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CUVÂNT ÎNAINTE
ISTORIE ŞI URBANISM
spaţiul mureşean. Preocupările

Ioan Eugen Man este un caz singular în

sale de o

viaţă,

prin muncă riguroasă şi temeinică, au dus la materializarea unor proiecte de

mare

anvergură şi consistenţă,

manifeste în

pe un teritoriu unde nu s-au

îngrămădit mulţi să

se

zonă.

În istoria urbanisticii, Ioan Eugen Man a realizat o operă, şi nu mă feresc de
inegalabilă, originală şi

cuvinte,
cei

interesaţi

şi mureşean

Cele patru volume ale sale
Mondial, 2009, li,

Târgu-Mureş,

Istorie

după

realizate

mare

urbană,

în

şi

În anul

până

la Primul

Război

apărute

2010, III, Târgu-

la Editura Nico, au fost
artă populară

Monumente de

urmate de Biserici de lemn ale românilor din
româneşti

din

Târgu-Mureş,

anul 1989, Editura Nico, 2014, toate statutând un profil de autor de

prestanţă.

Târgu-Mureş,

trebui

să-i

acorde autorului

recunoaştere

Dacă

luăm

operă exemplară,

nici o ezitare titlul de
cunoaşterea

la

pentru care municipalitatea ar
„Cetăţean

istoriei

oraşului,

şi

alte

cercetări

reformată

cunoscut: Biserica

Evanghelică

din Suseni (2002), Valori urbane

secolul al XVIII-iea (2003),
Superioară

mai

a

clară

Mureşului

de onoare", nu doar
dar şi ca o apreciere

ale lui Ioan Eugen Man - Un monument
din Reghin (1999), Muzeul

Etnografic - un monument al arhitecturii baroce din municipiul
Biserica veche

din municipiul

pentru sporirea patrimoniului informativ al urbei noastre.

în calcul

puţin

mai

fără

o

contribuţii

susţinute,

mai

transilvănean

a unor

arhitectură civilă

lucrare, Monumente de

să întregească

vine

a unor eforturi

şi

pentru

până

interbelică,

Perioada

Editura Nico, 2012, Biserici tradiţional

lată, această nouă

ca

şi

târgu-mureşean

De la Începuturi

din anul 1850

Judeţul Mureş:

Editura Reîntregirea, 2004,

ţinuturile mureşene,

urbană.

Anii 1945-1990, 2011, IV, toate

precedate de Biserici de lemn din
românească,

Istorie

urbană,

Istorie

Târgu-Mureş,

urbană,

Istorie

cât

din perspectiva monumentelor de patrimoniu bisericesc.

Târgu-Mureş,

1850, I, 2006,

specialişti,

spaţiul

informativ de devenirea urbanisticii în

principal, dar

Mureş,

de mare utilitate, atât pentru

Două

vechi monumente de

şi

Târgu-Mureş

(2000),

Târgu-Mureş

artistice la

artă românească

În

de pe Valea

(2003), Biserica de lemn din Pete/ea (2004) etc, avem o imagine

asupra anvegurii

activităţii

unui autor onest, precum

şi

şi

tenace

perseverent.
Experienţa acumulată

în aproape cinci decenii de activitate

asigurat lui Ioan Eugen Man autoritate
multe orgolii decât
Cercetarea
Ioan Eugen Man,
evaluării

ambiţii şi

mai ales

şi

i-a

respectabilitate, într-un teritoriu cu mai

realizări.

urbanistică târgumureşeană
referenţială

profesională

pentru o

a

câştigat

perspectivă

a

enorm prin

aprofundării

contribuţia

detaliilor, dar

lui
şi

a

integratoare monografice.
NICOLAE BĂCIUŢ,

Director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş
7
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O VIAŢĂ DEDICATĂ URBEI

11

Toate pasiunile se sting cu vârsta", spune un celebru proverb francez. Nimic

mai neadevărat, ar putea spune orice târgumureşean care îl cunoaşte pe autorul
prezentului volum. Cpci după o viaţă de muncă dăruită cu abnegaţie şi perseverenţă
mediului construit al urbei noastre, domnul Ioan Eugen Man continuă să ne surprindă
cu nestinsa pasiune cu care scoate la luminăn din nebuloasa trecutului şi meşterii
veacurilor care au zidit clădiri măreţe, menite să aşeze urbea pe harta oraşelor
prospere.
Plină

de informaţii detaliate, ilustraţii şi desene de specialitate - arhitecţi,

istorici - ci şi publicului larg, însetat de cunoaşterea adevăratelor valori arhitecturale
autohtone, fiind o lectură fascinantă şi complexă, dar uşor de parcurs. „Prefectura
veche" (sau „Casa scaunuui"), „Casa cu piloni", „Banca
„Casa Palffy", fosta
valoroase a

căror

şi

actuala

poveste se

clădire

a

Primăriei

regăseşte

secession sau neo-românesc, cu

agrară",

„Palatul Toldalagi,

- sunt doar câteva din

în volumul de

particularităţile şi

faţă,

clădirile

civile

mostre ale stilului baroc,

farmecul lor specific.

Îi mulţumim autorului pentru contribuţia remarcabilă pe care a adus-o prin
munca sa la dezvoltarea şi conservarea bazei de date a fondului construit din TârguMureş şi aşteptăm

cu

nerăbdare următoarele

volume.
Florina Daniela Miheţ
Arhitect şef
Municipiul Târgu-Mureş

8
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INTRODUCERE
În perioada anilor 2006-2012, prin Editura „Nico", am publicat patru volume
privind evoluţia urbană a municipiului Târgu-Mureş, de la începuturile sale până în anul
1990, respectiv patru perioade istorice şi anume: de la începuturi până în anul 1850; 1
3

între anii 1850 - 1918; perioada interbelică şi perioada comunistă, din 1945 până în
2

1989.

4

Pentru a ajunge la acest rezultat au fost necesari mulţi ani de cercetare a
trecutului urban al municipiului Târgu-Mureş. Principala sursă de documentare a
constituit-o inepuizabilele documente aflate la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean
Mureş,

acesta constituind baza întregului material publicat. Deloc neglijabile s-au

dovedit documentele aflate în arhiva Compartimentului arhitect şef al Primăriei din
Târgu-Mureş,

constând din diferite hărţi, planşe, precum şi evidenţe scrise, îndeosebi

pentru perioada anilor 1875-1918. Date importante am dobândit şi din numeroasele
lucrări

publicaţii. Şi

de specialitate ori din diferite

nu în ultimul rând, un important

suport documentar l-au oferit numeroasele gravuri, fotografii de
cunoaşterea

ajutând la

epocă,

etc., ele

mai îndeaproape a monumentelor în anumite perioade istorice.

Cele patru volume, în general, au
teritorială,

evoluţia

construcţiilor,

gospodărire

a oraşului etc.

aceeaşi

evoluţia

structură, făcând
demografică,

referiri la

preocupările

evoluţia

majore de

Încă înainte de apariţia acestor volume, începând cu anul 1984, am început să

public în diferite reviste de specialitate o serie
aproape 50
valoarea

cu o

informativă

urbanistică,

Reghin,

lucrări,

nu numai a municipiului

mai sus

enunţate.

Cea mai

evoluţiei

sunt

părţile

5

număr

până

în prezent

şi

a altor

funciară; evoluţia
localităţi,

precum

şi evoluţia construcţiilor

din

a studiilor întocmite este

de peste 25 edificii. Nu lipsite de

desfăşurării lucrărilor

edilitare, precum

şi

demografice a localităţilor.

specialitate sau

4

dar

de carte

importantă tematică

din studii, destinate

Acest întâi volum

3

dar

Mureş;

de studii,

precum: toponimie, respectiv,

hărţile

Târgu-Mureş,

Deda, Sângeorgiu de

aceea a descrierii monumentelor, în
importanţă

variată,

deosebit de

a denumirilor de locuri din

Topliţa, Cristeşti,

localităţile

tematică

întreagă

rămase

5

însumează 13 studii publicate în diferite reviste de

în faza de manuscris, dedicate unor monumente civile din

Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş, Istorie urbană ,I De la începuturi până în anul 1850, TârguMureş, Ed. Nico, 2006.
Ibidem, Târgu-Mureş, Istorie urbană, li, Din anul 1850 până la Primul Război Mondial, TârguMureş, Ed. Nico, 2009
Ibidem, Târgu-Mureş, Istorie urbană, III, Perioada interbelică, Târgu-Mureş, Ed. Nico, 1910.
Ibidem, Târgu-Mureş, Istorie urbană, IV, Anii 1945-1990, Târgu-Mureş, Ed. Nico, 2011.
Partea a doua va cuprinde vechile biserici româneşti (ortodoxe şi greco-catolice), construite la
Târgu-Mureş până în perioada interbelică.

9
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Târgu-Mureş, realizate pe parcursul mai multor veacuri, începând cu prima clădire
construită în anul 1554 şi până la cele din perioada interbelică.

O reconstituire a tezaurului de forme ale arhitecturii şi a fondului construit
până la sfârşitul secolului al XVII-iea este greu de efectuat şi aceasta, pe de-o parte, din

cauza păstrării a foarte puţine clădiri din perioada respectivă, dar şi datorită lipsei de
evidente
amănuntite
cum aveau comunitătile
săsesti,
unde datele conţin diferenţieri
,
,
,
,
valorice pe categorii de clădiri.
În cea mai mare parte a lor, clădirile din Târgu-Mureş erau realizate din pământ
sau lemn, acoperite cu şindrilă sau paie, fără a mai rezista timpului, dar şi altor factori
precum distrugerile provocate de războaie sau diferite accidente ca incendii, inundaţii,
furtuni sau cutremure. Oricum, datorită prosperităţii financiare, pătura mai înstărită a
oraşului trece la edificarea de case la exigenţele unei vieţi orăşeneşti, la parter cu spaţii

comerciale, iar la etaj, locuinţa familiei. De această dată, construcţiile sunt mai vaste,
în 2 - 3 travee, în dublu tract, cu planul în formă de „L" sau „U". Cu excepţia a două trei clădiri care s-au mai păstrat, la care vom reveni curând, despre celelalte edificii
sunt prea puţine mărturii care să ne permită cunoaşterea lor mai îndeaproape, atât ca
structură

cât

şi

ca valoare.

Privitor la evaluare, numeroase documente fac cunoscute mai multe clădiri, în
unele situaţii fiind descrisă clădirea atât ca mărime, componenţă, dar şi valoare. Ne
rezumăm

a prezenta doar câteva date privitoare la acest aspect al valorii

Astfel, la 11 iunie 1606, proprietatea numitului Deak Balint este

construcţiilor.

evaluată

la 400 de

florini, ea fiind compusă dintr-un corp de clădire cu pivniţe şi alte anexe. Potrivit
6

estimărilor

lui Paul Niedermaier valoarea unui mp. de
şi

galbeni, deci 4,94 - 5,04 florini
dezbate acest aspect al valorii

clădire

ajunge la 1,00 - 1,35

la peste 100 de florini pentru o

construcţiilor

cameră. Fără

a

civile, pentru secolul al XVII-iea întâlnim

case sărace cu valori de câteva zeci de florini,7 dar şi clădiri cu valori de câteva sute de
florini. Mult mai valoroasă era casa lui Kopeczi Tamas, din strada Revoluţiei nr. 1,
8

edificată

la 1554. La 19 aprilie 1636,

oraşul cumpără clădirea

pentru suma de 1200

florini, cedând şi o casă din cetate, astfel încât, o putem considera ca o clădire mare şi
9

frumoasă.

Cu

excepţia

sistemului defensiv al

interiorul acesteia, prea

puţine

clădiri

cetăţii orăşeneşti şi

civile din

oraş

a edificiilor monahale din

s-au

păstrat.

Apărută

în

Transilvania încă din secolul al XV-iea, arhitectura Renaşterii îşi face simţită prezenţa la
Târgu-Mureş, mai târziu,

în secolul al XVI-iea. În general, arhitectua Renaşterii din

Transilvania se caracterizează prin specificul autohton, cu influenţe populare, ocupând
un loc de seamă în istoria civilizaţiei noastre. Odată cu perioada de înflorire a
ANSJ Mureş, fondul Colegiul Reformat Târgu-Mureş, Seria DB, nr. 8/1606.
ANSJ Mureş, fondul Acta Politica, nr. 230, din 1 aprilie 1635, nr. 221, din 16 mai 1634, nr. 98, din
24 noiembrie 1608, nr. 161, din 1643.
8
ANSJ Mureş, fondul Acta Politica, nr.201, din 27 iunie 1633, nr. 226, din 25 martie 1648, nr. 225, din
16 iunie 1627, nr. 269 B, din 12 decembrie 1651, nr. 132, din 3 iulie 1614, nr. 225 din 19 aprilie 1637.
9
Ibidem, nr. 250/1936.

6
7
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principatului din prima parte a secolului al XVI-iea, se dezvoltă numeroase târguri, între
care şi Târgu-Mureş, unde noul patriciat urban se manifestă cu prioritate. Desigur,
acest nou patriciat nu are resursele economice ale celui din
cerinţele,

oraşele

occidentale, deci

şi

cât şi construcţiile realizate sunt mai modeste, mai rustice. Construcţia noilor

case ridică unele probleme. În primul rând materialele de construţie, cele de lemn
nerezistând timpului au dispărut. Şi de aceea, la Târgu-Mureş, s-au mai păstrat doar
două clădiri
modificări

de locuit şi acestea din materiale durabile, cărămidă, la rândul lor suferind

de

structură şi

aspect.

Din secolul al XVI-iea s-a
subsol

şi

breaslă,

şi

anume din anul 1623, a mai

Nagy Szabo Ferencz, din
Deşi

Parohiei Romano-Catolice.
Mureş,

Kăpeczi

doar casa lui

iniţial

Tamas,

având

parter, etajul fiind realizat ceva mai târziu, în secolul XVIII. Din prima parte a

secolului al XVII-iea,
de

păstrat

Piaţa

rămas

casa cronicarului

şi

staroste

Trandafirilor nr. 61, în prezent proprietatea
înrădăcinare

despre o

a stilului

Renaşterii

în Târgu-

două clădiri

cum s-a petrecut de exemplu la Cluj, nu se poate vorbi, cele

amintite mai sus, sunt singurele edificii caracteristice acestui curent artistic. Dintre
clădirile

acestea

Revoluţiei

din strada

nr. 1 şi

Piaţa

Trandafirilor nr. 61 au

făcut

obiectul

unor studii.
Cam de pe la mijlocul secolului al XVII-iea, în mediul artistic al
arta

barocă,

prima

clădire

ce a primit unele forme ale noului curent artistic fiind casa

„Palffi", din strada Bolyai nr. 12, la rândul ei fiind
pătrunde şi

de Curtea de la Viena, barocul
cuprinzând toate categoriile de
locuinţe

La

care prefera de

Târgu-Mureş,

unei

scări

Cluj,

Timişoara,

potrivite a

construcţii:

civilă

etc. Arhitectura

aristocraţii,

oraşului pătrunde

cunoaşte

tratată

clădirilor

Susţinut

în Transilvania, destul de curând acesta

militare, religioase, civile de interes public,
un ascendent, stimulat

această dată reşedinţe

modelul baroc

într-un studiu aparte.

îşi găseşte

mai ample
o

bună

cu parter sau cu parter

şi

şi

şi

datorită

somptuoase.

exemplificare prin stabilirea
etaj,

deşi, faţă

de cele de la

Oradea de exemplu, cele de la noi sunt mai modeste, dar

totuşi

Târgu-Mureş,

m-am

oprit la câteva, întocmind studii aparte, precum: palatul lui Toldalagi din

Piaţa

frumoase. Dintre

clădirile

noii

caracteristice stilului baroc realizate la

Trandafirilor nr. 11, Prefectura Veche din strada Bolyai nr. 5, Casa cu piloni din strada
Călăraşilor

nr. 1

şi

aparţinând

secolelor XVIII-XIX.

Casa lui Teleki Domokos din strada Bernady

Gyărgy

nr. 3, toate

Începând cu secolul al XX-iea, la Târgu-Mureş pătrunde noul curent artistic
„secession". Noul stil sau „Arta 1900", cum mai este definit.
modernă, cunoscută

Noua formă de artă

sub numele general de „Art Nouveau", s-a manifestat atât în

vechiul Regat Român, cât

şi

în provinciile

româneşti

în Transilvania, noul curent s-a caracterizat prin

10

10

din Imperiul Austro-Ungar.

căutarea

izvoarelor

Apărut

tradiţionale

sau

Titulatura "Arta 1900", în diferite ţări este de o mare diversitate: în Franţa „Art Nouveau",
„Ecole de Nancy"; în Germania „Jugendstil", „Neustil"; în Italia „Stile Floreale", sau „Stile
Liberty"; în Austria „Sezession" sau „Secession", „Wiener Schole", în Anglia „Modern Style",
în Ungaria „Szecessio" sau „Stil Lechner Odon".
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folclorice,

majoritatea arhitecţilor devenind de viziune secession-istă. Din punct de

vedere stilistic, la Târgu-Mureş, secession-ul, cu cele două etape: curbilinie şi
geometrică, dintre oraşele din ţară este poate cel mai bine reprezentat. Comparându-l

cu Clujul, unde arhitectura din a doua jumătate a secolului al XIX - lea şi începutul
secolului XX a fost dominată de istoricism, la Târgu-Mureş, dar şi la Timişoara şi
Oradea, influenţa secession-ului este decisivă. Din multitudinea de clădiri caracteristice
stilului, m-am aplecat mai îndeaproape asupra câtorva edificii publice, cum sunt: Banca
Agrară

din Piaţa Trandafirilor nr. 27, fosta Primărie din Piaţa Victoriei nr. 2 şi Camera

de Comerţ şi Industrie din strada Primăriei nr. 1, sau fosta Şcoală Civilă de Băieţi din
strada Bernady Gyorgy nr. 7.
În perioada interbelică, în mod firesc, pătrunde şi la Târgu-Mureş stilul
nearomânesc, creat în ultimele două decenii ale secolului al XIX-iea. În perioada
interbelică
Mureş,

stilul se oficializează, devenind marcă a României Mari. Pătruns şi la Târguconstrucţii,

stilul nearomânesc este reprezentat prin câteva

reprezentativă
perioadă,

fiind Catedrala Ortodoxă. Dintre edificiile civile realizate în această
Prefectură

ne oprim la fosta

Municipiului

Târgu-Mureş,

din

Piaţa

a

Direcţia

bună ştiinţă,

urmă

Primărie

din

Piaţa

lucrări

realizării,

Din cele 13

lăsat

Trandafirilor,

aceasta, cele câteva
privire la data

am

clădiri

la

şi

fostul

demolată

publicate în revistele „Marisia"

Primăria

al Ucenicilor Români,

Mureş.

azi

inexistentă.

Este fosta

în mod brutal, în anul 1848. Privitor la

clădire, prezintă

lucrării

care fac obiectul

în prezent

Cămin

clădire,

a modului în care a fost
11

Mureş,

Muncii a Judeţului

o veche

referitoare la
şi

cât

Judeţului

Victoriei nr. 3

din str. Iuliu Maniu nr. 2, în prezent
Cu

cea mai

cam

aceleaşi

date, atât cu

desfiinţată.

noastre, studiile a opt

şi „Anuarul Arhivelor Mureşene",

12

clădiri

au fost

alte cinci erau în

manuscris. În ordinea cronologică a publicării lor şi a întocmirii studiilor istorice, ele
sunt

următoarele:

1. „Casa

„Kăpeczi

municipiul

- Teleki" cel mai vechi monument de arhitectură civilă din

Târgu-Mureş".

S-a publicat în Anuarul Arhivelor

Mureşene,

2005, p.64-78.

J

2. „Casa P6/ffy - cel mai vechi monument În stil baroc din
publicat în Anuarul Arhivelor Mureşene, Serie

3. Muzeul etnografic, cunoscut
seamă

(IV),

şi

nouă

Târgu-Mureş".

S-a

I (V), 2012, p. 109-123.

tJ

ca palatul „ Toldalagi" - un monument de

al artei baroce din municipiul Târgu-Mureş". S-a publicat în Marisia,

XXVI, Etnografie.

Artă. Artă populară,

4. Prefectura veche - Monument de

Fascicola li, 2000, p. 7-23.

arhitectură barocă

din

"

Târgu-Mureş.

S-a

publicat în Marisia, XXVIII. Arheologie. Istorie, 2006, p. 361-379.

11
12

Marisia, Studii şi materiale, publicat de Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş.
AAM, Târgu-Mureş, publicat de Arhivele Naţionale ale Judeţului Mureş,
arhiviştilor „David Prodan", Filiala Târgu-Mureş
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Asociaţia

Târgu-Mureş, un monument baroc din sec. XVIII-XIX".

5. "Casa cu piloni" din

S-

a publicat în Anuarul Arhivelor Mureşene, Serie nouă li (VI}, 2013, p.115144.
~

6. Casa „Tekleki Domokos 11 - manuscris în posesia autorului.

7. Banca Agrară - primul monument de arhitectură În stil secession din TârguMureş, manuscris în posesia autorului.
8. Un monument de arhitectură În stil secession. Palatul Prefecturii şi al
Consiliului Judeţean Mureş". S-a publicat în Marisia, XXIX, Istorie, 2009,

p.251-290.

9. Camera de

Comerţ şi

Industrie din Târgu-Mureş, monument reprezentativ al

artei 1900". S-a publicat în Marisia, XXXII - XXXIII, Istorie, 2013, p. 201-207;

Anexa li, p. 344-354
10. Fosta Şcoală
clădire

de

Băieţi,

din strada Bernady Gyorgy nr. 7, un exemplu de

În stil secession", manuscris în posesia autorului.

Primăria

11.

Civilă

Municipiului

Târgu-Mureş

S-a publicat în Anuarul Arhivelor
12.

Căminul

- monument de

Mureşene,

Ucenicilor Români- un edificiu de

..-

arhitectură românească.

li, 2003, p.221- 237.
seamă

interbelică,

din perioada

manuscris în posesia autorului.
clădiri

13. Istoria unei

publice - fosta

Primărie

Piaţa

din

Trandafir/or, manuscris

în posesia autorului.
şi

Aceste monumente, cât
sunt cele ce

seamă.

vizitatori de
istoricul

conferă oraşului

român

Vizitând

Nicolae

celelalte existente, create de-a lungul veacurilor,
caracteristică

o

oraşul

Iorga,

atrăgând atenţia

aparte,

mai multor

în luna iulie 1923, în termenii cei mai

apreciază

oraşului,

arhitectura

elogioşi,

instituţiile

(Mureş)

reprezentative. Ne oprim doar la câteva fragmente din descrirea sa: „„. Târgu
nu e creaţiunea lor,
Şi

ultimele decenii.
capitală

la

mărginită

de

mai ales, la
Şi

una

trebuie

şi

clădiri

În

se spuie

că

păstrată

adevăr frumoase,

Primărie şi

aici. E opera

bine

şi Întărită

Bernady

naţional

stăruitorului

consecinţele fireşti

pioasă, religioasă

Gyărgy),

studiată şi stilizată

oficialităţilor ungureşti

ea a lucrat harnic pentru a
din

din

de oteluri şi de

la marele Muzeu

alta sunt opera

zidit cu o Îngrijire
fost

să

/ocuinţi

deznaţionalizarea populaţiei româneşti

României, acceptând
Mureş,

ei Îşi au vechile

a secuimii, care trebuia

ajungă

se

deşi

răsputeri

părţile

prăvălii

din

Înălţa această

ca printr-Însa

vecine. O

largă

să

alee

cu totul moderne„.Dar,

se vede patriotismul local al secuimii.

primar Bernady,
ale

sale

dezvoltării

astăzi

deputat În Camera

istorice,„. La Palatul Cultural,

(Între anii 1911-1913 de edilul

din cel mai bun material,

oraşului

toată viaţa ţărănească

pentru a da un caracter de

Târgu-

a secuiului a

incontestabilă, nouă, proaspătă

frumuseţă. În culoare, În liniile bizare ale ornamentelor, În inspiraţia scenelor de
legendă

de pe geamuri. „.Noi avem

ca protopop aici

Vlădica blăjean

biserică unită,

Bob, la

sfârşitul

de

piatră solidă,

pe care a

veacului al XVIII-iea; de

13
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clădit-o,

acoperiş

e

prinsă o Înteresantă „stea" veche pentru săptămânile Naşterii Domnului. O bisericuţă

de lemn serveşte ortodocşilor... "
în lucrarea dedicată mai multor oraşe din România, I. Simionescu descrie oraşul
13

de pe Mureş ca fiind unul dintre cele mai frumoase şi întreţinute localităţi din ţară,
comparându-l cu Timişoara: „ Târgu-Mureşul În schimb, este tipul unui orăşel
occidental, deplin format, Îmbinând În el păstrarea urmelor de demult, atmosfera
vechimii, cu cele mai moderne instalaţiuni şi cu o Îngrijire edilitară de Învidiat.
E unul din oraşele noastre, aşezat la Joc potrivit pentru o desvoltare economică
sănătoasă şi Într-o poziţie geografică

care-i dă un pitoresc variat, liniştit, ademenitor.

În afara Clujului e cel mai Însemnat dintre oraşele care mărginesc Câmpia
ardeleană, rodnică.

Mureşul Îi e podoaba dar şi viaţa. Găsindu-te pe dâmbul unde se află Şcoala
militară, Înconjurată de vii, pădurici şi parcuri, te bucuri de o scenarie neÎntrecută, În

apus de soare .
... Cum ai ieşit din gara principală, vezi urmele gospodăriei demne de imitat. Străzile
asfaltate se Întind
te

până

la periferia

isbeşte curăţenia străzilor

bine

oraşului.

Chiar În cartierul industrial din jurul

gării

Întreţinute.

În drumul spre otelele din centru, rămâi pironit În piaţa largă numai flori, din faţa
primăriei.

Aici sunt clădirile cele mai noui şi mai artistice.

Palatul

Primăriei

se puie În el toată

e desigur cel mai frumos din

semeţia stăpânitorilor,

pentru ca

ţară. Clădit

să

se

În 1908, s-a

impună.

căutat să

Din pricina aceasta e

prea Împodobit.
....

Alături

de

Primărie,

cum ar fi palatul dogilor faţă de biserica Sfântului Marc,

este Palatul Cultural, tot de curând
ornamentaţie şi

Oraşul

e

clădit,

tot prea

Încărcat

de

arhitectură,

culori lăuntrice, ...
Împărţit

În

două.

O parte e pe terasa

Mureşului.

E zona mai veche,

unde dăinuiesc micile căsuţe Încă acoperite cu şindrilă şi cu ogeacul caracteristic: o
piramidă trunchiată, Învelită

cu prelungirea

acoperişului.

Aici la

capătul

de

răsărit

e

vechea citadelă zidită la Începutul veacului al 17-lea. Sunt păstrate mare parte din
ziduri, precum şi bastioanele puternice, abea atacate de vreme ... În mijlocul citadelei
este impunătoarea biserică reformată, veche din veacul al 14-lea.. .
A doua parte a oraşului e cea dinspre Juncă. Casele sunt acoperite cu olane, iar
spaţiile

libere sunt semănate, ca şi la
Nodul principal e În jurul

Timişoara.

Primăriei.

Aici se

Îngrămădesc clădiri

mari, cum e

Palatul Camerei de Comerţ, Palatul Pensionarilor şi Şcoala normală de băieţi, cam
strântă,

dar bine Întreţinută. Aici se află nelipsita piaţă, străjuită de biserica romano-

„Nicolae Iorga despre secui şi rostul lor între români", Volum îngrijit de Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe,
Ed. Eurocarpatica, 2014, p. 31-33.
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catolică

din

veacul al 18-lea,

Frnaciscanilor. "

două

cu

turnuri,

iar mai Încolo

Mănăstirea

14

Lucrarea de faţă se adresează unui public foarte larg, atât specialistului, cât şi
cititorului interesat de a cunoaşte monumentele oraşului şi drumul parcurs de ele de-a
lungul veacurilor. Pentru facilitarea lecturii şi înţelegerea unor termeni de specialitate
de către toţi cititorii, am întocmit şi un glosar de cuvinte.
repetării

Pentru evitarea

abrevierilor

fiecare studiu, acestea le-am introdus la

şi

a materialului bibliografic indicat la

sfârşitul lucrării

noastre. De asemenea, la

fiecare studiu prezentat nu am trecut numele autorului, el fiind

menţionat

în pagina

de titlu.
mulţi

Pentru unele studii publicate, sau aflate în manuscris, cu mai
am considerat

necesară lărgirea

decursul ultimilor ani,
Mureş,

graţie

textului cu noile date

personalului de la Arhivele

condus de dr. Liviu Boar, am

să întregească cunoaşterea

folos mi-au fost cele
Târgu-Mureş,

posibilitatea

ale

reuşit să

urmă,

Aceasta, deoarece în

Naţionale,

Serviciul

Judeţean

consult numeroase documente, menite

mai îndeaproape a monumentelor, cu noi date. De un real

două cărţi,

albume cuprinzând vechi ilustrate ce

colecţionarilor

cunoaşterii

obţinute.

ani în

Csepreghy Andras

şi

reprezintă oraşul

Csepreghy Henrik, oferindu-mi

mai multor monumente provcenitre din deceniile trecute.

Datorez mult domnului Marton Laszlo pentru amabilitatea cu care mi-a pus la
dispoziţie

materialul solicitat, precum

şi

domnului Peter Moldovan, care m-a ajutat la

traducerea mai multor documente din limba

germană şi

mi-a sesizat

existenţa

unor

planşe.

Ţin să
Târgu-Mureş,

aduc

mulţumiri

doamnei arh. Dana

pentru aprecierile

Cele 13 studii cuprinse în
monumente, precum

şi

efortul

făcute

în

această

Miheţ,

Arhitectul

şef

al municipiului

prefaţa lucrării.

lucrare încearcă

comunităţii oraşului

să

reconstituie istoria acestor

pentru realizarea lor.
AUTORUL

I. Simionescu, Oraşe din România, cu 80 figuri. Bucureşti, Ed. Cartea Românească, Ediţia li-a, 1925, p.
299-303.
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Amplasamentele clădirilor descrise. Fragment din ridicarea
topografică realizată în anii 1969-1970
1- Casa „Kopeczi - Teleki", str. Revoluţiei nr. 1; 2- Casa „Pâlffy", str. Bolyai nr. 12;
3 - Muzeul Etnografic sau Palatul lui Toldalagi, Piaţa Trandafirilor nr. 11; 4 - Prefectura
Veche, str. Bolyai nr. 5; 5 - ,,Casa cu piloni", str. Călăraşilor nr. 1; 6- Banca Agrară,
Piaţa Trandafirilor nr. 26; 7 - Palatul Prefecturii şi al Consiliului Judeţean Mureş,
fosta Primărie, Piaţa Victoriei nr.2; 8- Camera de Comerţ şi Industrie, str. Primăriei nr.l;
9 - Fosta Şcoală Civilă de Băieţi, din str. Bernâdy Gyorgy nr. 7; 10- Primăria Municipiului
Târgu-Mureş, fosta Prefectura Judeţului Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3; 11- Fostul Cămin
de ucenici „Avram Iancu", str.Iuliu Maniu nr. 2; 12 - Fosta Primărie din Piaţa Trandafirilor
(demolată în 1848)
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CASA „KOPECZI - TELEKI"
CEL MAI VECHI MONUMENT DE ARHITECTURĂ
CIVILĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞ
În strada Revoluţiei nr. 1 din Târgu-Mureş, la intersecţia cu strada Călăraşilor, se
află cea mai veche clădire civilă din oraş, cunoscută în literatura de specialitate sub

denumirea de

Într-o primă etapă

casa „Kopeczi-Teleki".

a evoluţiei sale, oraşul

Târgu-Mureş s-a format şi s-a dezvoltat pe teritoriul celei de-a doua terase a râului
15

unde aveau să fie ridicate şi primele edificii publice mai importante ale

oraşului,

precum: biserica „Sfântul Nicolae" din zona pieţei Bolyai, pe locul actualului

Mureş,

liceu (sec. XIII-iea?), biserica franciscanilor (cca.1350-1450), azi biserica reformată din
şi

cetate,

prima

fortificaţie

din jurul acesteia

(terminată

în 1492).

Spre mijlocul secolului al XV-iea, odată cu retragerea cursurilor de apă din
actuala zonă centrală, de jos, a oraşului,
superioară creată
localităţii,

Petofi,

străpunse

sunt

străzile Revoluţiei, Călăraşilor,

de pe

construcţii

din

uliţele

pământ

oraşului

limitele perimetrului de pe platforma

spre vest, trecându-se la dezvoltarea în etape a

prin crearea de noi parcele

Locuinţele

16

şi

artere de

dar

şi

circulaţie,

partea

nordică

primelor secole de

sau lemn, acoperite cu

şindrilă

lipsei unor

construcţiilor,
cunoaşterii

şi

cum întâlnim la

lor ca tipologie

provocate de
dar

informaţii

şi

pieţei

a

existenţă

piaţă

Trandafirilor.

erau mici, fiind

sau paie, care, din cauza

materialelor perisabile din care erau realizate nu s-au mai
datorită

cum ar fi actuala

păstrat.

Pe de

altă

parte,

scrise, îndeosebi tabele de impuneri cu descrierea
oraşele săseşti

din Transilvania, nu avem posibilitatea

aspect. La acestea, mai

războaie, calamităţi

adăugăm

naturale, cum ar fi cutremurele

accidente cum ar fi incendiile, toate acestea conducând la

diferitele distrugeri
şi revărsările

de ape,

dispariţia prematură

a

celor mai multe asemenea edificii.
Ca urmare a politicii de încurajare a
timpul lui Matei Corvinul (1458-1490),

prosperităţii

îndeosebi a patriciatului format din marii
edificarea de case la
15

exigenţele vieţii

dezvoltării oraşelor,

practicate

financiare a
noilor

din

păturii înstărite,

comercianţi şi alţi bogătaşi,

orăşeneşti şi

încă

cerinţe,

se trece la

realizate din

1oan Eugen Man, Târgu-Mureş. Istorie urbană. I. De la începuturi până în anul 1856, Târgu-Mureş, Ed.

Nico, 2006, p. 67-68
În anul 1824, cu ocazia săpăturilor pentru fundaţia casei „Gărăg", din Piaţa Trandafirilor nr. 1), s-au
resturile unei mori de apă: o roată, piatra de moară şi unele componente carbonizate din stejar
Vezi Bias Istvan, Maros-Vasarhely regi epiteszeti emlekei în „Az ellenzek„ (Opoziţia), Târgu-Mureş, 1931,
23 iulie, nr. 86, p.4 în care se arată : „a regi călăpgat maradvanyai s egy evszazaddel elăb a mostani
Marosvasarhely Takarekpenztar ketemeletes szekhazanak (a Petăfi Sandor egykori szallasa alapozasakor
(1824. tajan) a făld melyeben, regi malomkerekre es kă vulesi stadiumba jutott kulănfele malomfel
zerelesi faanyagokra talaltak". În anul 1936 cu ocazia unor săpături la o casă din strada Revoluţiei, s-au
găsit grinzi împietrite

16

găsit

17
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cărămidă, al căror parter cuprinde prăvălii şi spaţii de depozitare, dar şi locuinţe pentru

familii. De la început arătăm că cerinţele noului patriciat urban se manifestă deosebit
de puternic în marile oraşe transilvănene, la Sibiu, Braşov, Cluj sau Bistriţa, mai puţin în
oraşe ca Sighişoara sau Mediaş şi doar accidental la Târgu-Mureş, Turda sau Dej. De

remarcat că, patriciatul îşi construieşte casa fie de la început, fie prin transformarea şi
extinderea unor case mai vechi. La Târgu-Mureş ambele edificii, cunoscute ca
provenind din perioada Renaşterii, fac parte din prima variantă. O astfel de clădire este
şi monumentul

17

situat în strada Revoluţiei nr. 1, ridicat la mijlocul secolului al XVI-iea,

care, pe parcursul celor aproape patru secole şi jumătate de existenţă a suferit
importante modificări structurale şi de ordin estetic, îndeosebi cele desfăşurate în
secolul al XVIII-iea, când este etajat. Cercetările efectuate asupra construcţiei n-au dus
la descoperirea unor inscripţii care să-i ateste data realizării, sau la cunoaşterea
proiectantului

şi

documentele de

epocă

realizatorului.

Este necesar
A fost

ridicată

precum

principatului, îndeplinind
au

deschis

alte

să prezentăm

Kăpeczi

de

şi

Tamas,

funcţia

posibilitatea

de

Într-o

situaţie,

asemenea

relatări

din literatura de specialitate.

când anume

şi

de

către

persoană marcantă

de trezorier al
înavuţire.

atenţiei

supunem

ţării şi

în

cine a fost

realizată clădirea.

viaţa socială

jude al

a

oraşului şi

oraşului, activităţi

Potrivit memoriilor cronicarului

a

care iBorsos

Sebestyen,1 fiica lui Kăpeczi Tamas, cu numele de botez Katus, i-a fost soţie, cu care s8

a

căsătorit

ciumă.

Mai

în anul 1550,
arată

cronicarul

intersecţia străzilor

Călăraşilor), 1

9

decedată
că,

la scurt timp, în anul 1554, din cauza epidemiei de

în acel an,

Kăpeczi

Sf.Gheorghe (în prezent

Tamas a construit casa

Revoluţiei) şi

anul respectiv fiind menţionat şi de alţi

situată

la

Sâncraiului (în prezent

autori. 20 Alte surse indică

ctitorirea clădirii în anul 1550, dată pe care o considerăm mai puţin probabilă. 21
Să urmărim

cine era acest

Kăpeczi

Tamas.

Cetăţean

de

seamă

al

oraşului încă

din anul 1538, când este ales jude al urbei, el devine cunoscut, calitatea sa de
cârmuitor al obştei fiind amintită în numeroase documente ale epocii.
consemnat într-un act de împăciuire,

22

datat la 9 mai 1538, sub numele de Thomas

Kewpewszy, de asemenea, la 7 august din acel an,

17
18

Îl găsim

23

dar şi mai târziu, la 1 martie 1549

Cuprins în lista monumentelor istorice şi de cultură la poziţia 345, cod. MŞ-11-m-A-15532.
Borsos Sebestyen kr6nikaja 1490-1583, prezentat de cronicarul Francisc Nagy Szabo şi publicat în ETA,

I, Cluj, MDCCCLV, p. 9-37.
19

„fz a Nagy Kopeczi Tamas az, a ki kincstart6 barat idejeben arendator volt az orszagban, ez csinaltatta
volt az a szegelethazat, mely a Szent-Gy6rgy utcza es a Szent-Kiraly utcza szegeleteben vagyon", Ibidem,
p. 16.
20
„Kăpeczi Tamas epittette 1554-ben ... " în Kiss Pal, Marosvasarhely tărtenete (Istoria Târgu Mureşului)
Ed. Petri Karoly, Târgu-Mureş, 1942, p.51; Keresztes Gyula, Marosvasarhely regi epuletei, (Vechi clădiri
târgumureşene), Ed. Difprescar, Târgu-Mureş, 1998, p.98-99.
21
Fodor Istvan, Kopeczi Tamas h6za a varosnak fejedelmi szallasul fenntartott epU/ete, în KF, seria li,
nr. 7, 1937, p 23-24.
22
„ac Circumspecti prouidique Thomas Kewpewszy Judex", în Sz.okl, li (1520-1571), Cluj, 1876, p. 43,
doc. CCLXVlll.
23
„/tem Agilibus Thoma kewpeczij ludice", Ibidem, p. 49-50, doc. CCLXXI.
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24

sub numele de Thoma Kăpeczi. Îl întâlnim ca jurat într-un act din 21 octombrie 1567,

prin care preotul Găcsi Mate cumpără fosta mănăstire a călugăriţelor

25

din strada

Mihai Viteazul, apoi la 12 martie 1577, într-un act, tot privind amintita mănăstire, 26
dar şi la 8 iunie din acelaşi an. 27 Însă cel mai însemnat document este cel din 27
septembrie 1538 când, în calitatea sa de jude al oraşului, Kăpeczi Tamas face cunoscut
omologului său din Bistriţa faptul că la 26 septembrie în oraş a sosit domnitorul
moldovean Petru Rareş, care, după ce a fost găzduit în casa lui Bernard Tamasy, unde a
băut

vin adus din pivniţa sa (a lui Kăpeczi Tamas, n.n), a doua zi a pornit spre Cetatea

Ciceului.

28

Legat de acest eveniment istoric, la rândul său, istoricul Constantin

Rezachevici arată: „Dealtminteri, la 26 septembrie 1538, Într-o joi de dimineaţă, Petru
Rareş sosi la Odorheiu Secuiesc, 29 neştiut decât de un „nobil din Ciuc" (probabil un
primipil sau fruntaş secui), care-l Însoţea şi care Înştiinţă despre aceasta pe judele
oraşului.

A fost primit şi ospătat de Bernard Tam6sy, judele Thomas Kapecy dându-i vin

din pivniţa sa".

30

Bernard Tamasi este desigur acel „boiarin ungurescu" amintit de

cronicarul Grigore Ureche în cronica sa.
Petru

Rareş

nu

uită bunăvoinţa

iulie 1541, îi ia sub
Târgu-Mureş să

nu

protecţia

31

Mai târziu, în timpul celei de-a doua domnie,

locuitorilor

oraşului arătată faţă

de el, pe care, la 25

sa, dispunând „ca aceia din neamul nostru care trece pe la

Îndrăznească

a face vreo

stricăciune,

fie cu foc, fie cu sabie sau cu

fier".32

Pe parcursul veacurilor,

clădirea

a constituit proprietatea mai multor familii,

între care: Nagy Szabo, Borbely altcumva Galambos, Kovacs, Lugosi, Gorog, Kelemen,
chiar şi oraşul, iar pentru o perioadă, parţial, o stăpâneau şi călugării iezuiţi. 33

24

„necnon Prudentibus et Circumspectis Thoma Kopeczi„.", Ibidem, p.83, doc. CCXClll.
„„. et Thome Keopeczj scribis Minoris Cancellarie nostre", în Sz.ok/, IV (1264-1707), Cluj, 1895, p. 5253, doc.693.
26
„Ac Thomas Keopechj Jurati Notary", Ibidem, p. 56-57, doc. 696.
27
„Joannis et Thome Keopeczi Juratorum Notariorum", Ibidem, p.57-58, doc. 697.
28
„ Vestre scribere quod feria quinta proxime preterita (26 septembris) ante meridiem Wayvoda
Moldaviensis personaliter erat in hac civitate, cum uno nobile de Cyk, amico meo, qui mihi hoc secreto
significavit, Bernardum Thamasy quoque ego evocavi e sede iudiciaria, ut conveniret cum Wayvoda
moldaviensi, et adhuc vinum quoque dedi e cellario meo eis. Tandem inde ierunt et prandium habuerunt
apud Bernardum Thamasy. Tandem feria sexta (27 septembris) summum (summo) mane discessit ii/inc
ad Cycyo„„ Thomas Kapecy, iudex oppidi Zekelwasarhe/,„." în Documente privitoare la Istoria Românilor.
Voi.XV al Colecţiei „Hurmuzaki". Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu),
publicate de Nicolae Iorga, Bucureşti, 1911, p. 380, doc.717.
29
Greşit scris Odorheiu Secuiesc. Faptul l-am sesizat Editurii Academiei RSR, care cu adresa nr. 2405 din
2 iunie 1979 arată că în viitor se va ţine cont de observaţia făcută.
3
Constantin Rezachevici, Pribegia lui Petru Rareş, în Petru Rareş, redactor coordonator Leon Şimanschi,
Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1978, p.188.
31
„ ... pănă au sosit la casa altui boierin ungurescu, ce şi acela era priieten cu Pătru vodă, carile dacă l-au
văzut, cu dragoste /-au priimitu şi /-au onoratu. Şi îndată i-au plătitu leagănu cu 6 cai, că loc de a zăbovi
nu era.„ ", Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei", Ediţie îngrijită de P.P.Panaitescu, Bucureşti,
ESPLA, 1959, p.155
32
„lter fuerit ex gentibus nostris, versus Wassarhe/, ne aliquam de populacionem facere, audeant, sive
lgne siue g/adio, vei ferro", în Sz.ok/, li (1520-1571), Cluj, 1876, p. 69, doc.CCLXXlll
33
Biăs Istvan, op. cit., 1931, 4 august, nr. 91, p.3.
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Potrivit obiceiului acelor vremuri, în anul 1577, în timpul judelui Szabo lllyes,
clădirea este privilegiată, fiind considerată ca cea mai potrivită pentru primirea
oaspeţilor de seamă, ceea ce ne îndeamnă să o considerăm printre cele mai
34
reprezentative construcţii civile din oraş. Acest procedeu de înnobilare a caselor nu
trebuie înţeles ca fiind un fenomen generalizat, el fiind acordat doar de principe. Cu

toate acestea, înnobilările de case erau mai puţin acceptate de comunitatea
orăşenească, întrucât prin acestea proprietarii

erau scutiţi de unele sarcini faţă de

oraş. De aceea, Magistratul oraşului constrânge pe noii dobânditori să declare că nu

vor solicita înnobilarea proprietăţii, sau nu o vor vinde vreunui nobil, obligându-se să
35
respecte toate legile oraşului. Aşa procedează faţă de predicatorul Balvanyi Martin
din Cuci la 2 martie 1594 36 când îşi cumpără casa din oraş, sau faţă de numiţii Koteles
Istvan şi Meszaros Balint, la 26 aprilie 1599.
După

37

distrugerile provocate prin cele două incursiuni de pedepsire a

oraşului, din 10 august 1601, a generalului Basta şi din 30 mai 1602, de către

mercenarii lui Nemethi Gergely, într-o primă etapă, în timpul guvernării lui Giorgio
Basta (1603-1604), clădirea este cumpărată de la Kopeczi Janos, de către Nagy Szabo
Janos, tatăl cronicarului Nagy Szabo Ferencz, iar ulterior, după moartea acestuia la 13
ianuarie 1620, şi a soţiei sale Anna, la 8 martie 1621, clădirea este moştenită de fiul lor
mai mic şi fratele cronicarului.
clădirea

38

La 14 iulie 1631 când proprietar era Szabo Istvan

avea să primească din partea principelui Gheorghe Rakoczi I (1593-1648) cel

mai important privilegiu. Documentul

39

păstrat arată că această clădire a fost un

Alexandru Tonk, Dezvoltarea practicii de scris şi a instituţiilor orăşeneşti la Târgu Mureş în secolele
XIV-XV. Comunicare prezentată la Sesiunea anuală de comunicări de ştiinţe sociale ale Academiei de
ştiinţe sociale şi politice din România, din data de 27 decembrie 1974
35
Hotărârea din 1604: „De Anno 1604. De Conditione Haereditatum in Castel/o Oppidi Zekely Uasarheli
existentium", în Kolosvari Sandor ei 6vari Kelemen, A magyar t6rvenyh6tosagok jogszab61y alnak
gyujtemenye. I. Az erdelyi t6rvenyh6tosagok jogszabalyali (Culegere de statute juridice ale autorităţilor
maghiare. I. Statutele juridice ale autorităţilor transilvănene), Budapest, 1885, p. 28-39, 79-89, 103-104
36
„hogy en mindenben az varos Torueniehez Tartom magamot, ... es hogy sem en magam, sem
maradekim, es successorim, megh nem Nemesittiwk ezt a hazat...", ANSJ Mureş, Acta politica, nr. 1/47/
34

1594
37

„hog ez megvenezet hazat ha Birni akaria tehat ha eo magia Benne lakik es az Varoson keresdelni akar
mindenben az Varos Torvenichez tartia magiat es az varos ellen megh nem nemesiti, "Ibidem, nr. 1/77/

1599
„Mely hazat az en atyam Nagy Szabo Janos Kăpeczi Janostol a mostani Kopeczi Janos es Mihaly apjatol
penzen meg vette voia a Basta veszedelme tajatt. Autan, az apam halala utan az anyam is meghalvan,
az en ăcsemnek Szabo lstvannak hogya az anyam testamentomban", în ETA, I, p.18
39
„Nos Georgius Rakoczi etc. Maros Vasarhelyi vitezl6 Szabo Istvan hiviink oda ertesiinkre suplicatioja
altal, hogy ugyan Maros Vasarhelyi haza praedecessorinknak is determinalt szallasa leven, minden
egyeb rendbeli szalloktol eximaltatvan immunis volt, mely immunitasban praedecessoraink is h6zat
meghtartottak, de az nehany idobeli valtozasokban, jelente, sok kiilombfele szalloktol, hogy sok
bosszusagokat es karokat szenvedett. Konyorge mielottiink is alazatosan, hogy mi is kegyelmessegiinket
nyujtvan hozza, elobbi immunitasabol h6zat megtartanok. Kinek is melt6 konyorgesire kegyelmes
tekintetiink leven. Mindhogy azelott is egyeb rendbeli szalloktol exempta volt, mi is ozon immunitasban
meg akarjuk tartani. Minden rendbeli hiveinknek annak okaert hagyjuk es parancsoljuk is igen serio,
hogy megmondott Szabo Istvan hazara, es mi kegyelmes annuentiankot latva, hozza kedve ellen szollani
semmikeppen ne mereszeljen akarki is. Mert ha kik el/en cselekedni depraehendaltatnak, semmikeppen
biintetesiinkot el nem keriilik. Secus non facturi" etc. ANSJ Mureş, Acta politica, nr. 183/1631
38
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„„.lăcaş prinţesc

unde erau adăpostiţi principii, fiind scutiţi de ori ce fel de Încartiruiri"
şi, ca urmare, „„. să nu se Încumete cineva a se apropia fără acceptul acestuia (al
proprietarului) căci cine vor face altfel, nu vor scăpa fără a fi pedepsiţi". Acest drept
este întărit şi de cancelarul Kovacsoczi (Kovatsotsi, + 1634). Pe partea opusă
documentului, o scurtă notă arată că Szabo Istvan contribuie cu pervaz pe partea
strada Sâncraiului (azi Călăraşilor), pentru protejarea celor ce sălăşluiec în

dinspre

casă, fiind un loc de protejare a voivozilor. 40

Probabil, pe unele considerente de ordin economic, Szabo Istvan a intenţionat
să efectueze un schimb de proprietăţi cu numitul Borbely Istvan, însă fratele acestuia,

cronicarul Nagy Szabo Ferencz, înţelegând situaţia financiară a mezinului, îl sprijină,
achitându-i suma de 200 florini, pentru a nu mai vinde casa. Ceva mai târziu, când
cronicarul a cerut restituirea sumei împrumutate, din nou, Szabo Istvan a vrut să-şi
schimbe casa cu aceea a lui Borbely Istvan,
care cu greu a putut fi

stopată

construită

în anii 1623-1624,

de Nagy Szabo Ferencz, dând mezinului

pentru a trăi în continuare în casa părintească.

