa unei conduceri centrale,
care, deşi înfăptuită pe hârtie( Uniunea reuniunilor), nu înţelegem pentru ce
nu poate să-şi înceapă în sfârşit activitatea, de pe urma căreia ar putea ieşi,
credem, mult bine”.
Ajuns episcop greco-catolic de Maramureş, Alexandru Rusu a fost
preocupat să solicite un inventar al tuturor reuniunilor mariane ce funcţionau
la acea dată, astfel ordinal nr. 4615/16 iunie 1932 a vizat elaboarea unui
amplu raport despre reuniunile mariane din Dieceza greco-catolică de
Maramureş pornind de la un chestionar tip. În anii următori episcopia a
înaintat periodic chestionare, prin care s-a urmărit să se afle cât mai multe
amănunte despre organizarea şi funcţionarea internă a reuniunilor mariane,
numărul de membrii, actele de pietate practicate, legăturile cu alte asociaţii,
acţiunile umanitare pe care le desfăşurau, capitalul material de care
dispuneau, etc. Chestionarul tip era trimis fiecărui protopop, în sarcina căruia
intra distribuţia lui către fiecare reuniune mariană. Organizarea efectivă a
UMFRU Eparhial Maramureş a cunoscut la fel ca în cazul celorlalte eparhii,
o lungă perioadă de tergivesări şi amânări. Abia începând cu anul 1939 aflăm
amănunte despre o tentativă de înfiinţare. La această dată deoarece numărul
de reuniuni mariane era destul de mare, prin chestionarul nr. 1309/2 martie
1939 episcopul Alexandru Rusu sonda opinia protopopilor şi preoţilor, ce
trebuiau să se pronunţe până la următorul sinod dacă susţin sau nu următoarele
chestiuni: organizarea reuniunilor mariane la nivel de eparhie şi districte
potopopeşti, respectiv asupra modalităţii de realizare a acestei iniţiative.
Acest ordin conţinea şi importante date referitoare la opinia episcopului în
această chestiune. Din nou episcopul se dovedeşte a fi sceptic în legătură
cu viabilitatea unui asemenea organism la nivel de eparhie, argumentând
în acest sens eşecul organismelor similare existente în Eparhiile grecocatolice de Cluj-Gherla şi Lugoj. Mai mult considera că statutele UMFRU
nu erau potrivite pentru un asemenea organism, fiind copiate după modelul
oferit de AGRU. Consultarea era necesară dacă se avea în vedere că „în
	
	
	
	

Alexandru Rusu, Graiul cifrelor. Pe marginea unui tablou statistic al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi
Făgăraş, în Unirea, Blaj, an XXXV, n. 6, 7 februarie 1925, p. 1.
AN Maramureş, Fond Protopopiatul gr.-cat. Seini, Dosar 442/1932, f. 1.
AN Maramureş, Fond Protopiatul gr.-cat. Baia Mare, Dosar 675/1938, f. 6-7.
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împrejurările speciale de la noi, să se găsească a fi potrivit şi util să nu se
treacă peste prevederile referitoare(copiate, evident, ca şi ale organizării
AGRU-lui, care încă nu există pe protopiate, după organismul bisericesc)
ale statutelor pomenite mai sus”. Episcopul Alexandru Rusu se întreba cum
se puteau menţine şi funcţiona relaţiile dintre reuniunile mariane din parohii
şi cele din centru protopopesc sau eparhial. Decizia organizarii şi manierei
de funcţionare a unui asemenea organism a fost lăsată tocmai în sarcina celor
direct interesaţi de acest lucru, preoţii şi credincioşii. Tot preoţii trebuiau
să găsească o modalitatea potrivită de funcţionare a unui organism atât de
amplu şi să ajungă la un consens asupra celei mai potrivite căi de urmat.
Cu toate că procesul de elaborare a statutelor Uniunii Mariane sa încheiat în anul 1934, Uniunea Mariană a Femeilor Române Unite s-a
confruntat cu numeroase probleme şi piedici, care de multe ori au însemnat
doar o activitate teoretică şi nu una practică. Cauzele unei astfel de funcţionări
au fost diverse, motivul cel mai des invocat era lipsa de bani a membrilor, care
nu puteau să achite cotizaţiile către Comitetul Central eparhial. În viziunea
unora nu doar proasta finanţare era cauza nefuncţionării Comitetului Central,
ci mai curând nepăsarea şi lipsa de implicare a celor în măsură să pună în
practică astfel de iniţiative. În acest context, în vederea constituirii UMFRU
din Eparhia greco-catatolică de Maramureş în periodicul episcopiei a apărut
un articol ce prezenta argumente în favoarea uniunii mariane, considerând
că a venit timpul să se treacă în sfârşit la acţiune, chiar dacă şi în ceasul al
11-lea: „Cred că nu e de prisos a aminti spiritul ce stăpânea 2-3 decenii
înainte. E vie în memoria tuturor acel dolce far niente de care suferea la noi
viaţa sufletească… A lipsit cu desăvârşire viaţa pulsantă, activitatea febrilă
ce trebuie să fie caracteristică Bisericii, continuarea operei mântuitoare a
mântuirii sufletelor. E natural, ca după o inactivitate de 200 de ani roadele
nefaste ale nepăsării au început să se arate. A venit războiul şi suferinţele
au cerut alinare. Sufletele au vrut să activeze. Şi vedem cu toţii sinistrul
tablou al pocăitismului, care înghiţea tot mai mulţi credincioşi. Au venit
apoi şi rele mai ameninţătoare. Toate acestea, în ceasul al 11-lea, au trezit
din somnul letargic sufletele. A început o nouă viaţă… Şi această biruinţă,
strălucitoare se poate mulţumi în întregime asociaţiilor religioase şi mai
ales influenţei imensurabile a Reuniunilor Mariane”.10 La data la care erau
scrise aceste rânduri în publicaţia Duminica, în toate diecezele existau şi
funcţionau reuniuni mariane, însă doar în Dieceza greco-catolică de Lugoj
şi în Dieceza greco-catolică de Cluj-Gherla acestea aveau şi o organizare la
	
10

Ibidem.
Reuniunile Mariane, în Dumineca, Sighet, an XVI, nr. 16-17, 23 aprilie 1939, p. 6.
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nivel de protopopiate şi dieceză, desăfăşurând o amplă activitate în domeniul
reliogios, social, cultural şi umanitar. În aceste dieceze annual, începând cu
anul 1934, s-au organizat Congresele UMFRU eparhiale la aceeaşi dată
cu congresele AGRU, de fiecare dată elaborându-se rezoluţii comune ce
vizau promovarea intereselor Bisericii greco-catolice sau se luau în discuţie
problemele cu care se confrunta Biserica. În Dieceza greco-catolică de Lugoj,
UMFRU funcţiona începând din 1934 ca o secţie separată în cadrul AGRU,
iar în Dieceza greco-catolică de Oradea reuniunile mariane au cunoscut
încă din 1923 organizarea în cadrul Directoratul Central al Reuniunilor pii
diecezane condus de Alois Ludovic Tăutu.
Cei care susţineau constituirea Uniunii Mariane argumentau
necesitatea unui astfel de organism prin următoarele raţionamente: unitatea de
acţiune, solidaritatea, exemplul pe care puteau să-l ofere marianiştii celorlalţi
credincioşi. Dar în ciuda intenţiilor bune, cu timpul puteau apărea fisuri în
acest organism datorate caracterului oamenilor, fapt ce necesita o permanentă
atenţie şi muncă susţinută din partea forurilor de conducere. „Dar ca orice
asociaţie şi aceasta cu timpul se poate deplasa, dacă nu e alimentată cu idei
noi, dacă nu i se dă mereu ceva, ce nu lasă ca spiritele să se moleşească. La
această moleşeală se ajunge prin epuizarea preotului conducător, care de la
un timp nu mai poate da ceva nou. Dacă interesul faţă de reuniune scade,
se apropie sfârşitul ei. Fatal se ajunge la aceasta, dacă se lucrează izolat,
fiecare după capul său. Asemenea, face o impresie nefavorabilă, dacă - la
vedere- nu se dă atenţia cuvenită, aş putea zice oficială reuniunii. Multora le
pare, că înfiinţarea Reuniunii Mariane este numai un deziderat al preotului
potivit a-şi câştiga merite pământeşti”.11 O astfel de retorică s-a purtat la
începutul secolului al XX-lea când în presa religioasă a început să apară un
curent favorabil înfiinţării de reuniuni mariane. În Dieceza greco-catolică de
Maramureş datorită episcopului Alexandru Rusu şi în deceniul al patrulea al
secolului al XX-lea încă se mai desfăşura o polemică vis-á-vis de funcţionarea
Uniunii Mariane, polemică la care erau invitaţi să participe şi preoţii.
Contribuţia lui Alexandru Rusu la procesul de elaborare a proiectului
de statute pentru Uniunea Mariană a Femeilor Române Unite, constituie
doar un infim aspect din munca sa de promovare şi sprijinire a reuniunilor
mariane pe care a dus-o în permanenţă înainte şi după ce a devenit episcop.
Nu trebuie să uităm contribuţia canonicului Ludovic Vida care a fost

11

Ibidem.
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delegatul Comitetului Central UMFRU în Maramureş, sau a Martei Iepure12
preşedinta Reuniunii Mariane din Baia Mare care a făcut parte din Comitetul
Central UMFRU. Acestor nume li se alătură membrii anonimi ai reuniunilor
mariane din Maramureş, care au contribuit şi ei în măsura posibilităţilor la
promovarea cultului marian şi a aşa-numitului spirit marian.
Din poziţia episcopului Alexandru Rusu putem desprinde două idei
principale: pe de o parte avem folosul practic incontestabil al reuniunilor
mariane, iar pe de altă parte avem scepticismul său legat de funcţionarea
unui asemenea organism ce urmărea să includă toate reuniunile de femei şi
nu doar pe cele mariane. Probabil că opoziţia episcopului s-a datorat tocmai
acestui fapt, un astfel de oganism nu putea să fie funcţional deoarece includea
prea multe reuniuni, diferite prin origini şi obiective. În ciuda acestei păreri
Alexandru Rusu a fost un fervent susţinător al reuniunilor mariane şi al
congregaţiilor mariane pentru elevi, fiind în permanenţă preocupat să obţină
în favoarea membrilor lor afilierea la Reuniunea Prima Primaria din Roma
pentru a putea beneficia de idulgenţele acordate de Sf. Scaun.
Alexandru Rusu a fost o voce singulară care a avut opinii critice
la adresa UMFRU manifestate prin luări publice de cuvânt, majoritatea
celorlalţi implicaţi în această polemică au ales doar să prezinte beneficiile
unui asemenea organism limitându-se să intervină în alt mod. Opiniile
episcopului sunt cu atât mai preţioase cu cât aparţin unui înalt ierarh care
a fost implicat efectiv în constituirea UMFRU şi în procesul de elaborare a
statutelor. Astfel de opinii singulare ilustrază modul în care Biserica grecocatolică s-a confruntat cu procesul de latinizare la începutul secolului al XXlea. Pentru o bună perioadă de timp reuniunile mariane deşi majoritatea le
recunoşteau beneficiile, au rămas fără o conducere efectivă sau în cazul în
care au avut-o aceasta exista doar pe hârtie. Drumul de la intenţie la faptă s-a
dovedit şi în acest caz a fi extrem de lung şi anevoios.
12

Legat de Marta Iepure sunt necesare anumite precizări, identificate în cartea lui Victor Bojor,
Canonicii Diecezei gr.cat. de Gherla acum: Cluj-Gherla 1857-1937, Imprimeria Fondul Cărţilor
Funduare, Cluj, 1937. Aflăm că Marta Fabian şi Elena Fabian au fost surorile canonicului Petru
Fabian. Marta Fabian a activat ca profesoară la Gimnaziul din Beiuş, unde la cunoscut pe viitorul ei
soţ preotul-profesor Ioan Iepure. Familia Iepure s-a mutat la Baia Mare unde a desfăşurat o bogată
activitate şcolară şi socială. Ulterior familia a ajuns la Cluj, unde Marta Iepure s-a alăturat surorii
sale Elena Aciu, care a fost pentru o lungă perioadă preşedintele Comitetului Diecezan Cluj-Gherla
al Uniunii Mariane a Femeilor Române Unite. Marta Iepure în calitatea s-a de preşedintă a reuniunii
a întreţinut o bogată corepondenţă cu personalităţile vremii, pe care le invita să adere la reuniune sau
să sprijine prin diverse mijloace iniţiativele ei. Amintim corespondenţa cu Elena Hossu-Longin, ce se
găseşte la Biblioteca Central Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca, Manuscrise sertar, Dosar 283/12, f. 31-36.
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Some aspects of the contribution of Alexandru Rusu to
the elaboration of the statute of the Marian Union of the
Uniate Romanian Women
(Summary)
Keywords: statutes, Alexandru Rusu,
Marian meeting, association, the greekcatholics, Maria
This study brings into question the contribution of Alexandru Rusu
to the elaboration of the statute of the Mariane Union of Uniate Romanian
Women and to the creation of UMFRU.
Alexandru Rusu was involved in this process as a member of a meeting
of Marian students, then as chairman of the committee of the preparation of
statutes and not least as Bishop. He was one of the few voices that have
chosen to express critical positions regarding UMFRU, yet he proved to be a
supporter of Marian meetings of the Greek Catholic Diocese of Maramures.
Views expressed by Bishop Alexandru Rusu illustrate the difficult process of
establishing UMFRU, being an important source of data for this association
history.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: statute, Alexandru Rusu,
reuniune mariană, asociaţie, grecocatolic, Maria
Studiul de faţă aduce în discuţie contribuţia lui Alexandru Rusu
la elaborarea statutelor Uniunii Mariane a Femeilor Române Unite şi la
constituirea UMFRU.
Alexandru Rusu a fost implicat în acest proces în calitate de membru
a unei reuniuni mariane a elevilor, apoi ca membru în comisia de elaboare
a statutelor şi nu în ultimul rând în calitate de episcop. A fost una din
puţinele voci ce au ales să exprime poziţii critice la adresa UMFRU, dar
cu toate acestea s-a dovedit a fi un activ susţinător al reuniunilor mariane
din Episcopia greco-catolică de Maramureş. Opiniile episcopului Alexandru
Rusu ilustrează anevoiosul proces de constituire a UMFRU, fiind o sursă
importantă de date pentru istoricul acestei asociaţii.
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Istoricul înfiinţării şi dezvoltării exploatărilor aurifere
ale Societăţii „Petroşani” (1932-1947)
Cuvinte cheie: România, Munţii Apuseni,
Baia Mare, Maramureş, anii ’30-’40
ai secolului al XX-lea, minerit aurifer,
Societatea minieră „Petroşani”.

Dr. Mircea Baron

Absolvent al Facultăţii de IstorieFilosofie,
Secţia Istorie, a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca (1972). Doctor în istorie
la Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca (1997) cu teza de
doctorat: „Societăţile carbonifere
şi evoluţia social-economică a Văii
Jiului în perioada interbelică”.
Profesor universitar la Universitatea
din Petroşani. Domenii de competenţă
ştiinţifică:
istoria
economiei;
istoria mineritului; istoria socială şi
economică a Văii Jiului.

Atunci

când lucram la teza
de doctorat, în care m-am ocupat de
societăţile carbonifere din Valea Jiului
în perioada interbelică, am descoperit
la Direcţia judeţeană Hunedoara
a Arhivelor Naţionale, în Fondul
Societatea „Petroşani”. Direcţiunea
Minelor. Serviciul Tehnic, un document
intitulat, Istoricul înfiinţării şi desvoltării
exploatărilor aurifere ale Soc. Petroşani
(1932-1947), care mi-a relevat un aspect,
total necunoscut pentru mine, din existenţa
celei mai importante Societăţi miniere carbonifere din România perioadei
interbelice, şi anume, implicarea Societăţii „Petroşani”, începând cu anii ’30
ai secolului al XX-lea, în industria extractivă a metalelor preţioase.
Documentul care are zece pagini dactilografiate, a avut darul nu
numai să mă familiarizeze cu acest aspect care, aşa cum am spus, era inedit
pentru mine, dar, în acelaşi timp, a avut rostul de a-mi deschide o nouă
direcţie de cercetare, pe care sunt astăzi în măsură să o valorific, prin ceea ce
va fi o carte despre Divizia „Baia Mare” a Societăţii „Petroşani”.
	

Arhivele Naţionale Hunedoara (în continuare, AN HD), Fond Societatea „Petroşani”. Direcţiunea
Minelor (D.M.). Serviciul Tehnic, dos. 6/1932-1947, f. 1-10.
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Materialul a fost elaborat, la 26 august 1947, de către Serviciul
Tehnic Minier din cadrul Direcţiunii Generală a Societăţii „Petroşani”, fără a
avea, aparent, nici un destinatar; noi nu am găsit în arhivă un document care
să arate cui era adresat, textul fiind important, astăzi, pentru cunoaşterea
istorică în sine. Materialul era însoţit de nouă anexe, care se referă la: schema
organizării Serviciului Tehnic Minier; personalul exploatărilor aurifere;
situaţia rezervelor de minereuri şi a producţiei; hărţile regiunii Baia Mare, a
lucrărilor miniere de la Jereapăn şi din Valea Borcutului; schiţele flotaţiei de la
Jereapăn, a cianuraţiei de la Săsar şi a instalaţiei de încercări a minereurilor.
Este un document care impresionează prin concizie, autorul/autorii
reuşind să sintetizeze de-a lungul a zece pagini o istorie de 15 ani, scoţând în
evidenţă drumul parcurs din anul 1932, de la începutul prezenţei Societăţii
„Petroşani” în mineritul aurifer din Munţii Apuseni şi, mai ales, prin
dezvoltarea complexului minier din regiunea Baia Mare - Maramureş, după
anul 1934, şi transformarea Societăţii „Petroşani” în cel de al treilea producător
român de metale preţioase, după Societatea „Mica” şi Regia Întreprinderilor
Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal (R.I.M.M.A.).
Societatea „Petroşani” s-a creat la începutul anului 1921, ca o
continuatoare, prin „naţionalizare”, a Societăţii „Salgótarján”, una dintre
cele mai importante Societăţi miniere carbonifere din Imperiul austroungar, formată cu capital maghiar, austriac şi german şi care, din 2 ianuarie
1895 deţinea importante active în Valea Jiului. Societatea „Petroşani, prima
Societate anonimă minieră română din Valea Jiului, se constituie la începutul
anului 1921, atunci când Grupul Român, format dintr-un consorţiu de 19
bănci şi instituţii de credit româneşti, în frunte cu Banca Românească, va
cumpăra de la Grupul Maghiar „Salgo-Commerce” jumătate din activele
acestuia din Valea Jiului.
	

	

Putem face supoziţii şi, să credem că, materialul era adresat, spre informare, fie unei autorităţi a
Statului, fie noului acţionar majoritar al, de acum, S.A.R. româno-sovietice „Petroşani”, guvernul
sovietic, în condiţiile în care, la 5 februarie 1947, s-a încheiat un acord între guvernele Republicii
Ungare şi U.R.S.S., potrivit căruia, guvernul maghiar remitea celui sovietic, 1.738.644 acţiuni,
în valoare nominală de 500 lei fiecare, acţiuni transferate guvernului maghiar de către Societăţile
„Salgótarján” şi „Urikany – Zsilvölgyi”. Printr-o notă a Misiunii Politice a Ungariei în România
din 25 februarie 1947, se precizează că guvernul maghiar a transferat deja aceste acţiuni în contul
despăgubirilor de război datorate de Ungaria guvernului Uniunii Sovietice, pe numele „Administraţiei
Generale a Bunurilor Sovietice în străinătate de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri al
U.R.S.S.” şi se cerea ca Societatea „Petroşani” să emită în favoarea Uniunii Sovietice acţiuni noi,
corespunzând valorii celor 1.738.644 acţiuni (AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. Direcţiunea
Generală (D.G.). Consiliul de Administraţie, dos. 4/1948, f. 2).
Mircea Baron, Cărbune şi societate în Valea Jiului. Perioada interbelică, Editura Universitas,
Petroşani, 1998, p. 134-138.
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Societatea „Petroşani” va fuziona în mai 1931 cu cealaltă mare
Societate minieră din Valea Jiului, Societatea „Lupeni”, creată la începutul
anului 1925, prin „naţionalizarea” Societăţii miniere maghiare „UricaniValea Jiului”, devenind, astfel, a treia societate românească după mărimea
capitalului social (1,4 miliarde lei), dar şi cel mai mare producător de cărbune
al ţării, dând, ca exemplu, 57,92% din producţia anului 1932.
Societatea „Petroşani” dispunea în Valea Jiului de o structură
productivă, formată din mine, instalaţii de preparare a cărbunelui, uzine de
producere a energiei electrice, ateliere de confecţionare şi reparare a utilajului
minier, căi ferate industriale, clădiri industriale şi locuinţe pentru angajaţii
săi etc., dar şi de o forţă de muncă, capabilă să valorifice resursa minerală
care se găsea în subsolul bazinului minier.
Dezvoltarea mineritului carbonifer din Valea Jiului în primul
deceniu interbelic va fi favorizat de calitatea cărbunelui din acest bazin:
cărbune brun energetic şi huilă cocsificabilă, apt a fi folosit în consumul
casnic şi industrial, dar mai ales pentru tracţiunea pe căile ferate, de cadrul
legislativ creat de adoptarea, în principal, a Legii Minelor din 4 iulie 1924
şi Legii comercializării şi controlului întreprinderilor economice ale statului
din 7 iunie 1924. În anul 1926 intervine, pe plan internaţional, o criză în
industria carboniferă, care se anunţase deja din anii anteriori, aceasta fiind
determinată de încheierea lucrărilor de reconstrucţie, de producţia mare de
cărbune care nu mai găsea debuşeu şi de preţuri de cost în creştere. Industria
carboniferă din România va fi lovită brusc de urcarea, în anul 1927, a valorii
leului, care face să scadă preţul cărbunelui pe plan intern, dar care, prin jocul
cotaţiei leu-franc elveţian, devine mai mare decât preţul mondial, după ce
până atunci se menţinuse la un preţ inferior10. La aceasta se adăuga scăderea
necesarului de cărbune la C.F.R., industrie şi particulari, concurenţa pe care
o făceau acestuia alte surse de energie: petrolul (păcură), gazele naturale,
Ibidem, p. 138-141.
Ibidem, p. 238.
În anul 1932, 82,18% din cărbunele extras în Valea Jiului de către Societăţile „Petroşani”, „Lonea”
şi „Sălătruc” era livrat Administraţiei C.F.R., ceea ce reprezenta 72,50% din consumul căilor ferate
române (AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.G., dos. 4/1940, f. 74).
	 C. Hamangiu, Codul General al României. Legi noi de unificare. 1922-1926, vol. XI-XII, Editura
Librăriei Universala Alcalay & Co., Bucureşti, p. 617-678.
	 Ibidem, p. 610-617.
	 Ioan Winklehner, Criza cărbunilor în Europa, Montanistică şi Metalurgie, IV, 1925, nr. 4, 5 şi 6, p.
3-4; Iosif I. Gârbacea, Criza mondială a cărbunelui, Miniera, I, 1926, nr. 6, p. 161-162.
10 Ludovic Báthory, Aspecte ale politicii economice româneşti în industria carboniferă (1919-1929),
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca, XXVI, 1983-1984, p. 247-248.
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lemnul şi forţa hidro, fie mai puţin poluante, fie mai ieftine sau mai uşor
de utilizat, incapacitatea industriei carbonifere de a găsi domenii mult mai
largi de utilizare a produsului lor şi de a dezvolta tehnologii care să crească
randamentul de ardere etc.11 şi, toate la un loc, cu tot sprijinul Statului, în
principal, prin mărirea taxelor vamale la importul de cărbune12, determină,
începând cu anul 1928, o scădere a producţiei de cărbune.
Criza economică din anii 1929-1933 va afecta nemilos industria
carboniferă şi, implicit, mineritul din Valea Jiului, lucru care se va reflecta în
scăderea producţiei extrase, de la 1.840.759 to în anul 1927 la 1.061.897 to
în anul 193213, proces însoţit de reducerea numărului celor angajaţi: 16.177
persoane în anul 1927 şi 7.247 în anul 193214.
Pentru conducătorii Societăţilor miniere din Valea Jiului, iar cel mai
important va fi ing. Ion E. Bujoiu15, se punea problema salvării activelor care
existau aici şi poate, chiar a Văii Jiului, în ansamblul său. Se va implementa
un proces de raţionalizare, care va presupune importante transformări de
ordin organizatoric, dar mai ales în planul tehnicii şi tehnologiei. Aceste
transformări, vor viza, în Valea Jiului, reducerea costurilor de producţie
prin: concentrarea capacităţilor de producţie, adoptarea unor noi metode de
exploatare, mai ales prin mecanizare, pentru a creşte randamentul, dar, în
acelaşi timp, construcţia unor instalaţii de preparare a cărbunelui moderne,
capabile să asigure creşterea capacităţii de recuperare şi diversificarea
sorturilor.
Pe de altă parte, în şedinţa Comitetului de Direcţie al Societăţii
„Petroşani” din 24 octombrie 1932, ing. Ion E. Bujoiu arăta că, datorită presiunii
produselor petroliere şi atmosferei generale şi politice din ţară, se întrevedea o
perspectivă nefavorabilă pentru industria carboniferă şi în anii 1933-1934, iar
acest fapt determina o rată de rentabilitate insuficientă pentru capitalul investit.
11 A.M.R., XII, 1929, nr. 5, p. 224-225.
12 Ludovic Báthory, op. cit., p. 247-249.
13 Mircea Baron, op. cit., p. 238
14 Ibidem, p. 280.
15 Ion E. Bujoiu (1894-1956), a urmat studii universitare de inginerie minieră la École des Mines de
Paris. Va fi director general al Societăţii „Lupeni” (1 ianuarie 1925-1931), iar la Societatea „Petroşani”
va deţine funcţiile de: director general (15 noiembrie 1927-1939), vicepreşedinte (1939-1941) şi
preşedinte (1941-24 octombrie 1945) al Consiliului de Administraţie (Mihai Sorin Rădulescu, Les
étudiants roumains á l’École des Mines de Paris au XIXe siècle et au début du XXe, Anuarul Institutului
de Cercetări Socio Umane „Gheorghe Şincai” Târgu Mureş, 2000-2001, 3-4, p. 168, 172; A.M.R., III,
1920, nr. 10, p. 753; Aurel Savin, Inginerul Ion E. Bujoiu, Memoria, 2000, nr. 31, p. 56-62; AN HD,
Fond Societatea “Petroşani”. D.G.. Consiliul de Administraţie, dos. 15/1945, f. 121-123; dos. 8/1945,
f. 5; dos. 11/1945, f. 1-4).

https://biblioteca-digitala.ro

226

Revista Arhivei Maramureşene

În aceste condiţii, ing. Ion E. Bujoiu propunea extinderea activităţii în noi
domenii, mai ales acolo unde era nevoie de mari investiţii de capital, având în
vedere capacitatea tehnică şi umană, într-o anumită măsură nefolosită, de care
dispunea Societatea „Petroşani”16.
Plecând de la aceste considerente care vizau interesele capitalului
implicat în destinele Societăţii, dar şi din necesitatea de a răspunde unor
comandamente naţionale, Societatea „Petroşani” se va implica în programe
de dezvoltare în Valea Jiului, dar şi în afara acesteia.
De altfel, încă din anul 1931, ing. Ion E. Bujoiu a prezentat în
Consiliul de Administraţie al Societăţii „Petroşani” noile posibilităţi în care
se putea implica Societatea, amintind de construirea unei fabrici de becuri
electrice, care să producă 5-6.000 buc./8 ore, investiţie care se estima că ar
fi costat în jur de 15 milioane de lei şi despre o fabrică de cărbune activ cu o
producţie de 1.000 kg/zi, care impunea un efort valutar de 1,5 milioane fr.,
pentru achiziţionarea de furnituri din străinătate17.
Astfel, în anul 1928, Societatea „Lupeni”, care va fuziona în mai 1931
cu Societatea „Petroşani”, va achiziţiona, la propunerea Băncii Româneşti, o
concesiune de exploatare, de 120 ha la Dărmăneşti (Bacău), care forma Mina
Lapoşul de Sus18; în anii ’30 ai secolului al XX-lea Societatea „Petroşani”
va cumpăra activul fostei Societăţi miniere „Carbon”, dobândind exploatări
miniere la Aninoasa şi Şotânga, în judeţul Dâmboviţa19; tot în anii ’30 ai
secolului al XX-lea Societatea „Petroşani” va achiziţiona acţiunile Societăţii
miniere „Valea Agrişului”, şi va dezvolta extracţia cărbunelui în mina Jibou
(judeţul Sălaj)20.
Societatea „Petroşani” va constitui în anul 1936 Societăţile
„Acticarbon” şi „Antigaz”21, şi va inaugura la 18 iulie 1937, la Vulcan, două
fabrici pentru producerea de cărbune activ şi de măşti contra gazelor de
luptă22; va constitui, de asemenea, Societatea „Vâscoza Româneasă”23, şi va
construi la Lupeni, Fabrica de fibre artificiale de mătase „Vâscoza”24, care va
funcţiona până în anul 1992 etc.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.G. Comitetul de Direcţie, dos. 1/1932, f. 118.
AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.G. Consiliul de Administraţie, dos. 2/1935, f. 51.
AN HD, Fond Societatea „Lupeni”, dos. 8/1925-30, f. 103.
AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.M.. Serviciul Tehnic, dos. 41/1934-1936, f. 7.
AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.M. Confidenţiale, dos. 4/1933, f. 166.
AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.G. Comitetul de Direcţie, dos. 2/1937, f. 12-13.
Avântul, X, 1937, nr. 27, p. 2.
AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.G. Comitetul de Direcţie, dos. 2/1937, f. 12-13.
I.F.A. „Viscoza” Lupeni, Monografie, mss., p. 1-7.
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Materializarea conceptului, care va dovedi forţa tehnică şi umană de
care era capabilă, va cuprinde şi cel mai ambiţios proiect realizat în această
direcţie de Societatea „Petroşani”, implicarea, începând cu anul 1932, în
industria extractivă a metalelor preţioase, .
Ing. Ion E. Bujoiu reia într-o şedinţă a Comitetului de Direcţie al
Societăţii „Petroşani” din mai 1933, tema extinderii activităţii pentru a creşte
rata de rentabilitate, insistând pe realizarea unor investiţii în industria metalelor
preţioase. Motivaţia sa se lega de preţul urcat al aurului faţă de indexul general,
utilizarea sa nelimitată, preţul stabil, achitarea contravalorii sale la vânzare etc.25.
În acest context, stimulată şi de către acţionarul românesc cel mai
important al Societăţii, Banca Românească, care încă de la sfârşitul anului 1923
achiziţionase, cu preţul de 3,5 milioane lei – alături de alţi trei cumpărători,
care deţineau 47% - 53% din minele de aur de la Almăşel-Porcurea26,
Societatea „Petroşani” va demara activitatea de explorare şi exploatare a
resurselor de metale preţioase, începând din anul 1932 în regiunea Munţilor
Apuseni şi din anul 1934 în regiunea de nord a României.
Vom lăsa să vorbească despre acest demers, care se va dovedi
fructuos, documentul despre care am amintit la început. Am păstrat întocmai
conţinutul materialului, intervenind doar pentru a aduce, acolo unde a fost
cazul, exprimarea la forma actuală; am întregit prescurtările şi am pus între
paranteze pătrate întregiri de nume sau prenume, denumiri care lipseau din
titulatura unei Societăţi etc.; am păstrat neschimbat titlul. Vom întregi unele
informaţii în notele de subsol, care ne aparţin în întregime.
Istoricul înfiinţării şi dezvoltării
exploatărilor aurifere ale Soc. Petroşani (1932-1947)
Cu începere din aul 1929 Societatea „Petroşani” trece printr-o
importantă criză industrială şi financiară, datorită conjuncturii interne a
industriei carbonifere, care se găsea într-o situaţie gravă, din cauza concurenţei
petrolului, care a avut ca efect scăderea simţitoare a preţului cărbunelui şi,
implicit, o tot atât de importantă scădere a producţiei carbonifere.
Ţinând seama de această situaţie care a durat câţiva ani, şi în dorinţa
de a menţine volumul de afaceri al întreprinderii la un nivel cât mai ridicat,
25 AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.G. Comitetul de Direcţie, dos. 1/1933, f. 69-72.
26 Arhivele Naţionale. Filiala Municipiului Bucureşti, Fond „Banca Românească”. Secretariat, dos.
4/1923, f. f.
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Societatea „Petroşani” a studiat diferite posibilităţi pentru a realiza acest
lucru şi a utiliza la maximum utilajul, experienţa şi personalul ei, neutilizate
în această perioadă decât într-o măsură restrânsă. În cadrul acestor preocupări
se situează importantele proiecte făcute de Biroul Tehnic şi Serviciul
Construcţiilor din Valea Jiului, în vederea luării în antrepriză de la C.F.R.
a lucrărilor pentru construcţia liniei ferate Livezeni – Bumbeşti27, lucrare
trecută pe planul al doilea din lipsa fondurilor necesare realizării ei.
Pentru acest motiv, conducerea întreprinderii şi-a concentrat interesul
către alte ramuri de activitate tehnică, înrudite, în special către industria
minieră metaliferă. Activitatea principală care a format obiectul cercetărilor
în această perioadă, a fost exploatarea zăcămintelor aurifere şi a metalelor
asociate, care prezentau avantajul de a oferi şi posibilitatea unei cifre de
afaceri mai importante, nelegată de fluctuaţiile conjuncturale ale pieţei, cu atât
mai mult cu cât aurul avea avantajul de a fi un produs care completa mai bine
decât oricare alt produs cărbunele în epocile de deflaţie, când preţul acestuia
scăzând, exploatarea zăcămintelor aurifere putea fi remuneratorie, graţie
preţului acestui metal, care se menţine mai mult sau mai puţin constant.
Activitatea Societăţii „Petroşani” în domeniul aurului a fost începută
în vara anului 1932, când şeful Biroului Tehnic din Lupeni (Dl. ing. H.
[Helmuth] Schmidt)28 a primit însărcinarea de a trece la organizarea acestei
activităţi, prin care trebuia să se urmărească: achiziţionarea de terenuri şi
drepturi miniere, cercetarea şi evaluarea zăcămintelor de pe aceste terenuri,
cartarea, prospectarea şi explorarea regiunilor interesante şi proiectarea
lucrărilor de punere în valoare a zăcămintelor găsite rentabile şi a instalaţiilor
pentru prelucrarea minereurilor extrase. În vederea realizării acestui
program, au fost detaşaţi ca ajutori ai d-lui Schmidt, inginerii [Valeriu P.]
27

