TIRGURILE DIN ORADEA (III)
Aspecte etno-demografice ale tîrgurllor

orădene

TOTH SUSANA

Introducere
ln lucrarea de faţă vom încerca să urmărim şi să evidenţiem unele
aspecte etno-demografice mai importante ale tîrgurilor orădene 1 , în primul rînd prin prisma analizei multilaterale a populaţiei care a determinat în cea mai mare măsură dezvoltarea acestora şi anume, a meşteşu
garilor şi comercianţilor autohtoni sau străini. Ne vom referi desigur şi
la elementele esenţiale cum ar fi: vămile, drumurile comerciale tradiţionale, datele şi locurile de ţinere ale tîrgurilor, care au determinat
în ultima instanţă însăşi desfăşurarea acestora. Desfăşurarea propriuzisă o vom încerca să o ilustrăm prin relevarea unor aspecte foarte
concrete ale unui tîrg din secolul al XIX-iea, perioada de apogeu
a tirgurilor orădene.
Trebuie să acordăm atenţia cuvenită, alături de analiza populaţiei.
şi produselor apărute în cadrul tîrgurilor orădene, studierii sferelor de
influenţă, privite atît din punctul de vedere âl vînzătorului cit şi din
cel al cumpărătorului, aspecte care de multe ori coincid dar pot să şi
difere, datorită caracterului zonei studiate. Vom încerca în sfîrşit, să
surprindem locul şi rolul tirgurilor în viaţa populaţiei din această zonă
a ţării noastre în evul mediu şi în epoca modernă, obiceiurile şi credinţele legate de tîrgurile orădene, apărute pe parcursul dezvoltării lor
istorice.

Oradea, oraş întins pe ambele maluri ale Crişului Repede, situat
la punctul de întnnire dintre zona muntoasă şi cea de cîmpie, prin
aşezarea &a geografică deosebit de favorabilă a beneficiat de toate
1
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premisele necesare de a deveni un important centru economic 2 • Oradea,
compusă din oraşe-cartiere independente din punct de vedere administrativ3, (Warad, Olosig, Subcetate, Velenţa au fost unificate definitiv după anul 18484, primind denumirea de Oradea-Mare5), nici odată
de-a lungul secolelor nu a ocupat o suprafaţă teritorială prea întinsă.
Pămînturile din jurul oraşului erau proprietate feudală, cei mai mari
moşieri fiind Capitlul Orădean şi Episcopia romano-catolică din Oradea.
ln această situaţie dată locuitorii oraşului în vederea asigurării existenţei au fost chiar nevoiţi să se orienteze spre diferite meşteşuguri şi
spre comerţ 6 , Oradea urmînd linia generală de dezvoltare a oraşelor
meşteşugar-comerciale. Menţionăm totodată răspîndirea largă a viticulturii, Dealurile Orăzii favorizînd înflorirea acestei îndeletniciri.
Importanţa localităţii a crescut în mod simţitor după anul 1094 dată
cînd Capitlul din Oradea a fost rirlirat la rangul de episcopat de către
regele Ladislau I. Ca reşedinţa capitlului şi a episcopiei romano-catolice - episcopul fiind în acelaşi timp şi prefectul comitatului Bihor
- Oradea împlinea în acelaşi timp, funcţii politice, administrative şi
clericale. Nu trebuie să omitem nici importanţa strategico-militară a
oraşului, mai cu seamă în timpul luptelor antiotomane.
în jurul mănăstării existente aici în cursul secolului al XI-iea, deja
s-au adunat şi s-au stabilit diferiţi meşteşugari, fapt ce a avut un rol
important în dezvoltarea aşezării. Dintre meşteşugarii existenţi la Oradea se aflau şi cei aduşi din Italia pentru diferite construcţii. Urmele
stabilirii lor la Oradea s-au păstrat şi în unele toponime medievale cum
ar fi: Bologna, Padua, Velenţa sau Olosig, ultimele fiind larg cunoscute
şi folosite şi astăzi de către cetăţenii oraşului. 7
Dintre semnele şi dovezile dezvoltării rapide a oraşului putem
aminti importantele construcţii medievale (catedrala), înflorirea artei
medievale (statuile regilor realizate de artiştii renumiţi ai vremii, fraţii
Martin şi Gheorghe), şcolile existente (printre elevii renumiţi se numără şi Nicolae Olahus), vasta şi renumita bibliotecă {unele exemplare mai valoroase provenite din această bibliotecă se păstrează azi
la Viena, Salzburg, Krakovia, Budapesta etc.). Se cunosc mai mult de
o sută de opere tipărite în această perioadă la Oradea, printre care şi
Biblia-Karoli, apărută în condiţii deosebite, fapt ce a determinat să circule sub denumirea de „biblia orădeană". Dezvoltarea ştiinţei este
atestată de altfel şi de existenţa unui observator astronomic la Oradea.
2

Ibidem, p. 36.

Nagy Ludovico, Nolitinl'.' pnl.-gPngr., Buda, 1828, p. 83 ( ..Olaszi, Velence, Văr
allja, Novum Pecz, Szombathely, Vodkert, Sancti Laurenlii et Oj Uttca").
4 Pesli Fr., Magyarorszilg he/ynevei (Denumirea loca/ilă/ilor din Ungaria}, Budapest, 1888, p. 414.
ş I. Bratu, I. Puşcaş, Considera/ii dintre capit/u/ Episcopiei catolice din Oradea
şi oraşul Oradea, 1722, in ,,Lucrdri ştiin/ilice", Oradea, 1972, p. 171.
6 • • • Călători străini despre ţările române, Bucureşti, voi. II., p. 212.
7 A. Tripon, Monogralia
Almanach a Crişanei, Oradea, 1936, p. 7.
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Nu trebuie să uităm nici forţa de atracţie a băilor termale din apropierea oraşului, care erau folosite în tot cursul evului mediu. La ridicarea mai rapidă a oraşului au contribuit, fără îndoială şi, desele vizite
regale 8 , soldate de obicei cu importante donaţii mai cu seamă în favoarea bisericii. 9 Cu ocazia unor asemenea vizite, Oradea era şi locul
de ţinere a adunării de ţară (parlament), cum s-a întîmplat de exemplu
în 1294 sau în 1422. Asemenea ocazii au oferit largi posibilităţi pentru
meşteşugarii şi negustorii atraşi în mare număr de acest oraş, de a
comercializa produsele lor. Este cunoscut faptul că Oradea era unul din
locurile de judecată medievală, aici avînd loc în cursul secolului al
Xiii-lea faimoasele proceduri denumite „proba fierului roşu" şi în
general aşa zisele „judecăţi divine", iar în 1558, în cursul luptelor pentru tron, dintre regele Ferdinand şi Ioan Zapolya, a devenit chiar reşe
dinţa regală. 10
Această dezvoltare însă a fost deseori întreruptă de repetatele
atacuri ale tătarilor sau ale turcilor (1241, 1474, 1556, 1598, 1658, 1660,
1693), locuitorii suferind foarte mult şi din cauza holerei, ciumei sau
a inundaţiilor şi incendiilor periodice dar deosebit de pustiutoare în
epoca respectivă. Această populaţie, de altfel. aşa cum atestă documentele medievale, era compusă din oameni de diferite origini. Alături de
populaţia romAnci. autohtona s-au aşezat ungurii, la care s-du ddaugdt
meseriaşii şi comercianţi atraşi de faima oraşului sau chemaţi de către
stăpînii oraşului şi stabiliţi aici, de origine italiană, greacă, autriacă,
macedoniană, poloneză etc. ln privinţa populaţiei n-au rămas fără urmări nici cei 32 de ani ai ocupaţiei turceşti iar în timpul ocupaţiei
habsburgice s-au mai stabilit austrieci, sîrbi, ruteni şi evrei într-un
număr insemnat. 11
In privinţa numărului locuitorilor în prima perioadă a evului mediu, dispunem de date sumare sau incerte. Aşa de exemplu în perioada
domniei lui Sigismund, regele, care a sprijinit în mare măsură dezvoltarea oraşului, acest număr ar fi atins cifra de 60 000 1~, impresionantă
pentru vremea aceea. ln orice caz, cu ocazia recensămîntului din 1552,
efectuat în scopul stabilirii dijmei, au fost înregistrate 2 180 de case,
respectiv 10 900 de locuitori1 3 • Din cauza atacurilor permanente ale
turcilor, acest număr a scăzut treptat, iar majoritatea caselor făcu le
din lemn sau chirpici, au fost distruse. După retragerea turcilor (1692),
8

D. Prodan,

Iobăgia

în Transilvania 1n sec. al XVI-iea, voi. I.,

1967, p. 23.
9

Borovszky, S., Biharv6.rmcgye

es

Nagyv6.rad (Comitalul Bihor

şi

Bucureşti,

Oradea), Ora-

dea, 1901, p. 184.
10 Lakos L., Nagyv6.rad mult/a es jeleneMI (Din trecutul şi prezentul oraşului
Oradea), Oradea, 1904, p. 4.
11

Borovszky, S., op. cit., p. 201.
Lakos L., op. cit., p. 30.
13 Bunyitai V., A v6.radi piispokseg tortenete (Istoria episcopiei de Ia Oradea),
voi. III, Oradea, 1884, p. 135.
12
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se efecuează un nou recensămînt din datele căruia reiese printre altele
faptul că din cele 114 case rămase întregi din Olosig, numai 21 au fost
locuite de băştinaşi restul lor fiind ocupate de cei veniţi ocazional în
oraş. 14

Este caracteristic pentru vitalitatea oraşului, manifestată într-o
dezvoltare rapidă, faptul că peste o sută de ani sînt atestate cinci străzi
ale oraşului cu un număr de 684 de case (în 1803) 15 . Aşe7.area acestor
străzi pornite dintr-o piaţă mare, considerată centrul oraşului. spre
cele patru puncte cardinale, este de altfel o dovadă în plus privind
originea medievală a localităţii. Apar în această perioadă cartiere noi
ca Subcetate unde s-au stabilit familiile ostaşilor din cetate, primind
aici 100 de case, Oraşul Nou, Oraşul de Periferie etc. 16 ln privinţa
ritmului construcţiilor, este semnificativă hotărîrea magistraturii luată
în 1806, care interzice pentru orădeni vînzarea cărămizilor în afara
oraşului, ele trebuind să satisfacă necesităţile locale 17 • Ca urmare la
mijlocul secolului al XIX-iea numărul caselor se ridică la 2 468, iar cel
al locuitorilor la 19 824 18 • Acest ritm susţinut al dezvoltării s-a menţinut şi în continuare, astfel că la începutul secolului al XX-lea au fost
înregistrate 5 356 de case cu un număr de 64 OOO de locuitori1 9 •
Locuilorii Oradiei, aşa cum am menţionat, în comparaţie cu alte
oraşe medievale de cîmpie, nu prea s-au ocupat cu agricultura, fiind
orientaţi spre diferite meşteşuguri şi comerţ. Această situaţie a determinat necesitatea unui intens schimb de mărfuri cu localităţile din împrejurimi dar şi cu cele îndepărtate. Caracteristic pentru acest schimb
este faptul că locuitorii oraşului au oferit spre vînzare produsele lor
meşteşugăreşti de o calitate mai bună faţă de unele casnice, şi au
cumpărat alimente şi materii prime. Această dezvoltare a schimbului
de mărfuri a dus la apariţia tîrgurilor. Alături de tîrgurile săptăminale,
avînd un caracter mai mult local sau zonal, au cîştigat o importanţă
tot mai mare tîrgurile de ţară cu o sferă de atracţie care trecea chiar
şi graniţele ţării.

Tîrgurile orădene au jucat un rol important în viaţa oraşului, contriuuiml în mare măsură la. urbanizarea .localităţii, avînd influenţă
asupra modului de viaţă, a portului şi obiceiurilor locale. Fiind locul
de întîlnire a oamenilor diferiţi ca origine, ocupaţie sau categorie socială, tîrgul a devenit un adevărat forum al opiniei publice, a contribuit la răspîndirea unor idei şi informaţii, la schimbul nu numai al
Borovszky S., op. cit., p. 198.
Lakos L., op. cit., p. 50.
16 Borovszky S., op. cit., p. 167.
17 Lakos L., op. cil., p. 177.
18 Ibidem, p. 338.
19 I. Enescu, Ardealul,
Banalul,
p. 15-18.
14
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mărfurilor dar şi al experienţelor sau invenţiilor tehnice şi de altă natură. Asemenea aspecte etno-demografice a'le tirgurilor în general vom
încerca în continuare să le evidenţiem în cazul celor ţinute la Oradea.

Vămi,

vaduri, podurt20

Rolul important jucat de Oradea în comerţul transilvănean încă de
la începutul secolului al Xii-lea, este dovedit printre altele de înfiinţarea pe teritoriul oraşului a unui mare număr de puncte vamale. Asemenea puncte erau fixate şi în aşezările din jurul oraşului medieval,
independente în vremea respectivă dar azi părţi componente ale
Oradiei. Cea mai veche menţiune despre existenta unui asemenea punct
vamal se referă la localitatea Seleuş 21 (azi un cartier al oraşului), care
la sfîrşitul secolului al XIII-iea, prin mutarea punctului vamal direct
în oraş, îşi pierde complet importanţa. Puncte vamale au existat şi pe
malul drept al Crişului Repede, în cartierul denumit Olosig (1285)2 2 şi
în locul denumit „Vadkert". Dreptul perceperii taxelor vamale îl avea.

capitlul orădean, care deţinea şi dreptul ţinerii tirgurilor, supuşii săi
adunînd vămile pînă la edictarea scrisorii privilegiare a lui Ferdinand
din 18 mai 1553 23 • ln anul 1769 locuitorii Olosigului au fost scutiţi în
parte de plata taxelor vamale. 24
Considerăm interesant din puTJ.ctul nostru de vedere să amintim
neînţelegerile seculare dintre capitlul orădean şi comercianţii saşi din
Transilvania. Conflictul a izbucnit datorită faptului că deşi comercianţii
saşi beneficiau de numeroase privilegii, regele Andrei al Ii-lea le-a asigurat şi libertatea comerţului în 1224, 25 capitlul a dorit să beneficieze
de dreptul său de a opri comercianţii care au trecut prin oraş cu măr
furile lor 26 • Comercianţii saşi, care au refuzat plata taxelor vamale,
au fost capturaţi pur şi simplu de către juzii capitlului şi intemniţaţi iar
mărfurile lor au fost confiscate. Conflictul s-a ascuţit şi mai mult in
timpul lui Matei Corvin, fiecare din părţi susţinînd cu ardoare privilegiile şi drepturile proprii. Neputind rezolva neînţelegerea pe cale paş
nică, regele, drept pedeapsă, a hotărît mutarea tîrgurilor anuale de la
Oradea Ia Debreţin pentru un an de zile (3 iulie 1477-17 februarie
1478). 27
20