41

tranzacţie

alţi

60 florini

Şi totuşi, tranzacţia a fost efectuată,

cel târziu în deceniul al patrulea din secolul al XVII-iea, deoarece relatând
arăta:

„Die 21 januarii. A murit frate-meu mai
mic, Szabo Istvan, şi a fost Înmormântat la 23, n-a trăit mult În coşmelia schimbată cu
Borbely Istvan„." 42 Familia Borbely păstrează clădirea până după mijlocul secolului al

evenimentele din anul 1648 cronicarul

XVIII-iea,

perioadă

săi,

proprietarii

din care documentele ne
mulţi

întrucât avea mai

dezvăluie

clădire şi

unele date despre

proprietari, fie prin

cumpărare,

fie prin

moştenire.

în prima parte a secolului al XVIII-iea, unele evenimente aveau să influenţeze
viaţa culturală

locuitorilor

Transilvania, ca urmare a
elevi

şi

oraşului.

După

schimbărilor

un îndelungat pelerinaj prin Ungaria

religioase survenite în acea

şi

perioadă, numeroşi

profesori ai fostului Colegiu Reformat din Sarpatak din Ungaria (Schola

Patakiensis), la 2 decembrie 1716 sosesc la Târgu-Mureş, unde, timp de peste un an
sunt

cazaţi

în diferite locuri, între care

colţul pieţei.

43

şi

în casa

bătrânului

Borbely Samuel,

situată

la

Doar la câţiva ani, la 18 iunie 1720, acelaşi Borbely Samuel vinde partea

lui de casă tânărului Borbely Samuel cu soţia Borbely Szots Erzsebet, pentru suma de
260 florini

ungureşti,

în avans fiind

achitaţi

100 florini, urmând ca restul

în anul 1721. Coproprietari ai imobilului mai erau Kovacs lanos
40

să-i plătească

şi soţia

Borbelly

„Szabo Istvan piaczi Szentkirally ii uccabeli szegellel h6zarul vaio levei az hatalmaskodo szallok ellen
Eximaltatvan es fejedelmeknek bizonyos szallasa leven, arrul vaio levei", ANSJ Murerş, Acta Politica, nr.
183/1631.
41
ETA, I, Cluj, p.17
42
„Die 21 januar. Szabo Istvan ocsem meghala es 23-k eltemetek, nem sokat ele a Borbely Istvan cserelt
bekalyuk-hezban", Ibidem, p. 152
43
„A professiok celebraltattak a nehai Galambos Borbely Samuel felso palotajan, a hol most a mltsga gr.
Teleki Jozsef ur hazai vannak, holott is akkor volt a palota felso szegletin egy kis filegoriacska, abbol
adtak jelt dobbal a professiokra," în Koncz J6zsef, A Marosvasarhelyi Evang. Reform. Kollegium torte nete
(Istoria Colegiului Reformat din Târgu-Mureş), Târgu-Mureş, 1896, p.163. La 30 aprilie 1718 prin
contopirea şcolii din Târgu-Mureş (Schola Particula) cu rămăşiţele şcolii din Sarpatak, ia fiinţă Colegiul
Reformat din Târgu-Mureş: „Collegium Reformatum Agropolitense).
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Judith. 44 O altă tranzacţie are loc la 24 iulie 1739, când Borbely Szăts Elisabeta, cea dea doua soţie a bătrânului Borbely Samuel din Porumbeni vinde casa situată la colţul
străzilor Sâncraiului şi Sf. Gheorghe, fiului lui Borbely Samuel cu soţia Gărăg Borbala,

pentru suma de 160 florini. 45 În mai multe rânduri, documentele menţionează familia
Borbely ca proprietară a acestei clădiri, fie şi în cotă parte. În anul 1738, pe văduva lui

cetăţean al oraşului cu 2 sesii, o întâlnim impusă cu 400 florini,

Borbely Samuel, ca

46

sumă mare dacă o comparăm cu cele stabilite pentru clădirile învecinate. Aceeaşi

văduvă o mai întâlnim în registrele de impunere din anul 1741, unde figurează cu

jumătate de casă, pentru care are de achitat suma de 300 florini,
evidenţele fiscale următoare, din 1743,
anume Galam bos lozsef, căsătorit,

50

48

din 1750,

49

47

precum şi în

din 1751 împreună cu un

precum şi în anul 1753.

51

O nouă şi importantă etapă în evoluţia clădirii are loc în anul 1756 când, la 29
noiembrie, este cumpărată de contele Teleki Laszlo şi soţia Raday Eszter

52

în schimbul

sumei de 1700 florini, deci aceştia dobândesc doar o anumită cotă parte din clădire. De
altfel, unul dintre coproprietari, Borbely Samuel, la 28 februarie 1767 închiriază cele
două

locuri de prăvălie, situate în partea dinspre piaţă a clădirii, din colţul străzilor

Sf.Gheorghe şi Sâncraiului, numitului Patruban Martin. Închirierea spaţiilor este
stabilită

pentru o perioadă de 8 ani, în schimbul sumei de 80 florini pe an, urmând ca

în cazul prelungirii contractului acesta să achite câte 100 florini.

53

Nu după mulţi ani,

la 27 august 1771, acelaşi proprietar îşi cedează partea sa de proprietate,
reprezentând cele

două prăvălii,

proprietar de folosirea
deces

soţia,

spaţiului

Basa Maria,

mai

definitivă

intra în posesia
octombrie 1771.

să

54

a

lui Teleki Laszlo.

în continuare,
primească

Tranzacţia

până

550 florini,

este

la moartea sa, urmând ca
dată după

proprietăţii cumpărate.

la

apariţia

Contractul este validat la 8
văduva

neînţelegeri

sfârşitul secolului.

55

primind

şi

prin contract.

stare de dualitate a posesiunii, ce a durat timp de mai

unor

după

O consemnare ulterioară de pe document, ne face cunoscut că la 1

stabiliţi

Această

de

care dobânditorul va

aprilie, din acel an, Borbely Samuel a decedat, iar la 23 aprilie 1773
cei 550 florini

condiţionată

mulţi

între coproprietari, începând cu anul 1760,

ani, a dus

până către

Nu ştim cum au evoluat neînţelegerile şi cum s-au soluţionat

litigiile, cert fiind faptul că Teleki Laszlo va trece, după cum o să vedem, la realizarea
ANSJ Mureş, Bias, nr. 78/1720.
Ibidem, nr. 95/1739.
46
ANSJ Mureş, Impuneri, nr. 74/1738, filele 2-3.
47
Ibidem, nr.77/1741, filele 16-17.
48
Ibidem, nr. 79/1743, filele 16-17.
49
Ibidem, nr.82/1750, filele 7-8.
50
Ibidem, nr. 83/1751, filele 8-9.
51
Ibidem, nr.84/1753, filele 27-28.
52
Bir6 J6zsef, A Gernyeszegi Teleki-kastely (Castelul Teleki din Gorneşti), Budapest, 1938, p. 39.
53
„„. a Sz. Gyărgy es Sz. Kir6/ly Utztzanak a piatz felăllva/6 szege/etben leva h6zai a/att", ANSJ Mureş,
Bias, nr. 116/1767.
54
Ibidem, nr. 126, 1771.
55
Bir6 J6zsef, Ibidem, p.39 şi nota nr.366, p.108.
44
45
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unor ample lucrări de extindere şi renovare a clădirii. Privitor la această clădire şi la
proprietarii săi, de remarcat faptul că în ea s-au pus bazele întemeierii primei biblioteci
şi secţii muzeale din oraş. În anul 1763, Teleki J6zsef, fiul lui Laszlo, aduce de la Sibiu,

în „casa din colţul străzilor Sâncraiului şi Sf. Gheorghe," o frumoasă bibliotecă şi pune
bazele întemeierii unui prim muzeu de ştiinţe naturale din Transilvania, cu o colecţie
de animale, reptile, peşti şi păsări, precum şi minerale şi un laborator de fizică. După
un timp, obiectele

colecţionate

s-au dispersat

şi

multe s-au pierdut, câteva

cărţi

ajungând totuşi în biblioteca Colegiului Reformat din localitate.

56

colecţie

Museum animalium

din „Casa Teleki", istoricul Benko J6zsef

menţiona:

11

Legat de această

nunquam antehac in Transilvania visum, quod Mamalibus, Avibus, Amphibiis et
Piscibus constat instituerit Jocaveritque Cibino translatum, in liberae regiaque civitate
Agropoli ad competum p/atearum de S. Georgio, et S. Rege Stephanno nuncupatarum,
propriis in aedibus 11 Te/eki Haz"vulgo nominatis; ubi et Bibliotheca selecta il/ustrisimi
domini comitis adservatur una cum libraria supel/ectili rabili clarissimi domini Danielis
Cornides".

57

În primele decenii ale secolului al XIX-iea clădirea se mai afla în posesia familiei
Teleki.

Conscripţia populaţiei

din cartierul Sf. Gheorghe pe anul 1832

poziţia 1, ca locuitor, pe văduva lui Teleki J6zsef,
1833.

59

consemnează

la

precum şi în cea următoare din

La 11 decembrie 1839, contesa Teleki Sofia, văduva lui Teleki J6zsef, solicită

Magistratului

oraşului Târgu-Mureş să

anul 1756, prin
sarcină.

58

convenţia încheiată
reînoită

Scutirea a fost

10 florini ungureşti.

60

proprietarul de orice

cu

nu mai

oraşul, clădirea

cu sarcina

achitării

în casa ei, întrucât

a fost

anuale de

scutită

de

încă

această

către văduvă

din

veche

a sumei de

Prin rezoluţia din 27 martie 1840, Magistratul scuteşte

obligaţie

anterior

avută,

schimbul achitării celor 10 florini stabiliţi.
însemnare face

facă cazări

menţiunea că

imobilul de la

61

ca urmare a

înnobilării

din 1631, în

De altfel, încă la 11 iunie 1758, o

colţul străzilor

Sf.Gheorghe

are statut de casă orăşenească (civilis) şi nu nobiliară (nobilitaris).

62

şi

Sâncraiului

După ce a fost în

posesia familiei Teleki, timp de circa 162 de ani, la 5 octombrie 1918, Teleki Domokos
vinde casa cunoscutului antreprenor de construcţii Csiszar Lajos. În perioada
interbelică,

la 8 septembrie 1920, acesta vinde

naţionalizare, clădirea primeşte destinaţia

clădirea Băncii

de birouri la etaj

„Marmorosch"

şi spaţii

După

comerciale la

parter.
56

„„. grof Teleki J6zsef szep konyvt6rt, s e melle 61/ati gy{ijtemenyt 61/itott a Sz. Kir61y es Sz. Gyorgy utc6k

Piac fe/6/i szegleteiken fekv6 h6z6n61, mely ekkor a nemben els6 volt Erdelyben, kes6bb hanyat/ani
kezdven maradv6nydarabjai a M. V6s6rhely Ev. Ref Tanoda konyvt6r6ban tetettek", Benko Karoly,
Marosv6s6rhely szabad kir6/yi v6ros leir6sa 1862-ben (Descrierea oraşului liber regesc Târgu-Mureş
până în 1862), Sub redacţia lui Pal-Antal Sandor, Ed. Mentor, Târgu-Mureş, 2001, p.88.
57
Benko J6zsef, Generalis Transilvania, li, p.618
58
ANSJ Mureş, Conscripţii nr.13/1832, filele 1-2.
59
Ibidem, nr. 15/1833, filele 1-2.
60
ANSJ Mureş, Bios, nr. 362/1832, fila 1.
61
Ibidem, fila2.
62
„Esketes 1758, jun. 11-rol, amely szerint a Szent Gyorgy es Szent Kir6/y utc6k sark6n a telek cibilis es
nem nobilitaris, "Bi ro J6zsef, Ibidem, nota 365, p.108
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X

X

X

Din nefericire, lipsa unor documente, scrise sau desenate, fac imposibil
cunoaşterea, fie ca plan, fie ca arhitectură, a vechii construcţii. O reprezentare grafică

din anul 1820, a părţii nordice a pieţei Trandafirilor, ca şi veduta generală a oraşului din
anul 1827, a cancelistului Toth Ştefan, asupra cărora vom reveni ceva mai încolo, sunt
primele imagini mai vechi cunoscute, ele înfăţişând clădirea la scurt timp după
terminarea lucrărilor de extindere şi transformare de către familia Teleki. Cât despre
clădirea realizată de Kopeczi, din prima etapă de construire, nu ne rămâne decât să-i

intuim formele. Studiind releveul construcţiei putem aprecia că, indubitabil, planul
clădirii

a fost în formă de „L", faţă de care, cu prilejul lucrărilor din anii 1763-1768 nu a

suferit modificări esenţiale. Această formă de „L" este caracteristică loturilor foarte
mici şi scurte pe ambele laturi, pe care se construiau case cu un plan care cuprinde şi
intrarea carosabilă, ce conduce, uneori, la minuscula curte interioară. Analiza
păstrate

elementelor

arhitecturii civile

din prima

târgumureşene

etapă

de realizare a

la noul stil. Nu avem de

clădirii,

ştire dacă

vesteşte

la

trecerea

Târgu-Mureş

au

mai fost ridicate şi alte clădiri carcateristice Renaşterii, deoarece vechile tehnici ale
construcţiei

scump

şi

de lemn sau

paiantă încă

greu de procurat.

întrucât nu a existat o

mai

Adăugăm şi

breaslă

persistă,

faptul

că

la

noul material,
Târgu-Mureş

cărămida,

era o

organizaţii

de constructori. Asemenea

activitatea pe baza unor statute proprii sunt cunoscute la

lipsă

de

care îşi

Sighişoara

fiind prea
meşteri,

desfăşurau

(1513), Cluj

(1525), Mediaş (1532), Sibiu (1552) etc. Cert este faptul că din perioada Renaşterii, la
Târgu-Mureş,

parter

şi

etaj,

s-a mai

păstrat

terminată

doar o

în anul 1623 de

casa lui Kopeczi Tamas poate fi
casă

a patriciatului

clădire, aflată
către

apreciată

transilvănean,

în

piaţa

Trandafirilor nr. 61, cu

cronicarul Francisc Nagy Szabo. Oricum,

ca un monument reprezentativ al tipului de

de la mijlocul secolului al XVI-iea, care,

deşi

nu este

de talia şi valoarea arhitecturală a altor exemplare din arhitectura civilă din
Transilvania, constituie un monument de

referinţă

în arta

târgumureşeană.

În planul subsolului, pe latura aflată spre strada Călăraşilor, din prima etapă se
evidenţiază

zidurile masive ce delimitează cele patru spaţii înşiruite, ce comunică cu

coridoarele de acces la

scări.

Toate

încăperile

subsolului

prezintă

retrageri de la

aliniamentul general al parterului, cu excepţia celui de-al treilea compartiment, care,
până

în dreptul

aerisirea

străzii

spaţiilor.

arcuri de

Cele

susţinere

are o nişă îngustă, probabil, fiind dotată cu orificiu pentru

două încăperi

aflate pe

acelaşi

centrale de la parter, de pe latura

respectivă,

au

aliniament al peretelui exterior al subsolului,

formele întărindu-ne convingerea că deasupra spaţiului se afla pasajul boltit pentru
cumpărători,
Revoluţiei

spre stradă susţinut cu stâlpi de piatră. Pe latura dinspre strada

se află intrarea, urmată de o altă pivniţă. Faptul că structura subsolului este

aproape în întregime cea originală o demonstrează bolţile semicilindrice, cu unele
penetraţii,

precum

şi bolţile

în cruce cu muchiile

teşite,
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ce

acoperă spaţiile.

Singurele

modificări pot fi acele înzidiri de uşi de legătură, precum şi crearea altora noi. Cât
priveşte

parterul, în afară de zidurile perimetrale şi a unor fragmente portante din

interior, acesta nu mai are aproape nimic din elementele constructive originale. Bolţile
specifice Renaşterii au dispărut cu ocazia lucrărilor din a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea, locul lor fiind luat de bolţi cu dublă curbură, armate pe intrados cu arcuri
dublouri,

forme

transilvăneană.
că

caracteristice

barocului,

ca

stil

generalizat

în

arhitectura

Cu toate că descinde din epoca barocului, parterul sugerează, totuşi,

anterior a fost în stilul

Renaşterii.

La scurt timp de la dobândirea

proprietăţii,

Teleki Laszlo trece la extinderea

şi

amenajarea clădirii, ca o a doua etapă. Într-o primă fază, la 26 februarie 1763, la Sibiu,
în

prezenţa

lui Toldalagi Ladislau ca martor, Teleki Laszlo

Eszter încheie contractul cu Schmidt Paul,
Potrivit contractului,
construcţiei
să

fie adecvate

doleanţei

ctitorilor.

consolidate, iar cele distruse
către

investitori.

Totodată

să

să

cu

respecte

soţia

Raday

formele generale ale

preia elementele mai vechi, cu

Porţiunile

deteriorate ale

condiţia

zidăriei

urmau

ca ele
să

fie

fie înlocuite, materialele necesare fiind asigurate de
obligă să

constructorul se

primul nivel (parterul), etajul urmând
constructorul

să

constructorul trebuia

existente, în plan urmând

împreună

ca să zidească casa de la colţul pieţei.

63

urmează să primească

să

execute

bolţi

peste

pivniţă şi

fie decorat cu stucaturi. Pentru

2000 florini

ungureşti,

sau 1766 florini

lucrări

nemţeşti şi

40 creiţari. Întrucât se apreciază că lucrările vor dura aproximativ patru ani, în fiecare a
acesta va mai primi câte 24 feldere grâu, 20 găleţi de vin şi un porc gras.
Acest Schmidt Paul era un binecunoscut arhitect
(paller) din Transilvania care a activat şi la Târgu-Mureş.
Toldalagi Laszlo frumosul palat în stil baroc din actuala
1770), opera arhitectului francez Jean Louis D' Orr, azi

şi

64

supraveghetor de

lucrări

65

Realizează pentru contele

piaţă

Trandafirilor, nr.11 (1759-

adăpostind

Muzeul Etnografic.

Întrucât nu este menţionat un anume arhitect al noii clădiri, suntem tentaţi să
presupunem că Schmidt Paul este proiectantul clădirii lui Teleki.
încheiat la 26 februarie 1763, în mod clar

66

Însă contractul

menţionează că această clădire

63

a fost

„ ... a/kudtunk meg k6muves Palier Paul Schmidt 6 kg/mevel, hogy Maros V6s6rhelly szabad v6ross6ban
a piaczon a szege/eten /ev6 H6zukn61 es Fundusunkban epitsen minekunk a szegeletre ket contignati6b6/
al/o„. ", Bir6 J6zsef, Ibidem, p.135, anexa nr, IV.
64
„1-mo Az Epulet /egyen epitve mindenekben a Delineatio szerint melyet mind mi, mind 6 kglme, mind a
coramiz6/t Regiusok mai napon subscrib6/tunk„„ anny reszben a Delineatio szerint va/6 format
v6/toztatni; a mostan regi kăfalak mindenutt meg maradv6n az hol a delineatioval megegyeznek, hanem
aho/ rosszak fortifica/ni, az hol pedig meg romlottak, abban tsin6/ni tartozik, 2-do Minden materialet mi
tartozunk adni„. 3-tio A Pinczek es az a/so Tractus egesszen es mindenutt Bo/thajt6ssa/, a fels6 pedig
tisztesseges es 6/lond6 Stukatur6val leszen csin61va, a Stukatur6t is maga 6 kg/me csin6/v6n. 5-to Mi is
Paul Schmidt 6 kg/nek, ha ezen Munk6t a Conventio szerint becsu/ettel es joi meg csin6/ja, tartozunk
fizetni Fior Hung 2000 es Ketezer magyar forintokat, mellyis tesszen ezer hetsz6z hatvan nemet
forintokat, es 40 krajtz6rokat." Ibidem.
65
Man Ioan Eugen, Un monument de seamă al artei baroce din Municipiul Târgu-Mureş, în Marisia,
XXVI, Etnografie. Artă. Artă populară, Fascicola 2, lîrgu-Mureş, 2000, p. 7-23.
66
„Pechy lmre Almosdon, 1761, m6j. 10-en s 1771. m6j 3-6n kelt leveleiben irja Te/eki L6szl6 gr6fnak,
hogy v6rja a kămives pa/Iert. Va/6szinu hogy itt Schmidt P6/r61 van sz6", Bir6 J6zsef, Ibidem, p.26 şi nota
221.
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„proiectată de către noi, sub supravegherea lui Paul Schmidt",

67

deci, realizată după

indicaţiile lui Teleki. Ulterior, condiţiile contractuale au fost modificate prin noul
68
Că acesta a mai
contract încheiat la Şoroştin, din data de 12 noiembrie 1764.
executat lucrări ulterioare de renovare la casa contelui din Târgu-Mureş, rezultă din
„specificaţia" („Specification"), scrisă de mână, nedatată: „an den Graf! Telegi Joseph
seynen haus zum. Vasarhelly". Dedesubt figurează pro-memorialul contelui, cu privire
la 10.000 cărămizi, scânduri etc.

69

O însemnare de pe contract, datată la 17 ianuarie

1768, ne arată că lucrările la noua clădire au durat până la acea dată, când Schmidt
Paul încasează ultimele drepturi băneşti.

70

Destul de curând, lucrările se dovedesc a fi realizate superficial, deoarece la 1
august 1784, Wessenyei Daniel, intendentul lui Teleki, îi scrie acestuia, că „.„ nici
acoperişul

casei nu este chiar bun,

şindrilă".

Lucrările de reacoperire a clădirii au loc în vara anului 1785, însă la 23 iunie

71

primăvara

viitoare va trebui

să-l

acoperim cu

1785, intendentul reclamă contelui că „.„ peticirea nu este bună de nimic„. pe alocuri

apa a penetrat deja În case". 72 Cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum arată acelaşi
intendent în scrisoarea din 9 august 1785, lucrările de acoperire a clădirii sunt
terminate, ele necesitând costuri destul de mari.
primăvara

73

Îl întâlnim pe Schmidt Paul şi în

anului 1786, când, de această dată, proiectează şi realizează un grajd, faptul

fiind comunicat lui Teleki J6zsef la 4 martie 1786 de numitul Malnasi Laszl6.
Lucrările

impedimente,
împotrivit „.„
piaţă" şi

de extindere
conflicte

cu

şi

amenajare a
administraţia

ridicării fundamentului

clădirii

74

nu au fost lipsite de unele

oraşului,

deoarece

consilierii s-au

boltei pe teritoriu/ public situat În faţa casei lui din

ca urmare, la 11 iunie 1763, printr-o scrisoare, Teleki Laszlo se plânge

Magistratului

oraşului să

aduce prejudicii
Prin lucrarea

clădirii,

nu-l mai
ci

preconizată,

obstrucţioneze

procedează

în realizarea

lucrărilor,

întrucât nu

bine, prin acestea reconstruindu-se

strada nu devine mai

îngustă,

şi oraşul.

iar prin realizarea galeriei

boltite de sub clădire sunt protejaţi şi cumpărătorii pe timp nefavorabil. Mai arată că la
Târgu-Mureş

sunt multe clădiri care au târnaţuri (pridvoare), pervazuri cu balustrade la

stradă şi ca urmare ce este permis pentru unii să fie şi pentru alţii.

75

Arătând că „.„

„De mivel a tăllunk projectalt, es Paul Schmidt o kglmnek alta/ adott magunk e/să delineati6jat", Bir6
J6zsef, Ibidem, p. 135, anexa nr.IV.
68
„Contract mit den Hn Paul Schmidt Maurer Pal/ier zu Mvasarhely d. 12, 9br. 1764. Sorostely. Subb A A.
Fose. III, nr.34", Ibidem, p.136-137, anexa nr.V.
69
Ibidem, p.108, nota 367. O însemnare pe document a lui Teleki privind unele materiale ca 10.000
cărămizi, scânduri etc, în mod vădit arată că aceasta provine de dinainte de terminarea lucrărilor.
70
Ibidem, p. 135-136, anexa nr. IV.
71
„fedele is eppen nem j6, jăvă tavaszra ujra fel kell sendelyeztetnunk", Ibidem, p.39 şi nota nr. 368.
72
„ a f6dozas mar semmit er.„ nehany helyeken latszik a hazakba, hogy penetralt a viz", Ibidem, p. 39 şi
nota nr. 369.
73
„lstennek Dicsoseg vegbe ment feliciter", Ibidem, p.39 şi nota nr. 372.
74
Ibidem, p. 39 şi nota nr. 373.
75
„Marosvasarhelyt sok civilis h6z vagyon o/yan, melynek tornaczai, gradicsai, karfai a kăzănseges
utczara vagynak kiteve, teh6t ami szabad egyeseknek, szabad kell legyen masnak is", Bi as Istvan, MarosVasarhely regi epiteszeti emlekei (Vechi monumente de arhitectură din Târgu- Mureş), în Az ellenzek
(Opoziţia), 1931, an. XIX, Târgu-Mureş, nr. 92 din 6 august, p.3-4.
67
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fără

acele p1c1oare de piatră a fost imposibilă construcţia", înţelegem că, contrar

hotărârii Consiliului oraşului, Teleki nu a renunţat la această dorinţă, şi astfel 11 ••• faţada

casei sale din piatră este pusă În evidenţă fundamental de arcade". 76 Disputa cu
Consiliul oraşului se termină la 16 august 1763, când, la intervenţia episcopului catolic
Bajthai Antal, pe atunci preşedinte al Forului scaunal superior, se abrogă hotărârea
oraşului, comunicată la 19 iulie 1763, 77

continuarea
Noi

lucrărilor.

lucrări
două

XIX-iea, în

astfel, dispărând orice impediment în

de transformare a clădirii se

desfăşoară

Urmaşul

etape destul de apropiate.

familiei, Teleki J6zsef al 111-lea,

care, în timpul studiilor sale în Europa de vest a luat
hotărât

artistice, a

estetic decât funcţional,

clădirea

dar cu puternice urme ale
oraşului Târgu-Mureş
(Piaţa

Trandafirilor)

Lucrările

construcţiei,

modificarea

ca, în vederea

să

i se

vândă

neoclasicismului,

La 22 ianuarie 1808, Teleki

solicită

Magistratului

realizării

faţada

dinspre

unor

faţa

un lot din

modificări

la

moravuri. Prin

suprafeţei

dispariţia

publice prin
rezoluţia

de 29 stânjeni

din 23 ianuarie 1808, Magistratul

pătraţi,

2

coţi şi

3

78

ţoli,

recompartimentarea

în

vederea

încăperilor,

străzii şi

al oamenilor

încuviinţează

teren pentru care contele

pădurile oraşului.

preconizate, ele constând din acoperirea
care,

a

vinderea
plăteşte

La 2 martie 1812 mai cere Magistratului

asigurarea a 20 trunchiuri de stejar (cer) din
pentru

susţinere

implicit, a

ascunziş

acelui loc (a galeriei) de

suma de 43 florini renani şi 30 creiţari.

existente,

clădirii şi,

piaţă

clădire.

casei, respectiv galeria de sub

preconizate constau din înzidirea golurilor dintre stâlpii de

întăriri securităţii

lucrările

de noile curente

actuală caracteristică

galeriei, motivate de conte prin ridicarea aspectului
fără

cunoştinţă

mai curând pe considerente de ordin

primind forma

Renaşterii.

în prima parte a secolului al

consolidării

casei cu

Din cerere deducem

ţiglă

pereţilor

sunt necesari 10 arbori, iar

alţi

în locul
de

şindrilei

susţinere

şi

10 arbori pentru

confecţionarea acoperişului şi a scărilor. În şedinţa din 21 martie 1812, Magistratul

oraşului aprobă doar 10 trunchiuri de stejar.
Prin aceste ultimele
construită

lucrări clădirea

de Schmidt Paul fiind

imortalizată

79

înlocuită

de cancelistul Toth

Ştefan

a primit formele clasiciste, mansarda

cu actualul

acoperiş

înalt, stare de curând

din Micula în desenele sale. O

primă

„azon k6/abak nelkiil epiteni lehetetlen leven, „. piatzi haza e/6tt leva kăzhelyre a bo/tozat
fundamentumainak kitetele", Ibidem.
·
77
Ibidem, p.4.
78
„Mive/pedig azon kă/abok alta/, mel/yen hazom fekszik, egyfe/611 a' Piatz disztelenittetik mas fe/1611
pedig azo/ altal az erkă/steleneknes rejtekes menedek adattatik, es harmadik fe/611, a' tisttatalonsag alta/
in re sanitatis nem keves kar okoztatik, a mint mindezeket a' minden napi tapaszta/as bizonyittya - „. a'
publica securitas es egesseg ellen va/6 exorbitantiak is tol/a/tatnak; a' Nemes Varos is nem keveset
szepul ezek, es az ezepre vijend6 epiiletek alta/„. ", ANSJ Mureş, Bias, nr. 204/1808.
79
„„. mas fe/ăl pedig a' Piattz es Varos szepitesere nezve akarvan fede/ibe egesszen renovaltatni, es
Csereppel fedettetni, mint hogy a' Cserep fedelnek kemennyebb fa/ak kivantatnak, tehat a' kiilămben is
nem j6 elosztasu Hazamat belii/răi maskeppen el osztatni, az uij falakat a' regiekke/ ăszve foglalni
kemenj ko/tsfakka/ szandekozom erre va/6 nezt okvetet/en sziiksegem leven az Pal/eroknak fel adasok
szerent Tiz szal kolts f6rnak es ugyan annyi Graditsnalk va/6 in summa Hussz szal Cserefakra", Ibidem, nr.
214 I 1812.
76
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reprezentare este acuarela realizată în anul 1821, ce reprezintă partea de nord a Pieţei
Trandafirilor (Platea Pocloş), din zona de intersecţie cu strada Călăraşilor, lucrarea
făcând parte din suita celor 13 vedute urbane ale oraşului. Valoroasă este şi veduta
generală a oraşului (Libera regiaque Civitas Seculica Maros Vasarhely), din anii 1824-

1825, transpusă pe placă metalică de sculptorul clujean Nagy Samuel

80

,

ea înfăţişând

latura sudică a clădirii, dinspre strada Revoluţiei. Cu excepţia portalului, ulterior
modificat, întreaga construcţie şi-a păstrat forma primită în anul 1812.
Ca plan, clădirea are forma de „L", cele două aripi cu câte 9 axe fiind apropiate
ca lungime: 30 m la corpul situat spre strada Revoluţiei şi 32 m la cel dinspre strada
Călăraşilor. Zidurile netede ale parterului, în grosimi de 85-95 cm, sunt străpunse de

ferestre în arc bombat, situate la acelaşi nivel şi fără excepţie ca dimensiuni. Intrările se
aliniază ferestrelor şi nu au elemente decorative deosebite de cele ale ferestrelor. La

etaj ferestrele au ancadramente dreptunghiulare. Pe faţada sudică (strada Revoluţiei)
ele sunt grupate câte una, două sau trei, în patru travee. Spre deosebire de parter, la
etaj intervin elemente de articulare valoroase pentru dubla lor însuşire: plastică şi
structurală,

constând din pilaştri dorici ce împart câmpul în cele patru panouri, în

ritmul 2-3-1-3. Axa principală, ce cuprinde la parter intrarea, iar la etaj o fereastră, ea
formează

o travee

vestice (strada
panouri,

determinantă

în

Călăraşilor), prezintă

afară

o articulare

două

în ritmul 3-3-3. Cele

de perechea de

identică, pilaştrii

niveluri ale

ciubuc simplu profilat, cu retrageri, ce

serveşte

pilaştri

faţadelor

dorici.

Faţada

aripii

dorici delimitând trei
despărţite

sunt

ca punct de pornire a

printr-un

pilaştrilor

etaj, el fiind întrerupt doar de portal. Toate ferestrele sunt dreptunghiulare

de la
şi

au

ancadramente executate în tencuială, cele situate în panoul central având deasupra o
naştere

închidere în plin cintru, dând
Deasupra ferestrelor,

până

sub

la timpane adâncite în grosimea peretelui.

streaşină,

se

află

friza care

conţine decoraţii

constând

din panouri reprezentând o înşiruire de triglife şi metope, care, între ferestrele în plin
cintru dinspre strada
două

Călăraşilor

sunt grupate câte trei.

Faţadele

interioare ale celor

aripi dispun la parter de foişoare boltite, arcadele din cărămidă sprijinindu-se pe

stâlpi masivi de

cărămidă,

pe când la etaj acoperirea se

realizează

prin tavane

susţinute

de patru perechi de stâlpi de lemn. Acoperişul înalt, în două pante repezi unite la
coamă,
ţiglă

ce merge paralel cu strada, are o şarpantă masivă de lemn şi învelitoare din

solzi.
Analizând structura parterului, constatăm că aici au avut loc transformări ce

vizau adaptarea lui scopurilor comerciale. La acest nivel, pe toate laturile,

încăperile

sunt dispuse cu latura îngustă spre stradă, unde sunt situate şi intrările. însă
restructurările

majoritatea

succesive au alertat sistemul iniţial de acoperire a spaţiului interior,

încăperilor

având

bolţi

boeme sau cu

dublă curbură

ce se

sprijină

pe arce

dubleuri, amintind de perioada barocă în care au fost realizate, dar şi bolţi
Nagy Samuel, Profesor de desen şi gravor pentru ştampile. S-a născut la Aiud, la 7 februarie 1783 şi
moare la Cluj, la 30 septembrie 1845.A realizat numeroase gravuri cu diferite personalităţi, alte lucrări
de artă, între care şi gravura după desenul lui Mikolai Istvan {Toth Ştefan de Micula).

80
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semicilindrice, provenind din perioada Renaşterii, când a fost realizată clădirea. Pe
latura sudică se află intrarea, aşezată asimetric, între axa a cincea şi a şaptea. Portalul,
cu forme monumentale, ce se înalţă până la nivelul ferestrelor de la etaj, este de dată
mai recentă, din perioada interbelică, când aici funcţiona Banca „Marmorosch". Este
realizat din piatră artificială şi conţine doi pilaştri ornamentaţi cu motive florale, ce
mărginesc intrarea în formă de mâner de coş. Coridorul carosabil de acces are o boltă
armată cu arcuri dublouri, tot în formă de mâner de coş, legând strada cu modesta

curte interioară, la fiecare travee având câte o stucatură pe boltă. În partea dreaptă a
coridorului se deschide monumentala casă a scărilor ce duce la vestibul şi la o cameră
lungă

care comunică cu foişorul şi încăperile etajului. Atât scările, uşa de intrare, cât şi

lambriurile sunt confecţionate din lemn. Aici remarcăm cele două camere mai mari,
saloanele de onoare, de câte 8,70 x 8,57 m şi 7,05 x 6,60 m, cu vedere la stradă. Pe
fiecare

aripă

camerele

longitudinal. Din
despărţiturile

păcate,

încăperile
După

o

anfiladă

funcţională

armonia

realizate ulterior,

La rândul ei, aripa
duce la

alcătuiesc

datorită

vestică posedă

uşi

de

legătură,

dispuse în axul

a încăperilor originale este

deselor

scară

o

cu mici

schimbări

de acces ce

de

conturbată

folosinţă şi

porneşte

de

de proprietate.

din curtea

interioară

ce

de serviciu de la etaj.
clădirea

anul 2000,

renovată,

a fost

utilizări: spaţii

primind diferite

comerciale la parter, sedii de firme la etaj, fiind un punct de

atracţie

nu numai

comercial, dar şi arhitectural.
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releveul RAGCL

Mureş,

situaţie
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oraşului Târgu-Mureş să-i

faţadei clădirii.

4. Privilegiul din 14 iulie 1631 dat de principele Gheorghe Rakoczi I.
5. Gravura lui Toth Ştefan de Nicula, din anul 1821.
6. Veduta

generală

indicarea

a

oraşului,

Ştefan

de Nicula, cu

clădirii.

7. Casa Kopeczi - Teleki. a clădirii

din anul 1827, a lui Toth

dinspre strada

Faţada clădirii

dinspre strada

Călăraşilor;

b-
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Revoluţiei.
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10. Casa Kopeczi -Teleki. Releveul din anul 2006, întocmit de S.C. Proiect S.A„ Plan
etaj.

11. Casa Kopeczi - Teleki. Releveul din anul 2006, întocmit de S.C. Proiect S.A.
Faţada

din strada

Revoluţiei.

12. Casa Kopeczi -Teleki. Aspect din anii 1950-1955.
13. Casa Kopeczi - Teleki. Starea actuală. a - Faţada dinspre strada Călăraşilor; b Faţada

dinspre strada

Revoluţiei.

14. Casa Kopeczi -Teleki. a - Portalul; b - Scările de acces la etaj.

SUMMARY
THE „KOPECZl-TELEKI HOUSE„ -THE OLDEST MONUMENT
OF CIVIL ARCHITECTURE IN TÂRGU-MUREŞ
The oldest civil building in

Târgu-Mureş

is located at no.1 on

Revoluţiei

Street. I was

built in 1554, with a basement and a ground floor, by the town magistrate judge, in the
Renaissance style. After 1600 the building was owned by Ioan Nagy Szabo, father of the
chronicler Francisc Nagy Szabo. ln 1631, while

Ştefan

Szabo, brother of the chronicler, was the

owner of the building, it was ennobled by Prince Gheorghe Rakoczi I.
At the middle of the 181h century the building gradually became property of the Teleki
Laszlo family who begam ample enlargement works in 1756 by adding a storey and internai
decorations. Other internai decorations were made in 1802 whwn the archways were enclosed
and in 1812 when the upper floor was given its present shape.
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a

Qj ?

fU

1pm.
b

Casa Kopeczi - Teleki. a - Planul de situaţie cu cartarea clădirilor;
b - Plan subsol, după releveul RAGCL Mureş, din anul 1994
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012345

Q

Zidărie iniţialii

E:j~~::.'!

Zidărie demolati

ezzmaaa

Zidărie

ullerioarii

00

b
Casa Kopeczi - Teleki. a - Plan parter; b - Plan etaj;
după releveul RAGCL Mureş, din anul 1994
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22 ianuarie J 808. Teleki Iosif cere Magistratului oraşului Târgu-Mureş
să-i vândă un teren din faţa casei pentru modificarea faţadei clădirii
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•• ;>

a

b
Casa Kopeczi - Teleki. a - Faţada clădirii dinspre strada
Călăraşilor; b - Faţada clădirii dinspre strada Revoluţiei
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S.C. PROIECT S.A. Faţada din strada Revoluţiei
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a

b
Casa Kopeczi - Teleki. Starea actuală. a - Faţada dinspre
str. Călăraşilor; b - Faţada dinspre str. Revoluţiei
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a

b
Casa Kopeczi - Teleki. - Portalul; b - Scările de acces la etaj
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CASA „PĂLFFY" - CEL MAI VECHI MONUMENT
ÎN STIL BAROC DIN TÂRGU-MUREŞ
În perimetrul vechiului centru istoric al municipiului Târgu-Mureş, 81 pe latura
de sud a străzii Bolyai, la nr. 12, se află una dintre cele mai vechi clădiri civile din
localitate şi presupunem, prima realizată în stil baroc. Clădirea face parte din lista
şi

monumentelor istorice
Ansamblurilor

şi

de

artă, aprobată

cunoscută şi

numele de familie al ultimilor proprietari.
Tema casei, în general, o
obiect

neînsufleţit,

cămin,

locul de autorealizare a

contră,

din

comunităţii

sub denumirea de Casa Palffy,

abordăm

grijă,

cu

casa constituie un

spaţiu

fiecărui

comunităţii. Totodată,

membru al

şi

al

vieţii,

ea constituind un

considerăm că

o

poartă

contribuţie

oferă

o au

ocazia

comparaţii.

celui

următor,

în urma numeroaselor
secolul al XVII-iea, este

locuinţe

din

Târgu-Mureş, aparţinând

este destul de greu de realizat. Pe

războaie, dispariţia
determinată şi

construcţii

de accidente, amintim

Fără

din lemn.
totuşi

secolului al

lângă clădirile

distruse

caselor construite, îndeosebi a celor din

de numeroasele accidente

şi calamităţi

Un prim factor de distrugere l-au constituit incendiile, datorate
numeroase

casa

cunoaşterea

fotografiile, mai vechi sau mai noi, ce ne

O reconstituire a fondului de
XVII-iea, dar

după

deoarece nu avem de-a face cu un

din care face parte la un moment dat. De aceea,

planşele, schiţele şi

de a face unele

a Monumentelor,

82

trecutului acestei case devine o necesitate, la care
descrierile,

Naţională

Siturilor Istorice, având codul MS - li - m - B - 15483, ca monument

caracteristic stilului baroc. Mai este

amprenta

de Comisia

a avea

intenţia

naturale.

şi existenţei

a

de a trata mai pe larg acest gen

câteva. Un asemenea dezastru a avut loc în anul 1617,

când ard două case în Piaţa Trandafirilor (Pocloş);
de la casa lui Gall Mihai din strada

Revoluţiei

83

un altul, la 2 aprilie 1623, provenit

(Sf. Gheorghe), mistuie

până

la temelie un

Dintre cele trei nuclee ce constituiau localitatea medievală, zona pieţii Bolyai (fostă Sf. Nicolae) este
cea mai veche, ea fiind pomenită începând cu anul 1567, însă o putem considera ca existentă încă în
secolul al XIV-lea."1567: p/atea Sancti Nicolai, 1586: Zen Mik/os Vtczajaban, etc, în Vigh Karoly,
Marosv6s6rhelyi helynevek es făldrajzi kăzszavak (Denumiri de locuri şi geografice din Târgu-Mureş),
Miercurea Ciuc, Ed. Pallas-Akademia, 1996, p.202-203 pentru strada Sf. Nicolae; Ioan Eugen Man,
Aspecte privind evoluţia istorică a oraşului ITrgu-Mureş până la 1848. I. De la începuturi pînă la sftrşitul
sec. XVI., în Marisia, XIII-XIV, 1984, p. 157, 160-161.
82
în tradiţia orală a locuitorilor oraşului, s-a păstrat ideea că în această casă ar fi locuit ultimul călău al
oraşului. Documentele nu confirmă tradiţia, ea putând fi pusă pe seama faptului că, de-a lungul anilor, în
această casă, au locuit oameni ai legii, printre care un judecător suprem şi un avocat. De altfel, călăii îşi
aveau locuinţa la marginea oraşelor, în zone izolate şi nicidecum în centrul acestora.
83
Memorialu/ lui Nagy Szabo Ferencz din ITrgu-Mureş (1580-1658), Bucureşti, Ed. Kriterion, 1993, p.168
(în continuare: Memorialul). Traducerea s-a făcut după lucrarea: Maros-V6s6rhelyi Nagy Szabo Ferencz
memorialeja, apărută în ETA, I, Cluj, 1855, p.39-168.
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.

d"

număr de 57 case; 84 la 13 martie 1662, turcii stabiliţi în oraş produc un mcen 1u;

la nici un deceniu

distanţă, un altul, să distrugă numeroase clădiri.

86

85

ca,

La 3 ianuarie

1704, curuţul Kaszas Pal cu oamenii săi distrug numeroase clădiri, între care şi casa
iezuiţilor, 87 iar la 7 aprilie 1783, numai în strada Călăraşilor un puternic incendiu
mistuie un număr de 12 case. 88 Şi dacă la acestea mai adăugăm calamităţile naturale,
la fel de distrugătoare, precum inundaţiile sau vânturile puternice, avem explicaţia
numărului scăzut al clădirilor păstrate, provenite din secolul al XVII-iea sau din cele

anterioare. Pentru că, trebuie să menţionăm faptul că, din perioada anterioară clădirii
ce formează obiectul prezentului studiu, s-au mai păstrat doar două clădiri civile: Casa
Kopeczi, din strada Revoluiţiei nr. 1, realizată în anul 1554 şi casa cronicarului Francisc
Nagy Szabo din Piaţa Trandafirilor nr. 61, edificată în anul 1623.
Clădirea din strada Bolyai nr. 12 (corpul „A") prezintă o indiscutabilă amprentă

a spiritului baroc, fiind primul edificiu din oraş ce prezintă influenţe ale acestui stil.
Clădirea se află în vecinătatea unor monumente de seamă din piaţa Bolyai, tot în stil

baroc, dar mai târziu realizate, precum: Prefectura Veche (1745-1843), Biblioteca
Teleki (1799-1803); Internatul Colegiului Reformat (1802-1803) sau Tabla Regească,
iniţial Casa Kendeffi (1789). Născut în Italia, acel rezervor de unde apar toate mişcările
importante în arta Apusului, barocul se răspândeşte în restul Europei, bineînţeles
acomodându-se gustului public, împrejurărilor locale sau temperamentului artiştilor.
Cercetări

mai vechi şi mai noi statornicesc începutul barocului din Transilvania în

ultimele decenii ale secolului al XVII-iea, elemente
Sânmiclăuş,

prin stucaturile complicate

şi

răzleţe apărând

la castelul din

frontoanele cu vârful suprimat,

însă

forme perfect închegate ale barocului, pentru început le întâlnim în arhitectura
a principatului, la Cluj-Napoca

şi

Alba Iulia. Spiritul modern al epocii a putut

primele
miliară

pătrunde

în Transilvania după înfrângerea turcilor, efectul înnoitor producându-se prin instalarea
barocului austriac târziu în toate domeniile. Prin Diploma
consfinţeşte

noua

jumătate. Alături

„constituţie"

de celelalte

a Transilvaniei, care

măsuri

politice

barocul - ca stil oficial - este aliniat noii

şi

Leopoldină

dăinuie

din 1691, se

mai mult de un veac

economice luate de noua

tendinţe

şi

stăpânire,

politice a Imperiului Austriac, astfel

încât, cu prima jumătate a secolului al XVIII-iea, arhitectura şi decoraţia barocă
dobândesc contururi tot mai pregnante în fenomenul artistic transilvănean.
Deşi
Renaşterea,

apreciat de

biserică şi

a avut tot ca

şi

transilvănean,

întârziat ca

şi

aceasta un caracter specific. Nu avem surse sigure care

să

nobilime, barocul

ilustreze faza de început a barocului în Transilvania şi implicit la Târgu-Mureş. Ştim
doar că dorinţa de decorare a casei s-a menţinut şi la edificiile noi, apărute în perioada
84
85

„uliţa Sfântu Gheorghe s-a aprins de la casa lui Gal Mih61y şi au ars 57 de case", în Memorialul, p.189.
Traian Popa, Monografia oraşului Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Ed. „Corvin", 1932, p.126; Sz.Okl, VI,

1603-1698, Cluj, 1897, p.270-271.
Sebestyen Gheorghe, O pagină din istoria arhitecturii României. Renaşterea, Bucureşti, Ed. Tehnică,
1987, p. 165.
87
Orban Balazs, A szekelyfăld leirasa (Descrierea secuimii), voi. IV, Pest, Ed. Rath M6r, 1870, p.115
88
KF, seria li, nr.10, Târgu-Mureş, 1937, p.19
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„urbanizării" localităţii. Manifestându-se în toate domeniile, sociale şi spirituale,

barocul devine un fenomen de ansamblu. În viziunea lui Alexandru Ciorănescu, barocul
este „epoca cea mai

glorioasă şi

mai fertilă pe care a cunoscut-o

vreodată

gândirea

umană. Este vorba de două secole, sau poate numai de unul singur, care este posibil să

nu aibă termen de comparaţie nici măcar În secolele cele mai strălucitoare din
antichitate".