Lucrările la construcţia căii ferate prin defileul Jiului (Bumbeşti-Livezeni) se vor desfăşura, cu mari
intermitenţe, între anii 1924-1948, iar Societatea „Petroşani”, va fi implicată, mai ales prin executarea
de măsurători topografice, lucrări de sondare a terenului, prin asigurarea unei părţi din forţa de muncă
necesară şi a unor utilaje etc. (AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.M. Serviciul Tehnic, dos. 4/1933,
f.f.; dos. 8/1934, f. 1-2; Avântul, VI, 1933, nr. 24, p. 3). Calea ferată va fi inaugurată la 30 octombrie
1948 (Ilie Popescu, Căi ferate. Transporturi clasice şi moderne, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1987, p. 244-253).
Societatea „Petroşani” va mai fi implicată într-un proiect feroviar, construind între mai 1937-aprilie
1938 şase tunele, în lungime totală de 1.584 m, pe linia normală simplă Ilva Mică-Vatra Dornei, care
leagă Transilvania de Bucovina (AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.M. Serviciul Producţie, dos.
33/1937-1938, f. 1-3).
28 Ing. inspector Helmuth Schmidt era absolvent al Academiei de Mine de la Freiberg (Germania) şi va
coordona activitatea de explorare şi exploatare întreprinsă în Munţii Apuseni, ca şi pregătirea tehnică
a pătrunderii în mineritul aurifer din zona de nord a Transilvaniei, în condiţiile în care toată activitatea
era în custodia Grupului Lupeni al Societăţii „Petroşani” (AN HD, Fond Mina Lupeni, dos. 20-12/1341836, f. 1).
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Cazacu şi [Gheorghe] Vanci de la exploatările carbonifere din Valea Jiului,
câţiva topografi, maeştri mineri şi personalul ajutător strict necesar pentru
începerea lucrărilor pe teren. Pentru chestiunile cu caracter geologic s-a
recurs la concursul câtorva geologi cunoscuţi (prof. [Ion] Atanasiu29, ing.
[Mircea] Socolescu30 etc.), problemele cu caracter juridic rămânând în
sarcina Serviciului Contencios din Valea Jiului. Cu această organizare s-a
trecut la executarea pe teren a programului fixat, primele începuturi fiind
localizate în Munţii Apuseni, în regiunea Băiţa de lângă Deva, unde s-a
oferit spre cumpărare minele de aur aparţinând Societăţii „Topliţa-Măgura[Concordia]” de la Crăciuneşti şi Troiţa-Barbura31. În această primă etapă
s-au programat şi executat următoarele lucrări:
a. s-a făcut cercetarea la suprafaţă a întregii concesiuni, din punct de
vedere geologic şi tectonic;
b. s-a făcut eşantionarea sistematică a întregii mine, prin şliţuri
(şanţuri – n.n.) distanţate de 1 m, identificarea filoanelor şi a lucrărilor
miniere;
c. s-a făcut pregătirea probelor luate din mină, prin măcinarea lor în
mori speciale şi păstrarea în sticle sigilate în care au fost expediate
pentru analiză;
29

Geologul Ion Atanasiu (1892-1949) a fost profesor la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti şi membru
corespondent al Academiei Române din anul 1949. A realizat, la solicitarea Societăţii „Petroşani”, o
vizită exploratorie în complexul minier Totoş-Jereapăn din Maramureş, concluziile fiind formulate la
13 martie 1935 într-un studiu intitulat Observaţiuni geologice în regiunea minelor Jereapăn şi Totoş
(Maramureş) (AN HD, Fond Societatea „Petroşani”. D.M. Serviciul Tehnic, dos. 36/1935, f. 1-17).
Arată că „singura regiune unde am putut studia situaţia filoanelor şi mineralizaţia lor este regiunea
în care este instalată exploatarea Jereapăn. În cealaltă exploatare (Totoş) nu am putut pătrunde, iar în
alte puncte explorările sunt fie inaccesibile, fie neinteresante din acest punct de vedere. De aceea, voi
consemna, în primul rând faptele constatate la Mina Jereapăn, şi voi încerca să scot concluzii utile
pentru o viitoare organizare a unei exploatări sistematice” (Ibidem, f. 4).
30 Geologul Mircea Socolescu (1902-1993) a lucrat în cadrul Institutului Geologic al României, fiind
ales în anul 1993 membru de onoare al Academiei Române. A fost un foarte bun cunoscător al
geologiei patrulaterului aurifer al Munţilor Apuseni, rezultatele cercetărilor desfăşurate în timp fiind
publicate, împreună cu Toma P. Ghiţulescu, în, Étude géologique et miniére des Monts Métallifères
(Quadrilatére aurifére et régions environnantes), Extrait de Anuarul Institutului Geologic al
României, tome XXI, 1941, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1941, în care sunt prezentate, din punct
de vedere geologic şi al lucrărilor de explorare şi exploatare efectuate până în anii 30 ai secolului
al XX-lea şi regiunile care interesau Societatea „Petroşani”: Băiţa-Crăciuneşti, Căinel, Draica şi
Porcurea (Ibidem, p. 147-149; 161-169).
31 Revista „Miniera” anunţa în toamna anului 1932 că, „Societatea „Petroşani” a preluat exploatarea
concesiunilor pentru aur şi argint ale Societăţii „Almăşel-Porcurea” din Porcurea, precum şi
concesiunile de exploatare pentru aur şi argint situate pe teritoriul comunelor Fizeşti-Barbura, Băiţa,
Crăciuneşti şi Căinel ale Societăţii „Topliţa-Măgura-Concordia” din Băiţa (Miniera, VII, 1932, nr.
10-11, p. 2430).
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d. s-a făcut instalarea unui laborator de docimazie32 la Crăciuneşti,
în care s-au analizat pentru aur şi argint toate probele de mai sus,
analizate în paralel în laboratorul Statului de la Zlatna;
e. s-au controlat şi refăcut toate planurile miniere, înregistrânduse pe ele locul unde au fost luate probele şi rezultatele analizelor
respective;
f. s-a întocmit proiectul construirii unui funicular de 10 km, pentru
transportul minereului la staţia de prelucrare, proiectată a fi construită
la Mintia pe Mureş, şi în care scop se luase un contact strâns cu firmele
[Fried.] Krupp Grusonwerk şi Humboldt din Germania.

Lucrările în această regiune au fost conduse într-un ritm accelerat
şi terminate în curs de două luni. Rezultatele acestei lucrări au fost însă
negative, din cauza preţului cerut de vânzători şi a dubiului ce a existat asupra
conţinutului zăcământului, datorită falsificării probelor făcută de simbriaşii
proprietarilor minei.
În urma acestui prim contact cu regiunea auriferă şi particularităţile ei,
s-au concentrat în Valea Jiului toate lucrările de laborator şi cele topografice
de birou, iar lucrările miniere s-au concentrat sub forma unei exploatări
izolate – prima exploatare auriferă – cu sediul iniţial la Porcurea şi apoi la
Draica, ambele în Munţii Apuseni.
În Valea Jiului a luat fiinţă Laboratorul de Docimazie din Lupeni,
compus din patru cuptoare Plattner şi organizat în urma unei călătorii de
studii la toate laboratoarele docimazice ale Statului de la Baia Mare, Firiza şi
Săcărâmb, întreprinse de şeful laboratorului la începutul anului 193333.
Din Lupeni, Porcurea şi, mai târziu, şi în mai mică măsură, din Draica,
s-au întreprins nenumărate prospecţiuni şi explorări în diferite regiuni din
Munţii Apuseni (Hondol, Rovina-Bucureşti, Pian, Almăşel, Baia de Arieş,
Criştior etc.), totalizând o suprafaţă de cca. 200.000 ha, cercetate din punct
de vedere geologic, cartate şi eşantionate. Lucrările de explorare cele mai
intense au fost făcute la Mina Porcurea, care au durat din toamna anului 1932
până în anul 1934; celelalte lucrări au fost de mai mică amploare şi s-au
rezumat, în general, la lucrări de prospecţiuni şi eşantionare. Cu excepţia
Minei Draica, unde rezultatele obţinute au fost mai promiţătoare, celelalte
mine şi perimetre cercetate nu au dat rezultate de aşa natură, încât să permită
32
33

Laborator pentru determinarea proporţiei de metale utilizabile conţinute în minereuri.
V. Cazacu, G. Vanci, Una din contribuţiile la desvoltarea mineritului din Ardealul de Nord, Analele
Minelor din România (în continuare, A.M.R.), XXIV, 1941, nr. 10, p. 300-301.
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punerea pe tapet a valorificării lor.
Mina Draica (care se găseşte la cca. 10 km de Băiţa-Deva), cu o
concesiune de 36,133 ha şi înconjurată de perimetre de explorare în suprafaţă
totală de 374,826 ha, a fost cumpărată în anul 1934 şi exploatată până în anul
1936.
Filoanele găsite erau, în general, subţiri şi sărace, cu excepţia unei
ramuri din filonul VI/17, unde s-a găsit aur nativ, legat de galenă, blendă şi
cuarţ, în cantităţi exploatabile. Din această zonă s-a exploatat şi prelucrat
cca. 40 to minereu, din care s-a extras, prin amalgamare, 2,097 kg aur şi
1,123 kg argint.
Lucrările de exploatare şi deschidere la Mina Draica au durat până
în anul 1935, în care timp s-au săpat cca. 1.800 m de galerii şi 120 m suitori.
Rezervele de minereu şi conţinutul minereului şi, în acelaşi timp, cheltuielile
ridicate de regie, au condus la închiderea minei, care a fost apoi arendată, în
anul 1945, Consorţiului ing. Eitel-Mihăilă.
Închiderea Minei Draica a coincis, de altfel, cu alte evenimente,
care au determinat conducerea Societăţii să abandoneze regiunea Munţilor
Apuseni şi să-şi deplaseze centrul de activitate în Nordul ţării, în Maramureş
şi regiunea Baia Mare. Vom aminti aici pe cele mai importante, şi anume:
a. în achiziţionarea de drepturi miniere, Societatea se lovea în
permanenţă de interesele Societăţii „Mica”, care prin situaţia ei
preponderentă în regiune, paraliza, în mare parte, eforturile noastre34;
b. în general, zăcămintele cercetate erau sărace şi constituite din
rezerve reduse şi, în sfârşit,
c. faptul că în regiunea din Nordul ţării informaţiile ce la deţineam
indicau posibilitatea unor rezultate mai optimiste.
De altfel, această situaţie a determinat, în anul 1936, grupul
acţionarilor maghiari ai Societăţii „Petroşani”, care din capul locului nu au
înclinat pentru extinderea activităţii întreprinderii în domeniul mineritului
34

Dominaţia Societăţii „Mica” în mineritul metalelor preţioase din perimetrul Munţilor Apuseni era o
realitate prezentă şi în mentalul locuitorilor zonei. Un preot ortodox din Zlatna, acţionar la Asociaţia
minieră „Maria Baia din Breaza”, prins cu minerii săi că lucrau într-o concesiune a Societăţii „Minele
de Aur Breaza - Zlatna”, va afirma că „azi bieţii băştinaşi nu mai pot scuipa - în tot locul dau de
„Mica” (AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 1/1929, f. 25).
Este semnificativă, pentru ceea ce se gândea legat de pătrunderea Societăţii „Petroşani” în regiune, afirmaţia
unui apropiat al cercurilor guvernamentale despre faptul că în Munţii Apuseni se ducea o luptă a
marilor societăţi miniere, nu neapărat pentru acapararea şi reducerea numărului şi rolului micilor
proprietari, ci o „luptă de exterminare între Societatea „Petroşani” şi Societatea „Mica”. Cărbunele
nu mai rentează şi Societatea „Petroşani” vrea să forţeze Societatea „Mica” să se întovărăşească”
(Ibidem, dos. 40/1934, f. 65-66).
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aurifer, să se opună continuării lucrărilor în această direcţie. Din această cauză,
grupul acţionarilor români intenţiona înfiinţarea unei societăţi independente
(„Minele Metalice Române” – M.N.R.), care nu a putut fi realizată din
cauza schimbării atitudinii grupului unguresc în urma rezultatelor optimiste
obţinute în Nordul Ardealului, la începutul anului 1938.
Primele lucrări de prospecţiuni şi exploatare în Nordul Ardealului
şi Maramureş au început în anul 1934 şi s-au dezvoltat treptat, continuând
în Maramureş între anii 1935-1938, iar în regiunea Baia Mare [între anii]
1936-194035.
În Maramureş s-a achiziţionat mina Jereapăn şi concesiunile pe
care se află această exploatare aparţinând „Asociaţiei Maramureşene de
Mine Metalice”, ale cărei cuxe (128) au fost dobândite în întregime. Mina
Jereapăn era cunoscută şi exploatată de foarte îndelungată vreme, fiind intens
exploatată în timpul primului război mondial, când s-au extras cantităţi
însemnate de minereuri de plumb, cupru şi zinc, dar aproape abandonată în
ultimii 20 de ani.
Complexul drepturilor miniere achiziţionate în această regiune se
găseşte pe clinul nordic al muntelui Prislop, caracterizat prin erupţii andezitice
care pătrund prin straturile mediteraneene. Filoanele se găsesc localizate în
aceşti sâmburi andezitici, având, în general, o direcţie est-vest, şi înclinări
variind între 700 şi 900, lungimi de 80-300 m şi grosimi variabile mergând
de la câţiva centimetri la mai mulţi metri, când iau aspectul de umflături
puternice (corănzi). Ganga cuarţoasă este în unele filoane înlocuită cu o rocă
verde andezitică, puternic impregnată cu sulfuri. Din punct de vedere al
mineralizării, se disting trei categorii de filoane:
1. filoane auro-argintifere, de blendă, galenă şi pirită, de tipul filoanelor
IX şi XXII;
2. filoane auro-argintifere, de calcopirită, pirită şi puţină blendă şi
galenă, de tipul filoanelor XXV şi XXVI;
3. filoane pirito-cuprifere sărace în aur, de tipul filoanelor de la
Totoş36.
Suprafaţa concesiunilor din această regiune se ridică la 69,752 ha,
aparţinând în întregime „Asociaţiei Maramureşene de Mine Metalice”. Din
cele 1.812 ha perimetre de explorare solicitate de Societatea „Petroşani”,
35 Pentru modul cum s-au desfăşurat activităţile care au permis formarea complexului minier al Societăţii
„Petroşani” din nordul Transilvaniei, vezi, V. Cazacu, G. Vanci, op. cit., p. 295- 307.
36 Pe lângă studiul prof. Ion Atanasiu privind caracteristicile zăcământului de la Jereapăn, vezi şi,
Valeriu Cazacu, Câteva observaţii asupra zăcămintelor filoniene de la Jereapăn, A.M.R., XIX, 1939,
nr. 12, p. 529-531.
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i s-au acordat 300 ha, la care se adaugă 109 permise vechi de exploatare
ale „Asociaţiei Maramureşene de Mine Metalice”, acoperite cu perimetre
dreptunghiulare, în suprafaţă de 1075,850 ha. În general, problema regrupării
drepturilor miniere în această regiune, ca şi în regiunea Baia Mare, de altfel,
a întâmpinat dificultăţi numeroase din cauza frământării proprietăţilor şi a
situaţiei lor neclarificate.
Paralel cu clarificarea şi consolidarea drepturilor miniere dobândite,
s-a desfăşurat o activitate febrilă tinzând la cunoaşterea exactă a rezervelor
minei, deschiderea de rezerve noi, valorificarea rezervelor exploatabile şi
construirea instalaţiilor necesare realizării programului minier preconizat şi a
prelucrării minereurilor rezultate. În acest scop, a luat fiinţă la sfârşitul anului
1934 o exploatare independentă la Jereapăn, condusă de un inginer şef şi
doi ingineri angajaţi special pentru exploatările aurifere, care a pus jaloanele
unui program sistematic realizat în decursul multor ani. S-au realizat astfel,
următoarele lucrări:
1. S-au cartat şi prospectat între anii 1934-1938, cca. 300.000 ha,
întocmindu-se harta geologică detaliată a regiunii.
2. S-au făcut lucrări de explorare şi deschidere, totalizând 4.770 m de
galerii şi 108 m de puţuri. Dintre lucrările cele mai importante vom
menţiona:
a. galeria Jereapăn de 1.250 m, săpată în 1935-1936, prin care
s-au deschis filoanele IX, XXV, XXVI şi XXVII pe o înălţime
de 40 m;
b. galeria Râul Mare de 1.750 m, începută în 1938, destinată a
deschide zăcămintele la 180 m sub orizontul Jereapăn.
3. S-au deschis rezerve în valoare de 57.164 to minereu, exploatate şi
prelucrate între anii 1935-1945, pentru a scădea la 1 ianuarie 1945 la
5.820 to.
4. S-a construit o instalaţie de prelucrare la cca. 100 m de la gura
galeriei Jereapăn, livrată în anul 1935 de firma [Fried.] Krupp
Grusonwerk din Magdeburg.37 Această instalaţie având o capacitate de
25-35 to pe zi a fost comandată ca o flotaţie pilot pentru prelucrarea pe
scară semiindustrială şi diferenţială a minereurilor din această regiune,
care din cauza caracterului lor complex şi foarte variat nu permitea
de la început proiectarea unei instalaţii definitive de o capacitate mai
37

V. Cazacu, G. Vanci, op. cit., p. 301-302; Gheorghe Vanci, Instalaţia de cianuraţie a soc. Petroşani
dela Baia Mare, A.M.R., XXIV, 1941, nr. 10, p. 319; I. Marinescu, Instalaţii de preparare din ţară ce
fac uz de flotaţie, Miniera, XVIII, 1942, nr. 4, p. 115.
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mare. Instalaţia definitivă de 100 to/zi nu a putut fi realizată din cauza
epuizării zăcământului sub orizontul Jereapăn, problema construirii ei
fiind legată de rezultatele ce s-ar fi obţinut din continuarea lucrărilor
în galeria Râul Mare. În această instalaţie s-a prelucrat cu intermitenţe
51.344 to de minereu, obţinându-se 8.826 to concentrate diferite, din
care s-au preschimbat 7.788 to, cu 447,95 kg aur, 1.081,230 kg argint,
542,204 to cupru şi 21,682 to plumb. Azi se găsesc în stoc 1.038,087
to concentrate diferite, dintre care 434,890 to la Sighet, blocate de
Armata Roşie.
5. S-au construit două centrale electrice pentru acţionarea maşinilor
miniere şi a instalaţiilor de prelucrare: una la Jereapăn, constituită
dintr-un grup hidroelectric (o turbină Pelton de 115 PS38) şi două
grupuri Diesel electrice de câte 95 PS fiecare şi una la Râul Mare,
constituită dintr-un grup hidroelectric de 250 PS şi un grup Diesel
electric de 95 PS.
6. S-au construit 44 locuinţe pentru funcţionari şi lucrători, cu o
capacitate de cazare pentru 180 persoane; s-a făcut pietruirea şi
repararea radicală a drumurilor de la Budeşti şi Râul Mare până la
Jereapăn (10 km); s-a instalat o linie telefonică de 14 km în comuna
Şugatag şi s-a electrificat comuna Jereapăn.
În urma epuizării rezervelor cunoscute de minereu, exploatarea a
fost oprită la începutul anului 1945, de la această dată menţinându-se numai
lucrările de întreţinere în mină, a maşinilor din diferite instalaţii şi a clădirilor
de la suprafaţă. Personalul tehnic şi administrativ a fost în parte concediat, în
parte transferat la Baia Mare.
Ţinând seama de importantele perimetre şi concesiuni pe care le
deţinem în această regiune, şi mai ales de inventarul minier şi de maşinile
de care dispune această exploatare, conducerea Societăţii nu intenţionează
să abandoneze această regiune, elaborându-se chiar un program eşalonat
pe un timp mai îndelungat, prin care se urmăreşte realizarea de deschideri
şi descoperiri de filoane şi rezerve noi. Pentru perioada 1948-1952 s-au
prevăzut, în consecinţă, săparea a cca. 2.300 m de galerii în zona filoanelor
IX şi XXV din galeria Râul Mare, în parte înspre Prislop şi zonele ce vor fi
găsite interesante în urma lucrărilor de prospecţiuni proiectate pe anul 1948
şi care se vor întinde pe o suprafaţă de cca. 16 km2.
Regiunea cea mai importantă în care s-au efectuat cele mai multe
lucrări şi investiţii, şi unde activitatea desfăşurată s-a soldat cu cel mai mare
38

De la germanul Pferdestärke = cal putere.
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succes, a fost regiunea auriferă de lângă Baia Mare, pe Valea Borcutului.
Complexul de perimetre şi concesiuni din această regiune se întinde
pe o lungime de aproximativ 12 km şi o lăţime de 4 km la nord de râul Săsar
şi est de râul Băiţei, la cca. 2 km spre est de marginea oraşului Baia Mare.
Regiunea a fost ridicată topografic şi cartată între anii 1935-1940, efectuânduse simultan amănunţite studii petrografice şi geologice, completate în mare
parte cu importante lucrări de explorare.
Din aceste lucrări, rezultă împărţirea regiunii, caracterizată prin
masive erupţii terţiare, în două mari zone:
 zonă la sud de linia Vf. Lupeasca şi Vf. Plescioara (la sud de regiunea
Ulmoasa, situată în centrul complexului), caracterizată prin andezite
şi dacite, acoperită în cea mai mare parte cu tufurile respective, care se
dezvoltă puternic spre est şi,
 zonă la nord de această linie, caracterizată prin puternice erupţii de
riolite şi tufuri riolitice, mărginite spre nord şi est prin erupţii andezitice
masive.
În zona sudică, unde s-au efectuat până în prezent majoritatea
lucrărilor de cercetare şi explorare, şi s-au concentrat lucrările de exploatare
cele mai importante, direcţia filoanelor este, în general, NNE-SSV, cu înclinări
de 60-800 spre est. Extinderea şi dezvoltarea este foarte variată şi, în general,
mare, unele filoane atingând lungimi de 700-800 m şi 1-2 m grosime.
Umplutura filoanelor este cuarţoasă, cu o slabă mineralizare de pirită,
care creşte în adâncime unde apare şi blenda, cuiburi de plumozită şi stibină
fiind caracteristice pentru unele filoane. Aurul este fin diseminat în cuarţ şi,
în cantităţi reduse, în pirită, în zona centrală a regiunii (Wilhelm) apărând
sub formă de grăunţe mai mari şi chiar sub formă de aur nativ. Argintul, al
cărui raport faţă de aur variază între 5:1 – 10:1, ajungând în unele filoane
până la 100:1, este legat de aur şi în mare parte de mineralizarea filoanelor
cu plumozită, pirargirită şi prustită.
Creşterea acestui raport în favoarea argintului şi, în special, în filoanele
noi, a diminuat sensibil conţinutul mediu în aur al zăcămintelor, lucru ce se va
resimţi în prelucrarea viitoare a minereurilor din această regiune.
În regiunea centrală şi în nordul complexului, filoanelor, care, în
general, au direcţia NV-SE şi N-S, sunt puternic dezvoltate şi ating lungimi
de 1-2 km. Umplutura filoanelor este alcătuită în cea mai mare parte din cuarţ
şi secundar din calcită şi rodocrozită, iar mineralizarea mai pronunţată decât
în zona sudică, apărând, în afară de pirită, blendă şi în cea mai mică măsură

https://biblioteca-digitala.ro

236

Revista Arhivei Maramureşene

galenă, în special către nord, unde minereurile complexe, bogate în argint,
dar sărace în aur, sunt caracteristice.
În această regiune, Societatea „Petroşani” a achiziţionat concesiuni
în suprafaţă de 363,144 ha şi 71,02 ha perimetre de explorare, în afară de
312,58 ha concesiuni şi 3.002,509 ha perimetre de explorare solicitate, dar
nesoluţionate. În afara acestor drepturi, Societatea „Petroşani” posedă diferite
concesiuni şi perimetre de explorare, ca proprietară sau ca participantă la
următoarele asociaţiuni miniere pe cuxe:
 Asociaţia Română de Uzine de Zinc şi Mine Metalice (128 cuxe), care
posedă două concesiuni în suprafaţă de 36,097 ha şi 144 cercuri de
explorare pe teritoriul judeţelor Satu Mare şi Maramureş. În două din
aceste cercuri,aflate între concesiunile acordate Societăţii „Phoenix”
din Baia Mare, din care această întreprindere extrage majoritatea
minereurilor ei de plumb şi zinc, se găseşte şantierul Tăul Roşu, unde
s-au început lucrări de explorarea în 1943. Prin galeria de 500 m săpată
în acest scop, s-au deschis trei filoane, care prezintă particularităţi
mineralogice deosebite, care lasă să se întrevadă posibilitatea unei
dezvoltări interesante a acestei regiuni.
 Asociaţia minieră „Înălţarea Sfintei Cruci”, cuprinde 128 cuxe,
aparţinând în întregime Societăţii „Petroşani”, şi care posedă o
concesiune de 9,023 ha în regiunea Valea Borcutului.
 Asociaţia minieră „Ion Evanghelistul”, cu 128 cuxe, din care 87,66
aparţinând Societăţii „Petroşani”, şi care posedă o concesiune de
39,276 ha în Valea Roşie.
 Asociaţia minieră „Leopold”, care posedă o concesiune de 5,148 ha în
regiunea Valea Roşie, la care Societatea „Petroşani” are participaţiune
prin Asociaţia minieră „Ion Evanghelistul”.
 Asociaţia minieră „Sfântul Gheorghe”, cu 128 cuxe, din care 95 aparţinând
Societăţii „Petroşani”, care posedă o concesiune de 18,0465 ha.
 Asociaţia minieră „Sfântul Gheorghe Negru”, ale cărei 128 cuxe sunt
proprietatea Societăţii „Petroşani”, are o concesiune în Valea Borcutului
de 28,562 st. vienezi. În această concesiune s-a organizat în 1946 un
şantier nou, unde prin redeschiderea galeriei Ludowiga se urmăreşte
exploatarea zăcămintelor din nordul complexului, exploatate foarte
intens în trecut.
 Asociaţia minieră „Grigore Trei Stejari”, cu 128 cuxe, din care 200,67
aparţinând Societăţii „Petroşani”, are o concesiune de 4,511 ha în
Valea Borcutului.
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 Asociaţia minieră „Sfântul Antoniu”, ale cărei 128 cuxe aparţin
Societăţii „Petroşani”, cu o concesiune de 13,535 ha în Valea Borcutului
şi cinci permise de explorare.
Lucrările miniere cele mai însemnate au fost făcute în sudul şi
centrul regiunii, la minele Wilhelm, Borzaş şi Sofia. Acestea două din urmă
sunt legate printr-un puţ şi o galerie transversală de 19 km - reprezentând
continuarea galeriei principale Săsar39, lungă de 2 km - săpată între bancuri,
în lungime totală de 17 km şi proiectată în vederea legării între ele a diferitelor
mine izolate şi care trebuia să constituie, în acelaşi timp, reţeaua principală
a lucrărilor de explorare, din care nu s-au executat până în anul 1945 decât
aproximativ a treia parte.
Activitatea minieră desfăşurată în decurs de 10 ani în această regiune,
poate fi caracterizată prin următoarele cifre şi lucrări:
a. Cartarea, prospectarea şi cercetarea geologică a unei suprafeţe de cca.
400.000 ha.
b. 1. săparea a 24.423 m de galerii, din care:
 21.612 m galerii profil simplu, parţial armate în lemn;
 454 m galerii profil dublu;
 2.357 m galerii zidite sau betonate,
2. Săparea a 3.277 m de suitori în profil dublu şi 493,5 m puţuri
verticale.
Dintre aceste lucrări, vom menţiona, în special, traverbancul Săsar
şi galeria direcţională Sofia, în lungime totală de 3.900 m până la
filonul X, şi care deschide zăcământul pe o înălţime de 280 m până
la afloriment. Această lucrare a fost executată într-un timp record,
cu randamente remarcabile (6-8,5 m/zi), deşi în decursul lucrărilor a
întâlnit formaţiuni geologice foarte variate, dintre care unele au cauzat
importante dificultăţi de ordin tehnic (viituri de apă, nisipuri fugitive,
grizou etc.).
c. Montarea a 16.941 m de cale ferată, din care 15.617 m în subteran,
17.203 m conducte de aer comprimat, 3.321 diferite conducte şi 7.886
m de cabluri şi conducte electrice, precum şi a maşinilor de extracţie,
compresoarelor, ventilatoarelor şi staţiilor de pompare necesare
asigurării exploatării normale a complexului.
În urma acestor lucrări şi a explorărilor şi deschiderilor făcute, sau deschis rezerve, până la 31 decembrie 1945, în valoare de 1.185.540 to,
dintre care, 372.250 to vizibile, 308.140 to probabile şi 505.150 to posibile,
39