T. L.

Roşu,

de istoric", vol. Ill,
21

V(imi, vaduri

şi

drumuri comerciale bihorene, in ,,Studii

şi

articole

Bucureşti,

1961.
Bunyitay V., op. cil., vol. I, p. 156.

n • • • , Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, Bucureşti,
1952, vol. II, Doc. 313.
23 T6th Szabo P., Nagyvarad az erde/yi fejedelmek es a torok uralom koraban
(Oradea 1n timpul principalelor transilvănene şi al ocupării turceşti), Oradea, 1904,
p. 23.
24 Lakos L., op. cil., p .162.
25 Bunyilay V., op. cil., p. voi. II, p. 290.
28 Borovszky S., op. cil., p. 186.
27 Bunyilay S., op. cil., p. 291.
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Puncte vamale importante au fost înfiintate de-a lungul „drumului
sării". Transportul sării din Transilvania spre Cîmpia Tisei şi spre alte
ţinuturi mai îndepărtate este cunoscut încă de la începutul secolului
al XI-iea, ajugînd în cursul secolului al XII-iea la o adevărată înflorire. Avem cunoştiinţă de existenţa pe acest drum a punctelor vamale
în judeţul Bihor, la Sălacea, Valea lui Mihai, Şimian, Bale, Abram,
Pocluşa, Cenaluş, Sălard, Diosig, Parhida, Biharea, iar pentru sarea
transportată pe plute, la Birlin ( 1264) şi la Vadu Crişului, vamă care

a fost tranferată aici de la Fughiu ( 1484)28• Importante puncte vamale
au existat şi la Tămaşda şi la Beiuş, pentru mărfurile transportate pe
Crişul Negru. 29
Vămile şi v.adurile erau proprietăţi regale sau feudale 30 • Mai tîrziu,
după ocu,paţia turcească intîlnim şi cazuri cînd unele persoane mai
înstărite, cu vastă experienţă în domeniul comerţului, dobîndesc dreptul
de a percepe taxe vamale. Astfel, de exemplu în 1692, comerciantul
grec stabilit la Săcuieni, a primit dreptul vămii de pe podul din localitate31.
Inmu}tirea exagerată a punctelor vamale a necesitat uneori intervenţia autorităţii politice şi administrative. Ni s-a păstrat de exemplu
scrisoarea privilegiară a lui paşa Gurd Mehmet, care stabileşte puncte
vamale Ia Săcuieni şi Diosig unde se percep taxe conform obiceiurilor
locale, interzicînd perceperea lor în alte locuri. Fără îndoială, reducerea
treptată a numărului punctelor vamale în cursu·} secolelor a favorizat
intensificarea schimbului de mărfuri, dezvoltarea vieţii economice în
general. In 1829, pe teritoriul actual al Bihorului cunoaştem doar patru
puncte vamale, şi anume, la Săcuieni, Diosig, Holod şi pe podurile care
legau cartierele independente ale Oradiei, Varad şi Olosig32• Pînă Ia
1850 au dispărut şi aceste puncte vamale, fapt ce reiese dintr-un raport
al judecătorului Mihai Sztupa către prim-căpitanul oraşului: ,,Pe teritoriul de sub autoritatea mea nu există drumuri, poduri unde să se
perceapă taxe vamale. Doar pe teritoriul pieţii mari pe baza scrisorilor
privilegiare regale, conform reglementărilor de preoţi, capitlul şi oraşul percep taxe de tîrg." (Ştim că oraşul avea acest drept din anul 1722,
pe baza înţelegerii denumită „Accorda", încheiată între oraşul şi ca28

29

Ilunyitay, op. cil., voi. I, p. 199, voi. III, p. 190, 301, 402.
Ibidem, vol. III, p. 269, 3651 Fenyes E., Magyarorszcignak s a hazzcikapcsolt

tartomcinyoknak mostani cillapotja statisztikai es geogrciliai tekintetben (Situa/ia
actua/d a Ungariei şi a regiunilor ataşate din punct de vedere statistic şi geografic), vol. IV, Pest, 1839, p. 37.
30 Jak6 Zs., Biharmegyc a torok puszlilcis elotl (Comitalu/ Bihor înaintea distrugerii dl! cdlre turci), Budapest, 1940, p. 197, 273, 284, 302, 324, 337, 344, 355, 356,

359, 380.
31 Mez6si K., Biharvcirmegye a

torăk uralom megszanese ide/eben (ComltulUl
Bihor 1n timpul desliinţdrii ocupaţiei turceşti), Budapest, 1943, p. 227.
32
Dan.k.6 I., A biharmegyei hidak vcimja, 1829, (Taxele vamale pe podurile din
Comitalul Bihor, 1829), în „Neprajzi Kăzlemenyek", VII. 1, Budapest, 1962.
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pitlul orădean" 33 ). Către sfîrşi,tul secolului al XIX-lea se adoptă un alt
sistem de percepere a taxelor, punctele vamale fixîndu-se la rampele
de pe drumurile de intrare în oraş, la Velenţa, la Oraşul Stea (Csillagvaros) şi Oraşul de margine (Ki.ilvaros). Taxe de tîrg au mai fost percepute şi la cele două poduri de fier de pe Crişul Repede şi la gară
pentru produsele transportate pe calea ferată 34 • Faptul că tîrgovetii au
fost obligaţi să plătească în afara taxei de tîrg şi „taxe de pavaj la care
s-a adăugat şi taxa pentru locul de vînzare de pe teritoriul tîrgului,
a dus la creşterea preţuri'lor. ln schimb perceperea diferitelor tax-e,
a asigurat venituri importante pentru oraş, mai cu seamă după anul
1881, cînd oraşul şi-a răscumpărat dreptul exclusiv al ţinerii tîrgurilor
şi bineînţeles şi al perceperii tuturor taxelor. Aceste venituri la rîndul
lor au accelerat ritmul de dezvoltare ur;banistică şi edilitar-gospodă
rească a localităţii. În acest sens, putem aminti construirea a două poduri de fier, pavarea drumurilor, a pieţelor, canalizarea, construirea
unor obiective de interes obştesc ca şcoli, abator, muzeu, teatru şi
multe altele, sau iluminatul public şi transportul în comun. Creşterea
amintită a preţurilor din cauza înmulţirii taxelor de diferite feluri a
avut drept urmare, ca după o perioadă de înflorire din a doua jumă
tate a secolului al XVIII-iea şi pînă spre finele celui de-al XIX-iea,
circulaţia mărfurilor în tirgurile orădene scade treptat. La acest fenomen economic a contribuit fără îndoială şi apariţia unor tîrguri de o
importanţă mai restrinsă, zonale, şi în alte localităţi din Bihor, vînzătorii
fiind scutiţi de a străbate drumuri lungi şi de a plăti taxe de tot felul 35•
Drumurile comerciale
Condiţiile naturale ale Bihorului au permis întreţinerea legăturilor
comerciale din cele mai vechi timpuri, atit pe uscat, cit şi pe calea
apelor. Trei cursuri de apă constituiau tot atîtea căi de plutărit. Pe
cursul Crişului Repede 36 , la Vadul Crişului şi astăzi se văd urmele
fostului punct vamal, asemenea unui turn de observaţie, de unde se
putea urmări plutele şi bărcile trecătoare, iar la Oradea, în cartierul
Velenţa o piaţă mică, denumită „Piaţa bărci-lor", care ne aduce aminte
de vremurile cînd debitul apei permitea plutăritul pe acest rîu. Locul
de debarcare a plutelor la Oradea era pe malul stîng al riului între
cele două poduri de lemn existente în secolele XVIII-XIX, în apropierea locului de ţinere a tîrgurilor.
33
I. Puşcaş, Convenţia dinlre Capillul episcopiei catolice din Oradea şi oraşul
Oradea, in „Lucrdri ştiintilice", Oradea, 1972, p. 73-74.
3 ' S. Toth, Tirgurile din Oradea, Consideraţii preliminare priVind istoricul taxelor vamale la lirgurile din Oradea, in „Biharea", Oradea, II, 1974, p. 97-103.
35 A. Tripon, op. cit., p. 312.
36 Fenyes E., Magyarorszcig geogrciliai sz61cira (Dicţionaru/ geogralic al Ungariei), Pest, 1851, voi. III, p. 263-264.

https://biblioteca-digitala.ro

T6th Susana

112

8

Principalele drumuri pe uscat urmăreau, de asemenea, cursul
Primul ce trecea de-a lungul văii Crişului Repede lega Oradea cu Huedinul, Clujul şi cu alte centre transilvănene 37 şi mai departe
cu Ţara Românească sau Moldova. Unul din cele mai importante drumuri pe uscat era cel denumit „drumul sărti" 38 , pe care această marfă
preţioasă în evul mediu ajungea dinspre ocnele Dejului, Şimleu! Silvaniei, Tăşnad, la Sălacea şi Marghita unde era repartizată şi apoi transportată mai departe în mai multe direcţii, ajungînd pină la Bratislava
sau la Viena. Trebuie să amintim şi drumul care lega Oradea de Centrul şi Vestul Europei, trecînd prin Buda, Gyor, Viena, Altenburg,
Haiburg şi prin alte oraşe germane, pînă la portul Hamburg 39• După
înfiinţarea paşalîcului de la Buda, cînd acest drum comercial spre vestul Europei a fost tăiat, comercianţii orădeni căutind legătura cu marea
în scopul procurării mirodeniilor şi a a'ltor produse coloniale, se orientează spre oraşele din nordul Poloniei. Acest drum comercial trecea
prin Maramureş şi prin intermediul Cracoviei lega Oradea de centrele
comerciale vest-europene.
Aceste drumuri, de multe ori erau nesigure sau primejdioase din
cauza războaielor şi epidemiilor. Acest lucru reiese şi dintr-un raport
din 1528 privind exploatarea salinelor din Transilvania, din care putem
cita printre altele: ,, ... chiar dacă drumul spre Oradea ar fi deschis, cum
nu a fost folosit de mult ar exista primejdia şi aici ... aşa de mult
se pradă acum în război de tot felul de oameni. ,,(Hans Dernschwam) 40 •
ln 1585 de exemplu toate drumurile spre Oradea au fost închise din
cauza ciumei'11 • nrummilP. i'ln fost închise de obicei cu rampe, iar nişte
oameni desemnaţi şi îmbrăcaţi în galben cu pîrîitoare în mină atră
geau atenţia călătorilor asupra pericolului, convingîndu-i să se întoarcă
din drum.
Pe parcurs au fost luate şi unele măsuri de îmbunătăţire a drumurilor. Dieta din Cluj, în 1478 a hotărît ca drumurile noroioase să fie
reparate de către satele din zona drumului respectiv sub pedeapsa
plăţii unei sume de 12 florini. Pînă în secolul al XVIII-iea, drumurile
de obicei nu erau pietruite. ln Bihor, de exemplu unele drumuri în loc
de pietriş au fost acoperite şi întărite ,cu turfă, care, amintim ca pe o
curiozitate, la un moment dat la începutul sec. XIX-iea, pur şi simplu s-a aprins şi a ars.
Crişurilor.

Bunyitay V., op. cit., voi. I, p. 156, 230; M. Guboglu, Cronici turceşti privind
Bucureşti, 1974, voi. II, p. 160.
38 I. Godea, Caracteristici ale culturii populare bihorene, Bucureşti, 1977, p. 153;
Petri M., Szilagyva.rmegye monogrcilia.ja ( Monografia comit atului Sălaj), Budapest,
1901, voi. I, p. 756.
39 • • •, Călători străini despre. ţările române, voi. I., p. 23-25, 305, 359, · 360,
443; voi. II, p. 18; voi. IV., 105, 486, 544.
0
•
Ibidem, voi. I., p. 267.
41 Ibidem, voi. I, p. 88.
37

ţările

române,
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Pe la mijlocul secolului al XIX-iea avem cunoştiinte despre exisfolosire a celor cinci drumuri importante, care au legat Oradea
cu celelalte ţinuturi ale ţării noastre şi cu străinătatea 42 •
1. Oradea-Tileagd-Aleşd-Brad-Negreşti spre jud. Cluj.
2. Oradea-Episcopia Bihorului-Biharia-Roşiori-Săcuieni
-Marghita-spre jud. Crasna (Sălaj)
3. Oradea-Debreţin, spre centrul şi vestul Europei
4. Oradea-Leş-Gepiu-Salonta-Arad-Gyula, spre Ungaria
5. Oradea-Băile Felix-Beiuş-Vaşcău-Băiţa.
între timp au fost obţinute unele rezultate privind îmbunătăţirea calităţii drumurilor, mai intîi pe teritoriul oraşului Oradea. Despre prima
măsură luată în vederea pavării străzilor orădene avem cunoştinţă din
anul 1787 43 , iar în 1800 toate căruţe'le existente în oraş au fost comandate şi angajate pentru transportul de pietriş pe principalele străzi ale
localităţii. In anul 1850 pe întreg teritoriul comitalului Bihor lungimea,
drumurilor pietruite era de 438 de km care într-un timp relativ scurt,
în 1866, ajunge deja la 700 km 44 •
Circulaţia, mai cu seamă pe teritoirul oraşului, a fost îngreunată
şi de existenţa drumurilor şi străzilor înguste, tîrgoveţii înaintînd numeroase plîngeri în acest sens. Astfel, de exemplu ceaprăzarul Lazar
Bernand în plîngerea sa din februarie 1836, relatează faptul că în timpul
tîrgului anual ghereta sa instalată pe colţul dintre piaţa mare şi str.
„Arborele verde" (azi V. Alecsandri), din cauza străzii 1nguste, a fost
răsturnată de o căruţă împrăştiind mărfurile sale, şi prin care i-a acuzat
de o pagubă de 100 frt. "4 5 •
Semnalînd importanţa drumurilor în viata economică în general şi
în dezvoltarea tirgurilor în mod special, trebuie să pomenim şi de podurile oraşului. ln anul 1370 sînt semnalate două poduri: ,.podul mic",
ca limită apuseană a oraşului, respectiv „podul mare" care lega malul
drept al Crişului Repede de cetate şi piaţa mare din faţa acesteia 46 •
ln timpul războaielor cu turcii aceste poduri au fost distruse, astfel că
după eliberarea oraşului în 1692 nu exista nici un pod. ln această situaţie locuitorii din cartierul Olosig, situat pe malul drept al rîului, aleg
un primar separat, consfinţind pentru o lungă perioadă dezmembrarea
administrativă a oraşului.
După retragerea turcilor, prima dată va fi reconstruit podul cel
mare, iar în 1702, episcopul oraşului dispune construirea unui nou pod,
tenţa şi

Borovszki S., op. cit., p. 282.
Lakos L., op. cit., p. 4G.
44 Borovszki S., op. cit., p. 284.
,:, Arhivele Statului Oradea, Fond. Primăria Oraşului Oradea, Dosar 54, Inv. 141,
r. 1sa.
6
'
Gvalokai J., Nagyvarad 1692-ben (Oradea 1n 16g2), în „Anuarul Societd/ii de
Arheologie şi Istorie din Oradea•, Oradea, 1909, p. 28.
,i

43
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mai jos, pe cursul apei. Acest lucru a avut consecinţe importante asupra
edilitare a oraşului, dintre care amintim formarea unei străzi
importante în direcţia podului. denumită Str. Principală (azi Str. Republicii), şi a unui adevărat centru al oraşului la capul stîng al podului
(actuala Piaţa Victoriei este considerată şi în prezent centrul Oradiei).
Fiind construite din lemn, cu ocazia inundaţiilor din 1817 şi 1851,
aceste poduri au fost luate de apă şi reconstruite de fiecare dată. Dezvoltarea rapidă a oraşului, mutarea tîrgului de animale în partea vestică a localităţii, implicit desemnarea unor noi căi de minare a animalelor la tîrg, au necesitat construirea unui nou pod, de astă dată de
fier, (azi podul Decebal). Construirea căilor ferate începînd din anul
1857 şi care au jucat un rol deosebit de important în dezvoltarea comerţului orădean, a impus construirea unor poduri speciale, atît în
partea vestică, cit şi în cea estică a oraşului.
dezvoltării

Tirgurlle anuale sau de

ţară 47

Urmele cele mai vechi cu privire la existenta tîrgurilor de ţară
la Oradea, le găsim in scrisorile privilegiare date bisericii cu diferite
ocazii. Scrisoarea regelui Emeric al Ungarei din 1198, 48 pomeneşte de
faptul că, deja mai înainte regele Ladislau I a dăruit bisericii dreptul
de a strînge vămile la tîrgurile din comitalul Bihor. ln 1203 49 Emeric
printr-o nouă scrisoare a întărit acest privilegiu, aşa cum au procedat
de altfel mai tîrziu, Bela al III-iea (23. III. 1261) şi Ştefan al Ii-lea
(3. sept. 1262) 50 • Cu toate că primele documente referitoare la tîrguri
datează din sec. al XII-iea, fără îndoială ele existau şi mai devreme,
ţinînd cont de aşezarea deosebit de favorabilă a Oradiei din punct de
vedere al schimbului de mărfuri 51 ,
lncepînd din secolul al XV-iea, ca urmare a dezvoltării economice,
tîrgurile de ţară se ţin de mai multe ori pe an 52 • Numărul acestora şi
datele ţinerii lor în general erau în concordanţă cu periodicitatea producţiei agricole, cu ritmul biologic al creşterii animalelor, dar au fost
influenţate şi de situaţia politică, de anotimp, în general de starea vremii. Cele mai importante erau cele ţinute primăvara tîrziu, cînd datorită înmulţirii animalelor, surplusul a fost minat la tîrg; cele de vară
au avut loc înaintea secerişului şi ofereau posibilităţi de aprovizionare
cu uneltele agricole necesare; la tîrgurile de la începutul toamnei se
47

R. Vulcănescu, P. Simionescu, Drumuri şi popasuri strdvechi, Bucureşti, 1974,

p. 138.