89

Cu excepţia unor elemente decorative întâlnite la porţile cetăţii din Alba

Iulia, barocul transilvănean cuprinde forme relativ simple, cu o morfologie modestă, în
care linia curbă apare doar la unele elemente de detaliu, fără a se ridica la formele
exuberante, caracteristice monumentelor baroce din ţările Europei centrale. O
particularitate aparte o prezintă locuinţele realizate în mai toate oraşele, care
păstrează

tipologia

îngustă,

tradiţională

intrarea fiind

elemente stilistice cu o
întâlnite în Europa
Cât

asigurată

perioada

sau

orăşeneşti, dispusă

deosebită,

o valoare

acesteia, proprietarii pe care i-a avut, ca

şi

de la

lacunară,

iar documentele sunt

fiscale

şi recensămintelor populaţiei

aflat€ la Arhivele

Primăriei Târgu-Mureş,

ale

specialitate, reconstituim în parte

şirul

executantul

alte date privind trecutul ei istoric, literatura

în date. De aceea, prin intermediul actelor de carte
civilă

comparabile cu cele

Târgu-Mureş,

sărace

registrelor de stare

numai incidental

centrală.

realizării construcţiei

de specialitate este deosebit de

faţada principală,

pe

prezintă

prin curte. Acestea

configuraţie şi

occidentală

priveşte

a casei simple

proprietarilor

puţine şi

funciară,

Naţionale
şi

precum

din

al

adeseori

evidenţelor

Târgu-Mureş,

al unor

lucrări

de

clădirii.

În istoria dedicată oraşului Târgu-Mureş, publicată în anul 1942, Kiss Pal face
menţiunea că această clădire

jurul anului 1640, de

ridicată

a fost

către judecătorul

în

urmă

cu aproximativ 300 ani,

principal Tolnay Janos de

Şilea

adică

în

Nirajului, într-un

frumos stil baroc, aceasta fiind şi prima indicare a datei realizării clădirii. În anul 1885,
trece în proprietatea familiei Palffy.
cei doi proprietari, sau la

alţii,

° Fără a se mai aduce alte completări privitoare la

9

care au mai fost, aceste date sunt preluate de unii

autori. 91 De un real folos, la cunoaşterea ctitorului, mi-a fost lucrarea lui Palmay J6zsef
privitoare la familiile nobiliare din fostul comitat Mureş-Turda,
89

92

deşi datele despre

Alexandru Ciorănescu, Barocul sau descoperirea dramei, Ed, Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p.26.

90

A Bolyai-utcaban a tobb mint 300 eves, selyei To/nai Janos ite/6mester {1885-tol Palffy) haza a maga
11
6si formajaban tesz bizonysagot Vasarhely szep barokk ep0/eteir61", Kiss Pal, Marosvasarhely tărtenete,
(Istoria Târgu-Mureşului), Târgu-Mureş, 1942, p.54.
Fodor Sandor - Bales Ărpad, Marosvasarhely utikalauz (Ghidul Târgu-Mureşului), Târgu-Mureş, Ed.
lmpres, 1996, p.37, poziţia 81; Keresztes Gyula, Marosvasarhely regi epU/etei (Clădiri vechi din TârguMureş), Târgu-Mureş, Ed. Difprescar, 1998, p. 119-120, poziţia 120.

91

92

,,Literati Tolnay lmre 1609-ben nyert czimeres nemes/eve/et, melynek Jeszarmaz6t a kovetkez6 tab/an
vannak fe/t6ntetve:
Nagy Ivan Tolnay Mik/6st, ki 1591-ben a kolsmonostori conventben requisitornak nevezetett, szinten
ezen csalad 6seihez soro/ja.
A tab/an felt6ntettek kozUI Istvan kulfoldi akademian vegzett s taner lett, 1686-ban azonban elhagyja
palyat s folyfalvi birtokara vonul. Pal 1690-ben a csatb6n esik el, fia Janos katholizat, 1765-ben fiscalis
direcktor as kincstari tanecsos lett, 1770 marczius 16-an halt meg." Palmay J6zsef, Marostorda
varmegye nemes csaladdjai (Familii nobiliare din comitatul Mureş-Turda), Târgu-Mureş, Ed. Adi Arpad,
1904, p.138.
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unele persoane sunt lacunare. Un Tolnay Mikl6s ce îndeplinea funcţia de arhivist la
Conventul din Cluj-Mănăştur, probabil, este cel mai vechi şi mai cunoscut reprezentant
al familiei. Cert este faptul că în anul 1609, Tolnay lmre Literatul (Literati Tolnay lmre)
de Şilea Nirajilui şi Sânvăsii (selyei es szentlasz16i), tatăl lui Tolnay Janos, este înnobilat.
Din nefericire, despre Janos, ctitorul clădirii, autorul nu prezintă nici o dată, doar faptul
că a avut un fiu, Istvan, şi acesta cunoscut doar între anii 1660-1680. El a absolvit

studii academice în străinătate, ca în anul 1680 să se retragă pe moşia din Foi
{Folyfalva), azi cuprinsă în comuna Crăciuneşti. Soţia lui era Judith din llieni (llefalva),
judeţul Harghita. La rândul său, Istvan a avut doi copii, primul fiind Pal, căsătorit cu

Mikl6sy Bora, decedat în anul 1690 în bătălia de la Zărneşti, al doilea, Ferencz, despre
care nu avem nici o ştire. Analizând arborele genealogic al familiei Tolnay, putem
aprecia că ctitorul clădirii a trăit cel puţin în primele şase decenii ale veacului al XVIIiea, deci, datarea din jurul anului 1640 o considerăm corectă.
Însă, fişa tehnică a imobilului, aflată la SC. Locativ SA, ca fost administrator al
clădirilor intrate în proprietatea statului, după anul
realizată

1950, indică clădirea ca fiind

în anul 1579, fără a exista un suport documentar care să confirme datarea.

Opinăm însă că

anul 1579 nu poate fi luat în considerare, întrucât în acea perioadă a

secolului al XVI-iea barocul, ca artă acceptată şi dezvoltată în Europa centrală, încă nu a
pătruns

în Transilvania. Nu putem

precum Pal - Antal Sandor, bun
XVII - XIX. Categoric, o

consideră

să

nu

cunoscător

ca fiind o

luăm

în

seamă

al istoriei

aprecierile unor istorici,

oraşului

din perioada secolelor

casă particulară, fără

a fi

vreodată

o

clădire

publică şi foarte apropriată de formele stilului baroc. În ceea ce priveşte data realizării,

o

apreciază

Regeşti

la

funcţionar

ca fiind produsul secolului al XVIII-iea, probabil

Târgu-Mureş,

în anul 1754, presupunem de

după

către

stabilirea Tablei

sau pentru un înalt

al instituţiei respective. Nu exclude nici posibilitatea ca această clădire să fi

fost ridicată de către cunoscutul meşter al epocii respective, numitul Turk Antal {1750-

1798), care de la vârsta de 29 ani a activat

şi

la Târgu-Mureş. Aceasta ar presupune

faptul că meşterul ar fi realizat casa Palffy cel mai devreme în anii 1780-1785, după ce
a trecut la realizarea unor importante lucrări la Târgu-Mureş. Privitor la acest meşter,
în nici una dintre lucrările de specialitate consultate, nu întâlnim referiri la realizarea
de către acesta a casei Palffy.
dată posibilă

când a fost

93

De aceea, apreciem perioada din jurul anului 1640 ca

construită clădirea.

Pentru un timp destul de îndelungat, nu mai avem date privitoare la clădire
sau

la

proprietarii acesteia.

menţionează

Nicolae,

94

ca proprietar,

Conscripţia

locuitorilor din

10 decembrie 1849

pentru imobilul nr. 1258 {571) din cartierul Sfântu

pe văduva Tolnay Janosne, născută Szentivani Susana, care avea venituri de

la ţară. În clădire locuiau: văduva Turi lstvanne,

născută Bors Ana, Domokos Lajos de

Bir6 J6zsef, A Gernyeszegi Te/eki - Kastely (Castelul Teleki de la Gorneşti), Budapest, 1938. în această
lucrare, cât şi în altele, sunt enumerate mai multe construcţii realizate de către Ti.irk Antal, fără ca
această clădire să fie amintită.
94
ANSJ Mureş, Conscripţii, Recensământul populaţiei din cartierul Sf. Nicolae,nr.37/1849, filele 56-57.
Datele finale s-au încheiat la 20 decembrie 1849.
93
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profesie croitor şi Hegedus Maria cu fiul Samuel. Potrivit datelor furnizate de Kiss Pal,
în anul 1885, clădirea, atunci având ca adresă poştală strada Bolyai nr.15, este
cumpărată de Palffy Mihaly, cunoscut avocat din Târgu-Mureş, împreună cu soţia,

Palffy Julianna. Tot în acest an sunt efectuate procedurile legale de luare a clădirii în
evidenţa fiscală a municipiului cu stabilirea taxei de impunere. 95 Născut la 11 mai 1843

la Tărceşti, lângă Odorheiu Secuiesc, acest Palffy Mihaly

96

urmează şcoala primară la

Cristuru Secuiesc, apoi la Cluj, ca, în iulie 1876,

să-şi

După

la Târgu-Mureş, rămâne în localitate

o perioadă de practică desfăşurată
funcţia

îndeplinind
şi

ia

licenţa

de avocat la Budapesta.

de adjunct al procurorului general din judeţul

de consilier juridic la Protopopiatul Unitarian. Urmând firul

Mureş-Turda,

precum

cercetărilor, aflăm că

Palffy Mihaly, căsătorit cu Julianna, a trăit 65 ani, şi a decedat la Târgu-Mureş, la 27
noiembrie 1908.
Casa Palffy.

97

Deşi

De la numele acestui proprietar s-a păstrat şi denumirea clădirii, de

1885 este indicat ca anul când familia Palffy

proprietăţilor oraşului,
anul 1898,
cu

casă şi

98

indică totuşi

faptul

că

imobilul din strada Bolyai nr. 15, la

şi poziţia

nr.1148, cu

proprietatea lui Tolnai Reginald. Faptul ne surprinde,
luarea în

evidenţă

casa, Registrul

ca anexă la vasta lucrare topografică a oraşului terminată în

curte de 1329 mp,

pune pe seama faptului

cumpără

că

fie s-au

menţinut

a noului proprietar s-a

grădină

poziţia

de 2140 mp,

însă această

nr. 1147,
formează

catagrafie o putem

datele ultimului proprietar Tolnai, fie

fă,ut

că

mai târziu.

Începând cu secolul al XX-iea datele privind proprietarii clădirii devin tot mai
exacte. Foaia de Carte Funciară nr. 3762 Târgu-Mureş

99

indică faptul că asupra

imobilului de sub top nr. 1222/2, ca teren în Pasajul Mare cu 158 mp şi top nr. 1223/1,
ca teren cu

casă

în strada Sf. Nicolae, cu 673 mp, la 20 mai 1910, este înscris dreptul de

proprietate în favoarea lui Palffy Ilona, ca
impuneri pe anul 1919, face
formează

proprietatea

menţiunea că

aceleiaşi

moştenitoare.

La rândul

său,

Registrul de

imobilul din strada Bolyai nr. 15 (azi nr.12),

Pâlffy Ilona, cu un teren în valoare de 34650 coroane,

pentru care achită un impozit de 259 coroane şi 88 fileri.

100

Următoarea însemnare din

Cartea funciară, din 30 octombrie 1946, arată că „În baza deciziunei de predarea
moştenirii

nr. 1116/1945 a Jud. Mixtă Tg.Mureş dreptul de proprietate asupra

imobilului de sub nr. ord A+1. se intabulează cu titlul de drept de succesiune În favoarea
văduvei

lui Szab6 Dionisie, născ. P6/ffy Lenke." Iar la 26 ianuarie 1956, în temeiul

Decretului nr. 11/1951 şi al Sentinţei Civile nr. 1305/1955 a Tribunalului Popular al
Oraşului Târgu-Mureş,

Prin

Hotărârea

imobilul trece în proprietatea statului român, ca bun

nr. 49, din 24 iulie 1997, a Consiliului Local Municipal

părăsit.

Târgu-Mureş,

ANDJ Mureş, Acte administrative, nr. 4920/1885, filele 2, 5, 6.
Szinnye J6zsef, Magyar ir6k e/ete es munkai (Viaţa şi opera scriitorilor maghiari), voi. X. 6t6csa-Popea,
Budapest, 1905, p. 178.
97
Conform Registrului de decese pentru anul 1908, poziţia nr. 505, aflat la Primăria Municipiului Târgu-

95

96

Mureş.

Arhiva Compartimentului arhitect şef, a Primăriei Municipiului Târgu-Mureş.
Aflată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Târgu-Mureş, Biroul de carte funciară.
100
Maros-Vasarhely sz. Kir. Varos te/ekertek-ad6j6nak kivetesi lajstroma az 1919-ik evre, Târgu-Mureş,
1919, p. 10.

98

99
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clădirea trece în administrarea Academiei de Artă Teatrală din Târgu-Mureş, după care,
noul administrator a trecut la realizarea unor lucrări de extindere şi amenajare la
clădire.

vechea

La data realizării clădirii, strada Bolyai încă nu exista, în locul ei fiind „Pasajul
Mare" (Nagy-Koz), ce lega pietonal piaţa Bolyai (Sf. Nicolae) de piaţa Trandafirilor (str.
Pocloş). Documentar, pasajul este amintit încă din anul 1575: „popular Ulicioara care

duce până la strada Sf. Nicolae", iar din 1676 ca Pasajul Mare.

101

În ultimul sfert al

secolului al XIX-iea s-a trecut la amenajarea pasajului, ca în anul 1882, odată cu
terminarea lucrărilor de pavare a trotuarelor, acesta

să primească denumirea de

strada Bolyai. Lucrările de lărgire şi modernizare a noii străzi solicită demolarea,
parţială sau totală, a mai multor clădiri din stradă, cu săpături masive de pământ, noul

aliniament al străzii fiind mai retras, spre clădire, cu 3-4 m. Cel puţin pentru partea
superioară a străzii, pe tronsonul cuprins între intersecţiile cu străzile Koteles Samuel
şi Justiţiei, noul aliniament a fost, probabil, realizat după 1900, întrucât harta din 1898
indică încă vechea situatie. Cu ocazia acestor lucrări, intrarea frontală de la demisol a

fost înzidită, în dreptul acesteia, aproape pe întregul aliniament fiind realizat un zid de
sprijin. Potrivit fişei tehnice a monumentului la care ne-am mai referit, în anul 1889
este realizat corpul de clădire („B"), situat în prelungirea monumentului, precum şi
corpul „C", amplasat lateral în curte. Această ultimă clădire este realizată însă mai
târziu, după anul 1900, deoarece harta oraşului din anul 1898 nu o prezintă ca
existentă.

Din punct de vedere planimetric, casa orăşenească din secolele al XVII-iea şi al
primă formă

XVIII-iea, în general, cuprinde trei tipuri de planuri. O
rectangulară,

compact

distribuite celelalte

grupată,

încăperi.

obiectul prezentului studiu.

ce dispune de un vestibul la parter, în jurul

Este tipul de

Următorul

faţada principală dispusă

„L", cu

profunzimea

curţii.

Mai

puţin

de plan este aceea

casă

de care

aparţine şi

căruia

edificiul ce face
formă

tip, destul de des întâlnit, este cel în

în aliniamentul

sunt

străzii şi faţada laterală dezvoltată

folosit este planul în

formă

de
în

de „U", el fiind tot mai mult

întâlnit în secolul al XIX-iea, la casa patriciatului înstărit sau la casele nobiliare.
Structural,
plan de
de

clădirea

se

desfăşoară

pe

două

formă dreptunghiulară, clădirea prezintă

niveluri.

spre

stradă

Grupată

latura

compact, pe un

îngustă,

cu o

lăţime

9,41 m, laturile lungi fiind de 17,81 m. Demisolul, ce se întinde sub parter

aproximativ pe 2/3 din suprafaţă, are pereţii perimetrali în grosimi de 80 cm, iar cei
interiori de 78 cm, ce circumscriu trei

încăperi: două

5,ol x 3,7 m, aflate sub corpul principal, a treia

a câte 5,01 x 5,60 m, respectiv

încăpere

de 10,25 x 2,21 m,

aflată

sub

traveea mai îngustă a clădirii. Pe axa centrală, spre stradă, se află micul spaţiu de sub
foişor, încăpere

care, odinioară făcea legătura cu fostul pasaj. Odată cu realizarea

actualei străzi, prin lucrări de aliniere şi terasamente, intrarea respectivă a fost înzidită,
spre stradă fiind realizat un zid de sprijin. Zidăria de cărămidă, de 65 cm la pereţii
101

„1575: vulgo Szent Miklos Uttzara meno Sikator", „1676: mely h6zunk vicinussi ab una a fel meno
nagy koz ab altera Deak Andras h6zok", Vigh Karoly, op.cit., p.151.
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perimetrali şi 50 cm la cei despărţitori ai parterului, cuprinde încăperile, toate
structurate în două tronsoane paralele. Este tipul de casă al cărei plan menţine încă
formele arhaice ale casei simple, realizate într-un singur tract, păstrând tradiţia
locuinţelor ţărăneşti din zonă. Partea principală a construcţiei o constituie cele trei
încăperi înşiruite, de formă aproximativ pătrată, respectiv de câte: 5,65 x 5,06 m, 4,10
şi

x 5,60 m

5, 70 x 5,08 m. Sistemul de acoperire a încăperilor propriu-zise este cel al

boltirilor cu calote boeme, „a vella". Cel puţin bolţile încăperilor mai importante au
avut stucaturi, care, în zona lor centrală aveau frumoase decoratiuni executate în stuc.
Încăperii de mijloc îi atribuim funcţia de hol principal, ea fiind compartimentată

în

două părţi

şi

prin intermediul unui arc dublau. Formele

dimensiunile aproximativ

identice ale celor trei încăperi, folosirea aproape raţională a spaţiului, alături de
înfăţişare

aproape austera
opţiunii

faţadelor, după părerea noastră

a

a-şi

stilistice a ctitorului, cât specificului temei, acela de

pretenţioasă,

dar

confortabilă.

clădire

Accesul în

află

se

datoreşte

se

construi o

nu atât
casă

nu

pe axa de mijloc a holului,

iniţial fiind direct din curte prin intermediul unor scări. În partea dreaptă a acestor
încăperi,
lăţimea

toată

pe

clădirii,

lungimea

gospodăresc

acoperire cu calote boeme. Pe
întregită

cu

având o

foişorul

lăţime

cele trei laturi,

menit

foişorul

bolţar

să

latura

îngustă, dispusă

spre
şi

Şi foişorul

căror

cu

lucrările

stradă, clădirea

structura
atunci.

cum am mai
compoziţional.

deschizătura

este

un aspect aparte, acesta

ancadrament, abia

faptul

că

schiţat

în

frântă,

spaţiu

şi

Pornind

împreună

cu

deschizături

şindrilă,

acoperit cu

mansardat cu o

cornişei

arcuite ale

profilate se

penetrat de golurile

înălţime

de peste 5,20 m,

construcţiei.

clădirii

planimetria

prezintă compoziţii şi

Faţada principală,

arătat,

care,

acesta a fost realizat concomitent

de amenajare a străzii, cele trei

în patru ape, cu panta

stilului baroc, exteriorul
până

adăpostire

preiau sistemul de

calotă boemă,

este acoperit cu

demonstrează

contribuind la particularizarea
Dacă

lungime,

o lungime de 3,20 m, iar interiorul de 2,18 x 2,70 m. Pe

de aerisire a podului, formând un

realizat

încăperi

aceste

sunt înzidite, fiecare primind câte o fereastră. Deasupra

ridică acoperişul

au mai
forme

puţine

de

la

în forme simetrice,

dreptunghiulară,

nivelul

demisolului,

marcând conturul
şi

prezintă

deschideri arcuite, mai largi de

până

deschizătură

de

înzidită).

de ceea ce s-a

cele trei axe.

foişorului,

corpul

intrării

vechea intrare

golul semicircular al ferestrei, cu o

elemente caracteristice

surprinzătoare faţă

axa de mijloc cuprinde rezalitul

decaparea tencuielii s-a descoperit
află

aceeaşi

cu

de un chenar de mortar care iese din planul peretelui, se încheie

sistemul unitar constructiv,
foişorului

locuinţei. Şi

are arcade semicirculare al

median.

clădirea. Odată

ale

confere imobilului o funcţiune

şi

de 3,10 m

superioară

printr-un
cu

încăperi,

acestora fiind doar de 2,52 m, desigur, ele având mai mult rolul de

a funcţiunilor de ordin

partea

sunt situate alte trei

ca „accent"

foişorului

odinioară

cuprinde
(odată

continuă

cu

La nivelul parterului se

de 1,30 m, lateral având alte

la 2,25 m. Deasupra

După

cornişei

două

profilate, ce se

pe toate laturile clădirii, se află frontonul, ca element esenţial al întregii
compoziţii. Pornind de la traseul simplu al formei triunghiulare, frontonul înscrie o
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formă mai complicată, cuprinzând segmente drepte, datorită acoperişului în două
pante frânte. În zona centrală a frontonului se află fereastra de aerisire a podului, de
formă eliptică, mărginită de un chenar decorativ realizat în tencuială.
Cele două axe dispuse lateral foişorului, cuprind ferestrele ce străpung parterul
şi care, printr-un interesant sistem de baghete, primesc un gen de ancadrament.

Părţile laterale ale pridvorului, precum şi ale clădirii, sunt mărginite de pilaştri profilaţi
(lesene), de două baghete semirotunde, realizate din mortar, ce se încheie printr-un
segment de cerc. În mijlocul acestora se află cea de a treia baghetă, a cărei parte
superioară de desparte în două ramuri ce se răsucesc, susţinând grupuri de frunze

alungite, totul având rolul de a susţine pomul vieţii, sau pomul-soare. Pomul vieţii este
un arbore artificial, stilizat, din punct de vedere semantic fiind semnul cel mai complex,
care, pe lângă elementele simbolice fitomorfe conţine şi elemente ce ţin de cultul
solar, dar are şi simbolică creştină. Mai remarcăm faptul că originea pomului vieţii este
pusă în legătură cu anul solar, ca simbol al reînnoirii, al unei renaşteri perpetue. Faţada
laterală din curte, prin intermediul a patru pilaştri, identici cu precedenţii ca formă şi
mărime, are câmpul împărţit în trei panouri, având axele în ritmul 1- 3 - 1. Pe axa de

mijloc a panoului central se află intrarea în hol, acoperită cu o copertină sprijinită pe
console, iar lateral mărginită de ferestre înguste, fără ancadramente. Panourile laterale
au câte o fereastră identică cu cele de la faţada principală.
Mai puţin cunoscută este decoraţia interioară şi anume, pictura. În studiul
dedicat clădirii din strada Târgului nr. 1, 102 respectiv a casei Bornemisza,
prezintă decoraţia picturală
comparaţii

103

Kiss Lorând,

la această clădire, din care, la cel puţin două dintre ele face

cu două fragmente de la casa Palffy din strada Bolyai nr. 12. Un prim decor,

realizat în tehnica „a secco", cuprinde o bandă decorativă, ce conţine elemente florale
de culoare

roşie,

frunze verzi, realizate în parte cu

aflate în una dintre

încăperile

mai mari ale

rozeta de pe bolta

foişorului,

al

cărui

şablonul,

clădirii.

fond verde

petale albe, frunze de culoare verde mai deschis
analogiilor existente, autorul presupune

şi

restul manual cu pensula,

Al doilea element decorativ este
conţine

o floare

deschisă

grupuri de puncte

că decoraţiile

roşii.

picturale ale celor

cu opt
Pe baza

două clădiri

au fost realizate în prima parte a secolului al XIX-iea, deci mai târziu decât data ctitoririi
clădirii

celor

din strada Bolyai nr. 12. Luând în considerare

două clădiri,

pe care o

autorul presupune

susţinem.

că

ambele constituie opera

Realizatorul acestor picturi ne este

însemnare în acest sens.

Deşi

la

asemănarea

Târgu-Mureş

însă

dintre decoratiile

aceluiaşi

pictor, idee

necunoscut, nefiind nici o

nu se poate vorbi de o

şcoală

de

pictură,

Kiss Lorand, Casa Bornemisza din Târgu-Mureş. Sondaje stratigrafice, Târgu-Mureş, 25 ianuarie 2010.
Studiu întocmit la solicitarea SC. „Proiect'' S.A., ca proiectant general.
103
Efectuând cercetări în vederea clarificării unor aspecte de periodizare a clădirii, istoricul din TârguMureş, Orban Janos, în studiul „Casa negustorului Csiki Morton" (strada Târgului nr. 1), Târgu-Mureş,
2010, constată că denumirea „Casa Bornemisza" este greşit atribuită, ca fiind a lui Bornemisza Janos. în
realitate clădirea se afla în proprietatea comerciantului armean, Csiki Marton, în vecinătatea casei
contelui Haller Gabor, cu care a avut diferende în ceea ce priveşte limita hotarului dintre cele două
proprietăţi. Mărturie stă şi un raport al Comisiei delegate pentru clarificarea divergenţei apărute,
întocmit la 26-28 august 1813, aflat la ANSJ Mureş, Acta Politica, nr. 81/1813.
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totuşi, aici au activat mai mulţi pictori, între care Boer Marton (Cluj, 1762 - Târgu-

Mureş, 1830), Neuhauser Gottfried (Viena, 1772 -1836), la Târgu-Mureş lucrând pentru

contele Teleki, Sik6 Miklos (1816 - 1900, Târgu-Mureş), sau Szabo Janos (1784 Odorhei
- 1851 Târgu-Mureş), ca să amintim doar pe cei mai cunoscuţi artişti.
Pe parcursul timpului, clădirea a cunoscut mai multe intervenţii de renovare,
îndeosebi la acoperiş, a cărui învelitoare din şindrilă solicita repetate intervenţii.
Cunoaştem

o asemenea

intervenţie

din anul 1907, când la solicitarea lui Palffi Ilona,

Consiliul oraşului emite Aurtorizaţia de construire nr. 475/6498/1910, la clădirea din
strada Bolyai nr. 15 (în prezent strada Bolyai nr. 12). 104
Urmărind

firul istoriei,

după naţionalizare clădirea

Din cauza vechimii, dar mai mult a
şi

învelitorii din

crăpături

salvarea
publică,

clădirii, încă

până

păstrat funcţia

îndelungate, îndeosebi a

în jurul anului 1970 în zidurile

tot mai periculoase, determinând

105

la

şi bolţile

urmă

de

de

locuinţă.

acoperişului

cărămidă

au

apărut

recazarea locatarilor. Pentru

în anul 1967 se propunea transformarea ei în local de

alimentaţie

sub denumirea de „La Cocoşul de Munte", fără extinderi, ci doar cu lucrări
înlăturarea

zidului de sprijin de la

redeschiderea vechiului acces de la demisol. Lucrarea

propusă, deşi aprobată,

de amenajare
stradă şi

şindrilă,

neîntreţinerii

a

şi

de terasamente a terenului, cu

nu s-a mai realizat, determinând deteriorarea tot mai accentuată a edificiului. În anul
1982, la solicitarea proprietarului, în baza acordurilor de principiu date, Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" din

Bucureşti, întocmeşte

o

nouă documentaţie

în

vederea conservării şi amenajării clădirii într-un centru de cultură, 106 proiect rămas tot
nerealizat. O

porţiune

atrăgând după

sine

capacitatea lor

şi

elementele portante superioare, astfel încât,

portantă,

tencuielile interioare
pilaştrii şi

şi

prăbuşindu-se

prăbuşit,

parţial.

tasări

însemnate,

bolţile şi-au

pierdut

Concomitent s-au degradat

şi

exterioare, astfel încât majoritatea elementelor decorative,

ancadramentele, au

structura de lemn a
acesta s-a

din zidul central al demisolului a suferit

dispărut. Lipsită

acoperişului

de

protecţia

unei învelitori adecvate,

s-a distrus în întregime, astfel încât,

după

anul 1995,

întregul edificiu fiind o ruină.

În anul 1987, fosta Regie de Gospodărie Comunală şi Locativă, solicită ca
această clădire, împreună

cu casa „Haller" din

monument în stil baroc din secolul al XVIII-iea,

să

piaţa

Bernady Gyorgy nr.2, cunoscut

fie demolate, considerând renovarea

lor ca nerentabilă. În calitatea mea de şef serviciu la Compartimentul de sistematizare
şi arhitectură,

precum

şi

de secretar al Comisiei de stabilitate a municipiului,

cu membrii comisiei, am
propuneri de renovare

şi

reuşit să

de

demarat formele de licitare a
construcţie

salvez cele

două

edificii de la demolare,

punerea lor în circuitul civil.
clădirii

în vederea

renovării,

După

făcând

anul 1990, s-au

stabilindu-se

necesare. La 23 octombrie 1995, Guvernul României

104

împreună

îşi dă

şi lucrările

de

acordul pentru

ANSJ Mureş, fondul Primăria Târgu-Mureş, Varia, nr. 596, p. 40 v.
Proiect nr. 4237 /1967 întocmit de fostul Institut de Proiectare D.S.A.P.C, arhitect Havas A. şi
Keresztes G, păstrat în arhiva Compartimentului arhitect şef a Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, dosar
nr. 20 privitor la evidenţa monumentelor.
106
Proiect nr. 128/1982, arhitect A. Teodorescu, aflat tot în arhiva Compartimentului arhitect şef.
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transferarea clădirii către Academia de Artă Teatrală din Târgu-Mureş, ca spaţiu de
învăţământ. Ca urmare, Consiliul Local Municipal Târgu-Mureş, prin Hotărârea nr. 49,

din 27 iulie 1997, stabileşte ca începând cu data de 1 iulie 1997, casa „Palffy" din
strada Bolyai nr. 12 (corpul „A") să fie transferat, fără plată, Academiei de Artă Teatrală
din Târgu-Mureş, în anumite condiţii, între care şi prezentarea până la 31 mai 1998 a
documentaţiei în vederea autorizării lucrărilor ce se impun. La 19 septembrie 1997,

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, prin Regia Autonomă de Gospodărie
Comunală şi Locativă, ca administrator al clădirii şi Academia de Artă Teatrală din
Târgu-Mureş, încheie protocolul de transfer al edificiului. Lucrările de consolidare,

reparare şi amenajare sunt aprobate cu Autorizaţia de construire nr. 477/9585/2002,
ele fiind finalizate la sfârşitul anului 2005. 107 Pe considerente de ordin funcţional, dar şi
pentru asigurarea unei
adăugire,

stabilităţi

a

clădirii,

la nivelul demisolului s-a construit o

care se desfăşoară aproape pe toată latura dinspre curte, partea superioară,

respectiv terasa circulabilă, comunicând cu intarea de la parter. În acest nou spaţiu sau amplasat grupurile sanitare, diferite anexe, astfel încât monumentul nu a suferit
modificări

structurale deosebite, iar aspectul general nu a fost afectat.

În concluzie, putem afirma că imobilul „Palffy" ocupă un loc aparte în
arhitectura oraşului, datorită elementelor arhitectonice şi decorative păstrate, prin
formele ce le cuprinde încadrându-se în şirul tipologiei caselor orăşeneşti cu certe
influenţe de trecere la palatele baroce ale nobilimii din Transilvania.
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3. a - Faţada principală a clădirii în anul 1975; b - Faţada laterală a clădirii în 1985,
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Potrivit datelor aflate în arhiva Compartimentului arhitect

şef a Primăriei şi a SC. Locativ S.A.
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10. Aspecte din timpul renovării în anul 2003. a - Faţada laterală în luna mai; b Faţada principală în luna august

11. Aspecte ale clădirii în anul 2005. a -Aspect general; b - Fereastră
12. Picturi decorative - rozeta. a - Casa „Palffy"; b - Casa „Bornemisza"
13. Picturi decorative - brâul. a - Casa „Palffy"; b - Casa „Bornemisza"

ABSTRACT
„PĂLFFY" HOUSE" -THE OLDEST BAROQUE MONUMENT
IN TÂRGU-MUREŞ
One of the oldest civil buildings in the city of Târgu-Mureş, the first
accomplished in Baroque style, is located within the area of the historical center, at no.
12 on Bolyai Street. I was built around the year 1640 by judge Tolnay Janos. ln 1885
the building was bought by Palffy Mihaly, a well known lawyer in the town, and that is
how the building received its name.
The building fully displays the characteristics of Transylvanian Baroque
style: a simple approach, of humble presentation, preserving the traditional
distribution and form of urban houses. At tbe time when it was built the street used to
be only a pedestrian lane, known as „The Big Lane". ln the last decades of the 1gth
century when the street was set up the new alignment passed very clase to the
building and thus caused a clase down of the access from the street to the basement.
On that occasion the ground floor stoop was built in, too. The ground floor has a
rectangular plan, marked by the open jutty stoop, with three rooms lined up and
covered by „vella" vaults, doubled by three other narrower rooms, under the same
cover. The basement, covering partially the underground of the ground floor has the
same cover system. The main facade and the side looking over the yard are observed
due to their pilasters which divide the sides into three panes; their upper decorations
are flowers from mortar. The windows are alsa remarkable because an interesting
headpiece system provides them some frame.
Vast anchorage, repair and restoration works were started in 2002 by the
Academy of Performing Arts from

Târgu-Mureş

which were finished in 2005 and thus

the entire building regained its freshness and original artistic value.
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~ C~ ,,P~lffy" - - Aliniamentul nou al străzii
@-Colegiul refonnat@-Cur.ca de Apel;@- Tribunalul

a

b
a - Planul de situaţie din anul 1898 cu indicarea clădirii şi a noului
aliniament; b- Aspect general din anul 2009, după renovarea clădirii
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a

b

a - Detaliu din gravura lui Toth Ştefan, realizată în 1927, reprezentând
zona străzii Bolyai; b-Aspect general al clădirii din anii 1960-1965
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a

b
a - Faţada principală a clădirii în anul 1975; b - Faţada l aterală
a clădirii în anul 1990, cu intrarea

principală
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Casa „Palffy" după releveul din anul 1967, cu reprezentarea
etapelor de construire
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a - Plan parter; b - Plan demisol
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Proiectu l de rer:iovare a clădirii din anul 1997.
a - Faţada principală; b - Secţiune transversală
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~

4

Sm

O 1

b
a - Proiectul de renovare al clădirii, din anul 1997:
b - Faţada laterală din curte în anul 2001
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2

3

4 Sm

a

b
Aspecte din timpul renovării. a - Anul 2001, cu demontarea şarpantei
vechi; b - Anul 2003 cu montarea noii şarpante
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a

b
Aspecte din timpul renovării în anul 2002. - Aspect
general al clădirii; b - Lucrări la adăugirea din curte
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a

b
Aspecte din timpul renovării în anul 2003. a - Faţada laterală
în luna mai; b - Faţada principală în luna august
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a

b
Aspecte ale clădirii în anul 2005.
a -Aspect general; b- Fereastră
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\\

"~

/

a

b
Picturi decorative - rozeta.

a - Casa „Palffy''; b -Casa „Bornemisza"
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a

b
Picturi decorative - brâul.
a - Casa 11 Palffy"; b- Casa „Bornemisza"
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MUZEUL ETNOGRAFIC SAU PALATUL „TOLDALAGI", UN
MONUMENT DE SEAMĂ AL ARTEI BAROCE DIN MUNICIPIUL

TÂRGU-MUREŞ
Introducere

Pe latura nordică a largii esplanade a Pieţei Trandafirilor, la nr. 11, în
vecinătatea

complexului de clădiri din Piaţa Teatrului Naţional, este situată una dintre

cele mai frumoase clădiri civile baroce din Târgu-Mureş, azi adăpostind valorosul
Muzeu Etnografic din localitate.

108

După ce timp de mai multe decenii clădirea a avut

diferite destinaţii, de la locuinţă la cele de utilitate publică şi comerţ, fapt care a
determinat

şi

realizarea unor

fostului Consiliu Popular
Datorită

modificări

Judeţean Mureş,

valorii sale arhitecturale

şi

şi

poziţia

Siturilor Istorice, la

ge

economică şi culturală
Leopoldină",

îşi întocmeşte

arhitectură

de Comisia

sfârşitul

inaugurează

a provinciei se
şi jumătate.

consfinţeşte

căruia

clădirea

Naţională

destinaţie.

este

cuprinsă

ţării, poziţia

a Monumentelor,

MŞ-ll-m-A-15.553.

secolului al XVII-iea, prin care
o

viaţa

politică,

socială,

nouă perioadă.

Prin „Diploma

„constituţie"

a Transilvaniei,

noua

Pentru consolidarea

un plan conform

actuala

de pe teritoriul

Imperiului Habsburgic, în

din 4 decembrie 1691, se

pe mai mult un veac
austriac

stăpânirea

acordă

din anul 1955

nr. 366, cod nr.

Ca urmare a evenimentelor de la
Transilvania trece în

încă

aprobată

nr. 3240, iar din anul 1991, în lista
şi

acesteia i se

artistice,

în nomenclatorul monumentelor istorice
Ansamblurilor

structurale, în anul 1982, printr-o decizie a

poziţiilor

cucerite, regimul

orice activitate trebuia

subordonată

acestui scop.
Pornind de la aceste

aspiraţii

acordă

artei,

agrementeze

viaţa

ale puterii centrale, un rol aparte se

îndeosebi arhitecturii, în care stilul baroc este chemat

să

aristocraţiei, să confere strălucire clădirilor, îndeosebi celor ecleziastice. Întâmpinând o

oarecare rezistenţă din cauza circumstanţelor politice,
teren, ajungând ca la mijlocul secolului al XVIII-iea,
fiind înzestrat cu titulatura
şantierele
Catolică,

oficială

de

către

să

109

treptat, stilul baroc câştigă

domine arta Transilvaniei, în final

curtea

vieneză.

Mai întâi îl

găsim

pe

de la Cluj şi Alba Iulia, deschise în urma comenzilor lansate de Biserica

dar

şi

de marea nobilime, cu timpul dobândind contururi tot mai pregnante în

fenomenul artistic

transilvănean.

Prezenta lucrare reprezintă un studiu publicat în anul 2000 în revista Marisia",XXVI, Etnografie. Artă.
fascicola 2, p. 7-23, întregit cu noi date, ca urmare a modificărilor aduse clădirii în
perioada ultimilor ani şi care au dezvăluit unele aspecte de ordin constructiv ale edificiului.
109
Bir6 Jozsef, Erde/yi kastelyok (Castele din Transilvania), Budapest, 1943, p. 30.

108

Artă populară,
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La Târgu-Mureş
construirea

arta barocă apare pe la mijlocul secolului al XVII-iea, prin

casei din strada

Bolyai nr. 12,

cunoscută sub numele de casa

ridicată de familia Tolnai, probabil prin anul 1640. Curând, modelul baroc
îşi găseşte şi la Târgu-Mureş o bună exemplificare, prin stabilirea unei scări potrivite
clădirilor, cu parter şi cu un etaj, care deşi sunt mai modeste ca proporţii faţă de cele
de la Cluj, Oradea sau Timişoara, sunt totuşi frumoase, conferind oraşului o notă
11

Palffy", 110

aparte. Ca urmare a posibilităţilor materiale avute, dar şi a privilegiilor deţinute,
aristocraţia trece la ridicarea de case şi palate, unele fastuoase, conferind arhitecturii

civile un sens ascendent. Supunem însă atenţiei un aspect. Arta barocă în Transilvania
capătă reale valenţe doar după mijlocul secolului al XVIII-iea, pe când arta Europei

apusene, îndeosebi arhitectura şi plastica arhitecturală, părăseşte orientările şi
concepţiile barocului, considerat perimat şi trece la un nou vocabular artistic şi tehnic -

cel clasicist. Aşadar, în anii când se construia palatul lui Toldalagi la Târgu-Mureş, în
majoritatea ţărilor din apusul Europei s-a trecut la noul curent, clasicizant, care, în
Transilvania avea să pătrundă doar mai târziu.
Topografic, clădirea este situată pe latura nordică a Pieţei Trandafirilor, la nr.
11, fiind înscrisă în Cartea funduară nr. 90417 /N/Vll Târgu-Mureş, sub nr. top. 644/1,
cu teren de 678 mp, proprietatea Judeţului Mureş, în administrarea Muzeului Judeţean
Mureş.

Istoricul clădirii
Tema palatelor şi caselor nobiliare baroce la Târgu-Mureş apare, deci, odată cu
deschiderea şantierului la palatul 11 Toldalagi", care este de o rezolvare tehnică şi
artistică deosebită. Calitatea estetică a clădirii se datoreşte în primul rând
realizatorului acesteia. În prima jumătate a secolului al XVIII-iea despre meşteri
autohtoni consacraţi ai artei baroce (arhitecţi) nu se poate vorbi. Fiind la curent cu
realizările

artei în

străinătate,

ambianţa curţii

vieneze, nobilii

atât pentru întocmirea planurilor, dar

şi

apelează

la

maeştri aduşi

pentru conducerea

lucrărilor

din
de

edificare. Îl găsim, astfel, pe arhitectul austriac Franz Anton Hillebrandt ridicând Palatul
Episcopal de la Oradea, pe arhitectul german Johann Eberhald Blaumann realizând
palatul "Banffy" din Cluj, dar şi pe francezul Jean D'Orr, întocmind planurile palatului
lui Toldalagi de la Târgu-Mureş. Referindu-se la acest ultim arhitect, istoricul de artă

„.„

Bir6 Jozsef

arăta:

cunoaştem

aici unul singur, pe parcursul Întregului veac,

rolul principal Îl

joacă maeştrii

Luidor Janos care a activat În slujba conţilor Toldalagi".

110

şi

Însă

arhitect proiectant

anume pe

menţionatul

111

Ioan Eugen Man, Aspecte privind evoluţia istorică a oraşului Târgu-Mureş până la 1848. li. Oraşul
în secolul al XVII-iea, în Marisia, XV- XXII, 1992, p. 185-186.
Bir6 J6zsef, Erdely miiveszete (Arta Transilvaniei), Budapest, 1941, p. 71.

Târgu-Mureş
111

de aici,
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Clădirea a fost ridicată de Toldalagi Laszlo (1717-1779),

112

cu destinaţia de

reşedinţă de iarnă pentru familia sa, dar şi pentru a fi un exemplu cetăţenilor oraşului

în a-şi construi noi case, aşa cum de altfel se menţionează pe placa comemorativă:
„ ... idoneis aedificiis minus provisam". În anul 1742, Toldalagi cumpără terenul pe care
urma să-şi ridice palatul, însă edificarea clădirii o începe mai târziu. Cunoscând
atitudinea dispreţuitoare a nobilimii faţă de locuitorii oraşului şi de sustragere a
acesteia de la obligaţiile ce-i reveneau, Magistratul oraşului se opune ridicării palatului
de către conte.

113

A fost necesară intervenţia forului superior al Scaunului Mureş, care,

în finalul dispoziţiunii sale arată că este în interesul oraşului ca fiecare cetăţean, fie
nobil, fie simplu orăşean, să aibă dreptul de a-şi construi sau repara casa. 114 Astfel,
lucrările
odată

la clădire debutează doar în anul 1759 şi sunt definitiv terminate în anul 1772,

cu realizarea laturii posterioare.
Proiectantul

clădirii,

dar

şi

lucrărilor

coordonatorul

arhitectul francez Jean Louis D'orr (mort 1764?),

după

de edificare este, deci,
relatează însuşi

cum

ctitorul:

"Maimarele peste lucrările de zidărie, care mi-a delineat acele case din Târgu-Mureş şi
supraveghea lucrul a fost răposatul Luidor Janos", care, de altfel pentru proiecte a

primit suma de 80 florini.
reputatul

meşter

115

Lucrările de construire a clădirii, sunt conduse efectiv de

zidar Paul Schmidt, care este

plătit

cu suma de 14 groşi pe zi, pe când

ceilalţi meşteri erau remuneraţi cu câte 12, -10 sau 8 groşi pe zi.

116

Acest Schmidt Pal,

era un vestit antreprenor, numit „csaszariiikiralyi fokom(Jves mesternek",

adică

„meşter şef

către

zidar cesaro-regesc".

Lucrările

de

sculptură

erau realizate de

cunoscutul artist baroc Schuchbauer Antal (cca. 1719 - 1789}, care, începând cu anul
1760, timp de 12 ani realizează decoraţia exterioară, cât şi alte lucrări în piatră. 117
Referindu-se la acesta, în

însemnările

sale contele

consemnează următoarele:

pietrele cioplite din frontispiciu, pentru blazoane, pentru pietrele cioplite
ceardacului am

plătit

234 florini

şi

80 denari, pietrarului

şi

şi

„Pentru

pardosea/a

cioplitorului de chipuri

Toldalagi Laszlo (1717-1779), jude al Tablei Regeşti, vicecomite în anul 1774, iar în anul 1758 asesor
al Tablei Regeşti. Este un reputat jurist şi eminent gospodar, însă lipsit de scrupule în a face avere. S-a
căsătorit cu contesa Wass de Ţaga.
113
„L6tja azt az egesz văros, hogy melt6s6gos gr6ff Nagy Ertsei To/dalagi L6szlii ura tisztelend6 pater

112

franciscanusok residenti6ja mellet /ev6 nobi/itaris funduss6n ezen folly6 esztrend6ben epittenikezdett uj
h6zainak az utca fel/ăl va/6 vegit a văros foldere circiter egy singnyire kitetette potentiose„. ", în PalAntal Sandor, Marosv6s6rhely XV/I-XVIII sz6zodi jogszab6/yai es polg6rnevsorai, Târgu-Mureş, Ed.
Mentor, 2006, p. 120-121.
114

„.„ akar nemes, akar civicus funduson levo hayaknak/ epitese es restauracioja a v6rosnak diszere es
haysnare lenni /atttatik", Kis Pal, Marosv6s6rhely tărtenete, (Istoria Târgu-Mureşului), Budapest, 1942,
p.51.
115
.Fă kămives pal/erom volt, ki azon m. v6s6rhelyi h6zaimat definea/ta es az epi.iletre inspici6/t nehai

Luidor Janos nevezetii k6mives pa/Ier, kinek is diversis vicibus fă palers6g6ert, a delineati6jaert es
inspecti6j6ert fizettem„. fi Bo", Bir6 J6zsef, A gernyeszegi Teleki-kastely (Castelul Teleki din Gorneşti),
Budapest, 1938, p.38, nota 355.