Valeriu P. Cazacu, Galeria Săsar, A.M.R., XXIV, 1941, nr. 10, p. 338-346.
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reprezentând o rezervă totală de metale de 15.589 kg aur şi 182.498 kg argint.
Adăugând la aceste cantităţi şi producţia de minereu şi metale extrasă în
acest interval, se obţine 1.497.538 to minereu şi 18.788 kg aur şi 200.931 kg
argint, cifre care aruncă o lumină clară asupra amplorii dată acestei regiuni,
unde rezervele vizibile iniţiale (1936) erau de ordinul a 13.000 to, iar cele
totale de 124.000 to minereu.
Este locul să menţionăm că, aceste rezerve reprezintă azi cele mai
însemnate şi bogate rezerve de aur cunoscute în ţară, care depăşesc cu cca.
20% pe cele ale [Societăţii] „Mica” şi 50% cele ale Societăţii „Minaur”,
iar dacă producţia Societăţii „Petroşani” nu este sincronizată cu rezervele,
aceasta este datorită numai capacităţii reduse a instalaţiei ei de prelucrare.
Totodată, trebuie remarcat faptul că, creşterea rezervelor de minereu, datorită
descoperirii de filoane noi, însă mai sărace în aur, a coborât conţinutul mediu
al rezervelor, care este azi de ordinul a 13,07 to aur şi 153,930 to argint.
d. S-au extras şi prelucrat până la 1 iunie 1947, 236.498 to minereu, în
cea mai mare parte din filonul X, conţinând în medie 18,90 gr/to aur,
190 gr/to argint. Peste 80% din acest minereu a provenit din abataje
organizate după metoda abatajelor cu minereu remanent, caracterizată
prin deosebite avantaje tehnice şi simplificare a exploatării în
comparaţie cu celelalte metode uzuale40. Prelucrarea acestui minereu
s-a făcut într-o instalaţie de cianuraţie de 100 to/zi, construită în anul
1938 şi pusă în funcţiune în anul [15 martie] 1939. Această instalaţie,
livrată de firmele Humbold din Germania şi Dorr-Oliver din Olanda,
reprezintă cea mai modernă şi perfecţionată instalaţie pentru prelucrarea
minereurilor auro-argintifere din ţară şi chiar din sud-estul Europei,
realizând cele mai mari recuperări de aur din această regiune (90-92%
faţă de 75% media extracţiei de aur de la restul întreprinderilor din
ţară). Această instalaţie este singura din ţara noastră care prelucrează
direct prin cianuraţie, realizând prin aceasta o economie sensibilă
faţă de celelalte metode folosite (flotaţie), prin faptul că, se elimină
cheltuielile mari reclamate de transportul şi topirea concentratelor în
uzinele metalurgice41.
Este locul să amintim aici că, proiectarea acestei instalaţii s-a făcut
în baza studiilor şi încercărilor de laborator întreprinse în laboratorul pentru
încercarea minereurilor din Lupeni, înfiinţat în 1935 din reorganizarea
40
41

Idem, Metodele de abataj folosite la Borcut, A.M.R., XXIV, 1941, nr. 10, p. 332-337.
Gheorghe A. Vanci, Câteva consideraţiuni asupra posibilităţilor de prelucrare prin cianurare a
minereurilor aurifere din România, A.M.R., XXIV, 1941, nr. 9, p. 235-256; Gheorghe Vanci, Instalaţia
de cianuraţie a soc. Petroşani dela Baia Mare, p. 319-331.
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şi completarea vechiului laborator de docimazie. Acest laborator a fost
completat cu o secţie pentru analize pe cale chimică şi electrolitică, o secţie
pentru încercări în mic şi o secţie semiindustrială care permitea prelucrarea
continuă a 3-5 to minereu prin amalgamare, flotaţie, cianurare, concentrare
gravimetrică, adică a tuturor metodelor de preparare mecanică uzuale. În
această instalaţie, una dintre foarte puţinele şi cele mai moderne şi complete
instalaţii din Europa, s-au făcut încercări semiindustriale cu diferitele
categorii de minereuri din regiunea Baia Mare, prelucrându-se peste 100.000
kg minereuri, astfel încât proiectarea instalaţiei de cianurare a avut de la bază
un studiu serios şi complet42.
În acest laborator, în vederea înfiinţării căruia a fost trimis un inginer
pentru specializare în străinătate la firmele [Fried.] Krupp Grusonwerk,
Humboldt, Gröppel şi Dorr-Oliver timp de şase luni, s-a format în acelaşi
timp şi personalul tehnic de specialitate, ceea ce a permis ca la începerea
lucrărilor de montare şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de la Jereapăn şi
Baia Mare să avem în scurt timp un personal tehnic bine pregătit şi format.
e. În afară de instalaţiile mai .sus amintite, au fost construite, între anii
1937 şi 1940:
 un laborator de analize şi încercări în mic;
 un atelier mecanic bine utilat pentru toate reparaţiile curente,
necesare exploatării şi a diferitelor instalaţii;
 uzină electrică, compusă din trei agregate: un grup hidroelectric
de 150 kw, un grup termoelectric de 400 kw (B.B.C.) şi un
grup termoelectric de 700 kw (AEG), acestea două de la urmă
acţionate cu vapori produşi de două unităţi Babcock Wilcox de
câte 150 m3 fiecare, şi un cazan Steinmüller de 325 m3;
 instalaţie pentru topirea nămolului şi afinarea metalelor
preţioase, aceasta din urmă nefiind pusă în funcţiune până în
prezent fiind incompletă, iar recent, din cauza lipsei creuzetelor
de grafit, instalaţia pentru topirea nămolului a fost completată
cu un cuptor pentru cupelare englez, în care urmează a se trata
în viitor nămolul aurifer obţinut la cianuraţie;
 un funicular de 800 m, care leagă Mina Săsar cu cianuraţia.
O importanţă deosebită s-a acordat realizărilor sociale, în special
cele privind locuinţele pentru muncitori şi funcţionari. S-au construit, astfel,
două locuinţe pentru ingineri, patru locuinţe duble pentru funcţionari, trei
42

Gheorghe Vanci, Instalaţia de cianuraţie a soc. Petroşani dela Baia Mare, p. 317-319.
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blocuri cu câte patru apartamente, 12 blocuri cu câte patru apartamente, şi un
bloc cu 52 apartamente pentru muncitori, toate construite în afara oraşului
Baia Mare, între acesta şi Mina Săsar.
Amploarea luată de exploatare a reclamat organizarea ei ca unitate
independentă de Valea Jiului, depinzând direct de Direcţiunea Generală din
Bucureşti43, şi care, la un moment dat – 1940 – inclusiv Exploatarea Jereapăn,
care îi era subordonată, avea un efectiv de cca. 900 lucrători şi funcţionari,
dintre care 10 ingineri.
Activitatea acestei exploatări al cărei efectiv se ridică azi la 547
lucrători şi 78 funcţionari, a suferit o stagnare de aproape un an (din aprilie
1945 până în martie 1946) din cauza lipsei de cianură, care a determinat
oprirea cianuraţiei şi, implicit, a minelor. Odată cu reînceperea activităţii – în
urma importului de cianură din Ungaria, realizat la sfârşitul lunii februarie
1946 – s-a întocmit un program de lucru eşalonat pe cinci ani, prin care se
urmăreşte continuarea şi completarea tuturor lucrărilor miniere şi investiţiilor
începute din 1938 – neterminate în cea mai mare parte din cauza războiului
– şi care vor conduce la mărirea sensibilă a rezervelor şi producţiei de aur şi
argint a ţării.
Acest program prevede următoarele lucrări:
a. Continuarea lucrărilor de prospecţiuni pe o suprafaţă de cca. 20 km în
nordul complexului.
b. Săparea a cca. 10.000 m galerii de explorare şi deschidere, de la galeria
principală Săsar (Trei Stejari) spre Mina Wilhelm, Dealul Neamţului,
Valea Neagră şi Gheorghe Negru, dându-se precădere exploatării
regiunii din nordul şi sudul complexului.
c. Intensificarea lucrărilor de pregătire în filoanele X, XXV, XXVI şi
VIII, prin cca. 1.800 m galerii şi 900 m suitori, pentru trecerea de la
producţia actuală la o producţie triplă.
d. Mărirea instalaţie de cianurare, de la 100 to/zi la 300 to/zi şi completarea
43

Conform unui ordin al Direcţiunii Generale a Societăţii „Petroşani din 29 octombrie 1937, la 1
noiembrie 1937 se înfiinţa „DIVIZIA BAIA MARE” a exploatărilor aurifere din nordul Ardealului.
Divizia, cu sediul la Baia Mare, era în subordinea Direcţiunii Generale de la Bucureşti, şi avea, la
rândul ei, în subordine: Exploatările Borcut şi Jereapăn; Serviciul Preparaţii; Centralele electrice;
Secţia de prospecţiuni şi Explorări; Secţia Construcţii.
Şeful Diviziei Baia Mare a Societăţii „Petroşani” va fi până în anul 1948, cu excepţia perioadei august
1940-martie 1945 a ocupaţiei maghiare şi sovietice, ing. Ioan Gael (AN HD, Fond Mina Lupeni, dos.
27-2/1937, f. 37).
Trebuie spus că, după oprirea activităţii extractive la Jereapăn, la începutul anului 1945, se foloseşte
pentru a defini entitatea de la Baia Mare, titulatura, „Exploatarea Baia Mare”.
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cu o instalaţie pentru prelucrarea minereurilor bogate. Clădirea este
terminată în mare parte, iar terminarea ei este legată numai de livrarea
promptă a fierului beton şi a cimentului necesar. În ceea ce priveşte
maşinile, care s-au comandat în 1942/1944 în Ungaria, ele sunt în cea
mai mare parte terminate, iar livrarea lor depinde numai de perfectarea
schimbului prin compensaţie între România şi această ţară, care e pe
cale a fi realizat.
e. Mărirea uzinei de forţă cu un grup de 1.200 kw, pentru care ne găsim în
tratative cu firma B.B.C. [Brown, Boveri & Cie], în vederea acoperirii
necesităţilor de curent electric pentru cianuraţia mărită şi mină, al
cărui inventar de maşini va trebui completat cu patru compresoare, o
maşină de extracţie, două locomotive de 7 to, două locomotive de 4,5
to, diferite pompe, perforatoare, ventilatoare etc.
Acest program, odată realizat, va permite întreprinderii noastre ca în
decurs de 2-3 ani să-şi mărească sensibil producţia de aur, devenind astfel, a
doua mare producătoare de aur din ţară, cu o producţie anuală de 700-1.000
kg aur şi 3.000-5.000 kg argint. Realizarea lui este condiţionată de:
 Asigurarea fondurilor de investiţii necesare, care, numai pentru
mărirea cianuraţiei se ridică la 750.000 dolari. În ce priveşte această
lucrare, Guvernul, prin Consiliul Superior Economic a recunoscut
urgenţa şi importanţa acestei lucrări pentru economia ţării, având-o
în vedere cu prioritate la acordarea creditelor necesare înfăptuirii ei.
Problema nu este însă soluţionată şi va reclama serioase intervenţii
pentru a trece la concretizarea ei. În această ordine de idei, vor trebui
depuse, din nou, insistenţe pentru a se renunţa la sistemul actual de
fixare a preţului aurului (care păgubeşte sensibil interesele Societăţii
noastre care prelucrează minereurile cele mai bogate din ţară),
acceptându-se punctul de vedere al Societăţii „Petroşani”, expus la
Comisia Aurului, acela al unui preţ unic, valabil şi remunerator pentru
toate întreprinderile aurifere, care să le asigure fondurile de investiţii
necesare.
 Mai mare elasticitate în organizarea Direcţiunii Generale, privitoare
la exploatările aurifere, care fiind structural cu totul diferite de
exploatările carbonifere şi, în acelaşi timp, supuse unui alt regim decât
celelalte industrii extractive, reclamă încadrarea lor într-o organizare
deosebită decât cea actuală în cadrul Direcţiunii Generale, care – cum
este şi natural – poartă pecetea organizării şi intereselor exploatărilor
carbonifere din Valea Jiului, ceea ce conduce fatal, la neglijarea
https://biblioteca-digitala.ro
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intereselor exploatărilor aurifere.
Făcând un bilanţ succint al activităţii şi realizărilor exploatărilor
aurifere în decurs de 15 ani, se degajă următoarele concluzii principale:
a. Achiziţionarea într-un timp relativ scurt a peste 5.200 ha drepturi miniere,
care au fost cartate, prospectate şi explorate în amănunţime, şi au stat la
baza întregii dezvoltări date lucrărilor subterane. În total, ţinând seama
şi de prospecţiunile făcute pe teritorii străine, s-au cercetat în decurs
de 15 ani aproape 100 km2 de terenuri aurifere sau presupuse aurifere,
luându-se şi analizându-se peste 15.000 de eşantioane diferite, ceea ce
constituie un record remarcabil în comparaţie cu activitatea celorlalte
întreprinderi miniere din ţară pe acelaşi tărâm şi în acelaşi interval.
b. Remarcabile lucrări miniere, totalizând peste 31 km de galerii şi 4.000
de puţuri şi suitori, care au pus în valoare zăcăminte reprezentând
1.500.000 to minereuri. Făcând abstracţie de acest aspect al lucrărilor
care aşează zăcămintele Societăţii „Petroşani” în fruntea celor mai
bogate zăcăminte aurifere din ţară, ceea ce este îndeosebi demn de
relevat este concepţia tehnică şi organizatorică ce a stat la baza acestor
lucrări, executate cu mijloacele şi metodele cele mai eficace şi, în mare
parte, originale.
c. În paralel cu lucrările din subteran s-a realizat un impresionant program
de lucrări tehnice la suprafaţă, care portă pecetea celor mai moderne
perfecţionări şi a unei concepţii tehnice superioare. Instalaţia de
cianurare de la Baia Mare reprezintă, astfel, cea mai evoluată treaptă
în tehnica preparării mecanice din ţară şi sud-estul european, realizând
cele mai mari recuperări, întrunind cele mai perfecte maşini şi
reprezentând cea mai adaptată metodă la caracteristicile specifice ale
minereului pentru care a fost prevăzută. Amintind celelalte instalaţii
de la suprafaţă: uzinele electrice care însumează o forţă de 2.240 PS,
flotaţia de la Jereapăn, laboratorul, atelierele etc., vom constata că ne
găsim în faţă unui complex de realizări tehnice raţionale şi moderne,
care se armonizează perfect cu realizările cu caracter minier cu care
sunt conjugate.
d. În sfârşit, alături de aspectul tehnic al activităţii întreprinderii în aceşti
15 ani, este de relevat cel social, care depăşeşte cu mult realizările
similare ale altor întreprinderi şi este caracterizat prin numărul mare
de locuinţe igienice, câteva băi, spălătorii şi case culturale, construite
în foarte scurt timp şi în împrejurări deosebit de dificile.
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Toate aceste realizări – efectuate într-o conjunctură grea în preajma a
importante şi grave evenimente politice internaţionale, stânjenită de dificultăţi
mari în aprovizionarea cu materiale şi importul de maşini, de lipsa de fonduri
şi adeseori de rezistenţe întâlnite în chiar sânul întreprinderii – se datorează,
în primul rând, unei concepţii sănătoase şi hotărâte a conducerii şi, mai ales,
a aportului tehnic, tenacităţii, entuziasmului, spiritului de colaborare, muncii
şi conştiinciozităţii depuse de personalul tehnic însărcinat cu aducerea la
bun sfârşit a acestor realizări. Activitatea acestor tehnicieni care, în marea
lor majoritate provenind din alte specialităţi au trebuit să depună un efort
deosebit ca să se adapteze, în cel mai scurt timp, noii lor însărcinări, nu
s-au bucurat de nici o retribuire specială ci numai de satisfacţia morală şi
profesională dată acestor oameni, de a fi înfăptuit prin mijloace proprii şi
în cel mai scurt timp o exploatare raţională, unică în felul ei în tot sud-estul
european. Ca o recunoaştere a meritelor acestor tehnicieni şi a realizărilor lor,
care se răsfrâng deopotrivă asupra întreprinderii care se găseşte azi din punct
de vedere tehnic în fruntea exploatărilor metalifere din ţară, stă mărturia
nenumăratelor atribuţiuni primite de majoritatea lor ca experţi şi consilieri în
cadrul diferitelor comisii economice sau tehnice numite de guvern şi diferite
întreprinderi particulare şi instituţii de Stat, sau ca profesori în corpul didactic
al şcolilor superioare de ingineri şi subingineri din ţară.
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The history of the founding and development of
the gold mining units of „Petroşani” Company
(1932-1947)
(Summary)
Key-words: Romania, the Apuseni
Mountains, Baia Mare, Maramureş, the
30’s – 40’s of the XX-th century, gold
mining, „Petroşani” Mining Company.
By presenting a document in the Hunedoara county branch of the
National Archives in the „Petroşani” Company Fund. Department of Mines.
Tehnical Division, entitled The History of the Founding and Development
of the Gold Mining Units of „Petroşani” Company (1932-1947), the paper
is an attempt at outlining the contribution of „Petroşani” Coal Mining
Company to the development of the industrial mining of precious metals
between 1932-1935 by exploiting certain perimeters in the gold rectangle
of the Apuseni Mountains, and especially by creating, beginning with 1935,
the mining complex in Baia Mare area (Borcutului Valley) and Maramureş
(Totoş-Jereapăn). The material also points out the activity conducted in the
Apuseni Mountains area, mainly presenting the operations carried out in
Northern Transylvania in order to create an industrial complex which, as
early as 1939, turns „Petroşani” Company into the third gold producer in
Romania, with an output of 570.183 kg of gold, 2,430.851 kg of silver, and
75,470 kg of copper44.

44 A.M.R., XXIII, 1940, nr. 9, p. 321.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

245

(Rezumat)
Cuvinte cheie: România, Munţii
Apuseni, Baia Mare, Maramureş, anii
’30-’40 ai secolului al XX-lea, minerit
aurifer, Societatea minieră „Petroşani”.
Prin prezentarea unui document existent la Direcţia judeţeană
Hunedoara a Arhivelor Naţionale, în Fondul Societatea „Petroşani”.
Direcţiunea Minelor. Serviciul Tehnic, şi intitulat, Istoricul înfiinţării şi
dezvoltării exploatărilor aurifere ale Soc. Petroşani (1932-1947), încercăm
să creionăm contribuţia Societăţii miniere carbonifere „Petroşani” la
dezvoltarea industriei extractive a metalelor preţioase, în anii 1932-1935
prin explorarea unor perimetre din patrulaterul aurifer al Munţilor Apuseni,
dar mai ales prin crearea, începând cu anul 1935, a complexului minier din
regiunea Baia Mare (Valea Borcutului) şi Maramureş (Totoş-Jereapăn).
Materialul scoate în evidenţă şi activitatea desfăşurată în regiunea Munţilor
Apuseni, dar prezintă cu precădere activitatea desfăşurată, în partea de Nord
a Transilvaniei, pentru a crea un complex industrial, care face ca, deja în
anul 1939, Societatea „Petroşani” să devină al treilea producător de aur al
României, extrăgând acum, 570,183 kg aur, 2.430,851 kg argint, 75.470 kg
cupru.
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Vremurile noi cer oameni noi şi în Biserică
Ce ar fi pierdut Episcopul Alexandru Rusu
dacă ar fi fost „Omul nou”
Cuvinte cheie: Biserica Greco-catolică,
Regimul Comunist, “Omul nou”,
detenţie comunistă.

Drd. Sergiu Soica

Episcopul

Greco-Catolic
Alexandru Rusu din Baia Mare era
considerat de regimul comunist din
România un „element periculos”. În
caracterizarea făcută de statul comunist,
din 27 martie 1948, Mitropolitul
Alexandru Rusu era văzut: „omul de
absolută încredere a lui Iuliu Maniu;
aprig militant catolic; adversar pe faţă al
actualului regim; critic faţă de curentele
democratice; critică prin predici actuala
formă de guvernare; datorită atitudinii sale ostile regimului şi curentelor
democratice a fost anchetat de pr. Ioan Vasca, secretar general al Ministerului
Cultelor în octombrie 1945; sediul Episcopiei Baia-Mare, este considerat
focar manist, pentru aceste motive a fost atacat de ziarul Brazda Nouă din
Satu-Mare.
Acest Episcop a participat de două ori la sinodul electoral pentru
alegerea Mitropolitului Bisericii Române Unite. La sinodul electoral din
1935 modalitatea alegerii de Mitropolit, aşa după cum era moştenită, în
cadrul României Mari s-a considerat nesatisfăcătoare. Episcopul Valeriu
Traian Frenţiu a spus în 1935 că: „din 1919 conferinţele noastre episcopale,
în fiecare an, au cerut convocarea unui sinod provincial. Împrejurările au
Absolvent al Facultăţii de Teologie
Greco-Catolică,
departamentul
Oradea, Secţia Teologie Pastorală,
Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca. Masterat „Istoria Bisericii
Române Unite” al Universităţii BabeşBolyai Cluj-Napoca, doctorand la
Institutul de Istorie „George Bariţiu”
al Academiei Române, Cluj-Napoca,
teza de doctorat: Biserica GrecoCatolică din Banat. 1945-1965.

	

Arhivele Naţionale ale României, (în continuare A.N.R.) fond CC al PCR Secţia Administrativ
Politică, dosar nr. 3 din 1948, fila 3.
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făcut să se amâne mereu ţinerea acestui sinod. Astfel, moartea regretatului
Mitropolit Vasile Suciu ne-a surprins fără ca să avem legiferată modalitatea
alegerii de mitropolit”. Roma recunoscuse principial acest privilegiu în
timpul Mitropolitului Vasile Suciu, şi aprobase şi participarea tuturor
diecezelor unite, nu numai a arhidiecezei, la alegerea de mitropolit, păstrând
însă pentru sinodul electoral proporţia de 3/5 din diecezele sufragane. „Cu
o săptămână înainte de moartea Mitropolitului Suciu, a sosit şi proiectul de
Regulament pe care conferinţa episcopală l-a dezbătut abia după moartea
Mitropolitului Vasile Suciu. Acest Regulament cu aproape toate modificările
cerute de Episcopii noştri, a fost aprobat de Sf. Părinte în 11 martie 1935,
însă numai în mod provizoriu, rămânând ca să fie definitiv revăzut după
numirea mitropolitului”.
În urma acestor pregătiri, Sinodul electoral a fost convocat pentru
7 mai 1935 la Blaj. Alegătorii au fost 100, toţi din cler, dintre care 60 din
arhidieceză, iar 40 din diecezele sufragane (câte 10 din fiecare dieceză). În
vederea acestui sinod s-a dispus ca, în întreaga provincie mitropolitană, între
29 aprilie şi 6 mai, în fiecare seară să se cânte Paraclisul, iar în 7 mai să
se celebreze Sf. Liturghie cu invocarea Sfântului Spirit. Rezultatul alegerii
secrete a fost: pentru Alexandru Nicolescu 48 voturi, Iuliu Hossu 27 voturi,
Valeriu Traian Frenţiu 12 voturi, Alexandru Rusu 10, Victor Macaveiu 1 sau
2, Emil Iuga 1. Numirea Mitropolitului Alexandru Nicolescu s-a făcut după
ce persoana a fost notificată guvernului.
La moartea Mitropolitului Alexandru Nicolescu (1941), Biserica
Unită a fost împărţită în două prin arbitrajul de la Viena, şi datorită desfăşurării
războiul, nu s-a putut face alegere de Mitropolit.
După război în anul 1945 treptat, poporul român a făcut cunoştinţă
cu metodele de muncă ale unui stat totalitar şi ateu – URSS, care şi-a impus
voinţa în toate domeniile.
Bisericii Greco-Catolice nu i s-a mai îngăduit să revină la statutul
şi starea de drept conferite de Constituţia ţării din 1923, de legea cultelor
din 1928 şi să-şi desfăşoare activitatea potrivit prevederilor lor şi ale
Concordatului încheiat cu Sfântul Scaun în anul 1927.
	
	
	

Cuvântarea I.P.S. Sale Valeriu Traian Frenţiu,în Sinodul pentru alegerea de Mitropolit în Blaj, la 7
mai ctr. Vestitorul organ al Eparhiei Române Unite de Oradea şi revistă de cultură religioasă, Anul
XI, 15 mai 1935, Nr. 11, p. 74.
Alexandru Nicolescu a fost în perioada 1922 – 1935 Episcop al Diecezei de Lugoj.
Sionul Românesc Foaie oficială a Diecezei Lugojului, După alegerea de la Blaj, Anul XVII, Nr. 9
– 10, Lugoj, 15 Mai 1935.
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Aceeaşi putere politică împiedică restabilirea ierarhiei la nivelul
Mitropoliei de la Blaj, supune cenzurii şi apoi opreşte legăturile cu Vaticanul.
Începe să urmărească întreaga activitate desfăşurată de episcopii şi preoţii
greco-catolici, pentru ca, în cele din urmă, să prezideze unirea forţată a
românilor greco-catolici cu Biserica Ortodoxă şi să formeze un fals printrun abuz de putere. Merge chiar mai departe, trimiţând în închisori întreaga
ierarhie a Bisericii Greco-Catolice şi chiar e celei romano-catolice din ţară.
Noul regim politic a găsit Provincia Mitropolitană Greco-catolică
fără Mitropolit. La 5 iunie 1941, încetase din viaţă mitropolitul Alexandru
Nicolescu, iar din cauza războiului, alegerile pentru noul mitropolit au fost
amânate până în martie 1946. Atunci electoratul Bisericii Românilor Uniţi
a ales mitropolit, cu majoritate de voturi, ca Mitropolit, pe episcopul de
Maramureş, Alexandru Rusu. Vaticanul l-a şi numit, dar guvernul român a
refuzat să-l recunoască. În această situaţie, a fost numit de Sfântul Scaun, ca
Administrator Apostolic al Mitropoliei, episcopul de Oradea, Valeriu Traian
Frenţiu (16 august 1941).
O notă informativă detailează motivul de ce Episcopul Alexandru
Rusu ales Mitropolit Unit al Blajului, nu a fost recunoscut de guvernul Petru
Groza: „Colegiul elector, format prin noul regulament de alegere de Papa
Pius al XII, a fost invitat să i-a parte la exerciţii spirituale cu începere de la
11 martie până în ziua votării: 16 martie 1946. Aceste exerciţii au fost ţinute
de profesorul Ioan Miclea din Blaj, care nu a cruţat nimic pentru a îngrozi
auditorii de actuala situaţie politică. Discuţiile de aproape o săptămână, în
jurul prelaţilor capabili a fi aleşi au fost foarte animate. Prezenţa la Blaj, cu
puţin înainte a lui Ionel Pop (nepotul lui Ioan Maniu) a făcut ca să fie unanim
agreată candidatura Episcopului Ioan Rusu din Baia Mare – creaţia şi omul
de absolută încredere a Partidului Naţional Ţărănesc. Acestei idei au fost
convinşi chiar şi canonicii blăjeni Moldovan şi Florea, care sunt în relaţii
puţin prieteneşti cu Ep. Alexandru Rusu.
Cu toate directivele date, prezenţa între alegători a Monseniorului Dr.
Emil Iuga a răscolit sufletele. Prelat tânăr de 43 de ani cu pregătire apuseană,
cu idei noi sociale, adept hotărât al unei acţiuni de progres şi organizare
nouă a preoţimii. Spre a se apropria din nou de popor, reluând tradiţia veche
a slujitorilor altarelor acelor preoţi cu crucea-n frunte şi inspirându-se de
minunata acţiune modernă a preoţimii franceze socialiste, a putut să prezinte
preoţimii ardelene noul rol minunat ce-i revine.
	
	

Arhiva Episcopiei Greco-catolice de Lugoj, Fond Prezidial, 1948, fond neprelucrat arhivistic.
Ioan Ploscaru, Scurtă Istorie a bisericii Române, Timişoara, Edit. Helicon, 1999, p. 92.
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Alegerea s-a făcut prin vot secret. Din grupările formate înainte, dar
mai ales în preziua alegerii era sigur că grosul voturilor le primeşte Episcopul
Rusu, suferind o grea înfrângere Episcopul Frenţiu, precum şi Episcopul
Hossu, om al Partidului Liberal, iar în anii din urmă şi al Naţional–Ţărăniştilor.
Înfrângerea lamentabilă a Episcopului Hossu, care se credea absolut sigur că
va fi ales Mitropolit, se datorează mai ales faptului că alegătorii erau pe deplin
lămuriţi asupra revoltătoarei imoralităţi şi amoralităţi ce a stăpânit în jurul
său. Iar Episcopii ajutători Vasile Aftenie (Bucureşti) şi Ioan Suciu (Oradea),
ajunşi de altfel la rangul de Episcop graţie căilor lăuntrice ale insistenţelor
Naţional - Ţărăniştilor făcute direct la Vatican, au fost ignoraţi.
Întru-cât regulamentul nou acordă alegerii numai un rol consultativ
şi experimental, Vaticanul, principial, şi-a rezervat dreptul de a numi în
postul de Mitropolit pe orice preot destoinic din Clerul Unit, chiar dacă nu ar
fi obţinut vre-un vot. Acestei exprese rezerve a Sfântului Scaun se datorează
mai ales, prezenţa în Blaj a Dlui Ionel Pop, spre a preveni şi influenţa printrun vot masiv hotărârea Vaticanului.
Dat fiind că nici Concordatul existent între România şi Sf. Scaun nu
prevede ca numirea Mitropolitului să se facă în urma rezultatului votării, este
firesc ca în această chestie dorinţa şi voinţa Guvernului este hotărâtoare.
Posibilităţile momentului de faţă ar fi deci următoarele:
În baza votului masiv obţinut de Ep. Rusu, natural ar fi să devină
Mitropolitul Blajului. Aceasta şi pentru faptul că atât Episcopul Frenţiu,
care e mult prea bătrân, precum şi Episcopul Hossu au ieşit compromişi în
alegere. Dar atât Rusu cât şi ceilalţi episcopi actuali sunt oamenii unor idei şi
deci încă capabili să conducă cu rod Biserica Unită din Ardeal în noua lume
ce se formează. Nu au fost capabili de realizări mai mari nici în vremurile de
pace. Cu atât mai puţin s-ar putea nădăjdui ceva de la timpurile de azi, fiind
lipiţi de orice iniţiativă. Iar vremuri noi cer oameni noi şi în Biserică.
Numirea de Mitropolit a Mons. Dr. Emil Iuga, pare a fi cea mai
fericită întru-cât el are garanţia excepţionalelor sale studii din apus şi carierei
frumoase, făcute în bună parte la Roma chiar, unde ca preot al Legaţiei
Române şi în calitate de Consilier Ecleziastic al Legaţiunii Române pe lângă
Sf. Scaun a adus servicii reale Ţării, bucurându-se şi de aprecierea deosebită
a Sf. Scaun. La sfârşitul anului 1939 după aproape zece ani de activitate
unanim apreciată la Roma, liberalii au cerut schimbarea sa cu preotul-canonic
liberal Tăutu din Oradea. Dat fiind că a refuzat ca să se înscrie în partidele
politice Liberal sau Naţional-Ţărănist având convingeri progresiste, a trebuit
să sufere ne-îndreptăţirile acelora. Recunoscut de un minunat însufleţitor de
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mase şi bun organizator, iar pe de altă parte având fineţea unei persoane
atrăgătoare, ar fi cea mai indicată persoană pentru aplanarea şi liniştirea
asperităţilor multiple din Ardeal şi mai ales la Blaj. Vaticanul va recunoaşte
uşor că în noua lume ce se formează ar putea să constituie o numire fericită.
Care ar fi calea ducătoare la scop?
Dat fiind că Episcopii Uniţi actuali la întrunirea lor ţinută la Blaj, în
16 martie 1946, imediat după alegerea de Mitropolit, au adoptat menţinerea
actualei situaţii, până la căderea guvernului Petru Groza, pentru a nu da
posibilitate regimului actual să-şi formuleze drepturile, este necesar ca-n
baza Concordatului, guvernul să-şi formuleze imediat şi categoric punctul
său de vedere. Sau să ceară de la Mitropolit pe omul nou, Mons. Dr. Iuga,
necompromis, neamestecat în politica trecută a nici unui partid sau mişcări
fasciste, sau, să admită numirea Episcopului Rusu, condiţionată de numirea
concomitentă la Baia Mare a Mons. Iuga, care ar putea totuşi, chiar în măsură
mai mică, să dea evoluţiei politicei religioase a Bisericii Unite alt rost. De
altfel, în urmă, uşor s-ar putea avea episcopi mai tineri şi capabili fie la
Oradea, fie la Cluj în locul celor bătrâni şi neputincioşi.
Evident că preoţimea Blajului ar fi mulţumită de numirea Episcopului
Rusu. Totuşi numirea de Mitropolit a Mons. Iuga ar fi mai simpatic primită
ca a vre-unuia dintre ceilalţi episcopi, întrucât i-se recunosc excepţionalele
sale calităţi, obiecţionând doar a supra stării sale cam tinere (43 ani).
Spre a ajunge la un rezultat bun şi rapid ar fi de dorit ca Guvernul
să intre imediat în contact direct cu Vaticanul, aşa de altfel cum au făcut şi
alte Guverne în trecut. Evitându-se în mod absolut de a trata cu Mitropolia
Blajului (Frenţiu) s-au cu Nunţiul din Bucureşti, eclipsat la Vatican şi prea
interesat în cauză. Dat fiind că Mons. Iuga se găseşte în cele mai bune
relaţiuni cu înaltele personalităţi conducătoare ale Vaticanului, care în trecut
i-au făcut toate avansările în grad chiar contra părerii episcopilor săi prea
invidioşi, credem că este absolut necesar, ca să acompanieze la Roma un
delegat al Guvernului, împuternicit de a trata această chestiune de o extremă
importanţă şi urgenţă. S-au ar putea să fie chiar şi singur acest delegat.
Prezenţa la Vatican a Mons. Iuga ar fi binefăcătoare şi pentru a arăta acolo
realităţile noi din România, ceea ce nu ar putea fi decât spre binele general.
Ţinând cont de aceste noi realităţi, credem că Dl. Prim-ministru
şi Guvernul Ţării trebuie să-şi aibă omul de încredere între conducătorii
Bisericii Române Unite ardelene, unde azi toţi episcopii sunt creaţiile şi
oamenii devotaţi ai partidului Naţional–Ţărănist, inclusiv Episcopul Hossu,
care împăcându-se cu Maniu în 1942 i-a devenit persoană agreată.
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Iar a forma şi călăuzii opinia publică română din Ardeal este
imposibilă şi va putea avea consecinţe rele, dat fiind că azi conducătorii
bisericeşti uniţi sunt reacţionari notorii şi oameni a unor vremuri pe veci
dispărute. În schimb însă influenţa în Ardeal a Bisericii Unite este foarte
mare şi serioasă”.
Din acest document putem observa un mecanism al Statului comunist
privitor la Biserica Română Unită, încă din anul 1946, anul alegerilor din
noiembrie. Dacă Episcopul Alexandru Rusu nu a vrut să fie „omul nou”
pentru acele timpuri, Guvernul Petru Groza a găsit pe cine disponibil. Acest
„om nou”, Emil Iuga, a vrut să ajungă Mitropolit, nu datorită convingerilor
sale, ci a dorit sa aibă funcţie de conducere, să fie remarcabil. Acest personaj
mai apare în istorie, tot în asemenea contexte de câteva ori. Canonicul Emil
Iuga a purtat în vara anului 1948 tratative cu noul patriarh, Justinian Marina.
Acesta a cerut ca în Cluj-Napoca să fie înfiinţată o nouă Mitropolie Ortodoxă
a Ardealului cu tot ce poate cuprinde o asemenea instituţie (Institut Teologic
de grad universitar, Birou de Presă etc.), în locul Mitropoliei de la Blaj, care
urma să fie desfiinţată. Dacă aceste cerinţe ar fi fot îndeplinite de Biserica
Ortodoxă, Emil Iuga ar fi trecut la această Biserică Ortodoxă din România,
dar tratativele nu au dus la un rezultat satisfăcător pentru Iuga. Tot acest
canonic reapare în istorie în anul 1957 când, după transferul Episcopului
Nicolae Colan de la Cluj în scaunul mitropolitan de la Sibiu, Patriarhul
Justinian Marina îi va oferi din nou canonicului Emil Iuga scaunul eparhiei
de la Cluj. Dar, la fel ca şi în 1948, Iuga şi-a susţinut vechile pretenţii de a
ocupa numai un scaun mitropolitan (Omul nou) şi a refuzat această ofertă.
Într-un final Emil Iuga în anul 1963 a trecut la Biserica Ortodoxă fără nici o
condiţie, fiind numit la început preot catedral la Cluj, apoi consilier patriarhal
la Bucureşti şi, de acolo, într-o parohie din Capitală, unde s-a stins din viaţă
în anonimat în 1975, în vârstă de 71 de ani, iar Episcopul Alexandru Rusu,
nu a fost „Omul nou” şi s-a stins din viaţă în temniţele comuniste.
	