48 Bunyitai V., op. cit., voi. I., p. 85,
49 • • •, Documente privind istoria

voi, II., p. 263.
României, seria

C, Transilvania,

vol.

I.,

doc. 203.
50

51

52

Ibidem, vol. II, doc. 31-36; Bunyitay V., op. cil., vol. II, p. 290-291.
Bunyitay V., op. cit., vol. III, p. 141.
S. Tăth, Tirgurile din Oradea (11), în „Biharea", Oradea, 1977, p. 131-134.
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vindea de obicei surplusul din producţia cerealieră; iar în cazul tîrgurilor de la sfîrşitul anului era caracteristic cumpănuea masivă a celor
necesare pentru anotimpul rece, populaţia pregătindu-se şi pentru săr
bătorile de iarnă 53 .
Dreptul ţinerii tîrgurilor anuale de la Oradea, îl avea Capitlul oră
dean, realizînd venituri imense din taxele vamale şi din cele pentru
locuri de vînzare. Mai tîrziu şi Olosigul, ca oraş-cartier de sine stătător,
mai precis moşierul acestuia episcopul romano-catolic, obţine dreptul
ţinerii tîrgurilor anuale. Referiri în acest sens le găsim în Diploma lui
Matei Corvin ( 1474), în scrisoarea privilegiară a '1ui Sigismund ( 1422),
a lui Leopold (1692) etc. 54 • Cu toate acestea, trebuie să menţionăm că
episcopul nu a uzat de acest drept niciodată.
In cursul secolului al XVIII-iea, oraşul avînd nevoie de veniturile
de pe urma tirgurilor anuale, porneşte lupta pentru dreptul de a percepe taxele de tirg. Prima izbîndă a constituit-o recunoaşterea oraşu
lui ca şi coproprietar, alături de capitlu55 ni tîrgurilor anuale, administrînd împreună desfăşurarea acestora pînă la sfîrşitul anului 1881.
La această dată oraşul, cu aprobarea lui Franz Iosif, a răscumpărat
dreptul ţinerii tîrgurilor, plătind o importantă sumă capitlului şi episcopiei romano-catolice. 56
In cursul sec. al XV-lea (1481), documentele menţionează existenta
a cinci tirguri anuale la Oradea, cu o durată de cite două săptămîni 57 •
Trei dintre acestea s-au ţinut în cartierul pomenit sub denumirea de
.,Vadkert" în preajma unor sărbători medievale, la Bobotează, la Paşti,
respectiv toamna. Un alt tîrg se ţinea în locurile atestate ln documente
sub denumirea de „Pcntekhely" şi „Szombathely" în perioada Rusaliilor, iar cel de-al cincilea a avut loc în Olosig, în preajma zilei lui
sf. Egidiu (8. sept.). In secolele următoare s-a menţinut această tradiţie,
chiar şi în timpul ocupaţiei turceşti, perioadă din care dispunem de o
splendidă descriere despre tirgul anua·I ţinut în preajma Paştilor cu
o durată de 20 de zile, de la călătorul turc, Evlia Celebi58• Din mărtu
riile depuse în faţa autorităţii oraşului de către cinci locuitori bătrîni şi
respectabili în anul 1702, reiese menţinerea celor cinci tirguri anuale.
Aceşti martori ne mai amintesc încă două tirguri, de o importanţă mai
mică, care n-au fost frecventate de comercianţii străini. Durata tîrgurHor anuale pe la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, a fost limitată la o
săptămînă, prin ordinul Mariei Tereza ( 1771) 59 • De atunci tîrgurile anuale orădene s-au desfăşurat începind cu ziua de vineri.
53 K6ş

elet

es
54

55
58
57
58
59

K., Az ârucsere neprajza (Etnografia schimbului de mărfuri), ln voi. ,,Nepnephagyomâny•, Bucureşti, 1972, p. 1-51.
Bunyitay V., op. cit., voi. J., p. 278.
A.S.O., Fond. cit., Consiliul orăşenesc, Inv. 142, Dosar 198, fila 108.
Ibidem.
Bunyilay V., op. cit., voi. III, p. 128, 141.
R. Vulcănescu, P. Simionescu, op. cit., p. 113.
Petri M., op. cit., voi. I. p. 773.
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ln prima jumătate a secolului al XIX-iea, între anii 1817-1853,
la Oradea au avut loc şase tîrguri anuale 60 , în următoarele perioade: la
Bobotează; înainte de Paşti; în iunie; în august; în septembrie şi în
decembrie. Dintre acestea, cel mai important era tîrgul din iunie, unde
erau prezenţi şi comercianţii străini.
ln a doua jumătate a secolului trecut, printr-o nouă măsură de organizare, numărul tîrgurilor anuale s-a redus Ia patru, ele fiind ţinute
în lunile martie, mai, septembrie şi decembrie. Conform reglementărilor
adoptate în 187761 , tîrgurile aveau o durată de o săptămînă, începînd
cu ziua de vineri. ln zilele de vineri şi sîmbătă era tîrgul porcilor şi
oilor; duminica, luni şi marţi tîrgul cerealelor, vitelor şi cailor, iar cel
al produselor meşteşugăreşti începea duminica şi ţinea pînă vinerea
următoare. In urma unui calcul simplu reiese faptul că, numărul total
al zilelor destinate vînzării-cumpărării animalelor era de 20 pe an, iar
in cazul produselor meşteşugăreşti şi altor mărfuri, 24.
Sfera de atracţie a tîrgurilor orădene acoperea întregul teritoriu
al Bihorului {vezi hărţile), cu toate că, în cursul secolelor şi alte localităţi au dobîndit dreptul de a ţine tîrguri anuale 62 • Tîrgoveţii din toate
părţile c-omitait:ului, meşterii din Diosig, Săcuieni, Sălard, Salonta, Beiuş,
Marghita, Tinca, Negreni, Aleşd, etc. 63 , erau prezenţi în mod obişnuit la
tîrgurile din Oradea, cum de altfel şi meşterii orădeni vizitau tîrgurile
din celelalte localităţi 64 • Asemenea legături existau şi cu alte centre
mai importante din afara comitatului, cu Carei, Satu-Mare, Sighet, Baia
Mare, Gherla, Cluj, Timişoara, Zalău, Arad şi altele. Aceste contacte, e
adevărat periodice dar constante, dintre populaţia diferitelor zone ale
Bihorului în primul rînd, dar aşa cum am văzut şi a celorlalte ţinuturi
ale ţării, realizate prin intermediul tîrgurilor anuale, au avut fără îndoială un rol important din punct de vedere etno-demografic.
Tîrgurile săptămînale,65 ca formă organizată a schimbului de măr
furi dintre locuitorii oraşului şi populaţia din satele apropiate din jurul Oradiei, apar şi ele destul de timpuriu. Aceste tîrguri au asigurat
aprovizionarea ritmică a orăşenilor in special cu alimente, pe de o
parte, iar pe de altă parte, au înlesnit vinzarea surplusului de produse
meşteşugăreşti. Deşi participanţii la aceste tîrguri, natural în afara oră
denilor, proveneau în primul rînd din localităţile din apropiere, avem
date referitoare la prezenţa tîrgoveţilor din Sălaj şi din alte părţi ale
Transilvaniei, care au venit cu animale.
60

81
82

63

A.S.O., Fond. cit., Inv.
Ibidem., f. 132, dosar.
A.S.O., Fond. cit., Inv.
A.S.O., Fond cit., Inv.

142, Dosar 198, f. 154-157.
324, f. 361.
142, Dosar 483, f. 135-140.
141, Dosar 54, r. 313.; Bunyitay V., op. cit., voi. I, p. 349.

voi. III, p. 208, 230.
" I. Godea, op. cit., p. 155., I. Şuta, Organizarea domeniului episcopiei catolice din
Oradea în a doua jumătate a sec. al XVIII-iea, în „Lucrări ştiinţifice•, Oradea,
1972, p. 76.
65
R. Vulcănescu, P. Simionescu, op. cit., p. 126.
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Cea mai veche informaţie în legătură cu tirgurile săptămînale, ne
provine de la călătorul turc Evlia Celebi, din timpul vizitei sale la
Oradea, în 1662-1664. Aflăm din această sursă că, tîrgurile săptămî
nale s-au ţinut în faţa cetăţii, în ziua de duminică atît vara, cit şi iarna.
Ordinea în aceste tîrguri era asigurată de soldaţii paşei. După retragerea turcilor, aşa cum reiese din amintita mărturie depusă de cei cinci
orădeni vîrstnici, tîrgul săptăminal se ţinea joia, iar o altă informaţie
din 1839, pomeneşte de ziua de miercuri. Aceste din urmă tîrguri erau
importante pentru otcrta deosebit de bogată constînd din: cereale,
scinduri şi alte materiale lemnoase, transportate aici pe Crişul Repede
cu plute, vite şi cai. în această perioadă tîrgurile săptămînale au avut
loc în două locuri: în piaţa marc din fata cetăţii, respectiv în piaţa
mică, din centrul oraşului.
Este interesant de remarcat faptul că, în scopul sprijinirii meşteşu
garilor orădeni prin lichidarea concurenţei meşterilor din afara localităţii, cu ocazia tîrgurilor săptămînale numai localnicii aveau dreptul
să expună spre vînzare produse meşteşugăreşti. Din tarifele vamale din
1802 reiese că, meşteşugarii orădeni vindeau în primul rînd produse de
tîmplărie, cizme, pantofi, postav şi săpun.
Dezvoltarea oraşului, viaţa însăşi, în curînd a depăşit acest cadru
organizatoric. Despre acest fenomen ne putem informa din cererea comună a primarului oraşului şi a capitlului în care se solicită fixarea
a încă unei zile pe săptămînă pentru tîrg. Ni se J)nre interes,rntă motivarea cererii, conform căreia în afara tîrgului organizat miercurea66 ,
foarte multi săteni apar cu alimente şi alte articole de consum, la
Oradea mai ales în zilele de vineri. 67 efectuînd vînzări în mod neorganizat, necontrolat şi fără să plătească taxe vamale, taxe pentru locurile de vînzare. Din această cauză, atît oraşul, cit şi capitlul suferă
pagube însemnate. Drept urmare, propun desemnarea pe lingă ziua de
miercuri şi a unei alte zile pentru tîrgul săptăminal cu dreptul de percepere a taxelor conform tarifelor vamale în vigoare. Din considerente
practice au cerut, ca această a doua zi să fie vinerea, mentionînd totodată că din veniturile realizate în urma acestora vor inbunătăti condiţiile precare existente în locurile de tîrg.
O caracteristică specială a tîrgurilor săptăminale a constituit-o
apariţia unei categorii de oameni aparte, a precupetelor 68 • Ele de obicei
provin din familii de la periferia oraşului, unde cîştigul bărbaţilor era
minim, fiind nevoite să-şi completeze într-un fel veniturile familiei.
Precupeţele în general au vîndut mărfuri'le altora, dar în unele cazuri
şi pe cele proprii, comercializind în primul rînd alimente: pîine, produse lactate, legume şi fructe.
66

A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 198, f. 70.

61

Ibidem.

68

A.S.O., Pond. cit., Inv. 141, Dosar 54, p. 42-55.
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Felul produaulul

Carne de vită
pt. friptură
Came de vită
pt. supă
Carne de viţel
Carne de oaie
Carne de porc
Grăsime
Untură

afumată
Clrnaţ şi caldaboş

Carne de porc

Pui
Cocoş
Raţă
Gtscă

Curcan

Varză
Salată

Ardei
Castraveţi
Ouă proaspete

14

IUnit. de mAswill
kg

..

....
..
.

perechi

..

Preţ

maxhn

I

Preţ

1,92

1,80

1,72
2,80
1,60
2,40

1,68
1,80
1
1.80
1,92
2
1,60
1,60

2

2
2,80
1,80

5,60
7
8

2,40
5

..

10
14

100 buc.

16
3

12

8

8

....
.

minim

-

6
8

14

3

-

kg

Castane

....
...
..

0,40
0,60
0,80
1.40
1.60
0,80

0,18
0,40
0,80
1,20
1,20
0,24

Unt

kg

3
1
3,20
0,44
0,44
0,30
0,16
0,12
0,12

2,40
0,48
1.40
0,44
0,44
0,30
0,10
0,10
0,10

0,12
0,40
0,20
1

0,08
0,40
0,20
0,40

Mere
Pere
Prune uscate
Struguri de desert
Nucă

Brinză
Peşte
Mazăre

Fasole albă
Fasole pestrilă
Cartofi
Morcovi
Pătrunjel
Roşii
Ceapă

Usturoi
Varză acră

Hrean

..
..
....

..
..
..
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Trebuie să menţionăm şi faptul că, pînă la sfîrşitul secolului trecut
se schimba ziua ţinerii tîrgurilor, în sensul că tirgul din ziua de
miercuri se muta în ziua de luni, cel de vinerea rămînea stabil. Această
tradiţie vie se păstrează în mare măsură şi aztăzi, pieţele orădene fiind
considerabil mai frecventate în aceste zile.
Dintr-un tabel cu evidenţa preţurilor alimentelor cu ocazia tîrgului
de lunea. din 17 februa.rie 1913, 60 ne putem du seama de varietatea pro-

duselor existente pe piaţă în această perioadă (vezi tabelul mare).
Tot din această perioadă, doar cu trei zile diferenţă, dispunem de
tabelul cu preţurile produselor cerealiere la tîrgul săptămînal din ziua
de vineri (14. febr. 1913): 70
Denumirea

I

Unit. de mAsuUl

I

m. chintal

Griu, cat. I
Griu, cat. II

"
..,.