„„.vice pa/Ier volt Paul Schmidt nevii kămives", Bir6 J6zsef, op. cit., p. 38, nota nr. 355. lmreh Istvan,
la secui 1750-1850, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1982, p. 311.
117
Bir6 J6zsef, op. cit., p. 38. Pentru salariul neplătit timp de 12 ani sculptorul înaintează contelui un

116

Viaţa cotidiană

proces la Guberniu.
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Alături de acesta, pe şantierul palatului lui
Toldalagi îl întâlnim şi pe un oarecare Roman din Gherla, care pentru stucaturile şi
119
decoraţiile frontispiciului primeşte suma de 200 florini. Mai realizează acest meşter

Schukbauer Antoni locuitor din Cluj".

118

Romanus Lehel, ancadramentul de piatră la patru uşi.
Însemnările contelui permit cunoaşterea îndeaproape şi a celorlalţi meşteri
120

participanţi la ridicarea clădirii. Lucrările de tâmplărie sunt realizate de meşterii Takacs
Lenard, Hujbert Andras, Venczel şi Semberi, fără să ştim de unde au venit; lăcătuşăria
este confecţionată de sibianul Joanes Schmidt, dar şi de lăcătuşi aduşi din Reghin; iar
sticlăria, care este procurată de la Streza - Cârţişoara, este montată de meşterii

sighişoreni Sendelyes Istvan şi Locz Janos.

121

Cantitatea de materiale de construcţie

încorporată în clădire este mare, pentru furnizarea ei fiind necesară o muncă

istovitoare a supuşilor de pe domeniile contelui. Numai pentru zidărie contele
comandă circa 500.000 bucăţi de cărămidă, pentru acoperiş 61.975 foi de şindrilă
adusă de la Zetea, comandă 31.612 scânduri „simple", dar şi 321 scânduri de stejar, 4

de nuc şi 3 de tisa. În însemnările sale, contele mai menţiona: „Fier pentru această
clădire a fost de trebuinţă peste măsură mult, la schelărie, la pardoseli, la lucrările

tâmplarilor şi dulgherilor, multe mii de cuie pentru şipci şi altele mari, de fier, ori ca
copcile mari pentru binale; la legăturile din zidurile de piatră precum şi din acoperişul
casei; item la fierăria cuptoarelor - Încât aşa pe scurt nici poţi Înşira".
Contele Toldalagi Laszlo nu

făcea

122

parte din categoria celor mai

avuţi magnaţi

din Transilvania, dar se dovedeşte a fi un bun gospodar, nici risipitor, dar nici de modă
veche. Prin registrele sale de socoteli contele dovedeşte că este şi un bun
administrator al cheltuielilor efectuate. În notele sale de cheltuieli, pentru construcţiile
realizate între anii 1743-1752, contele consemnează:

123

„Aşadar suma banilor peşin ce

am erogat pentru clăditul de până acum din Corunca face 2668 fior. hung. şi 8 112 dinari.
clăditului

Suma

de

până

acum din

summa 3169 fior. hung. 73
cât

şi

manopera

112

Târgu-Mureş

este 501 /fur. hung. 65 dinari;

din. "Această sumă reprezintă materialele de construcţie,

lucrărilor, după

cum

urmează:

Plata mâinii de lucru

fior. hung.

Dinari

Zidari

553

30,5

Tâmplari, dulgheri

315

92

Lăcătuşi

81

14

Sobari

93

93

Pietrari

59

Sticlari
118

toată

68

16
61

Imre h Istvan,
' op. cit.,
. p. 311.

119

„ ... a stukatur6snak, Sz6mosujv6rt lakott nehai Roman neveyetiinek a felso tractusnak es a h6zak
kiilso frontispicum6nak meg stukatur6z6s6ert fizettem ... fi 200", Bir6 J6zsef, op. cit. p. 107, nota nr. 359.
120 lb"d
1 em, p.106-107, nota nr. 357.
121 I
, op. cit.,
. p. 311-312.
mre h Istvan,
122
Ibidem, p.312.
123 lb"d
1 em, p.307.
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Tinichigii

24

40

Alţii

27

42

Pentru interior

38

TOTAL:

1262

construcţie

Materiale de

74
62,5

fluor. hung.

Dinari

294

80

Scândură

289

12

Şindrilă

342

61,5

Cărămidă

467

86

Var

298

40

Albastru

1

2

Sticlă

7

12

căpriori

Grinzi,

Fier
şindrilă

Cuie de

TOTAL:

palatul din
şi

florini

şi

41

4908 florini

15 denari plata mâinii de lucru
24

11

şi

ungureşti şi

2192 florini

şi

cheltuiţi"

a Iţii

49 denari, din care 2716
34 denari, materialele de

fluor. hung.

Dinari

1112

64
263

Pietrari

98

Dulgheri

25

Tâmplari

362

75

Lăcătuşi

309

09

Sobari

98

17

Sticlari

158

98

45

80

Alţii

337

Pentru interior
2716

TOTAL:

74
15

754

07

Var

396

29

Fier

309

64

492

17

51

22

111

20

65

06

12

69

Materiale de

Grinzi

construcţii

şi scândură

Scândură şi

de brad etc

stinghii de stejar

Şindrilă

Cuie pentru

şindrilă

Cositor
124

pentru

după cum urmează:

Plata mâinii de lucru
Zidari

95

în patru ani {1759-1765) „numai bani peşin

Târgu-Mureş, reprezintă

construcţie,1

76,5

1907

aminteşte, că

Mai

200

Ibidem, p. 309-310; Bir6 Jozsef, op. cit., p. 107, nota nr. 359.
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34.

2192

TOTAL:

Etapele de construire a clădirii

125

În mare, aşa cum se prezintă în prezent clădirea, aceasta a fost realizată în două
mari etape. În prima etapă, anume între anii 1759-1762, clădirea este prevăzută cu un
plan în formă de „U", 126 dispoziţie caracteristică caselor nobiliare din perioada barocă.
Însă în anul 1770, contele dispune meşterului Paul Schmidt realizarea laturii din

spate, 127 care

terminată

este

în

anul

1772,

edificiul

primind

astfel

forma

dreptunghiulară actuală, cu o curte interioară. Dimensiunile clădirii sunt, în primul

rând, determinate de forma terenului: îngust spre stradă şi lung în adâncime, din care,
clădirea de 35,90 m. Una din laturile mici, dinspre piaţă, de 18,06 m, formează faţada
principală, bogat ornamentată, iar a doua, faţada posterioară, de 17,28 m, cu un

vocabular plastic ceva mai redus.
Privind mai atent planimetria clădirii, observăm că partea de clădire dinspre
Piaţa Teatrului, prezintă unele diferenţe structurale, faţă de corpul de clădire situat

spre Piaţa Trandafirilor. Practic, clădirea este rezultatul mai multor intervenţii
constructive, punctul de pornire constituindu-l un corp de clădire, cu subsol înalt şi
parter, ce-l putem considera ca provenind din secolul al XVII-iea. Acest nucleu îl
formează încăperile

cu subsol şi mezanin din partea posterioară a clădirii, iniţial

comunicând cu exteriorul. Ulterior, odată cu înglobarea lui în cadrul palatului, parţial
golurile au fost înzidite.
de

înălţime

Aşa

este de -0,92 m,

s-a procedat la actualul atelier de
faţă

de cota o,oo m

Locul de amplasare a golurilor îl

aflată

tâmplărie,

a

cărui cotă

la antreul gangului de intrare.

indică penetraţiile bolţii

semicilindrice atât de la

atelier, cât şi la centrala termică, cu cota de -1,llm. În mod cert clădirea precedentă
aparţinea

secolului al XVII-iea, cuprinzând cinci

parter, devenind mezanin. La rândul
De remarcat faptul
căror

că

său,

încăperi: două

acest nucleu este realizat tot în

mezaninului, cu cota de +l,90 m,

aparţin

şi

trei la

două

etape.

la demisol
cele

două

birouri, ale

ferestre înzidite aparţin acestui parter de casă originală. Al doilea birou, identic

cu camera de parter a casei nucleu,

prezintă

la

capătul

dinspre

Piaţa

Trandafirilor, o

pereche de penetraţii acoperite până la jumătatea lor de un zid despărţitor, el
constituind cea de-a doua
Aşadar

fază

de formare a vechiului nucleu.

în prima fază a şantierului baroc (1759-1762), se realizează corpul

dinspre Piaţa Trandafirilor şi alte două secundare, pe cele două laturi, ce se desfăşoară
cam până pe la mijlocul curţii interioare. Latura dreapta se desfăşoară până la zidul
Subcapitolul de faţă, referitor la etapele de construire a clădirii, precum şi transformările efectuate
de-a lungul timpului, este realizat şi după studiul istoricului de artă, Karacsony Istvan, „Câteva probleme
de istoria artei cu privire la palatul Toldalagi din municpiul Târgu-Mureş", întocmit în anul 2008.
126
„Eredetileg ugyanis, 1759-62 alatt egy h6tranyul6 szarnyu, nyilt udvaru haz epultfel", Bir6 Jozsef, op.
cit., p. 107, nota nr. 358.
125

127

„Ao prox praeterito 1770 ex fundamenta epittetett Htuls6 Tractus, hoc ao boltoztatta komives palier
Paul Schmidt pro Annis 1770 et 71,50 fi hgr", Bir6 Jozsef, op. cit., p. 107, nota nr. 358.
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nucleului vechi, ce corespunde celui de-al doilea birou al mezaninului, pe când latura
opusă se termină drept, în prezent fiind frontonul cu gol oval.

În următoarea etapă, din anii 1770-1772, în care s-a creat actuala planimetrie
cu curte închisă, s-a procedat la prelungirea laturilor de legătură şi legarea lor de
corpul principal.
Definită planimetric, de-a lungul existenţei sale de peste 200 ani, clădirea a

cunoscut unele modificări, îndeosebi la parter, prin transformarea încăperilor în spaţii
comerciale, dar şi ca urmare a construirii clădirii învecinate de la nr. 12. O primă
modificare o sesizăm în gravura lui Toth Istvan de Micula, din anul 1821, în care
fereastra de la parter, de
Această

înlocuite cu
schimbări

lângă

portalul

este înlocuită cu o

uşă.

modificare nu este singulară. Destul de curând şi celelalte ferestre sunt

uşi şi

vitrine, potrivit

cerinţelor

destinaţie, încăperea

de

clădirii,

partea dreapta,

primeşte

o

epocii respective. Probabil, urmare acestor

de la subsol,

boltă prusacă,

asemenea înlocuiri sunt efectuate la

situată

sub camera dinspre

înlocuind bolta

capătul

posterior, cu

piaţă,

semicilindrică originală.
excepţia pivniţei

ce

din
Alte

aparţine

casei nucleu.
Către sfârşitul

se în

vecinătate

efectuate

şi

clădirea

modificată.

este din nou

Construindu-

palatul „Banyai", cu P+ 2 etaje, golurile de pe latura stânga a clădirii au

nişele

fost înzidite,

secolului al XIX-iea
rămase

Modificări

indicând locul ferestrelor.

la

clădire

în perioada anilor 1910-1945, ele fiind înregistrate de sursele vizuale de

epocă (ilustrate). Aproximativ cronologic, ne oprim la patru asemenea ilustrate.
(datată

mai veche provine din jurul anului 1900
reprezentate
Măcelarilor,
clădirea

şi clădirile

cu partea

superioară

ilustrată,

de la etaj, ce

reprezintă

precedenta,

fără

alte

a

şi

din anul 1942, de

cât

această dată

corbul cu inel în cioc. A patra
modificări.

de la nr. 13, sediul

ilustrată, realizată

încăperilor închisă,

Toate aceste

şi

ne înfăţişează

ilustrată

modificări

vitrine la

clădirea

cu efigia

este foarte

sunt

cea mai

remodelarea

însemnată

spaţiului

că

a fost aceea din zona

de sub scara

principală,

mezanin. Modificarea acestui bloc de

scări

curţii

apropriată

129

Un releveu

o imagine mult
modificările

aduse

interioare, procedându-se la

cu regândirea accesului la subsol

are loc,

cu

legate probabil de

arată

exista la origine. Dintre

Asociaţiei

uşi şi

cele patru

întocmit în anul 1941 de inginerul Patrovics Kalman, ne
de ceea ce presupunem

Cea

reprezintă

în anul 1908,

funcţionarea în clădire a băncii „Transilvania" SA, în perioada 1941-1945.
modificată faţă

128

la 7 martie 1901) în care sunt

de la nr. 12, casa „Banyai"

construit în 1888. A doua

parter. A treia

clădirii,

sunt

însă,

şi

înainte de anul 1941 si

cuprinde mai multe operaţiuni. În primul rând este modificat accesul la subsol dinspre
piaţă,

eliminând una din rampe. Scara ce ducea la mezanin este

mutată

în zona de

Primele trei ilustrate sunt prezentate în lucrarea lui Csepreghy Andras - Csepreghy Henrik, Odvăzlet
Marosv6s6rhelyr61, Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 2002, fig. 83, pentru anul 1908; Idem, Kepeslapon uzen a
mult, Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 2010, fig. 16, pentru anul 1900 şi fig. 167, pentru anul 1942.
129
„Erdely Bank RT epUletenek helyszini felvetele" (Releveul clădirii Băncii Transilvania). Patrovici
Kalman, inginer. Târgu-Mureş, 22 iulie 1941. Arhiva de proiecte a Oficiului Naţional al Proiectării
Monumentelor Istorice, Budapesta.
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nivel intermediar necesitând crearea unei uşi noi dinspre curtea interioară. O altă uşă

dă naştere unui nou acces de coborâre din curtea interioară la subsol. Astfel, cele două
accese sunt departajate de un zid despărţitor, iar zona veche a scării principale se
modifică într-o cameră aparte. În actualul grup sanitar de la etaj, se afla scara de acces
la podul clădirii. Tot în anul 1941 se introduce un larg gol în zidul dintre sala mare şi
foişor.

În anii 1960 - 1961 sunt efectuate unele lucrări de reabilitare a clădirii, cu care
ocazie sunt montate câteva sobe din cahle, aduse de la casa Nyerges din piaţa Bernady
Gyorgy nr. 6 şi din strada Eminescu nr. 26.
Pornind de la un proiect întocmit de un colectiv condus de arh. Keresztes Gyula,
în anul 1970 sunt demarate ample lucrări de

restaurare a clădirii, prin refacerea

faţadelor şi unele amenajări interioare, legate propunerile pentru noua funcţie dată
clădirii, şi anume, aceea de muzeu. S-a prevăzut aducerea golurilor create în anul 1890

la forma iniţială. Prin proiect se mai prevede ca scara de serviciu ce aparţine părţii
posterioare a clădirii să fie înlocuită cu rampe şi paliere din beton armat. Faţada
laterală, aferentă Pieţii Teatrului, primeşte soluţii decorative oarecum exagerate, prin

repetarea la golurile existente şi nou deschise a unor elemente existente la faţada
posterioară, constând din ancadramente trasate cu o profilatură bogată, cornişe

arcuite ca o sprânceană, cât şi pilaştri. Imagini ale clădirii din anii 1900-1945 prezintă
faţada laterală apropriată

de aceea originală, având două goluri deschise la nivelul

etajului, lipsite de decor plastic, având doar doi pilaştri la margini.
Restaurarea din anul 1970 mai aduce unele schimbări. În primul rând nivelul de
călcare

este cu mult ridicat faţă de cel iniţial, astfel încât blocurile tampon de la
intrărilor

marginea

în gang au fost acoperite, precum

orientate spre gangul posterior. Pavajul din

piatră

şi

ferestrele de la subsol

de râu a fost înlocuit cu ciment

sclivisit, canelat, vrând să dea impresia unui pavaj cu plăci din piatră. Însuşii gangul
primeşte

o

pardoseală

monument al

clădirii,

cu

plăci

tot cu

de

piatră fasonată. Fără

această

ocazie, unele

semicilindric din beton armat. În mod corect s-a
lateral al

sălii

îndeosebi la

mari de la etaj.

tâmplărie, rămânând

din anul 1970 s-au
să

Schimbări

făcut

foarte

propuneri ca cele

a se

bolţi

ţine

cont de caracterul de

de la subsol sunt realizate

procedat la reînchiderea zidului

au survenit

puţine uşi şi
două porţi

şi

la componentele de lemn,

ferestre originale. Prin proiectul

de închidere a celor

două

ganguri

fie confecţionate din lemn de esenţă tare, ale căror sprosuri arcuite să conducă spre

o arhitectură a barocului francez, fără a se studia mai îndeaproape imaginile
anterioare, ce-i drept, destul de sărăcăcioase. Încheiem cu structura şarpantei, puţin
modificată,

a cărei

componenţă arată

clar cele

două

faze de construire.

Descrierea clădirii

Structural,

clădirea

cuprinde patru niveluri: subsol, parter, mezanin

şi

etaj, bine

marcate de zidurile portante, şi anume, cele laterale şi cele ce mărginesc curtea şi
galeriile de acces. Planimetric, subsolul cuprinde latura de vest a clădirii, formând
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0

înşiruire de spaţii, primele trei, cu cota de -2,45 m, fiind descoperite cu ocazia
restaurării din anii 1985-1987, urmând scara de acces, ultimele două spaţii, cu cota de -

2,02 m, aparţinând vechiului nucleu. Pe latura estică este o pivniţă sub prima încăpere
dinspre piaţă, cu acces prin scara laterală, precum şi spaţiile de sub mezanin,
constituind atelierul de tâmplărie şi centrala termică, cu cota de -0,92, respectiv -

l,lllm.
Accesul în clădire are loc prin antreul şi gangul în lungime de 11,38 m şi cu o
lăţime de 4,59 m, boltit cu trei calote boeme, despărţite de arcuri în formă de mâner

de coş. Pe latura estică a coridorului se află scara principală de acces la etaj, cu lespede
din piatră cioplită. Atât calotele boeme, cât şi arcele casei scărilor, conţin elemente de
decor plastic: stucaturi, formând figuri geometrice
află

curtea

interioară,

şi

florale. La

capătul

coridorului se

cu dimensiuni de 8,25 x 5,29 m, la care, în urma

lucrărilor

de

reabilitare a clădirii, atât ea cât şi coridoarele au fost pavate cu calupuri mici din piatră
naturală. Urmează

ce se deschide la

cel de-al doilea coridor, în lungime de 15 m

faţada posterioară.

Pe latura

vestică

şi

cu o

lăţime

a acestui coridor se

de 4,22 m,

află

o a doua

scară. Încăperile parterului, realizat în prima etapă, sub forma de "U", sunt acoperite

cu calote boeme

despărţite

posterioară

de arce dublouri, pe când cele situate pe latura

poartă bolţi cilindrice cu penetraţii. În general, încăperile parterului sunt înşiruite, pe

alocuri cu

legături

între ele, dar şi cu

intrări

dJn curte

şi

din cele

două

coridoare.

Între parter şi etaj se află mezaninul, care cuprinde o încăpere pe latura de est
şi două încăperi

mai

spaţioase

parţial

pe latura de vest,

acestea fiind acoperite cu

bolţi

cilindrice.
Prin intermediul celor

mărgineşte

vest are un coridor ce
este

mărginit

scării

două scări

se ajunge la etaj, care, cu

curtea

interioară.

de arcade, decorate cu stucaturi

principale

şi

care se

sprijină

Parapetul coridorului este

confecţionat

din

laturii de

Acest coridor-galerie, spre curte

asemănătoare

pe stâlpi din

excepţia

cărămidă

de

cu cele întâlnite pe bolta

secţiune

aproape

piatră cioplită, conţinând

pătrată.

baluştri

de

secţiune pătrată. Întreaga suprafaţă a coridorului este pavată cu lespezi din piatră
cioplită. Încăperile etajului sunt

coridorului de intrare
recepţii

şi

mai generoase ca spaţiu. Spre piaţă, deasupra

a încăperii de pe latura

estică

a parterului se

află

- salonul de onoare - cu dimensiuni de 10,76 x 6,40 m, care

coridorul exterior

şi

cu o a doua

cameră,

5,125 m, care împreună cuprind întreaga

sală

de

comunică

cu

marea

de dimensiuni mai mici, respectiv de 6,45 z
faţadă. Această

a doua

încăpere comunică

cu

restul încăperilor de pe latura de vest a clădirii. În partea posterioară a clădirii, ulterior
realizată,

pe cele

două

laturi sunt alte

două săli

comunicând între ele prin intermediul unor
curţii.

Aproape tot etajul este

decorată,

tăvănuit.

mărimi

de 11,14 x 4,40 m,

mai mici, dar şi cu coridorul exterior al

Salonul este

încăperea

cel mai frumos

având stucaturi, îndeosebi la ferestre, sub forma unor evantaie

motive geometrice
încăperi

săli

cu

şi

este

înzestrată

cu

şemineuri

la

au un tavan frumos decorat cu stucaturi.
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colţuri.

şi

cu diverse

De asemenea, alte trei

Faţada principală poartă amprenta barocului târziu - rococo - cu vădite

influenţe ale arhitecturii franceze. Fiind de concepţie simetrică, la parter, faţada
cuprinde cinci axe, din care axa centrală o formează portalul principal, cu un arc în
formă de mâner de coş. În stânga şi în dreapta porţii se află câte două ferestre,
corespunzătoare încăperilor ce mărginesc coridorul de acces. Parterul este articulat cu
şase lesene striate orizontal, ce delimitează portalul şi ferestrele. La rândul său,

portalul este mărginit de pilaştri de formă concavă, cu capitel simplu, de la care
porneşte arcul ce se încheie cu un bolţar median cu profil ondulat. Ferestrele

parterului sunt dreptunghiulare şi au ancadrament din tencuială, evazat în partea
superioară şi inferioară şi înzestrat cu bolţar median. Sub ferestre se află câte un

pervaz proeminent, iar deasupra lor câte un panou plat de formă dreptunghiulară
realizat în tencuială.
Etajul este despărţit de parter prin intermediul unei cornişe, a cărei liniatură
primeşte

accentele profilelor superioare ale lesenelor.

Deasupra cornişei se înalţă pilaştri, corespunzători lesenelor de la parter şi care
sunt înzestraţi cu capiteluri composite. Ferestrele sunt în număr de şase, din care două
sunt situate deasupra portalului, toate având o formă mai alungită şi sunt mai bogat
ornate, în

comparaţie

cu cele de la parter.

Decoraţiile

două,

ferestrelor, tot câte

identice, respectiv pentru axele 1 şi 6, 2 şi 5, 3 şi 4, având ancadramentul din
evazat în partea

superioară,

elemente geometrice sau florale. Ferestrele laterale (1
cornişă,

în

formă

tencuială,

punct din care pornesc ghirlande de flori. Parapetul

ferestrelor este mai proeminent, sub care, printr-un rezalit, se
de

sunt

de segment de arc, ce se

sprijină

şi

află

panouri decorate cu

6) mai au câte o

sprânceană

pe console orizontale, pe când

cele de mijloc au segmente arcuite, ce se unesc sub cintru în forme de volute. Între
ancadramentul ferestrelor şi al sprâncenelor se află alte două decoraţii, pe axele 1 şi 6
câte un cap de bărbat, iar pentru restul, forme florale. Între axele 3 şi 4, sub nivelul
pervazului, se află o placă de marmură inscripţionată, ale cărei litere, din cauza
degradării

nu sunt în totalitate lizibile. După istoricul de artă Bir6 J6szef, care a

cercetat partea inscripţionată, textul acestei plăci este următorul:

130

„ Vides et miraris I pa Imam sub pondere magis assurgere /
Ladislaus Sen. Comas Toldalagi I de N. Ertse /
Inc. Tabulae Reg. Assessor act. Et Primar/ haud Ampli
Partimonii in sexta parte haeres I fundum hunc nobilitarem /
Non levi I cum industria Jure haereditario acqusiv /
D. MDCCXLll I in que eo I una cum coniuge sua carissima /
Catharina Comite Wass de Czege I Domum hanc / postquam
Augustiss. Principis indulgentia I minus provisam colocatam
Vidissent I in suas haededumque suar comoditates /
Aemulorum stimulum et exemplum civium I primi a fundamento /
Posuerunt A. D. MDCCLIX I et auxilio Oei T. O. M. inter varias
130

Bir6 J6zsef, op. cit., p. 106-107 şi nota nr. 357.
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Fortunae I adversitates ha ud modicis curis laborius I
Sumpibusque coronidem inposuerunt I A. D. MDCCLXXll ?
Jehova Robur meum et scutum meum cui I confidente animo
Meo addivor Psalm XXVII".

Deasupra inscripţiei se află un însemn în formă elipsoidală, bogat decorat, cu
vrejuri fitomorfe, care în centru are reprezentat un corb ce ţine un inel în cioc. A fost
montat în anii 1920 ca blazon al unei bănci
Restul faţadelor sunt mai simplu decorate, situaţie întâlnită la mai toate
palatele nobiliare. Remarcăm totuşi faţada posterioară, care păstrează numărul de axe
întâlnite la faţada principală, al cărei parament este împărţit în trei registre: la parter,
prin cele patru lesene striate orizontal şi pilaştri cu capitele composite la etaj, fiecare
cuprinzând câte două axe. Arhitectura orizontală o constituie soclul şi cornişele
profilate. Portalul arcuit este marcat de un ancadrament simplu din tencuială şi bolţar
median. Atât ferestrele parterului cât
evazat în

părţile

superioare

şi

şi

cele ale etajului au ancadrament din

inferioare, cu deosebirea

că

tencuială,

cele de la etaj mai au câte o

sprânceană tencuită.
Acoperişul,
porţiunii

de

dinspre

în câte

piaţă

formă ovoidală,

două

având pe cele

două

inferioară

frânt, partea

laturi, între axele 1 şi 2, 5

piatră cioplită,

realizate în

pantă

pante, are unghiul de

şi

6,

două

a

lucarne

bogat decorate cu falduri, iar deasupra

câte un cap sculptat, toate fiind opera lui Schuchauer Anton. În mijlocul părţii centrale
a

acoperişului

acestuia fiind
câte o

se

află

frontonul de

mărginită

cornişă curbată.

prismatice

de câte o

formă

scoică înclinată,

La capete

cornişa poartă

aproximativ

şi

în partea

trapezoidală,

a

cu volute la capete, încununate de

centrală superioară,

pe mici socluri

trei capete sculptate, aproximativ identice cu cele situate

deasupra lucarnelor. Motivul decorativ al frontonului îl
heraldice, realizate în

inferioară

partea

piatră,

formează însă

al familiei Toldalagi în partea

dextră şi

cele

două

scuturi

al familiei Wass în

partea senestră, partea lor superioară fiind îngemănată printr-o coroană puternic
reliefată. Şi

aceste decoraţii sunt opera aceluiaşi sculptor. Remarcăm faptul că dintre

capetele sculptate, capul de turc, situat pe frontispiciul

clădirii,

are

trăsături

comune cu

figura călăreţului Haller Istvan, care împodobeşte baldachinul amvonului bisericii din
satul Murgeni, de

lângă-Mureş,

La solicitarea Muzeului

aceluiaşi

fiind opera
Judeţean

artist.

Mureş, secţia

Etnografie, S.C. Arhing din

Târgu-Mureş, întocmeşte proiectul nr. XVlll-752/2008, ce poartă titlul: „Reabilitare
clădire

Muzeul de Etnografie Târgu-Mureş, Judeţul Mureş." Pentru lucrare s-a emis

Certificatul de Urbanism nr. 2243/12330, din 5 septembrie 2008 şi Autorizaţia de
construire nr. 515/4326, din 7 septembrie 2012,
al

dată

de Compartimentul arhitect

şef,

Primăriei Târgu-Mureş.

În general, proiectul prevede reabilitarea clădirii, cu efectuarea unor amenajări
interioare, pentru adaptarea
inclusiv mansardarea

clădirii

spaţiilor

la

destinaţia

primită

de muzeu etnografic,

pentru crearea unor cabinete muzeografice,

spaţii

de

depozitare, cameră de oaspeţi etc. În timpul efectuării lucrărilor de restaurare a
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clădirii, pe peretele de est al curţii interioare, s-au descoperit urmele unei arcade,
închise cu zidărie, situată între scara principală de acces la etaj şi golul intrării la subsol
de pe partea cealaltă. Ca urmare a înlăturării zidăriei ce astupa golul arcadei şi a
pereţilor interiori, atât de la parter cât şi de la mezanin, s-a procedat la crearea unui
spaţiu de distribuţie unic (sas) cu cota de 0,00, cu un singur acces, de unde, prin două
rampe de scări, într-o primă etapă se ajunge la cota de 0,90 m, la nivelul primului
palier, din care, prin a doua rampă de scări, mai veche, se ajunge la nivelul
mezaninului, cu cota de 1,92 m, unde sunt birourile. Tot din sasul nou creat, prin
scările existente ajungem la subsolul de sub încăperea situată spre piaţă, cât şi prin
cele de sub mezanin cu partea subsolului mai vechi. Tot prin proiect, se prevede
deschiderea nişelor înzidite, până în prezent lucrarea nefiind realizată.
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11. Palatul „Toldalagi". Detalii faţadă clădire. a - Blazon; b - Coroana de deasupra
blazoanelor
12. Palatul „Toldalagi". Starea actuală. a - Faţada laterală; b - Faţada posterioară
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SUMMARV
THE ETHNOGRAPHY MUSELIM -A VALUABLE MONUMENT OF BAROCE ART IN THE
MUNICIPAL TOWN OF TÂRGU-MUREŞ

One of the nicest Baroque buildings in the town is located at no. 11 on the large
esplanade of the Roses' Square. lt is palace built bz count Toldalagi Laszlo as a winter
residence. lt was designed by the French arhitect Jean D'Orr and carried aut by Paul
Schmidt while scuplture decorations and the framework are the work of sculptor
Schuchbauer Anton.
The building was erected with basement, grounf floor, mezzanine and a first
floor, a rectangle with its short sides - 18,06 m - looking anto the square while the
back facade is 17,28 m wide and 35,90 m long; there is alsa an inner yard of 8,25 m x
5,29 m. An 11,38 m long alleyway leads to the inner yard while in the back there is
another 15,00 m long alleyway.
The building was completed in two stages on top of another building-frame left
from the 17 th century, with a basement and a ground-floor. The main body of the
building facing the square, was erected between 1759 and 1762 with basement,
ground - and first - floor. During the second stage, 1770 - 1772 the back-ground blok
was completed, connected to the front-body.
ln time, the building underwent severa! alterations duet o the many changes of
its designation but the mast recent repair works restored it to its lnitial shape.
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a

b
Palatul Toldalagi. a - Clădirea în anul 1821, după gravura lui·
Toth Istvan; b - Faţada principală actuală
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-

Prima

etapă a nucleului sec. XVII

kl{;'.\) A doua etapă a nucleului sec. XVII

[

I Prima etapă a cl~dirii baroce

W~ A doua etapă a ~lădirii baroce

Etapele de construire a palatului Toldalagi.
a - Plan subsol; b - Plan parter
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Prima

etapă a nucleului sec. XVII

[\~~'t"l A doua etapă a nucleului sec. XVII

[
l Prima etapă a clădirii
baroce
r
IV///J A doua etapă a"clădirii baroce

Etapele de construire a palatului Toldalagi.
a - Plan mezanin; b - Plan etaj
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„
Fli u <::ai

re~: Ici.

a

Rcszler a 5zedicn 1-terrol

moroslJdsârhely

b
Palatul Toldalagi. a - Clădirea în jurul anul 1900, împreună cu casele
învecinate: nr. 12, (casa Banyai )anterioară anului 1900, nr. 13, (sediul breslei
măcelarilor), din anul 1888; b - Clădirea în anul 1908 cu aceleaşi clădiri învecinate
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Palatul Told : Iag1.. a - Clădire
b
b - Cladirea în a nu.. 1 942-1944
am anul 1942·,
A
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a

Palatul Toldalagi. a - Clădirea anterior anµlui 1970;
b - Clădirea în anii 1972-1973 după renovare
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- -

Palatul Told a1ag1.. a - Clădb
"
~
b - Etajul, starea a l~ea I~ anii1985-1986·
c uala (detaliu}
'
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a

b
Palatul Toldalagi. Detalii faţadă clădire.
a - Frontonul; b - Etajul cu efigia şi placa comemorativă
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a

b
Palatul Toldalagi. Detalii faţadă clădire.
a - Placa comemorativă; b - Cap sculptat
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a

b

Palatul Toldalagi. Detalii faţadă clădire.
a - Blazon; b - Coroana de deasupra blazoanelor
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I

Palatul Toldalagi. a - Faţada laterală;
b - Faţada posterioară
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„ PREFECTURA VECHE" - MONUMENT DE ARHITECTURĂ
BAROCĂ LA TÂRGU-MUREŞ
Introducere

Începând cu secolul al XIV-iea, în Transilvania se formează „scaunele", ca
organe teritoriale, ca, până la sfârşitul veacului al XVI-iea să fie şapte scaune secuieşti,
între care şi scaunul „Mureş", pe valea Mureşului. O excelentă lucrare ce se referă la
istoricul instituţiilor din scaunul Mureş, începând cu secolul al XIV-iea, până în anul
1870, aparţine istoricului Pal-Antal Sandor. 131

Capitolul „Instituţiile din scaunul

secuiesc Mureş" este structurat pe subcapitole, cronologic fiind înfăţişate, pe lângă
condiţiile politice, şi organismele prin care scaunul şi-a exercitat activitatea. Din

multitudinea de date reţinem doar câteva mai importante. În timpul Voievodatului
Transilvaniei, în secolul al XVII-iea existau în scaun un număr de 132 de localităţi, ca din
secolul următor, până la 1849 să fie înregistrate 127 de localităţi. Forul suprem scaunal
era Adunarea generală (lat: „congregatio generalis", ung. „KăzgyUles"). Dregătorul
principal al scaunului era Locotenentul sau Căpitanul.
Odată

cu constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei, au loc schimbări

profunde în organizarea

instituţională şi

1552, Judele regal, ca prim
ocupaţiei

dregător,

în scaunul

centrale. Adunarea

Mureş

s-a exercitat sub amestecul

generală, definită şi

ca „congregatio Marchalis" sau

„Congregatio Gyralis", în ung. „Marchelis gyUles",
problemelor scaunale.
în incinta

cetăţii,

Până

Astfel, începând cu anul

era numit pe timp nelimitat. Ca urmare a

habsburgice, autonomia scaunului

administraţiei

Mureş.

rămâne

forul superior de rezolvare a

în secolul al XVII-iea, organul scaunal

unde se afla

şi primăria oraşului,

funcţiona,

probabil,

ca, începând cu anul 1746,

să

se

mute în noul sediu din strada Bolyai nr. 5 („Casa pretorială") şi care face obiectul
studiului de faţă.
Prin urcarea pe tron a lui Iosif al II-iea, acesta aplică în conducerea statului
ideile lui luminist - absolutiste, prevăzând o serie de reforme. Una dintre măsurile
luate a fost împărţirea ţării, în anul 1753, în 10 comitate, iar apoi, în 1784, în 11
comitate. La 20-22 dectembrie 1784, comitatul Turda este unit cu scaunul Mureş. Însă,
înainte de moartea sa, la 28 ianuarie 1790, împăratul revocă majoritatea ordinelor
date, între care şi cele administrative. Astfel, la 1 mai 1790, se reînfiinţează scaunul
Mureş,

reprimind vechea autonomie internă. Adunările generale, în care erau
dezbătute principalele probleme ale scaunului se ţin la Târgu-Mureş.
131

Păi-Antal Săndor, Sigiliile instituţiilor mureşene, Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 2013.
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X

X

X

Noul sediu scaunal, din strada Bolyai nr. 5, constituie un elocvent exemplu de
arhitectură barocă, specifică Transilvaniei. Barocul, ca fenomen artistic, se manifestă la

Roma, oraşul papilor, în perioada ofensivei catolice a Contrareformei. în general,
barocul occidental se confundă în limitele lui cu secolul al XVII-iea, însă în Răsărit,
formele şi modelele împrumutate acestui stil ne întâmpină până în pragul secolului al
XIX-iea. Împrejurările care favorizează naşterea şi propagarea caracterelor artei baroce
aparţin

unor factori de ordin istoric, psihologic şi estetic. Consecinţele apariţiei şi

răspândirii Reformei sunt imense în toate domeniile spiritului, Biserica Catolică
găsindu-se
Reacţia

într-una din cele mai mari primejdii care i-au ameninţat vreodată existenţa.

celor de care depindea soarta religiei catolice este categorică, ea fiind

cunoscută în istorie sub numele de Contrareformă. În final, se ajunge la o nouă formă

de senzualism, ce constituie unul din caracterele izbitoare ale artei contrareformei, mai
ales sub aspectul ei iezuit. Pe

lângă

dovedeşte

Răspândindu-se

a fi determinant.

acomodează

gustului public,

cauzele de ordin istoric

împrejurărilor

totul i se

subordonează.

gust, decât despre un stil.
intelectuală,

origine

barocului este
Faţă

Faţă

deci mai

dorinţa

Mai
de

puţin

Renaşterii,

din Italia în restul Europei, barocul se

locale

degrabă

şi

temperamentului

ar trebui

Renaştere şi

să

disciplină,

arta

combinaţii

artiştilor

toate celelalte arte

manierism, considerate ca
sub conducerea

barocă

din cele mai bizare

fermă

devine tot mai

şi neprevăzute.

motiv
şi

vorbim despre o atitudine de

absurd, primind forme animate de un ritm sacadat, în care
unor

artiştilor,

mişcări

accesibile omului de rând, ceea ce va da

de a restaura o

de formele

psihologic, cel estetic se

dominantă, influenţând

din care, arhitectura devine din nou
căreia

şi

a

naştere

papalităţii.

complicată, până

artiştii,

La aceasta

de

uneori, dau

la

naştere

adăugăm tendinţa

barocului de a realiza monumente de dimensiuni tot mai mari, planul general

de ansamblu cuprinzând, de cele mai multe ori, o
radiant alte

clădire centrală

de la care pornesc

construcţii.

În Transilvania, deşi formele arhitecturii Renaşterii au persistat şi după anul
1700,

după

cunoaşte

o

cucerirea provinciei de
nouă etapă

către

habsburgi,

viaţa politică, economică şi socială

de dezvoltare. Pentru consolidarea

poziţiilor

cucerite, regimul

austriac îşi întocmeşte un plan, conform căruia orice activitate trebuia subordonată
acestui scop. Întâmpinat la început cu o oarecare reticenţă, curând stilul baroc câştigă
teren, îndeosebi prin arhitectura

eclesiastică,

ajungând ca, la mijlocul secolului al XVIII-

iea, să domine arta Transilvaniei. Însă, cu toate realizările de excepţie, nu întâlnim
formele şi bogăţia decorativă a monumentelor din ţările Europei de vest sau centrale.
Şi

cu atât mai modeste sunt

Oradea

sau

Timişoara,

care

transilvănean. Remarcăm încă

doar

după

realizările

pot

fi

de la

Târgu-Mureş, faţă

considerate

specifice

de cele de la Cluj,
barocului

popular

un aspect. Arta barocă din Transilvania primeşte valenţe

mijlocul secolului al XVIII-iea, când arta Europei apusene a trecut la un nou

vocabular artistic

şi

tehnic, cel clasicist.
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La Târgu-Mureş, barocul pătrunde pe la mijlocul secolului al XVII-iea, prin
construirea, aproximativ în jurul anului 1640, a casei „Palffy", din strada Bolyai nr. 12,
al cărei partiu şi decoraţii ale pilaştrilor o apropie mai degrabă de locuinţa simplă

orăşenească şi arta populară. Realizările baroce de la Târgu-Mureş, cu deosebire cele
provenite din secolul al XVIII-iea, deşi sunt considerate ca o creaţie „provincială", în
ansamblul lor constituie relizări cu o personalitate bine definită în urbanismul
transilvănean. Dacă palatul lui Toldalagi din Târgu-Mureş împleteşte barocul cu

elemente ale rococo-ului, unele clădiri publice sau chiar case nobiliare, au o ţinută
sobră, cu puţine elemente decorative, dintre ele remarcându-se Biblioteca „Teleki" şi

„Prefectura Veche".

Istoricul construirii clădirii
Monumentul, 132 cunoscut sub denumirea de „Prefectura Veche",

se află în

strada Bolyai, nr. 5, pe platforma vechii pieţe a localităţii, odinioară constituind unul
dintre cele trei nuclee ale oraşului. Este firesc să fie strada cu cea mai veche atestare
documentară, fiind consemnată încă din secolul al XVI-iea, ca strada „Sfântul Nicolae",

în anul 1567 („platea Sancti Nicolai"), 1575 („vulgo Szent Miklos Uttzcira men6
Sikcitor"), 1580 („Zent Miklos Vtczajaban), 13 etc. Aici, în această piaţă, până în anul
3

1601, când oraşul este distrus de oştirile generalului austriac Basta, ca măsură de
pedepsire a locuitorilor pentru sprijinul dat domnitorului român Mihai Viteazul, au
două

existat

denumirea

edificii religioase: biserica „Sfântul Nicolae" de la care a preluat

şi

administratvă
„Oraşul
să

biserica veche
anterior

de Jos"

(Piaţa

avută,

unitariană. Deşi

a pierdut din

ca urmare a acestor

activităţi

Trandafirilor), în secolele XVIII

se ridice importante edificii publice

şi

şi

importanţa economică şi

în noua

care prin

arhitectură,

în

XIX, pe teritoriul acesteia aveau

cumpărată

în 1826 de Tabla

Biblioteca lui Teleki Samuel în 1799-1803, internatul Colegiului
construcţii

piaţă formată

palate nobiliare: „Prefectura Veche" în 1745-

17467, 1842-1843; Casa „Kendeffi" în 1789,
1803,

piaţa

Regească,

Reformat în 1802-

de-a lungul timpului, au constituit puncte de

atracţie artistică şi istorică.

„Prefectura Veche" sau „Regi varmegyhaza", cum este definită în literatura de
specialitate, în secolele XVIII - XIX lea este pomenită sub denumirea de „Casa
pretorului",

134

dar şi „Casa scaunului",

135

prin mărimea şi valoarea sa arhitecturală

Declarat monument istoric prin H.C.M. nr. 661/1955, poziţia 3242. În anul 1991 Comisia Naţională a
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, aprobă noua listă, clădirea fiind înscrisă sub codul B 0017. În prezent este cuprinsă în lista monumentelor la poziţia nr. 279, sub codul MŞ - li - m - A 15480.
133
Vigh Karoly, Marosv6s6rhely helynevek es foldrajzi kozszavak (Denumiri toponimice şi georgafice
comune din Târgu-Mureş, Miercurea Ciuc, Ed. Pallas-Akademia, 1996, p. 202-203; Pal-Antal Sandor, A
marosv6s6rhely utc6k, kozok es terek torteneti nevt6ra. Indicatorul istoric al străzilor, pasajelor şi
pieţelor din Târgu-Mureş. Consultant tehnic: Man Ioan Eugen. Ed. Mentor, 1997, p. 76-77
134
„1771. Praetorialis H6zat", „ 1779 A V6ros Praetorri61is H6z6n61", „1802 a' nemes Szek Praetori6/is
H6z6vali", Vigh Karoly, op. cit., p. 172.
135
„ sze'kh'az „, fb'd
/ em, p. 196.
132
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trezind interesul autorilor de vedute urbane. În anul 1819, cancelistul Toth Ştefan de
Micula (Stephanus Toth Mikolai) desenează şi piaţa Bolyai („Prospectus Platea
Sy.Miklos") în care sunt reprezentate clădiri existente şi în prezent, în ordinea

succesiunii fiind: „Vechea Prefectură", clădirea de la nr. 9, Biblioteca „Teleki". Acelaşi
autor, în anul 1824-25, realizează o vedută generală a oraşului (Delin. Steph. T. Mikolai
direct. Cancellista Annia 1826 et 1827 ad Nm Gub. 343.1827"), gravată de Nagy Samuel

din Cluj, în anul 1827.
Despre vechiul aşezământ al acestei instituţii nu avem ştire, însă un document
136

din 19 ianuarie 1642
făcându-se

arată că, la acea dată clădirea în care funcţiona era distrusă,

propuneri de renovare. Oricum, construirea unui nou sediu scaunal devine

o necesitate

primordială,

rând pe rând, vechile

deoarece cetatea devenind

clădiri

situate aici sunt

publice. După istoricul de artă Bias lstvan,
scaunului

Mureş

se afla într-o
trădare,

condamnat pentru
scaunului

clădire

confiscă

i se

Mureş. Măsura luată

ce

este

137

înlăturate,

inclusiv cele

averea,

numitului Szalai

clădirea

construcţiei şi

Gyărgy, căruia

de familia Szalai, care

Mădăraş,

1711, pentru suma de 30 florini renani.

arată că

abuzivă.

terenul aferent este dobândit de scaunul

descendent al familiei Szalai, din

fiind

trecând astfel în patrimoniul

se afla în coproprietate, deci confiscarea întregului imobil a fost
restul

două instituţii

încă înainte de de anul 1711, sediul

aprţinea

contestată

garnizoană militară austriacă,

imobilul

Drept urmare,

Mureş

de la un

contractul fiind încheiat la 13 noiembrie

138

Începând cu această perioadă se poate vorbi de clădirea „fostei prefecturi". Nu
cunoaştem

clădire,

vechea

ca

mărime şi

aspect, cert fiind faptul

că,

începând cu anul

1745, etapizat, se trece la realizarea celei actuale. La 3 iunie 1744, se pune piatra de
temelie pentru extinderea spre nord-vest a
1746, în unele scrieri fiind
considerare ca

dată

generală scaunală,

a

menţionat

deoarece la 11 ianuarie 1745, Adunarea

în care Berzenczei Istvan este ales

a Scaunului

Mureş,

139

fiind finalizate în anul

anul 1745. Acest ultim an nu poate fi luat în

terminării lucrărilor,

primăriei oraşului Târgu-Mureş.
şedinţă

clădirii, lucrările

Judecător

regal, se

ţine

în incinta

În noul sediu, la 13 aprilie 1746 are loc prima

evenimentul fiind consemnat în procesul-verbal al

adunării:

„Grabis Sedis Congregatio celebrata in Civitate M. Vasarhely Domoque lapidea
Juditiaria Sedis Sic. Maros exfundamento cura et industria. Silis ac Grosi Dni Michaelis
140

Dosa de Makfalva alter Vice Judicis Regy erecta et pparata"

O altă inscripţie găsită în

curtea imobilului, în prezent aflată pe peretele din stânga al gangului de intrare,

136

141

face

„Mivel hogj Vasarhe/t az Zek haza teliesseggel elpusztull, holot soka birjuk, es az gondviseles minthen
rosz, vegeztiik azert egez Zekull, unanimi voto et suffragio, hogj eyt az h6zat", Szekh6z vagy
Varmegyeh6ya (Casa Scaunului sau Prefectura), în KF, seria li, nr. 7. P.19 (În continuare: KF -Szekh6z).
137
Bias Istvan, Bucsu az 6si varmegyehazt6, Târgu-Mureş, Ed. Turul, 1942, p.5.
138
Bias Istvan, op. cit, p. 3; KF - Szekh6z, p. 19-20; Keresztes Gyula, Marosvasarhely regi epuletei (Vechi
clădiri din Târgu-Mureş), Ed. Difprescar, 1998, p. 42.
139
, , h eIyen a Varos
,
h azana
, , '/" in B'1as I., op. c1't ., p. 4 .
„M. - Vasar
14
° KF - Szekh6z, p. 20.
141
Ibidem, p.20-21.
A
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cunoscut ctitorul edificiului: Berzentzei Istvan, judecător suprem scaunal, sediu în care
au activat Dosa Mihai şi Alexandru:
Orbis amor Divi Ca roii pulcherrima proles
li

Augustus Augusta Maria Theresia fasces
Dum regeret Votis felicibus hoc Prijtaneum
Sedis in aeternos Marusinae condidit usus
Supremi Stephanni Berzentzei cinctus honore
Judicis antiquo sup par similisque Lycurgo
Cojus in officiu Michael cognomine Dosa
Sic et Alexander genitus de stirpe Szil6gyi
Per virgili cura partesque viresque replebant
Reposito nune Archivis Michaele Szi/6gyi"
După traducerea

textului în limba maghiară a lui Benko Karoly, redăm

versiunea şi în limba română: „A iubit cel mai mult de pe lumea aceasta pe urmaşa lui
Carol, dumnezeieşte, pe măreaţa Maria Tereza, pe când era la putere: acest palat a
fost ridicat în Scaunul Mureş de către împuternicitul judecătorului suprem, Berzentzei
Ştefan,

care este aproape egal cu Lzcurgossul de odinioară, fiind sfinţit cu cele mai

bune urări. În acest sediu şi-au îndeplinit sarcinile cu grijă şi dicernământ, Dosa Mihai şi
Sandor care era de origine din neamul din Szilagi.