	

	

A.N.R., Fond CC al PCR, Administrativ Politică, Dosar nr. 17/1946, Notă informativă Blaj –
Mitropolit, nr. 476 din 17 martie 1946, filele 10 – 11.
În această perioadă este ales în funcţia de Episcop al Clujului Teofil Herineanu (sfinţit preot de
Episcopul Iuliu Hossu). Teofil Herineanu fost greco-catolic este sfinţit Episcop la Mănăstirea
Dragoslavele (Mănăstire în care aveau Domiciliu Obligatoriu Episcopii Bisericii Române Unite).
Devine Episcop al Romanului şi Huşilor, apoi Episcop de Cluj, iar în toamna anul 1973 Episcopia
Clujului este ridicată la treapta arhiepiscopiei şi în acest context Teofil Herineanu a fost pus în noua
demnitate. Promovarea foştilor greco-catolici în Biserica Ortodoxă era obişnuită în aceea perioadă a
se vedea cei 37 de preoţi sau protopopi care au semnat „Proclamaţia” sau Adunarea de la Cluj, din 1
octombrie 1948.
Cf. http://www.bru.ro/istorie/cat-si-ort-capitolul-18/ accesat la data 10 iulie 2012.
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New times require new people in the Church
What would Bishop Alexandru Rusu have lost
if he had been the ,,New man’’
(Summary)
Key words: Greco-Catholic Church,
the communist regime, the “new man”,
communist detention
The Bishop Alexandru Rusu is one of the Greco-catholic bishops
who died for their church. Imprisoned in Gherla, in May 9, 1963, he affirmed:
“My brothers, I am going now to God to receive my reward for the life who
gives Him to me, for the Church and for the Romanians”.
In this respect, the Romanian Securitate characterized him, in June
19, 1946, in these terms: “The Bishop Alexandru Rusu is known as a fervent
catholic militant who came in Maramures with the declared intention to
convince the all Romanians to join to the Catholic Church. He fought against
Orthodoxy and he proved religious intolerance...It is impossible for him to
conceive the trend of the real democracy and to support it. The working
class government is founded on the largest democratic principles and the
rigid catholic conservatorism promoted by the Bishop Alexandru Rusu does
not emphasized with those ideals. In such conditions, the Bishop Alexandru
Rusu can not continue his activity in the Baia Mare region without exposed
it the Church at brutal riots from the revolted mob”.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: Biserica Greco-catolică,
Regimul Comunist, “Omul nou”,
detenţie comunistă.
Episcopul Alexandru Rusu este unul din Episcopii greco-catolici,
care au murit pentru Biserica lor. La închisoarea din Gherla în 9 mai 1963
a afirmat: „Fraţii mei, acum mă duc la Dumnezeu să-mi primesc răsplata
pentru viaţa primită de la El, pentru Biserică şi pentru români”.
Episcopul Maramureşului a fost caracterizat de Securitate, în 19
iunie 1946, astfel: „Episcopul Alex. Rusu este cunoscut ca un aprig militant
catolic şi a venit în Maramureş cu intenţia de a încorpora pe toţi românii în
cadrele bisericii greco-catolice. A dus o luptă continuă împotriva Ortodoxiei
şi a dat neîncetat dovadă de intoleranţă religioasă… Mişcările politice le-a
privit şi le priveşte tot timpul prin prisma influenţelor catolice. Este imposibil
să conceapă curentul realei democraţii şi să sprijine acest curent, în care
proletariatul să aibă drept de asumare şi de voinţă. Astfel guvernul de azi,
întemeiat pe cele mai largi principii democratice, cuprinde toate straturile
sociale, având concursul nelimitat îndeosebi al claselor muncitoare, nu
convine concepţiilor rigide ale catolicismului feudal, al cărui adept fidel este.
Episcopul Alex. Rusu nu mai poate continua activitatea în regiunea Baia
Mare în aceste condiţii, fără ca să expună însăşi Biserica unor atacuri brutale
din partea maselor revoltate”10.

10

Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Comuniste (ACNSAS), Dosar privind pe:
Rusu Alexandru, I 000714, filele 2-4.
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Restitutio:
Reprezentanţi ai învăţământului băimărean.
Prof. Livia Levandovschi (1897- ?)

Drd. Robert C. Tőkőlyi

Cuvinte cheie: Livia Levandovschi,
Baia Mare, învăţământ, feminism,
comunism.

Începând

cu acest număr al
Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Revistei Arhivei Maramureşene, vom
Filosofie, Secţia Istorie, Specializarea aloca un anumit spaţiu memoriei celor
Istorie Contemporană, Universitatea care, cu pasiune şi abnegaţie au servit
“Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2004) interesele învăţământului băimărean pe
şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi parcursul secolului al XX-lea. Primul
Administrative, Secţia Administraţie material din acest ciclu credem că se
Publică, Universitatea “ Babeş- cuvine a fi dedicat unei doamne.
Bolyai” Cluj-Napoca (2010); Masterat
Este vorba de Livia Levandovschi,
în Drepturile Omului, Universitatea de profesoară şi directoare a Şcolii Civile
Nord Baia Mare (2006); Doctorand al
de Fete din Baia Mare, în perioada
Institutului de Istorie ,,George Bariţiu’’
interbelică precum şi în primii ai de
din cadrul Academiei Române, Filiala
după cel de-al Doilea Război Mondial.
Cluj. Profesor, în prezent arhivist la
Dacă ar fi să facem o comparaţie,
Arhivele Naţionale Maramureş. Autor
doamna Levandovschi a însemnat ceea
al volumului Alexiu Pokol. Viaţa şi
ce profesorul Dr. Gheorghe Hetcou,
activitatea (1872-1935), Baia Mare,
directorul Liceului „Gheorghe Şincai”,
2012. Domenii de interes: istoria
a reprezentat pentru şcoala de băieţi:
locală, istoria presei locale; diplomaţie
seriozitate, longevitate, prestigiu.
şi relaţii internaţionale; Holocaustul;
Livia Paşca, căci acesta era
regimuri politice în secolul XX;
numele
său de fată, s-a născut la 10
mişcarea feministă, drepturile omului.
iunie
1897
în localitatea Căpâlna, judeţul
Articole şi materiale publicate în
Someş, părinţii săi fiind preotul grecoreviste de specialitate şi presă locală.
catolic Paşca Ioan şi soţia acestuia
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Cornelia Centea.
A absolvit Şcoala Primară la Ulmeni
în anul 1910, studiile secundare, efectuate la
Şcoala Civilă de fete din Beiuş şi la Şcoala
Normală de fete din Lugoj (1910-1918)
fiind finalizate cu susţinerea examenului de
capacitate, în urma căruia Livia a dobândit
diploma de învăţătoare. Vorbea perfect
limbile română şi maghiară, dar şi puţină
germană. Între anii 1919-1923 a urmat
cursurile Universităţii din Cluj în domeniile
Matematică-Fizică şi Chimie, pe care le-a
absolvit susţinând examene, în urma cărora,
Livia, a devenit profesoară.
Având la bază această pregătire
temeinică, în anul 1919, Livia este angajată
ca profesoară suplinitoare la Şcoala Civilă
de Fete din Baia Mare în cadrul Catedrei de
Livia Paşca în anul 1920
Matematici. În anul 1925 a fost titularizată
Sursa: Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Maramureş
provizoriu pe catedra de matematică,
devenind titulară definitivă în anul 1932, în
cadrul aceluiaşi liceu din Baia Mare. În anul 1929 a fost numită directoare
delegată la Şcoala Civilă de Fete din Baia Mare, din 1931 directoare cu
titlu provizoriu, iar din 1935 directoare stabilă. A predat şi a condus această
instituţie de învăţământ până în anul 1940, când în contextul creat prin
aplicarea Dictatului de la Viena, este nevoită să se refugieze în Regatul
României. Livia a rămas totuşi la Baia Mare până în luna decembrie pentru a
preda Şcoala Civilă de Fete noilor autorităţi, a întocmi un inventar şi pentru
a împacheta mobilierul.
În timpul exilului său, a activat în cadrul Liceului de Băieţi „Traian
Doda” din Caransebeş, între 1940-1941, după care la Gimnaziul de Fete
„Iulia Haşdeu” din Lugoj, între 1941-1945.
	
	
	
	
	
	
	

Arhivele Naţionale Maramureş, (în continuare A.N. MM), fond Primăria Oraşului Baia Mare, Secţia
Învăţământ, dos. 603, passim.
Ibidem, f. 4v.
Ibidem, f. 4v.
Ibidem, f. 4v.
Ibidem, ff. 2, 4v.
Idem, dos. 594, f. 7.
Idem, dos 603, f. 2.
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În vara anului 1945, revine la Baia Mare fiind numită directoare la
Gimnaziul de Fete din oraş, funcţie deţinută până la fuzionarea acestuia cu
Liceul „Gheorghe Şincai” în urma căreia a rezultat Liceul Mixt Baia Mare.
Până în anul 1951, Livia a fost profesoară în cadrul acestui liceu, după care
în 1951 a fost mutată la Şcoala nr. 3, pentru a preda la ciclul II. Din unele
informaţii regăsite în documente de arhivă, se pare că în anul 1953, Livia
era funcţionară la Combinatul Chimic din Baia Mare, informaţii foarte
plauzibile având în vedere specializarea acesteia. În anul 1921 s-a căsătorit
cu profesorul Iosif Levandovschi10 (n.18. nov. 1888-?) de la Liceul „Gheorghe
Şincai” din Baia Mare, un polonez românizat, împreună având doi copii:
Maria Magdalena (n. 1923) şi Nicolae Iosif Anton (n. 1926).11

Primul Comitet de Conducere al Reuniunii de femei Regina Maria din Baia Mare,
Livia Paşca (rândul de jos, în mijloc)
Sursa: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Livia Levandovschi nu s-a limitat pe parcursul exercitării profesiei
sale numai la ceea ce înseamnă învăţământul. Ea s-a remarcat şi ca o mare
feministă, activând în cadrul Reuniunii de Femei „Regina Maria” din Baia
Idem, dos. 594, f. 8.
Idem, dos. 2/1953, f. 13.
Iosif Levandovschi preda limba şi literatura latină precum şi limba germană la Liceul Gheorghe
Şincai din Baia Mare. A fost totodată şi preşedintele Asociaţiei Profesorilor Secundari. Probabil era
o figură autoritară, pentru că în anul şcolar 1936-1937, elevii au organizat o „grevă” neprezentânduse la orele sale. Împotriva elevilor care au organizat această rebeliune au fost luate măsuri drastice,
în Pamfil Bilţiu şi Aurel Socolan, Liceul Gheorghe Şincai, 75 de ani 1919-1994, Baia Mare, Editura
Gutinul, 1994, p. 12.
11 AN MM, fond Primăria Oraşului Baia Mare, Secţia Învăţământ, dos. 603, f. 4.

	
	
10
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Mare, organizaţie în care a îndeplinit funcţia de notar, încă de la începuturile
acesteia.12 Pe parcursul perioadei interbelice Livia Levandovschi a mai activat
şi în calitate de vicepreşedinte al Societăţii „Principele Mircea” şi preşedinte
al Secţiei de Gospodărire a Căminelor Culturale „Astra” Baia Mare.13
Activitatea nu a fost una pur simbolică, Livia susţinând conferinţe
ştiinţifice din care merită amintite cele referitoare la „Astronomia laică” şi
„Raze Cosmice” precum şi conferinţe pedagogice, în centru atenţiei aflânduse teme precum: „Mama şi Copilul” şi „Educaţia fetelor”. Acestea din urmă
au fost susţinute în cadrul diferitelor manifestări organizate de Societatea
„Principele Mircea”, „Societatea Mariană” sau „Asociaţia profesorilor
secundari”.14
După finalizarea celui de-al Doilea Război Mondial, noile autorităţi
comuniste au înfiinţat organizaţii de masă şi pentru femei. Pentru a se putea
constitui şi la Baia Mare o astfel de organizaţie, activistele Uniunii Femeilor
Antifasciste din România au contactat doamnele de vază ale oraşului,
respectiv pe Elvira Bohăţiel, văduva fostului primar Dr. Ioan Bohăţiel15 şi
Livia Levandovschi, directoarea Gimnaziului de Fete Baia Mare. Aceasta
din urmă a acceptat funcţia de preşedinte UFAR Baia Mare. Organizaţia
a fost constituită în vara anului 1945, din comitetul de conducere făcând
parte şi alte cadre didactice, dintre care merită amintită profesoara Natalia
Nichifor.16 Nu cunoaştem exact limitele cronologice ale mandatului Liviei
Levandovschi ca preşedinte UFAR Baia Mare. Aproximăm perioada 19451947 întrucât la începutul anului următor, 1948, UFAR a fost desfiinţată şi
înlocuită cu UFDR, care a avut o altă conducere. Un alt argument în sprijinul
aproximării noastre este acela că, după alegerile măsluite din noiembrie 1946,
reprezentantele burgheziei de modă veche au fost înlocuite cu alte cadre, cu
origini mult mai ,,sănătoase’’.
Menţionăm faptul că, în ciuda perioadelor diferite în care Livia
Levandovschi a activat în structuri cu caracter feminist, activităţile derulate
au fost foarte asemănătoare, ceea ce arată că, cel puţin în perioada aceea de
tranziţie cuprinsă între anii 1945-1947, în practica organizaţiilor a existat o
anumită continuitate. În perioada preşedinţiei Liviei Levandovschi, UFAR
Baia Mare, în mai 1946, a luat iniţiativa înfiinţării unui cămin de zi pentru
copiii săraci din cartierul Postfunduş şi o casă de naştere pentru femeile
12
13
14
15
16

Anuarul Reuniunei Femeilor Române „Regina Maria” din Baia Mare şi jur pe anii 1920-1922, Baia
Mare, Tipografia Dacia, 1922, p. 21.
AN MM, fond Primăria Oraşului Baia Mare, Secţia Învăţământ, dos. 603, f. 10v.
Ibidem, f. 10v.
Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Uniunea Femeilor Antifasciste, dos. 1/1945, fila 1.
AN MM, fond Comitetul Raional PCR Baia Mare, dos. 1/1945, f. 108.

https://biblioteca-digitala.ro

258

Revista Arhivei Maramureşene

muncitoare din Ferneziu.17 În acest sens, activistele din organizaţie au
organizat în luna următoare, de ziua Sf. Apostoli Petru şi Pavel, o chermeză
în vederea strângerii de fonduri pentru înfiinţarea acelui cămin de zi „în
cel mai nevoiaş cartier al oraşului nostru, numit Postfunduş”. Necesitatea
înfiinţării acestui cămin era argumentată astfel: „aceşti copii ai căror mame
sunt nevoite să-i părăsească pentru a contribui cu munca lor la veniturile
familiei, îşi petrec ziua în praful străzilor, nesupravegheaţi, nehrăniţi la timp,
expuşi accidentelor şi infecţiilor de tot felul, iar mamele nu-şi pot îndeplini
munca, de grija celor ce li
s-ar putea întâmpla odraslelor lăsate la voia
întâmplării”. Se pare că astfel de acţiuni de strângere de fonduri în oraşul
Baia Mare erau ceva normal, pentru că în luna iulie UFAR-ul a organizat o
nouă chermeză în parcul oraşului, scopul fiind adunarea de fonduri pentru un
cămin de zi ce urma să se construiască în cartierul Cărămidari (azi Hatvan),
festival care a avut un mare succes.18 În paralel cu aceste acţiuni, femeile s-au
implicat într-o acţiune de mari proporţii desfăşurată la nivelul întregii ţări şi
anume ajutorarea regiunilor lovite de secetă şi foamete. Era vorba bineînţeles
de Moldova. Femeile au organizat colecte de alimente pentru acele zone, au
asigurat găzduire pentru 30 de copii din Moldova la diferite familii din Baia
Mare, pe o perioadă de câteva luni.19
În ianuarie 1947 UFAR anunţa că în urma unui control pe teren în
cel mai sărac cartier al oraşului, Hatvan, a constatat nevoia urgentă a copiilor
de a fi îmbrăcaţi, motiv pentru care a iniţiat o campanie de strângere de
haine pentru aceştia. Totodată, la 24 ianuarie a organizat un ceai dansant la
care au participat şi autorităţile oraşului, femeile fiind lăudate pentru modul
în care au organizat acea serată. Tot la începutul anului 1947, organizaţia
locală a UFAR anunţa că, pentru a veni în ajutorul femeilor din localitate
şi împrejurimi, a decis acordarea de consultaţii juridice gratuite, consultaţii
care erau acordate în zilele de marţi, vineri şi sâmbătă.20
După acapararea întregii puteri de către Partidul Comunist Român,
acesta s-a debarasat de colaboratorii săi de factură burgheză, în această
situaţie găsindu-se şi Livia Levandovschi, destituită din calitatea sa de
directoare a Gimnaziului de fete din Baia Mare, probabil şi din funcţia de
preşedinte al organizaţiei de femei din Baia Mare după care a fost încet,
încet, marginalizată, până când orice amintire a ei a fost ştearsă.
Până la această dată nu cunoaştem data trecerii Liviei Levandovschi
în nefiinţă şi nici nu deţinem alte informaţii cu privire la membri familiei sale.
17
18
19
20

Colţ de Ţară, anul 1, nr. 1/30 mai 1946, p. 3.
Ibidem, nr. 4/21 iunie 1946, p.4.
Ibidem, nr. 18/27 septembrie 1946, p. 1.
Ibidem, anul 2, nr. 4/31 ianuarie 1947, p. 2.
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Restitutio:
Prof. Livia Levandovschi,
an important exponent of the education in Baia Mare
(1897-?)
(Summary)
Key words: Livia Levandovschi, Baia
Mare, education, feminism, communism

Livia Levandovschi was the headmaster of the Girls Civil School
from Baia Mare in the interwar period but also for a few years after the Second
World War. In the same time she was a great feminist and she activated in the
Regina Maria Romanian Women Reunion and in the Romanian Antifascist
Woman Union, Baia Mare branch. The purpose of this article is to return
our attention upon the memory of a great lady, an important figure of the
education from Baia Mare, in the twentieth century.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: Livia Levandovschi,
Baia Mare, învăţământ, feminism,
comunism.

Livia Levandovschi a fost directoarea Şcolii Civile de Fete din Baia
Mare atât în perioada interbelică cât şi după cel de-al Doilea Război Mondial.
Totodată, a fost o mare feministă, activând în Reuniunea Femeilor Române
„Regina Maria” Baia Mare precum şi în Uniunea Femeilor Antifasciste din
România, filiala Baia Mare. Acest studiu are ca scop restituirea memoriei
unei doamne, reprezentantă importantă a învăţământului băimărean din
secolul al XX-lea.
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Evadaţii de la Cavnic şi Nistru
– Ion Pantazi, Ion Ioanid, Ţucă Marin –
în documentele Securităţii

Cuvinte cheie: colonie de muncă,
exploatare minieră, evadare, note
informative, Securitate

Drd. Marius Uglea

Absolvent al Facultăţii de Istorie
şi Filosofie, Universitatea ,,BabeşBolyai’’, secţia Istorie, specializarea
Istorie Contemporană (2006). Masterat
Istorie Contemporană şi Recentă,
Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea
,,Babeş-Bolyai’’
Cluj-Napoca (2007). Doctorand al
Institutului de Istorie ,,George Bariţiu’’
din cadrul Academiei Române, Filiala
Cluj, cu tema Coloniile de muncă din
România (1950-1955). Studiu de caz:
Coloniile din Regiunea Maramureş.
Arhivist la Arhivele Naţionale
Maramureş. Autor al unor studii
privind coloniile de muncă forţată
care au funcţionat în Maramureş şi
evoluţia societăţii civile româneşti
de după 1989. Domenii de interes:
sistemul concentraţionar românesc,
rezistenţa armată anticomunistă,
legislaţia represiunii comuniste,
societatea civilă.
	
	

Măsurile administrative luate în

anii 1950-1951 în sistemul concentraţionar
românesc au fost amplificate în august
1952 prin ,,hotărârea pentru înfiinţarea
coloniilor de muncă, a domiciliului
obligatoriu şi a batalioanelor de muncă
a Consiliului de Miniştri’’ cu numărul
1554. De la această dată intra în legalitate
funcţionarea celor două colonii de muncă
din cadrul exploatărilor miniere din
Cavnic şi Nistru. Aici erau aduşi deţinuţii
politici cu pedepse relativ mari, de până
la 25 de ani muncă silnică.
Exploatarea Minieră Cavnic a
devenit oficial colonie de muncă prin
transferul a 200 de deţinuţi de la mina
din Baia Sprie, fapt petrecut la sfârşitul
lui 1952. Pe parcursul anului 1951 la
Cavnic au fost executate diverse lucrări

Arhiva Serviciului Român de Informaţii (în continuare ASRI), Fond ,,D’’, dosar nr. 9572/17.04.1968,
vol. 61, f. 80-83.
Exploatarea Minieră Baia Sprie a funcţionat ca şi colonie de muncă în subordinea M.A.I. de la
sfârşitul anului 1950.
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pentru amenajarea spaţiului care urma să fie locuit de ,,braţele speciale de
muncă’’, titulatură sub care erau cunoscuţi deţinuţii cu caracter politic.
Activitatea minei de la Cavnic, devenită colonie de muncă, precum
şi a celorlalte formaţiuni miniere din Regiunea Baia Mare, era controlată şi
coordonată de Centrul de Coordonare Baia Mare, în conformitate cu schema
de organizare şi funcţionare a acestuia. Centrul a funcţionat ca formaţiune
independentă în subordinea Direcţiei Penitenciare, Lagăre şi Colonii în
oraşul Baia Mare, Raionul Şomcuta Mare, Regiunea Baia Mare, având ca
şi indicativ ,,Formaţiunea 0688’’. Denumirea Exploatării Miniere Cavnic,
respectiv a coloniei de muncă era ,,Steaua Roşie Cavnic’’, fiind situată în
Raionul Târgu Lăpuş, Regiunea Baia Mare. Indicativul acestei colonii era
,,Formaţiunea 0979’’.
Colonia de muncă forţată de la mina Nistru întregea sistemul
detenţiei politice din sudul şi vestul Maramureşului, fiind alături de
exploatările miniere Baia Sprie şi Cavnic, unul din locurile destinate muncii
deţinuţilor. Aceasta a fost înfiinţată în anul 1951, fiind inaugurată prin
aducerea unui lot de 50 de deţinuţi tot de la Baia Sprie. Mina de la Nistru a
purtat în această perioadă mai multe denumiri. În decembrie 1952 a devenit
Intreprinderea Minieră ,,7 Noiembrie’’, fiind cunoscută şi ca mina ,,9 Mai’’
sau ,,Exploatarea Minieră Nistru’’. Indicativul acestei colonii de muncă era
Formaţiunea nr. 0630 Nistru.
Coloniile de muncă de la Cavnic şi Nistru au rămas în istoria
sistemului concentraţionar românesc din perioada regimului comunist ca
locuri de detenţie în care sistemul de pază draconică a fost învins de către
,,braţele speciale de muncă’’10, fapt petrecut în cazul ambelor colonii la data
	

Lucrările de amenajare a coloniei au început încă din 1950-1951, când au fost construite diverse anexe,
dependinţe în curtea viitoarei colonii, inclusiv un gard care să înconjoare întreaga colonie, pentru
asigurarea securităţii împotriva ,,braţelor speciale’’; Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN
MM), Fond Exploatarea Minieră Cavnic, dosar nr. 1/1951 şi dosar nr. 25/1951, f. 5-6.
	 Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Jilava (în continuare AANP), Fond Secretariat,
dosar nr. 19/1955, vol. 4, f. 175.
	 Ibidem.
	 Ibidem, f. 198.
	 La Nistru au fost aduşi deţinuţi care lucrau ca şi tehnicieni mineri, Ion Diaconescu, Alexandru Balş,
preoţi, dar şi studenţi care au fost aduşi de la Penitenciarul din Gherla în zilele următoare după sosirea
lotului de la Baia Sprie; Ion Diaconescu, Temniţa. Destinul generaţiei noastre, Bucureşti, Editura
Nemira, 1998, p. 100, vezi şi Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Bucureşti (în continuare ACNSAS), dosare informative, penale şi de reţea referitoare la persoanele
mai sus menţionate.
	 AN MM, Fond Exploatarea Minieră Nistru, adresa nr. 553 din 12.01.1953, dosar nr. 1/1953, f. 22.
	 AANP Jilava, Fond Secretariat, dosar nr. 19/1955, vol. 4, f. 198.
10 Deţinuţii politici din coloniile de muncă apar în documente cu titulatura de ,,braţe speciale’’, vezi
documentele păstrate la AN MM în fondurile exploatărilor miniere de la Cavnic, Baia Sprie şi
Nistru.
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de 6 iunie 1953.11 De la Cavnic au reuşit să evadeze 14 deţinuţi politici în
frunte cu Ion Pantazi şi Ion Ioanid, iar de la Nistru 4 deţinuţi coordonaţi de
Marin Ţucă. Greu de înţeles pentru Securitate era faptul că evadările s-au
produs în aceeaşi zi la diferenţă de numai câteva ore, cu toate că cele două
colonii se aflau la o distanţă apreciabilă una faţă de cealaltă. Evadarea de la
Cavnic a fost cu atât mai spectaculoasă cu cât unii dintre evadaţi au reuşit să
rămână în libertate câteva luni.12
Într-un raport al Securităţii din 13 august 1963 se relatează că ideea
evadării a aparţinut unui grup de deţinuţi în frunte cu Ion Pantazi, care lucrau
la Baia Sprie, aceştia fiind mutaţi la Cavnic în momentul în care aproape
întregul plan al evadării era pus la punct.13 La realizarea planului de evadare
a participat foarte activ Ion Pantazi care scrie în memoriile sale că ,,evadarea
de la Cavnic reprezenta cea mai mare evadare a unor deţinuţi politici dintro închisoare comunistă, succesul ei simbolizând nesupunerea şi rezistenţa
acestora faţă de represiunile autorităţilor comuniste.’’14
Trecând peste această reflecţie, trebuie să evidenţiem faptul că la
Cavnic deţinuţii au reluat planurile de evadare, cooptând noi membri de
grup, cei mai activi dovedindu-se Pantazi, Ioanid şi Ciocâltău.15
Cei 14 care au evadat în 6 iunie erau: fraţii Gheorghe şi Ion Brânzaru,
membri ai organizaţiei ,,Vlad Ţepeş II’’16, doctor Miltiade Ionescu, din Galaţi,
11