Secară

Orz
Ovăz

Porumb

"

Preţul

20 Kor. 95 filleri
20
85
li
18 " 10 l i
HI " 10
"
20 "
11 " 70 l i

"

Menţionăm faptul că, în afară de Oradea, tirguri săptămînale s-au
ţinut şi in alte localităţi din Bihor. Potrivit datelor de care dispunem,
prima dată a obţinut acest drept localitatea Să,cuieni, din anul 1418,

pentru ziua de vineri. ln cursul secolelor şi alte centre mai importante
beneficiau de dreptul de a ţine tîrguri săptămînale, cum ar fi: Băiţa,
Beiuş (joia), Beliu (vineri), Biharia (joia), Cefa, Diosig, Aleşd, Valea lui
Mihai, Negreni, Sălacea, Ţeţchea (joia). 71 Cert este că înmulţirea tirgurilor săptămînale în Bihor, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea
a constituit o serioasă concurenţă pentru Oradea, atrăgînd în mare
măsură pe meşteşugari, pe tîrgoveţi în general din microzonele respective. Majoritatea acestora s-au menţinut pînă in zilele noastre, pastrind
în mare rolul economic ce l-au jucat in sferele lor de influenţă .

.

Piaţa zilnică

Dezvoltarea şi diferenţierea tîrgurilor a dus la apariţia unei categorii noi, a pieJelor zilnice. Acestea au asigurat aprovizionarea permanentă, ritmică, a populaţiei oraşului cu diferite produse alimentare.
69

AS.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 209, f. 24.

70

Ibidem, f. 25.

11

Bunyitay V., op. cit., vol. I, p. 112, vol. II, p. 362, 405.
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Pieţele zilnice în Oradea medievală au funcţionat în două locuri
diferite: în Olosig, la capătul de pod de pe malul drept al Crişului şi
aici se vindea mai cu seamă produse de carne, mezeluri, sare etc. Cea1,altă se afla în Oradea-Vârad, în apropierea poduJlui din faţa cetăţii
şi unde de obicei vînzătorii aduceau zilnic pîine, unt, miere, caş, bere
precum şi păsări de curte şi alte animale micF 2• Această piaţă a fost
folosită de altfel şi de către turci pentru vînzarea prăzilor de război.
ln cursul secolelor al XVIII-iea şi ail XIX-iea pieţele zilnice s-au
desfăşurat atît în piaţa mare cit şi în piaţa mică sau interioară 73 • Marea
majoritate a vînzătorilor din pieţele zilnice era formată din precupeţe,
categorie amintită cu ocazia tîrgurilor săptămînale. Este semnificativă
pentru epoca respectivă o evidenţă despre precupeţele care au vîndut
în piaţa interioară, păstrată din 21 ianuarie 183074 • Potrivit acestui
document cele mai multe dintre precupeţe s-au ocupat cu comercializarea pîinii (136), a tutunului (113), a făinii (36) şi a diferitelor fructe
(32). Tot în această piaţă 14 precupeţe au vîndut colaci, covrigi şi alte
produse de brutărie, 12 produse lactate, 11 diferite specii de peşti, ia:r
animale mici s-au găsit la două precupeţe, zarzavaturi la 15, sare
la 13 şi boia Ia două. Este interesant faptul că pe această piaţă nu mai
puţin de 39 de precupeţe vindeau ţuică, ceea ce se explică prin rentabilitatea acestui produs, dar şi prin timpul rece, fiind vorba de ianuarie.
Paralel cu dezvoltarea oraşului, pieţele zilnice primesc o tot mai
mare importanţă în detrimentul tîrgurilor săptămînale, dispărînd treptat semnele distinctive dintre cele două categorii de tîrguri cu toate
acestea, urmele acestei tradiţii pot fi recunoscute chiar şi în zilele
noastre cînd, aşa cum am mai menţionat, pieţele orădene din zilele de
luni şi vineri au mai mare amploare în comparaţie cu celelalte zile
ale săptămînii.
Meşteşugarii şi

negustorii

Participanţii la tîrgurile orădene, ca şi în alte locuri, se formau din
două categorii mari de oameni: cei care au vîndut şi cei care au cumpărat. Este adevărat că de cele mai multe ori, în special în cazul săte
nilor, vînzătorul şi cumpărătorul era aceaşi persoană. Ei de regulă după
ce au vîndut produsele lor agricole, au devenit cumpărătorii produselor meşteşugăreşti. Alături de agricultorii bihoreni, baza socială cea
mai importantă a tîrgurilor din Oradea, au format-o meşteşugarii din

localitate75 •
72

73
74

75

Numărul meşteşugarilor

este în

continuă creştere.

Cu oca-

Ibidem, voi. III., p. 141.
A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 907, f. 17-19.
Ibidem, Inv. 141, Dosar 54, f. 13.
Şt. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pînd 1n secolul al XVI-lea, Bucu-

1954, p. 59, 61, 65, 66, 68, 69, 167, 177, 186, 197, 202, 212, 215, 220, 285, 293,
319, 336; ŞI. Olleanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Româneascd şi Moldova în
evul mediu, Bucureşti, 1969, p. 7.
reşti,
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zia conscripţiilor din 1552, au fost înregistraţi un număr de 75 de meş
teri, de diferite categorii, care au activat la Oradea. Odată cu trecerea
timpului creşte tot mai mult şi puterea lor economică şi ca urmare
joacă un rol tot mai important şi in viaţa socială şi politică a oraşului.
Ca semn al creşterii prestigiului meşteşugarilor orădeni, putem aminti
faptul că, în 1714 de exemplu, pe reprezentanţii lor îi găsim printre
membrii consiliului orăşcnesc 76 •
Lichidarea in anul 1840 a reglementărilor legale care au prescris
un număr stabil de meseriaşi pentru fiecare meşteşug, a avut drept
consecinţă creşterea rapidă a numărului acestora. Astfel in 1886
lucrează în oraş, 1567 de meşteşugari, 77 cei mai multi ·În domeniul
producţiei bunurilor alimentare, a îmbrăcămintei şi încălţămintei şi în
domeniul construcţiilor. Statistica lor din anul 1886 se prezintă astfeF 8 :
495 - cizmari şi pantofari, 198 - croitori, 70 - tîmplari, 50 - dulgheri,
46 - gubaşi, 45 - sumănari, 42 - măcelari, 45 - zidari etc. Subliniem faptul că, meşteşugarii de aceaşi categorie din Orardea, erau grupaţi cu atelierele şi casele lor, formînd uliţe sau străzi întregi a lor.
Nomenclatura străzilor de pe harta oraşului, editată la Viena în 1859,
atestă acest lucru. In Olosig găsim printre aJltele str. Măcelarilor,
str. Lăcătuşilor, str. Pietrarilor, str. Mare a Covrigarilor, str. Mică a
Covrigarilor, str. Pescarilor, str. Cărămidarilor, in cartierul OradeaVarad; str. Măcelarilor şi str. Tăbăcarilor, in cartierul Sub-Cetate, str.
Brutarilor şi aşa mai departe.
Pentru ilustrarea varielti.tii µroduselor metşeşugăreşti care au circulat la tîrgurile orădene, ne vom folosi de o constatare făcută in
190079 cu ocazia unui tîrg anual de pe piaţa mare, unde a,u fost prezenţi cu mărfurile lor, căldărarii, tîmplarii, legătorii de cărţi, fierarii,
rotarii, măcelarii, ţesătorii, pantofarii, tăbăcarii, curelarii, şelarii, sticlarii, lăcătuşii, strungarii, croitorii de diferite categorii, cojocarii, cizmarii, dogarii, tunarii, sitarii, săpunarii, lumînărarii, colerii, pălărierii,
peptănarii, ploscarii, trăistarii, brutarii, găitănarii, vînzătorii de pinză
vopsită, de scufiţe, de baticuri, de năframă, de lulea, gubaşii, sumănarii
şi mulţi alţii. Natural, pe lingă meşteşugarii orădeni, la aceste tîrguri
au fost prezenţi cu produsele lor şi meşterii din alte localităţi, cum ar
fi sumănarii din Beiuş, care au reprezentat o serioasă concurenţă pentru
cei localnici, sau o'larii din Tileagd şi alţii de care vom pomeni pe
parcurs.
O categorie aparte din participanţii la tîrgurile orădene au format-o
negustorii, care au jucat un rol deosebit în istoria oraşului, Oradea
76
77

78
7

~

Lakos L., op. cit.,
Borovszky S., op.
A.S.O., fond. cit.,
A.S.O., Fond. cit.,

p. 41.
cil., p. 292.

Inv. 142, Biroul Poliţiei, dosar 20, fila 34-51.
Inv. 142, Dosar 483, p. 135-140.
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fiind în tot cursul evului mediu dar şi în epoca modernă un puternic
centru comercial atit privind comertul local cit şi c~l de tranzit, fiind
punte de legătură între Transilvania şi ceielalte ţări române pe de o
parte, centrul şi vestul Europei pe de altă parte80 • Oradea a fost frecvent vizitată de comercianţii din Braşov, de saşii din sudul Transilvaniei81, de negustorii din Buda, Pesta, Bratislava, Viena, Cracovia etc.
Unii dintre aceştia au venit aşa de des incit au devenit chiar şi membrii
ai breslei fierarilor, săbierilor şi pintenarilor din Oradea, aşa cum reiese din scrisoarea privilegiară dată capitlului orădean în 1481.
La rîndu'l lor negustorii orădeni erau prezenţi cu mărfurile lor la
diferite tîrguri unele chiar din localităţi îndepărtate. Din registrele vamale ale Cracoviei de exemplu putem obţine da,te referitoare la participarea negustorilor orădeni la tîrgurile acestui oraş in anii 1593,
1595, 1597, 1599, 1600. In cei cinci ani menţionaţi la tîrgurile din Cracovia au fost prezenţi 33 de negustori sau meşteşugari din Oradea, unii
dintre ei fiind înregistraţi şi de 13 ori, iar alţii de 2-3 ori. ln privinţa volumu'iui mărfurilor transportate este edificator faptul că, negustorii orădeni din căruţele închiriate la Oradea sau la Cracovia, au format adevărate caravane păzite de oameni înarmaţi. Ei au exportat pe
piaţa Cracoviei mai ales vinuri, blănuri de biberi, şi vidre, iar de acolo
au adus în primul rînd produse textile (postavuri, pînzeturi, mătăsuri),
blănuri, îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte de metal, arme, chimicale,
vopsele, mirodenii (şofran, scorţişoare, ghimbăr), fructe (migdale, struguri, portoca'le) etc.~ 2 •
ln timpul ocupaţiei turceşti, au fost aduse la Oradea mari cantităţi
de mtirfuri colunidle (l.>uml.>ctc, mtildse, poslav, obiecte de lux) mai ales
de negustorii greci, armeni şi macedonieni, tocmai prin intermediul turcilor. Astfel în tîrgurile ţinute în faţa cetăţii alături de mărfurile provenite din centre mai apropiate (Lipova, Gyula, Szeged) se găseau şi
cele provenite din Arabia, Yemen, India sau Persia.
In perioada imediată după retragerea turcilor, viaţa economică
a oraşului a fost complet dezorganizată. In scopul reînviorării comerţului, printre altele, pe baza unui acord încheiat cu conducerea oraşu
lui, au fost chemaţi şi stabiliţi la Oradea zece negustori ortodocşi (de
rit. grec) 83• In 1722 comercianţii orădeni s-au organizat în breslă avînd
34 de membri: intre care erau români-macedoni, greci şi eventual
slavi-macedonieni din sudul Dunării. Prin statutul lor, dat de Carol al
VI-lea, au obţinut anumite privilegii ca, terenurile libere din jurul
pieţii pentru ridicarea prăvăliilor, urmînd ca aceste clădiri să fie seuA. Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc 1n circuitul internaţional, Bucu1977, p. 42, 47.; T. Bănăţeanu, Aria populară bucovineana, Suceava, 1975, p. 37.
~• Bunyitay V., op. cit., voi. II, p. 291.
sz Mihail Dan, Relaţiile comerciale dintre Oradea şi Cracovia la sllrşitul secolui al XV 1-lea, in „Crisia", Oradea 1973, p. 167-181.
83 Lakos S., op. cit., p. 153, 321-322.; Mezey M., Nagyvârad 50 evvel ezelott
(Oradea de acum 50 de ani), in ,,Nagyvârad", 1873, nr. 184.
80

reşti,
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tite de impozite, dreptul de moştenire al descendenţilor de sex bărbă
tesc, şi altele. Menţionăm faptul că, comercianţii greci s-au ocupat
printre altele cu comercializarea tutunului 84 , condimentelor 85 , ca,felei,
ei au înfiinţat şi prima loterie în Oradea, 86 realizînd într-un timp relativ scurt un capital comercial însemnat. 8;
1n cursul deceniilor următoare au fost asigurate şi alte înlesniri
în scopul stimulării comerţului. Astfel, în anul 1787, negustorii evrei
din Polonia primesc autorizaţie de a comercializa în angro vinurile
din Bihor88 , iar în 1801, comercianţii din Buda, Viena şi Lvov primesc
locuri de vînzare permanente în piaţa interioară, pentru perioada tîrgurilor anua'1e119 • In a doua jumătate a secolului al XIX-lea evreii obţin
dreptul de stabilire în oraş şi de a se ocupa cu comerţul 90 • Cei stabiliţi
în cartierul Velenţa, de exemplu, comercializau mai ales cereale, ţuică
de cereale şi de prună, piele şi gograşă.
Comercianţii şi meşteşugarii orădeni, desigur, au căutat să-şi plaseze mărfurile lor nevîndute cu ocazia tîrgurilor anuale din Oradea,
în celelalte tîrguri mai apropiate, dintre care putem aminti pe cele din
Beiuş, Marghita, Salonta, Tinca, Diosig, Săcuieni, Sălard, Aleşd, Tileagd,
Negreşti etc. 91 •
Datorită condiţiilor geografice favorabile ale Bihorului, tîrgurile de
cereale şi de vite din Oradea, s-au bucurat de o faimă bine meritată.
Marile cantităţi de cereale cumpărate de negustori pe piaţa orădeană,
erau transportate şi revîndute în Maramureş, şi în alte regiuni din
Transilvania. In cazul comerţului cu vite, de asemenea, putem remarca
mai multe direcţii de mişcare. Astfel vitele cumpărate în tirgurile oră
dene ajung apoi pe pieţele din nordul Sa.lajulul, la Ti:işndd, 1d Cdrel,
la Satu-Mare sau Ia Baia Mare, iar animalele minate la tîrgurile din
Oradea dinspre Salonta, Zărand sau Arad, ajung prin intermediul comNcianţilor în Ungaria, Cehia, Austria şi chiar în Germania 92 •
Trebuie să amintim citeva date şi în legătură cu tîrgoveţii şi negustorii din celelalte centre din Bihor, care aveau legături foarte strînse cu piaţa orădeană 93 • Tîrgoveţii din Salonta au adus aici în primul
rînd porci graşi, vite, lebeniţă. Conform unor ştiri din 177094 , din localis, Mezey M., op. cit.
•
Bs Komor6czy Gy., A rclormkori Debrecen (Debreţinul epocii Reformei), Debreţin, 1974, p. 171.
B& Mezey M., op. cit., nr. 185.
87 S. Goidenberg, Despre tîrgurile şi bllciurile din Transilvania ln sec. XIV-XVII,
în „Sub semnul lui C/io" - Omagiu Acad. prof. Şt. Pascu, Cluj, 1974.
68 Lakos L., op. cit., p. 157.
BS Ibidem, p. 169.
90 Ibidem, p. 168.
91 A.S.O., fond. cit., Inv. 142, Dosar 483, p. 135-140.
92 S. Goldenberg, op. cit.
93 A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 483, f. 135---140.
94 A.S.O., Fond. Prcl. Jud. Bihor, Conscrieri şi declara/ii urbariale Ciocaia, Inv.
41, Dosar 279, fila 1, 2, 20.
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tatea Ciocaia au transportat în tîrgurile din Oradea, dar şi în cele din
Săcuieni, Diosig şi din Marghita, trestie, în 1819, 35 de persoane din
Sîntandrei s-au ocupat cu comercializarea cailor şi vitelor95. Din localităţile Briheni, Vărzarii de Jos şi Vaşcău, foarte multi s-au ocupat de
comerţul, cu unelte de fier dar şi cu fierul neprelucrat, cei din Vadul
Crişului încă de la începutul secolului al XIX-lea transportau varul
în tîrgul orădean, iar obiectele de ceramică albă produse acolo, au
ajuns nu numai Ia Oradea dar şi pînă în nordul Moldovei şi în Polonia96, Locuitorii din ţinuturile Beliu, Ineu erau prezenţi la tîrgurile
anua le mai cu seamă cu produse din piei, iar cei din Batăr, Tăut etc.
au adus lemne de construcţie şi lemne de foc 97 • Multe localităţi din
bazinul Crişului Negru - Beiuş, Finiş şi altele - erau cunoscute şi
pentru comerţul cu animale mari. Ei au cumpărat nu numai animalele
producătorilor din zona respectivă ci
turme întregi şi din Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania. O parte din aceste animale au
fost vîndute la Oradea, cu restul s-au dus Ia tîrgurile din Arad, Debreţin sau Pesta.
Din punct de vedere etno-demografic tîrgurile au jucat un rol
important prin faptul că au constituit locul obişnuit de intîlnire a populaţiei din toate colţurile Bihorului, dar aşa cum am văzut şi din diferite
părţi a•Ie ţării sau chiar ale Europei 98 . Mecanismul de influenţare reciprocă în privinţa obiceiurilor, mentalităţilor, portului sau chiar a limbii şi multe alte aspecte, vom încerca să le surprindem prin prezentarea
desfăşurării concrete a tîrgului din Oradea în a doua jumătate a secolului trecut.
1