Conducătorul

de acum al arhivei este

Szilagi Mihai".
În mare parte, materialele de construcţie au fost aduse de la vechea mănăstire
a paulinilor din Sâncraiu de Mureş.

142

Începând cu anul 1754, pentru o perioadă de

şase ani clădirea este ocupată de Tabla Regească. În Adunarea scaunală din 31 martie

1759

143

Mediaş

ani,

144

se arată că în anul 1754, când forul suprem de judecată a fost mutat de la

la Târgu-Mureş, clădirea a fost predată acestuia doar pentru o perioadă de doi

timp în care conducerea oraşului trebuia să-i asigure un alt sediu. Ori, au trecut

cinci ani, timp în care forul scaunal a fost nevoit să-şi ţină adunările prin diferite
localităţi, fără să

i se achite chiria pentru clădirea ocupată, fapt ce a determinat să

someze Tabla Regească ca, până în primăvara următoare să părăsească clădirea. În
anul 1802, o puternică furtună deteriorează clădirea, evenimentul fiind consemnat cu
ocazia adunării din data de 15 martie 1802, 1

45

urmată de alte deteriorări însemnate.

142

„Egy emeletes k6ep0/et kesziilt 1746-ban, 6/lit6/ag nagyobb6ra am. sz. Kir6/y regi ko/ostor koveib6/
teg/6ib6/", în Benko Karoly, Marosv6s6rhely szabad kir6/y v6ros /eir6sa 1862-ben (Descrierea oraşului
liber regesc Târgu-Mureş în anul 1862). Sub redacţia lui Pal-Antal Sandor, Târgu-Mureş, Ed. Mentor,
2001, p. 21.

143

La Orban Balasz, A szekelyfold leir6sa, (Descrierea secuimii), Pest, Ed. Rath M6r, IV, 1870, p.144, este
data de 31septembrie1759.
144 B", I
,
. p. 4 .
1as stvan, op. cit.,
145
„A 'nagy szelvesz miatt elromladozott Szekh6z alkolm6ny6nak rendes reparatiojara a'Fels6bbsegt6/
aplacidelt summa eleg nem leven, arra kinevend6 biztosok 6/tal kiki a' Nemes Szek tagjai koziil, maga
h6z6na/ segedelem vegett ta/6/tassek meg", în KF - Szekh6z, p. 21.
menţionată
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Lucrările de renovare a clădirii sunt realizate mult mai târziu, în anul 1814, faptul fiind

menţionat în procesul verbal al Adunării scaunale. 146
Reuşind să-şi recupereze sediul, prefectura trece la realizarea unor lucrări de

extindere şi amenajare a sediului, prin achiziţionarea treptată a terenurilor învecinate.
Pentru început sunt realizate aripile laterale, apoi, în final,se face ridicarea laturii
posterioare. Potrivit însemnării procesului-verbal al Adunării ţinută la 1 aprilie 1824, în
vederea extinderii temniţei, se dobândeşte terenul învecinat, în care scop se asigură
suma de 4000 florini.

147

În anul 1838, Curtea de la Viena dispune extinderea închisorii,

scop în care se achiziţionează de la Colegiul Reformat, în schimbul sumei de 1600
florini, terenul învecinat la nord, existând propunerea cumpărării şi celui cu casă de la
comerciantul Csiki Gergely.
cumpără

148

În anul 1842, pentru suma de 1900 florini renani, se mai

terenul pe care este realizată latura posterioară a clădirii, lucrările fiind

finalizate în anul 1843. Această ultimă latură, care închide curtea interioară, cuprindea
la parter celulele închisorii, iar la etaj, sala mare de adunări.
anul 1862, istoricul Benkă Karoly
mărimi,

150

încăperi

pentru

arhivă,

Descriind clădirea, în

arată că la etaj se aflau 12 camere de diferite

din care, cea mare este sala de

sunt patru

149

şedinţe, situată

în latura

posterioară.

La parter

1 pentru arhivar, 3 pentru temniceri, 1 pentru

gardian, 1 bucătărie şi 3 cămări, 1 pentru depozit, 13 încăperi pentru temniţă. În
totalitate

clădirea

avea 43

deîncăperi.

Piaţa

Prin construirea noii prefecturi din
Municipiului

Târgu-Mureş), dată

în

folosinţă

în anul 1942, vechiul sediu

funcţiuni,

pentru început fiind transformat în

suferind

importante

modificări

Victoriei nr. 3 (în prezent

locuinţe şi

interioare,

prin

birouri, cu

crearea

de

Primăria

primeşte

această

noi

noi

ocazie

goluri

şi

compartimentări. În anul 1982 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" din
Bucureşti, întocmeşte documentaţia

ample
creaţie,

lucrări

de renovare

şi

(proiect nr. 124/1982), în vederea realizării unei

amenajare pentru crearea unui centru de „Ateliere de

filiala UAP - Târgu-Mureş",

şef

proiect fiind arh. A. Teodorescu.

Descrierea clădirii
Dispusă

unei

curţi

pe trei niveluri, cu subsol, parter

etaj,

clădirea

se

desfăşoară

în jurul

interioare, de forma unui patrulater neregulat, cu laturile de 23,51 m x 25, 70

m x 14,63 m x 17,43 m.
146

şi

Privită

din exterior,

clădirea dă

impresia unei

unităţi

de forme

„A' Szekhciz elkesziilven, az eo Feisege kepe beie tetetese arant gondoskodtak a' Rendek", Ibidem, p.

21.
147

„1824-ben aprilis 1-en. A' szuk szek-tomloczok magyobbitasa indokab61 a'Szekhaz szomszed telke
megvetetni hatar6ztatott melyet tulajdonosa 4000 valt6 forintra bocsatvan, az feljelentetni
megallit6dott," Ibidem, p.21.
148
„„.1838-ban. A' foghcizak javitasa hataroztatik az Udvar rendelesere. A' foghcizak nagytasa
indokab61 a' reformatus6k f6oskolajat61 a' Szekhciz eszaki reszeneli telke megvetetni vegeztetett, 1600
pforintokra bocsattatvan ara ugy a' Csiki Gergely keresked6 haza is inditvanoztatott" Ibidem. P. 21.
149
Ibidem, p. 21-22.
150
„Fels6 emeleteben vannak 12 kisseb es nagyobb szobak, melyek kozul legnagyobb a kozgyulesi szala,
a/61 leve/tari 4, feveltarnoki 1, bărtonmesteri 3, 6rszoba 1, konyha es kamra 3, raktar 1, borton 13,
osszesen az egesz fedel alatt 45 kulon hcizak", Benko Karoly, op. cit., p. 21.
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şi proporţii, îndemnând privitorul să o aprecieze ca realizată într-o singură etapă, pe
când faţadele curţii interioare, diferit tratate, existenţa subsolului doar pe alocuri,
precum şi grosimea diferită a pereţilor, dezvăluie diferitele etape în care a fost
realizată. Latura principală, cea mai veche, în care se află şi intrarea, este situată la
stradă. Din analiza partiului clădirii rezultă că această parte, la rândul ei, a fost realizată
cel puţin în două etape. Am văzut că, la început a existat clădirea familiei Szalai, pe
care o situăm la stânga actualei intrări, ce corespunde celor două încăperi de la stradă
şi două spre curte, aflate la parter, acoperite cu bolţi semicilindrice cu penetraţii sau „a

vella". Pereţii acesteia au grosimi apreciabile, de câte 74 cm, 82 cm, 87 cm, 91 cm şi
102 cm.
Extinderea din anii 1744-1746 cuprinde partea dreaptă a intrării, ce corespunde
încăperii mai vaste, casei scărilor şi altor încăperi mai mici, de această dată, aproape

toate tăvănuite şi cu pereţi în grosimi mai reduse de câte 76 cm, 80 cm şi 84 cm.
Această primă mare etapă corespunde, deci, intrării şi celor câte două axe laterale, cu

o lungime de 23,94 m, în general, având încăperi cu o formă mai ordonată,
rectangulară. A doua etapă de realizare a corpului central corespunde celor patru axe,

având o lungime de 14,99 m, limita dintre acestea fiind marcată de uşoara frântură a
aliniamentului clădirii. La subsol se află una dintre pivniţe, cu acces din colţul sudic al
clădirii, dinspre curte. În total faţada principală are o lungime de 38,93 m şi cuprinde 9

axe, din care a treia este rezervată intrării principale.
Cu o deschidere de 4,03 m, având doar un ancadrament simplu din tencuială,
care în partea inferioară se sprijină pe cele două blocuri tampon, poarta se remarcă
prin cele două foi masive din lemn de stejar, ambele având în partea lor superioară, de
curbură,

reprezintă

două

decoraţii

stema scaunului

sculptate, reprezentând steme.
Mureş:

Decoraţia

un scut despicat, fiecare cartier fiind

foii stânga
tăiat

în

două

printr-o linie de semicerc pornită din interior spre exterior. În primul cartier se află o
sabie

încrucişată

de grâu cu paie,

cu o

puşcă şi

aşezate

o lance; în cartierul doi, în partea de sus, sunt trei spice

transversal; cartierul trei este

întretăiat

de un brâu ondulat,

reprezentând Mureşul, în faţa brâului, pe o ridicătură este un măr roditor, cu şase
mere; cartierul patru este întretăiat de alte două benzi ondulate, mai mici,
reprezentând râurile Niraj şi Târnava Mică şi o viţă de vie cu doi ciorchini de struguri şi
frunze. Scutul este timbrat de o coroană deschisă cu cinci fleuroane. Pe latura sudică a
intrării

se

află

palca

inscripţionată, descrisă

mai sus.

Portalul semicircular, marcat de un ancadrament din tencuială si boitar median
'

'

I

are la bază două blocuri tampon. Ferestrele sunt de formă dreptunghiulară, cu
ancadrament din tencuială, cele de la etaj mai generoase în înălţime, suplimentar au
câte un bolţar median, şi acesta cu rol decorativ. Între niveluri se află un ciubuc
profilat, neîntrerupt. Acoperişul care se sprijină pe o cornişă formată din profile trase
este simplu, formând două ape şi poartă trei lucarne. Gangul de acces, în lungime de
14,13 m, are calote boeme, ce se sprijină pe arce dublau. Faţada dinspre curte,
comparativ cu restul, are o formă aparte. Iniţial, la parter exista o galerie - coridor ce
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se deschidea prin trei arce deschise, care, pe parcurs au fost înzidite, lăsând loc la trei
ferestre, iar pereţii dinspre interior au fost desfiinţaţi, mărind astfel suprafaţa
încăperilor. La etaj, coridorul are şase deschideri arcuite ce se sprijină pe stâlpi masivi

din

cărămidă.

Între anii 1824-1838, ca o penultimă etapă, sunt realizate cele două aripi
laterale care, datorită configuraţiei terenului au lungimi diferite. Pe latura dinspre
curte, aripa dreapă are o lungime de 14,63 m, iar aripa stângă 25,70 m. Ambele aripi
formează o înşiruire de încăperi, unele având comunicări între ele, cele de la parter

având şi intrări din curte, iar cele de la etaj comunicând cu coridorul (galeria) realizat
din lemn, în consolă. Studiind mai atent releveul clădirii, constatăm că cele două aripi,
la rândul, lor prezintă diferenţe de structură şi formă, ceea ce ne îndeamnă să
presupunem că şi ele au fost realizate în etape diferite, dar apropiate. Aripa dreapta,
dinspre nord, pe lîngă parter şi etaj, se remarcă prin existenţa subsolului, format din
două spaţii,

al căror acces a fost amenajat în colţul de nord-est al corpului central.

Parterul cuprinde trei
secundară

are

spaţii

bolţi

acoperite cu

adăpostind

„a vela", ultimul

scara

de acces la etaj. Aceeaşi compoziţie o are şi etajul. Structural această aripă

pereţi portanţi

masivi din

cărămidă,

în grosimi de 95

şi

86 cm. Aici

remarcăm

coridorul exterior (galeria) realizat din lemn, ce are continuitate pe celelalte laturi.
Faţada exterioră, aflată

spre accesul la terenul sportiv al liceului „Bolyai", preia
că,

elementele decorative ale corpului central, cu deosebirea
sunt mai scunde, din cuz pantei terenului ce

ferestrele de la parter

mărgineşte clădirea.

În afară de faptul că este mai lungă şi nu are subsol, aripa stânga are aceeaşi
structură funcţională,
remarcăm

înşiruite şi

cu camere

grosimea mai

redusă

pereţilor,

a

având câte 62 cm, 67 cm
liniatură interioară

exterior, spre imobilul de la nr. 7, având o
încăperilor

pentru a conferi

o

ulterioare pentru extinderea
existeţa

formă dreptunghiulară,
suprafeţei încăperilor.

tavanelor, atât la parter cât
posterioară, realizată

Latura

sale, având o lungime de 26,64 m
a încăperilor, cu
la limita
fiind

şi

şi

o

lăţime

două părţi

unor

la

frântă,

închisorii, acoperite cu

la mijloc fiind

penetraţii,

sitută

dar

şi

de nord-est,

remarcă

datorată

şi

această

aripă,

bolţi

obţinerea

prin dimensiunile

prin forma

ordonată

unghiului obtuz format

dispusă

spre curte, este

unor

pe trei niveluri, ea

spaţii funcţionale:

semicilindrice, dispuse câte

„a vella", iar la etaj, trei

sala mare de

adunări,

ultimă aripă,

cu care se încheie curtea

când partea

posterioară situată

bună

parte din

fie

intervenţii

două

în

mărime

interioară,

la

pe cele

ale coridorului central; la parter birouri, la rândul lor acoperite cu

semicilindrice cu

întrucât o

datorită

de 9,10 m, precum

cu scop bine determinat, pentru

încăperile

82 cm, zidul

pe alocuri

Remarcăm

între anii 1842-1843, se

colţul

celei din

fie

şi

la etaj.

proprietăţilor. Şi această aripă,

realizată

subsol,

excepţia

coridorul de lemn spre curte. Si aici

bolţi

încăperi tăvănuite, înşiruite,

de 13,84 x 7,50 m.

Şi această

preia formele arpilor laterale, pe

spre terenul sportiv, are numai ferestrele etajului,

înălţimea

parterului este

limita pardoselii acestuia.
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încastrată

în

pământ, depăşind

LISTA ILUSTRATllLOR

1. Prefectura veche. Planul de situaţie cu cartarea clădirilor mai importante din
zonă

2. Clădiri contemporane, după Orban Balazs. a - Casa „Kendeffi"; b - Biblioteca
Teleki
3. Prefectura veche. Imagini mai vechi cu clădirea întocmite de Toth Istvan. a Strada Bolyai, desen din anul 1819; b- Detaliu din gravura anului 1827
4. Prefectura veche, după releveul din 1982. a - Plan subsol; b - Plan parter
5. Prefectura veche, după releveul din 1982. a - Plan etaj; b- Secţiune
6. Prefectura veche. a -Aspect general; b - Primul corp de clădire cu intrarea
7. Prefectura veche. a - Latura clădirii dinspre strada Kogălniceanu; b - Latura
posterioară

a clădirii
8. Prefectura veche. a - Intrarea cu gangul de acces în curte; b - Placa
inscripţionată pe peretele gangului de acces în curte
9. Prefectura veche. a - Corpul central văzut din curtea interioară; b - Gangul de
acces în curte
10. Prefectura veche. a - Coridorul cu console dinspre curtea interioară; b - Vedere
a curţii interioare
11. Prefectura veche. a - Scara de acces din curte; b - Aripa clădirii cu coridorul în
console.

Summary
THE OLO PREFECT'S OFFICE A MONUMENT OF BAROQUE
ARCHITECTURE IN TÂRGU-MUREŞ

Place dat no. 5 Bolyai Street, the building is known alsa as „the Old Prefect's
Office" and it is a valuable monument of Baroque popular art in Târgu-Mureş. lt was
first meant to accommodate the highest administrative authority of Mureş Seat and
the building was completed in severa! stages: the building looking over the street was
obtainedby extending a smaller building between the years 1744-1746; it was here
that first seat meeting was held on Aprilie 13, 1746. The side wings were comleted
from 1824-1838 and betwen 1842 and 1843 the back side, meant to serve as prison
and a large meeting hall.
The building has a half-basement, a ground floor anf a fluor. lt can be remarked
the octogonal, irregular plan, with fluor sider a quadrangle with a corridor,leanded
against the main building bz brick vaults and by break shaped wooden vaulis to the
rest of the wings. lt can alsa be remarked the austerity of the main facade adorned
only with an arched tunnel front and rectangular windows, with a simple plaster
trame.
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A. Prefectura Veche; B. Colegiul Reformat; C. Biblioteca T.eleki;
D. Tabla Regească; E. Palatul Tribunalului.
Prefectura veche. Planul de situaţie cu cartarea clădirilor
mai importante din zonă
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Clădi~i

contemporane, du
~a ?rban Balazs.
' - Biblioteca Teleki
V

,

a -casa „ Kendeffi"· b
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a

b
Prefectura veche. Imagini mai vechi cu clădirea întocmite de Toth Istvan.
a - Strada Bolyai, desen din 1819; b - Detaliu din gravura anului 1827
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Prefectura veche, după releveul din 1982.
a - Plan subsol; b - Plan parter
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. a

oU
Prefectura veche, după releveul din 1982.
a - Plan etaj; b - Secţiune
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a

b
f-'refectura veche. a - Latura ciădirii dinspre str. Kogăiniceanu;
b - Latura posterioară a ciădirii
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a

b
Prefectura veche. a - Intrarea cu gangul de acces în curte; .
b - Tabla inscripţionată pe peretele gangului de acces în curte.
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a

b
Prefectura veche. a - Corpul central văzut din curtea interioară;
b - Gangul de acces în curte
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a

b
,.
Prefectura veche. a - Coridorul cu console dinspre curtea ·
Interioară; b - Vedere a curţii interioa re.
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a

Prefectura veche. a - Scara de acces din curte;
b - Aripa clădirii cu coridorul în console
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„CASA CU PILONI" DIN TÂRGU-MUREŞ, UN MONUMENT
BAROC DIN SEC. XVIII - XIX

Introducere
În partea de nord-est a Pieţei Trandafirilor, la intersecţia cu strada Călăraşilor,
se află o clădire aparte ca arhitectură, cunoscută sub denumirea de „Casa cu piloni"
sau „Casa cu arcade", în limba maghiară „Labos haz".
Fiind situată la adresa poştală: strada Călăraşilor nr. 1, „Casa cu piloni", cum o
definim în continuare, se află în zona centrală a municipiului Târgu-Mureş, în
vecinătatea mai multor vechi monumente, cum ar fi: casa „Kopeczi Teleki", din anul
1554; casa lui Francisc Nagy Szabo (actualul claustru al Parohiei Romano-Catolice), din
anul 1623; biserica romano - catolică, fostă iezuită, din anii 1728-1750; casa „Gorog",
din anul 1820; palatul „Apollo", din anii 1804-1808. La rândul ei, clădirea face parte din
categoria monumentelor istorice şi de arhitectură, fiind cuprinsă sub codul B.020, ca
fiind

realizată

în secolele XVIII-XIX, în stilul caracteristic barocului

transilvănean.

La scurtă vreme de la alungarea turcilor de sub zidurile Vienei, austriecii îşi
îndreaptă

privirea spre Transilvania, ca, prin Tratatul de la Blaj, din 27 octombrie 1687,

armatele imperiale
Mureş.

să

fie cantonate în 12 oraşe din provincie, între care şi Târgu-

Prin Diploma Leopoldină, din 4 decembrie 1691, sunt stabilite principiile după

care urma să fie condusă Transilvania timp de mai bine de un veac şi jumătate. La
rândul său, barocul devine artă de curte, artă a Contrareformei religioase şi a nobilimii,
al cărei program cuprindea cultivarea formelor pompoase şi grandioase. Destul de
curând, „de la italieni barocul se răspândeşte În restul Europei,

bineÎnţeles

acomodându-se gustului public, Împrejurărilor locale, temperamentului artiştilor,
151
De observat faptul că
scoţând În relief una sau alte din trăsăturile sale dominante".
„arhitectura devine din nou artă dominantă, care Înglobează pe toate celelalte şi căreia
totul se subordonează", 1

52

sculptura şi pictura devenind din nou ajutoarele arhitecturii.

Un rol important în crearea stilului baroc în Europa l-au avut iezuiţii, printre
primele construcţii cu tendinţele stilului baroc fiind biserica ridicată la Roma de
Giacomo Vignola (1507-1573), între anii 1568-1570. Devenit artă de curte a Imperiului
Habsburgic, barocul pătrunde în Transilvania abia în secolul al XVIII-iea, destul de
curând după cucerirea principatului. Însă, forme închegate ale barocului le întâlnim în
ahitectura militară, la Cluj, în anul 1710 şi la Alba Iulia, în 1714. Pe plan artistic,
inaugurarea acestui

program,

corespunde în

Transilvania

cu

reînnoirea

artei

arhitecturale şi ornamentale. La început, barocul întâmpinase o oarecare împotrivire,
pe considerente politice, însă treptat se extinde, ajungând pe la mijlocul secolului al
151
152

G. Oprescu, Manual de istoria artelor Barocul, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1985, p. 13.
Ibidem, p. 14.
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XVIII-iea să domine arta Transilvaniei. Nu numai la Târgu-Mureş, dar şi în alte centre
urbane din Transilvania, observăm că atât la clădirile religioase, cât şi la cele civile, pe
care le socotim ca provenind din prima generaţie barocă, formele sunt mai
pretenţioase, cu o încărcătură decorativă mult mai nuanţată, pe când clădirile pe care

le-am numi ca provenind din a doua generaţie barocă, prezintă o simplitate generală a
limbajului. Cu toate că poartă amprenta unui caracter provincial, impactul cu noua
manieră barocă este revelatoare. Arhitectura civilă din Târgu-Mureşul secolului al

XVIII-iea s-a realizat potrivit unor tipare în care elementele de planimetrie locală,
transilvăneană, au primit un adaos decorativ de factură barocă.

În prima parte a barocului târgumureşean, principiile care au inspirat tipurile
compoziţionale,

ca şi formele decorative ale pereţilor, le putem considera ca

împrumuturi din arta barocului clujean. Aici, putem menţiona fosta biserică a iezuiţilor
din Piaţa Trandafirilor nr. 60, opera aceluiaşi autor cu cel al bisericii din Cluj, fosta
biserică franciscană,

tot din Piaţa Trandafirilor nr. 10, demolată în 1972, dar şi palatul

aceeaşi piaţă,

„Toldalagi" din

de la nr. 11 (1759-1772),

faţă

de palatele nobiliare de la

Cluj sau Oradea, mai modest ca proporţii, însă care poartă amprenta barocului târziu vădit influenţat

rococo -,

comun, precum

şi

casele nobiliare, sunt cele ce dau o

oraşului,

urban al

barocă franceză. Construcţiile

de arhitectura

precum în partea

de interes

caracteristică specială

aspectului

în marea lor parte fiind realizate în teritoriul istoric al
superioară

a

străzii

oraşului,

Bolyai unde sunt realizate: „Prefectura veche"

(1744-1843), casa „Kendeffi" sau Tabla

Regească

(1789), Biblioteca „Teleki" (1799-

1803), internatul Colegiului Reformat (1802-1803). În zona pieţelor Bernady Gyărgy şi
Petăfi

se

află:

casa „Haller" (sec. XVIII), casa „Bornemisza" (sec. XVIII), casa „Teleki

Domokos", azi Parohia Reformată ((1802). În zona Pieţei Trandafirilor, la nr.S, Palatul
„Apollo" (1804-1808), casa

„Gărăg"

(1820) de la nr. 2, precum

şi

şi

casele de la nr. 3

4

{sec.XVIII-XIX).
Fată

aparte,

neîntâlnită

Transilvania, cu
exterioară

accesul la
pe

la celelalte

pilaştri

din

construcţii,

cărămidă

sau

clădirii să rămână liberă,

a

prăvăliile

pilaştri,

prezintă

de aceste monumente, „Casa cu piloni"

se

specifică

piatră, legaţi

caselor de

mai

comerţ

din

prin arcade, astfel încât, partea

formând un coridor (gang) acoperit, ce permite

de la parter, dar şi protejarea pietonilor. Acest tip de case, realizate

întâlneşte

Parohiei Evanghelice din
centrale, unde

ea fiind

caracteristică

o

fiinţează

localităţi

în unele
Bistriţa,

din Transilvania, cunoscute fiind casele

de la Cluj-Napoca, de pe latura de nord a

Muzeul de Farmacie sau Casa Hirscher din

pieţii

Braşov căreia,

în

anii 1960 - 1961, i s-au redat arcadele şi coridorul de la parter. În realitate, principala
destinaţie

a

clădirii

era aceea de

şcoală,

funcţionând

aici

cunoscutul

Gimnaziu

Romano-Catolic.
Această instituţie şcolară
puţin pretenţioase,

în diferite

a

lucrări

făcut

obiectul unor

istorice, fiind

unele date privitoare la construirea edificiului

şi

tratată

mai

arhitectural sau al etapelor de construire.
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abordări,

mai mult sau mai

mai mult partea

puţin

istorică,

cu

descrierea sub aspectul

Istoricul construirii clădirii
Clădirea şcolii a fost realizată în mai multe etape de către Ordinul Iezuiţilor,
apoi de către romano-catolici. Relativ cronologic, enunţăm autorii câtorva lucrări
referitoare la clădire. Notabile contribuţii la cunoaşterea trecutului clădirii le aduce
lucrarea lui Karacson Marton, 153 în care peste 100 de pagini prezintă istoricul acestei
instituţii şcolare, cuprinzând şi numeroase date privind realizarea construcţiei, preluate

din " Domus historia", păstrată la Parohia romano - catolică din Târgu-Mureş. Din
hăţişul materialelor bibliografice legate de clădire, trebuie să amintim doar câteva. O
descriere sumară a etapelor de construire a acestui edificiu, ne parvine de la Orban
Balazs, 154 datele fiind preluate de Keresztes Gyula,
Fodor Sandor împreună cu Balas Arpad.
catolice, Lestyan Ferenc,

157

156

155

dar în

câteva rânduri şi de

Fostul protopop al Parohiei romano-

la rândul său, în aproape o pagină, prezintă un scurt istoric

al evoluţiei lucrărilor de construire a clădirii. Cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la

înfiinţarea Gimnaziului Romano-Catolic, sub redacţia lui Pal Geza şi Peter Mihaly,

158

s-a

publicat o lucrare, în ale cărei pagini, sunt prezentate unele date cu privire la clădire, în
marea lor parte fiind deja cunoscute. Mai recent, Pal-Antal Sandor aduce noi date
privitoare la istoria gimnaziuilui. 159 Mult mai aproape de tema noastră este studiul
istoricului de artă din Târgu-Mureş, Kim pian Anna maria,

160

întocmit în vederea

autorizării

unor lucrări de construcţii la clădire. De această dată, clădirea este

prezentată

atât sub aspectul constructiv, cât şi arhitectural, fiind stabilite şi principalele

etape de realizare a acesteia.
Cercetări

precum

şi

o

cunoaşterii

mai recent efectuate ale surselor documentare deja cunoscute,

analiză

a structurii

a planimetriei acesteia, ne-au dat posibilitatea

mai îndeaproape a edificiului.

Despre începuturile
însă

clădirii,

despre

funcţionând

existenţa

învăţământului

la

Târgu-Mureş ştim

sa pe aceste meleaguri avem

ştire încă

prea

puţine

lucruri,

din secolul al XV-iea, aici

o şcoală parohială. Astfel, la 28 octombrie 1495, este amintit un anume

153

Karacson Marton, A marosv6s6rhelyi R6m. Kath. Gymnasium es nevel6h6z tortenete (Istoricul
gimnaziului şi căminului romano-catolic din Târgu-Mureş), Târgu-Mureş,1896, p. 18.
154
Orban Balazs, A szekelyf61d leir6sa (Descrirea secuimii), Pest, IV, Ed. Roth Mor, 1870, p. 15.
155
Keresztes Gyula, Marosv6s6rhely regi epU/etei (Clădiri vechi din Târgu-Mureş), Târgu-Mureş, Ed.
Difprescar, 1998, p. 54-55.
156
Fodor Sandor, Balas Arpad, Marosvas6rhely utikalauz (Ghid turistic Târgu-Mureş), Târgu-Mureş, Ed.
lmpres, 1996, p. 27
157
Lestyan Ferenc, Marosv6s6rhely katolikus multja (Trecutul catolic al oraşului Târgu-Mureş), în
Marosv6s6rhely tarteneteb61 (Din istoria Târgu-Mureşului), Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 1999, p. 165, sub
redacţia lui Pal Antal Sandor şi Szabo Miklos.
158

A marosv6s6rhelyi Rom6i Katolikus Oktat6s ujraindul6sanak 300 Evfordul6ja. 1702 - 2002,
Emlekk6nyve. Târgu-Mureş, Ed. Lyra, 2002 (În continuare: Mv. Rom.Cat).
159
Pal-Antal Sandor, A gymnasium catholicumt61 f6gimn6zium superior (De la gymnasium catholicum la
gimnaziul superior. Din istoria gimnaziului romano-catolic din Târgu-Mureş), în A tortenetis6
elhivatotts6gu (Vocaţia istoricului). Omagiu lui Szabo Milkos la împlinirea vârstei de 80 de ani. TârguMureş,

Ed. Mentor, 2012, p. 266-277.
Annamaria, Fosta şcoală a romano-catolicilor din Târgu-Mureş. Studiu de istoria artei
Târgu-Mureş, 2001, p. 2 - 7.
16

° Kimpian
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„ magister scholae de Vasarhe/y arium Jiberalium baccalaureus" .161
Aşadar, după ce, în anul 1557, călugării franciscani din Târgu-Mureş au fost
alungaţi, populaţia oraşului, aproape în întregime trecând la religia protestantă
(reformată), la începutul secolului al XVIII-iea apar călugării iezuiţi. La 23 septembrie

1702, când primii iezuiţi, între care şi Endes Istvan, profesor de logică, detaşat la TârguMureş în scopul de a reface şcoaloa catolică, se presupune că în oraş abia mai existau

10-15 bătrâni catolici.

162

De altfel, şi Karacson Marton face menţiunea că, la data când

Endes Istvan a venit în oraş, existau doar câţiva catolici bătrâni şi anume: 5 bărbaţi şi 3
femei.

De altfel, în anul 1714, în toată Transilvania erau circa 30.000 de catolici,

163

constituiţi

în organizaţia bisericească „congregatio universorum Catho/icorum in

Transsilvania", atestată încă la 1591.

164

Foarte curând, în luna octombrie 1702, cu tot

dezacordul comunităţii reformate, iezuiţii sunt găzduiţi de către căpitanul cetăţii
Făgăraş, numitul B6er Simon de Berivoi, de fapt românul Boer Simion,

proprie

aflată

oraşului.

O

165

pe actualul amplasament al bisericii romano - catolice din centrul

încăpere

a fost

transformată

în

capelă

octombrie 1702, cu ocazia unei procesiuni a armatei,

şi înzestrată

(sacellum)

necesare unei slujbe religioase. De asemenea, pune accentul

şi

pe

participă şi

şcoală.

primare, care, de asemenea, cântau cântece catolice în limba

elevi care au cântat

Lugosi,

acest teren de la

pe care, în anul 1707

Rakoczi al II-iea

participă

principe al Transilvaniei.

161
162

168

numiţii

clasele

maghiară. Aceştia

constituit baza formării gimnaziului de mai târziu şi apoi a seminarului.
iezuiţii cumpără

cu cele

Astfel, la 22

cântece catolice. În anul 1703, la o altă procesiune participă şi copii din

167

în casa

166

au

În anul 1704,

Boer Simion, Kereszturi Mikl6s

şi

familia

construiesc o capelă mică din lemn, în care Francisc

la slujba

religioasă,

inclusiv la ceremonialul de învestire ca

169

Pal-Antal Sandor, Sigiliile instituţiilor mureşene, Ed. Mentor, Târgu-Mureş, 2013, p. 201.
„a v6rosban mindossze 10-15 katolikust ta/6/t", în Mv. Rom. Kat, p. 10.

Endes mag6ban a v6rosban neh6ny areg, mar a sir sze/en 6116 katholikus ferfiu es nat ta/6/t" şi nota
nr. 2: „Maros V6s6rhelytt akkor k6/vinist6k laktak: kiveve 5 kath, ferfiut es 3 nat. Ab inco/is si quinos et
ternas mulieres catho/icas exceptas Ca/vino addictis, /unge tamen mitioribus, quam alias haec secta
secum fort, habitatur'', în Karacson Marton, op. cit., p. 12.
164
Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericească a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa Universitară

163

Clujeană,

2007, p. 129.

165

„A pauculis illis civibus excepus, divertit in domo perillustris domini Simonis Boer, Arcis et terrae
Fogaras Capitanei, qui etiam ex singulari suo in Sociatatem affectum et ze/o religionis catho/icae
propagandae domum in manus Societatis (tali) scripto tradidit, în Karacson Marton, op. cit., nota 1, p.
13.
166

"Posita per hoc sunt fundamenta fiorentissimo gymnasio hic loci erigendo per numerosae iuventuti
sco/asticae ereditionem, qui si omnis sequentibus continuati fuerint, copiosam spem tructucim poltiatur
ex his tenellis plantatis colligendorum", Karacson Marton, op. cit., p. 15, nota de la subsol.
167
Szerzetesrendek Marosszeken. A szekely fav6ros r6m. kath. temploma (Călugării în Scaunul Mureş.
Biserica romano-catolică din capitala secuimii), în KF, 1936, nr. 17-18, p. 28.
168
Kis Pal, Marosv6s6rhely tărtenete (Istoria Târgu-Mureşului), Budapest, 1942, p. 40.
169
„Mivel a Jesuit6snak f6b61 kesziilt kis /ma. h6zok (melynek helyere a mai ket 6gu tornyu piatzi kă
Templom van epitvel es kărnyeke sziik volt ily nagy innepely be fogadnatas6ra", în Fodor Istvan, KF, nr.
5, 1937, p. 2, sub titlul: li. R6k6cyi Ferenc erdelyi fejedelemme iktat6sa Marosv6s6rhelyen {1707, Apri/is
5).
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Pe acest amplasament, între anii 1728-1750, iezuiţii aveau să construiască
frumoasa biserică actuală, opera arhitectului Scherzer Valentin şi ridicată de Hammer
170

Konrad (mort în 1748) din Cluj.
Aşadar, încă din anul 1702, iezuiţii pun baza înfiinţării la Târgu-Mureş a unei

şcoli,

ca la 1705, aceasta

să şi funcţioneze în

una din casele lui Boer Simon,

171

din

Piaţa

Trandafirilor, la sud de actuala biserică romano-catolică. În anul 1708, şcoala devine
gimnaziu, probabil cu două clase de gramatică, urmând să devină o importantă

instituţie şcolară, necesitând lucrări noi de construcţie. O cauză a înfiinţării celor două
clase gimnaziale a fost mişcarea antihabsburgică a lui Francisc Rakoczi al II-iea, datorită
căruia gimnaziul de la Cluj este pus în imposibilitatea funcţionării normale, astfel încât,

un mare număr de elevi sunt îndrumaţi spre gimnaziul de la Târgu-Mureş.

172

În aceste

condiţii, se impune necesitatea construirii unui nou locaş şcolar corespunzător. Astfel,

în anul 1712, când primul director era Kărmendi lmre, iezuitul Hevennesi Gabor, după
o prealabilă vizită efectuată la Târgu-Mureş în anul 1711, „provincialul", respectiv şeful
provinciei ordinului iezuit din Austria şi Ungaria, în scrisoarea de donaţie menţiona: „şi

deoarece oraşul Târgu-Mureş este foarte bun pentru a se construi un cămin (casă de
copii}, mai ales pentru tinerii săraci care pot fi readuşi pe drumul credinţei şi pot fi
educaţi În acest sens: fapt pentru care donez pentru seminarul din Târgu-Mureş 4000
florini vienezi, care reprezintă 6% din venitul provincialului, Începând cu data de 1 iulie
1712. Căminul să fie administrat şi condus În aşa fel ca seminarul din Cluj (al
iezuiţilor)". Această sumă o majorează cu alţi 200 de florini, cu dispoziţia ca pe terenul

bisericii să fie construită o şcoală şi un cămin pentru 20 copii, 173 fiind astfel amenajat,
la etaj, un cămin („seminarium") pentru 15 elevi. De altfel, în anul 1726, un număr de
36 de copii orfani au primit loc la cămin, 174 după modelul seminarului din Cluj.
Un real sprijin îl
construcţie,

lemne,
Alte

175

cât

acordă şcolii şi

şi braţele

de

muncă.

locuitorii

oraşului,

asigurând unele materiale de

Astfel, contele Lazar Ferenc

donează

6 plute de

iar pe maistrul său tâmplar, Csaki Mihaly, îl însărcinează să conducă lucrările.

contribuţii

materiale sunt acordate de familiile romano-catolice

înstărite,

precum

Petki David din Sângeorgiu de Mureş, care a ajutat la lucrările de tencuieli în interiorul
şcolii, astfel încât, în acelaşi an, în noiembrie, edificiul era gata pentru a primi pe cei
170

Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş, Istorie urbană, De la începuturi până în anul 1850, /, Târgu-Mureş, Ed.
Nico, 2006, p. 201-203.
171
Orbăn Balăzs, op. cit., p. 150.
172
Traian Popa, Monografia oraşului Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, 1932, Tipografia "Corvin", p.279.

173

„Minthogy a kath. val/as Erdelyben a Jezus t6rsas6g vezetese alatt 6116 neve/oh6zakb61 kikeriilt ifiak
6/ta/ tarthat6 fenn es terjeszthet6 tov6bb, s minthogy Maros-V6s6rhely v6rosa igen alkalmas hely egy
nevel6h6z emelesere, kiilonosen oly szegeny ifiak sz6m6ra, kik a tevelyb61 az egyediil iidvezit6 hitre
terittetnek vissza, hogy nemi mod es alkalom legyen ezek nevelesere: azert egy Maros-V6s6rhelyen
fel6//itando neve/6h6z (seminarium) sz6m6ra 4 ezer becsi rh. frtot adom6nyozok, mely osszegnek 6%-os
jovedelme az emlitett czelra kiszolg616/tatand6 a provincia feje (a rend/6) 6/tal es pedig 1712 evi jul. 1jetol kezdodoleg. A
nevel6h6z igazgattassek es korm6nyoztassekoly m6don, mint ko/ozsvari
seminariumunk", Karacsony Marton, op. cit., p. 15-16
174
Mv. Rom. Kat, p. 10-11; Lestyan Ferenc, op. cit., p. 165.
11s K
,
M,
.
aracson
arton, op. cit.,
p. 17.
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200 de elevi.
Epidemia din anul 1719 afectează şi activitatea didactică, inclusiv numărul de
elevi ai şcolii, ca în anul 1721 numărul acestora să ajungă la 30, iar în anul 1726 la 36
de elevi orfani, în total şcoala având 70 elevi. 176 Mărindu-se numărul de credincioşi
catolici în oraş, devine necesară şi mărirea bisericii, însă aceasta era posibil de realizat
numai prin desfiinţarea casei cu etaj şi a căminului de copii, realizate în anul 1712. Un
prim amplasament propus pentru şcoală, ar fi fost terenul dinspre piaţă al familiei
Toldalagi, (situat lângă fosta Primărie de pe actualul amplasament al „Casei de modă",
din Piaţa Trandafirilor nr. 58, demolată în anul 1908). Astfel, în anul 1727 căminul se
mută pe acest amplasament.

Despre construirea

177

clădirii,

date certe

furnizează

o

notă

de pe un act provenit

din anul 1781, privitoare la costul unor lucrări de extindere şi amenajări la clădire.
Astfel, în anul 1732, în vederea ridicării viitoarei construcţii a şcolii, „provincialul"
Mollindes Ferenc

donează

terenului aflat la
proiectată

o

sumă

de 1000 florini, din care, o parte pentru

capătul străzii Călăraşilor,

cu etaj,

însă

să

aceasta avea

adăpostirea a cel puţin 500 de elevi.

iar restul, pentru o
construită

fie

cumpărarea

clădire,

mai

vastă,

între anii 1771-1774, pentru

Este vorba despre terenul din strada Călăraşilor

178

cumpărat cu 600 de florini, unde au construit "Casa cu arcade". În anul 1740, un

incendiu produce pagube considerabile, îndeosebi la partea de
cărămidă),

fapt ce-l

determină

vederea reparării şcolii.

179

pe director

să

mai adauge o

clădire

sumă

din

piatră

(din

de 600 florini în

Este actul în care, de această dată, clădirea este pomenită

sub denumirea de „kălabak", 180 adică casa cu „picioare de piatră". Aşadar, datorită
lucrărilor

începerii
vechea

clădire

a şcolii

situată

la sud de

biserică

de numitul Lugosi. Astfel, s-a ajuns ca, din banii
1773,

să

se

construiască

a patra

clădire

este
daţi

din strada

nr. 2. Ca urmare, şcoala şi internatul s-au separat.
3 clase: Principia, Gramatica
Rhetorica

şi

Piaţa

de edificare a bisericii iezuite din

şi

Gimnaziu Regal („gymnasium regium„),

demolată,

cumpărat

nr. 1,

fostă

Kossuth Lajos

În prima fază, gimnaziul cuprindea
să

fie

funcţionând până
ungureşte

terenul fiind

de Mollindes, cu începere din anul

Călăraşilor

181

Sintaxa, ca la 1778,

Poetica, cu cele cinci clase

Trandafirilor, în anul 1728,

extinsă

cu

încă două

clase:

în anul 1896, primind titlul de

„kiralyi gimnazium".

176

Ibidem, p. 18 - 19.
„Ez csak ugy tortenhetett meg, hogy ha a templom a mostani sanctuariummal, hova 1712-ben az
emeletes isko/6t es neve/6h6zat epitettek vaia", Karacson Marton, op. cit., p. 19.
178
„Ano 1732 Franciscus Molindes Pronenio auspiciasco Propositus Provincialis donavit miile florinos pro
erigendes jebolis, quo 1etiam executunt capaces 500 juvenum cum scibus subtet/us cellascus et loco
edicillj", în ANSJ Mureş, fondul Gimnaziul Romano-Catolioc, nr. 12/1781, fila 14 verso
179
„1740. /n comodiorem Seminarium Juturam habitatio nem pesco profine in loco /apideo domus
impedio 600 Rfl. comparate est, în ANSJ Mureş, fondul Gimnaziul Romano-Catolic, nr. 12/1781, fila 14
verso; Kis Pal, op. cit., p. 136; Lestyan Ferencz, op. cit., p. 165.
11
180
„A gymnafialis ep(i/etek kolabakna tOrtent... , ANSJ Mureş, fondul Gimnaziul Romano-Catolic, nr.
12/1781, fila 14 verso
181
„1728-ban a p/ebania templomot kezdik epiteni, miert is az eddigi isko/6t a templomt6/ de/re fekv6
telekreszre he/yeztek, melyet a Luigosi csa/6dt61 v6s6roltak", în Kis Pal, p.136; „Atmenetileg az iskola a
templomt6/ de/re es6 Lugosi h6zban mukodott tov6bb. Ez az epiilet azonban szuknek bizonyult, es ezert
egy negyedik epiiletet epitenek a mai Kossuth Lajos utca 2 sz6mu telek he/yen", Mv.Rom.Kath, p. 11.
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Cu toate că şcoala avea rangul de gimnaziu inferior, el devine un centru
educativ important din zonă. Potrivit lui Karacson Marton, la început şcoala era

frecventată de 30 elevi, în 1726 de 36, în 1731 de 95, în 1760 de 120, iar în anul 1761
de 150 elevi. Potrivit acestuia, în prima parte a sec. XVIII-iea au fost 2949 elevi, din
care, 1105 au fost internaţi în cămin.
Importante lucrări de extindere şi amenajare a şcolii s-au desfăşurat începând
cu anul 1772, când sunt demolate construcţiile în care funcţiona o crâşmă şi un han,
182

realizându-se astfel clădirea la dimensiunile actuale, pe cele trei niveluri: subsol, parter
şi etajul I. În acest scop, în timpul regentului misiunii din Târgu-Mureş, Apostol Gyorgy,
şcoala mai primeşte suma de 200 de florini. 183 De altfel, şi Magistratul oraşului, în
184
1772, a cesionat o suprafaţă de jumătate de stânjen în favoarea Bisericii
Romano -

Catolice, pentru crearea gangului pietonal, cu arcade susţinute pe stâlpi spre stradă.
Între timp, la 21 iulie 1773, papa a desfiinţat ordinul iezuit, întreaga lui avere
fiind trecută la stat, sub autoritatea Guberniului,care, în concepţia lui Iosif li, trebuia să
preia administrarea averilor bisericeşti. Cu toate că a devenit „gimnaziu regesc",
averea a rămas cu destinaţia iniţială. Au rămas şi călugării, continuându-şi activitatea
de educatori, dar acum, ca preoţi profesori. Astfel, în anul 1774 director al gimnaziului
şi regentul seminarului era Gyorgy Apostol, care, între 1768-1773, îndeplinea funcţia

de regent (lat regens) al misiunii din Târgu-Mureş. 185 Ca urmare, lucrările începute în
anul 1772 sunt oprite, iar construcţia ajunge pe mâna fiscului, care şi termină etajul
început.
Îndrumată de autoritatea laică şcoala va primi noua denumire de gimnaziu

regesc, însă averea practic a rămas cu destinaţia iniţială. Au rămas şi călugării care şi-au
continuat activitatea de educatori, dar ca preoţi de mir şi preoţi profesori. Astfel, în

anul 1774, director al gimnaziului şi regent al căminumui (seminariul) ajunge Gyorgy
Apostol, care între anii 1768-1773 a fost regentul (lat. regens) a misiunii din Târgu-

182
183
184

Karacson
,
M,arton, op. cit.,
. p. 2 2-24.
Lestyan Ferenc, op. cit., p. 165; Kimpian Anamaria, op. cit., p.3

.0 însemnare din registrul de procese verbale ale Magistratului menţionează:

1772 aprilie:
„Administrator Reverendus Pater Residentiae Societatis Jesu hujatis Superior per Dominum fungentem
Judicem Magistratui certum quoddam insinuatum exhiberi curavit hujus tenoris Mlgs Ha/Ier G6bor Eo
Exclj6nak az. ns. V6s6rhely V6ros F6 /nspector6nak parantsolattyab61 T. T.P.P. Jesuit6knak szeglet h6za
a Sz. Kir61y utza fel61 oszlopokon 6rcusora epitettek, hogy a gyalogok 61talmen6k 6rcusok alatt sz6razon
elj6rhassanak A. T. Magistratus is megengedte, hogy Ns. MV6s6rhellyi Residentia S.J. a megnevezett
szeglet h6zat a Sz. Kir61y utza fel61 oszlopokra 6rcusokra maga kăltsegevel epithesse" etc. în continuare
se consemnează: „Mv6s6rhelyen 10 aprilis 1772. Georgius Apostol S.J. Superior mpr. Ad quod insinuatum
sequens est Resolutio. Az szeglet h6znak mostani csepegesen kiviil az mely fel 61 foldet erga Cessionales
adta a Magistratus az V. Residentianak, hogy azon foldon a gyalog szereseknek elj6rhat6s6ra nezve
6rcusokra legyen az epites, a Magistratus is helyesnek es diszesnek recognoscalja Prothocollum
praesens in Sessione publica perfecta et apperta est Josephus Czike mpr. Praeses Sessionis" ,ANSJ Mureş,
Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş, Protocoale şi registre ale Magistratului, registrul 3. Text publicat în
Benkă Karoly, Marosv6s6rhely szabad kiraly varos leirasa 1862-ben, (Descrierea oraşului liber regesc
Târgu-Mureş până la 1862), Sub redacţia lui Pal-Antal Sandor, Târgu-Mureş, Ed.Mentor, 2001, p. 58.
185
ANSJ Mureş, Gimnaziul rom cat Târgu-Mureş, nr. 2, f.200.
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Mureş.