12
13
14
15
16

Tentativele de evadare din spaţiul detenţiei politice româneşti au fost puţine. Este cunoscută tentativa
lui Tudor Greceanu şi a altor doi deţinuţi de la Aiud. Greceanu, accidentat imediat după evadare, a
fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, iar ceilalţi doi, Şirianu Valeriu şi Spulbatu Gheorghe, care
omorâseră un om în timpul operaţiunii, au fost executaţi şi corpurile lor au fost expuse în curtea
fabricii din Aiud; Lucia Hossu Longin, Memorialul Durerii: o istorie care nu se învaţă la şcoală,
Bucureşti, Humanitas, 2007, p. 313. Vezi şi Fişele Matricole Penale ale celor trei deţinuţi evadaţi,
păstrate la AANP Jilava, în care figurează ca menţiuni speciale, evadarea produsă la 21 decembrie
1952.
ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ., dosar nr. I.165124, vol. I, f. 1-2. Este cazul lui Ion Ioanid care
a fost prins de către autorităţi abia în septembrie 1953 şi recondamnat.
ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. P. 12637/1963, vol. VII, f. 8-9.
Ion Pantazi, Am trecut prin iad, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 364-417.
ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. I. 4482/1964, f. 5-6 şi dosar nr. P. 12637/1963, vol. VII, f.
8-9.
La sfârşitul anilor 1940 locuitorii din Vrancea istorică erau deznădăjduiţi deoarece sursele de existenţă
(munţii, pădurile) le fusese naţionalizate, confiscate. Aceştia aşteptau să se schimbe situaţia, să le vină
un ajutor de undeva, altfel spus ,,să vină americanii’’. În acest context a apărut organizaţia ,,Vlad
Ţepeş II’’ al cărei iniţiator a fost Victor Lupşa, originar din judeţul Trei Scaune. Această organizaţie a
avut nuclee în trei judeţe Putna, Râmnicu Sărat şi Trei Scaune, cuprinzând sute de persoane, mai ales
ţărani, dar şi muncitori, funcţionari, intelectuali, ofiţeri deblocaţi şi studenţi. A existat şi un program
de trecere la acţiune simultan în cele trei judeţe în noaptea de 23/24 iulie 1950. Au avut loc ciocniri
cu Securitatea, fiind arestaţi şi ucişi mulţi ţărani; Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România, Raport Final, Bucureşti, 2006, p. 323.
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medic, şef de promoţie la liceul militar ,,Mihai Viteazul’’, condamnat la 15 ani
muncă silnică pentru ,,organizare subversivă’’, Constantin Coşereanu, elev
la Şcoala Militară, arestat sub învinuirea de spionaj în favoarea americanilor,
condamnat la 25 de ani muncă silnică, Alexandru Ciocâltău, absolvent al
Facultăţii de Drept din Bucureşti, condamnat la 22 de ani închisoare în
procesul de spionaj intentat Nunţiaturii de la Vatican, fraţii Ion şi Simion
Cojocaru din Vrancea, arestaţi în lotul ,,Vlad Ţepeş II’’, Paul Iovănescu,
medic din Poiana Mare, ofiţer Ion Pantazi, fiu de general, Ion Ioanid student,
fiul fostului politician Tilică Ioanid, din Mehedinţi, Mircea Vueric, mecanic,
Colea Ungureanu, subofiţer de jandarmi. În ziua evadării li s-au alăturat
Gheorghe Chiper, ţăran moldovean şi Titi Spânu, croitor.17 Cei patru deţinuţi
care au reuşit să evite paza gardienilor coloniei şi implicit sistemul Securităţii
de la Nistru au fost Marin Ţucă, fost ofiţer de artilerie în vechea armată,
Miron C. Nicolae, zis Cocoş, Petre Românu şi Coţofan.18
Nu insistăm acum asupra detaliilor legate de organizarea
evadărilor, acestea fiind descrise în numerele anterioare ale Revistei Arhivei
Maramureşene şi în alte volume colective, urmând să ne oprim efectiv asupra
documentelor Securităţii referitoare la cei trei iniţiatori ai acţiunilor de la
Cavnic şi Nistru.
În hotărârea de trecere în evidenţă din 5 martie 1964 emisă de
Direcţia Regională Galaţi a M.A.I. pentru activitate politică înainte de 23
august 1944, se preciza că Ion Pantazi era fiul fostului general Constantin
Pantazi, care a îndeplinit funcţia de Ministru de Război în perioada 19421944, şi care a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă. Ion Pantazi a fost
reţinut în octombrie 1950 pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei
în Iugoslavia şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la 5 ani închisoare
corecţională.19 (vezi Anexa de la finalul studiului)
Într-o serie de rapoarte păstrate în dosarele informative şi penale
referitoare la Ion Pantazi ni se relatează că în perioada cât a fost încarcerat la
colonia de muncă din cadrul Exploatării Miniere Baia Sprie, acesta discuta
cu deţinutul Alexandru Ciocâltău posibilitatea de evadare, punând la cale
chiar şi un plan al acţiunii, fără a-l duce la bun sfârşit la această colonie
de muncă. Ion Pantazi a fost mutat la colonia de muncă de la Mina Cavnic
împreună cu alţi deţinuţi, printre care şi deţinutul Alexandru Ciocâltău şi Ion
Marius Uglea, Colonia de muncă de la mina Cavnic, Maramureş în Cosmin Budeancă, Florentin
Olteanu (coord.), ,,Forme de represiune în regimurile comuniste’’, Iaşi, Polirom, 2008, p. 84.
18 ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. I. 260735, f. 29, f. 16, 29.
19 Ibidem, dosar nr. I. 4482/1964, f. 2-6.
17
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Ioanid, unde din nou pun în aplicare planul de evadare conceput la colonia
de muncă din Baia Sprie, în acest sens mai recrutează şi alţi deţinuţi, cu care
au reuşit să evadeze la 6 iunie 1953.
Scopul declarat al evadării lui Ion Pantazi, ce reiese din documentele
încheiate de Securitate, era acela să se stabilească în Munţii Vrancei şi să
se înroleze într-o ,,bandă subversivă’’, iar în cazul în care situaţia ar fi fost
periclitată, să treacă frontiera în mod fraudulos în Iugoslavia, urmând ca de
acolo să plece în America de Sud. Cele preconizate nu au putut fi realizate,
deoarece, după nici trei zile de libertate, la data de 9 iunie 1953, a fost arestat
de către organele M.A.I. şi condamnat de Tribunalul Militar Teritorial Oradea
la 8 ani închisoare corecţională. Astfel, conform Sentinţei Penale nr. 34 din
19.05.1954 a T.M.T. Oradea trebuia să execute o pedeapsă totală de 11 ani
închisoare corecţională, sentinţă ce a rămas definitivă prin Decizia Penală
nr. 1116 din 1954 emisă de Tribunalul Militar al unităţilor M.A.I.20 În 1955
Pantazi a beneficiat alături de mai mulţi deţinuţi politici din România de
aplicarea Decretului de amnistiere nr. 421, fiind eliberat.21
Periplul detenţiei politice a lui Ion Pantazi nu s-a încheiat aici, acestuia
fixându-i-se în 1955 domiciliul obligatoriu, fiind în continuare în vizorul
organelor de Securitate. Din mai multe note informative şi referate încheiate
în cursul urmăririi lui Pantazi după eliberarea sa din detenţie, aflăm că în
luna iunie 1957, la propunerea bunului prieten, Bruşescu Vlad, ar fi fost de
acord să părăsească ţara cu un avion pilotat de comandorul de zbor Niculescu
Niculae. Acest plan nu a fost pus în aplicare, cei trei fiind reţinuţi. Pantazi a
fost astfel arestat în toamna anului 1958 şi condamnat de Tribunalul Militar
Constanţa prin Sentinţa Penală nr. 113/1959 la 5 ani închisoare corecţională
pentru încălcarea art. 267, alin. 5 din Codul de Procedură Penală, urmând a
fi eliberat la 12 noiembrie 1963.22
Din aceleaşi surse enunţate mai sus se desprind informaţii referitoare
la comportamentul lui Pantazi în timpul detenţiei: ,,A avut o atitudine
necorespunzătoare în detenţie, învăţând pe alţi deţinuţi limba franceză, a
învăţat pe mai mulţi cântece legionare.’’23 De asemenea, ,,deţinutul Pantazi
căuta să grupeze în jurul său foşti ofiţeri de la Penitenciarul Gherla,
cavalerişti cu care să poarte o serie de discuţii duşmănoase la adresa
20 ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. P. 12637, vol. VII, f. 8-9.
21 Ibidem, dosar nr. I. 4482/1964, f. 5.
22 Ibidem, f. 5-6. Pantazi a recunoscut în faţa anchetatorilor intenţia de a trece fraudulos frontiera în
Iugoslavia.
23 Ibidem.
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regimului democrat popular din ţara noastră. Acesta are şi manifestări de
naţionalitate de tip legionar, elogiind pe trădătorii fugiţi peste graniţă’’24,
ne relatează unul din agenţii de supraveghere ai lui Ion Pantazi. Nota
informativă datată 28.10.1970 îl descrie pe fostul deţinut politic ca având
,,un temperament liniştit şi foarte puţin exploziv. La Aiud fiind adus în
timpul detenţiei sale, despre care fostul său general nu ştia, întâlnindu-se
întâmplător cu acesta, generalul deşi surprins de întâlnire, l-ar fi intrebat cu
cuvintele : ,,Ce faci căpitane?’’ la care Ion foarte liniştit şi lipsit de emoţia
momentului i-a răspuns ,,Bine generale !’’. Sursa l-a cunoscut mai bine la
Baia Sprie la mină, unde nu era din categoria celor care refuzau munca. Era
amabil cu toată lumea însă nu căuta prietenie.’’25
După eliberarea sa, în 12 noiembrie 1963, i s-a stabilit domiciliul
obligatoriu pe o perioadă de 24 de luni în comuna Valea Călmăţui, Raionul
Brăila, Regiunea Galaţi, locuind alături de mama sa.26 După expirarea
domiciliului obligatoriu, Ion Pantazi şi-a desfăşurat activitatea în domeniul
construcţiilor, muncind pe şantiere, fiind urmărit în continuare de organele
de Securitate care presupuneau că acesta ar fi agonisit o avere considerabilă
în S.U.A.27
Despre evadarea de la Cavnic din iunie 1953, Pantazi spunea:
,,Evident că de la început, a trebuit să punem ipoteza arestării noastre, a
prinderii noastre. Şi atunci, hotărârea era foarte clară, că recunoaştem
evadarea întru totul; nu amestecăm pe absolut nimeni dintre civili sau dintre
ceilalţi deţinuţi în această evadare. Scopul evadării pentru mine, eu, vă spun
cinstit, nu m-am gândit nici un moment că această evadare va reuşi total.
Eram sigur că putem să ieşim şi de la Baia Sprie, şi de la Cavnic, nu ştiam
însă ce va urma. Să nu uităm că eram în nordul ţării, că până la Suceava
erau mulţi kilometri, că nu putea fi vorba decât să luăm drumul munţilor,
să mergem la Suceava şi de acolo până în Carpaţi, să ajungem în Banat, de
unde să încercăm forţarea graniţei, că eram prea mulţi ca să ne putem fofila.
Scopul evadării mele însă era cu totul altul, adică eu nu vedeam posibilă
această traversare completă a ţării şi această forţare a frontierei, nu puneam
nici un fel de bază sigură pe acest lucru. Scopul meu personal era să dovedim
autorităţilor comuniste că nu suntem de acord cu nimic din tot ceea ce fac, şi
ca protest facem această evadare. Acesta era scopul meu ascuns; bineînţeles
24 ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. I. 4652/1961 (dosar de verificare), f. 1-10.
25 Ibidem, dosar nr. I. 5121/1970, vol. I (Ion Pantazi - ,,Mapa de lucru privind pe ,,Anda’’’’), f. 1-3
26 Ibidem, f. 16-19.
27 Ibidem, dosar nr. R. 267720, vol. 2, f. 1-5.
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că eu nu puteam să spun tuturor acest scop, pentru că i-aş fi descurajat în
evadare.’’28
Un alt deţinut politic care a luat parte la organizarea evadării de
la Cavnic, fiind şi cel care a rezistat un timp mai îndelungat în libertate,
aproximativ trei luni, este Ion Ioanid29, autorul volumelor memorialistice cu
titlul Închisoarea noastră cea de toate zilele, intrat şi el în vizorul Securităţii
datorită activităţii ,,duşmănoase’’ desfăşurate împotriva regimului comunist.
Ioanid a fost arestat în iulie 1952, judecat şi condamnat la 20 ani
muncă silnică pentru ,,complicitate la crimă de înaltă trădare’’. În Sinteza
M.A.I. din 3 octombrie 1973 ni se relatează că Ioanid a făcut parte din
organizaţia contrarevoluţionară ,,Vulturii Verzi’’, pentru care a cules şi
transmis informaţii unor servicii de spionaj din străinătate. Conform aceleiaşi
sinteze, ar fi procurat şi ascuns armament împreună cu unchiul său Gheorghe
Boian.30 Împreună cu acesta ar fi tehnoredactat şi un material informativ
pentru a fi trimis americanilor. În continuare ne oprim asupra declaraţiei lui
Ion Ioanid din 29 aprilie 1953, luată cu puţin timp înainte de evadarea de la
Cavnic: ,,În anul 1949, luna august, vărul meu şi tutorele meu Boian George
mi-a dat spre a-l bate la maşină, un text care avea ca şi conţinut o serie
de date cu privire la situaţia politică şi economică a ţării noastre. Am luat
acest text şi la rândul meu am rugat pe doamna Missir Micola să-l bată la
maşină sub dictarea mea (…). Menţionez că atunci când am primit acest
text, Boian George mi-a spus că are intenţia să-l trimită în străinătate şi că
să nu spun nimănui acest lucru. După câteva zile de la aceste fapte, vărul
meu a fost arestat, iar după două luni am fost arestat şi eu şi doamna Missir
şi cercetaţi asupra acestor fapte, asupra celor arătate mai sus iar după şase
zile am fost pus în libertate, atât eu cât şi doamna Missir. În primăvara lui
1952 am dat amândoi, din nou o declaraţie asupra faptelor de mai sus, iar
la 22 iulie 1952 am fost din nou arestaţi amândoi şi înaintaţi organelor de
Securitate Piteşti, iar la finele lunei Septembrie 1952 am fost judecaţi la
Piteşti de către Tribunalul Militar şi am fost condamnaţi după cum urmează:
Boian George pentru crimă de înaltă trădare la muncă silnică pe viaţă, eu
Lucia Hossu-Longin, op. cit., p. 314; filmul serial ,,Memorialul Durerii’’, episoadele referitoare la
coloniile de muncă din Maramureş, vezi şi volumul memorialistic, Ion Pantazi, Am trecut prin iad,
vol. I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003.
29 ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. I. 165124, vol. I, f. 1; Ion Ioanid s-a născut la 28
martie 1926 în comuna Ilovăţ, Mehedinţi, fiul lui Elefterie şi Elena. A absolvit trei ani din Facultatea
de Drept.
30 Ibidem, f. 1-2.
28
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pentru complicitate la crimă de înaltă trădare la 20 de ani muncă silnică,
iar doamna Missir la 3 ani temniţă grea. După aceasta subsemnatul am fost
internat la Penitenciarul Piteşti, timp de circa o lună, după aceea transferat
la Jilava de unde la data de 11 Decembrie 1952 la Cavnic. Vărul meu a
rămas la Jilava.’’31
Din actele cu caracter informativ păstrate la CNSAS reiese că în
luna iunie 1953 a evadat de la colonia de muncă din Cavnic unde se găsea
în detenţie, şi unde a confecţionat şi sustras din mină armament alături de
alţi deţinuţi. În 13 septembrie 1953 a fost rearestat şi în urma judecării, prin
Sentinţa Penală nr. 34 din 18 ianuarie 1954 a Tribunalului Militar Teritorial
Oradea a primit 8 ani închisoare corecţională pentru înarmare cu materiale
explozibile şi 5 ani interdicţie corecţională. În august 1964 a fost graţiat, fiind
pus în libertate conform Decretului Consiliului de Stat nr. 411, stabilindu-ise domiciliul la mama sa, în Bucureşti.32
Ioanid a fost urmărit de către Securitate în toată perioada detenţiei
politice, o serie de informatori fiind recrutaţi în acest sens din rândurile
deţinuţilor politici. Astfel într-o notă informativă din 22 octombrie 1958 a
unuia din deţinuţi se semnala: ,,Ioanid Ioan, am stat cu el în anul 1957 în
camera în care se manifestase foarte duşmănos contra regimului şi contra
conducerii regimului actual ameninţând şi înjurând în toate felurile, foarte
bun prieten cu Crisoghelos. În timpul cât am stat cu el în cameră a fost
anchetat deţinutul Coşereanu Titi de către un domn anchetator de la Bucureşti
în legătură cu fuga lor de la Cavnic, la care-i spunea; Ioanid: vezi ai grijă
ce declari mai cu seamă cu chestia de la Iacobeni, spunându-i în limba
franceză. Iar eu am întrebat ce este cu Iacobeni, iar el ne-a răspuns că a avut
cunoscut un inginer acolo care l-a ajutat când au evadat, cu îmbrăcăminte şi
bani, când au trecut pe la el prin Iacobeni (…)33
Cât timp a fost în detenţie, Asociaţia Internaţională de Amnistie a
intervenit de mai multe ori pe lângă organele Consiliului de Stat şi Ministerul
de Interne, pentru punerea sa în libertate. Aceste intervenţii se făceau la
îndemnul Martei Miclescu, prietena lui Ioanid, care se găsea în RFG, plecată
legal din ţară în anul 1962. De asemenea, după punerea în libertate a lui
Ioanid, Marta Miclescu a încercat pe mai multe căi aducerea în RFG a
acestuia. Ca urmare a unei neatenţii din partea organelor de paşapoarte, în
ianuarie 1969, a primit aprobarea să plece ca turist în Elveţia, de unde a
31 ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. I. 165124, vol. III, f. 93-94.
32 Ibidem, f. 2.
33 Ibidem, f. 17.
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refuzat să mai revină în ţară, stabilindu-se în cele din urmă la Munchen în
RFG, la Marta Miclescu. Din anul 1970 a lucrat ca şi crainic la postul de
radio ,,Europa Liberă’’, fără să fie angajat permanent.
Organele de Securitate au avut în vedere să pună în aplicare un plan
de măsuri pentru ,,compromiterea’’ lui Ion Ioanid, datat 25 iunie 1970:
,,Pentru compromiterea lui se va acţiona în felul următor: Printre
cunoscuţii săi din Bucureşti vom lăsa să se înţeleagă că ,,Ion’’ este
informatorul organelor noastre, recrutat încă din timpul detenţiei. Tocmai
potrivită acestui fapt, evadarea sa a fost posibilă în 1953 când se găsea la
Cavnic. I s-a dat drumul atunci cu Coşereanu Titi şi au fost lăsaţi să ajungă
în Bucureşti pentru ca să poată lua legătura prin delegaţii la Festivalul
Mondial al Tineretului sau prin alte relaţii, să poată să ia legătură cu sora
lui Titi Coşereanu din SUA. Sora lui Coşereanu Titi, fiind căsătorită cu
Wilkinson Waren, ofiţer de informaţii american, se sconta ca prin el, ,,Ion’’
să se infiltreze în serviciul de spionaj american. Dacă în 1953 ,,Ion’’ reuşea
să intre în legătură cu doamna Wilkinson, ar fi urmat să fie apoi trimis
clandestin în străinătate împreună cu Coşereanu, acesta din urmă, având
doar rolul de a întări faptul că au reuşit într-adevăr să evadeze. Pentru că
nu s-a realizat acest plan ,,Ion’’ a fost băgat din nou la închisoare pentru a
nu se reconspira şi pentru a scoate de la ceilalţi reţinuţi probleme care nu
fuseseră stabilite în anchetă. În penitenciar s-a lucrat cu el foarte discret,
având în vedere scopul final, la care nu s-a renunţat niciodată, de a fi trimis
în exterior’’.34 Astfel, acest plan de măsuri urmărea în primul rând absolvirea
Securităţii de neatenţia şi scăparea lui Ioanid atât din detenţie, prin evadarea
de la Cavnic, cât mai ales peste graniţele României, nefiind vorba niciodată
ca el să fie trimis în exterior şi să fie utilizat ca informator extern.
Documentele mai sus enunţate reprezintă doar o mică parte din
actele cu caracter informativ referitoare la activitatea lui Ion Ioanid, intrat
în vizorul poliţiei politice mai ales după reuşita de a rezista trei luni fără a
fi prins de autorităţile M.A.I., în urma evadării de la colonia de muncă din
cadrul Exploatării Miniere Cavnic.
Cum am menţionat la începuturile acestui studiu, în data de 6
iunie 1953, la un interval de numai câteva ore faţă de evadarea de la Mina
Cavnic, s-a produs fuga a patru deţinuţi de la Exploatarea Minieră Nistru,
Formaţiunea nr. 0630, în frunte cu fostul ofiţer de artilerie Marin Ţucă.35
34 ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. I. 165124, vol. I, f. 9-10.
35 ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. I. 260735, f. 1-2. Marin Ţucă s-a născut la 9 noiembrie
1921 în comuna Ioaneşti, Gorj. A fost ofiţer activ de artilerie.

https://biblioteca-digitala.ro

270

Revista Arhivei Maramureşene

Dosarele întocmite de structurile Securităţii pentru Marin Ţucă nu sunt atât
de numeroase şi de consistente ca în cazul celorlalţi doi deţinuţi prezentaţi în
rândurile de mai sus, întrucât, după prinderea acestuia, s-a hotărât aplicarea
pedepsei cu moartea, prin împuşcare. Între documentele păstrate la CNSAS
a fost reperat mandatul de arestare nr. 861 din 24 decembrie 1948, emis de
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Craiova pe numele lui Ţucă
Marin, şi Sentinţa Penală nr. 1203 din decembrie 1948, prin care acesta a
fost condamnat la 15 ani muncă silnică şi 5 ani degradare civică, pentru
încălcarea art. 209, pct. 3 ,,uneltire contra ordinii sociale’’.36
În ,,Foaia de transfer’’ de la Penitenciarul Craiova la colonia Nistru
,,pentru munci’’, datată 19 octombrie 1952, era trecut ca ,,periculos’’, avea
vârsta de 31 ani şi o pedeapsă cumulată rămasă de ispăşit de 12 ani şi 15
ani muncă silnică.37 De asemenea, într-o hotărâre păstrată într-un dosar al
Serviciului ,,C’’ Marin Ţucă a fost descris ca ,,legionar înflăcărat, fost şef de
artilerie, participând în 1948 la activităţi subversive.’’38
Ţucă Marin a fost condamnat la moarte prin sentinţa nr. 112 din 27
februarie 1954 emisă de Tribunalul Militar Teritorial Oradea. Condamnarea
s-a făcut pentru ,,tentativă de crimă de omor prin acte de teroare’’, încadrată
în art. 96 şi art. 464, punctul 1 din Codul Penal. Sentinţa a fost executată prin
împuşcarea acestuia, în prezenţa reprezentantului Direcţiei Regionale MAI
Oradea, locotenent-major Weisz Gheorghe, a directorului Penitenciarului
Oradea, locotenent Tilici Nicolae şi a medicului legist al Regiunii Oradea,
dr. Aurel Codrea.39
Nu insistăm aici asupra consecinţelor evadărilor de la Cavnic şi
Nistru la care au participat activ şi vehement Ion Pantazi, Ion Ioanid şi Ţucă
Marin40, acestea fiind descrise şi analizate amănunţit cu ocazia altor studii
de către autor, însă subliniem încă o dată faptul că regimul comunist prin
mijloacele întreprinse asupra destinelor umane, fiind de ajuns doar semnalarea
activităţilor fostei Securităţi, a avut ca scop criminal depersonalizarea totală
a individului.

36 Ibidem, f. 5-6.
37 Ibidem, f. 11.
38 ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. I. 260736, f. 2-8.
39 Ibidem, dosar nr. I. 260735, f. 2.
40 În cazul acestuia consecinţele s-au dovedit dintre cele mai tragice, după cum am văzut mai sus.
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Anexa – Fişa matricolă penală a lui Ion Pantazi41 (faţă-verso)

41

Fişa matricolă penală a lui Ion Pantazi, păstrată la AANP Jilava, preluată de pe www.
crimelecomunismului.ro.
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The Escapees from Cavnic and Nistru – Ion Pantazi,
Ion Ioanid,
Ţucă Marin – in the Security documents
(Summary)
Keywords: labor colony, mining
exploitation, escape, notes, Security
This study describe the work performed by information structures of
Security around Pantazi Ion, Ioanid Ion and Ţucă Marin actives participants at
simultaneous escapes from June 6, 1953 at Cavnic and Nistru labor colonies.
We tried outlining several issues, during their political detention and their
freedom, based on the documents currently held by CNSAS Bucharest.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: colonie de muncă,
exploatare minieră, evadare, note
informative, Securitate
Studiul de faţă urmăreşte descrierea activităţii informative
desfăşurate de către organele de Securitate în jurul lui Ion Pantazi, Ion Ioanid
şi Ţucă Marin, participanţi activi la evadările simultane din 6 iunie 1953 de
la coloniile de muncă de la Cavnic şi Nistru. S-a încercat creionarea câtorva
aspecte particulare, atât din timpul detenţiei politice a acestora, cât şi din
perioada de după punerea lor în libertate, pe baza documentelor păstrate în
momentul de faţă de către C.N.S.A.S. Bucureşti.
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Femeile şi colectivizarea agriculturii
în Nord-Vestul Transilvaniei.
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(1949-1962)
.
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Cuvinte cheie: colectivizare, organizaţii
de femei, comunism, Regiunea Baia
Mare, Regiunea Oradea

U

na dintre campaniile în care
femeile au fost implicate foarte activ
a fost aceea a colectivizării terenurilor
agricole.
În primii ani după război,
comuniştii au păstrat tăcerea cu privire la
intenţia lor de colectivizare a agriculturii,
însă nu s-au limitat numai la atât şi,
mai mult, au respins toate proiectele
care vizau organizarea obştilor, proiecte
propuse de partidele cu care colaborau
în acea perioadă. În teorie, ei acceptau
ideea de asociaţie dar practic întreaga
lor propagandă era axată pe crearea
cooperativelor de consum, de prelucrare,
de desfacere a produselor agricole. Cu
toate acestea, uneori, liderii comunişti
lăsau de înţeles faptul că exploatarea
în comun a pământului putea fi mai
profitabilă pentru locuitorii de la sate
decât munca pe loturi individuale.

Dumitru Şandru, Colectivizarea agriculturii şi problema agrară: repere social-politice, în Dorin
Dobrincu, Constantin Iordachi (editori) Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii
în România 1949-1962, Iaşi, Ed. Polirom, 2005, p. 50.
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În 1946, în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare,
comuniştii au continuat să îşi ascundă intenţiile cu privire la colectivizare, în
propaganda oficială ei părând a fi apărătorii proprietăţii ţărăneşti. Au publicat
chiar o broşură în care comuniştii dezvoltau platforma program a BPD-ului,
în care se vorbea de împroprietărirea ţăranilor cu pământurile ameliorate de
stat.
La începutul anului 1948, comuniştii au continuat să susţină
necesitatea sprijinirii micilor proprietari. Pentru ca acest lucru să se întâmple
ei puneau în continuare accentul pe cooperaţie, ca mijloc de ameliorare
a stării economice a sătenilor. După numai un an, în martie 1949, poziţia
Partidului Comunist s-a schimbat brusc, încercând acum să demonstreze
şubrezenia gospodăriei agricole individuale în contrast cu gospodăria
agricolă comună, singura în măsură în a oferi agricultorilor o bunăstare reală.
Înaintea Plenarei din martie 1949, prin care s-a decis începerea colectivizării,
pământurile moşierilor precum şi proprietăţile instituţiilor au fost confiscate.
Între anii 1947-1948 s-au luat măsuri privind preluarea de către stat a unor
proprietăţi funciare rurale, unele instituţii au fost deposedate de proprietăţi,
proprietăţile familiei regale au trecut în posesia statului, au fost confiscate
pământurile şcolilor confesionale, bunurile instituţiilor sanitare particulare,
averea bisericii greco-catolice. În anul 1948, regimul comunist a introdus
cotele, urmărindu-se prin aceasta deposedarea acelora care nu le puteau
achita. Cotele au fost intenţionat ridicate până la limita suportabilului astfel
încât să nu poată fi predate. Neputând să achite cotele, mulţi au ajuns să-şi
„doneze” pământurile statului.
Pe 2 martie 1949, a fost emis Decretul 83 prin care toate pământurile
moşierilor intrau în posesiunea statului. Modul în care s-a derulat confiscarea
a dat naştere numeroaselor abuzuri şi violenţe împotriva celor catalogaţi drept
moşieri. A doua zi, după lichidarea moşierimii, conducerea partidului a decis
în cadrul plenarei din 3-5 martie 1949, începerea procesului de colectivizare
a agriculturii. Atunci a fost stabilit un program foarte detaliat al etapelor de
transformare a agriculturii. În cadrul acestei şedinţe ţăranii şi proprietăţile lor
au fost categorisite: spre exemplu ţăranii care deţineau mai puţin de 5 ha erau
catalogaţi drept săraci, în special datorită faptului că pământurile acestora
erau divizate în numeroase parcele care îngreuna exploatarea lor; urmau apoi
ţăranii mijlocaşi care deţineau proprietăţi cuprinse între 5 şi 10 ha; a treia
	
	
	

Ibidem, p. 51.
Ibidem, p. 51.
Ibidem, p. 52.
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categorie o reprezentau chiaburii care nu erau încadraţi în această categorie
neapărat după suprafaţa deţinută cât mai mult după faptul că foloseau forţă
de muncă salariată. Sloganul adoptat cu ocazia acestei şedinţe era că trebuia
ca partidul să se sprijine pe ţărănimea săracă, să întărească alianţa cu cea
mijlocie şi să pornească un război fără cruţare împotriva chiaburilor.
În prima fază, s-a urmărit dislocarea chiaburilor din poziţiile
importante pe care le deţineau la nivelul comunităţilor rurale. După care,
au fost ridicaţi în toiul nopţii şi mutaţi cu domiciliul forţat în alte regiuni
ale ţării, sau aruncaţi în puşcării în special sub pretextul sabotării politicii
de colectivizare a agriculturii. Procesul a început în 1949, dar amploarea a
atins-o abia în 1950. În şedinţă s-a stabilit ca procesul de colectivizare să fie
implementat în mai multe etape. Astfel, la început trebuiau constituite un
număr mic de asociaţii cu gospodării colective model care să convingă şi
scepticii în legătură cu beneficiile acestei forme de organizare. Gospodăriile
puteau fi organizate numai cu acordul guvernului şi al conducerii partidului.
Creşterea numărului gospodăriilor trebuia să ţină cont de ritmul de dezvoltare
al industriei, care urma să furnizeze agriculturii maşinile agricole necesare,
cadre specializate etc.
În literatura de specialitate sunt identificate mai multe etape de
implementare a procesului de colectivizare: 1949-1953 perioada primului
val; 1953-1956, o perioadă de încetinire, 1957-1962, a doua etapă, relansarea
colectivizării şi 1962, etapa finală.
a). 1949-1953. Reprezintă prima etapă de colectivizare a agriculturii.
După încheierea plenarei, conducerea centrală a partidului a solicitat
comitetelor judeţene să propună localităţile în care activiştii lor urmau să
declanşeze propaganda pentru colectivizare. Se dorea ca pentru început, în
fiecare judeţ să fie constituită câte o gospodărie care să funcţioneze ca unitate
model şi să fie sprijinită de stat. Înscrierea trebuia să se facă doar pe baza
liberului consimţământ. Primirea chiaburilor era interzisă. Comitetul Central
al partidului a analizat propunerile făcute de judeţe, respingând o parte dintre
ele. În iulie 1949, din 60 de cereri de înfiinţare de GAC-uri s-au aprobat doar
21 care îndeplineau condiţiile de constituire.

	
	

Ibidem, p. 53.
Ibidem, pp. 53-54.
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Crescătorie de păsări într-un GAC din România
Sursa: comunismulinromania.ro

Gospodăriile Agricole Colective care s-au înfiinţat în primii ani după
1949 s-au bucurat de un imens sprijin din partea statului. Acestea au primit
anumite suprafeţe de pământ şi sedii proprii din locuinţele confiscate, au
fost scutite timp de 2 ani de la plata impozitelor, iar recolta obţinută a fost
distribuită în totalitate sătenilor asociaţi, în funcţie de munca prestată. Prin
comasarea pământurilor celor care s-au înscris în gospodăriile colective,
noile unităţi au intrat în posesia celor mai bune terenuri situate imediat
lângă localităţile respective. La sfârşitul primului an de colectiv, comitetele
judeţene de partid au organizat echipe de agitatori formate din activiştii lor şi
din membri ai asociaţiilor deja constituite, care au fost trimişi în localităţile
învecinate pentru a-i convinge pe sătenii de acolo de avantajele muncii în
comun. Metodele folosite pentru atragerea ţăranilor în colectiv nu fost dintre
cele mai ortodoxe.
În prima etapă, GAC-urile au avansat destul de lent, în 1951
renunţându-se la ideea colectivizării accelerate în folosul întovărăşirilor
agricole, care nu erau atât de antipatizate de ţărani.
b). 1953-1956. În această perioadă partidul a abordat ţărănimea întrun mod diferit. S-au anunţat reduceri ale impozitelor stabilite asupra GACurilor, unele impozite şi cote de livrări la lapte, carne şi lână au fost reduse,
s-a instituit un nou sistem de vânzări, cu plata în avans, la animalele vii,
	

Ibidem, pp. 54-55; Robert Levy, Primul val al colectivizării:politici centrale şi implementare
regională, 1949-1953, în Dorin Dobrincu şi Constantin Iordachi, vol. cit., pp. 66-82.
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produse animaliere, materii prime, fructe şi legume. Au fost reduse cu 50%
taxele pe vânzarea produselor din gospodăriile ţărăneşti care îi rămâneau
ţăranului după livrarea cotelor obligatorii, cu condiţia ca surplusurile să fie
vândute statului. Aceste concesii urmăreau să-i impulsioneze pe ţărani şi
să-i sporească încrederea în partid. În această perioadă, scăderea ritmului
colectivizării era determinată de o serie de factori cum ar fi faptul că sectorul
socialist al agriculturii producea mai puţin decât gospodăriile agricole
individuale mijlocii. În cifre, acest lucru însemna că 75% din întreaga recoltă
de cereale şi legume a ţării era produsă de gospodăriile mici şi mijlocii cu
suprafeţe cuprinse între 5 şi 20 ha.