Desfăşurarea

tirgmllor

Pregătirea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea tîrgului era un
act foarte important. In timpul tîrgului, deci o săptămînă întreagă în
oraş domina starea excepţională. Măsurile speciale de siguranţă se explică prin marea afluenţă de oameni spre Oradea, printre care unii
puteau să sosească cu intenţii rele, de a fura de Ia tîrgoveţi, de exemplu etc. Intre tîrgoveţi se puteau naşte divergenţe, neînţelegeri, cum
de allfel s-au şi născut nu o dată, în timpul „aldămaş"-ului de după
încheierea tîrgului, cînd au fost consumate mari cantităţi de alcool,
nu erau excluse certurile, încăierările. Dintre măsurile organizatorice
05

V. Maxim, Gh. Mudura, Valorilicdri etnografice din fondurile arhivistice, în

,.Biharea", III, 1975.
96 Ibidem.
07
Ibidem.
98
A.S.O., Fond Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Ordşenesc, Inv. 142, Dosar 483, p. 135-140.; Dank6 I., A debreceni vasârok vonzâskorzete a XVIII-XIX, sz.
fordul6jan (Sfere de atragere ale t1rgurilor din Debreţin la :.J1rşitul sec. al XVI-iea şi
începutul sec. al XIX-iea) în „Hajdu-Bihar megyei Jeveltar Evkonyve", I, 1974.
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mai amintim reglementarea aşezării negustorilor, a vînzătorilor în
general în incinta tîrgului. Aici precizăm că negustorii cu reputaţie
aveau locurile lor stabile, reţinute ani în şir, nefiind indiferentă poziţia locului de vînzare, dacă era într-o zonă de intensă circulaţie a cumpărătorilor sau dimpotrivă într-o zonă periferică.
Cu o săptămînă înaintea deschiderii tîrgului anual, deja au început
să sosească lîrgoveţii din zonele mai îndepărtate, cu coviltirele încăr
cate cu lăzi uriaşe; au fost minaţi caii, vitele, oile şi porcii către locul
tîrgului. La intrarea în piaţă se afla clădirea administraţiei tîrgului,
unde cei interesaţi puteau să-şi cumpere „biletul" care îi asigura dreptul de participare la tîrg. 99
ln incinta tîrgului corturile, gheretele stabile sau mobile, din papură, din pînză sau din lemn, au format adevărate străzi. Vînzătorii
produselor de aceeaşi categorie erau aşezaţi pe aceeaşi „stradă". Cei
proveniţi din afara oraşului, de obicei, au fost repartizaţi pe un şir separat. Păslrîndu-se o tradiţie mai veche, membrii unei bresle au fost
grupaţi într-un loc, de regulă mai bun în comparaţie cu locurile nebreslaşilor. Stabilirea modului de aşezare a gheretelor, repartizarea
locurilor de vînzare a fost efectuată de către conducerea oraşului în
săptămîna premergătoare tîrgului. Au fost numiţi cei doi inspectori
superiori ai tîrgului, unul din partea oraşului, celălalt din partea capi tlului, care au răspuns de ordine, fiind însărcinaţi şi cu împărţirea
dreptăţii pe loc.
Dar şi locuitorii oraşului s-au pregătit intens pentru acest eveniment deosebit. Casele au fost văruite, curţile şi împrejurimile curăţate,
puse în ordine. Oamenii îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, aşteptau pe
tîrgoveţii străini. Foarte mulţi dintre aceştia ani de ani au fost cazaţi
la cite o casă din Oradea, căruţele lor staţionau in curţile acestora, şi
caii aveau loc în grajduri. ln hanul „Vulturul Negru" erau cazaţi numai cei înstăriţi.
Anunţarea tirgului se făcea atît în biserici cit şi prin intermediul
toboşarului1° 0 , care strigînd pe străzi a intrat şi în curţile oamenilor, dind
relaţii privind modul de desfăşurare a tîrgului precizînd că va începe
vinerea cu tîrgul animalelor împreună cu tîrgul de cereale, care va
dura pînă sîmbătă, respectiv pînă în ziua de marţi, iar tîrgul tuturor
celorlalte categorii de mărfuri va începe duminică şi pînă în ziua de
vineri. Toboşarul a şi atenţionat pe cetăţenii oraşului în sensul că, pă
sările şi alte animale domestice să fie închise şi păzite, pentru că nimeni nu va răspunde pentru animalele accidentate pe străzile oraşului
în această perioadă, copii să fie foarte bine supravegheaţi şi ţinuţi cit
se poate acasă, ca nu cumva vre-un animal furios şi scăpat să-i accidenteze. Pe lingă fîntînile din oraş să fie ţinute găleţi umplute cu apă
99

A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 907, f. 286.
A.S.O., Fond. cil., Inv. 142, Dosar 198, f. 83; A.S.O., Fond. cil., Biroul poliinv. 142, dosar 75, f. 4.
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pentru caz de incendiu. Porţile caselor pe timp de noapte să fie bine
închise iar ziua deschise şi totdeauna cineva să fie acasă. ln sfîrşit locuitorii au fost chemaţi să acorde sprijin la nevoie tîrgoveţilor. Mentionăm şi faptul că, tîrgurile orădene au fost anunţate şi în alte localităţi din comitatul Bihor, mai mult, spre sfirşitul secolului trecut apar
anunţuri tipărite, afişe, care au fost puse în fiecare localitate din
Bihor.

Tîrgul animalelor
Tîrgul a început, cum am precizat, cu tîrgul animalelor. Acesta
nu era prea spectaculos, dar cu atît mai important dat fiind numă
rul foarte mare ol animalelor şi valorile însemnate care şi-au schimbat
aici gazda. Pentru miile de animale diferite, a fost desemnat un Ioc
special şi îngrădit pe teritoriul tirgului. La acest tirg erau prezenţi de
obicei bărbaţii, eventual şi copii mai mori care au însoţit pe gazde,
avînd prilejul de a învăţa modul tîrguielii, obiceiurile tîrgului. ln primele două zile s-a desfăşurat tîrgul porcilor, oilor şi caprelor, locul
acestuia fiind stabilit la marginea estică a pieţii mari, pe teritoriul actualei Uzine electrice. Această suprafaţă in curînd a devenit neîncăpătoare
pentru numărul mare de animale aduse şi conducerea oraşului a hotă
rit în 1901, mutarea tîrgului de animale la marginea vestică a oraşului
pe o suprafaţă de 22 500 m 2, cu posibilităţi de extindere in caz de nevoie.101 După fiecare animal, porc, oaie, capră sau miel, în 1884, era
[ixată o taxă uniformă de 1 creiţar. ln afara animalelor vii aici se gă
seau şi produse animaliere semiprelucrate sau prelucrate ca jumătăţi
de porc, carne de oaie, slănină, untură, piei etc. (pentru 50 de buc.
piei de miel de exemplu, în 1802 a fost percepută o taxă de 6 cr. în
cazul tîrgului săptămînal şi de 12 cr. în cazul celui anual).
La acest tîrg au fost prezenţi crescătorii de porci din tot Bihorul.
dar şi din Sălaj, Oradea constituind centrul de desfacere obişnuit.
Cele mai importante localităţi de creştere a porcilor cu destinaţia de a fi comercializaţi în tîrgul
orădean, au fost:
Tărnaşda,
Salonta, Duşeşti, Husasău de Tinca, Săldăbagiu de Munte, Tinca,
Dobreşti, Valea de Jos, Săcuieni, Leş, Mierag, Miersig, Tarcea şi
Şimian. Aici amintim şi cîteva centre importante de creştere a oilor şi
caprelor, desigur importante în privinţa tîrgului orădean: Tarcea, Şimian,
Botfei, Miersig, Mierag, Dumbrăviţa, Beiuşele, Brădet, Hăşmaş, Santău
Mare, Albiş, Cefa, Groşi, Girişul de Criş, Călacea, Ianoşda, Inand, Leş,
Ucuriş, Sînicolau Român, Păuşa 102 .
ln privinţa importanţei economice a acestui tîrg, reflectată în primul rînd prin numărul foarte mare de animale comercializate în acest
deşi

101
102

A.S.O., Fond. cil., Inv. 142, Dosar 661, f. 124.
AS.O., Fond. cit., Inv. 141, Dosar 54, f. 442.
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cadru organizat, sînt semnificative credem, datele cu privire la încasările realizate din taxele vamale numai după porci. Astfel în 1887 78 549, in 1888 - 77 326, în 1889 - 69 941, în 1890 - 115 996, in 1891
- 128 376, în 1892 - 99 166, iar în 1896 - 107 966 103 • Şi aici nici n-am
inclus pe cele realizate cu ocazia tîrgurilor săptămînale, unde de asemenea au fost vînduţi un număr însemnat de porci, cum reiese din
cîteva date comparative privind sumele încasate drept taxe vamale cu
ocazia tîrgurilor săptămînale: în anul 1890 - 23 356, în 1891 - 58 629,
în 1892 - 99 166, iar în anul 1893 - 57 037 104 • Conform unui recensămînt efectuat la începutul secolului nostru, (1910), pe teritoriul Bihorului s-au găsit: un număr de 268 922 de porci, 261 920 de berbeci şi oi,
şi un număr de 26 811 de canre. 105
Ponderea cea mai importantă în tîrgul general al animalelor o avea
tîrgul vitelor şi cailor ţinut împreună cu cel al cerealelor. Aceasta a
început duminica şi dura trei zile, pe o suprafaţă de 77 252 m 2 •106 Tîrgul vitelor din Oradea, cu tradiţii foarte vechi, avea o faimă binecunoscută în acestă perioadă. Fiind vorba de traditii, trebuie să subliniem
!aptul că, prezenţa l:n mare număr a animalelor în tirguriie orădene,
este atestată încă de la începutul evului mediu 107 • Au fost cunoscute
localităţi specializate in comercializarea vitelor ca, Sîntandrei, Apateu,
Şauaieu, Salonta, Beiuş, Tărcaia, locuitorii cărora au realizat de fapt
comerţul de tranzit, ajungînd cu turmele de vite cumpărate, pe de o
parte in Moldova şi Ţara Românească, pe de altă parte in Bihor mai
cu seamă la tîrgurile orădene, pînă la tîrgurile din Viena, Milnchen,
Milano etc. ln tîrgul de vite de obicei erau prezenţi şi comerciantii
străini, pO'lonezi, armeni, ruteni şi alţii, cu excepţia unor cazuri speciale cînd intrarea lor în oraş a fost oprită (epidemii, boli contagioase
de animale etc.). In anii 1830 şi 1832, de exemplu, tîrgurile anuale nici
nu au avut loc la Oradea 108 •
Natural, şi în cazul vitelor au fost percepute taxele vamale stabilite. In 1822, de exemplu, după fiecare bou, vacă sau junincă se plă
tea cite 3 creiţari (cu titlu de curiozitate notăm cîteva date din anul
1478, cînd după 2 boi taxa era un denar, după trei vaci un denar, după
2 piei mari de bou tot un denar ca şi după 3 piei mai mici de bou).
Localităţile cu cele mai multe vite minate la tirgul orădean erau 109 :
Beiuş, Budureasa, Călacea, Dobreşti, Ginta, Husasău de Tinca, Stînceşti,
Tărcaia, Belfir, Duşeşti, Coroi, Tinca, Tulea, Hăşmaş, Salonta, Cociuba,
Chişhaza, Niuved, Santău Mare, Tămăşeu, Sălacea, Tarcea, Cefa, Ateaş,
103

104

A.S.O., Fond. cil., Inv. 141, Dosar 123, f. 226, 227.
Ibidem, f. 367.
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I. Enescu, op. cit., p. 61.
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A.S.O .. Fond. cit., Inv. 142, Dosar 483. f. 135.
I. Guboglu, op. cit., p. 161;
J. Sambucus, Pannonis Transylvaniam, Viennae Austriae,

op. cit., p. 107.
109 A.S.O., Fond. cil., Inv. 141, Dosar 123,

r.
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Groşi, lanoşda,
numărul vitelor

Ucuriş, Cheresig, Păuşa, Şauaieu. Statistica privind
comercializate în tîrgurile anuale din Oradea, este cit
se poate de edificatoare şi se prezintă astfel: în 1885 - 24 OOO de vite, 110
în 1886 - 23 OOO, in 1887 - 22 OOO, în 1888 - 26 500, în 1890 - 62 122,
în 1891 - 59 337, în 1892 - 38 582 iar in 1893 - 39 216 de vite 111 •
La aceste date se adaugă şi cele referitoare la tîrgurile săptămînale,
unde într-un singur an, şi anume în 1899, au fost minate un număr
de 57 033 de vite. 112
Acest număr mare de vite aduse aici, a creat serioase probleme
edililor oraşului. Una dintre acestea era desemnarea itinerariului de
minare a vitelor pe teritoriul oraşului. avînd în vedere situarea tîrgului în interiorul localităţii ca şi faptul că, tîrgoveţii au venit spre piaţă
din toate direcţiile. Situaţia s-a complicat şi mai mult după 1836, cînd
unele cartiere ( de fapt micro-oraşe independente) nu mai permit minarea vitelor pe străzile lor. Această problemă care în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea s-a agravat şi mai mult, a jucat un rol hotărî
tor în hotărîrea conducerii oraşului, menită să ofere o rezolvare „definitivă", de a muta locul tîrgului de animale în afara localităţii, la marginea vestică a acesteia (pe o parte din această suprafaţă desemnată
cu această ocazie, astăzi este situată uzina „Infrăţirea "). Această decizie însă a dat naştere în mod automat unei noi probleme, datorită
faptului că, în faţa tîrgoveţilor care veneau cu vitele lor dinspre Valea
Erului sau dinspre Sălaj, a stat ca o barieră naturală Crişul Repede
(am arătat mai sus că minarea vitelor pe străzile din incinta oraşului
a fost interzisă, deci în mod implicit şi traversarea rîului pe podurile
deja existente). Se impunea ca urmare construirea unui nou pod peste
Criş 113 , in direcţia noului Urg de animale, •ceea ce s-a şi întîmplat (actualul pod „Decebal"). lată un exemplu elocvent din multe altele, cum
şi în ce măsură au influenţat tîrgurile dezvoltarea oraşului.
Alături de tirgul vitelor şi cel al cailor avea mare importanţă în
cazul Oradiei 114 • Rolul jucat de cai în viaţa omului medieval, dar şi
a celui din epoca modernă, este evident. Este semnificativ în acest sens
şi faptul că, în tarifele vamale amintite din 1478, cînd pentru doi boi
era fixată ,o taxă de un denar, pentru un cal taxa era patru denari.
Această taxă, de altfel, Ia începutul secolului trecut era 2 creiţari după
fiecare cal.
Cei mai cunoscuţi crescători de cai au fost cei din localităţile
Palota, Cadea, Tămăşeu, Sălacea, Sînnicolau Român, etc. 115 Mulţi tîrgo110