186

Această stare a durat până la retrocedarea clădirii şi revenirea la scopul propus

iniţial.

187

Aşadar, nu peste mult timp, la 1 februarie 1778, averea le este restituită, între

bunurile restituite aflându-se şi terenul pe care era situată şcoala. Şi cu această ocazie,
clădirea este consemnată sub denumirea de „Casa cu piloni" (Labos haz).

Unele lucrări de extindere şi amenajare a clădirii şcolii sunt sprijinite de

Împărăteasa Maria Tereza. După începerea lucrărilor, Consiliul oraşului interzice
realizarea clădirii pe picioare de piatră (cărămidă), cu toate că la clădirea din anul 1712
nu s-a opus. Astfel, preotul Szegedi Gyorgy, ca director regal de şcoală având atribuţie
şi

de prefect (lat praefectus), intervine la Consiliul oraşului, arătând că însăşi

Împărăteasa Maria Tereza a sprijinit lucrarea, dar şi faptul că la 20 ianuarie 1772,

Magistratul a aprobat, atât la casa de colţ, cât şi la casa lui Vereş din strada Călăraşilor
(Szentkiraly) ca acestea să se execute pe stâlpi de piatră.
intervenţie şi

alte

dispoziţii

de la forurile superioare, pe

188

Ca răspuns la această

lângă

acordul dat, Consiliul

oraşului mai donează şi suma de 300 florini, cheltuială pentru clădire.

Un act ce
1855,

prezintă

un

189

poartă

titlul de „Conspectus Fundatiorum Seminarii", datat la 22 iulie

număr

de 22 de donatori care au sprijinit gimnaziul. La prima

poziţie

se face menţiunea că în anul 1778, Împărăteasa a donat pentru clădirea gimnaziului o
fundaţie

după-devalorizarea

cu un capital de 10.000 florini,

4000 florini, cu o dobândă anuală de 240 florini.

190

din anul 1811 ajungând la

Importante susţineri financiare vin

din partea altor persoane. Astfel, Bak6 Zsuzsanna, în anul 1781,

donează

suma de 1595

florini, Daniel Zsufia - soţia contelui Haller Janos, donează dijma de la Găneşti, în anul
1781, Tompos Janos din Ciucsângeorgiu, împreună cu nora lui dau 3000 florini pentru
întreţinerea

a opt rude, elevi la

pentru un elev din
printre donatori, la

şcoală,

Târgu-Mureş şi
poziţia

iar preotul Apostol Gyorgy

unul din Beu. Mai

nr. 12, se

află

preotul

şi

aflăm

din

asigură

2000 florini

această evidenţă că

umanistul român Petru Maior

(Petrus Major), fundaţia fiind creată la 1823, cu un capital de 3000 florini şi o dobândă
anuală

de 60 florini, iar la

poziţiile

13

şi

14, Episcopul

Făgăraşului,

Ioan Bob (Joannes

Bobb, Episcopus Fogarasensis), cu o fundaţie din anul 1802, cu un capital total de 3000

florini, şi dobânda anuală de 50 florini şi 32 creiţari.

191

Un act datat la 18 septembrie

1802, înregistrat cu nr. 8805 L 277 /1802, atestă suma de 2000 florini donaţi de

ANSJ Mureş, Gimn. Rom.Cot., nr. 2,f200.
„Kevessel e/tărăltetesăk e/ott {1773) hozz6 is fogtak az eme/ethez, de nem fejezhettek be„. ",
Karacson Marton, op. cit., p. 21.
188
„M6sodik az, hogy mivel mar 1772-ben die 20-a januarii a t. ns. Magistratus a kăzănseges j6t
tekintven, megengedte volt, hogy a szegleth6z(elol a piaczon) es Veresh6z (befele a Szentkiraly utczaba
arcusokra (oszlopokra) kiJl/yebb egyarnt
vitetodgyek", Ibidem, op. cit., p. 35.
189
„Sot felsobb rendeletre 300 frt keszpenzze/ kellett az epiJ/et kăltsegehez jarulnia", Ibidem, p. 35-36.
190
ANSJ Mureş, Gim. rom-cat., nr. 122/1855, f. 1.
191
1bidem, f. 5 verso.
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episcopul român. 192 În total, valoarea fundaţiilor donate, după Karacson Marton, se

ridică la 32.501 florini, după devalorizare la 29.269 florini.

193

Două extrase din Protocolul de şedinţe al oraşului Târgu-Mureş, prezintă unele
hotărâri luate cu privire la clădirea gimnaziului. 194 La 11 iunie 1781, cu toată opoziţia
centumvirilor, adică "comunitatea juraţilor", se dă câştig de cauză lui Szegedi Gyărgy
pentru realizarea unei extinderi la clădirea pe picioare (kălabott) din strada Călăraşilor,
adică cu o retragere mai în faţă şi de a se îngriji de această parte de clădire, ca în
şedinţa din 12 iunie 1781, să se susţină cele stabilite anterior, urmând ca la orice
problemă juridică avocatul Samuel Filep să fie reprezentant din oficiu, cu obligaţia de a
înştiinţa şi pe Szegedi Gyărgy. În septembrie 1781, ca diresctor regesc al gimnaziului

din Târgu-Mureş, este numit Antal Szeredai, canonic episcopal, iar ca prefect Szegedi
Gyărgy, paroh protopop din Târgu-Mureş. 195 Aceşti prefecţi ai gimnaziului conduceau
şcoala, îngrijindu-se de buna funcţionare a

acesteia şi controlând procesul de

învăţământ.

O antecalculaţie ce poartă titlul „Motivaţia construirii şcolii din Târgu-Mureş,
calculul valoric pe cheltuiala statului, lucrări care încep în anul 1781 şi se încheie în
anul 1783" 196 indică o valoare de 3680 fi. şi 30 cr, ca sumă acceptată şi de 3650 fi. şi 30
cr. ca sumă expusă. Pentru anul 1781 sunt alocaţi 3300 fi., din care 3000 de florini din
partea casieriei din Sibiu ~,Ex cassa ofticii Salutarii Cibiensis 3000 fi. '1 şi 300 de florini
din partea casieriei Primăriei („Ex cassa Civitatis 300 fi."). Pentru anul 1782, tot de la
caseria din Sibiu se asigură 380 florini şi 30 cr.(„Ex osso Solutaris Cibiensi 300 fi, 30 cr. '1
Din totalul de 3680 fi şi 30 cr., suma de 1852 fi. şi 53 cr, reprezintă costul materialelor
de construcţie (Exposita), restul reprezentând manopera (ln Murarios et operarios).
Pentru lucrările propuse a se realiza în anul 1781, s-au făcut calcule separate în valoare
de 3300 fi. Ele sunt prezentate aparte, 197 fiind stabilite la valoarea de 3217 fi., 6 Yz cr.,
cu o restanţă de 82 fi, 53 Yz cr. În timpul realizării lucrărilor de construcţie, respectiv
lărgirea părţii

etajate a

şcolii,

o parte a

instituţiei

a funcţionat în

clădirile minoriţilor şi

ale franciscanilor. De altfel, Gubernul Transilvaniei, la 3 august 1792,

felicită hotărârea

de a se repara seminarul, însă sumele stabilite reprezintă un procent de 4411 2 pentru
noua construcţie, astfel, mai degrabă ar fi de acord cu o reevaluare a lucrărilor. 198 O
placă

de marmură fixată pe faţada clădirii dinspre strada Călăraşilor, în anul 1782, vine
şi consemnează actul caritabil al Împărătesei.

„ MVNIFICENTIA AVGG.
MARIE THERESIAE ET IOSEPHI 11.

192

Ibidem, f. 4.
K ,
.
aracson M,arton, op. cit.,
p. 45-46.
194
ANSJ Mureş, Gim. rom-cat., nr.12/1781, f. 7.
195
ANSJ Mureş, Gim. rom. cat.,nr. 11.
196
„Rationes adificii Scholarum MVasarhellyensium quo fumptibus Regiij capta sunt adeficari Ao 1781
finita Ao 783", ANSJ Mureş, fondul Gim. rom-cat., nr. 12/1791 filele 13-14.
1~
I
Ibidem, nr. 12/1791, f. 16.
198
Ibidem, nr. 23/1793, fila 3.
193
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VIRTUTI AC LITIERIS.
SVRREXIT.
ANNO. AER. CHR. M DCC LXXXII."
Schimbări importante au loc în anul 1784, când ordinul franciscanilor observanţi preiau
şcoala elementară (din anul 1779 ca şcoală normală), astfel încât, învăţământul catolic

elementar şi cel mediu devin instituţii separate, funcţionând în clădiri separate.
Importanţa

şcoli

acestei

din

Târgu-Mureş

este

remarcată

de Gubernul

acesta aduce felicitări şi

Transilvaniei. Prin scrisoarea din 29 septembrie 1792,
recunoştinţă

şi

199

pentru activitatea instituţiei şcolare, menţionând faptul că viitorii

studenţi, din anul 1793, ai seminarului sunt o adevărată pepinieră academică, iar

seminarul un adevărat focar de cultură. Se scutesc de taxă toţi studenţii care vor studia
şi

în continuare şi care vor profesa. Nu vor fi toleraţi şi nici nu vor fi subvenţionaţi acei

tineri,

dacă

nu dovedesc

recunoştinţă,

aduc jigniri

şi

injurii, sau au opinii contrar
şi

intereselor Gubernului. Respectarea regulilor stabilite este obligatorie
profesori, la rândul lor, fiind pasibili să răspundă în faţa legii.
Prin reformele
desfiinţat, clădirea

iniţiate

fiind

de Iosif al II-iea, în anul 1787

transformată

în

cazarmă şi

căminul

depozite, stare

anul 1792, când edificiul reprimeşte vechea destinaţie de şcoală.
căminului.

anul 1789 se trece la refacerea
clădirea

din

Târgu-Mureş,

acea parte a
cum am mai
fie dat în

şcolii

de

băieţi

este

menţinută până

201

în

De altfel, încă din

Gubernul dispune ca aramata

să

repare

deoarece aceasta a distrus-o. Prin urmare, se convine ca

ce poate fi

văzut, încheiată

folosintă

pentru

200

uşor renovată să

în anul 1792. Noul

fie

dată

cămin

casei de copii,

situaţie, după

din strada Târgului nr. 4 avea

să

ceva mai târziu, în anul 1834. Privitor la redeschiderea cursurilor la

Gimnaziul Catolic din

Târgu-Mureş,

prin scrisoarea

înregistrată

tot cu nr. 6909, din 29

septembrie 1792, în numele Împăratului, Gubernul face cunoscut preotului unele
măsuri

privitoare la

funcţionarea şcolii,

iar pentru locurile vacante,

să

se înscrie noi

studenţi,

scop pentru care se acordă suma de 1250 florini, urmând ca plata să se facă

anticipat.

202

O

situaţie fiscală întocmită

(„Situaţia restantă

din anul 1791 au
de

din anul 1791,

rămas plăţi

creiţari, prezintă

în anul 1792, cu nr. 1730, pentru anul 1791

trecută

pentru anul în curs"), la care s-a

cont

că

şi

40

totală

de

care au trecut în anul 1792, în valoare de 882 florini

atât totalul veniturilor, cât

3352 florini şi SO de creiţari.

ţinut

şi

al cheltuielilor, cu o valoare

203

Şcoala funcţiona în incinta mănăstirii franciscane din Piaţa Trandafirilor, demolată în anul 1972când
s-a realizat Teatrul National.
200
ANSJ Mureş, Gimn .. rom-cot., nr. 23/1792, fila 5.
201
Kis Pal, op. cit., p. 136.
202
"Demum pro aucto nune alumnorum numero Sumtiy quoqs aucti sunt, iigo in Summa 1250 Rflor, sub
hodierno in Officio Salutorio Camerali adsignatur angariealibuy in raty anticipato persolvendi," ANSJ
Mureş, fondul Gimn. rom-cot„ nr. 23/1792, f. 11.
203
"Perceptio Situla restantia ab anno 1791. ln curestem annum translata", Ibidem, nr. 23/1792, f. 13-

199
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Însă, la începutul ultimului deceniu al secolului al XVIII-iea, clădirea prezintă
semne de pierdere a stabilităţii, prin aparaiţia unor fisuri. Faptul devine cunoscut,
astfel că Gubernul Transilvaniei, prin adresa nr. 5445/1795, transmisă preotului Torok
Ferenc (1795-1797), 204 regretă faptul, că prin rezoluţia din 10 august a anului 1795,
Cancelaria este de părere că atât seminarul cât şi şcoala se găsesc într-o stare
improprie unei bune funcţionări, actuala clădire aflându-se atât în folosinţa parohiei, a
seminarului şi a bisericii. Fără a exista vreun acord, preotul bisericii a luat hotărârea de
a efectua reparaţii la clădirea şcolii, inclusiv redistribuirea spaţiilor seminarului şi ale
şcolii, care se aflau în administrarea sa încă din anii trecuţi. Tot unilateral, a etajat
toată clădirea, fapt ce i-a atras răspunderea din partea Gubernului. Luând în discuţie
situaţia Seminarului din Târgu-Mureş, în şedinţa din 20 februarie 1796, prin scrisoarea

nr. 1001/L 400/1796, adresată preotului Francisc Gonczi, (1793-1806,) acesta îşi
exprimă îngrijorarea faţă de solicitarea pentru supraetajarea clădirii, pentru care ar

trebui să aloce suma de 228 florini. În fine, se arată că în anul şcolar, la 1 noiembrie
1795, în sala profesorală, s-a hotărât aplicarea ideii de etajare a seminarului.

205

După o perioadă de câteva bune decenii, din cauza apei freatice absorbite de
pereţii

parterului, clădirea prezintă din nou degradări, necesitând noi lucrări

costisitoare de renovare, ele fiind finalizate în anul 1859. Lucrările necesare pentru
repararea clădirii pot fi deduse din însemnările de pe releveul acesteia, întocmit la 15
septembrie 1853.

206

Cercetări mai noi la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş,
lumină
clădirea

aduc la

mai multe date privitoare la repararea construcţiilor, respectiv Seminarul şi
din

Cancelaria
că

207

grădina

episcopală

edificiul aflat în

de deteriorare

acestuia.

Odată

de Alba Iulia

grădina

avansată,

stabilite

lucrările

de

reparaţii

necesare

informează Locotenenţa cezaro-crăiască

Seminarului romano-catolic din Târgu-Mureş, se

o parte a

pivniţei

fiind

prăbuşită. Faţă

de

clădirii,

de la Sibiu

află

în stare

situaţia arătată,

cu

adresa nr. 412, din 8 martie 1855, Locoteneţa de la Sibiu solicită o estimare tehnică a
lucrărilor necesare, până la 30 martie 1855. 208 Curând, lucrarea elaborată este

înaintată spre aprobare,

209

conţinând două evaluări, datate la 30 martie 1855 şi 31

martie 1855. Antecalculaţia estimativă, întocmită la 30 martie 1855,

prevedea

valoarea lucrărilor la cele două clădiri, cuprinzînd următoarele categorii de lucrări:
Lucrări

de

zidărie

361 fi, 48 cr.

Lucrări

de dulgherie

276 fi, 44 cr.

Material pentru dulgherie

79 fi, 44 cr.

204

"Supraedificara vero, siqua defunesui Parochiy educi/Io addedifsco /egirime arimari curer", Ibidem,
nr.26/1795, f. 1.
205
Ibidem, nr. 27 /1796, f. 7.
206
Ibidem, nr.105/1852, fila 1. Descrierea releveului o vom prezenta în paginile următoare.
207
Sunt •in datorat domnu Iu1. Peter Moldovan de la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş, pentru
aducerea la cunoştinţă a unor noi date privitoare la tematica noastră, cât şi pentru traducerea
documentelor.
208
ANSJ Mureş, fondul Prefectura cezaro-crăiască Târgu-MureşI Mapa nr. 151 Dosar 10/1855I f ' 1-2 '
209
Ibidem, f. 3.
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Lucrări

de tâmplărie

63 fi, 30 cr.

Lucrări

de lăcătuşerie

70 fi, 34 cr.

Lucrări

ale geamgiilor

Lucrări

ale sobarilor

28 fi.

Lucrări

de terasamente

82 fi, 15 cr.

4 fi.

967 fi, 10 cr. 210

În total:
Semnează:

Szekely J6zsef.

Devizul, datat la 31 martie 1855, pentru clădirile din grădina seminarului
întocmit de oficiul de construcţii din Târgu-Mureş, respectiv tot de Szekely J6szef,
cuprinde următoarele categorii de lucrări:
Lucrări

de

zidărie

162 fi, 35 cr.

Lucrări

de dulgherie

163 fi, 51 cr.

Materiale pentru dulgherie

126 fi, 2 cr.

Lucrări

de

tâmplărie

71 fi.

Lucrări

de

lăcătuşerie

35 fi, 15 cr.

Lucrări

ale geamgiilor

1 fi, 54 cr.

Lucrări

de terasamente

5 fi. 15 cr.
565 fi. 52 cr. 211

În total:
Cu adresa nr. 7180/827, din 20 aprilie 1855,
Sibiu

comunică

Oficiului cercurial

cezaro-crăiesc

din

aprilie le-a fost înaintat un Memoriu tehnic, care
altă clădire menţionată

212

Locotenenţa cezaro-crăiască din

Târgu-Mureş că,
conţine

doar casa din

desemnată

în raportul suplimentar, fiind

prin raportul din 4
grădină şi

ca fiind

o

clădirea

gimnaziului. Ca răspuns la adresa nr. 7180/827 /1855, Oficiul cercu rial din Târgu-Mureş
prezintă

un raport, datat la 30 aprilie,

făcând distincţie

între

clădirea

respectiv din grădina seminarului şi, pe de altă parte, clădirea gimnaziului.
În fine, două devize stabilesc valoarea lucrărilor

50 cr, la

clădirea

publicităţii anunţul

Seminariului romano-catolic.

constructori (antreprenori)

şi

cu

lucrările

Anunţul

anume:

3- Weixlbraun Anton
4- Blumenfeld Abraham
Gărăg

de

reparaţii

a fost luat la

1- Wesseley Leonart
2- Baruch Iulius

5-

1a cele două edificii: 781 fi,

din grădina gimnaziului şi 565 fi, 52 cr. la clădirea seminarului. La 30

ianuarie 1856 s-a dat
grădina

214

seminarului,
213

Carl

6- Turnowski Simon
7- Juger J6zsef
210

Ibidem, f. 19-32.
Ibidem, Mapa 15, Dos. 10, f. 5-17.
212
Ibidem, dos.20/1855, filele 1-2.
213
1bidem, f. 2.
214
Ibidem.

211
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la

clădirea aflată

cunoştinţă

de

în

şapte

Totalul lucrărilor se ridică la 781 fi, 50 cr.
În urma unei licitaţii, din 18 februarie 1856, lucrările de reparaţii ale celor două

clădiri au fost încredinţate spre executare dulgherului Borbely Janos, fapt menţionat
într-o adresă a Locotenentei
. cezaro-crăiesti
. de la Sibiu, către Oficiul cercual cezarocrăiesc din Târgu-Mureş. Valoarea lucrărilor de la clădirea seminarului este de 552 fi,
iar cele de la clădirea din grădina seminarului de 776 fl.
Cu contractul nr. 7402/1856, încheiat la 29 martie 1856 cu Borbely Janos, se
stabileşte şi valoarea totală a lucrărilor de tâmplărie, respectiv de 1329 florini, el fiind
215

aprobat la 5 aprilie 1856. 216 Cu adresa nr. 10286, din 7 iunie 1856, Locotenenţa de la
Sibiu transmite contractul încheiat cu Borbely Janos, vizat de Oficiul de control al
construcţiilor. 217 Lucrările au fost terminate spre sfârşitul anului, când, prin adresa nr.

1280, din 2 decembrie 1856, tâmplarul face cunoscut Oficiului cercual de construcţii că
a terminat lucrările de dulgherie, 218 cerând recepţionarea (collandieren) lucrărilor
realizate.
Lucrările de reparaţii la cele două clădiri sunt încheiate în anul 1857. Cu adresa

nr. 4, din 18 februarie 1857, Szekely J6zsef, şeful Oficiului cezaro-crăiesc pentru
construcţii din Târgu-Mureş, anexează rapoartele privind lucrările efectuate şi două

protocoale de Collandierung (recepţie). 219 Costurile finale ale lucrărilor de reparaţii la
cele două clădiri s-au ridicat la suma totală de 1383 florini.
Între anii 1774-1849, gimnaziul a fost frecventat de 7810 elevi, iar în cămin au
fost găzduiţi 3041 elevi. 221 Se cuvine a aprecia faptul că această instituţie catolică de
220

învăţământ,

a dovedit deschidere din punct de vedere etnic şi confesiune, cu scopul de

a câştiga competiţia în care s-a conjugat cu programul Colegiului reformat din
localitate. Frecvenţa elevilor români a fost destul de mare,. îndeosebi după anul 1782,
aşa

cum se

prezintă

An
şcolar

1782
1788

următorul

tablou statistic:

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Total

Procent

rom. cat

gr. cat

alte religii

elevi

gr.cat.

53
46

20

72

27,7%

2

48

4,2%

1789
1790

43

7

2

52

13,4%

46

14

2

62

22,6%

1791
1792

54
41

8
13

62

12,9%

1

55

23,6%

1793

34
45

9
17

1

44

20,4%

2

64

26,5%

1794
215

în

Mapa 16, Dosar 22/1856.
Mapa 17, Dosar 25/1856, f.l.
Mapa 17, Dosar 39/1856.
Mapa 18, Dosar 80/1856.
Mapa 19, Dosar 11/1857, f.1/2.
Mapa 20, Dosar 45/1857, f.l.
K ,
.
aracson M,arton, op. cit.,
p. 61.

Ibidem,
Ibidem,
217
Ibidem,
218
Ibidem,
219
Ibidem,
220
Ibidem,
216

221

124

https://biblioteca-digitala.ro

1795

56

14

2

72

19,4

1796

60

20

3

83

24,1%

1797

54

10

2

66

15,1%

1798

60

12

2

74

16,2%

1799

74

15

3

92

16,3%

1800

67

18

2

87

20,7%

1801

75

26

1

102

25,5%

1802

93

24

3

120

20,0%

1812

62

23

1

86

26,7%

Între anii 1792 - 1848, numărul anual minim al tinerilor români s-au înregistrat
în 1788 (2 elevi), iar cel maxim, în 1839 (99 elevi).
La nici

două

decenii

distanţă,

din nou se pune în

23 martie 1873, un incendiu mistuie

porţiunea de la etaj.
adresată

acoperişul,

discuţie

şi

clădirii,

deoarece la

alte pagube, îndeosebi pe

Prin scrisoarea din 6 mai 1873, înregistrată cu nr. 1362/1873,

clădirii

se

la 29 iunie, a examenelor

intre în vacanţă.

224

recunoaştere

activităţii

a

repararea

provocând

directorului gimnaziului, Balazs Antal,

trecerii la repararea
până

223

222

stabileşte
până

locţiitorul
şi

un program

episcopului, în vederea

anume: terminarea cursurilor

la 12 iulie, astfel încât, cu data de 13 iulie, elevii

să

Este perioada când, în vederea sprijinirii şcolii din Târgu-Mureş şi ca
depuse de profesori, conducerea pe Transilvania a

şcolilor

romano-catolice, prin adresa nr. 198. 873/1885, dispune ca începând cu 1 ianuarie
1873, din fondul Ecclesiei romano-catolice din Ardeal, un
clase, ce

plătesc

sumă

chirie în

de 100 florini, sau în

număr

natură, să

de 8 profesori celor 6
fie

remuneraţi

cu câte

fixează

salariul

600 florini anual. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 1873, se
profesorilor care

până

la

sfârşitul

anului 1872 aveau 580 florini, la o valoare de 600

florini, urmând ca plata să se facă prin administraţia financiară.
După Revoluţia

de la 1848-1849, în

Redeschis în anul 1850, gimnaziul va
şcoală

preotul-paroh,

restructurată,

ci

o

viaţa

cunoaşte

persoană

noi

225

gimnaziului au loc mari
reorganizări.

desemnată.

schimbări.

Nu va mai fi director de

Activitatea

gimnaziului

este

fiind retrogradat ca gimnaziu inferior cu patru clase. Abia în 1870 devine

Remus Cm peanu, Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-iea, Cluj-Napoca, Ed,
Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 183, tabel 33, p. 184,
223
Sub redacţia lui Sebestyen Mihaly, ld6tar. li: Marosv6s6rhely tărteneti kronologiaja 1848-1918, TârguMureş, Ed. Merita, 2010, p. 81; Kimpian Annamaria, op. cit., 2001, p. 4

222

224

„.„ hogy az el6adand6 tananyagot ugy ossz6k be, hogy az el6ad6sokat junius h6 29;9 befejezzek a

vizsg6kat pedig julius h6 l i9 megtartva az ifjuv6got 13an elbocs6t hasiok", ANSJ Mureş, fondul Gimn.
rom-cat., nr. 201/1873, f. 23.
225
„ ... hogy az erdelyi rom. kath. tanulm6nyi alapbol javandalmozdi gymn6siumok tan6rainak
rendessfizetese 1873 J6nuar h6 els6 napj6tol kezdec ugy szervezetelt hogy az eddigi enenkenti loo forint
lakpenz, vagy tertmeszetl, minden vil6gi pap - nes vil6gi egyen tanar evi 600 forintott kapjon - azzal
eretesiltetettelt - miszerint ay ottain hat oszt61yn nagy gymnasiumn61 levă kăvetkeyă tan6rok es
pedig:.„eddigi evi 580 forintji fizeteset 1872 Decem,ber h6 vegevel lesziinti t6norok reszere a rom. kath.
tanulo6nyi alapbol 1873 Janu6r h6 1 roi kezdec 600 az az hatsz6z o. c. forint evi rendes tandri fiyetest a
tekintetes ad6hivataln61 felyositson". Ibidem, nr. 201, f. 18.
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„gimnaziu mare" cu 6 clase şi, ceva mai târziu, în 1898, devine „gimnaziu superior" cu
opt clase. În anul 1851 i se schimbă şi denumirea, renunţându-se la atributul de
„regesc", devenind „Gimnasium Catholicum", în limba maghiară „R6mai Katholikus
Gymnasium" 226
Curând, după incendiul din anul 1873, în anul 1874, la iniţiativa preotului
romano-catolic se trece la efectuarea lucrărilor de reparaţii şi la realizarea celui de-al
doilea etaj, terminat, probabil, în anul 1875, astfel, gimnaziul primind cinci săli de
clasă. Însă înfiinţându-se şi cea de-a şasea clasă, biblioteca, muzeul, precum şi sala de
lectură, acestea sunt transferate în noul etaj. Odată cu terminarea lucrărilor de

extindere şi reparaţie

a clădirii, „Fundaţia de învăţământ" a bisericii primeşte în

totalitate etajul li, ca, în anul 1891, când s-a achitat împrumutul luat de la biserică
pentru lucrările efectuate, clădirea să intre în folosinţa şcolii.
Dar, la 12 aprilie 1876, din nou, clădirea este afectată de marele incendiu iscat
la mănăstirea franciscanilor din vecinătate (fostă Piaţa Trandafirilor nr. 9), ce a cuprins
strada Călăraşilor, inclusiv şcoala, şi strada Revoluţiei,
număr de 80 de case.

cronicar''

229

,

228

227

distrugând până la temelii un

Potrivit descrierii făcute de Fodor Istvan în „Caiete de

incendiul a izbucnit la ora 1 fără un sfert, în curtea călugărilor franciscani,

afectând clădirile învecinate, apoi teatrul de vară din grădina palatului Apollo, casa lui
Benko, a lui Winkler Karoly. Flăcările s-au extind la clădirile din Strada Mare a
Sâncraiului (Nagyszentkiraly utca), azi strada
Knăpler,
până

Călăraşilor,

apoi în strada Sf. Gheorghe (Szentgyorgy utca), azi strada

la strada Petricica (Kovecses), azi Avram Iancu.

strada

afectând

Călăraşilor

nr. 19,

demolată

şi

casa doctorului

Revoluţiei,

De altfel, pe fosta

în anii 1970-1971, o

ajungând

clădire

placă menţiona

faptul

din
că

aceasta a fost reconstruită în anul 1885 de către avocatul Lazar Adam, în urma
incendiului din 12 aprilie 1876.

230

Tot după acest incendiu, în strada Călăraşilor au mai

fost reconstruite casele de la nr. 13, 15, 17, 23, 27 şi 31.
Documente din arhiva parohiei reformate din oraş, 231 aduc suplimentar unele
date cu privire la acest incendiu. Într-o scrisoare a Consiliului parohial reformat,
226

Un prim anuar, publicat la Cluj în anul 1852, are titlul: Els6 tud6sitas a Maros Vasarhely Katolikus
Gymnasumr61 1851-2-beli tanevben" (Prima înştiinţare despre Gimnaziul catolic din Târgu-Mureş din
anul şcolar 1851/2)
227
„1876 - ban oriasi tiizvesz hamvasztotta el az als6 varosreszekel, az /skola - Kossuth Lajos es
Szentgyorgy-utca kornyezet" în Orbân lstvân, Marosvasarhely foldrajza (Geografia Târgu-Mureşului,
Sârospatak, 1943, p. 44.
228
„ Az 1876. ev aprilis 12-dike Maros-Vasarhely lakosaira nezve sokaig remi.iletesen emelkezetes lesz. E
napon mintegy 80 haz az azokhoz tartoz6 mellekepi.iletekkil el egyiitt esset a tiiz aldozataul", în „ Orszag
Vilag", caiet IV, Budapest, 1881, p. 94.
229
Fodor lstvân, Fekete szerda. Boryalma t6zvesz a szekely fovarosban, 1876-ban (Miercurea neagră.
lngrozitorul incendiu din capitala secuilor în 1876), în Kronikas fiizetek {Caiete de cronicar), TârguMureş, 1937, li, 10, p.19-21.
230
Textul plăcii: „Marosvasarhely Sz. Kir. Varosb6n I 1876 Aprilis 12 en I Nagy Tiizvesz Hiihiingott I Ezen
akkor leegett h6zat ujra epittette I csikvacsarcsii LAzAR ADAM I iigyved orszagos nepkepvisel6 / 1885 +
1891". În Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş. Istorie urbană, li, p. 32, 54.
231
Aduc mulţumiri domnului Berekmeri Robert, arhivar la Parohia reformată din Târgu-Mureş, pentru
amabilitatea cu care mi-a pus la dispoziţie documentele solicitate.
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adresată

datată

Episcopului reformat,

arată că

la 20 aprilie 1876, se

la 12 aprilie 1876,

în oraş a avut loc un puternic incendiu, care a cuprins şi strada Szent-Gyărgy(azi
Revoluţiei)

afectând

profesorilor

şi

băieţi

cu

şi

casa cantorului,

împreună

locuinţa învăţătorului,

pereţii pustii.

două

imobile ale parohiei reformate. Au ars
cu anexele, toate

aflate sub

acelaşi acoperiş,

până

la

case ale

pământ şi şcoala

din care au mai

rămas

de

doar

Se mai solicită sprijin, inclusiv pentru organizarea de colecte cu

232

sprijinul parohiilor reformate din Transilvania. În răspunsul dat, la 29 aprilie 1876,
relaţii

episcopul cere unele

priveşte clădirile

în ceea ce

afectate, unde au fost

asigurate, pentru ce sumă şi să se facă o apreciere a pagubelor.
mai 1876, se

solicită,

sub

formă

233

Într-un act din 26

de împrumut, asigurarea a 6000 de florini, cu

menţiunea că valoarea de asigurare a construcţiilor era de 5050 florini.
donaţii

bani, ca ajutor pentru profesori

prezintă

şi învăţător,

234

O listă de

pe cele patru cartiere ale

oraşului,

sumele strânse:

1. Cartierul

Pocloş

48 fi., 60 cr.

2. Cartierul Sâncraiului

71 fi., 26 cr.

3. Cartierul Sf. Nicolae

60 fi., 30 cr.

4. Cartierul Sf. Gheorghe

46 fi., 42 cr.

5. Din partea parohiei 28 fi.
216 fi., 5_8 cr.

Total
Probabil

după

acest incendiu, s-a trecut la „consolidarea"

deschiderilor de

boltă

uşi şi

stradă, fără

ferestre la

din anii 1900, 1904
efectuată,

şi

de la parter , cu
nici o

1905 ne

desfiinţarea

măsură

prezintă clădirea

parterul având cele mai mari

clădirii

prin înzidirea

şi

montarea de

gangului pietonal
şi

de ordin estetic

calitativ. Câteva imagini

cu aspectul primit

după

înzidirea

schimbări.
încă

Este perioada când gimnaziul poseda
mobiliare.

235

valoroase bunuri imobiliare

şi

În anul 1870, în cadrul unei adunări generale, se stabileşte că averea

gimnaziului se

ridică

la suma de 78.072 florini

şi

63

creiţari,

cu luarea unor

măsuri

de

intrare în posesie a 1% din dobânda sumei primite pentru anul 1871, iar pentru
mărirea

fondului

să

milion de florini. S-a

să ajungă

se solicite participarea locuitorilor, astfel ca suma
mărit şi

valoarea dobânzii la 8%, potrivit legii.

cu suma de 500 florini dată de nobilul Teleki Domokos.

236

Donaţiile

la un

au început

O listă de inventar a unor

„ ev aprilis 12 ken varosunkban ttlzvesz iitottki minek kăvetkezteben a Szent-Gyărgy utczaban
egymassal ăszsze kăltetesben levă ket papi es kantortak mellek epuleteikke a szomszed ugyan azon
teolde/ alatti fiu iskola es tanit6i lak szinten mellek epiiletivel, szerint fă/dig leegtek reszint csak a puszta
falak maradtak meg".Arh. Paroh. Ref., nr. 3091/1876.
233
Ibidem, nr. 3095/1876.
234
Ibidem, nr. 3065/1876.
235
Ibidem, nr. 3096/1876.
236
„E kăzgyii/es a toke al/apotat es penzkezeleset vette szigoru biralat ala. Mindent rendben ta/alt. A
vagyon akkorr 78.072 frt 62 kr. o e. volt. A kăzgyiiles intezkedett, hogy az ev. ref. kollegium a
vegrendelkezes ertelmeben 1871-tol a kamatjăvedelem egy szazalekanak e/vezetebe jusson"„.' s hogy
a czel a hagyomanyoz6 6hajtasa elotti idoben meg az egy milli6 valt6 forintot elerje, „. Az adakozast
legid, grof Teleki Domokos, a kăzgyiiles elnăke, 500 frttal nytotta meg„. Karacson Marton, op. cit. p.
232

11

11

•

41.
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11

obiecte din unele anexe ale gimnaziului intitulată: „Inventarul Gimnaziului Romano-

„

237

•

tw

"t

Catolic de băieţi din Târgu-Mureş, pentru anul şcolar 1876/1877 ,
prezm a anum1 e
bunuri imobiliare, şi anume: A - Locul de cazare al regentului; B - Camera aflată vizavi
de locuinţa regentului; C - Cantina; D - Sala de cursuri; E - Prima sală de meditaţii; F A doua sală de meditaţii; G - Salonul bolnavilor; H - Camera de baie; i - Locul de
cazare a viceregentului, J - Hol; L- Bucătăria; M - Cămara de alimente; N - Curtea; O Curtea de păsări; P - Arhiva". Valoarea acestor bunuri este evaluată la suma de 1564
şi

70 creiţari.
Venituri importante dobândeşte şcoala din închirierea unor spaţii. Astfel, în
anul 1878, între şcoală şi numitul Csernat Mozes se încheie un contract de arendare,
pentru perioada 24 august 1878 - 24 aprilie 1881, timp în care acesta va plăti 1000 de
florini anual, 238 pentru un local de prăvălie şi locuinţă la etaj, bani care vor intra la
florini

fondul de burse.
În anul 1902, starea fizică a clădirii nu era una dintre cele mai fericite, deoarece
pardoseala de la etajul li era putrezită, întregul nivel fiind în pericol de prăbuşire. Ca
atare, la solicitarea Gimnaziului romano-catolic, primăria dă acordul nr. 74/5823/1904
în vederea realizării unor lucrări de consolidare a parterului şi etajelor, inclusiv alte

reparaţii, ele fiind finalizate la 30 august 1904. 239 Mutându-se în anul 1908 în noul
sediu din strada Mihai Viteazul nr. 15 (actualul Colegiu „Unirea"), vechea şcoală
rămâne

în proprietatea Parohiei Romano-Catolice, primind diferite

timp, concomitent cu unele
împărţit

în mai multe

fost închiriate
pentru

măsuri

unităţi

unor

spaţii

stabilităţii clădirii,

de locuit, pentru închiriat, iar alte 5

„Asociaţiei Flăcăilor",

obţinerea

de reabilitare a

de

la rândul lor,

cultură.

Aici,

folosinţe.

încăperile

săli

La scurt

etajul li a fost

de la etajul I au

fiind recompartimentate

asociaţia respectivă

a

funcţionat până

prin anii 1914-1915, când s-a mutat în noua clădire din strada Stelelor nr. 3, 240 creaţia
arhitectului Thoroczkai Wigand Ede, din anul 1914. Ca urmare,
ca

locuinţe

în întregime, parterul

rămânând

pentru

clădirea

este

amenajată

comerţ.

În anul 1984, pregătindu-se programul de reabilitare a faţadelor de clădiri din
zona centrală a oraşului, pentru anul 1985, Sectorul de Arhitectură şi Sistematizare al
fostului Consiliu Popular Municipal Târgu-Mureş, a întocmit documentaţia tehnică în
vederea reparării clădirii, inclusiv redeschiderea arcadelor sub forma iniţială. 241 În
prealabil s-a intenţionat ca vechiul coridor - gang - de la parter, situat pe latura clădirii

237

"A marosvasarhelyi r. kath. fiunovelde leltara az 1876/7 - dik tanevben", ANSJ Mureş, fondul Gimn.
rom-cat., nr. 229/1877, f. 7-9.
238
Ibidem, nr. 235/1878, f. 4-5.
239
ANSJ, Mureş, Varia, dosar. 583, Autorizaţia nr. 74/5504 (nr. Căpităniei oraşului) şi nr. 5823/1904 (nr.
Primăriei)
240

Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş Istorie Urbană, li, Din anul 1850 până la Primul Război Mondial, TârguEd. Nico, 2009, p. 422.
241
Unii autori, indică greşit ca dată a renovării clădirii, anii 1980, 1980-1982, etc. Or, desfăşurându-mi
activitatea în cadrul sectorului respectiv, am participat direct la întocmirea documentaţiei (îndeosebi
releveele), atât ca proiectant, cât şi ca verificator de proiect. Planşele se află în custodia
Compartimentului arhitect şef.
Mureş,
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dinspre strada Călăraşilor, să fie redeschis. Însă costul ridicat al lucrărilor de
clădirii,

consolidare a

închis cu panouri de

a determinat doar redeschiderea arcadelor, golul acestora fiind

sticlă,

cu vitrine

şi

accese la magazine.

În anul 2001, Parohia Romano-Catolică, trece la realizarea unor lucrări de
şi

extindere

amenajare a

clădirii,

sens în care a

şi

fost

emisă Autorizaţia

de Construire

nr. 1009/11295/26 iulie 2001, pentru: „Reparaţii capitale la imobi/1 construirea unei

Centrale Termice şi amenajarea podului existent În spaţii de cazare"242 proiect nr.
139/2001, întocmit de SC. „Triohm lmpex" S.R.L. Subsolul şi parterul au rămas
însă

neschimbate,

existente, pentru

prevăzut

la etajul I, etajul li s-a

obţinerea

spaţii

unor

de cazare cu

încăperilor

recompartimentarea

două

sau mai multe paturi, dotate
mansardă,

cu antreu, baie, iar podul a fost transformat în întregime în

tot ca

spaţiu

de

cazare.

Principalele etape de construire a clădirii
Prin urmare, construirea
iezuiţilor

de sosirea

oraş şi

în

clădirii

din strada

care, în vederea

această şcoală

sunt prea

Iezuiţilor,

Ordinului

puţine,

şi

anii 1985

la rândul lor preluate de
clădirii,

planimetriei
prezintă

Făcând

mai vechi.
şi

structurii

clădirii,

deoarece

spaţii

244

cu strada

prezentului studiu.

cel

Clădirea

puţin încă

o asemenea

245

Revoluţiei

nr.l,

Călăraşilor, amplasată
•

că

a unor gravuri
cunoaştem,

edificiul,

enunţate şi

a

aşa

cum se

de

Kimpiăn

clădire comercială,

pilaştri,

cu

nu este singurul exemplu de acest gen,
construcţie.

realizată

vizavi de

Este vorba de casa lui

în anul 1554,
clădirea

ce

situată

formează

tot la

obiectul

Studiind releveele clădirii. constatăm că aceasta avea un plan în

de "L". Pe latura dinspre strada Călăraşilor, toate încăperile subsolului au o

retragere de la aliniamentul parterului,
păstrează

susţinere

243

construcţii,

din

la intersecţia Pieţei Trandafirilor cu strada

comerciale.

Kopeczi Tamas, din strada

242

de

a datelor istorice pe care le

probabil prin secolul al XV-iea, s-a construit o

cunoaştem

intersecţia

clădirii

a unor relevee ale

243

care la parter avea

mai

am trecut la consultarea unor documente

putem concluziona faptul

Potrivit relatărilor autoarei,
Călăraşilor,

a

autori. Chiar de aceea, pentru

în prezent, a fost realizat în cinci etape principale,

Annamăria.

formă

diverşi

realizării lucrărilor

analiză

o

viaţa socială

din sursele documentare cu privire

Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş,

2000, întocmite cu ocazia

şi ilustraţii

lor în

legată

câteva date fiindu-ne oferite de Historia Domus a

clarificarea etapelor de construire a
aflate la Arhivele

nr. 1, este strâns

consolidării poziţiei

oraşului, întemeiază şcoala confesională. Informaţii

la

Călăraşilor

însă

acesta din

urmă,

din nefericire, aproape nu

nimic din elementele constructive originale, îndeosebi picioarele de

a arcadelor ce

mărgineau

coridorul - galeria - ce

făcea legătura

cu

prăvăliile

Autorizaţie reînnoită cu nr. 1576/14201/9 decembrie 2003 şi nr. 46/7474/1 februarie 2005.

Kimpian Annamaria, op. cit., p. 6-7.
Kimpian Annamaria, op. cit., p.2.
245
Ioan Eugen Man, Casa „Kopeczi-Teleki" cel mai vechi monument de arhitectură civilă din municipiul
Târgu-Mureş, în AAM, IV, 2005, p. 64-78.

244
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de la parter. Aşadar, clădirea realizată în prima etapă a fostei şcoli iezuite, poate fi

considerată ca provenind din secolele XV- XVI, mai probabil după anul 1500, deoarece
cursul de apă ce străbătea odinioară zona centrală de jos a oraşului s-a retras nu cu
mult timp în urmă. Nu avem de ştire cine a fost ctitorul clădirii, cine a fost proiectantul
sau executantul acesteia, dar nici date despre forma sau aspectul avut la acele
vremuri. Ne îndreptăm privirea spre releveele clădirii care, totuşi, ne aduc un spor de

lumină în ceea ce priveşte dimensiunile ei. Spre piaţă, latura cuprindea tot spaţiul, de
peste 12,0 m, având trei deschideri înguste arcuite, din care, aceea de colţ aparţinea
coridorului acoperit, pe când latura dinspre strada Călăraşilor se întindea până la prima
scară, pe o lungime de 14,50 m, ceea ce corespunde primelor trei travee cu arcade.
Cele două laturi principale, în punctul de intersectare formează un unghi de cca 86°,
astfel încât latura posterioară, opusă celei dinspre piaţă, are 11,80 m. Considerăm că,
încă de la început a fost o clădire cu subsol, parter şi etaj, având pereţii din cărămidă,
care, cu siguranţă o bună parte dintre ei au suferit modificări structurale. Potrivit
istoricului Benko Karoly, în anul 1722 iezuiţii cumpără de la numiţii Virag şi Veress
terenul pe care era situată clădirea cu picioare din piatră (cărămidă), cu un coridor dea lungul străzii Călăraşilor. 246 Avea, deci, clădirea la parter spaţii pentru comerţ, iar la
etaj, probabil, locuinţa proprietarului şi alte încăperi pentru cazarea comercianţilor
veniţi

din alte

viitoarei

clădiri

părţi.

Este

construcţia

ce avea

să influenţeze

planimetria

şi

structura

a şcolii.

În cea de a doua etapă, pe terenul cumpărat, aflat în vecinătatea clădirii de colţ,
pe latura
ridică

o

străzii Călăraşilor,

nouă clădire.

Nu

în anul 1732, Ordinul

cunoaştem

proiectantul

la aceasta, atât ca planimetrie, regim de
Domus Historia, este

săracă

încăperi fără

prin 1772, aceasta este

demolată

etaj. La data

clădirii şi

înălţime, structură,

demolării, clădirea

valoare

deosebită,

amenajare a

şcolii

deoarece
că

deoarece

pentru a permite realizarea noii
era

folosită şi

ca hotel cu

însăşi

a fost o

câţiva

lucrarea

construcţie

ani mai târziu,

construcţii

cu parter

cârciumă.

Etapa a treia o constituie lucrările de extindere a şcolii
urmând a fi demolate în anul 1772.
Fără îndoială,

prin Mollindes Ferenc,

nici nu avem date cu privire

în date în acest sens. Presupunem

cu parter, având câteva
şi

Iezuiţilor,

şi

seminarului,

şi

acestea

etapa a patra înscrie cele mai importante lucrări de extindere şi

pe trei niveluri: subsol, parter

şi

etaj. Potrivit

însemării

din Domus

Historia, construcţiile aveau unul sau două etaje, însă clădirea în cauză nu putea fi

decât cu un etaj şi, după cum am mai văzut, într-o primă etapă doar cu subsol şi
247
parter.
În anul 1772, debutează lucrările pentru noua construcţie ce va fi ridicată
246

„ Virag es Veress nevii po/g6rokt61 vettek helyet 1722-ben, a Poklos utcanak del-keleti vegen, es a
Nagy Sz. Kiraly utcanak nyugatti itt kezdădo szegeleti, melyre hosszaban nyulik j6 eros kăepiilet"„. "boit
es vendegfogado vannak, k6/6bokka/ er6sitett gya/og jard6va/ a Nagy Sz. Kiraly utca hosszaban„. ",
Benkă Karoly, op. cit., p.31.
247
„A domus historiai fe/jegyzesek egy es ket emeletes h6zr6/ em/ekeznek meg: de en azt nem tartom
hitelesnek azon egyszerii okb6/ mivel a kăznapi fe/fogas meg mai is az egyemeletes h6zat „ket
emelet6nek" mondja." Karacson Marton, op. cit., p. 21, nota de la subsol.
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din temelii, parterul preluând acel coridor de acces la
existent din prima
această dată,

etapă. Lucrările

să

aveau

forma celui

fie terminate cel târziu în anul 1782. De

cunoaşterii clădirii

avem posibilitatea

prăvălii, după

înainte de supraetajarea ei

şi

închiderea arcadelor. În anul 1822, cancelistul Toth Ştefan realizează două gravuri ale
Pieţei

şi

Trandafirilor, între care

Călăraşilor.