Semnarea actului de constituire al unui GAC din Romania
Sursa: comunismulinromania.ro

În 1955, la al Doilea Congres al PMR s-a stabilit extinderea
colectivizării ca principal obiectiv al politicii agrare astfel încât până în 1960
să devină predominant iar producţia agricolă realizată de acest sector să fie
de circa 70%. Pentru următorul plan cincinal se avea în vedere intensificarea
muncii de constituire a unor noi asociaţii agricole şi gospodării colective,
întărirea celor existente şi creşterea producţiei în GAC-uri. Consiliul
de Miniştri a emis o serie de acte normative din decembrie 1956 pană în
primăvara anului 1957 prin care a fost eliminat sistemul livrărilor în cadrul
cotelor obligatorii care se aplica producătorilor la grâu, floarea-soarelui,
legume, cartofi, lapte. Toţi cei care deţineau mai puţin de un hectar erau
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scutiţi de livrările obligatorii de carne. GAC-urile au fost stimulate să îşi
continue activitatea şi li s-au făcut donaţii de pământ din fondul funciar al
statului.
c). 1957-1962. În anul 1957, conducerea partidului a considerat
că au fost create toate condiţiile pentru extinderea colectivizării, astfel că a
impulsionat propaganda pe această temă. Faptul că în acelaşi an Dobrogea
a anunţat că acolo colectivizarea s-a finalizat terenurile fiind incluse în
proporţie de 100%, a determinat conducerea partidului să mute activiştii
din acea regiune în alte părţi ale ţării pentru a impulsiona procesul. Anul
1957 a reprezentat relansarea procesului de colectivizare, relansare care a
fost însoţită de numeroase abuzuri şi violenţe. Forţarea ţăranilor să intre în
colectiv a dat naştere multor răscoale, rebeliuni. Cu toate acestea în acel an
a crescut în mod considerabil numărul GAC-urilor pe întreg teritoriul ţării.
În anul 1958, Comitetul central al partidului a hotărât menţinerea unui ritm
alert de transformare a agriculturii, astfel că până în anul 1960 peste 80%
din suprafaţa teritoriului arabil al ţării a fost cuprins în sectorul socialist şi
funcţionau deja peste 5000 de gospodării colective. În ciuda numărului mare,
multe din aceste gospodării erau nevoite să contracteze credite anuale pentru
a supravieţui.
d). 1962. În ultimul an al procesului de colectivizare toţi cei care
au reuşit până atunci să evite intrarea în colectiv au fost convinşi de către
activişti. În primăvara lui 1962, conducerea partidului a anunţat în mod
oficial încheierea colectivizării, în cadrul unei şedinţe plenare a Comitetului
Central al partidului din 23-25 aprilie. Cu această ocazie s-a făcut bilanţul
întregului proces şi au fost organizate mari mitinguri de susţinere.10
Colectivizarea în Nord Vestul Transilvaniei
În Bihor, problema colectivizării agriculturii a fost dezbătută în
şedinţa organizaţiei judeţene de partid din 27 martie 1949, în prezenţa primsecretarului de partid Leontin Sălăjan, care trebuia să prelucreze cu activul
politic local rezoluţia plenarei CC al PMR. După ce a citit materialul, i s-au
adresat numeroase întrebări la care prim secretarul a încercat să răspundă. Pe
parcursul şedinţei nu au fost făcute propuneri concrete de înfiinţare a vreunor
gospodării colective în judeţ, întrucât Sălăjan a atras atenţia factorilor de
decizie că este necesară în prealabil o muncă temeinică de lămurire şi că
	
	
10

Dumitru Şandru, op. cit., pp. 55-56;
Ibidem, pp. 57-59.
Ibidem, p. 59; Marius Oprea, Transformarea socialistă a agriculturii, asaltul final 1953-1962, în
Dorin Dobrincu şi Constantin Iordachi, vol. cit., pp. 83-112.
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trebuiau studiate toate condiţiile pe care satele vizate spre a fi colectivizate
le puteau oferi din toate punctele de vedere.11 În urma analizării factorilor
de mai sus, autorităţile au propus înfiinţarea primelor gospodării colective în
două comune bogate, locuite doar de maghiari Buduslău din plasa Marghita
şi comuna Arpăşel, plasa Salonta.12
În judeţul Sălaj, autorităţile locale au decis înfiinţarea primei
gospodării colective la Zadărloc, tot o localitate majoritar ungurească. Până
la urmă, aici s-a optat pentru o altă localitate, comuna Berveni. La Satu
Mare, au fost pregătite trei localităţi în care să se constituie cooperative:
Botiz, Cărăşeu, Păuleşti. Primele două erau localităţi maghiare, iar ultima
cu populaţie română.13 În Maramureş, pe parcursul anului 1949 nu a fost
înfiinţată nici o gospodărie colectivă. După lungi preparative, în iulie 1949 a
fost inaugurată gospodăria colectivă din comuna Berveni din judeţul Sălaj,14
iar la Satu Mare GAC „Petofi Sandor” din Botiz, „Steagul lui Lenin” din
Păuleşti şi „Nicolae Bălcescu” din localitatea Baba Novac au luat naştere în
perioada iulie 1949-martie 1950.15
În Bihor, situaţia a mers mai greu şi s-a reuşit în prima perioadă să
fie înfiinţată doar o gospodărie la Buduslău, cu denumirea de „Gheorghe
Doja”.16 În toate cazurile, inaugurările au avut loc într-un cadru festiv, cu
orchestre şi program artistic. Pe parcursul anului 1949, în Bihor s-au mai
organizat 13 întovărăşiri agricole, iar în judeţul Satu Mare s-au depus cereri
pentru înfiinţarea altor 21 de gospodării, dintre care cele luate în discuţie
pentru a se înfiinţa au fost în comuna Dara, Mireşu Mare, Răteşti.17
În anul 1950, numărul gospodăriilor a crescut simţitor în toată
regiunea de Nord-Vest a Transilvaniei. Pe lângă cele trei judeţe, Bihor,
Sălaj şi Satu Mare, în rândul judeţelor în care au fost înfiinţate GAC-uri
a intrat şi Maramureşul, cu prima localitate colectivizată, Ieudul, în martie
1950, denumirea acesteia fiind „Scânteia”. Această localitate a fost aleasă
pentru că în viziunea activiştilor de partid, avea un trecut reacţionar. Prin
colectivizarea terenurilor din această localitate trebuia să se dea un exemplu
celorlalte localităţi cu tendinţe autonomiste faţă de regimul comunist, trebuia
11
12
13
14
15
16
17

Augustin Ţărău, Rebeliunea Ţărănească. Crişana 1949. O frescă a primei acţiuni antitotalitare de
masă din lagărul comunist, Oradea, Editura Arca, 2009, pp. 17-19.
Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 25.
Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 33.
Ibidem pp. 36-38.
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indusă frica. Din alte 13 gospodării preconizate a lua naştere în acest judeţ,
pe parcursul anului 1950 doar 4 au fost înfiinţate cu brio, la Remeţi, Săpânţa,
Săliştea de Sus, Câmpulung la Tisa.18
În anul 1950, în contextul reorganizării administrative, au fost
înfiinţate două mari regiuni: Oradea care cuprindea teritoriul judeţului Bihor
şi părţi din Sălaj şi Regiunea Baia Mare, care cuprindea judeţul Maramureş,
judeţul Satu Mare şi părţi din judeţul Sălaj. În acest context, în Regiunea
Baia Mare se avea în vedere constituirea a 35 de gospodării din care, după
analizarea dosarelor, autorităţile locale au considerat oportună înfiinţarea
doar a 12 astfel de structuri.19
Lucrurile au mers foarte bine în regiunea Oradea până la sfârşitul
procesului de colectivizare, însă nu aceeaşi situaţie era înregistrată şi în
Regiunea Baia Mare. La Congresul al II-lea din 1958, Gheorghiu Dej a criticat
anumite regiuni, printre care Hunedoara, Clujul, Bacăul şi Baia Mare pentru
încetineala de care dădeau dovadă în acest proces. Aici procentul terenurilor
colectivizate atingea doar ruşinoasa cifră de 10-15%.20 Până în anul 1960, în
regiunea Baia Mare existau 173 de GAC şi 445 de întovărăşiri agricole.21 În
1961, numărul GAC-urilor a crescut la 250 iar cel al întovărăşirilor agricole
era doar de 271.22 În 1962, la încheierea procesului de colectivizare, Regiunea
Baia Mare raporta ca fiind trecute în sectorul socialist 99,3% din terenul
arabil şi 99,2% din terenurile agricole.23
Implicarea femeilor.
De la început, când procesul colectivizării a fost demarat, organizaţiile
de femei, în deplină concordanţă cu atitudinea partidului, au fost direct
implicate. În prima etapă, când s-a marjat mai mult pe îndrumare, pe lămurirea
ţăranilor asupra beneficiilor intrării în colectiv, femeile înregimentate în
UFDR au manifestat reticenţă. Augustin Ţărău, în lucrarea sa „Rebeliunea
18

19
20
21
22
23

Andrea Dobeş, Gheorghe Mihai Bârlea, Robert Furtos, Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii
documentare 1949-1962, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2004, pp. 23-24; Marius Uglea,
Câteva însemnări privind rezistenţa la colectivizarea agriculturii din Maramureş, în ,,Revista Arhivei
Maramureşene’’, anul IV, nr. 4, Baia Mare, 2011, pp. 271-272; Gail Kligman, Crearea autorităţii
comuniste: lupta de clasă şi colectivizare la Ieud, Maramureş, în Dorin Dobrincu, vol. cit., p. 231.
Augustin Ţărău, op.cit. p. 46.
Ibidem, p. 69.
Andrea Dobeş, Gheorghe Mihai Bârlea, Robert Furtos, op. cit., p. 51.
Ibidem, p. 53.
Ibidem, p. 59.
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Ţărănească. Crişana 1949”, arată în mod elocvent faptul că, cel puţin femeile
organizate din Bihor nu înţelegeau foarte bine care era rostul gospodăriilor
colective, pentru ele semnarea adeziunilor echivalând cu actul de înscriere
în kolhoz.24
Neîncrederea faţă de colectivizare venea, pe de-o parte din
necunoaşterea acestei forme de organizare, iar pe de altă parte din faptul că
femeile erau ocupate, implicate în cu totul şi cu totul alte demersuri, tipice
pentru organizaţia de femei, cum ar fi combaterea penuriei de pâine. Un alt
motiv foarte plauzibil ar fi frica. Acest sentiment putea să apară în momentul
în care, în timpul desfăşurării colectivizării, s-a recurs la diferite abuzuri şi
violenţe.
Prin rezoluţia plenarei din martie 1949 se hotăra ca din procesul
colectivizării să fie excluşi aşa numiţii chiaburi. Se pare că, cel puţin la
început, femeile din UFDR nu înţelegeau care ar fi motivele pentru care
chiaburii din localităţile în care trăiau, trebuiau excluşi, eliminaţi, puşi la
zid. În Bihor, bibliografia de specialitate consemnează faptul că, în mediul
rural, femeile din UFDR nu aveau nici un fel de atitudini negative cu privire
la chiaburi dintr-un motiv foarte simplu. În acele timpuri, chiaburii erau cei
care susţineau material grădiniţele, şcolile etc. Prin urmare intervenea un
paradox atunci când, partidul cerea autorităţilor locale, în speţă femeilor din
UFDR, să elimine copiii de chiaburi din grădiniţe sau şcoli.25
Paradoxul intervenea chiar şi în situaţiile în care, colectivizarea
avansa extrem de încet ca urmare a reticenţei populaţiei. Când autorităţile
au cerut responsabililor locali explicaţii, acestea au fost extrem de ciudate.
Se preciza faptul că împotriva colectivizării se pronunţau inclusiv membri
de partid, partidul fiind extrem de bine organizat în localitatea respectivă,
având 7 organizaţii de bază cu 226 membri UTM, 240 UPM, 210 UFDR,
178 Sindicate.26
Poate că, astfel putem înţelege de ce activiştii, aşa numiţii îndrumători,
bărbaţi dar şi femei, care trebuiau să se deplaseze pe teren în vreo localitate
pentru a explica ţăranilor beneficiile colectivizării, nu reuşeau să progreseze
în munca lor. Nici ei nu înţelegeau foarte bine care erau rolul gospodăriilor
colective. Însă în timp, cu ajutorul partidului, sau mai bine spus sub presiunea
partidului care cerea un ritm mai alert al colectivizării, aceste carenţe au fost
îndepărtate.
24 Augustin Ţărău, op. cit., p. 15.
25 Ibidem, p. 20.
26 Ibidem, pp. 34-35.
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Strânsul fânului într-un GAC din România
Sursa: comunismulinromania.ro

Organizaţia de femei s-a organizat până la nivelul cel mai de jos.
Astfel, în fiecare GAC, exista câte o responsabilă de femei, care ţinea o
strânsă legătură cu organizaţia locală a UFDR. Această responsabilă avea ca
sarcină antrenarea unui număr cât mai mare de femei în muncile din cadrul
gospodăriilor colective.27 Astfel, în 1950, Comitetul Regional UFDR Baia
Mare raporta faptul că antrenarea femeilor în GAC se făcea prin intermediul
activistelor salariate ale organizaţiei de femei. Scopul acestora era de a da
un exemplu cu privire la înscrierea în GAC.28 În cele 38 GAC existente în
regiunea Baia Mare, se consemna că fuseseră antrenate peste 900 de femei
pentru a se înscrie în GAC. S-au obţinut „rezultate frumoase” în localităţi
precum Ardusat, Suciu de Sus, Berveni.29 Bineînţeles că procesul acesta al
convingerii ţăranilor mergea foarte greu pentru că, pe de-o parte nu existau
27 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Comitetul Regional UFDR Baia Mare, dos.
2/1951, f. 36.
28 Ibidem, f. 36.
29 Ibidem, f. 36.
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activişti de teren suficienţi, iar pe de altă parte chiar activul voluntar din
cadrul UFDR stătea pe gânduri când venea timpul semnării unei cereri de
intrate în colectiv.30
Dincolo de activitatea specifică desfăşurată de femei în cadrul
GAC-urilor, munca lor era pusă în legătură şi cu evenimente naţionale sau
internaţionale. Astfel, în anul 1958 după Conferinţa Naţională a Femeilor
din Martie, toate documentele, în special cele de sinteză (rapoarte, informări,
dări de seamă) făceau trimitere la „sarcinile care izvorăsc din documentele
Conferinţei Naţionale a Femeilor, care constituie un vast program în
mobilizarea maselor mari de femei în diferite domenii de activitate la realizarea
sarcinilor care sunt puse în faţa mişcării de femei”. Pe scurt, comisiile şi
comitetele de femei de pe plan local, după Conferinţa Naţională, au întocmit
planuri de muncă care respectau strict cele exprimate la acea conferinţă.
Documentele respectau cu sfinţenie ceea ce se trasase la Bucureşti.
Într-o „Dare de Seamă pe anul 1958”, Comitetul Regional al Femeilor
din Maramureş menţiona care erau acele activităţi care constituie priorităţi
în munca femeilor.31 Astfel, una din sarcinile principale era mobilizarea
colectivistelor la muncile din GAC şi în special în muncile de sezon. În acest
domeniu s-au obţinut câteva succese, succesul fiind măsurat în numărul
de femei mobilizate. La GAC Târgu Lăpuş au fost mobilizate 98% din
femei, la GAC Văleni au fost mobilizate femeile în proporţie de 100% etc.
Un alt obiectiv a fost ca pe baza hotărârilor consfătuirilor de la Constanţa,
în fiecare GAC să fie create crescătorii de păsări. În consecinţă în multe
cooperative din regiunea Baia Mare au fost create astfel de secţii în care,
bineînţeles, au fost antrenate femeile. Pe lângă creşterea păsărilor, un alt
demers considerat foarte important a fost ca femeile să depună muncă, chiar
şi voluntară, la amenajarea şi întreţinerea grădinilor de zarzavaturi şi legume,
organizate tot pe lângă GAC-uri. În darea de seamă se menţiona faptul că
activitatea colectivistelor putea să fie mult mai productivă dacă conducerile
cooperativelor agricole le dădeau concursul promis. Aceste neajunsuri au
ieşit la iveală şi în cadrul unor consfătuiri organizate la nivel de GAC cu
femeile. Unele din acestea au început să se plângă în legătură cu problemele
pe care conducerile cooperativelor agricole în care lucrau le făceau femeilor.
Astfel, se pare că la GAC Târgu-Lăpuş, consiliul de conducere nu ţinea
cont de propunerile făcute de femei iar conducerea GAC-ului Suciu de Sus
nu sprijinea deloc activitatea femeilor. În cadrul acestor consfătuiri, unele
30 Ibidem, ff. 37, 39.
31 AN MM, Comitetul Regional al Femeilor Maramureş, dos. 11/1958, f. 134.
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colectiviste au adus în discuţie chiar şi abordarea unor noi activităţi care ar
putea să aducă câştiguri unităţii în care lucra. O femeie se referea la creşterea
viermilor de mătase. Propunerea ei s-a bucurat de sprijin în rândul femeilor
dar nu şi al conducerii GAC-ului. În unele raioane, la consfătuiri au participat
şi preşedinţii, secretarii şi aparatul tehnic al GAC-urilor. În darea de seamă se
preciza faptul că femeile au făcut tot posibilul în vederea lărgirii sectorului
socialist al agriculturii, în regiune fiind înfiinţate doar în anul în curs 6 noi
GAc-uri şi 73 de noi întovărăşiri, în care au intrat peste 6200 de familii cu
peste 14 000 de ha. 32
În 1959, activitatea femeilor în vederea „consolidării sectorului
socialist al agriculturii” se limita la participarea într-un număr cât mai
mare la diferite munci. Spre exemplu, în raionul Sighet, la GAC Remeţi
s-a consemnat faptul că în calitate de mulgătoare de vaci au fost instalate
femei, care au avut marele merit de a mări producţia de lapte cu peste 20%.
În raionul Carei, la GAC Berveni peste 700 de femei au fost antrenate în
diferite munci, cum ar fi organizarea grădinii de zarzavat sau a crescătoriei
de păsări.33
În 1962, pe fondul încheierii procesului de colectivizare, organizaţia
femeilor a emis o informare cu privire la acest fapt precum şi aportul lor la
„întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, la campania
de primăvară şi întreţinerea culturilor”. În document era precizat faptul că,
în regiunea Baia Mare, în munca politică pentru terminarea colectivizării,
comitetele şi comisiile de femei au propus organizaţiilor de partid aproape
5000 de colectiviste fruntaşe ca agitatoare, care au fost repartizate şi instruite
pe circumscripţii, pentru a duce muncă de lămurire în rândul ţăranilor
întovărăşiţi şi nu numai, pentru atragerea lor în colectiv. În această muncă
actriţele principale au fost membrele comitetului regional dar şi membrele din
conducerea raioanelor etc. Organizaţia femeilor a mobilizat un număr mare
de femei care să viziteze
GAC-urile fruntaşe, au fost organizate întâlniri
cu colectivistele care au vorbit femeilor neimplicate în acest proces despre
„frumuseţea muncii în GAC”. Femeile din colective au fost mobilizate de
către activiste la conferinţe, diferite serii de întrebări şi răspunsuri şi la alte
activităţi cu caracter cultural. În cuprinsul aceluiaşi document, organizaţia
de femei din regiune îşi exprima convingerea asupra faptului că implicarea
femeilor în colectiv a dat posibilitatea acestora de a-şi dezvolta o serie de
aptitudini şi capacităţi, de a lucra cot la cot cu bărbaţii lor şi astfel de a
contribui la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective.
32
33

Ibidem, ff. 134-137.
Idem, dos. 12/1959, ff. 162-172.
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Femei într-un GAC din România
Sursa: comunismulinromania.ro

Activităţile în care femeile din gospodăriile colective au fost
implicate erau dintre cele mai banale însă în document li se acorda cea mai
mare importanţă, considerând munca lor una crucială pentru dezvoltarea
gospodăriilor: au ajutat la strângerea seminţelor, au pregătit paturile calde
pentru asigurarea răsadniţelor în grădinile de legume şi zarzavaturi, au plantat
pomi, au curăţit păşunile etc. Numai la plantatul pomilor au fost antrenate
peste 3000 de femei care au reuşit performanţa de a planta 46 000 de copaci
în raioanele Şomcuta Mare, Sighet, Lăpuş. Prăşitul, plivitul erau privite
ca activităţi esenţiale desfăşurate de femei. Ele şi-au adus o contribuţie la
dezvoltarea sectorului legumicol, în regiunea Baia Mare existând 5500 de
ha numai cu astfel de produse. O altă contribuţie a femeilor din colective s-a
înregistrat în sectorul creşterii păsărilor dar şi creşterea producţiei de lapte.
În ansamblu, în regiunea Baia Mare în gospodăriile colective
munceau peste 700 de femei din care 381 erau mulgătoare, 220 crescătoare
de păsări, 86 crescătoare de animale. Totodată, 303 femei făceau parte din
consiliile de conducere, 10 femei erau brigadiere iar 192 şefe de echipe.
În finalul documentului, organizaţia de femei trasa noi sarcini pentru
femei: „prin încheierea colectivizării agriculturii, rolul femeilor de la sate,
ca factor important în lupta pentru realizarea sarcinilor puse de partid, creşte
şi mai mult”. Se urmărea ca după ce procesul urma a fi finalizat în totalitate,
în cadrul gospodăriilor colective rolul femeilor de gospodine abia urma a
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începe. Într-o primă fază era necesară o instrucţie cât mai riguroasă a femeilor
din noile GAC-uri cu privire la sarcinile ce le reveneau. Apoi era necesară ca
colectivistele să îndeplinească planul de muncă, să contribuie prin munca lor
la creşterea productivităţii fie că acest lucru se traducea printr-o cantitate mai
mare de legume, fructe, cereale etc. pentru creşterea nivelului colectivistelor
acestea trebuiau trimise la cursurile agrozootehnice care ţineau 3 ani pentru
a aprofunda chestiunile de bază.34
În acelaşi an, 1962, organizaţia de femei din regiunea Baia Mare a
întocmit un plan de măsuri privind contribuţia femeilor la întărirea continua
a agriculturii socialiste în perioada următoare încheierii procesului de
colectivizare în care erau trasate direcţiile de acţiune ale femeilor colectiviste.
În general cam acelaşi discurs……femeile trebuiau să fie conştiente de rolul
pe care îl joacă în dezvoltarea agriculturii de tip socialist, să se specializeze,
să cunoască planul general de muncă, să pună un accent cât mai mare pe
creşterea animalelor şi al păsărilor, pe cultivarea legumelor şi zarzavaturilor
etc.35
Aceasta era atitudinea oficială a organizaţiei de femei. Însă mai
poate fi identificată una, a femeilor simple, a ţărancelor, care nu avea nimic
în comun cu prima.
Revoltele ţărăneşti. Opoziţia femeilor faţă de colectiv.
Adevărata poziţie a femeilor, în particular şi a populaţiei din
mediul rural, în general, a ieşit la suprafaţă în timpul revoltelor împotriva
procesului de colectivizare. Pe parcursul acestui proces în diferite colţuri
ale ţării au izbucnit revolte ale populaţiei din mediul rural nemulţumite fie
de tactica aplicată de autorităţi fie din cauza impunerilor ridicate pe care
trebuiau să le verse statului în condiţiile în care ţăranii ei înşişi abia aveau
din ce să trăiască. În Nord Vestul Transilvaniei prima mare revoltă a izbucnit
în zona Crişanei, pe teritoriul actualelor judeţe Bihor şi Arad. Dar cazuri
de nesupunere au existat şi în Regiunea Baia Mare. Curios este faptul că
în cele mai multe dintre cazuri revoltele nu au fost pornite de către bărbaţi,
ci de către femei. Prin aceasta, suntem de părere că, în ciuda faptului că
majoritatea lor munceau la colectiv, ele îşi manifestau adevărata poziţie faţă
de un sistem pe care îl detestau sau în unele cazuri doar nu îl înţelegeau.
În regiunea Oradea, revolta a pornit din localităţile Biharea, Cheţ,
Balc, Buduslău etc. În toate aceste localităţi femeile au fost cele care au
pus piciorul în prag abordând cu diferite arme pe responsabilii gospodăriilor
34 AN MM, Comitetul regional al Femeilor Maramureş, dos. 16/1962, ff. 121-129.
35 Ibidem, ff. 130-134.
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colective în care munceau cerându-le fie grâu fie făină fie alte produse
din care să facă pâine pentru copiii lor. Tactica era asemănătoare cam
peste tot: grupuri de femei, de obicei soţii ale colectiviştilor sau ele însele
colectiviste, se deplasau împreună spre sediul comitetului de partid unde se
trecea la scandarea unor lozinci anticomuniste de tipul „Vrem pâine, plata în
natură!” „Plata în natură la treieriş!” „Jos URSS şi comuniştii!” „Nu vrem
kolhoz!” „Vrem pită, nu mălai şi pe Regele Mihai, iar cu Groza sub tramvai,
să-l măture UCB-ul, să-l care CFR-ul până la URSS-ul” iar dacă vreun
responsabil se afla la faţa locului, acesta era insultat, agresat şi chiar alungat
de acolo. Au fost incendiate arhive, au fost agresate şi alte persoane inclusiv
responsabilele trimise de UFDR. În cele mai multe din cazuri, femeile au
trecut la identificarea locurilor de depozitare a alimentelor din care s-au
aprovizionat. Este de la sine înţeles faptul că şi soţii acestora erau de faţă, în
unele cazuri ei terminând ce femeile lor au început, dar nu ei au fost cei care
au declanşat revoltele.36
Spre deosebire de revolta din vestul ţării, care a primit o formă
organizată, în regiunea Baia Mare acest lucru nu s-a întâmplat. În cazul în
care populaţia din mediul rural s-a revoltat împotriva autorităţilor şi împotriva
colectivizării ca proces de deposedare, aceste revolte au fost izolate, sporadice
şi odată înăbuşite, populaţia a fost potolită şi s-a reintrat într-un normal dorit
de partid.
Dacă în localităţile Ieud, Rozavlea, Săliştea de Sus, Bârsana, Remeţi
din judeţul Maramureş, Cărăşeu, Porumbeşti, Peleşul Mare, Dorolţ şi Lăpuş
din judeţul Satu Mare revoltele au fost provocate de bărbaţi, au existat şi
câteva cazuri în care scânteia nemulţumirii a ridicat şi femeile. Astfel, în
localitatea Onceşti, judeţul Maramureş, în anul 1956, cu ocazia arăturilor
de primăvară, în momentul în care tractorul era pornit pentru a se apuca de
arat, un grup de 60-80 de femei au blocat drumul acestuia făcând scandal şi
să protesteze împotriva gospodăriei agricole cu care nu erau de acord şi au
cerut ca acel tractor să plece din comună, în caz contrar ele urmând a bloca în
continuare acest utilaj, de care considerau că nu au nevoie.37 O altă întâmplare
asemănătoare s-a desfăşurat în anul 1950 în comuna Sălsig din raionul Cehu
Silvaniei unde cu ocazia însămânţărilor de toamnă, în momentul în care
tractorul era pregătit a se apuca de lucru, un grup de 8-10 femei înarmate
cu bâte în mâini, au blocat utilajul şi au cerut preşedintelui gospodăriei
agricole colective să oprească acest proces ameninţându-l. Imediat numărul
36 Augustin Ţărău, op. cit., pp. 113-122.
37 Marius Uglea, art. cit., p. 274.
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protestatarilor a crescut la circa 70 de persoane bărbaţi, femei şi tineri care
au trecut la atacarea preşedintelui, care a fost bătut. Acesta a reuşit să scape
şi să se refugieze în sediul Comitetului Provizoriu din comună. În loc ca
situaţia să fie dezamorsată, locuitorii au asediat sediul comitetului şi au cerut
predarea preşedintelui, care însă a reuşit să iasă din clădire pe ascuns şi să
fugă din comună.38
Unele femei au manifestat o anumită rezistenţă împotriva
colectivizării fără a recurge ele însele la acţiuni violente. Astfel, în cazul
Ieudului, în momentul în care asupra capilor de familii, respectiv a bărbaţilor,
se făceau presiuni pentru intrarea în colectiv, în multe din cazurile în care
aceştia au acceptat, la întoarcerea acasă au fost nevoiţi să asculte şi poziţia
femeilor lor, care s-au dovedit a fi adversare ale colectivizării. Unele doar
şi-au certat soţii, altele şi i-au blestemat, altele i-au ameninţat că îi vor părăsi
pentru fapta lor. Însă au existat şi cazuri în care unele femei au căzut victime
nevinovate ale agitatorilor care presau pentru intrare în colectiv. Tot la Ieud
a existat un caz în care o mamă singură cu patru copii şi gravidă în şase luni,
pentru refuzul ei de a trece în colectiv a fost bătută de activişti până când
aceasta a decedat, copiii rămânând ai nimănui.39

38
39

Ibidem, p. 275.
Gail Kligman, op. cit., pp. 231-257.
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Women and collectivization in the N-W of Transilvania.
From involvement to rejection (1949-1962)
(Summary)

Key words: collectivization, women
organizations, communism, Baia Mare
Region, Oradea Region
In this study we write about the scale of women involvement in
the process of agriculture collectivization. The process was supported by
the women from the UFDR, a women organization ruled by the Romanian
Communist Party and was disputed by the simple women, the peasant women
who worked at the farms. This study is dedicated to the North-West counties
of Romania where there were recorded a few revolts.
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(Rezumat)

Cuvinte cheie: colectivizare, organizaţii
de femei, comunism, Regiunea Baia
Mare, Regiunea Oradea

În acest studiu tratăm problema implicării femeilor în procesul de
colectivizare a agriculturii. Pe de-o parte asistăm la o susţinere necondiţionată
a procesului de către organizaţia de femei, UFDR, subordonată Partidului
Comunist din România, iar pe de altă parte la o împotrivire din partea femeilor
simple, a ţărăncilor, multe din ele lucrătoare ale gospodăriilor agricole de
producţie. Este un subiect mai puţin tratat de către istoriografia română.
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Colecţia de documente Asociaţia Muzeală Băimăreană

Cuvinte cheie: colecţie arhivistică,
„Asociaţia Muzeală Băimăreană”,
Muzeul Orăşenesc Baia Mare,
Schönherr Gyula, patrimoniu

Varga Zsolt

N

ormele
tehnice
privind
desfăşurarea activităţilor în Arhivele
Naţionale definesc noţiunea de colecţie în
felul următor: „Prin colecţie arhivistică
se înţelege totalitatea documentelor
grupate de un creator sau deţinător,
conform unui anumit criteriu (tematic,
cronologic, particularităţi extern etc.),
fără a se ţine seama de provenienţa lor
sau de existenţa unei legături organice”. Prin însăşi natura ei, o colecţie de
documente poate fi un amalgam de acte de provenienţă diferită, de valoare
inegală, iar criteriile de grupare ale creatorului pot fi aleatorii, uneori chiar
deloc vădite. Este cazul mai multor colecţii intrate în posesia Serviciului
Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, una dintre cele mai dificile fiind
chiar colecţia de documente preluată de la Muzeul Regional Maramureş.
În ceea ce priveşte istoricul acestei colecţii amintim câteva date
semnificative. „Asociaţia Muzeală Băimăreană” a fost ultima creaţie a
„comitelui de Baia Mare”, Schönherr Gyula, membru corespondent al
Academiei Maghiare de Ştiinţe. În calitate de funcţionar al Muzeului
Naţional Maghiar, el a fost între primii care au lansat ideea Muzeului
judeţean sătmărean în paginile ziarului „Nagybánya és Vidéke”, militând
pentru descentralizarea colecţiilor naţionale de arheologie şi arte plastice,
prin repartizarea în centre judeţene şi orăşeneşti.
Absolvent al Facultăţii de Istorie
şi Filosofie, Universitatea ,,BabeşBolyai’’, secţia Istorie, specializarea
Istorie
Contemporană
(2005).
Arhivist (consilier asistent) la
Arhivele Naţionale Maramureş.
Autorul unor articole dedicate istoriei
Maramureşului publicate în reviste de
specialitate.