Ibidem, f. 222, 223, 225.
Ibidem, f. 359.
112 A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar, 483, f. 140.
113 A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 865, f. 8.
114 A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 324, f. 431.
m Fenyes E., Magyarorsztignak es a hozztikapcsolt tartomânyoknak mostani âllapot/a statisztikai es geogrâliai tekintetben (Situaţia actualii a Ungariei şi a regiunilor
ataşate din punct de vedere statistic şi geografic), Pest, 1839, p. 46.
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veţi au venit cu cai şi din părţile Salontei, Beiuşului, din valea Crişului
Repede, din Valea Erului. Caii comercializaţi la tîrgul din Oradea, au
ajuns deseori in Maramureş, în Cimpia Transilvaniei sau în Bucovina116. Tirgul caiilor se afla in vecinătatea tirgului de vite, pe o suprafaţă de 49 140 m 2 • 117 Considerăm ca şi concludente şi datele statistice
privind numărul caiilor aduşi la tirgurile orădene, pe care le redăm
aici: în 1890 - un număr de 31 771 de cai, in 1891 - 29 610, in 1892 29 613 iar în 1893 un număr de 25 754 de cai 118 (de altfel în anul 1911
în Bihor au fost înregistraţi 71 017 de cai, iar în oraşul Oradea, 2 484).
Această creştere masivă a numărului cailor prezenţi in tîrgurile oră
dene in cursul secolului trecut, a impus desigur efectuarea unor modificări cum ar fi, mărirea suprafeţei de vînzare, deschiderea unei noi
porţi de intrare pentru caii de pe teritoriul tîrgului, mutarea casei de
bilete şi altele.
După primul război mondial, din motive cunoscute, se observă o
scădere treptată a importantei cailor, fenomen ce se poate urmări şi în
cazul tirgurilor orădene. Drept exemplu reproducem aici datele unui

singur tîrg

săptămînul ţinut

la 23 febr. 1925, cînd au fost

minaţi

ln

piaţă

264 de cai dintre care s-au vindut doar 73. 119

Tirgul cerealelor
Tîrgul cerealelor a început duminica

şi

a durat trei zile. Locul de

desfăşurare al acestuia era stabHit în piaţa mare, în partea dinspre
malul Crişului. La tîrgul de cereale au fost prezenţi de regulă comercianţii din Maramureş, Moldova şi din diferite părţi ale Transilvaniei 120,
iar cantităţile de cereale comercializate aici, au ajuns deseori în

Austria, Cehia sau în Germania.
Dacă în cursul secolelor XVI-XV:II se observă o scădere a
producţiei cerealiere, datorită în primul rînd evenimentelor istorice (recoltele de multe ori erau distruse de armatele beligerante, in anii 1674,
1680 de exemplu recolta a fost strînsă abia în decembrie), in secolele
următoare constatăm o creştere rapidă a producţiei în comitatul Bihor,
pe primul loc situîndu-se producţia de griu iar pe cel de al doilea cea
de porumb. Importanţa tîrgului de cereale din această perioadă se
reflectă în faptul că, informaţii în legătură cu piaţa orădeană sînt difuzate chiar şi la Viena. Astfel ziarul „Becsi Magyar Hirmondo" (,.Curierul
Maghiar din Viena"), în anul 1792, publică următoarele preţuri de
118

117
118

119
120

9 -

A.S.O., Fond.
A.S.O., Fond.
A.S.O„ Fond.
A.S.O. Fond.
A.S.O., Pond.

cit., Inv. 141, Dosar 123, f. 108---109.
cit., Inv. 142, Dosar 483, f. 135--140.
cil., lnv. 141, Dosar 123, f. 359.
cit. Inv. 141, Dosar 142, f. 187.
cil., Inv. 142, Dosar 1052, r. 130.
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cereale la tîrgul din Oradea: griu - 51-52 cr. (stînjen), porumb boabe - 45--48 cr. (stînjen), orz - 57 cr. (stînjen), ovăz - 45--48 cr.
(p. 67-68).
Această importanţă a tîrgului orădean era asigurată în primul rînd
de răspîndirea largă în Bihor a cultivării cerealelor, pe o suprafaţă de
peste 770 OOO de ha 121 • Localităţile bihorene unde se produceau mai
mult pentru tîrgul orădean erau următoarele: Episcopia Bihorului, Girişul de Criş, Tileagd, Fughiu, Hodoş, Cacuci, Cherechiu, Cheşereu,
Niuved, Urvind, Parhida, Săbolciu, Santău Mare, Sant8u Mic, Tămăşeu,
Diosig, Valea lui Mihai, Sălacea, Bale, Buduslău, Ciutelec, Roit şi altele.
Erau cunoscuţi atît pentru calitatea dt şi pentru cantitatea griului adus
aici, tîrgoveţii din Diosig, Săcuieni, Ciocaia, Girişul de Criş, în cazul
porumbului cei din Borod, Brusturi, Diosig, Cidcaia, Cadea, Girişul de
Criş şi din Crestur, iar în privinţa secarei locuitorii din Crestur şi
Paleu. Orzul a fost cultivat pentru piaţă mai ales la Cadea, iar ovăzul
la Borod (producţia acestuia scade, la începutul secolului nostru era
cultivat pe o suprafaţă de cca. 23 OOO ha în tot comitatul1 22 ).
ln legătură cu desfăşurarea tîrgului precizăm că, taxele vamale
în cazul cerealelor se percepeau după căruţele cu care le-au transportat. In 1884, de exemplu, erau în vigoare următoarele taxe: după o că
ruţă cu două roţi, 6 creiţari; după o căruţă cu patru roţi dar trasă
de un număr mai puţin de şase animale, tot 6 cr.; iar în cazul căruţei
cu patru roţi şi trasă de şase sau un număr mai mare de animale,
8 cr. In privinţa aşezării vînzătorilor pe teritoriul tîrgului cunoaştem
o singură regulă mai importantă, şi anume, cei care au venit cu griu
au avut dreptu l de a ocupa loc în primul şir de căruţe. Vînzarea se
făcea de regulă din căruţe şi rar s-a întîmplat să fi fost realizată după
mostră. Marii proprietarii de pămînt şi comercianţii însă aveau instailate gherete pentru vînzarea cerealelor, în special a griului ( 16 asemenea gherete din lemn au existat încă şi la începutul secolului XX).
Printre gheretele de cereale au fost instalate multe alte gherete în care
se vindea ţuică şi vin 123 , ceea ce prin numărul mare de consumatori de
băuturi alcoolice, a reprezentat un permanent pericol de incendiu. Tocmai din această cauză în 1828 se anunţă prin intermediul toboşarului,
hotărîrea administraţiei tîrgului prin care s-a interzis vînzarea băutu
rilor alcoolice în tîrgul de cereale, în afara locurilor stabilite expres.
Comercianţii şi marii proprietari de pămînt aveau la dispoziţie un mare
depozit pentru depozitarea cerealelor în perioadele dintre tîrgurile
anuale (un asemenea depozit de griu se afla pînă în anul 1835 pe locul
actualei Catedrale Reformate din str. L. Sălăjan).
1

121
122
123

I. Enescu, op. cil. p. 28.
Ibidem., p. 44-45.
Mezey M., op. cil., nr. 187; AS.O., Fond. cit., Inv. 141, Dosar 54, f. 68.
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O problemă serioasă a însemnat folosirea unităţilor de măsură.m
In majoritatea cazurilor, cel puţin pînă în a doua jumătate a secolului
trecut, cerealele erau vîndute în saci, care serveau drept unităţi de
măsură. In anul 1876 a fost înfiinţat un oficiu pentru cintărirea mai
exactă a cantităţilor de cerea'1e vîndute. 125 In anul 1883 se introduce
noul sistem de măsură şi la Oradea, precedat de o adevărată campanie de popularizare (presa cotidiană, anunţuri tipărite în limbile română
si maghiară, expuneri în cadrul diferitelor societăţi şi asociaţii etc.).
lncepînd de la această dată cerealele au fost cintărite, folosind ca unitate de măsură chintalul1 26 • In scopul de a veni în ajutorul tîrgoveţilor
conducerea oraşului a hotărît în 1888, instalarea a patru cîntare ofi~
ciale publice de mare capacitate dintre care două chfar în incinta tir,
gului de cereale.
Prin prisma tîrgurilor din Oradea trebuie să amintim pe scurt şi
alte mărfuri agricole comercializate aici. Astfel de exemplu fînul 127
totdeauna avea un preţ bun pe piaţa orădeană şi apare atît în tarifele
vamale din 1478 cit şi în cele din 1802. Fenomenul este uşor de înţeles
avînd în vedere marea dezvoltare a creşterii animalelor în această
zonă. Fineţe importante, de unde şi surplusul de fin, erau cele de la
Husasău de Tinca, Ciocaia, Hodoş, Niuved, Parhida, Diosig, Adoni,
Cherechiu, Şelindru, Otomani, Galoşpetreu, Tarcea, Sîntimreu, Homorog, Groşi, Cheresig, Duşeşti etc.
Dintre plantele industriale, inul şi cinepa figurează deja şi în tarifele vamale din 1478. Taxa lor, cu ocazia tîrgurilor anuale conform
tarifelor din 1802, era de 12 creiţari, respectiv 9 creiţari. Pe piaţa din
Oradea cinepa provenea cu precădere din localităţile Cadea, Tărian şi
Pa.Iota, iar inul din Beneşti. La începutul secolului suprafdţa cultivată
cu cinepă era de 3 150 de ha, iar cu in, in restrîngere treptată,
de tutun, atit la tîrgurile săptămînale cit şi la cele anuale, era de
de 117 ha 128•
Cu comercializarea tutunului1 29 s-au ocupat în primul rînd comercianţii greci şi armeni stabiliţi •la Oradea. Centre cunoscute pentru
cultivarea tutunului şi locuitorii cărora erau prezenţi deseori la tîrgul
orădean erau: Ginta, Călacea, Roşiori, Tărian, Diosig, Borş şi Tinca 130•
La începutul secolului al XIX-iea taxa percepută după fiecare legă.tură
era trei creiţari.
124 Kovâch G., Adalekok a szi/âgysâgi nepi iirmertekek kerdesehez (Contrihutii
la problema unităţilor de măsutd populare din Sălaj) în „Elhnogralia" Budapest 1943;
AS.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 33, f. 121-128.
125 A.S.O., Fond cit., Inv. 142, Dosar 116, f. 23.
' 28 A.S.O., Pond. cit., Inv. 142, Dosar 167, f. 7, 12.
127 A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 292, f. 142.
128 I. Enescu., op. cit. p. 44-45.
120 Mezey M., op. cit., nr. 183.
130 Fenyes E., op. cit., p. 40.
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Mărfuri căutate pe pieţele din Oradea erau şi cele de trestie şi
papură, folosite atît pentru confecţionarea diferitelor obiecte casnice
cit şi pentru acoperişul unor construcţii. Localităţile de unde aceste
materii ajungeau la tîrgul orădean, erau în primul rînd cele situate în
Valea Erului, Niuved, Parhida, Diosig, Sălacea, Ciocaia, Cherechiu,
Cheşereu, Otomani, Galoşpetreu, Cadea, dar şi dintr-o localitate apropiată de Oradea şi anume de la Borş.

Tîrgul produselor alimentare
Tîrgul produselor alimentare avea o importanţă lesne de înţeles
în privinţa aprovizionării populaţiei 131 • Era o formă foarte răspîndită
a schimbului dintre orădenii şi sătenii din zona de influenţă a oraşului.
Acest tîrg în cea mai mare măsură s-a desfăşurat pe piaţa mică sau
interioară. Carnea 1" 2 se vindea şi pe piaţa mare, existînd la începutul
secolului al XIX-iea şi şoproane cu această destinaţie: două pentru
carnea de porc cu. slănină şi patru pentru carnea de vită, orientate cite
două spre interiorul tîrgului respectiv spre oraş. Odată cu sistematizarea pieţelor acestea au fost demontate şi înlocuite cu gherete instalate în piaţa mică.
Pescarii de asemenea au jucat un rol important în aprovizionarea
populaţiei1 33 • Despre prezenţa lor la tîrgurile din Oradea avem date
vechi. Astfel taxele vamale din 1478 se referă şi la peşti pescuiţi în
Dunăre, la peşte sărat transportat la Oradea. Din sec. al XVI-lea dispunem de ştiri referitoare la pescuitul morunului pe lingă Tîrguşor,
iar din anul 1535 ne-a rămas ordinul lui Gh. Rak6czy I, prin care interzice pescuitul păstrăvilor de pe lingă Borod. Taxa stabilită în 1802
pentru peştii aduşi la piaţă era de 3 cr. Păstrăvii se aduceau de la Holod, din valea Teuzului şi Barcăului1 34 , de la Remetea, somnul de la
Ginta, somnul şi ştiuca mai ales de la Ciocaia şi, în general, din
Valea Erului dar se putea găsi, mai rar, şi racii, melcii sau broaşte
ţestoase vîndute la un preţ ridicat pe piaţa orădeană.
O altă categorie de mărfuri importante au constituit-o păsările,
aduse cu precădere din localităţile din apropierea oraşului, dar şi din
unele localităţi din Valea Erului, Cociuba sau din Borod, unde era
răspîndită creşterea păsărilor în pădure. Taxe vamale pentru păsări
n-au fost fixate în 1802, desfacerea lor avînd loc în cadrul tîrgurilor
zilnice sau săptămînale în primul rînd.
Locul de desfacere a legumelor şi fructelor era fixat în piaţa mică.
Dintre legume amintim în primul rînd varza şi ceapa, care sînt pomenite
131
132
133