Purtând

titlul:

intersecţie

aceea a zonei de

„Prospectus

peri

Libera

a acesteia cu strada

Regiaque

Civitatis

Maros

Vasarhellyiensis versus Occidentem Delineavit Stephanus Toth Miko/ai. 1820 Fisc
clădirea şcolii

Cancellista",
dinspre

piaţă,

în care

desluşim

etaj. Tot cu un etaj sunt

înfăţişată

este

aproape în întregime, îndeosebi latura

arcadele înguste de la parter

clădirile alăturate,

din

Piaţa

şi

cele patru ferestre de la

Trandafirilor nr. 3

şi

4, iar

clădirea

palatului „Apollo" de la nr. 5, cu 2 etaje.
Etapa a cincea de realizare a

clădirii,

o constituie supraetajarea acesteia,

după

incendiul din anul 1873, respectiv între anii 1874-1875. Cel de-al doilea etaj s-a realizat
pe întreaga

construcţie,

scărilor

inclusiv casa

de la

capătul clădirii,

care face

legătura

cu toate nivelurile.

Releveul clădirii din anul 1853
Până

în prezent, la descrierea
şi,

câteva referiri scrise de unii autori

tehnică

a

clădirii

s-au luat în considerare doar

mai recent, releveele din anii 1984 şi 2001.

În urma cercetărilor efectuate la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţului Mureş, la
găsit

sugestia domnului Pal-Antal Sandor, am
întocmit la 15 septembrie 1853,
mai vechi plan cunoscut al

248

clădirii.

proiectul

clădirii,

de fapt un releveu,

de un anume Franz Bod or, considerându-l ca cel
Purtând titlul: 11 Marosv6s6rhe/yer cath, Gymnasium

auch Laboshaz genannt aufgenommien in seinem baufa/Ugenn Justande am 15
september 1853 durch Franz Bodor" (Gimnaziul Catolic din
piloni. Reprezentarea
către

clădirii

situaţia

în

ei de

Franz Bodor), releveul cuprinde

planul parterului; B longitudinală;

şi

deosebit de

piaţă;

următoarele reprezentetări:

F - Secţiune

preţioasă,

sau Casa cu

la 15 septembrie 1853, de

transversală.

Secţiune

A -

laterală;

în planul etajului; C - Vedere

E - Vedere dinspre

sursă documentară

planimetrice

Secţiune

ruină întocmită

Târgu-Mureş

D-

în

Secţiune

Releveul constituie o
cunoaşterii

el dând posibilitatea

structurii

structurale a clădirii la mijlocul secolului al XIX-iea, înainte de realizarea
/

celui de-al doilea etaj. Dintre
îndeaproape a structurii
exactă

planşele înfăţişate, importantă

clădirii,

este

secţiunea longitudinală,

a întinderii subsolului, grosimea

etc. Potrivit

secţiunii,

pereţilor,

pentru

cunoaşterea

mai

permiţând

aprecierea

sistemul de acoperire a

încăperilor

ea

subsolul cuprindea traveele 1- 5, precum

şi

travea nr. 9, cu acces

din încăperea de la parter, prin intermediul unei scări independente. Este pivniţa care
s-a

prăbuşit şi

nu mai

există.

Traveele 6-8

şi

10 -11 nu au

pivniţă.

Planul parterului (planşa A) este simplu. El cuprinde o înşiruire de încăperi,
toate având asigurat accesul din coridorul care se întinde pe

toată

lungimea

clădirii.

Or,

prin numeroasele recompartimentări efectuate de-a lungul deceniilor, unele încăperi
248

ANSJ. Mureş, fondul Gimn. rom-cat., nr. 105/1852, f. 1
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au fost divizate, s-a desfinţat peretele despărţitor aflat între coridor şi spaţiile
comerciale şi s-au închis arcadele, în locul lor montându-se uşi şi ferestre. Potrivit

numerotării din planşă, încăperile parterului aveau următoarea destinaţie: 1, 2 şi 3 Spaţii închiriate; 4 - Accesul la etajul superior; 5 - Accesul la pivniţă; 6 - Toaleta; 7, 8 Camere locuite; 9, 10 - Încăperi (arcade) în stare de ruină folosite ca depozite de
lemne; 11, 13 - Accesul la gimnaziu; 12 - Sală de clasă în stare de ruină, folosită ca
depozit de grâne; 14 - Şcoală de fete;15, 16 - Locuinţa organistului; 17 - Toaleta; 18 Intrarea la pivniţă; 19, 20 - Cămara de lemne; 21 - Curtea; De la 1 la 8 şi sub 12 sunt
pivniţele;

12 - Pivniţa.
Planul etajului (planşa B) urmăreşte formele parterului. Şi aici s-au efectuat

schimbări structurale prin recompartimentarea încăperilor din dreptul traveelor 5 - 7,

cu scopul de a se crea un coridor de legătură, cât şi extinderea suprafeţei camerei de la
capătul clădirii, prin desfiinţarea coridorului şi

a micii încăperi de la nr. 20. Şi aici,

potrivit numerotării, destinaţia încăperilor este următoarea: 1, 2, 3 şi 4 - Săli de clasă;
5, 6 7 şi 8 - Zonă aflată în ruină, în parte locuită; 9 - Scările la etaj; 10, 11, 12 şi 13 Camere aflate într-o stare ceva mai bună; 14 - Toaleta; 15, 16, şi 17 - Camere
degradate; 18 - Toaletă; 19 - Gang spre sală de clasă; 20 - Acces scări la parter.
Aşadar, clădirea se afla într-o stare de degradare destul de accentuată, necesitând

urgente

lucrări

de

reparaţii.

Faţada principală,

ce se desfăşoară spre strada Călăraşilor, prezintă cele 11

arcade, cu deschideri diferite, pe alocuri lăsând să se vadă intrările şi ferestrele
spaţiilor

comerciale. La acea dată, intrarea de la capătul clădirii nu exista, modificarea

efectuându-se, probabil,
acoperişul clădirii,

odată

cu

lucrările

clădirii.

De remarcat

desfăşoară

pe cele patru

de consolidare a

înalt, în două pante frânte.

Descrierea clădirii
Având un plan aproape dreptunghiular,

clădirea

se

niveluri: subsol, parter, etaj I şi etaj 11, cu laturile în mărimi de 12,15 m spre Piaţa
Trandafirilor, 12 m la capătul opus, şi 56,55 m spre strada Călăraşilor. În schimb, latura
posterioară, învecinată

cu imobilul din Piaţa Trandafirilor nr. 3, prezintă câteva

retrageri, strâns legate de etapele de construire a clădirii. La toate nivelurile, planul
clădirii prezintă

o înşiruire de

încăperi,

accesul la acestea fiind asigurat de coridoare, la

rândul lor făcând legătura cu cele două casa scărilor. Accesul la scara interioară, până
în anul 1784, era din coridorul-galerie, iar după desfiinţarea acestuia, din stradă.
După

cum am mai văzut, subsolul cuprindea aproape întreaga clădire, însă cel

din dreptul traveii a noua s-a prăbuşit, fără a mai fi refăcut. Cu pereţii din cărămidă, în
grosimi de peste 1,0 m, la cei exteriori de 0,95 şi 0.75 m la cei despărţitori, subsolul
prezintă

o înşiruire de încăperi boltite „a vella", sau cilindrice cu penetraţii, legate între

ele prin deschideri de diferite mărimi, inclusiv cu coridorul posterior. Încăperile
subsolului au latura dinspre stradă retrasă, până la fostul perete al galeriei parterului.
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Şi

acest nivel lasă să se vadă etapele în care a fost construită clădirea, prin acea primă

retragere de pe latura

posterioară.

Parterul, în general, urmăreşte structura subsolului, având de asemenea pereţi
masivi din

cărămidă,

şi

în grosimi de 1,05, 1,00, 0,85 m la cei exteriori

de 0,90, 0,85,

0,60 şi 0,55 m la cei despărţitori. Încăperile sunt acoperite cu bolţi „a vella" sau
cilindrice cu

penetraţii,

cărui lăţime

era de 1,30-1,40 m. De

structura

lăsând să

această dată,

etapele principale de construire a
retragere de pe latura

posterioară,

etapa a patra, când, în locul
1772, se
cel

puţin

realizează

clădirii şi

anume: prima

construcţiilor

despărţitor

construcţiilor

întrevadă

etapă până

la prima

şi

păstrându-se

şi pereţii despărţitori, alipiţi,
corespunzător

ce

şi

III, demolate în

construcţie

noua

anterioare, demolate,

a preluat,
retragerea

formează

un zid

traveelor 7-10, cât

şi

capătul clădirii, determinată

de un perete

compartimentarea parterului, de

această dată

a gangului de acces de la

realizat ulterior.

Etajul I, la rândul
pereţii

se

anterioare, din etapele li

de 2,0 m grosime; apoi noul aliniament de 1,35 m,
trapezoidală

lasă să

planul parterului

ce corespunde primelor trei travee, precum

din dreptul traveelor 4, 5 şi 6, precum
forma

traseul fostului coridor - galerie, a

clădire. Şi totuşi, constatăm că

actuala

în parte, formele

vadă

se

său, urmăreşte

având gros mi de 0,80

şi

O, 70 m la cei exteriori

şi

de O, 70

şi

0,55 m la cei

despărţitori. În totalitatea sa, etajul I este tăvănuit.

Mult mai
spaţioase,

silenţios,

etajul li are

coridorul posterior având

pereţii

lăţimi

în grosime de 0,55 m, cu

încăperi

de la 1,85 m la 4,25 m. La toate nivelurile,

pe parcursul deceniilor, s-au efectuat numeroase

modificări,

prin

recompartimentări,
iniţială

în

pilaştri situaţi

la

închiderea sau crearea de noi goluri, toate acestea determinând ca forma
care s-a realizat

clădirea să

Faţada principală,

distanţe

mai

fie mai greu de reconstituit.

în lungime de 56,55 m, este

diferite, care, la parter,

mărginesc

arcadele

articulată

şi intrările

în

cu

spaţiile

comerciale, în

total fiind 11 axe în ritmul 1-1-2-1-1-1-1-1-1-1, iar la nivelurile superioare, cele 17
ferestre în ritmul 1-2-2-2-2-1-1-2-2-2. Axele 3

şi

11 de la parter corespund

ultima având un ancadrament din

sprijină

pe un soclu scund, ei având capitele simplu profilate. Deasupra celei de a opta
după

montat ulterior.

chenarul centurii de la etajul I, se

află

Pilaştrii

în

clădire,

arcade, imediat

piatră,

intrărilor

placa

parterului se

montată

în anul

1782. În exterior, parterul este despărţit de etaj printr-un profil întrerupt doar de
pilaştri,

formând capilelele.

Faţada

etajului

urmăreşte aceeaşi articulaţie

a parterului,

având însă pilaştri mai înguşti şi fără a mai avea capitele. Între etajul I şi etajul li se află
o

cornişă neîntreruptă,

etajării.

De o înălţime
Faţada

dinspre

ea provenind de la

moderată, acoperişul
Piaţa

streaşina acoperişului

este într-o

Trandafiriloir are

lăţimea

iar la nivelurile superioare câte 4 ferestre, ea fiind

existent anterior

singură pantă.

de 12,15 cm. La parter are 3 axe,

asemănătoare

cu

faţada principală.

În totalitatea lor, ferestrele clădirii sunt de formă dreptunghiulară şi au ancadrament
din tencuială, care, la colţurile superioare se lărgesc în linie dreptunghiulară. Partea lor
inferioară

este marcată printr-un fragment de cornişă cu rol de pervaz, iar la cele de la
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etajul I, suplimentar, având panouri decorative, cu forme arcuite, respectiv concave în
partea superioară şi convexă în partea inferioară.

Locul clădirii în arhitectura oraşului
„Casa cu piloni" constituie unuc dintre cele mai expresive exemple ale barocului

transilvănean din Târgu-Mureş. Prin etajarea din anul 1784, clădirea contribuie în mod
semnificativ la formarea zonei baroce din centrul istoric al oraşului, respectiv a părţii
nordice a Pieţei Trandafirilor, având în apropiere alte monumente baroce ca: palatul
„Apollo", casa „Gorog", casele din Piaţa Trandafirilor nr. 3 şi 4, casa „Kopeczi" din
strada Revoluţiei nr. 1, iniţial în stil Renascentist. Valoarea arhitecturală a clădirii nu
este unică, pe tot parcursul secolelor XVIII - XIX, până la 1905, aici funcţionând
Gimnaziul romano - catolic, unde, pe lângă elevii maghiari, romano-catolici, au învăţat
şi numeroşi elevi români, greco-catolici şi germani. Timp de 113 ani, respectiv între anii

1782-1895, aici învaţă 7860 elevi romano-catolici, 3150 elevi greco-catolici şi 808 elevi
de alte confesiuni, între care şi ortodocşi.
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Traian Popa, op. cit., p.280.
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ABSTRACT

"THE HOUSE ON PILLARS" IN TÂRGU-MUREŞ
A BAROQUE MONUMENT FROM THE 18 th - 19 th CENTURIES
One may notice a functionally and architecturally rather interesting building at
no.1 on

Călăraşilor

street in

Târgu-Mureş,

namely the so-called "House on Pillars" or

the "House with Arcades" as some called it. For almost two centuries the building
accommodated the Catholic Gymnasium while on the ground-floor there were shops.
The building was completed in five significant stages that started in 1722 when the
Jesuits began to arrange an older building having shops on the ground floor and
continued up to 1873 - 1874 when the second floor was completed.
The type of the building is rather intriguing, probably if its shop function on the
ground - floor on the side looking to

Călăraşilor

street where there was a long

corrtidor (gallery) which led into the shops. The eleven arcades leaning on the pillars
opened towards the street, thus creating a peculiar architecture.
ln 1908 the gymnasium was relocated into the new edifice at 15, Mihai Viteazul
street and the old building served other purposes, like flats on the upper floors and
shops on the ground - floor. ln 1985 on the occasion of the restoration of the building
the arcades were opend again, however without opening the corridor.
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Detaliu de la intersecţia Pieţei Trandafirilor cu strada Călăraşilor, cu
înfăţişarea caselor „Kăpeczi" şi „Gcfrăg'' (ilustrată din anul 1905)
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Detaliu dela intersecţia străzilor Călăraşilor cu Revoluţiei, cu
înfăţişarea casei Kăpeczi (ilustrată din anul 1909)
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b
Casa cu piloni. a -Aspect după gravura lui Toth Ştefan din anul 1822;
b - Aspect din anul 1900 (ilustrată)
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Casa cu piloni. Releveul clădirii înt ocmit în anul
1853, de Franz Bodor

143

https://biblioteca-digitala.ro

::>
u ·Q)
<::!" "O
oo ro

a

rm m>
m3J

1ii"

O'I
T-4

- -ro
::> QJ

c ...
ro ro
c ·n;·- c
~ OJ
=> E

s

"tl

ta

o

"O

.g/

Q)

...

QJ
a.. ...

I

ai

c:
..: c.

a

ro

::>

-·u;.o a.....o
~

I

>CU ..C

Im1

...... ;n;
•'
.......
u ....
o

rm

ml>

mJ

[HD>

ro -QJ
"O
ro "O
._
ro

~ ~
QJ ro
._ ro

c.

VI

.5

"O

IEES

QJ
I..

QJ

:g

ro .r=
u

"'C

ro

ro-

u.

m:J

VI

QJ
"O

QJ

....: -c
c QJ
O-

::: 't:
ci

QJ

c
ro c.
'VI
::i

u

IEEEJ

ro

u

leB
im

leli

„.

re

144
https://biblioteca-digitala.ro

::i

o

...

c.

o

b

Casa cu piloni. Situaţia din anul 1985 după decuparea tencuielii
exterioare la parter. a -Aspect general; b- Detaliu zidărie
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a

b
Casa cu pilon i. a, b - Aspecte din anul 2010
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CASA „TELEKI DOMOKOS"
Introducere

În Piaţa Bernady Gyorgy nr. 3 din Târgu-Mureş se află un vechi monument de
arhitectură barocă târzie, azi fiind sediul Parohiei Reformate a bisericii din cetate. Însă

în literatura de specialitate

clădirea

este

cunoscută după

numele ctitorului: Teleki

Domokos. 250 (Casa „Teleki Domokos"), denumire cu care este menţionată în lista cu
monumentele istorice

şi

de

arhitectură, aflată

la

poziţia

MŞ-11-m-A-

nr. 273 cod. nr.

15477.
La sud-vest de cetatea
să

Piaţa

numele de
a

şi piaţa

se contureze
străzii

1602)

feudală

şi Piaţa

Calvin (Kalvin Janos)

pierdut

de jos a râului
realizarea de

importanţa avută,

Mureş,

şi

construcţii

spre nord de

din secolul al XVII-iea a început

Bem. Vechea

două pieţe

piaţă

biserica „Sf. Nicolae"

deoarece

Piaţa

respectiv

odată

Trandafirilor

din partea

(distrusă

cu dezvoltarea
şi străzile

ce purtau

superioară

în anii 1601

oraşului

şi

pe terasa

adiacente, s-a trecut la

tot mai numeroase, din materiale durabile.

Cu un contur neregulat,
feudală,

oraşului, încă

Bernady Gyorgy. Anterior, aceasta forma

Bolyai, unde anterior exista

şi-a

a

clădirile

Piaţa

Bernady Gyorgy este

celor

două pieţe:

delimitată

Trandafirilor

şi

la est de cetatea

PetCSfi, iar la sud de

clădirile Claustrului romano-catolic. În această piaţă se intersectează străzile: Târgului,

Bernady Gyorgy, Poştei, Avram Iancu. În acest spaţiu urban, în secolele XVIII - XIX,
aveau

să

se

construiască

câteva case nobiliare, precum casa „Haler" din str. Bernady

Gyorgy nr. 2; casa „Bornemisza" din str. Târgului nr. 1; casa „Karnasz" din
nr. 1.

Până către sfârşitul

economică

secolului al XVIII-iea, aici a funcţionat

a locului fiind

subliniată

de partea de nord a

Piaţa

Petofi

piaţa oraşului, funcţia

pieţii,

ce forma un mic

buzunar, cu un han ce purta numele de „Pipa Mică" (Kiss Pipa). Însă odată cu
dezvoltarea

oraşului

în zona

pieţii

Trandafirilor, începând cu secolul al XVIII-iea, în mod

treptat deplasarea centrului comercial spre locuri mai libere devine

evidentă.

Teleki Domokos (+1824), descendent a ramurii din Glodeni, fiul lui Teleki Lajos şi Bethlen Kata, a fost
prefectul Comitatului Turda-Mureş. Deşi casa acestuia era una din frumoasele ctitorii ale barocului din
Transilvania, despre ea primele ştiri apar ceva mai târziu: Benkă Karoly, Marosvasarhely szabad kiraly
v6ros leir6sa 1862-ben, (Descrierea oraşului liber regesc Târgu-Mureş în anul 1862), Târgu-Mureş,
Redactat de Pal-Antal Sandor, Ed. Mentor, 2001, p. 30, notele nr. 76-78. Manuscrisul se află la ANDJ
Mureş, fondul mss, nr.8; Bias Istvan, Maros-V6s6erhely regi epiteszeti emlekec, (Vechi monumente de
arhitectură din Târgu-Mureş), în Az ellenzek (Opoziţia), V, anul XIX, nr. 90, din 1 august 1931; Fodor
Istvan, Teleki Domokos - Jele haz vagy a „Kis pipa". (Casa lui Teleki Domokos sau „Pipa Mică"), în KF,
1937, nr. 7, p.27-29. Sub forma unor studii sau ca parte componentă în unele lucrări editate, a se vedea:
Oliver Vernescu, Casa Teleki Dominic din Tg.Mureş. Date istorice, în Monumente Istorice. Studii şi
lucrări de restaurare, D.M.I., f.a., p. 175-178; Ioan Eugen Man, Aspecte privind evoluţia istorică a
oraşului Târgu-Mureş până la 1848, în Marisia,
1974, XXII-XXIV, p. 213-279; Keresztes Gyula, Maros
megyei kastelyok es udv6rh6zak (Castele şi conace din judeţul Mureş), Târgu-Mureş, Ed. lmpres, 1995, p.
75-77; Ibidem, Marosv6s6rhely regi epiiletei (Vechi clădiri din Târgu-Mureş), Târgu-Mureş, Ed. Diprescar,
1998, p. 1124-117; Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş. Istorie urbană. I. De la începuturi până în anul 1850,
Ed. Nico, Târgu-Mureş, 2006, p. 165-168; Barabas Kisana, Casa Teleki din municipiul Tg.Mureş, Studiu de
istoria artei, mss, 200
250
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Istoricul clădirii.
Pierzându-şi piaţa importanţa de loc de târg al oraşului, hanul „Pipa Mică"
înregistrează o decădere care se finalizează prin demolarea complexului de construcţii.
După ce cumpără terenul şi cu ce a mai rămas din vechile construcţii, noul proprietar

Teleki Domokos, probabil înainte de anul 1797, cumpără terenul de la Gyulai Mihaly,
ca cel târziu, în anul 1801, să treacă la realizarea clădirii de locuit. Lucrările de ridicare
a edificiului sunt terminate în anul 1803, aşa cum de altfel este indicat în inscripţia de
pe frontonul

clădirii.

Fără să avem convingerea că vechiul han exista sau nu la data începerii

lucrărilor la noua construcţie, cert este faptul că actualul edificiu înglobează în fundaţie

unele ziduri mai vechi şi nu este legat de complexul hanului, depăşind limitele sale
laterale. Se pare că vechiul han ocupa o suprafaţă mai mare decât actuala casă a lui
Teleki Domokos, ceea ce se dovedeşte prin identitatea unor elemente constructive din
subsolul casei Teleki cu ale clădirii alăturate, mai vechi, din strada Petofi nr. 2, (fostul
Teatru de Păpuşi). Eventuale săpături arheologice în zona clădirii lui Teleki ar putea
aduce noi date cu privire la perimetrul construcţiilor mai vechi. Aşa cum arată Oliver
Vernescu, 251 „există În pivniţa casei lui Teleki, două nişe Înfundate, din care una spre

latura de sud-est a corpului central, este identică cu nişele de aerisire ale pivniţei
imobilului vecin sus-amintit. Cealaltă nişă Înfundată ce se află chiar sub gangul de
intrare al casei Teleki, pe latura de sud-est (Înspre cetate) indică că o parte din latura
aceasta a fost liberă de alte construcţii şi că această porţiune de zidărie din subsol este
mult mai veche decât restul construcţiei actuale."
Consultând planul de situaţie de carte funciară,

252

din anul 1868, constatăm că

aliniamentul străzii Poştei (în anul 1873 se numea Csonka-koz - Pasajul ciuntit), se
frânge în dreptul

clădirii

de la nr. 2, pe când casa Teleki nu

respectă

vechiul aliniament

- fiind construcţia în linie dreaptă - ceea ce provoacă o oarecare îngustare a străzii. Şi
acest fapt

confirmă existenţa anterioară

a complexului de

clădiri

ce au

aparţinut

hanului sus amintit.
Nu cunoaştem autorul clădirii, dar se presupune că a fost chiar Teleki Domokos.
Era un om de cultură, cu înclinaţii spre arhitectură, întrucât se cunoaşte faptul că
acesta, în anul 1796, a condus lucrările de reconstruire la castelul său din Gorneşti.
Deci, nu excludem posibilitatea ca el să fi colaborat la elaborarea proiectului, selectând
soluţiile

baroce pentru propria-i reşedinţă din Târgu-Mureş. Nefiind un specialist

familiarizat cu vocabularul nou ce se afirma, el şi-a îndreptat atenţia asupra
elementelor consacrate în opera de înflorire a barocului, preferând să împrumute
decât

să

invoce, ori

să

se lase

influenţat

de specificul arhitecturii clasiciste.

Stilistic, monumentul aparţine operelor făcute în perioada târzie a barocului, de
trecere la clasicism, perioadă în care s-au realizat palatul Kendeffi sau biblioteca lui
251

Oliver Vernescu, op. cit., p.176.
Planşa nr. 12 a Cărţii funciare, aflată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară, şi în copie la
Compartimentul arhitect şef al Primăriei Municipiului Târgu-Mureş

252
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Teleki. Însă, din noianul elementelor plastice de factură barocă, casa lui Teleki
barocă

decât palatul lui Kendeffi din strada Bolyai nr. 30 (Tabla

Regească), vădit îndrumată

pe făgaşul clasicismului, deşi e ridicat cu ceva mai mult de

Domokos este mai

un deceniu înainte (1781). Casa lui Teleki trebuia

să

ilustreze modul cum arhitectura

barocului se revitalizează în atmosfera favorabilă idealurilor clasice. Însă ea rămâne pe
mai departe în contextul arhitecturii târzii a barocului,
cu accesorii clar distribuite

după

regulile armoniei

rămâne

Timp îndelungat casa

şi

o

haină simplificată

echilibrului.

în proprietatea familiei lui Teleki Domokos, trece

comercianţi Gărăg,

apoi în proprietatea familiei de

îmbrăcând

ca, în anul 1882,

să revină

în

proprietatea familiei Teleki. În anul 1928 este demolată aripa clădirii, dinspre strada
Poştei, considerată

anii 1958-1959, cu ocazia
a

pereţilor.

distrusă

ca fiind

Cu ocazia

„din cauza vechimii". Avea

restaurării clădirii, însă

demolării,

să

fie

reconstruită

nu s-a mai revenit la grosimea

în

iniţială

coloanele coridorului de la etaj au fost depozitate la

castelul din Gorneşti, ele fiind remontate cu ocazia renovării clădirii. În anul 1985 se dă
acordul pentru demolarea „adăugirilor" adosate aripii estice a clădirii. În anul 2007
este

întocmită documentaţia

cu care ocazie s-au clarificat

în vederea

şi

desfăşurării

unor ample

lucrări

de restaurare,

construcţia.

unele aspecte privind

De clădire sunt legate unele evenimente istorice. În această clădire, între 13
ianuarie

şi

10 iulie 1849 a fost cartierul

gen~ral

al armatei

revoluţionare condusă

de

generalul Bem. În amintirea evenimentelor au fost montate două plăci de marmură,
una în memoria generalului Bem

şi

a doua poetului

Petăfi

Sandor, cu

următoarele:

„Ebben a haza ban szallt meg a - vilagszabadsag nagy harcosa - Bem J6zsef tabornok
Petăfi

- aki 1949 julius 30-an reggel - innen indult -

Sondor kisereteben - a

feheregyhazi csdataterre. - Emlekiik legyen eldott minden - szabads6gszeret6 ember
sziveben. {1990. III. 15-en 61/ittatta a - marosvasarhelyi ifjusag" (În memoria eroilor
revoluţiei

din 1848. (Tineretul din Târgu-Mureş 1990). Petăfi Sandor I 1823 - 1949 I ln

memoriam 1999.Vll.31.). Între anii 1903- 1905, în câteva încăperi a funcţionat clubul
muncitorilor sindicalişti.
În anul 1935, clădirea ajunge în proprietatea Parohiei reformate din TârguMureş. În registrul de procese verbale ale Adunării Presbiteriale, din perioada cuprinsă

între 29 mai 1935
septembrie 1935

şi

253

14 iulie 1936, la punctul 126, se

menţionează că

în

şedinţa

din 8

s-a cumpărat de la familia Teleki Domokos clădirea din str. Petăfi

nr. 3, pentru suma de 500.000 lei,

254

cu scopul folosirii atât pentru casă parohială, cât

şi birou central. Întocmit în limba română, contractul cuprinde şi un act suplimentar,

prin care se
data

menţionează, dacă

stabilită,

în

situaţia că

nu se

de 15 septembrie 1935, se va

plăti

achită

până

la

o penalizare de 50.000 lei, cât

şi

suma de 500.000 lei

10.000 lei pentru bancherul Detre Samuel, intermediarul tranzacţiei.

255

„Preszbiteri Jegyzekănvi 1935. 29 majus -1936, 14 iulius", Cota 1/76, p. 101-102
„„. ismereteti a Calvin t. 3, Petăfi ut 3 sz. 500.000 lei vetel az ela6nak ki fizetendo, ki.ilonlen 500.000
lei",lbidem, p.101.
255
Ibidem, p.102
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Construirea şi descrierea clădirii
Privind cu atenţie faţada principală observăm că în flancurile porticului, a:olo
unde

se află câte un gol de ferestre, sunt urme ale unor înzidiri ulterioare. lncă

anterior anului 1886 în locul ferestrei din stânga portalului era o uşă. Coroborând

această constatare cu organizarea spaţiului parterului, conceput cu două coridoare
colaterale coridorului principal, constatăm că edificiul era accesibil prin trei scări. Deci
în stânga şi în dreapta portalului au existat spaţii corespunzând unor mici coridoare
necesare circulaţiei persoanelor spre parter. Structural acestea erau în legătură cu
coridorul carosabil, circulaţia între ele efectuându-se pe sub arcadele puternic
reliefate.

În

prezent

funcţionalitatea,

aceste

arcade

sunt

înzidite,

coridoarele

pierzându-şi

devenind încăperi secundare.

În general, casele nobiliare din oraş erau concepute cu o singură intrare
folosită de vehicule şi pietoni. Dintre clădirile apropiate ca proporţii cu casa lui Teleki

Domokos, menţionăm palatul lui Toldalagi, palatul Kendeffi etc. Dotarea acestei clădiri
cu trei intrări constituie totuşi o surpriză, deoarece acest sistem îl întâlnim doar la
marile construcţii, reşedinţe nobiliare, cum ar fi de pildă, la palatul lui Banffy din ClujNapoca. Putem explica acest lucru prin dorinţa proprietarului de a conferi reşedinţei
sale o ţinută monumental -festivă, preluând relaţii aplicate la marile palate.
Analizând structura clădirii observăm că iniţial clădirea a fost concepută sub
forma unui corp unic, cu un plan dreptunghiular, asemănător cu cel al palatului lui
Kendeffy din strada Bolyai nr. 30.
documentaţia

Arhitectul Keresztes Gyula, cel ce a elaborat

de renovare a clădirii, luând în considerare unele detalii ale structurii

zidurilor, coşurile de fum, şarpantă, la rândul său, presupune ca o primă fază,
realizarea

corpului

dreptunghiular.

compoziţie în formă de „U".
de realizare, ctitorul

să

256

Urmează

construirea

aripilor,

rezultând

o

Este posibil ca, încă în perioada când clădirea era în curs

constate

că

edificiul nu corespunde

exigenţelor vieţii

orăşeneşti, din cauza spaţiului restrâns. În consecinţă, poate nici nu se încheiaseră
lucrările

a

(din nefericire

hotărât

încă

nu s-au

găsit

documente referitoare la acest aspect), când

amplasarea la extremitatea corpului central a celor

două

aripi, rezultând

actuala formă de „U". Nefiind o legătură organică între structurile diferite ale
camerelor din aripile laterale, ne

întăreşte

ipoteza

că

edificiul a cunoscut cele

două

etape constructive.
Mărginită

de 22,64 m,
fundaţiile

257

de cele două străzi Poştei şi Avram Iancu, clădirea are o deschidere

mult prea mică pentru amplasarea unui acces prin trei intrări. Deci, pe

fostului han, Teleki Domokos

îşi construieşte

casa

nobiliară, tipică

pentru

începutul secolului al XIX-iea. Având un subsol, parter şi etaj, clădirea are un plan în
formă

de „U", cuprinzând corpul central şi cele două aripi, ce delimitează curtea

Keresztes Gyula, Marosv6s6rhely regi epuletei (Vechi clădiri târgumureşene), Târgu-Mureş,1998, p.
114 - 117; Ibidem, Maros megyei kastelyok es udvarh6zak (Castele şi conace din judeţul Mureş), TârguMureş, Ed. lmpres, 1995, p. 75-77.
257
Mărimile exterioare şi interioare ale construcţiei sunt date după cele aflate în releveul clădirii din anul
2007, întocmit de SC.„ PROIECT" SA, proiect nr. 6. 4280/2007.
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interioară,

fiecare

faţadă

orientată

fiind

Petofi, are o lungime de 20,92 m
Iancu are o lungime de 29,0 m
11,20 m, astfel lungimea

şi

şi

o

lăţime

interioară

9,94 m la latura dinspre strada

lăţime

o

două

Poştei. Pereţii

clădirii

Faţada

dinspre strada Avram

dinspre strada

delimitează

laturi ce

curtea este de

de 8,80 m la aceea dinspre strada Avram Iancu.
clădire şi

Subsolul cuprinde doar o parte din
dreapta, dinspre strada

de 7,45 m.

Latura

de 7,80 m. Corpul central are o adâncime de

a celor

Poştei şi

stradă.

spre o

subsolului,

şi

anume, corpul central

realizaţi

cărămidă,

din

aripa

înscriu grosimi

de 1,15 x 1,20 m, la faţada principală, de 1,05 m, la peretele dinspre strada Poştei, de
Poştei,

1,15 m spre srada
curtea

interioară,

cuprinde

spaţiile

spre strada
de

colţ

de 0,85 m la peretele longitudinal din interiorul

pereţii despărţitori şi

0,80 m la

acestuia. Spre

Poştei

de est a subsolului, ce

şi

piaţă

dinspre strada

mărimi

sunt 6 ferestre, în

alte trei la cele

aparţine

fereastră,

anterior a avut o

două încăperi

nişe,

înzidită,

ulterior

cât

şi

uşă

o

de O, 75

şi

Poştei.

ce

de 0,61 x O.SO m, iar
încăperea

Poştei.

dinspre strada

corpului central, are trei

dinspre

Latura

ceea ce presupune

pereţii realizaţi

tot din

perimetrali corpului central, o,70 m
de 0,50 m

şi

în

0,40 cm la

şapte

dreptunghiulară,

şi

cărămidă,

ce comunica cu subsolul

axe distribuite câte una
intrării,

ce înscriu grosimi de 0,85 m, la cei
dispuşi

o,60 cm la cei

pereţii despărţitori şi

mijloc aflându-se portalul

şi

două,

respectiv

din Cluj-Napoca.

interioară.

între lesene, pe axa de

tencuială
şi

formă

ce se înrudesc cu

a casei Tillstisch-Kemeny

volută,

zidărie aşezate

la rândul lor pe blocuri mari de

piatră,

rolul lor fiind de a proteja zidul de eventualele lovituri ce s-

ar produce la trecerea vehiculelor. Sunt cunoscutele blocuri-tampon, existente
clădiri

contemporane. Extradosul arcului

prezintă

coş.

Parterul are un soclu din

carosabil, a colateralelor, precum

şi

şi

la

un profil drept, în timp ce

intradosule tratat sub forma unei cavete ample. Totul se încheie prin arcul în
mâner de

Este

Având o valoare plastică şi funcţională, portalul îşi are naşterile pe

imposte purtate de picioare de
decorate cu câte o

curtea

celelalte constituind golul ferestrelor de

cu ancadrament din profile de
258

spre coridorul de intrare,

mărginesc

la cei ce

ancadramentele ferestrelor ale palatului Tholdalagi - Korda

alte

că

aflate spre strada Avram Iancu.

Parterul are

împărţit

refăcut,

de 0,50 m la corpul

clădirii,

alte patru ferestre de câte 1,10 x 0,60 m, din care una la

a corpului central

adăugirii

pereţii

de 1,5 m spre strada Avram Iancu, de 1,1 m la

piatră naturală cioplită,

formă

de

iar pardoseala din

de la galeria etajului, erau format,e din dale de

piatră. Încăperile de la parter au o înălţime interioară de 3,20 m.

Intrarea de la parter este

compusă

dintr-un pasaj boltit, flancat de câte o

deschizătură mai mică, servind la accesul vehiculelor (În prezent portalul este folosit

numai de pietoni, cel vehicular fiind

desfiinţat). Fiecărei

un coridor boltit, coridorul carosabil prezentând un
întărit

cu arce dubleuri, iar colateralele cu

erau delimitate prin stâlpi
parterului acoperite cu
258

şi

bolţi

bolţi

în

deschideri îi corespunde câte

număr

formă

coş,

ale

căror

Mircea Ţoca, Clujul baroc, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1983, p.87-90
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bolţi

de mâner de

arcade. Din colaterale, prin câte o
în mâner de

de patru
uşă,

se

coş.

intră

„a vela",
Acestea

în camerele

ferestre se deschid în

faţadele

laterale. Încăperile de la parter erau destinate serviciilor, în timp ce etajul constituia
reşedinţa propriu-zisă.

Consultând planul parterului, observăm că latura clădirii dinspre strada Poştei,
are pereţii cu mult mai subţiri decât la restul edificiului, având grosimi de 0,40 m la cei

portanţi şi de 0,15 m, la cei despărţitori, demonstrând o intervenţie mai târzie.
Încăperile parterului sunt acoperite cu bolţi semicilindrice cu penetraţii sau de tipul „a
vela", cu excepţia celor de la aripa reconstruită, care sunt tăvănuite.
Ferestrele de la parter sunt duble, cu o structură tradiţională de lemn şi cu toc
dulgheresc având două cercevele ca, pe parcursul timpului unele să fie schimbate. Cele
situate la faţada principală au dimensiuni de 1,00 x 1,20 m, cele aflate pe aripa de pe
aripa dinspre strada Poştei de 1,10 x 1,40 m, iar cele de pe aripa dinspre strada Avram
Iancu de 1,05 x 1,35 m.
Accesul la etaj este asigurat prin scara amplasată în partea dreaptă a
coridorului, cum pătrundem în clădire, care conduce într-un spaţiu boltit „a vela",
comunicând direct cu foişorul (galeria) acoperit al etajului. Repartizarea încăperilor din
corpul central subliniază filiaţia casei lui Teleki cu celelalte clădiri din Transilvania şi nu
numai din aceasta. Aproape la toate edificiile deasupra coridoarelor intrării se află sala
festivă sau salonul de onoare. La casa lui Teleki Domokos, salonul înscrie mărimi de

9,92 x 5,33 m, fiind mărginit de cele două camere de colţ în mărimi de 5,16 x 5,35 m şi
de 5,12 x 5,35 m. Dispuse în anfiladă, încăperile comunică unele cu altele prin uşi
aşezate simetric, pe axa longitudinală a corpului principal. Încăperile etajului sunt
tăvănuite, excepţie făcând
boltă

cu

dublă curbură.

actualul antreu situat spre coridorul acoperit, unde găsim o

Cele trei laturi ale
susţinut

coridorul - galerie - deschis,
compact al coridorului
două

sunt angajate în

susţine

zidăria

cele

curţii

interioare la etaj sunt

de coloane ce

şapte

sprijină

prevăzute

cu

arhitrava. Parapetul

coloane libere, realizate din

piatră,

din care

de la capetele aripilor. Coloanele au câte un capitel ionic,

decorat cu ghirlande imitând frunze de laur, cu ove

şi

o

corolă

de floare.

Asemănarea

acestei galerii cu aceea a palatului de la Gorneşti ne îndeamnă să presupunem că
ambele sunt

creaţia

unui

meşter

interioare, de inspiraţie italiană,

clujean.

259

Această

modalitate de

la cei

subţiri, pereţii

portanţi şi

Faţada

modulată

balconului

260

etajului au grosimi de O, 70 m, la cei perimetrali, de 0,60 m,

de 0,40 m la aripa
principală,

a faţadelor

o întâlnim la palatul Banffy din Cluj-Napoca, clădire

ce a exercitat o mare influenţă în întreaga provincie.
Mai

soluţionare

reconstruită,

orientată

spre

dinspre strada

piaţă

se

Poştei.

desfăşoară

simplu, ea nefiind

de nici un rezalit, fiind doar marcată de portalul boltit al intrării şi al
aflat

compoziţională

deasupra.

Partea

de

la

etaj

urmăreşte

aceeaşi

concepţie

cu aceea a parterului. Numărul şi dispunerea axelor sunt la fel, după

cum identice sunt şi interioarele dintre elementele de articulare. Cu un vocabular
Şi la alte clădiri găsim galerii, boltite sau tăvănuite, precum la palatul lui Toldalagi sau la biblioteca lui
Teleki, însă acestea cu stâlpi masivi de susţinere.
260
Mircea Ţoca, op. cit., p.78-85.
259
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decorativ mai bogat decât cel al parterului, etajul
ritmează

etajul cu

pilaştri

conţine

elemente arhitecturale care

ionici cu profilaturi, volutele capitelelor având ghirlande de
găsindu-se

frunze de laur, sub profilul de ove

un rând de perle, iar la mijloc o

corolă

de

floare. Înălţimea interioară a încăperilor de la etaj este de 3,45 m. În partea inferioară
găseşte

a ferestrelor se
prevăzute

panouri

cornişă

un fragment de

decorative

cu

motive

cu rol de pervaz, iar sub acesta sunt
şi

circulare

eliptice.

Ferestrele

au

ancadramente dreptunghiulare cu bolţarul median scos în relief. Ferestrele etajului
aflate pe faţada principală a clădirii, ce corespunde salonului de onoare şi celor două
încăperi

mărimi

dispuse lateral, au

de 1,20 x 2,00 m, fiind mult mai înalte decât cele de

la parter. La aripa dinspre strada Poştei ferestrele au mărimi de 1,10 x 1,80 m, la
colţ şi

camera de

de 1,10 x 1,40 m la restul ferestrelor, iar la aripa dinspre strada

Avram Iancu, ferestrele sunt de 1,10 x 1,80 m.
marcată

Zona în care etajul se desparte de parter, este
friză

decorativă formată

posibilitatea
şi

secretariat

cunoaşteri

la coridorul dinspre curtea
află

acoperişului

la cota de 7,0 m; coama
inscripţionat

Faţada principală

interioară.

de cota 0,00

existentă

la cota de+ 3,40 m; nivelul

planşeului

ţigle

este

cornişă

şi două

extremităţile

motiv în

formă

se

nestriaţi şi

cu 6 x 2

pilaştri,

dând o

compoziţie

gravat

de la etaj
a

în ritmul 2

striaţi şi fără

având - sub antablamentul care se

sprijină acoperişul

aşezate.

dublează

înalt, în patru ape, cu

pantă mică,

în

faţadei

De sub învelitoarea versantului

acoperit cu

principale apare un

lucarne cu deschideri eliptice conturate de ancadramente din
tratate în

şi

formă

piatră,

de

volută,

încheiat în

bază decorativă

piatră,

frunze de laur. Frontonul se compune dintr-o

de con de brad. De pe

realizat din blocuri de
pe extrados o

la

superioară

corpului principal de 12,15 m; partea

articulată

decorate pe extrados cu cununi
cu

află

lor- capitelurile descrise mai sus.

solzi, dublu

fronton

oferă

la cota de 110,05 m._

capiteluri, iar cei de la etaj
Pe

cu o

la biroul

Pardoseala subsolului se

- 1 - 1 - 1 - 2, la parter sprijinindu-se pe blocuri simple, la parter fiind
corespondenţa

cornişă

Releveul din anul 2007 ne

înălţime, faţă

unor repere de

cota de -2,77 m. Nivelul etajului se
frontonului

înşiruite.

din cercuri

printr-o

având

alături

această bază
formă

se

mici acrotere care
înalţă

de mâner de

în stil Ludovic al XVI-iea. Pe

Multatamen cura sumtaque erexere
DOMINICUS S.R.l.C. TELEKI de SZEK
Supremus Comitatus Tordensis Comes
Ejusque Thori Socia SUSANA C. KENDEFFI
de MALOMVIZ
Non aurum pro vendita Patria acceptum
Vei servo detractam mercedem
Non obolum egeno denegatum
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un

articulat cu profiluri,

suprafaţa

„AEDES has haud quidem superbas

susţin

frontonul propriu-zis,

coş,

următoarea inscripţie:

bază

frontonului s-a

Nec nummum pro re miseri detorta dano datum
Aut aes-alienum in damnum familiae conflatum
His inesse putes lapidibus
LUDOVICUS TELEKI Vir pientissimus
Qui et Nathanael sui aevi dicebatur
ALEXIUS que KENDEFFI in Supr. Princ. Magistratu
Senator integrrimus.
Harum aedificatores genueree
Parentum itaque heic velim pietatem advetito
Eamque potius indefessum prolium credita juvisse laborem.
Anna Aere, Christianae MDCCClll"

261

În traducere textul este următorul:
„Dominic Teleki, prefectul Comitatului Turda şi tovarăşa lui de viaţă Suzana, contesă de
Kendeffi de Râu de Mori, au ridicat această casă nu foarte frumoasă, însă cu multă grijă
şi

cu cheltuială.
Să nu crezi (trecătorului n.n.) că aceste pietre închid în ele aur primit (drept

plată n,n.) pentru vânzarea patriei sau leafa sustrasă unui serv sau vreun obol refuzat

celui lipsit, sau vreun ban primit ca dar pentru o mărturisire mincinoasă, sau vreo
datorie contractată în detrimentul familiei.
Ludovic Teleki, bărbat credincios, care pe vremea lui se numea Nathanael şi
Alexius Kendefii, senator foarte integru în cele mai mari slujbe ale principatului, au
născut

pe ctitorii acestei case.
Aş

aceeaşi

vrea doar să remarcaţi aici pietatea părinţilor mai mult decât credeţi că

calitate a deservit munca neobosită a copiilor.
Anul erei creştine 1803„.

262

Textul inscripţiei ce se referă la construirea edificiului, a fost compus de însăşi
contele Teleki Domokos, aşa cum o mărturiseşte în volumul său de versuri:„Az emberi

sorsnak v6/tozandos6ga" (Soarta

schimbătoare

a omului), p. 125.

Consultând ridicarea topografică a oraşului din anul 1898, 2
clădirii

63

constatăm că aripa

dinspre strada Avram Iancu, la rândul ei a fost extinsă. Aproximativ în anul 1880

a fost terminată această extindere, deoarece în gravura realizată în 1827, după desenul
lui T6th Ştefan de Micula (Mikolai T6th lstvân), apare clădirea ce înscrie forma de „U",
însă

la capetele aripii dinspre strada Avram Iancu mai sunt

adăugate două

extinderi

perpendiculare. Dat fiind anul când cancelistul T6th Ştefan a întocmit desenul (1824),
nu excludem posibilitatea ca cele două extinderi să fi fost realizate după anul 1820. O
ilustrată

din anul 1910 prezintă clădirea, la care cele două intrări laterale ale portalului

principal încă existau, însă fără ca balconul să fie remontat deasupra intrării, pe axa

Textul a fost preluat din, Oliver Velescu, Casa Dominic Teleki din Târgu-Mureş. Date istorice" în
Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare. O.Ml. fa., p. 175-179.
262
Ibidem, p. 178.
263
Planşa se află în arhiva Compartimentului arhitect şef, al Primăriei Municipiului Târgu-Mureş.