	

Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, 1996, cap. II, p.6, art. 8.
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Începând cu anul 1885, în ziarul “Nagybánya és Vidéke”, apar tot
mai multe articole referitoare la necesitatea înfiinţării unei asociaţii muzeale
sătmărene, autorii subliniind faptul că reprezentanţii Comitatului Satu Mare
au fost primii din Ungaria care au votat perceperea unui impozit anual în
scopuri culturale. În Comitatul Satu Mare, înainte de 1885, Péchy Jenő,
deputatul circumscripţiei electorale Mátészalka iniţiase deja înfiinţarea
societăţii comitatense de istorie şi arheologie.
Primii autori, care au redactat articolele sub pseudonimele
„Szamosháti” şi „Tiszavölgyi” vădeau o asociaţie care să aibă ca prim scop
promovarea culturii, educarea maselor populare, cu o activitate strâns legată
sau independentă faţă de „Asociaţia Széchényi” înfiinţată în 1882 la Satu
Mare. Schönherr Gyula, scriind sub pseudonimul Décsényi, în articolele
sale apărute consecutiv în cinci numere ale săptămânalului, a afirmat în mod
explicit că „vrem o asociaţie cu caracter ştiinţific, cu membri savanţi, dar şi
cu amatori inteligenţi. Un muzeu care, pe lângă bibliotecă, să aibă secţie de
istorie, etnografie şi ştiinţe ale naturii”.
Apelul rămas fără ecou nu l-a descurajat pe Schönherr şi,
abandonându-şi pseudonimul, a publicat în revista istorică „Turul” rezultatele
cercetării sale efectuate în arhiva oraşului Baia Mare, referitoare la sigiliul
vechi, diplomele şi monumentele istorice ale oraşului.
În anul 1889 Societatea de Istorie Maghiară, sub conducerea lui
Thaly Kálmán, fostul secretar al societăţii şi membru al Academiei de Ştiinţe
Maghiare, a organizat la Sighet adunarea sa generală şi la Baia Mare a ţinut
şedinţa de închidere. Pentru primirea demnă a oaspeţilor, oraşul a improvizat
o expoziţie cu obiecte păstrate în arhiva oraşului şi cu cele aflate în proprietate
privată. Văzând bogăţia şi valoarea obiectelor expuse, Thaly şi-a exprimat
părerea că, în interesul oraşului colecţia ar trebui să rămână în cadrul unei
colecţii la Baia Mare.
Ideea asociaţiei muzeale judeţene s-a dat uitării, însă în scurt timp sa discutat din ce în ce mai mult despre un muzeu local de sine stătător, care să
cuprindă tezaurul de artă al Băii Mari şi al localităţilor din împrejurime. La 20
august 1898, Schönherr a lansat un nou apel în paginile ziarului “Nagybánya
és Vidéke” şi de această dată chemarea lui nu a rămas fără ecou. Stoll Gábor,
preşedintele cazinoului orăşenesc a convocat imediat după apariţia articolului,
	
	
	
	
	

Nagybánya és vidéke: Megyei muzeum-egylet, 1885, octombrie 20.
Idem, Megyei muzeum, 1885, decembrie 29.
Idem: Megyei muzeum-egyesület, 1886, aprilie 13.
Idem: A muzeum története, 1904, iunie 26.
Idem: Nagybányai városi muzeum, 1898, august 20.
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o şedinţă pentru alegerea unei comisii pregătitoare în vederea elaborării
modalităţilor de aplicare în practică a ideilor lui Schönherr. Ziarul publică şi
scrisoarea lui Iványi Grünwald Béla, prin care pictorul oferă oraşului din nou
tabloul său intitulat „Reîntoarcerea lui Béla al IV-lea după invazia tătarilor”,
ca bază pentru o viitoare colecţie de pictură orăşenească, colecţie care va
comemora activitatea artiştilor coloniei de pictură băimăreană. Grünwald a
considerat că gestul său va îndemna şi membrii coloniei la acţiuni similare
şi că timp de câţiva ani Baia Mare va intra în posesia unei colecţii cu care nu
se va putea lăuda niciun oraş din Ungaria (în acea perioadă oraşul Baia Mare
făcea parte din Ungaria).
În data de 30 august 1898 a fost ales comitetul pregătitor al Asociaţiei
Muzeale Băimărene, având atribuţia de a întocmi statutul asociaţiei,
colectarea pieselor şi recrutarea membrilor. În baza hotărârii Adunării
generale nr. 3679/53/1899 a oraşului ,,liber regesc’’ Baia Mare a luat fiinţă
muzeul orăşenesc, şi s-a decis ca până la identificarea unei clădiri proprii a
muzeului, „vechiturile, obiectele de artă şi cărţile vor fi depozitate provizoriu
în arhiva oraşului”. La 31 august 1899 a fost convocată Adunarea generală
constituantă, a fost aprobat statutul asociaţiei, confirmat de către ministrul
de interne în anul 1900. Până la şedinţa adunării generale constituante, 85
de persoane au anunţat intenţia de a deveni membri şi de a sprijini asociaţia
cu contribuţii băneşti. Parohul Buday Sándor din Csap (azi în Ucraina),
protopopul Băii Mari Rácz Pál, contele Teleki Géza, consilier, deputat şi
episcopul canonic Winkler József din Oradea au devenit membri fondatori
ai asociaţiei, cu o contribuţie de câte 50 forinţi, iar membrii ordinari şi
susţinători, proveniţi din toată ţara (de ex. Budapesta, Győr, Kosice, Cluj,
Timişoara, Târgu Mureş etc.) au plătit o contribuţie anuală de 1-3 forinţi10.
Au fost aleşi membrii corpului de conducere ai asociaţiei: Törökfalvi Pap
Zsigmond preşedinte, Neubauer Ferenc şi Svaiczer Sándor vicepreşedinţi,
Lakatos Ottó secretar, dr. Harácsek Imre revizor, Moldován László casier,
Bencsik János şi Égly Mihály, custozii provizorii ai muzeului11.
Încă din anii studenţiei Schönherr s-a adresat de mai multe ori prin
presă oraşului şi cetăţenilor săi, îndemnându-i să păstreze „vechiturile” găsite
Idem: Visszhang a városi muzeum eszméjére, 1898, august 28.
Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte
administrative, dos. nr. 3679/53/1899.
	 A Nagybányai Múzeum-Egyesület Értesítője, Baia Mare, 1901, p.22.
	 A Nagybányai Múzeum-Egyesület Alapszabályai, Baia Mare, 1900.
10 A Nagybányai Múzeum-Egyesület Értesítője, Baia Mare, 1901, p.25.
11 Ibidem p.3.
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şi să le depoziteze în sălile arhivei oraşului. El a fost primul care a donat
muzeului o colecţie formată din obiecte preistorice, antice, monede vechi şi
cărţi, exemplul lui fiind urmat în scurt timp de alte personalităţi. În aceste
condiţii, chiar înainte de a fi înfiinţat în mod oficial, muzeul deţinea 613 piese,
dintre care merită menţionate: reproduceri în gips ai unor florini de aur bătuţi
la monetăria din Baia Mare, târnăcop din epoca bronzului, monede romane
din argint, arme vechi, documente din sec. XVI-XIX-lea şi cărţi, donate de
personalităţi de seamă ale oraşului ca: Stoll Gábor, Svaiczer Sándor, contele
Teleki Géza, Törökfalvi Pap Zsigmond, Morvay Győző ş.a.m.d.12
Începând cu anul 1900 atât oraşul Baia Mare, Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice cât şi Inspectoratul Naţional al Muzeelor şi Bibliotecilor
acordă Asociaţiei Muzeale din Baia Mare ajutoare băneşti sau îi donează
obiecte. În 1903 Schönherr Gyula a fost ales preşedinte al „Asociaţiei Muzeale
Băimărene” şi, profitând de funcţia sa de secretar referent la Inspectoratul
Naţional al Muzeelor şi Bibliotecilor, a promovat interesele asociaţiei,
contribuind şi el în mai multe rânduri cu donaţii personale de monede vechi,
cărţi şi tablouri, atrăgând zeci de familii la îmbogăţirea muzeului.
Din cotizaţiile membrilor, asociaţia a adunat anual fonduri în sumă
de 400 de coroane. Statul a contribuit la dezvoltarea sa cu 500 de coroane în
anul 1900, iar începând cu anul 1901 cu 1200 de coroane şi oraşul Baia Mare
anual cu 600 de coroane. Până la deschiderea festivă a muzeului, asociaţia
a putut aloca circa 10.000 de coroane pentru achiziţionări de obiecte şi
pentru amenajarea spaţiului dobândit în anul 190213. Îmbogăţirea colecţiilor
şi activitatea culturală intensă au determinat deschiderea pentru public
a Muzeului Orăşenesc Baia Mare, la 19 iunie 1904, în cadrul Adunării
generale extraordinare a Asociaţiei Muzeale. La sărbătoarea festivă a sosit la
Baia Mare şi episcopul şi inspectorul şef Fraknói Vilmos, care l-a reprezentat
pe ministrul cultelor, Berzeviczy Albert. Adunarea generală a fost deschisă
de către Schönherr Gyula. Preşedintele executiv, Lakatos Ottó a dat citire
istoriei muzeului, urmat de cuvântul lui Fraknói Vilmos, care şi-a exprimat
mulţumirile şi recunoştinţa faţă de comunitatea Băii Mari pentru sacrificiile
aduse în vederea înfiinţării muzeului. După cuvântul de salut al autorităţilor
şi al unor organizaţii culturale, participanţii la adunarea generală au trecut în
sălile muzeului14. Patrimoniul acestuia deja cuprindea peste 6900 de obiecte,
structurate în patru colecţii: arheologie şi istorie, artă, ştiinţele naturii,
12
13
14

Ibidem, pp.26-27.
Idem, 1903, p.8.
Nagybánya és vidéke: A múzeum megnyitása, 1904, iunie 26.
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bibliotecă şi arhivistică. În timp, aceste colecţii s-au dezvoltat prin donaţii şi
achiziţii ajungând, spre exemplu, în anul 1914, la un patrimoniu alcătuit din
11.489 de piese15.
După 1918, şi la Baia Mare s-a desfăşurat procesul de integrare a
activităţii muzeale în noul context al României întregite, legislaţia culturală
oferind un cadru adecvat de funcţionare a acestor instituţii. Evenimentele
politice, fenomenele economice, marile conflagraţii mondiale au influenţat şi
acest segment al vieţii culturale, existând perioade în care porţile muzeului
băimărean au fost închise vremelnic, colecţiile fiind supuse unui regim
prelungit de depozitare şi conservare16.
În anul 1965, Serviciul Regional al Arhivelor Statului Maramureş
a preluat de la Muzeul Regional Maramureş o cantitate de 2,20 m.l. de
documente „din fondul Primăriei Oraşului Baia Mare, create în perioada
1513-1919”. Inventarul pe baza căruia s-a făcut preluarea era mai mult decât
sumar, documentele nu au fost ordonate potrivit vreunui criteriu arhivistic şi
o parte dintre acestea au aparţinut unor fonduri deja constituite, ca Primăria
Oraşului Baia Mare, fondurile breslelor, Primăria Comunei Lăpuş ş.a.m.d.
Probabil din acest motiv, nu s-a creat o colecţie şi, în perioada anilor 19601990, o parte a documentelor a fost integrată în fonduri deja existente.
Documentele rămase neprelucrate arhivistic din perioada 1401-1942,
în cantitate de cca. 2 m.l., scrise fie pe pergament, fie pe hârtie filigranată sau
pe hârtie simplă, originale, copii simple, copii moderne, tipărite, scrise în
limbile latină, maghiară, germană, română (cu caractere latine sau chirilice),
slavă, rusă, greacă, franceză, italiană, chiar şi armeană şi ebraică, au o
incontestabilă valoare documentar-ştiinţifică. Acestea se mai remarcă şi prin
varietatea lor bogată atât prin conţinut, cât şi prin suport (vezi anexele de la
sfârşitul lucrării). Integrarea documentelor în fonduri deja existente şi crearea
unei noi colecţii din rămăşiţe ar fi fost o activitate cronofagă, migăloasă şi
nu neapărat prioritară. Din acest motiv, s-a creat o nouă colecţie şi, datorită
faptului că aceste valori ale trecutului au fost salvate de la distrugere prin
achiziţii şi donaţii de către Asociaţia Muzeală Băimăreană, care a înfiinţat
Muzeul Orăşenesc Baia Mare, colecţia poartă denumirea de „Colecţia de
documente Asociaţia Muzeală Băimăreană”.
Pentru o mai eficientă regăsire a documentelor s-a optat pentru
ordonarea cronologică a unei importante părţi a colecţiei, majoritatea acestora
fiind de provenienţă diversă şi având conţinut eteroclit. Primul document
15
16

http://maramuresmuzeu.ro/mjia/?page_id=115, accesat la data de 30.10.2012.
Ibidem.
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original datează din 1502, acesta este o scrisoare de absolvire a păcatelor
acordată de către cardinalul Ungariei, Petru, lui Dionisius (Gazbey?), soţiei
şi celor 4 fii ai săi pentru participarea sus-numitului în campania împotriva
turcilor, însă colecţia conţine şi privilegiile oraşului Kremnitz din perioada
1401-1650, în copie târzie17.
Dintre documentele ordonate cronologic, datorită faptului că acestea
sunt inedite ori se remarcă prin raritatea sau importanţa lor, am considerat că
este oportun să enumerăm câteva:
- Diplome18: Ferdinand I, rege al Ungariei etc. acordă familiei Bánffy
drepturi nobiliare, printre care şi însemne heraldice cu descrierea acestora
(1556, iulie 12, Viena. Original, pergament, l. latină, ornament); Notarul
Felician Kramblacher emite copia actului de înnobilare emis în anul 1549 de
către Wilhelm al IV-lea, ducele Bavariei, prin care acordă titlul de nobleţe
numitului Andre Fachner şi urmaşilor acestuia pentru meritele şi fidelitatea
lui, descriind stema familiei pe care are dreptul de a o purta (1699, ianuarie
15, Kindtberg. Copie, pergament, l. germană, cu urmele sigiliului atârnat
căzut); Diplomă prin care Maria Tereza, împărăteasa Austriei etc. acordă titlul
de baron lui Iosif de Echeverria şi urmaşilor săi legitimi, cu drept de blazon,
cu descrierea şi reproducerea acestuia (1742, septembrie 10, Viena. Original,
pergament, l. franceză); Diplomă prin care Maria Tereza acordă titlul de
consilier imperial-regal lui Mathaus von Paumann pentru serviciile aduse
în conducerea minelor de cupru din Banatul Timişan şi pentru aportul adus
la încheierea tratatului de la Olmütz (1753, octombrie 31, Viena. Original, l.
germană, pergament, sigiliu atârnat, ornament);
- Tratate19: Tratat încheiat între împăratul Rudolf al II-lea şi
Sigismund Báthory, principele Transilvaniei (1595, ianuarie 11, Praga. Copie
autentificată în anul 1813, l. latină, 2 sigilii inelare, filigran, hârtie); Tratatul de
la Korpona încheiat între principele Ştefan Bocskai şi Rudolf al II-lea (1605,
Krupina [Korpona]. Copie din 1818, l. maghiară, hârtie); Tratatul de pace
de la Zsitvatorok (1606, noiembrie 11. Copie din 1818, l. maghiară, 2 sigilii
inelare, hârtie); Tratatul de confederare a Ungariei, Boemiei şi Transilvaniei
întocmit de Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei, în 17 puncte (1620,
august 28. Copie autentutificată la Cluj în 1818, l. latină, 2 sigilii inelare,
filigran, hârtie); Tratat încheiat între Ferdinand al II-lea, împăratul Austriei
AN MM, Colecţia de documente Asociaţia Muzeală Băimăreană, Seria documentelor ordonate
cronologic, dos. nr. 1, 2.
18 Idem, dos. nr. 4, 45, 61, 67, 150.
19 Idem, dos. nr. 28, 31, 32, 34, 35, 46.
17
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etc. şi Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei (1622, ianuarie 7. Copie
autentificată, l. latină, 2 sigilii inelare, filigran, hârtie); Fragment din tratatul
încheiat între împăratul roman <Rudolf> şi principii Transilvaniei, Ştefan
Bocskai şi Gabriel Báthory, eliberat de Capitlul de Alba Iulia, păstrat în
conservatorul acestuia (Sec. XVII. Copie simplă din secolul al XIX-lea
<1813>, l. latină, filigran, hârtie);
- Donaţii20: Gheorghe Rákóczi al II-lea, principe al Transilvaniei
etc. pentru fidelitate şi serviciu credincios donează lui Mihai Septelyi şi
Andrei Forgo de Ineu toate pământurile nelocuite ale posesiunilor Varayt şi
Sâmboleni din Comitatul Zărand (1658 Alba Iulia. Original, l. latină, sigiliu
timbrat, hârtie); Francisc al II-lea, împărat roman, rege al Ungariei etc.
confirmă şi întăreşte donaţia unui pământ din localitatea Arduzel, comitatul
Solnocul de Mijloc, dată de către contesa Carolina Palffy şi Anna Kornis în
favoarea lui Francisc Winkler (1801, iulie 9, Viena. Original, pergament, l.
latină şi maghiară, legată în formă de carte, cu sigiliu atârnat cu şnur, ceară
roşie);
- Documente referitoare la proprietăţi21: Scrisoare de întărire emisă
de Carol al VI-lea, împărat al Austriei etc., prin care Ioan, fiul lui Petru
Kemény îl împuterniceşte pe fratele său, Samuil Kemény de Mănăstireni
pentru a-l reprezenta în procesele sale de moştenire şi de stăpânire pe care
le are în Transilvania (1727, octombrie 25, Sâncrai [Gyéres Szentkirály, azi:
Câmpia Turzii]. Original, l. latină, sigiliu timbrat, hârtie); Act de împărţirea
averii contelui Czegei Wass Miklós (1753, mai 19 ,Ţaga [Czege]. Original,
l. maghiară, 10 sigilii aplicate, filigran, hârtie); Scrisoarea baronului Ádám
Kemény din Galda <de Jos> către fratele său, baronul Nicolae Kemény, în
legătură cu efectuarea împărţirii averilor (1754, ianuarie 3, Galda <de Jos>.
Original, l. maghiară, sigiliu inelar, filigran, hârtie);
- Jalbe, apeluri, scrisori ale clericilor22: Scrisoarea lui Neofit,
arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei, către clerici şi laici în legătură
cu un anume Iovan care a căzut în robie cu familia sa în Anadol (1643,
februarie 4. Original, l. română cu caractere chirilice, hârtie cusută); Apel al
unei personalităţi clericale <din mitropolia Valievo> către iereii şi creştinii
pravoslavnici din eparhie, solicitând a-l ajuta material pe Panaiti din Craina
pentru a strânge suma de bani necesari izbăvirii din robie a mamei şi fraţilor
săi înrobiţi drept garanţie pentru datorii (1746, marie 7. Original, l. slavă,
20
21
22

Idem, dos. nr. 38, 134.
Idem, dos. nr. 56, 66, 71.
Idem, dos. nr. 40, 63, 64, 69, 70.
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hârtie cusută); Apel al Mitropolitului de Valievo şi Zvornic, Paisie, către
reprezentanţii clerului, autorităţile laice şi enoriaşii din eparhie, cerându-le
a-i sprijini material pe numiţii Kosta şi Iovan pentru a strânge suma necesară
eliberării din robie a mamei şi a celor doi fraţi ai lor (1749, februarie 8.
Original, l. slavă, hârtie cusută); Jalbă prin care mitropoliţii patriarhiei
ecumenice, episcopii, arhiepiscopii şi toţi clericii de la toate bisericile din
Constantinopol, precum şi fruntaşii şi negustorii se adresează patriarhului cu
rugămintea de a-l ajuta pe un anume Dimitrie, care în urma unei uneltiri şi
nedreptăţi a fost obligat să plătească 7 pungi de groşi, pe care i-a împrumutat
de la diverse persoane, întrucât nu a mai putut plăti suma de 1500 groşi, şi-a
pus zălog soţia şi copiii (1753, Constantinopol. Original, l. greacă, hârtie);
Jalbă prin care mitropoliţii patriarhiei ecumenice, episcopii, arhiepiscopii şi
toţi clericii de la toate bisericile din Constantinopol, precum şi fruntaşii şi
negustorii se adresează patriarhului cu rugămintea de a-l ajuta pe un anume
Ioan din eparhia Verria, care nu poate plăti datoria de 2000 groşi rămasă de la
răposatul său tată (1753, Constantinopol. Original, l. greacă, hârtie).
O valoare istorică importantă din această serie o reprezintă şi
protocoalele stărilor din Transilvania şi Ungaria, documentele referitoare la
evenimentele petrecute în timpul Revoluţiei din 1848-1849, (de ex. Declaraţia
de Independenţă a Ungariei cu semnătura lui Kossuth Lajos, exemplarul
destinat Districtului Chioar), interogatoriile de martor şi plângerile referitoare
la diferite probleme, actele de vânzare-cumpărare ale unor loturi de pământ,
diplomele de şcolarizare, ordinele de lăsare la vatră ş.a.m.d.
O altă parte a documentelor a fost ordonată pe probleme, iar în cadrul
problemelor cronologic, pe baza conţinutului şi a vechilor cote putânduse regrupa în anuare şi acte şcolare, ecleziastice, documente referitoare la
exploatarea minieră din bazinul minier băimărean şi din Munţii Apuseni,
scrisori, poezii, necroloage, afişe, tipărituri.
Dintre documentele referitoare la exploatări miniere şi la minerit
menţionăm existenţa celor create de: Asociaţia Minieră „János Evangélista”
din Valea Roşie; minele din Valea Usturoiului (deconturi ale minei
„Emilia”, dări de seamă financiare ale minei „József”); Asociaţia minieră
„Miskolczy” din Valea Borcutului; Exploatarea Minieră Baia Sprie (registru
de cheltuieli, listă de plată, istoria critică a mineritului din Ungaria, lucrarea
lui Urban Mihai „Dealurile noastre de aur”, monografia minei „Dealul
Mare”); Exploatarea Minieră Cavnic (istoricul mineritului din Cavnic,
descrierea şi monografia exploatării miniere, regulamentul fanfarei miniere,
diferite rapoarte); Exploatarea Minieră Băiţa, judeţul Hunedoara (rapoarte,
https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

303

inventare, descrierea minelor Băiţa, Fizeş, Trestia, Căinelu, hârţi topografice,
schiţe de plan, conspectul filoanelor); Exploatarea Minieră Roşia Montană,
judeţul Alba (raportul exploatării miniere, istoricul hoţilor de mină, acte
referitoare la şcoala minieră); Exploatarea Minieră Zlatna, judeţul Alba
(act de înţelegere, act de vânzare-cumpărare, notiţe privind istoricul minei,
regulament de preschimbare la topitorie); Exploatarea Minieră Abrud,
judeţul Alba (înţelegere cu privire la demararea orizontală a minelor Orla
şi Sfânta Treime, ciorne referitoare la istoricul unor mine din Abrud). S-au
mai păstrat: descrierea tehnică a barajului din Baia de Arieş, judeţul Alba;
expertiză şi rapoarte ale minei Almaşu Mare, judeţul Alba; documente
referitoare la mineritul din Vălişoara, (Porkura, Judeţul Hunedoara): raportul
şi expertiza minei, lucrări privind prezentul şi viitorul exploatării miniere şi
mineritul de aur23.
Printre documentele referitoare la probleme şcolare amintim: lista
studenţilor catolici bursieri din Transilvania din 1787, Programe analitice
pentru şcoli pedagogice, licee şi pentru 5 clase de liceu din 1788, certificate
de absolvire a şcolilor din sec. XVIII-XIX, conspecte de limba latină, limba
maghiară, istorie, geografie, poetică din prima jumătate a sec. XIX, lista
nominală a elevilor liceului din Baia Mare şi a materiilor predate din perioada
1836-1839, rapoarte anuale ale „Asociaţiei de Grădiniţă de copii Erzsébet”
din Baia Mare din 1868-1875, conspecte de limba maghiară, geometriearitmetică şi matematică, acte referitoare la probleme şcolare din Baia Mare
din perioada 1937-1940 (Registru partizi şi borderouri create de şcolile primare
de stat nr. 1, 2 şi 3). Colecţia cuprinde şi anuare şcolare, ale Gimnaziului
Piarist Sighetu-Marmaţiei, ale unor licee şi şcoli superioare din Ungaria
(Kecskemét, Pesta) şi Slovacia (Késmárk, azi Kezmarok), ale Gimnaziului
Piarist din Timişoara, Gimnaziului Confesional al Ordinului Minoriţilor din
Baia Mare, Liceului Reformat Sighetu Marmaţiei, Liceului Premontreilor
din Oradea, ale liceelor evanghelice din Bratislava, Késmárk (Kezmarok,
Slovacia), Sopron, Miskolc (Ungaria), Braşov, ale Şcolii Elementare de Stat
Baia Mare, Gimnaziului de Stat Maghiar Baia Mare, Gimnaziului Honterus
Braşov şi ale Liceului „Gheorghe Şincai” Baia Mare24.
Dintre documentele ecleziastice pomenim un manifest papal în
legătură cu condamnarea la moarte a regelui Franţei, Ludovic al XVI-lea
din 1793, actele referitoare la activitatea eclesiei evanghelice din Baia
AN MM, Colecţia de documente Asociaţia Muzeală Băimăreană, Seria documentelor ordonate pe
probleme,vezi dos. nr. 1-22.
24 Idem, vezi dos. nr. 23-52.
23
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Mare din 1820-1877, procesele-verbale ale adunărilor generale ale Eparhiei
Evanghelice Tisa şi Hegyalja din sec. XIX, documentele referitoare la biserica
romano-catolică şi greco-catolică din Cavnic din 1863-1918, proceseleverbale ale adunărilor generale ale celor 4 eparhii evanghelice din Ungaria,
anuarul bisericii evanghelice din Miskolc din 1877, un almanah protestant
din 189225.
Asociaţia Muzeală Băimăreană a mai colecţionat chemări, poezii,
ode, cuvântări, studii, anunţuri, diferite broşuri, carnete din sec. XVI-XIX,
paşapoarte în limba germană, maghiară şi rusă din perioada 1752-1903,
documente care atestă activitatea unor bresle şi a Camerelor de Comerţ şi
Industrie din sec. XVIII-XX, proclamaţii, manifeste referitoare la Revoluţia
din 1848-1849, poezii, necroloage din sec. XIX., modelele diferitelor monezi,
ilustraţii, gravuri.
Considerăm că sunt deosebit de importante scrisorile şi proclamaţiile
păstrate în această colecţie. Remarcăm scrisoarea particulară a cardinalului
Franţei, Jules Mazarin din anul 1658, scrisă în limba italiană (original),
cuvântarea ministrului de externe a Franţei, Talleyrand din 1808, copia
proclamaţiei lui Napoleon din Schönbrunn către poporul maghiar din 1809 în
limba germană şi scrisorile unor personalităţi marcante a Ungariei secolului
al XIX-lea: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Liszt Ferenc, Lázár Vilmos,
Lendvay Márton etc.26
După cum se vede, natura documentelor este extrem de eterogenă,
însă se disting prin importanţa lor istorică, prin vechimea şi caracteristicile
acestora: formă, suport, ornamentaţii, prin valoare artistică şi prin frecvenţa
redusă în Fondul Arhivistic Naţional şi universal. Adevărata însemnătate a
colecţiei constă în faptul că oferă informaţii importante care pot completa
esenţial unele lucrări ştiinţifice, cu diverse teme de cercetare, fie că este
vorba de prezentarea unor aspecte politice, sociale, economice, culturale,
religioase, fie de studii genealogice, sigilografice sau heraldice.

25
26

Idem, vezi dos. nr. 53-70.
Idem, vezi dos. nr. 71-81.
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1. Petru, cardinalul Ungariei etc.
acordă scrisoare de absolvire a
păcatelor lui Dionisius (Gazbey?),
soţiei şi celor 4 fii ai săi pentru
participarea sus numitului în
campania împotriva turcilor.
1502, decembrie 20, Mureşeni
(Meggyesfalva). Original, l.
latină, sigiliu aplicat.
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2. Ferdinand I, rege al Ungariei etc. acordă
familiei Bánffy drepturi nobiliare, printre
care şi însemne heraldice cu descrierea
acestora. 1556, iulie 12, Viena. Original,
pergament, l. latină, ornament.

3. Tratatul de confederare a Ungariei, Boemiei şi Transilvaniei întocmit de Gabriel Bethlen,
principele Transilvaniei la data 28 august 1620. Copie autentificată la Cluj în anul 1818. L.
latină, 2 sigilii inelare, filigran, hârtie.
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4. Scrisoare particulară a cardinalului Franţei, Jules Mazarin. 1658, aprilie 26. Original,
limba italiană.

5. Act de împărţirea averii contelui Czegei Wass Miklós. 1753, mai 19, Ţaga (Czege).
Original, l. maghiară, 10 sigilii aplicate, filigran, hârtie.
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6. Diplomă prin care Maria Tereza acordă titlul de consilier imperial-regal lui Mathaus von
Paumann pentru serviciile aduse în conducerea minelor de cupru din Banatul Timişan şi
pentru aportul adus la încheierea tratatului de la Olmütz. 1753, octombrie 31
Viena. Original, l. germană, pergament, sigiliu atârnat, ornament.

7. Jalbă prin care mitropoliţii patriarhiei ecumenice, episcopii, arhiepiscopii şi toţi clericii
de la toate bisericile din Constantinopol, precum şi fruntaşii şi negustorii se adresează
patriarhului cu rugămintea de a-l ajuta pe un anume Ioan din eparhia Verria, care nu poate
plăti datoria de 2000 groşi rămasă de la răposatul său tată. 1753, Constantinopol.
Original, l. greacă.
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8. Francisc al II-lea, împărat roman, rege al Ungariei etc. confirmă şi întăreşte donaţia
unui pământ din localitatea Arduzel, comitatul Solnocul de Mijloc, dată de către contesa
Carolina Palffy şi Anna Kornis în favoarea lui Francisc Winkler. 1801, iulie 9, Viena.
Original, pergament, l. latină şi maghiară, legată în formă de carte,
cu sigiliu atârnat cu şnur.