134

A.S.O.,
A.S.O.,
A.S.O.,
Fenyes

Fond. cit., Inv. 142, Dosar 63, o. 1? 0
Fond. cit., Jnv. 142, Dosar 483, p. 37?-~7~
Fond cit., Inv. 141. Dosar 949, f. 329-331; I. Godea, op. cit., p. 44-45.
E., op. cit., p. 38-48.
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şi în tarifele vamale din 1478. Cultivarea legumelor era răspîndită mai
ales în satele din jurul oraşului 135 , unele pe parcurs specializîndu-se
pe anumite ca1egorii. Astfel varza 136 care se consuma pe o scară mai
largă şi în secolele trecute, se cultiva mai ales la Girişul de Criş, Toboliu şi Sohodol, aşa cum este atestat ln 1819. Principalele centre care
aprovizionau pieţele din Oradea cu diferite legume au fost: Sîntandrei
(fasole, ceapă)' 37 , Ciunteşti (ceapă), Episcopia Bihorului (salată), Bihor,
Sîntion, Homorog (zarzavaturi) 138 • Cartofii 139 au fost plantaţi în Bihor
prima dată în 1788 în localităţile unde s-au stabilit şvabii şi slovacii:
Bicaciu, Gurbediu, Palota, Tărian, Paleu. ln legătură cu cultivarea legumelor trebuie să amintim rolul grădinarilor bulgari1 40 , care s-au
stabilit în zona oraşului (la Sîntandrei de ex.), asigurînd o mai bună
aprovizionare cu legume a populaţiei din Oradea. Ca fapt divers amintim şi faptul că unii locuitori din Sîntandrei, au început să cultive flori,
mai ales ţiclamen, pentru piaţa orădeană.
Fructele cultivate în diferite zone ale Bihorului, de asemenea,
aveau o piaţă bună la Oradea. Despre tradiţii vechi ne vorbesc şi
documentele medievale. Conform tarifelor vamale din 1478, după fiecare căruţă care aduce fructe la tirg se plăteşte drept taxă 5 denari.
Călătorul turc Evlia Celebi pomeneşte în secolul al XVII-lea de o bogată recoltă de prune, struguri şi pere. La începutul secolului al XIX-iea
au fost aduse la tîrgul orădean mari cantităţi de mere, prune, cireşe,
nuci, alune, mai ale·s din Beiuş, Albeşti, Duşeşti, Negreni, Cîmpani,
Lazuri de Beiuş, Borzeşti, Bălăleni, Bunteşti, Gurbediu, Borod, Betfia,
Făncica, Urvind, Groşi, Sişterea, Mişca. Pe lingă vînzarea propriu-zisă,
se practica frecvent şi schimbul în natură, fructe contra cereale. Unele
localităţi bihorene erau cunoscute pentru cultivarea pe scară largă a
dHUill~ sui c.l~ frucle. Astfel prunele 141 se aduceau la piaţă mai ales
Agriş, Fînaţe, Cimpani, Chişlaca, Beiuşele, Copăcel, Tăşad, Barz,
Făncica, Borod, Birtini, Ciheiu, Rontău, Dema, Brusturi, Borzeşti, Groşi,
Ucuriş, Ţeţchea şi Chiribiş; mere din Agriş, Beliu, Corbeşti, Tărcaia,
Cărand, Negreşti, Borod, Beiuş; pere 142 din Beiuş; piersici din Groşi;
nuci din Fînaţe, Groşi, Măgura, Beliu, Beiuş; alune din Borod, Borzeşti, Groşi, Hăşmaş şi Măgura; cireşe 143 din Groşi şi Borzeşti; lubeniţe
din Salonta şi Cheresig 144 ; pepene ga·lben mai ales din Ginta; iar castane

unui

din

135 A.S.O.,
138 • • •,

Fond. cil., Inv. 142, Dosar 823, f. 46.
Cdldlori străini despre tdrilc române, vol. IV, p. 24.
137 Fenyes E., op. cit., p. 41.
t:i& A.S.O., Fond. cit., Inv. 142, Dosar 848, f. 37.
139 Fenyes E., op. cil., p. 40.
140 A.S.O., Fonr/. cil., Tnv. 14?., nn~11r R4R, f. 15.
141 Zevra G., Căldloria lui Evlia Celebi Elendi, ln „Buletinul Comisiei Istorice
a României", XVI (1937-1938).
142

Ibidem.

143

Fenyes E., op. cil., p. 42.

144

Ibidem.
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din Sişterea, singura comună a cărei microclimat permitea creşterea
castanelor împreună cu migdale.
Din fructe asortate se fabrica pe scară largă ţuica bihoreană de
foarte bună calitate. La începutul sec. al XIX-iea în incinta tîrgului
din Oradea au existat nu mai puţin de 600 de gherete în care se vindea
această băutură, ceea ce a constituit o sursă de îmbogăţire pentru
mulţi cetăţeni din localitate. In scopul protejării vînzătorilor localnici,
în 1884 taxa vamală percepută după băuturile alcoolice a fost mărită,
dur numai in cazul celor din afara localităţii. După 1 hi pălincă se plă
tea 50 cr., după 1 hl de bere, 7-5 cr. Această măsură atingea în mod
sensibil pe locuitorii din centrele unde fabricarea ţuicii se practica pe
scară largă.

Trebuie să mai amintim separat de struguri. de viticultură în general, îndeletnicire cu vechi tradiţii în Bihor precum şi de valorificare:1
lor pe piaţă 145 • Erau localităţi, de exemplu Cadea, unde a constituit
ocupaţia principală a locuitorilor 1411• Atestările documentare de asemenea sînt edificatoare: din 1371 - Săldăbagiu de Munte, din 1422 Marghita, din 1489 - Cauceu, din 1501 - Sişterea etc., sint pomenite
ca centre viticole. Chiar şi locuitorii Oradiei erau cunoscuţi ca viticultori pricepuţi ( această ramură a agriculturii era singura de care se puteau ocupa, posibilitate oferită de Dealurile Orăzii} în anul 1790. ln
afara oraşului Oradea, următoarele localităţi erau notate ca centre însemnate vitkole: Episcopia Bihorului, Cetariu, Cauaceu, Paleu, Cadea,
Sînnicolaul Român, Sîniob, Marghita, Diosig, Sintirnreu, Vaida, Ianca,
Săcuieni, Tîrguşor, Otomani, Sălacea, Cherechiu; în bazinul Crişului
Repede, localităţile Fughiu, Aleşd, Tileagd; iar în Bazinul Crişului Negru147 localităţile Beiuş, Tinca, Holod, Tărcaia, Salonta. Unele dintre
localităţile amintite sint recunoscute şi astăzi pentru pivniţele lor de
vin, săpate pe mai multe nivele în pantele dealurilor, unele declarate
chiar monumente ale arhitecturii populare (cele din Sălacea de exemplu, datate din sec. al XVIII-iea). Vinul din Valea Emlui prin intermediul comercianţilor maramureşeni ajungea pînă în Galiţia 148 , Ungaria sau Austria, iar cel din Oradea mai cu seamă în diferite părţi
ale Transilvaniei. ln sfîrşit mai notăm şi faptul că, Ia începutul secolului
nostru în Bihor viţa de vie a fost plantată pe o suprafaţă de 8 346 ha
şi numai pe teritoriul oraşului Oradea pe 656 de ha 149•
La tîrgurile orădene, conform obiceiurilor vremii, după încheierea
tîrgului cei în cauză au băut „aldămaş". Unul din locurile preferate ale
acestei ceremonii era hanul „Vulturul Negru", unde în perioada tîrgului funcţiona sub poartă o cîrciumă provizorie. Ca amănunt interesant
145

146
147
148

149

T. Pamfile, Industria casnicd la români, Bucureşti 1910, p. 214.
K. Nagy S., Biharorszcig (Ţara Bihariei), Oradea, 1884, p. 53-57.
A. Schmidl, Das Bihargebirge, Viena, 1863, p. 155.
Mihail Dan, op. cil. p. 177.
I. Enescu, op. cil. p. 58.
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notăm faptul că, a1c1 vinul nu era servit în sticle sau pahare, ci în
vase de ceramică puţin arsă, avînd forma unui ghiveci de flori, care
se putea păstra, după preferinţă, de către consumatori150 • Ca unitate de
măsură a vinului era folosită „itţe" egal cu 0,8484 l.

Tirgul produselor

meşteşugăreşti

Tîrgul mărfurilor de acest gen a început duminica şi a durat ptnă
la închiderea tîrgului anual, adică pînă vinerea. Dintr-un an 24 de zile
au fost destinate în total pentru vînzarea acestora. Tîrgul produselor
meşteşugăreşti a constituit partea cea mai spectaculoasă a întregului
tîrg, prezentindu-se aici cele mai variate produse. ln perioada premergătoare tirgului1 51 , meşteşugarii lucrau zi şi noapte în scopul de a
satisface cererile imense, dat fiind faptul că prăvăliile existente, în
număr redus, n-au constituit o concurenţă serioasă. Mărfurile cele mai
căutate erau de exemplu cizmele, pe care tîrgoveţii le cumpărau pentru
anul următor, femeile acuma îşi schimbă îmbrăcămintea uzată în cursul
unui an. Afară de îmbrăcăminte sătenii, cu această ocazie, îşi procură
diferite categorii de unelte, obiecte casnice.
Acest tirg merita cu prisosinţă denumirea „de ţară", sosind aici
tîrgoveţi din toate părţile cu jolj, cojoace, sumane, postavuri, lină,
cizme şi multe aJte mărfuri. lntre gheretele meşteşugarilor aşezate pe
rînduri paralele şi care formau adevărate străzi1 52 , aglomeraţia era
foarte mare, toată lumea vorbea cu glas tare sau chiar striga oferind şi
lăudînd mărfurile expuse spre vînzare. De regulă nu existau preţuri stabile, cumpărătorii aveau posibilitatea şi chiar trebuiau să tirguiască,
fiindcă cel care accepta dintr-o dată preţul iniţial stîrnea consternare
în rîndul asistenţei, unii îndoindu-se şi de integritatea sa mintală 153 •
Dacă am vi'lita un asemenea tirg desfăşurat la Oradea, în mare
ne-ar întîmpina următorul tablou. Chiar Ia intrare, pe două străzi îi
găsim pe săpunari. Numărul acestora, în a doua jumătate a secolului
trecut scade treptat datorită concurenţei industriei de fabrică, astfel
că, în 1900 au existat 7 dar numai trei participă la tîrg. Urmează rîn150
151

Mezey M., op. cit.

Bănăţeanu, Aria popu/ard 1n satele specializate din sudul raionului Beiuş,
Regiunea Oradea, ln „SCJA", nr. 1-2, Bucureşti, 1954.
152 B. Zderciuc, Cu privire Ia situatia sociaJ-economicd în Jocalitcltile din sudul
raionului Beiuş, specializate 1n meşteşuguri artistice populare, in „Studii şi cercetări
de etnogralic şi arta populară", Bucureşti, 1965; N. Dunăre, Rdsplndirea satelor specializate în meşteşuguri populare pe teritoriul României, in „Cibinium•, 1967-1968,
Sibiu, p. 35-52.
152 A.S.O., Fond. cit., Inv. 141, Dosar 142, f. 16-17.
153 K6sa Szemerkcnyi Ap<ir61 iiura (De Ia tală la fiu), Budapest, 1973,
p. 149.
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durile tinichigiilor, apoi periarii, după care îi întîlnim pe sumănari1 54 •
Ei sint aşezaţi pe două rînduri, avînd în 1852 de exemplu 30 de gherete,
dar mulţi vindeau din căruţă sau pur şi simplu îşi aşezau măr.furile pe
o pinză groasă întinsă pe păm.int. Produsele lor erau variate: şube fă
cute din cite 4-6 piei de oaie, brodate cu motive florale din diferite
culori (şuba constituia în vremea respectivă o valoare deosebită, păs
trată cu cea mai mare grijă şi chiar moştenită din tată în fiu de mai
multe generaţii); sumane de pănură albă cu aplicaţii pe ele din postav
colorat eventual cu şnururi (
terii din îrbe_şti au cusut pe sumane
numele cumpărătorului şi data, pe loc . n următoarele rînduri stăteau
cojocarii, care în afară de cojoace au confecţionat şi au dus la tîrg
şi mănuşi de piele şi straiţe din piele. Ei erau iscusiţi şi în îmbrăcarea
ploscăi cu piele de minz, marfă populară în vremea aceea. Cumpărarea
şubei, sumanului sau a cojocului niciodată nu era un lucru simplu. Cel
în cauză a fost însoţit de soţie, de mama sa dacă era necăsătorit sau
de 3--4 prieteni, care l-au ajutat în procesul tirguielii. Dacă au reuşit
să obţină marfa la un preţ convenabil s-au dus la „aldămaş". Meşterii
sumănari, care au participat la tirgul orădean din alte părţi, erau din
localităţile: Salonta, Căbeşti, Sirbeşti, Beiuş, iar cojocarii din Roşia,
Beiuş, Nimăieşti, Tinca, Vaşcău, Tărcaia, Finiş şi Remetea. Numărul
acestora scade spre sfîrşitul secolului trecut, participind la tirg doar
30 de sumănari şi blănari.
După sumănari urmează rîndurile croitorilor, unii dintre ei fiind
specializaţi în confecţionarea piesei de haină denumită „buică" din
postav albastru, împodobită cu broderie neagră înconjurată cu nasturi
de culoare neagră strălucitoare, purtată mai ales de femeile din Valea
Crişului Repede. Pălărierii erau aşezaţi în două rînduri, nu departe de
ei aflîndu-se boiangii, vinzătorii pînzei albastre, foarte căutată pentru
confecţionarea şorţului purtat de ambele sexe. Pînza albastră cu motive
albe se cumpăra pentru rochii şi baticuri.
Peste drum, aşezaţi în patru rînduri, stau comercianţii slovaci care
au adus printre altele, dantelă fină, baticuri mari cu franjuri la margine
în diferite culori, ce se poartă pe umăr. Această piesă a devenit parte
componentă a portului popular mai ales în zona văii Crişului Negru. Tot
aici se poate cumpăra pînză groasă, folosită pentru instalarea corturilor şi pentru acoperirea căruţe'lor. Puţin mai încolo ne intîmpină
două rînduri de comercianţi care vînd rochii şi haine croite în stil
orăşenesc, cumpărătorii lor fiind în primul rînd sătenii mai înstăriţi din
localităţile mai apropiate, contribuind astfel la înlocuirea treptată a
portului tradiţional. Urmează cele două rînduri ale tunarilor şi curelarilor care mai păstrează unele privilegii, astfel de exemplu, nu plă
tesc taxe pentru arendarea corturilor. Dar pînă la începutul secolului
nostru şi ei cedează în lupta de concurentă cu industria de fabrică, aşa
154

A.S.O., Fond. cit., Inv. 141, Dosar 54, f. 72-83.; N. Duniire, Portul popular
Bucureşti, 1957, p. 18.
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că în 1900 la Oradea funcţionează doar cinci curelari şi şapte funari1 55 •
Tot aici au primit loc şi tăbăcarii, care fiind foarte numeroşi, aveau
destinată una din străzile oraşului ce purta denumirea lor. La începutul
secolului nostru vor rămîne doar 13.
Următoarele şapte rînduri erau constituite de către cizmari1 56 • Cunoaştem ce rol important au jucat cizmele în viaţa de toate zilele a
oamenilor, fiind o piesă de bază a portului bărbătesc, dar şi a celui femeiesc în multe locuri, aşa că să nu ne mire numărul mare al cizmarilor. Exista o concurenţă între ei, fiecare străduindu-se să ofere un
sortiment cit mai bogat privind calitatea, culoarea, mărimea sau forma.
Ca materie primă foloseau pielea de vită, viţel, porc şi chiar de bivol.
Cumpărătorul putea alege cizme cu tureac moale sau tare, scurt sau
lung, meşterul la nevoie executa modificări mai mici, pe loc, Ia cererea
clientului. Pe parcurs s-a generalizat cizma neagră iar în portul de săr
bătoare al fetelor cizme roşii (în portul românesc pe valea Crişului
Alb iar în cel maghiar în jurul Orăzii şi în bazinul Crişului Negru). Era
răspîndit obiceiul ca logodnicul să cumpere drept cadou de nuntă pentru
mireasă, cizme, potcovite imediat de fierarii din corturile învecinate.
Alături de localnici erau prezenţi aici şi cizmarii din Beiuş, Cărpinet,
Vaşcău, Leheceni, Vărzarii de Jos, care transportau marfa pe căruţe
împachetate în lăzi uriaşe. Aceste lăzi aveau o formă neobişnuită, mai
înguste în partea de jos ca să încapă exact în căruţe şi mai -late în partea de sus, avînd la părţile laterale cite un miner rezistent. In privinţa
numărului deosebit de mare al cizmarilor prezenţi la tîrgul orădean, este
semnificativ faptul că în 1900 numai la Oradea, lucrau încă 196 cizmari

din care 120 aveau locuri de vînzarc la tîrgul anual.

Mergînd mai departe, un colorit aparte ii reprezintă împletitorii,
care utilizau nuiele sau papură, majoritatea lor sosind la tîrg din Valea
Erului şi anume din Valea lui Mihai, Şimian, Galoşpetreu, Sălacea, Otomani, Cheşereu, Buduslău, Tarcea, Săcuieni, alţii din localităţi mai apropiate ca Sîntandrei şi Borş, dar şi din Salonta, Arpăşel şi Tinca. Ei au
confecţionat coşuri pentru pîine, stupi pentru albine, coşuri de nuiele
folosite în gospodării şi cele puse în căruţe, mături de nuiele, obiecte
de mobilier, împletite, scaune, laviţe etc. 157 •
Tîmplarii 158 aveau un loc favorizat în acest tirg. Dintre mărfurile
lor amintim în primul rînd lăzile de zestre pictate sau ornamentate
cu încrestături. Au vîndut în mod obişnuit scaune, laviţe, dar şi mobilier complet, dulap, masă cu scaune sculptate în stil baroc ţărănesc,
cornişe pictate sau sculptate. Lădarii au venit la tîrg mai a'1es din
Budureasa, Borozel, Călaţea, Cetea, Vîrciorog, Derşida, Serghiş, Cor155

A.S.O., fond. cit., Inv. 141, Dosar 54, f. 109, 113.
I. Codea, op. cil., p. 140.
T. M6zes, - Jmplelitul - îndeletnicire casnicii specializatei 1n Valea Erului,
ln „Contribuţii la cunoaşterea etnograliei din Tara Crişuri/or", Oradea 1971.
1
~ I. Godea, op. cil. p. 72-80; A.S.O., fond. cil., Inv. 141, Dosar 54, f. 151.
150
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beşti,

Preuteasa, Groşeni. Menţionăm şi faptul că dintre meşterii oră
deni (75) în 1900 numai 12 mai participă la tîrgurile anuale.
La marginea drumului, ca să fie uşor de găsit, sînt aşezaţi fierarii. Mărfurile lor obişnuite sînt următoarele: sapă, tîrnăcop, seceră,
coasă, p~ug .de fier, bardă, secure şi multe altele. Majoritatea fierarilor veneau din părţile Vaşcăului, din Gurani, Cărpinet, Petreasa, Văr
zarii de jos, Corbeşti, Craiva, Chişcău, Briheni, Ponoarele, Drăgăneşti,
Pociovelişte 159 •

La tîrgul orădean erau prezenţi şi sticlarii, venind din judeţul
Arad dar şi din Bihor cu produse provenite din hutele de la Pădurea
Neagră şi Beliu. Sortimentul lor se compunea din pahare colorate, cancee, ceşti, oglinzi, vaze de flori etc. In apropierea tîrgului de cereale
îi găsim pe olarP 60 cu un foarte bogat sortiment de produse, vase smăl
ţuite şi nesmălţuite. Pe lingă meşterii orădeni sînt prezenţi cei din Vadul Crişului cu ulci@>are din ceramică albă, din Tileagd cu vase smă-1ţuite şi împodobite cu motive florale colorate, olarii din Salonta cu
vase pentru ţuică în formă de biblie sau butelii mici datate şi cu cite
o poezie hazlie, foarte mulţi olari au venit din bazinul Crişului Negru
cu vase de pomană sau ploscă, toate foarte căutate. Putem observa
la tîrg şi reprezentanţi ai unor meserii mai puţin practicate, năsturari
de pildă (în 1900 în tot oraşul lucrau numai 3), oferind nasturi de lemn,
de ghindă sau de os, simpli sau îmbrăcaţi cu mătasă sau aţă. Lingă
năsturari s-au aşezat femeile care au confecţionat plapume la care s-au
alătura vînzătorii de pături, ţoluri şi cergi.
Intre tîrgoveţi găsim în număr mare şi copii de diferite vîrste. Ei
aşteptau cu nerăbdare să primească mult doritul „pui al tirgului ", obicei
general răspîndit în vremea respectivă. Privesc desfăşurarea tîrgului şi
caută să ajute unde pot in speranţa de a primi clţiva creiţari, cd sti.-i
poată cheltui pe jucării de tot felul existente în tîrg: sabie de lemn,
căluţ sculptat din lemn şi vopsit, bomboane, nuga şi multe alte mărun
ţişuri. O atracţie deosebită pentru ei, dar şi pentru adulţi de altfel,
îl reprezintă turtarii, care pun în vînzare fel de fel de prăjituri atît
pentru consum, cit şi pe cele colorate care serveau drept amintiri de
tîrg, avînd forme de cal, husar, păpuşă, cocoş, inimă cu oglindă chiar.
~meni dintre tîrgoveţi nu se întorcea acasă fără turtă dulce.
După încheierea cu bine a tîrgului era timp suficient şi posibilităţi
largi pentru distracţie şi delectare. Un punct de atracţie, mai ales
159 A. Chiriac, Feronerie populară din Bihor, Oradea, 1978; A.S.O., Fond. cit.,
Jnv. 142, Dosar 167, f. 155.
160 T. M6zes, Florea Bobu Florescu, Centrele de ceramicii din Regiunea Crişana, Oradea, 1967; I. Godea, op. cit., p. 120-130; s. T6th, Contribuţii la cunoaşterea
meşteşugurilor din Bihor, o familie veche de olari orădeni, în „Contribuţii la cunoaşte
rea etnograliei din Ţara Crişuri/or", Oradea, 1971; A.S.O., Fond. cit., Jnv. 142, Dosar
949, f. 251; Idem, inv. 141, dosar 54, f. 149.
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pentru tineret, l-a constituit circul1 61 , .,omul cu papagal" în jurul lui
fiind în permanent o mare aglomeraţie. Flăcăii şi fetele vroiau să afle
din Mleţelele trase de papagal cu ciocul, .,viitorul". Sînt căutate .şi
femeile cu „leacuri băbeşti" folosite pentru vindecarea unor boli. Ierburi şi diferite seminţe uscate sînt puse în pungi mici, iar în sticluţe
lichide colorate, dind explicaţii detaliate privind destinaţia fiecăruia,
modul de preparare etc. Fotograful1 62 de asemenea era un fenomen obiş
nuit în tirg, executînd poze rapide şi de proastă calitate. Cine dorea,
şi erau mulţi dintre aceştia, putea să cumpere tablouri, icoane de la
comercianţii specializaţi în acest domeniu (în 1783, 15 covileri au primit autorizaţie de vinzare a icoane'lor în tîrgul orădean).
O figură atractivă a tîrgurilor anuale era omul care vindea calen~
dare, cărţi1 63 care conţineau date astronomice, datele ţinerii tîrgurilor, pronosticuri meteorologice, sfaturi gospodăreşti şi încă multe alte
informaţii utile pentru oamenii de rînd. La cele mai multe case pe
lingă biblie, calendarul era singura lectură în acea vreme. Imaginea
multicoloră a tîrgului a fost întregită de circul, nelipsit de 1a tirgurile
anuale orădene, şi de diferitele jocuri distractive, care asigurau amintiri de neuitat copiilor şi tinerilor.
Inaintea părăsirii tirgului, Ia marginea opusă ci.cestuia putem ob-

serva şiruri lungi de căruţe încărcate cu materiale lemnoase 164 • Lemnarii de fapt nu erau meseriaşi aparte, ci agricultori din zonele pă
duroase. Aceste materiale erau transportate la Oradea cu căruţele sau
pe plute. Lemne de construcţii au adus ţăranii din Olcea, Botfei, Căla
cea, Budureasa, Hidişel, Batăr, Groşi, Tămaşda, Salonta, Hodoş, Tinca,
Belfir, Ginta, Barmod, Arpăşel, Ghiorac, Petreasa, Cîmpani, Cordău,
Gurani, Pietroasa şi Meziad. Şindrilă provenea din Petreasa, Topliţa-Că
rand, Beliu, Cîmpani, Vaşcău, Burda, Budureasa, Cociuba Mare, Şoimi,
Cărbunari, Gurani, Pietroasa. Aici ii găsim şi pe to..tar.li cu produsele
lor, din Belfir, Tinca, Arpăşel, Ginta, Batăr, Barmod Tămaşda, Ghiorac.
Coteţele de porci le-au adus cei din Ginta, Batăr, Tulea, Barmod, Arpăşel,
Tămnşrln, iar doage, putine, troace, doniţe, piure de lemn, lopeţi din
Ginta, Batăr, Tulea, Arpăşel, Dobreşti, Barmod. Obiectele necesare viticulturii, butoaie şi pari, în afară de meşterii orădeni, erau confecţionate
şi comercializate aici de cei din Ginta, Batăr, Tărcaia, Mocirla, Beliu,
Talpoş, Cărand. Varul, marfă foarte căutată la tîrgul orădean, se vindea tot aici. Cu arderea varului s-au ocupat locuitorii din Vadul Cri181

A.S.O., Fond. cil., Inv. 142, Dosar 116, f. 54, 221.
Kemeny I., Biharvarmcgyei es nagyvaradi Cimtar (Carte de adrese din Ora•
dea şi Comitalul Bihor), Oradea, 1912.
183 Visky, K., Arany nepe (Poporul lui Arany), Oradea, 1919, p. 14.
m I. Godea, op. cit., 108, 109; V. Maxim, Gh. Mudura, op. cit.; Mărki S., A Fekete-Koros es videke (Ţinutul Grişului Negru), în „Nagyvarad", 1875.
162
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Borod, Zece Hotare, Izbuc, Ponoarele, Corbeşti, Delureni, Haieu, Felcheriu, Sîntelec, Meziad, Cărpinet, Criştiorul de Jos,
Sohodol, Roşia. Cu săptămîni înaintea începerii tîrgului căruţele încăr
cate cu var, au pornit spre Oradea 16".
ln legătură cu tîrgurile orădene trebuie să amintim şi unele fenomene nelipsite in practica acestora, contravenţiile, în general, şi
falsificările, în special. Un fenomen frecvent era faptul că precupeţele
şi-au cumpărat mărfuri în cantităţi mari înaintea tîrgului pe care le
vindeau apoi cu preţ mult mai mare. Cu ocazia tîrgurilor s-au întimplat
şului, Şuncuiuş,

furturi,

bătăi, beţii.

Precvente erau

şi falsificările

de tot felul, a alimen-

telor, a paşapoartelor de vite, folosirea cîntarefor în mod fraudulos şi
multe alte practici 166• Din cauza consecinţelor neplăcute ale contravenţiilor şi iregularităţilor ce au avut 'loc în timpul desfăşurării tirgurilor, vom aminti numai una singură. Din cauza nerespectării reglementărilor privind instalarea corturilor şi gheretelor pe strada care
lega piaţa mică de piaţa mare, precum şi a regulamentului de circulaţie pe aceasta, a fost distrusă toată plantaţia, aşa că pe strada care
purta numele de „Arborele Verde" (astăzi str. V. Alecsandri), nu se
găseşte nici un copac 167•
In conduzie putem spune că tlrgul a jucat un rol de cea mai mare
importanţă în viaţa or,aşului, avînd influenţă şi asupra populaţiei dintr-o
zonă întinsă. Locul tirgului fiind aşezat în centrul localităţii era folosit şi în alte scopuri1 68 • In tot cursul evului mediu a fost un loc obiş
nuit de adunare a oamenilor cu ocazia unor evenimente sau acţiuni
importante. In acest sens, de pildă, la 3 martie 1584, iezuitul italian
G. P. Campani, nota

următoarele:

" ... cînd a

ştiut că

voi pleca

după

ce mi-am luat bun rămas de la el (de la Geczy Ioan, căpitanul cetăţii n.n.) fără să ne aşteptăm cîtuşi de puţin la aceasta, a fost preze~t la ora plecării în piaţa oraşului, împreună cu 60 de nobili
ai săi ... "169 •
ln caz de nevoie piaţa a fost folosită şi pentru cerebrarea slujbelor
religioase în aer liber. Conrad Iacob Hiltebrandt, în cursul călătoriei
sale prin Transilvania intre anii 1656-1658, ajungînd la Oradea consemna: ,, ... Oraşul de lingă cetate este mare şi întins, . . . ln Joc de
165 Fenyes E., op. cit., p. 55; Gyorffy I., Del-Bihar la/vai es cpltkczese (Satele
din sudul Bihorului şi arhitectura lor) in „Neprajzi Ertcslto", 1915.; A.S.O., Fond. cit.,
Dosar 1164, f. 256; I. Codea, op. cit., p. 131-132.
166 A.S.O., Fnnd. cit., Inv. 142. Dosar 33, f. 120; Dosar 661, f. 199, Dosar 1125,
f. 4, 6, 7.
167 A.S.O. Fond. cit., Inv. 142, Dosar 907, f. 92-115.
168 Bunyitay v., Nagyvdrad a torok loglalds kordban 1660-1692, (Oradea în timpul ocupaţiei turceşti), Budapest, 1892, p. 41.
189 • • •, Cdldtori strdini despre ţdrile române, voi. IV, p. 86.
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biserici, locuitorii sînt

nevoiţi

141

sd se foloseascd de o piatd mare şi largd,

frumoasele biserici şi mănăstiri de mai înainte ca şi întreaga episcopie, au fost ruinate şi devastate de război. " 170
Locul tirgurilor, de altfel, era folosit şi în scopuri juridice. Avem
date din sec. al XIV-lea încă, referitor la faptul că aici se făceau citaţii
pentru proces, s-au ţinut şi procese propriu-zise (dispwiem de date
din 1740, din 1785 etc.)1• 1 •
căci

170

Ibidem, voi. V, p. 545.
Bunyit11y V., op. cit., voi. II, p. 112, voi. III, p. 362--4051 Luos L., op. cit.,
p. 1561 Szalci.rdi J., Siralmas Magyar Kr6nika (Cronica de jale), Bud11pest, 1885, p. 409.
171

https://biblioteca-digitala.ro

T 6t h Susana

142

.JV.OE{IJL

$lllot
PUNCtt VAMALE
intre ffl XIV ... )M ·
0

F'UNCTEV.AMAl..e

•

VAI-IE

~-

Harta 1.
https://biblioteca-digitala.ro

38

39 - - - - -

1'îrgurile di·n Oradea (I11Il.~J
- _ _ _ __

Harta 2.

https://biblioteca-digitala.ro

143

T6lh Susana

144

•••
Â

♦

•

Harta 3.
https://biblioteca-digitala.ro

40

Tîrgurile din Oradea (lll)

41

145

:/(JJJETUL

$l&~t
.

~-

,.j

Harta 4.
10 - 13iharea
https://biblioteca-digitala.ro

42

T6th Susana

146

.JUDETUL

$lll~
C

'

A

6

Harta 5.
https://biblioteca-digitala.ro

. d ,"n Oradea (lll)
T i rgunle

43

•o

•

.,.,o

ll.

•

•o

~

c..

?

Harta 6.
10•
https://biblioteca-digitala.ro

148

T6th Susana

Harta 7.
https://biblioteca-digitala.ro

44