9. Declaraţia de independenţă a Ungariei, cu semnătura lui Kossuth Lajos, exemplar
destinat Districtului Chioar. Pe verso: însemnarea lui Törökfalvi Pap Zsigmond, prin care
relatează că declaraţia i-a fost dată spre păstrare de către fostul prim căpitan al Districtului
Chioar şi predă documentele păstrate Asociaţiei Muzeale Băimărene. 1849, aprilie 20,
Debreţin. Original, l. maghiară.
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The Collection „Museum Association from Baia Mare”
(Summary)
Keywords: collection, Museum
Association from Baia Mare, Baia
Mare City Museum, Schönherr Gyula,
patrimony
The topic of our article is the presentation of a collection that was
arranged in the course of 2012, at National Archives of Maramures County,
where were made also the finding aids. The documents were collected by the
Museum Association from Baia Mare at the end of the XIX-th century. This
Association founded later the Baia Mare City Museum.
In this article we show some dates regarding the history of the creator
and the most important categories of document identified in this collection:
diploma, treaties, properties documents, letters, education, ecclesiastic
documents etc.
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(Rezumat)
Tema articolului nostru este prezentarea unei colecţii de documente
prelucrată arhivistic în cadrul Arhivelor Naţionale Maramureş în cursul
anului 2012. Documentele au fost colecţionate de către Asociaţia Muzeală
Băimăreană, înfiinţată la sfârşitul secolului al XIX-lea, în urma activităţii
căruia a luat fiinţă Muzeul Orăşenesc Baia Mare. Asociaţia şi mai târziu
muzeul, pe lângă materiale arheologice, tezaure monetare, produse de breaslă
etc., a colecţionat şi un bogat patrimoniu documentar.
În articol sunt prezentate câteva date semnificative referitoare la
istoricul creatorului şi principalele genuri de documente ce compun colecţia:
diplome, tratate, acte referitoare la proprietăţi, scrisori, documente şcolare,
ecleziastice, miniere. Documentele sunt deosebit de importante, datorită
faptului că o parte însemnată dintre ele sunt originale şi inedite.
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Drd. Guşeth Klara (Stenczel)
Arhivele Naţionale Maramureş

Istoria economică şi socială a Maramureşului
între 1600-1700
Editura Memoria Ethnologica, Baia Mare, 2011, 462 p.
Autor: Livia Ardelean

Apărută sub egida Centrului Judeţean

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Maramureş (şi ţinem să felicităm în
mod special pe d-nul director Dr. Ştefan Mariş,
pentru acuitatea istorică de care a dat dovadă
editând această lucrare) Istoria economică şi
socială a Maramureşului între 1600-1700 este
cu siguranţă, aşa cum s-a afirmat deja în Cuvânt
către cititor – „cea mai importantă monografie
a Maramureşului”, care se înscrie în limitele
cronologice ale secolului al XVII-lea, o lucrare
care complineşte esenţial istoriografia dedicată
Maramureşului istoric, numele autoarei fiind
înscris astfel pentru totdeauna alături de cel al
lui Ioan Mihaly de Apşa, Alexandru Filipaşcu, Gyorgy Petrovai, Joody Pal,
Radu Popa şi alţii.
Arhivist în cadrul Serviciului Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale,
d-na Livia Ardelean a început cercetarea pentru elaborarea acestui
volum (lucrare de doctorat întocmită sub atenta îndrumare ştiinţifică a
academicianului Ioan Aurel Pop) în urmă cu 10 ani. Rodul cercetărilor în
instituţiile de arhivă şi nu numai, l-au reprezentat pentru început studiile
şi articolele publicate inclusiv în Revista Arhivei Maramureşene, demers
istoriografic urmărit îndeaproape şi de către conducătorul de doctorat,
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care remarcă seriozitatea acestora în Cuvânt către cititor, unde afirmă că
„articolele publicate de autoare pe marginea subiectului au rezolvat chestiuni
particulare, care au fost încadrate apoi în această sinteză”.
Rezultatul final a peste 10 ani de muncă îl reprezintă această
radiografie a Maramureşului secolului al XVII-lea, pe care autoarea o
realizează după cum ea însăşi afirmă, „într-o manieră descriptiv-narativă”,
în care a încercat să observe şi să descrie legăturile de tip cauză efect dintre
evoluţia şi funcţionarea structurilor privilegiate şi neprivilegiate din comitat,
a funcţionarilor ş.a.m.d., la care a adăugat, câteva elemente de istorie a
mentalităţilor, pe care le cunoaşte foarte bine în mod personal (Livia Ardelean
s-a născut la Sighet), fiind capabilă să înţeleagă acel ceva ce diferenţiază un
maramureşean cu tradiţii mici nobiliare, de un locuitor din altă parte din
Ardeal.
În ciuda greutăţilor inerente întâmpinate (numărul mic al studiilor
şi articolelor publicate relative la subiectul şi segmentul cronologic avut în
atenţie, cantitatea impresionantă de documente nevalorificate încă, dispersate
în diferite instituţii de arhivă din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina,
Austria etc.) autoarea a reuşit prin valorificarea informaţiilor deja cunoscute
şi pe temeiul în special al documentelor din Arhivele Naţionale Maramureş,
respectiv Arhivele Naţionale Cluj, pe care le-a prelucrat minuţios şi pertinent,
şi combinând elemente de antropologie, demografie, etnografie, să ne ofere o
închegată perspectivă sintetică a vieţii economice şi sociale maramureşene,
materializată prin însăşi arhitectura internă a lucrării.
Astfel după un Cuvânt Înainte, în care autoarea îşi dezvăluie intenţiile,
lucrarea aduce în discuţie, în primul capitol al lucrării, realizările din cadrul
istoriografiei române şi maghiare, începând cu cele de la sfârşitul secolului
al XIX-lea (cele ale lui Wenzel Gustav, Gyorgy Petrovai etc. ) continuând
cu cele din secolul XX (Istoria Maramureşului de Alexandru Filipaşcu, sau
monografia lui Belay Vilmos ca produs al istoriografiei maghiare ş.a.m.d.)
şi culminând fireşte cu contribuţiile importante ale unor mai noi cercetători.
Lipsa informaţiilor pozitiviste legate de evenimentele politice care şi-au pus
amprenta asupra evoluţiei economico-sociale a Maramureşului au determinat
ca cercetarea să fie completată cu date din lucrări generale, de sinteză, apărute
după anul 2000.
Pentru a înţelege cât mai bine aspectele vieţii social-economice
ale secolului al XVII-lea, autoarea realizează în cel de-al doilea capitol o
incursiune în trecutul Ţării Maramureşului, în perioada secolelor XIV –
XVII, un teritoriu cu o identitate proprie în structura socială a Transilvaniei,
https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

315

reliefând aspectele legate de transformarea la sfârşitul secolului al XIV-lea, a
vechiului voievodat românesc în comitat al Regatului Ungariei.
De un real interes sunt şi următoarele capitole ale volumului
(capitolele III- VI) care se doresc a fi o radiografie a structurilor privilegiate
şi a celor neprivilegiate din Maramureşul secolului al XVII-lea. Astfel ne
sunt oferite informaţii referitoare la nobilimea mare, străină - din rândul
căreia se alegea şi vicecomitele comitatului, cel mai important funcţionar
superior, în condiţiile în care de regulă comitele nu avea nici o legătură cu
Maramureşul, notarul şi alţi funcţionari, la nobilimea mică, românească,
rurală sau urbană, curialişti, armalişti, întruchiparea cea mai elocventă
a tradiţiei vechi româneşti, la conducerea administrativă a comitatului, în
frunte cu vicecomitele (alispan, vice comes), juratul notar, juzii plăşilor sau
pretorii, juraţii asesori – oficiali cu funcţii judecătoreşti, militare şi economice,
avocaţii, juzii satelor şi ductorii nobililor ce reprezentau autoguvernarea
locală, şi diferiţi alţi funcţionari şi slujbaşi ai domeniilor feudale sau ai
cetăţii. Înainte de a insista asupra categoriilor neprivilegiate (ţărani liberi – o
altă caracteristică a evoluţiei sociale a Maramureşului, şi ţărani dependenţi
–iobagi, sau negustori şi mici comercianţi, precum şi locuitorii neprivilegiaţi
din oraşe: militari (darabanţi), negustori, breslaşi şi meşteşugari, simpli
orăşeni şi ţigani) dar şi asupra obligaţiilor lor fiscale, autoarea realizează
o analiză a bisericii ortodoxe, principala instituţie bisericească a românilor
maramureşeni. Sunt prezente în lucrare instituţiile ierarhice ale acesteia –
episcopatul, protopopiatele, cele cel puţin 12 mănăstiri care au funcţionat
în Maramureşul istoric în sec XVII, începând cu Mănăstirea Peri, cea mai
importantă mănăstire ortodoxă din nord-vestul Ungariei, secolul al XVII
fiind şi ultimul secol de existenţă al acesteia.
Ultimul capitol conturează perfect viaţa economică a comitatului,
examinând ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor: agricultura, creşterea
animalelor etc. dar nu în ultimul rând cea mai importantă industrie, după
cum afirmă şi autoarea, singura aducătoare de profit, într-un spaţiu altfel
eminamente agricol, exploatarea sării, transportul şi exportul acesteia.
În încheiere, Concluziile şi consideraţiile finale ale cercetării
rezumă ideile formulate încă din Cuvântul înainte şi dezvoltate de autoare în
cuprinsul cărţii, iar anexele (lista funcţionarilor comitatului Maramureş din
anii 1629-1700, ilustraţiile, respectiv lista localităţilor maramureşene aflate
azi în Ucraina, ca urmare a pierderilor teritoriale de după Primul Război
Mondial) completează acest demers benefic în cel mai înalt grad pentru
istoriografia română.
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Lectura cărţii ne dezvăluie o muncă impresionantă, aceea de a aduce
prin recursul absolut necesar la arhive, în prim plan informaţii până acum
necunoscute sau mai puţin cunoscute, pentru care autoarea merită toată
aprecierea şi consideraţia noastră.
În primul număr al Revistei Arhivei Maramureşene, Livia Ardelean
scria „locul în care te-ai născut şi ai crescut îşi pune amprenta asupra omului
care ai devenit, iar plecarea de acasă nu reuşeşte să te dezrădăcineze. Dacă
rădăcinile sunt puternice, poţi încerca să faci ceva pentru solul în care ai
răsărit”. Şi d-na Livia Ardelean a făcut, şi credem că nici nu se putea mai
mult.
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Drd. Diana Lostun

Arhivele Naţionale Satu Mare

” … pentru sufletele credincioşilor săi …”: Structuri
bisericeşti şi şcolare în Eparhia Greco-Catolică de
Oradea Mare (1850-1900)
Editura Universităţii din Oradea, Oradea 2011, 468 p.
Autor: Silviu Iulian Sana

S

emnalăm cu bucurie
tipărirea la
Editura Universităţii din Oradea în anul 2011, a
tezei de doctorat intitulată ” … pentru sufletele
credincioşilor săi …”: Structuri bisericeşti şi
şcolare în Eparhia Greco-Catolică de Oradea
Mare (1850-1900), susţinută de Silviu Iulian
Sana, la Institutul de Istorie ”George Bariţi”
din Cluj Napoca. Referenţi ştiinţifici i-au fost
următoarele personalităţi didactice: Cercetător
ştiinţific I dr. Dumitru Suciu, Cercetător ştiinţific
I dr. Remus Câmpeanu şi Prof. univ. dr. Nicolae
Bocşan.
Despre istoria Bisericii Greco-Catolice
din Ardeal s-a scris destul de mult în ultimii douăzeci de ani, uneori faptele
au fost prezentate cu multă înflăcărare, patos şi părtinire, alteori foarte
documentat şi real.
Dar cine este autorul acestei lucrări ştiinţifice? Silviu Iulian Sana
s-a dovedit a fi un tânăr cu vădite preocupări intelectuale încă din perioada
liceului. După ce a absolvit Liceul Greco-Catolic din localitatea de obârşie,
Oradea, paşii şi i-a îndreptat către Facultatea de Teologie Greco-Catolică
din aceeaşi localitate. Fire cercetătoare, Silviu nu s-a mulţumit doar cu acest
nivel al studiilor, le-a aprofundat într-un masterat la aceeaşi facultate. Din
anul 2005 devine doctorand la Institutul de Istorie „George Bariţ” din cadrul
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Academiei Române, Cluj-Napoca, până în anul 2011 când îşi finalizează
studiile doctorale.
După cum surprindem chiar din titlu, cartea se adresează atât
credincioşilor simpli, cât şi cercetătorilor în istorie, care sunt chemaţi să
descopere între filele acestei lucrări, noi momente din istoria zbuciumată a
Bisericii Greco-Catolice româneşti din părţile de nord – vest ale României,
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Lucrarea se doreşte a fi, după cum însuşi autorul o mărturiseşte ”o
cercetare interdisciplinară”, ”o verigă de legătură asupra istoriei acestei
biserici locale”, care a cunoscut o serie de transformări şi reforme în plan
canonic în decursul timpului.
Originală prin concepţie şi interpretare, lucrarea se împarte în cinci
capitole mari: I. Biserica şi societatea în secolul al XIX-lea, II. Structura
administrativ teritorială a Eparhiei greco-catolice de Oradea Mare, III.
Personalul bisericesc, IV. Învăţământul confesional în Eparhia GrecoCatolică de Oradea Mare. Şcolile elementare (1850-1900), şi V. Relaţii
interconfesionale româneşti în zona Bihorului. Fiecare capitol are o serie
de subcapitole şi subdiviziuni mai mici, în care autorul încearcă să surprindă
toate aspectele vieţii bisericeşti şi şcolare în conexiune şi în context.
Capitolul prim este unul introductiv şi în el se surprinde cadrul
general în care a evoluat Biserica Greco-Catolică românească în secolul al
XIX-lea, atât la nivel european cât şi la nivel local.
Al doilea capitol cuprinde o analiză a structurilor administrativteritoriale a Eparhiei, în toate componentele ei, insistându-se atât asupra
aspectelor instituţionale cât şi de pastoraţie. Aici îşi pune amprenta
teologul Silviu Sana. Reuşeşte să surprindă cu fineţe aspecte privitoare
la cult, administrarea Sfintelor Taine, cateheza în parohie şi moralitatea
credincioşilor.
Al treilea capitol, dedicat personalului bisericesc şi şcolar, prezintă
cu exactitate competenţele, statutul, pregătirea, funcţiile şi relaţiile ierarhice
care au existat în Biserica Greco-Catolică din Eparhia Bihoreană. Se
surprinde vocaţia preotului, a învăţătorului dar şi a dascălului, care erau
chemaţi să-şi pună întreaga viaţă în slujirea lui Dumnezeu, şi implicit în
slujirea parohienilor.
În capitolul al patrulea autorul descrie cu acribie, situaţia
învăţământului confesional greco-catolic din Eparhie, pornind de la evoluţia
conceptului de Biserică şi Şcoală, ajungând la devenirea istorică a şcolilor
confesionale greco-catolice. Autorul, aduce în dezbatere legislaţia politică
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şi bisericească a învăţământului, din perioada respectivă, prezintă situaţia
reală a şcolilor elementare din parohii, a învăţătorilor din sate şi frecvenţa
elevilor.
Ultimul capitol acordă atenţie relaţiilor interconfesionale din Eparhia
Orădeană, care nu de puţine ori erau tensionate. Sunt prezentate şi analizate
convertirile confesionale, căsătoriile mixte şi diferendele apărute între
credincioşi din zona prezentată.
Lucrarea prezentată este vastă şi elaborată cu mult profesionalism.
Se întinde pe 468 de pagini şi este rodul muncii serioase, a cercetării cu
pasiune, a documentelor vremii. Aparatul critic este extrem de bogat, iar
sursele bibliografice utilizate, menţionate corect. Putem spune cu toată
responsabilitatea că este o carte valoroasă şi extrem de preţioasă pentru
istoria neamului nostru.
Coperţile impresionează şi ele, prin simplitate, sobrietate şi decenţă.
Autorul reuşeşte să te atragă să atingi cartea, să prinzi istoria, să te întorci
în acele vremuri chiar şi numai pentru câteva clipe. Coperta primă surprinde
într-o suprapunere fericită: teritoriul, Biserica şi oamenii săi, şcoala dar şi
parohul prin însemnele sale, semnătura şi sigiliul, elementele de bază pe care
cercetătorul brodează adevărul istoric. În prim plan avem biserica parohială
din comuna Săsar, judeţul Maramureş, cu membrii senatului bisericesc, în
anul 1904, flancată în dreapta de Preparandia diecezană orădeană, la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în stânga, harta comitatului Bihor la început de secol
XX, iar în stânga jos sigiliul şi semnătura parohului şi protopopului de Oradea
Mare. Coperta ultimă, prezintă în medalioane egale, pe un fundal de peisaj
sălăjan superb, imaginile celor patru ierarhi greco-catolici orădeni: Vasile
Erdélyi, Iosif Papp-Szilágyi, Ioan Oltean şi Mihai Pavel.
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Diana Mureşan

Arhivele Naţionale Maramureş

Izvoare de antroponimie şi demografie istorică.
Conscripţiile Cetăţii Sătmar din 1569-1570,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 288 p.
Ediţie îngrijită de Marius Diaconescu

Prin

publicarea ediţiei de izvoare de
antroponimie şi demografie istorică, pregătită în
cadrul unui proiect derulat de Centrul de editare a
izvoarelor istorice „Arhiva istorică a României”
din cadrul Facultăţii de Istorie (Universitatea
Bucureşti) prof. dr. Marius Diaconescu ne pune
la dispoziţie un instrument valoros de lucru, în
cuprinsul căruia a accentuat într-un mod deosebit
bogăţia informaţiilor oferite de antroponimia
istorică, aspect reliefat încă din „Nota asupra
ediţiei”.
Ediţia de documente debutează cu o
descriere a disputelor care au avut loc în perioada 1560-1570 pentru regiunea
Sătmarului, ce cuprindea în anul 1569 şi ,,târgurile libere Baia Mare, Baia
Sprie’’ şi se continuă cu „Nota asupra ediţiei” (cu versiunea în limba engleză)
în care editorul subliniază faptul că, „fără o cercetare interdisciplinară,
izvoarele de antroponimie şi demografie istorică nu vor putea fi fructificate
	

Marius Diaconescu a absolvit Facultatea de Istorie - Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj Napoca în 1995 şi a susţinut un doctorat la Universitatea „Eőtvős Loránd” din Budapesta în
2004 despre structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină. Din 2002 este profesor (asistent
universitar, iar din 2004 lector) la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, unde predă cursul
general de Istorie medie a românilor de la etnogeneză până la finalul secolului al XVI- lea, precum
şi alte cursuri speciale. A publicat studii de istorie medievală şi premodernă, a participat la conferinţe
ştiinţifice şi a editat documente medievale. A întemeiat Centrul de editare a izvoarelor istorice „Arhiva
Istorică a României”, unde editează revista „Arhiva Istorică a României” şi în cadrul căruia predă
cursuri de paleografie latină.
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la valoarea lor reală pentru cunoaşterea societăţii şi epocii medievale” şi
că „coroborarea demografiei istorice cu antroponimia istorică poate oferi
informaţii interesante pentru cercetarea istorică”.
Demn de remarcat este faptul că editorul nu a reprodus fără noimă
nişte surse arhivistice, acestea fiind însoţite de sugestii metodologice şi de
lămurirea rostului pentru care au fost editate. Ori, promovarea unui izvor
istoric nu este posibilă fără prezentarea metodelor de lucru care îl fac util.
În a doua parte a volumului sunt editate două documente: conscripţia
domeniului Sătmar din 1569, în care sunt enumerate 186 de localităţi, cu
numele a 6 540 de supuşi, împreună cu casele sau locurile de casă pustii şi un
registru din anul 1570 cu numele târgurilor şi satelor care ţineau de cetatea
Sătmar, de asemenea cu numele supuşilor şi etnia lor. Ambele documente
sunt redactate în limba latină şi se află în păstrarea Arhivelor Naţionale ale
Ungariei.
După cum preciza şi editorul, acest gen de izvoare, conscripţiile,
oferă informaţii importante pentru demografia istorică. De regulă, pe baza
lor este estimată populaţia unei localităţi sau regiuni.
Ediţia se încheie cu mai mulţi indici foarte utili în prelucrarea
informaţiei de către cercetători: indice toponimic, indicele numelor de familie
ale persoanelor recenzate în conscripţia din 1569, indice al prenumelor
persoanelor recenzate, indicele persoanelor nerecenzate şi indicele de
materii.
Apariţia acestui volum este salutară şi sperăm ca iniţiativa să fie
continuată prin editarea altor izvoare similare care pot oferi specialiştilor
informaţii importante pentru demografia istorică şi nu numai.
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Drd. Marius Uglea

Arhivele Naţionale Maramureş

Peasants under siege: the collectivization of Romanian
agriculture, 1949-1962,
Oxford, Princeton University Press, 2011, 508 p.
Autori: Gail Kligman, Katherine Verdery

Colectivizarea agriculturii din România,

alături de naţionalizarea principalelor mijloace de
producţie, a constituit unul din paşii definitorii spre
comunizarea ţării,
într-un context geopolitic
în care influenţa sovietică din Europa Centrală
şi Răsăriteană era tot mai prezentă. Procesul
propriu-zis a fost demarat începând cu primăvara
anului 1949, constituind una din cele mai lungi
(1949-1962) şi mai dificile campanii desfăşurate
de regimul comunist din România. Obiectivul
declarat al colectivizării era modernizarea
agriculturii româneşti şi introducerea structurilor
socialiste la sate.
	

Colectivizarea a afectat întreaga populaţie rurală a ţării, care, în 1948, reprezenta majoritatea
populaţiei din România. În urma colectivizării agriculturii un număr considerabil de ţărani au fost
spoliaţi, maltrataţi, închişi şi uneori chiar ucişi. Mărturie a acestei campanii criminale stau zeci de
mii de pagini de documente (a se vedea, spre exemplu, documentele deţinute de Arhivele Naţionale
Maramureş referitoare la colectivizare), sentinţe judecătoreşti de condamnare la ani grei de închisoare
a ţăranilor care nu făceau altceva decât să-şi apere proprietatea, rapoarte şi note informative emise
de Direcţia Generală a Securităţii Poporului şi de conducerea Partidului Muncitoresc Român, dar şi
mărturiile orale aparţinând ţăranilor implicaţi direct în procesul de colectivizare a agriculturii. Vezi
Gheorghe Iancu, Virgiliu Ţârău, Ottmar Traşcă, Colectivizarea agriculturii în România. Aspecte
legislative (1945-1962), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Dan Cătănuş, Octavian
Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I (1949-1953), vol. II
(1953-1956) INST, Bucureşti, 2000; Dorin Dobrincu, Colectivizarea, cote şi revolte ţărăneşti în vestul
României (1949), ,,Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă’’, 2002, şi alte lucrării consacrate
referitoare la amplul fenomen al colectivizării.
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Peasants under siege: the collectivization of Romanian agriculture,
1949-1962, apărută la Princeton University Press în 2011, constituie una
din lucrările care întregesc istoriografia problemei colectivizării agriculturii
din România, fiind scrisă de Gail Kligman şi Katherine Verdery, autoare
deja consacrate pentru interesul acordat istoriei şi sociologiei ţărilor foste
comuniste din Europa Centrală şi Răsăriteană. Lucrarea celor două a fost
lansată în S.U.A., nefiind încă tradusă în limba română. Sursele utilizate
în realizarea acesteia dau dovadă de complexitate şi varietate fiind atât din
domeniul sociologiei, antropologiei, cât şi istoriei contemporane. În acest sens
remarcăm imensa şi completa bibliografie, deosebit de utilă cercetătorilor
români interesaţi de evoluţia regională a fenomenului colectivizării
agriculturii.
Gail Kligman şi Katherine Verdery şi-au structurat lucrarea în trei
părţi: Laying the Groundwork, în care sunt descrise de-a lungul a trei capitole
aspectele de ordin teoretic, legislativ care au stat la baza colectivizării
agriculturii, Pedagogies of Power: Technologies of Rural Transformation,
cu referire la metodele propriu-zise de transformare socialistă a agriculturii
şi Outcomes, în care au fost tratate consecinţele colectivizării agriculturii
româneşti. Lucrarea este cu atât mai completă cu cât în cele trei părţi au
fost evidenţiate aspecte particulare ale colectivizării agriculturii din regiunile
României comuniste. De asemenea, indexul final al numelor proprii şi
comune transformă lucrarea celor două autoare într-un important ghid al
acestei probleme.
	

	

Gail Kligman – profesor universitar, actualmente lucrează în cadrul Departamentului de Sociologie al
University of California, Los Angeles. A predat antropologie la University of Chicago. Preocupările
sale ştiinţifice vizează domenii ca sociologia politică, antropologia culturală, etnologia îndeosebi în
spaţiul central şi est-european (în anii ‘70 şi ‘80 a făcut numeroase stagii de documentare şi cercetare
în România, mai ales în Maramureş; în anul 1998 a devenit cetăţean de onoare al comunei Ieud). Gail
Kilngman este o bună cunoscătoare a problematicii de gen din ţările fost comuniste (“Reproducing
Gender. Politics, Publics and Everyday Life after Socialism”, Gail Kligman şi Susan Gal coord.,
Princeton Press 2000) şi în special a realităţilor româneşti pe care le cunoaşte direct-studiind intens
satul românesc (“Nunta mortului”, 2000) şi în general situaţia din perioada totalitară (“Politica
Dublicităţii. Controlul reproducerii in România lui Ceauşescu”, Humanitas, 2000).
Katherine Verdery – profesor la Departamentul de Antropologie, deţinând titlul de profesor universitar
Eric R. Wolf, colaborator (între 2001-2003 director) al Centrului de studii est europene şi ruse. Din
1973 a desfăşurat cercetare în România, iniţial cercetând aspecte legate de politica inegalităţilor
sociale, relaţii interetnice şi naţionalism. Schimbările din 1989 au determinat o schimbare în cercetarea
ei, concentrându-se asupra transformării sistemelor socialiste, mai precis, modul în care relaţiile de
proprietate în agricultură se schimbă. Între 1993-2000 a condus o cercetare pe teren pe această temă în
comunităţi din Transilvania.
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Bineînţeles, în Peasants under siege... au fost semnalate şi aspecte
legate de constituirea G.A.C.-urilor în Maramureş, de amploarea acestui
fenomen în nordul ţării, făcându-se trimiteri la documente păstrate de
Arhivele Naţionale Maramureş, create de fostele structuri ale organizaţiilor
politice comuniste. Aspectele referitoare la Regiunea Maramureş au fost
cercetate şi analizate de către Gail Kligman prin urmărirea problemelor
de ordin antropologic şi istoric, în timp ce Katherine Verdery a studiat cu
de-amănuntul zona din apropierea Orăştiei. De asemenea, au fost descrise
aspecte ale colectivizării din regiunile Suceava, Timiş, Hunedoara.
Apariţia lucrării Peasants under siege: the collectivization of
Romanian agriculture, 1949-1962 s-a dovedit deosebit de utilă celor interesaţi
de studierea cât mai veridică a faptelor care au stat la baza celui mai amplu
fenomen iniţiat de autorităţile comuniste din România, Maramureşul fiind
una din regiunile centrale ale procesului desfăşurat în două etape, 1949-1953
şi 1958-1962.

	

Vezi ,,Maramureş’’ în indexul lucrării.
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Drd. Robert C. Tőkőlyi

Arhivele Naţionale Maramureş

Shoah în Transilvania de Nord. Depoziţii despre viaţă şi
moarte. Cercetare de istorie orală,
Cluj Napoca, Editura Argonaut, 2010, 317 p.
Autor: Ioana Cosman

În

cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj Napoca funcţionează de mai mulţi ani
Institutul de Istorie Orală, condus de prof. univ.
dr. Doru Radosav. În cadrul acestui institut,
cercetările merg dincolo de consemnările făcute
pe hârtie în momentul producerii unui eveniment
istoric, investigaţiile fiind realizate pe teren,
de cele mai multe ori prin intervievarea unor
personaje care au fost martore ale unui anumit
moment istoric. În cazul de faţă aducem în atenţia
pasionaţilor de istorie locală contemporană,
lucrarea Shoah în Transilvania de Nord.
Depoziţii despre viaţă şi moarte. Cercetare de istorie orală, editată de
către Ioana Cosman şi realizată de mai mulţi tineri cercetători, cunoscători
ai fenomenului exterminării evreilor din Transilvania în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Este necesar a preciza încă de la început faptul că
această lucrare nu este singura de acest fel întocmită de Institutul de Istorie
Orală de la Cluj. Este în fapt al VIII-lea volum din seria Supplementum AIO
şi continuă volumul Depoziţii despre viaţă şi moarte: Holocaustul din Nord
Vestul Transilvaniei. Cercetare de istorie orală, apărut la aceeaşi editură
în anul 2009. Acest volum se concentra asupra judeţelor Bihor, Satu Mare,
Sălaj şi Mureş.
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Volumul debutează cu nota editorului care prezintă succint situaţia
evreilor din Transilvania în perioada interbelică. Lucrarea propriu-zisă
prezintă 24 de interviuri cu evrei deportaţi, supravieţuitori ai Holocaustului
precum şi cu simpli martori ai evenimentelor, români şi maghiari. Interviurile
fac referire la judeţele Bistriţa Năsăud, Cluj şi Maramureş. Spaţiul dedicat
judeţului nostru este considerabil în economia lucrării, 10 fiind interviurile
realizate în această zonă, în timp ce pentru Cluj există 9, iar pentru Bistriţa
Năsăud doar 5.
Mărturiile oamenilor simpli sunt cutremurătoare prin tragismul
evenimentelor descrise şi fac lumină acolo unde nu există documente oficiale
sau în ciuda existenţei lor materiale, acestea evită a transmite adevărul.
Recomandăm celor interesaţi această lucrare cu speranţa că o
cunoaştere mai aprofundată a unor subiecte extrem de sensibile şi dureroase,
ne vor transforma în oameni mai buni şi mai toleranţi.
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Ana-Maria Buciuman

Arhivele Naţionale Maramureş

Surse hidrominerale şi microstaţiuni balneare din
Maramureş
Editura Universităţii de Nord Baia Mare, 2012, p. 358
Autori: Ioan Nădişan şi Vasile Bologa

L

ansarea volumului Surse hidrominerale şi microstaţiuni balneare din Maramureş, de
Ioan Nădişan şi Vasile Bologa, apărut la Editura
Universităţii de Nord Baia Mare a constituit
un eveniment editorial deosebit al anului 2012,
aşteptat cu deosebit interes, atât de specialiştii în
domeniu, cât şi de publicul larg. Volumul de faţă
se doreşte a fi o schiţă monografică a surselor
hidrominerale şi microstaţiunilor balneare din
Maramureş.
Lucrarea este structurată pe opt
capitole: I. Cadru natural – caracterizare sumară;
II. Incursiune în trecut; III. Tipuri principale de
ape minerale; IV. Distribuţia geografică a zăcămintelor hidrominerale; V.
Ce spun analizele chimice?; VI. Microstaţiuni balneare din Maramureş; VII.
Elemente de balneofizioterapie; VIII. Protecţia şi exploatarea raţională a
substanţelor minerale terapeutice, la care se adaugă Cuvântul înainte realizat
de geologul Oscar Edelstein, Introducere, Epilog şi Bibliografie selectivă,
precum şi 35 de planşe foto şi o hartă actualizată a surselor minerale şi
microstaţiunilor balneare din actualul judeţ Maramureş. Fără doar şi poate,
baza lucrării este dată de capitolele IV şi VI ce abordează pe larg subiecte
de actualitate, extrem de puţin tratate, şi doar în articole. În capitolul IV,
autorii prezintă aspecte legate de istoria, compoziţia chimică, recomandările
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terapeutice şi situaţia actuală a principalelor surse hidrominerale aflate în
depresiunile Baia Mare, Lăpuşului, Maramureşului, Munţii Maramureşului
şi versantul nordic al Munţilor Rodnei. Informaţiile pe care le regăsim în
capitolul VI ne determină să precizăm că acesta poate fi văzut ca un dicţionar
al microstaţiunilor balneare care au existat sau încă mai există pe teritoriul
actualului judeţ Maramureş, în care autorii au redat aspecte din trecutul
acestora, situaţia lor actuală sau de perspectivă.
,,Rodul unor eforturi desfăşurate pe zeci de ani în colaborare cu
ilustrul geolog dispărut Vasile Bologa”, după cum prof. Ioan Nădişan
afirma, lucrarea este una inedită, cel puţin pentru zona Maramureşului, acest
aspect este dat în primul rând de izvoarele sale. Asfel, lucrarea se bazează
pe documentele păstrate în fondurile Inspectoratul Geologic Minier Baia
Mare, Prefectura Judeţului Maramureş păstrate de către Arhivele Naţionale
Maramureş, informaţiile culese de la bătrânii satelor, investigaţiile şi
observaţiile proprii ale autorilor.
Surse hidrominerale şi microstaţiuni balneare din Maramureş este o
lucrare de specialitate, ce poate fi folosită drept instrument de lucru de către
specialişti, dar poate fi privită şi ca un ghid pentru cei dornici de a descoperi
aurul alb, bogăţie neexploatată la maxim a judeţului Maramureş.
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