261

154
https://biblioteca-digitala.ro

centrală. Aceeaşi situaţie

cele

două intrări,

cât

o

găsim şi

şi existenţa

într-o

altă

carte

poştală,

balconului la extinderea

din anul 1943, atât pentru
ulterioară

a aripii dinspre

strada Avram Iancu.
Odată
menţionată,

cu restaurarea
balconul, cu o

clădirii,

din anul 1985

structură metalică,

principal, constituind prelungirea

sălii

şi

demolarea extinderii mai sus

a fost montat deasupra portalului

mari, de deasupra gangului de intrare, spre

exterior.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR
1. Casa Teleki Domokos (A). a - Planşa de Carte Funciară din anul 1868; b - Planul

de situaţie cu indicarea clădirii.
2. Casa Teleki Domokos. a - Reprezentarea clădirii în gravura din 1827, după
desenul lui Toth Ştefan; b -Aspect din anul 1910.
3. Casa Teleki Domokos. a - Planul clădirii cu indicarea porţiunii reconstruite în
anii 1958-1959; b - Latura clădirii dinspre strada Poştei
4. Aspect din anul 1985, anterior demolării adăugirii din anul 1880; b - Adăugirea
anului 1880 înainte de demolare.
5. Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădrii din anul 2007. Plan parter; b - Faţada
principală

6. Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii din anul 2007. Plan etaj; b - Aspect
sud-est.
7. Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii din anul 2007. Secţiune; b - Galeria
curţii

interioare de la etaj.

8. Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii din anul 2007. Faţada principală; b Aspect general.
9. Casa Teleki. a - Aspect din anul 1943. Fotografie de epocă; b - Frontonu I
insripţionat

situat deasupra

cornişei

SUMMARY

THE TELEKI DOMOKOS HOUSE
At no. 3 Bernady Gyorgy Street in Târgu-Mureş one can notice an old sample of late
Baroque style, the Teleki Domokos house, currently accommodating the seat of the
Calvinist Parish of the Citadel Church.
lt was built somewhere between 1797 and 1803 bz the earl Teleki Domokos on
the location of the former inn „the Small Pipe", probablyfollowing his own projects or
directions. The main building was created first and immediately after, the two side
ones. Wishing to enhance its grandeur, the building was fitted with three entrances,
the main gate for carriages and two side gates for pedestrians. ln time, these two
entrances and the inner portico were turned inte annex buildings with windows
looking anto the street and bricking up embrasures in the walls.
The building underwent essential changes. ln 1880 an extension was built to
the wing looking anto Avram Iancu street, which then was pulled down in 1985. ln
1924 the wing looking anto Poştei street was pulled down, owing to its „age" but it
was rebuilt in 1958-1959.
Bearing the characteristic features of the late Baroque, the building is an
architectural success where one can distinguish the division of the facade into panels
by flat pilasters, the main entrance vaulted and fitted with buffer-blocks and the
pediment in the shape of a basket handle, with a long inscription.
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Casa Teleki Domokos (A). a - Planşa de Carte Funcia ră din
anul 1868; b - Planul de situaţie cu indicarea clădirii
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a

b
Casa Teleki Domokos. a - Reprezentarea clădirii în gravura din 1827
după desenul lui Toth Ştefan; b - Aspect din anul 1910
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Casa Teleki Domokos. a - Planul clădirii cu indicarea porţiunii
reconstruite în anii 1958-1959; b - Latura clădirii dinspre strada Poşte i
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'

a

b
a - Aspect din anul 1Y8~. anteri or demolării adăugirii din anul 1880
b - Adăugirea anului 1880, ·i nainte de demol are
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Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii
din anul 2007. Plan parter; b - Faţada principală

161
https://biblioteca-digitala.ro

b

,

~r ."'" -J

( :.'4v:;.,:

::c=- :lO"CV"'

fo .D • ('î ~"" /

/

„

„ · ·~ ~~-

/

[I

- ,. ,

.'.'

~

-1
I

I,

!:

,.

I

~

1 j

I . ..,..I

,.

--Or-

"•-,L
I t

~

,ci1

IJ'

I

i~

~

I

I

I' I

~

iI
I

'Ii

' i

''
'I

1•

J

1
I

1,
II
j~

I

11

l11I

11

ţ1

!

I

-JtJ_

l f; {

~

(I

l .,

I

..,.,u

Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii
din anul 2007. Plan etaj; b - Aspect sud-est
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Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii din anul
2007. Secţiune; b - Galeria curţii interioare de la etaj
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a

b
Casa Teleki Domokos. a - Releveul clădirii din anul
2007. Faţada principală; b - Aspect general
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o

b
Casa Teleki Domokos. a - Aspect din anul 1943. Fotografie
de epocă; b - Frontonul inscripţionat situat deasupra cornişei
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BANCA AGRARĂ- PRIMUL MONUMENT DE ARHITECTURĂ ÎN STIL
SECESSION DIN TÂRGU-MUREŞ
Introducere
Începând cu ultima parte a secolului al XIX-iea lumea se considera „nouă",
căutând

prin diferite ipostaze şi

mişcări

de avangardă

artistică,

schimbarea

modalităţilor de exprimare, opunându-se formelor eclectismului. Noul stil, sau Arta

1900, cum mai este definit, s-a extins nu numai în Europa, dar a cuprins şi Statele Unite
ale Americii şi Japonia, dovedind un caracter internaţional.
Arta 1900 nu a constituit un moment de trecere, ci reprezintă „o mişcare
264

autonomă, autotcuprinzătoare, de o putere şi o amploare rar Întâlnite În istorie" .

O

caracteristică a Art Nouveau-lui este ruperea totală de formele trecutului. Unitar în

principiu şi internaţional în fapt, noul stil este structurat şi interpretat în forme diverse
de şcolile naţionale, devenind o modă a societăţii industriale de la sfârşitul secolului al
XIX-iea.
După

Karel Citroen, „Art Nouveau este o mişcare de renaştere artistică ce apare

destul de brusc (1892-1894), atinge apogeul său În foarte puţină vreme (1897-1898) şi
dispare apoi tot atât de repede" (1902).
apariţia mişcării

265

În schimb, Paul Constantin consideră

artistice ceva mai devreme, pe la 1875, şi ar dura până la 1890,

urmând perioada de înflorire între anii 1890-1900. Ultima perioadă, cea târzie, se

situează între anii 1900-1914.

266

O variantă a Art Nouveau-lui a oferit-o fostul Imperiu

Austro-Ungar, noul curent primind numele de Secession sau Sezesion. În Art Nouveauul

transilvănean

s-a

resimţit

influenţa

secession-ului vienez, dar

sau Jugendstil-ului german. Majoritatea

arhitecţilor

şi

a celui din Ungaria

din Transilvania fiind maghiari

şi

de

viziune secessionistă, ei căutau o formulă de stil „neomaghiar", aspect sesizat de Paul
Constantin: „Inspirându-se

Însă

cu

precădere

din izvoare locale -

folclor - ei au ajuns deseori la o modalitate
transilvană,

armonică".

originală

arhitectură

veche

şi

de expresie, caracteristic

În care elementele maghiare şi româneşti se integrează Într-o structură

267

La rândul său, secession-ul transilvănean poate fi împărţit în cele două perioade
stabilite. Prima

perioadă,

curbilinie

şi ornamentală, durează până

pe la 1907-1908,

puternic influenţată de arhitectul Lechner ădon din Budapesta şi a doua perioadă,
geometrică,

ce începe în primul deceniu al secolului al XX-iea, având forme epurate şi

decoraţii reduse la minimum. În orice caz, apariţia stilului secession la Târgu-Mureş, o

putem stabili în jurul anului 1900 odată cu construirea Băncii Agrare, din actuala Piaţă

264

Paul Constantin, Arta 1900 în România, Bucureşti, 1972, Ed. Meridiane, p. 9.
L' art du Bijou, în catalogul expoziţiei „Europa 1900" (Peintures - Dessins - Sculptures - Biujoux), Ed.
La Connaissance, Brixelex, 1967, p. 17
266
Paul Constantin, op. cit., p. 43.
267
Paul Constantin, op. cit., p. 54.

265
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Trandafirilor nr. 26, în prezent adăpostind Banca Comercială Română şi constituind cel
mai matur şi mai frumos exemplu de

Istoria construirii

artă locală, caracteristică

stilului.

clădirii

Cu doi ani înainte, în 1898, vechea adresă poştală, strada Szechenyi nr. 55,
respectiv parcela topografică nr. 543 cu o suprafaţă de 731, era edificată cu două
modeste case de locuit, de care aprţinea şi terenul - grădină, parcela topografică nr.
544, cu 827 mp, ce forma proprietatea văduvei lui Nagy Ădam.

268

Banca este opera

arhitectului Sandy Gyula din Budapesta, autor al mai multor clădiri publice, între care şi
şi

Gimnaziul Reformat „Bethlen Gabor" (1897-1898)

Cazinoul (1900-1901), ambele din

H6dmezovasarhely, din Ungaria. La solicitarea Băncii Agrare din Târgu-Mureş, în luna
iunie 1900, arhitectul întocmeşte documentaţia pentru clădirea din Târgu-Mureş,

269

realizarea lucrărilor de edificare fiind autorizat cu nr. 93/7415/1900.

271

s-au

desfăşurat lucrările

oraş,

Bustya Lajos, ca în anul

de edificare a
următor,

clădirii

practic,

de

către

clădirea să

dar

şi

birouri, concomitent cu demolarea unor

fără

recentă

a afecta partea
a

clădirii,

o

superioară

prezintă

în

a

clădirii şi,

În acelaşi an

cunoscutul antreprenor din

fie

terminată.

Cu timpul, parterul este extins, în curte realizându-se noi
mare

270

spaţii,

între care o

pereţi şi

realizarea de noi

implicit,

acoperişul.

toată splend~area

sală

amenajări,

O imagine mai

sa, aceasta constituind unul dintre

cele mai valoroase monumente de arhitectură din zona centrală a oraşului. În mod
firesc,

clădirea

înscrisă

în

face parte din categoria monumentelor istorice

evidenţa

monumentelor la

poziţia

şi

de

arhitectură,

fiind

nr. 371, sub codul nr. MS - li - m - A -

15558.

Descrierea clădirii
O excelentă descriere

generală

a

clădirii

o

cunoscuta-i lucrare privind Arta 1900 în România,

datorăm
după

tot lui Paul Constantin, în

cum

urmează: „Clădirea

are,

Înainte de toate, un caracter rustic-folcloric specific autohton, reieşind din compoziţia
generală a volumelor, din desenul acoperişului sau a turlei de colţ şi, mai ales, din
formele colonetelor şi arcelor sau din desenul ornamentelor. Trăsătura expresivă
dominantă - forme unghiulare, geometrice - contribuie nu mai puţin la acest caracter
specific. lntrepretarea şi stilizarea elementelor locale este Însă inegală. Siluetele
colonetelor de zidărie, arcele şi cornişele În < dinţi de ferestrău >- ce par cioplite direct
„Marosv6s6rhely belteriileteinek tărzskănyve. Eredeti peld6ny. 1898" (Registrul intravilanului TârguMureş. Exemplarul original 1898), şi planşa nr. C4, Arhiva Compartimentului arhitect şef.
269
Potrivit însemnării de pe cele trei planşe ce reprezintă nivelurile clădirii, aflate în posesia autorului,
ele având scris: „Agrar Tkarekpenztar epitese Marosv6s6rhelyt" (Clădirea Casei Agrare de Economii din
268

C

Târgu-Mureş).
270

Potrivit listei cu autorizaţiile de construire pentru anul 1900, aflate în copie în posesia autorului,
având următoarea însemnare: „Agrar takarekpenzt6r 1 emeletes lakohaz, 26 szoba, 2 konyha, 2 eles
kamara" (Casa cu un etaj a Băncii Agrare, cu 26 camere, 2 bucătării, 2 cămări de alimente).
271
În anul 1900 are loc greva muncitorilor de pe şantierul de construcţie a Băncii Agrare, ca urmare a
conflictului de muncă cu Bustya Lajos.
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În lemn -, precum şi feroneria grea a uşilor de lemn, sunt aidoma cu modelele lor
ţărăneşti. În schimb, stilizarea motivelor florale, Încadrarea lor În compoziţia faţadelor
şi concepţia tehnicii ornamentale sunt originale, dovedind un simţ decorativ sigur, de
viziune secessionistă. Remarcabile sunt stilizările motivelor cu trifoi, floarea soarelui şi
lalea, Într-un spirit grafic foarte avansat, calităţi bine relevate de tehnica aleasă: trafor
În tencuială,

combinat cu zgrafito.
Spre deosebire de aceasta Însă, desenul feroneriei balcoanelor şi al vitraliului
din timpanul portalului, de viziune lineară, ondulară, aparţine celor mai generale
272

direcţii stilistice 1900 din Europa".
Pe parcursul timpului, clădirea a cunoscut o serie de modificări determinate de
schimbarea destinaţiei prin modificări structurale, din fericire mai mult de ordin
funcţional şi mai puţin estetic. Potrivit proiectului, clădirea înscrie un plan în formă de
„L" şi cuprinde trei niveluri: subsol, parter şi etaj. Subsolul se desfăşoară în bună parte
de sub parterul clădirii, respectiv partea dinspre strada Horea. Cuprinde 6 încăperi mai
mari situate la stradă, cu adâncimea (cota pardoselii) de - 1,50 m. Al doilea şir de
încăperi situate la demisol se află pe partea opusă, dinspre curte, unde sunt situate şi

scările de acces la parter. Cele două rânduri de încăperi de la parter aflate spre piaţă

nu au demisol.
Parterului i se rezervase ca
acceselor principale
principală

şi

funcţiune principală

de serviciu.

Datorită

rolul de primire

dimensiunilor, s-a

şi

asigurare a

prevăzut

o intrare

pe latura clădirii dinspre Piaţa Trandafirilor şi o intrare de serviciu la capătul

clădirii, de pe latura străzii Horea. Într-o poziţie asimetrică faţă de axul principal al
faţadei

principale, ce-l constituie intrarea, aceasta este
situată

din care, aceea

parterul cuprinde un
dinspre curtea

colţ

pe

teşită.

Pe latura

clădirii

de 7 încăperi, plus gangul de la

număr

interioară,

este

mărginită

cuprinde alte

încăperi, scările

de alte trei

încăperi,

dinspre strada Horea,

capătul clădirii,

iar partea

de acces la etaj, grupurile

sanitare etc.
Nucleul etajului,
schemei

funcţionale.

aşa

cum este prezentat,
află

Aici se

denotă

o claritate

birourile principale, al directorului

remarcablă

băncii, scările

a
de

acces, grupurile sanitare etc.
Încetând să mai aibă rolul de bancă, clădirea a primit noi destinaţii, între care şi
aceea de sediu al fostului Comitet Judeţean UTC. Ca urmare, spaţiul parterului este
extins
spaţii

până

la limita de proprietate cu imobilul de la nr. 25, creându-se mai multe
pentru birouri. Un releveu din anul 1972, proiect nr. 12258/1972, întocmit de

prezintă modificările efectuate până la data respectivă.
În mijlocul compoziţiei, între fosta latură dinspre curte a aripii iniţiale din strada Horea
şi şirul de birouri dinspre imobilul nr. 25, s-a creat o sală de şedinţe, de peste 137 mp,
fosta Coop. „Constructorul",

funcţional legată
iniţial

272
273

273

de holul în

suprafaţă

de 73 mp,

obţinut

al încăperilor dinspre curte.

Paul Constantin, op. cit., p. 91-92.
ReIeveu I se afi~a in posesia autoru Iu1..
A

•
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prin

desfiinţarea

peretelui

Mai reduse ca volum sunt lucrările de la etaj, ele constând din demolarea unor
pereţi despărţitori,

de

cu crearea unui coridor longitudinal şi altor încăperi, prin realizarea

pereţi despărţitori.

Faţă

de proiect

şi

starea

iniţială

a clădirii,

faţada principală, orientată

spre

Piaţa

Trandafirilor, cu excepţia unor înzidiri parţiale de goluri şi înlăturarea decoraţiilor de
lemn ce conturau ferestrele, a rămas aproape neatinsă, situaţie întâlnită şi la faţada
oferă

dinspre strada Horea. O imagine din anul 1914 ne

cunoaşterii

posibilitatea

aspectului iniţial al clădirii. Cele mai mari schimbări structurale au fost făcute la parter.
Iniţial, clădirea

a fost concepută cu un plan în forma de „L", cu latura scurtă spre piaţă,

pe o lungime de 21, 20 m. Clădirea cuprinde patru axe cu ferestre ritmate, fie cele de la
etaj, cu trei deschideri îngemănate, aceea de mijloc fiind semicirculară şi mai înaltă, fie
simple cu trei rânduri de ochiuri, la cele de la parter. Fără îndoială, ferestrele fostei
bănci,

a

ce

conţin

un ancadrament din

căror decoraţie prezintă

forme de

piatră, prezintă
dinţi

certe

influenţe

ale artei populare,

de lup, aidoma ancadramentelor de

uşi

ale

bisericilor de lemn româneşti, precum şi decoraţii florale ce ne conduc la motivele din
arta

populară maghiară.

Pe axa a treia, la parter, se

află

portalul principal, marcat de

chenarul din piatră, ce se termină într-o formă semicirculară. Începând de la scundul
porţii

soclu, portalul este decorat cu forme aproape circulare,

revenindu-i

adevăratul

rol esetic, datorită feroneriei ce reprezintă flori.
Aceleaşi

Horea. Atât proiectul de

execuţie,

îmbrăcate

la parter erau

prezintă şi

motive artistice le

şi

imaginile mai vechi, ne

situate spre strada

arată că

cu

decoraţii

aidoma unor broderii. Deasupra ferestrelor triple de la etaj se

instituţia,

arcuite

excepţia

şi

goluri circulare deasupra

celui din dreptul

intrării,

acesta

intrărilor

clădirii

legătura

cu etajul.

iniţial

purtând

se ajunge în holul principal, unde sunt situate

Spre strada Horea, cu o lungime de 41,30 m,
axe, axele 3,6

şi

faţada

axă

a parterului se mai

este marcat de turnul înalt, în opt laturi, care, pe

află

află

inscripţia
scării

principală,

câte un

ce indica

de acces la

şi scările

cuprinde un

9 având ferestre aidoma celor de pe latura

ferestre simple. Pe prima

porţi

laterale, toate purtând

fiecare având câte un gol circular de aerisire. Din antreul

parterul

ferestrele de

cu elemente decorative din lemn, asemena unor

ţărăneşti,

atic teşit, cu

intrări

cât

faţadei

ferestrele

care fac

număr

de 9

restul având

scară secundară. Colţul clădirii

o

măsură

ce se înalţă devine mai îngust.

În punctul unde acesta înceteză să-şi mai reducă proporţia, coiful, în 8 laturi, cuprinde
o galerie

deschisă,

săgeata ascuţită

ce

cu goluri curbate, deasupra având o
susţine

execuţie şi

constatăm că

principale, s-au efectuat unele

imaginile ulterioare ale

lungă

mărginesc

intrarea

a

modificări

clădirii, dispusă

clădirii, după

pe parcursul anilor, la parterul celor
structurale , dar

proiectului, respectiv la planul nivel parter, la camera de
latura mai

totul terminându-se cu

o giruetă.

Consultând proiectul de
a mai consemnat,

cupolă,

şi

principală,s-au prevăzut

goluri, cu
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lăţimi

două faţade

deordin estetic. Potrivit

colţ şi

spre strada Horea, precum

cum s-

şi

prima

încăpere

la cele

de pe

două spaţii

ce

de câte 2, 70 m, ce pornesc

aproape de la nivelul trotuarului. Potrivit planşelor cu cele două faţade principale, în
dreptul acestor goluri s-au prevăzut panouri decorative aidoma porţilor secuieşti,
fiecare cuprinzând câte 3 deschideri, una centrală mai mare, şi alte două dispuse
lateral, mai înguste şi mai scunde, deasupra cărora se afla o deschidere circulară, totul
purtând un acoperiş asemănător porumbarelor porţilor de la ţară. Totul era
confecţionat din lemn sculptat cu motive populare secuieşti. Ilustraţii din anii 1910-

1914, încă prezintă starea iniţială a clădirii, însă, probabil în perioada interbelică
acestea au fost înlăturate, locul golurilor, luându-l ferestrele actuale, aidoma celorlalte
iniţial

realizate.
Zona de colţ a clădirii este teşită, la parter iniţial având o fereastră, iar deasupra

o altă uşă ce comunică cu minusculul balcon, susţinut de o consolă semirotundă,
aidoma unei scoici, şi al cărei parapet de viziune liniară şi ondulară, aparţine stilului
1900 din Europa. Ceva mai târziu, în locul ferestrei de la parter s-a realizat o uşă,
probabil concomitent cu închiderea golurilor dotate cu panourile din lemn, ca, în
perioada mai recentă aceasta să fie din nou înlocuită cu ferestră. Pe cele două laturi
ale părţii teşite se află primele registre verticale ale clădirii, identice ca formă şi aspect,
a căror parte superioară se termină cu câte un frontispiciu triunghular, ce conţine câte
un gol rotund, cu rolul de aerisire a podului. Este ultima clădire din Târgu-Mureş,
realizată

în stilul secession, cu elemnente decorative din arta populară secuiască.

Acest sistem de tratare a faţadelor la clădirile de colţ, nu este singular la TârguMureş. Îl găsim la clădirea din strada Trebely, colţ cu strada Mihai Viteazul, al cărei turn

este

asemănător

cu cel al

băncii,

având 6 laturi, cu luminatorul mascat de jaluzele, iar

coiful este în forme neogotice. Cele

două

registre

alăturate părţii teşite

au frontoane

confecţionate

din lemn. Mai întîlnim asemenea forme arhitecturale la clădirea din

strada Bolyai,

colţ

cu strada Lupeni, respectiv casa lui Csiki Laszlo, precum

şi

la fosta

Banca „Albina" din Piaţa Victoriei nr. 5, în prezent sediul UJCOOP. Silueta foarte
compactă

colţului,

a

compoziţiei,

este

dominată

de accentul principal, volumul rotunjit al

terminat cu acoperişul conic şi flancat cu o pereche de frontoane triunghiulare

laterale.
În anul 1992, prin contractul de Vânzare-Cumpărare nr. 6052 din 10 aprilie
1992, încheiat la Notariatul de stat al
Primăriei

Judeţului Mureş, clădirea

trece din proprietatea

municipiului Târgu-Mureş în aceea a sucursalei Judeţene Mureş a Băncii

Comerciale Române, cu suma de 31.055.325 lei. Punerea în posesie are loc la 11 iunie
1992. Faptul atrage necesitatea realizării altor lucrări de amenajare interioară, potrivit
noii funcţiuni. Cu Autorizaţia de construcţie nr. 344/9123, din 9 mai 2000, 274 s-a
aprobat realizarea unor lucări de: „amenajări interioare, modernizare şi consolidare
sediu bancă", proiect nr. 219/1999 întocmit de SC. „Conimur" S.R.L., arhitect Onoriu
Ban. Prin proiect, la parter, s-a prevăzut transformarea fostei săli de şedinţe în bloc
operativ, unele recompartimentări şi schimbări de destinaţie; la etaj, de asemenea
unele
274

compartimentări

în vederea extinderii unor birouri

Arhiva Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, dosar nr. 9123/2000.
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şi

a grupului sanitar.
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SUMMARY
THE AGRARIAN BANK TERE FIRST A SECESSION STYLE
ARCHIRECTURAL MONUMENT IN TÂRGU-MUREŞ

Secession style, as it called Art 1900 in Transylvania, entered

Târgu-Mureş

with

the building of the Agrarian Bank located at no. 26 on the Roses'Square. The building
was designed by the arhitect Sandy Gyula from Budapest whose plans were developed
by the renowned local master builder Bustya Lajos.

lt is a building with semi-

basement, ground floor and first floor, located at the junctioan with Horea street. lts
main facade îs looking on Trandafirilor Square and this where the entrance îs located.
The building

itself îs a nice example of Secession architecture, obviously

inspired by Transylvanian folklore, more specifically the framework bordered bz the
wolf-fang shapes of Romanian folklore and the floral decorations of Hungarian art.
The iron fittings on the entrance door are remarkable, with their floral shapes
and so îs the design of the coloured tile roof resembling peasant woven fabrics.
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Banca Agrară. Planul de situaţie din anul 1898 cu reprezentarea
construcţiilor anterior existente
A - Piaţa Trandafirilor; B - strada Horea; a - case de locuit; b - anexe; c - grădină

Imagine actuală cu clădirea băncii şi a casei de locuit
din strada Horea nr. 2
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b
Banca Agrară. a - Planui de situaţie;
b - Aspect din anul 2010
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Banca Agrară. Proiectul lui Sandy Gyula din anul 1900.
Faţada din Piaţa Trandafirilor
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Banca Agrară. a - Aspect din anul 1910;
b -Aspect din anul 1912
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UN MONUMENT DE ARHITECTURĂ ÎN STIL SECESSION,
PALATUL PREFECTURII ŞI AL CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ
(Fost Primăria a Municipiului Târgu-Mureş)
Puţine oraşe din ţară se pot mândri cu un asemenea sediu administrativ cum

avea Târgu-Mureşul. Este actualul Palat administrativ al Prefecturii şi Consiliului
Judeţean Mureş, situat în piaţa Victoriei nr. 2.

275

A fost construit la începutul secolului

al XX-iea, iniţial ca noul sediu pentru Primăria Municipiului Târgu-Mureş, însă în anul
1968, ca urmare a redistribuirii spaţiilor pentru principalele instituţii administrative şi
politice din oraş, clădirea a trecut în folosinţa fostului Comitet Judeţean al P.C.R. şi a
Consiliului Popular Judeţean Mureş, ca după anul 1989, să fie preluată de Prefectura
şi

Consiliul

Judeţean Mureş.

Clădirea face parte din categoria monumentelor istorice şi de artă, fiind
cuprinsă în listă la poziţia nr. 389, sub codul MS-11-m-A -15575, cu denumirea de
„Primăria municipiului", realizată în anii 1905 -

1907. , aceasta, împreună cu alte

monumente învecinate, cum ar fi Palatul Culturii, actuala Primărie a Municipiului
Târgu-Mureş,

fosta Banca „Albina", Palatul Pensionarilor, Camera de Comerţ şi

Industrie, precum şi unele clădiri de locuit, formând centrul civic al oraşului, creat în
primele decenii ale secolului al XX-iea, imediat după construirea noii clădiri a Primăriei.
Majoritatea clădirilor aflate în zona noului centru civic al localităţii aparţin noului
curent artistic, „Arta 1900", stil ce a
primarului

sporadică, faţă

Bernădy

din

ţară

locale, fosta

Gyorgy,

prezenţa

ţara noastră,

în Transilvania fiind

semne de modernizare,
arhitecţilor

construcţii imprimă

mai poate fi

Primărie, după

întâlnită.

cum o

să

Având

zonei o

atmosferă

trăsături

vedem, a mai

aceasta

arhitecţi

aparte, cum în

originale, cu
făcut

şi

Târgu-Mureş

la

de Cluj, de exemplu, unde au activat circa 25 de

Budapesta. Toate aceste
oraşe

în

că oraşul dădea

cunoscut ca „Secession". Cu toate
datorită

pătruns şi

influenţe

este
din

puţine

pregnant

obiectul unor descrieri. De

aceea, pe lângă tratarea aspectului arhitectural, vom stărui asupra activităţii
pregătitoare realizării

efective a

clădirii,

precum

şi

a demersurilor survenite

până

la

alegerea amplasamentului, îndârjirea cu care s-au opus unii membri de consiliu la
realizarea

clădirii,

pe motive mai mult sau mai

asigurarea fondurilor necesare
clădiri

realizării clădirii

este meritul fostului primar

Bernădy

puţin

justificate, efortul depus pentru

etc. Putem afirma

că

realizarea acestei

Gyorgy, de la început acesta implicându-se

în asigurarea amplasamentului, alegerea proiectantului, dar şi în procesul edificării
propriu-zise a clădirii.

În mod unilateral, atât Prefectura, cât şi Consiliul Judeţean Mureş, după anul 1995 şi-au atribuit ca
strada Primăriei nr. 2, unde se află una dintre intrările laterale ale clădirii, deşi intrarea
principală se află spre Piaţa Victoriei, înainte de anul 1990 sub denumirea de Piaţa Eroilor Sovietici, tot
cu nr. 2.

275

adresă poştală:
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De-a lungul secolelor, instituţia primăriei a funcţionat în câteva clădiri. Fără a
trata mai pe larg acest aspect al locaţiei Primăriei din Târgu-Mureş, nu este nici scopul
lucrării

că

noastre, amintim

scărilor

Trandafirilor, cam în dreptul
cu

subsol,

parter

(koboltozatra).
Mureş,

277

276

şi

funcţiona

pe la 1740 aceasta

de acces la Catedrala Mare

realizată

etaj,

în mijlocul actualei

cărămidă,

din

Ortodoxă.

Era o

clădire

încăperile

având

pieţe

boltite

Câteva planşe, recent găsite la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean

ne permit cunoaşterea mai îndeaproape a planimetriei şi aspectului clădirii şi

anume: un plan dreptunghiular, pe axa centrală la parter având intrarea în gangul
public, lateral cuprinzând diferite

încăperi

comerţ,

pentru

celule, etc. La etaj erau

birouri şi diferite încăperi. Clădirea avea un aspect neobaroc. În luna noiembrie a
anului 1848, fiind degradată, la dispoziţia generalului austriac Gedeon Iosif, clădirea
este demolată, molozul fiind împrăştiat în piaţă pentru înlăturarea noroiului.

278

Începând cu anul 1859, până la începutul secolului al XX-iea, Primăria oraşului
Târgu-Mureş

a

funcţionat

clădire

într-o

din

Piaţa

Trandafirilor,

aflată

în

vecinătatea

279

După câteva

bisericii romano-catolice, pe actualul amplasament al „Casei de modă" .
şi

decenii

această

clădire

s-a dovedit a fi

necorespunzătoare

funcţiunii

sale,

determinând autoritatea oraşului să pună în discuţie construirea unui nou sediu. În
şedinţa

de Consiliu, din data de 14 octombrie 1903, pentru prima

necesitatea construirii unui nou edificiu
faţă

deschidere

de

această

în

şedinţa

au discutat
arată

şi

din data de 4 iulie 1904,

diferite alte probleme ale

necesitatea

asigurării

precum: continuarea
coroane);
edificarea

cumpărarea

Spitalului

amplasament pentru
înconjurătoare,

totuşi

în zona

centrală

că despăgubirile

care, în ordinea
critică,

discuţie

consilierii dovedind

clădiri

prezidată

sunt

dezbătute

de Consiliul

de prefectul Lazar Istvan, când s-

oraşului. După

ce primarul Bernady Gyorgy

sumei de 305.000 coroane pentru realizarea unor

lucrărilor

de construire a noului abator al

terenului necesar construirii

Şcolii

Militar

280

{150.000 coroane),

Primăria

din

Târgu-Mureş.

de

oraşului

Cadeţi

prezintă

Amplasarea

însă

cu cât mai

puţine demolări,

(115.000

propunerile

clădirii
şi

a

declanşat

să

fie situat

cunoscut fiind faptul

sunt costisitoare. S-au promovat mai multe amplasamente,
prezentată

în procesul-verbal al

inclusiv propuneri: 1- Terenul pe care se

şedinţei,

primarul face o

află Primăria actuală,

276

de

sistematizarea

necesitând ca atare un teritoriu mai întins, care
a oraşului,

investiţii,

(40.000 coroane),

şi

numeroase controverse, deoarece un asemenea obiectiv impunea
zonei

se ia în

propunere.

Primele propuneri de amplasare a noii
oraşului

Primărie,

pentru

dată

din

faţă

de

analiză

vecinătatea

KF. nr. 8, 1934, p. 21.
ANSJ Mureş, Col. hărţi, nr. 464, 465, 466, 467.
278
KF, nr. 8, 1934, p. 21.
279
Anterior anului 1856, vechea Primărie, realizată în anul 1770, era amplasată pe terenul din faţa
actualei Catedrale Mari Ortodoxe, şi care, împreună cu celelalte construcţii mai vechi, închideau o
piaţă. Amplasată pe un teren apos, cu timpul clădirea s-a deteriorat devenind şi insalubră astfel încât,
în anul 1849, într-un mod nu prea ortodox ea este demolată, molozul fiind folosit ca umplutură. Astfel
s-a deschis, la forma actuală, vasta Piaţă Trandafirilor, care continuă spre vest cu Piaţa Victoriei.
280
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907), filele 44-45, Procesul-Verbal din 4 iulie 1904.

277
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bisericii romano-catolice, însă asigurându-se un front de numai 36 m, ceea ce ar fi
permis amplasarea la frontul străzii doar a sălii de şedinţe şi eventual a 1-2 birouri,
restul încăperilor urmând a fi distribuite în adâncimea lotului, rămânând întunecoase şi
fără o aerisire corespunzătoare, factor determinant
promovată.

281

ca această variantă să nu fie

Se susţine abandonarea acestei variante şi pe considerentul că actuala

clădire împreună cu Piaţa Mică, situată spre strada Târgului, aduc deja un venit de

circa 7.000 coroane. Ori, prin transformarea construcţiei în hală comercială, cu
investirea a circa 15-20.000 coroane ar aduce şi în continuare un venit de circa 15.000
coroane.

282

De asemenea, construirea clădirii pe amplasamentul actual ar necesita, ca

pe perioada realizării noului edificiu, instituţia să fie mutată într-o nouă locaţie pentru
cel puţin doi ani, cu plata unei chirii de 20-25.000 coroane, sumă ce ar ridica simţitor
valoarea investiţiei. În asemenea condiţii, s-a trecut la analizarea şi a altor propuneri
de amplasament; 2 - Varianta din incinta cetăţii, a fost considerată ca fiind convenabilă
pentru noua Primărie, fiind şi în aproprierea locuinţei primarului, dar ridicând alte
aspecte; 3 - Zona de intersecţie a străzilor Călăraşilor cu Morii era considerată
necorespunzătoare

ca amplasament, având loturi înguste, necesitând şi demolări

masive, prin urmare cu
căsătorită

despăgubiri

costisitoare: 4 - Terenul contesei Bissingen,

cu contele Lazăr, din zona pieţii Trandafirilor, deşi are o suprafaţă mare, are

deschidere doar spre strada Aurel Filimon, şi pentru a fi legat de piaţa Trandafirilor ar
necesita realizarea unei străzi de legătură, mai îngustă (actuala stradă Bartok Bela),
clădirea

urmând

să rămână totuşi retrasă faţă

de

piaţa centrală

considerate apte ca amplasament nici terenurile din fosta

a

stradă

oraşului;

5 - Nu sunt

Deak Ferenc, situate

între imobilele lui Nemes Ferencz (nr.39) şi Jedi Săndor (nr. 55), lucrarea necesitând
demolarea a 15-20 imobile;
ca loc potrivit pentru noua
(piaţa

Victoriei),

până

283

6 - Primarul şi o parte din Consiliul oraşului consideră

Primărie,

la strada

Căii

uşoară

capătul străzii Deăk

Ferenc

Ferate de Jos (str. Gh. Deja), strada Cercului (strada

Cuza Vodă), precum şi pârâul Pocloş.
clădiri corespunzătoare, prevăzute

zona imobilelor de la
284

Amplasamentul ar permite construirea unei

cu turn ca loc de pază şi de observare a incendiilor

şi

ar fi destul de

281

.„A jelenlegi telek mintegy 36 meter homlokzat hosszal bir, s ennek utcza vonalaban igen

realizarea unei remize cu loc de cazare a pompierilor. Mai sunt

termeszetesen az epiilet epiteszeti kikepzese, miatt a tan6csterem volna elhelyezend6, ez pedig az epiilet
homlokzat6t majdnem teljesen elfoglaln6 s igy alig egy-ket utczai szoba reszere maradna meg hely, a
tobbi szob6k a sz6rnyban volnanak elhelyezen6k," Ibidem, filele 45-46.
282
„hogy a tan6csh6z ne epittessek a jelenlegihelyere, ugyanis a tan6csh6z jelenlegi epiiletei mintegy
7000 koronat jovedelmeznek a kispiacczal egyiitt ez ido szerint is, es ezen jovedelmek 15-20 ezer korona
befektetes utan, iletve a jelenlegi epiileteknek ily k6/tseggel va/6 6talakit6sa utan mintegy 15.000
koron6ra-es esetleg egy a kis piacz he/yen letesitend6 aru csarnok reven meg nagyobb 6sszegre
emelhet6k." Ibidem, fila 46.
283
„A De6k Ferencz utczaban a Nemes Ferencz es Jedi Sondor fele telkek kozotti telektombot nem tarja
celkalmasnak, mert az ezen telektomb mogătt lev6 Kor utcza behajlik es e miati 15 ii 2o telek volua
kisajatitand6 a mellett sem volna a kerdes czellszeriien megoldhat6 ", Ibidem,
284
„ă es a v6rosi tanacs legalkalmasabb epitesi helynek a Deak Ferencz utcza vegen az Als6 vasuti utcza
es a Kor utcza torkolata koz6tt lev6 es a Poklos patakig terjed6 telektombOt tartana a
legalkalmasabbnak, mert e he/yen a tan6csh6z egeszen szabadon egy szep park kozepen volna
megepithet6, valamennyi helyseg teljesen vilagos," Ibidem, filele 46-47.
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prezentate unele aspecte

şi

săracilor,

propuneri cu privire la realizarea Casei

precum

şi

la deschiderea unor noi străzi de legătură. În continuare, primarul arată că, pentru
construcţiile prevăzute

a se realiza în viitor, este necesar a se promova un împrumut

de circa 1.165.000 coroane, obiectivele fiind

următoarele:

abatorul comunal - 115.000
Şcoala

coroane; spitalul militar - 150.000 coroane; terenul pentru

Cadeţi

de

coroane; Teatrul - 280.000 coroane şi Primăria - 580.000 coroane.
acestea,

încă

1.600.000 coroane necesare exclusiv

Şcolii

Cadeţi,

de

285

- 40.000

În afară de

cheltuieli ce se vor

acoperi în totalitate din alte fonduri.
La mai bine de trei luni, în Adunarea

Generală

Primării,

octombrie 1904, în chestiunea construirii noii

discuţiile privitoare la construirea
promoveze

lucrările

dezbătute şapte

premergătoare

fiind pe un teren îngust,

fără

în cazul construirii unei
ar fi tot spre

valoare ar
Lajos

şi

depăşi

relansează

Bernady Gyorgy

îndrumând consilierii oraşului să

realizării construcţiei.

necesare

prezentării

vechiul amplasament, acceptabil ca

clădiri

286

Din nou sunt

studii (propuneri) de amplasament, în mare parte reluate din cele

anterior discutate, în ordinea

Şi

acesteia,

a Consiliului legislativ din 22

aşezare

pe

lângă

necesitând

zonă,

în

următoarele:

dar

biserica
şi

Studiul nr. 1, pe

necorespunzător

orientării faţadei

posibilitatea

străzi

piaţă,

lor ele fiind

principale spre

Piaţa

Mare.

romano-catolică, faţada laterală

demolarea mai multor

construcţii,

a

a noii
căror

300.000 coroane; Studiul nr. 2, pe terenurile lui Nagy Ferencz, Koncz

Knopfler Albert, din actuala

stradă Călăraşilor (fostă

23-31), nu poate fi acceptat, ele având o formă

neregulată şi

strada Kossuth Lajos nr.

un front sub 36 m; Studiul

nr. 3, pe terenul lui Meszaros, la fel nu poate fi acceptat, fiind prea mic ca
necesitând exproprieri, fiind
Studiul nr. 4, în fosta

piaţă

constituia proprietatea
neacceptabilă

locaţie,

ca

şi

suprafaţă,

situat pe un teren denivelat din aproprierea cimitirului;

Apaffy (azi Nicolae Iorga),

oraşului,

avantajoasă

prin faptul

ceea ce ar fi adus unele economii
cu

faţada principală orientată

terenul

oraşului,

ca amplasament, întrucât permitea realizarea doar a unei

lungime de 35-36 m lungime,

că

clădiri,

dar
cu o

opus zonei centrale;

Studiul nr. 5, propus de consilierul Petras Geza, pe terenurile din strada Deak Ferenc,
între loturile lui Sz6116si

şi

Egresi, dar necesitând

de 250.000 coroane, din care

cauză,

cumpărarea

propunerea este

a 14 parcele, cu valoarea

abandonată;

Studiul nr. 6, propus

de consilierul Burger Albert, pe terenurile lui Czikulszki Peter Pal din strada Arany
Janos, fost nr. 1 şi a lui Szettisz (Schrottisch) Janos, din strada

Călăraşilor (fostă

strada

Kossuth Lajos nr. 46); Studiul nr. 7, propus de consilierul Bedohazi Janos, fiind situat
lângă

cetate, impune
Şi

de

obţinerea

această

amplasamentul de la

dată,

acordului domnitorului.
primarul Bernady Gyorgy revine cu ideea pentru

capătul Pieţii

Victoriei, spre

străzile

285

Gh. Doja

şi

Cuza

Vodă,

propus

„A fogantositand6 epitkezesekre mintegy 1.165.000 ezer korona kolcson volna felvend6. Kozv6g6hidra - 115.000 korona; Katonai csapatkorhaz - 150.000 korona; Katonai a/real iskola epitesi
hely- 40.000 korona; Tanacshaz - 580.000 korona; Szinh6z - 280.000 korona; Es ezen kivUl-1.600.000
korona, tisztan es kiz6r6/ag a katonai alrealiskola czeljaira, Ibidem, fila 49.
286
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907), filele 27-30, Procesul-Verbal din 22 octombrie
1904.
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în şedinţa anterioară. În urma discuţiilor purtate, în final, se ia hotărârea ca pentru trei
amplasamente, mai convenabile, şi anume: cel propus de Primar pentru strada Deak
Ferenc (Piaţa Victoriei) spre strada Sandor Janos (până în anul 1905 fostă strada Căii
Ferate de Jos, în prezent strada Gh.Doja); propunerea pentru terenul aflat între loturile
lui Szăllăsi şi Egresi din strada Deak Ferenc (Piaţa Victoriei); precum şi pentru aceea de
pe terenul lui Czikulszki, să se facă analize valorice şi propuneri pentru fiecare
amplasament în parte. 287

În vederea construirii noului edificiu al Primăriei, cu

scrisoarea nr. 1444, din 28 decembrie 1904, Bernady Gyărgy

prezintă şi imobilele

propuse pentru a fi cumpărate de oraş, situate în strada Deak Ferenc nr: 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, şi 29; în strada Cercului (Kăr) nr: 47, 47/a, 49, 51, 53, 55, şi 57; şi
în strada Taberei nr: 2 şi 2/a, pentru a fi discutate în şedinţa Comitetului legislativ, din
29 decembrie 1904, solicitând şi autorizarea instituirii unui fond de premiere a celor
mai bune proiecte prezentate, şi anume de 2000 coroane pentru locul I şi de 1000
coroane pentru locul 11. 288 Concluziile pentru cele trei variante de amplasament
propuse sunt dezbătute în Adunarea Generală a Consiliului legislativ, din data de 28
decembrie 1904, având ca problematică cumpărarea terenurilor în scopul construirii
noii Primării. Dintre cele trei variante propuse, primarul se opreşte la două posibile. Un
prim amplasament este cel situat la intersecţia străzilor Kossuth Lajos (azi Călăraşilor)
şi

Arany Janos, considerat ca fiind neadecvat destinaţiei prevăzute, deoarece el se află

în afara zonei centrale a oraşului, cu terenuri înguste şi ai cărui proprietari solicită
despăgubiri

mari. Al doilea amplasament este cel situat în strada Deak Ferenc

(Piaţa

Victoriei}, cuprins între proprietăţile lui Pap Janos (strada Cercului nr. 47 /a) şi a văduvei
lui Kanders Karoly (strada Deak Ferenc nr.31). Valoarea terenurilor expropriate s-ar
ridica la circa 340-360.000 coroane, dar o parte din terenul rămas ar putea fi parcelat şi
vândut, astfel valoarea

necesară

coroane. Se revine pentru

pentru

înfiinţarea

Primărie

nu ar

depăşi

suma de 140.000

unui fond de premiere a celor mai bune proiecte

din concurs, de 2000 coroane pentru locul I şi de 1000 coroane pentru locul 11. 289 În
următoarea

zi, la 29 decembrie 1904, în cea de-a XII-a

Şedinţă extraordinară

a

Consiliului legislativ al oraşului Târgu-Mureş, nr. 181/8889/1904, sunt prezentate şi
datele juridice de identificare a imobilelor: strada Deak Ferencz nr. 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, strada Kăr (cercului) nr. 47, 47/a, 49, 51, 53, 55, 57, strada Ta bor
(strada Enescu) nr. 2, 2-a (numărul de carte funciară şi numerele topografice) ale
imobilelor propuse pentru a fi cumpărate de către oraş, iar pentru construirea noului
sediu al Primăriei, de urgenţă să se facă licitarea proiectelor, pentru care se
mandatează

Consiliul orăşenesc, revenindu-se

proiectelor câştigătoare.

290

şi

la propunerile de premiere a

La 18 martie 1905, în şedinţa Comisiei juridice cu nr.

„A v. tancks megbizatik, hogy a Deak Ferencz, Sondor Janos utcza ossze szăgelesenel a Szollosi es
Egresi Jele hilzok kărătti es a Czihuleszki fel telek tămbek arair6/ tudakozadjek, keszittetsen szabillyozasi
terveket es a 3 tervez vonatkoza/ag tegyen elăterjesztest", Ibidem, fila 30.
288
/bidem, fila 3.
289
/bidem, filele23-25, Procesul-Verbal, din 28 decembrie 1904, înregistrat cu nr. 1444/1905.
290
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907), fila 4.
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24/1896/1905, se stabileşte ca, în termen de 8 zile, să se desfăşoare şedinţa de
Consiliu cu privire la imobilele propuse pentru a fi cumpărate de oraş.

291

În Şedinţa a V-a extraordinară a Consiliului legislativ, din data de 8 aprilie 1905,
în care s-a stabilit locul de amplasare a clădirii

primăriei,

se supun

aprobării

încheiate în vederea cumpărării terenurilor necesare construirii Primăriei,
{Piaţa

cele din strada Deak Ferenc

contractele

292

respectiv

Victoriei)nr. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, din

strada Cercului {Cuza Vodă) nr. 47, 47/a, 49, 51, 53, 55, 57 şi strada Taberei {Libertăţii)
nr. 2, 2/a, în total 19 imobile, întreaga problematică fiind prezentată mai detaliat. Şi de
această dată,

şi-au

unii consilieri

Primăriei.

exprimat dezacordul privind construirea

Între altele, unii au ridicat problema mai veche a construirii Teatrului, considerând că
până

la

soluţionarea

vreo

hotărâre

Consiliului

amplasamentului pentru
Primărie.

privitoare la

oraşului şi

instituţia teatrală,

Sunt aduse împotriva

nu se poate aduce

hotărârii

Primăriei

nu sunt

îndestulătoare,

să

250.000 coroane. Se propune
anularea

terenului ar solicita o

nu se accepte contractele de

hotărârii

sumă

de peste 400.000 coroane, se

şi

că

întrucât în cazul unor

lucrări

valorii impozitelor. Au

făcut şi

de

mărimea şi

de

posibilităţile

recomandă să

mai mari de
aprecierea

investiţii aceştia

că

financiare ale

oraşele Gyăr,

293

se

facă

noi

În realitate,

pe seama unor considerente de interes personal,
noua

clădire

oraşului,

se temeau de ridicarea

este mult prea

luxoasă faţă

cu birouri supradimensionate,

ca urmare, aceasta nu se poate realiza din suma alocată.
edificii similare din

ale imobilelor

numai dobândirea

propuneri de amplasament, atât pentru Primărie cât şi pentru Teatru.
unor consilieri o punem

nicidecum de

cumpărare

anterior luate. Apreciind

suma de

deoarece numai

dobândirea terenurilor ar necesita un efort de 400.000 coroane,

opoziţia

că

unele argumente economice, apreciindu-se faptul

580.000 coroane atribuite

menţionate şi

anterioare a

294

şi

Se fac comparaţii cu alte

Oradea, Hamburg, Leipzig, Dessau sau Pecs,

localităţi

cu mult mai mari decât oraşul Târgu-Mureş şi totuşi cu primării mai modeste. Într-un
final,
din

după

îndelungi

oraşele

discuţii

menţionate,

contradictorii, s-a clarificat

şi

valoarea

reală

a

primăriilor

datele avansate de consilierul Dr. Sebess Denes fiind

considerate ca exagerate, atât ca valoare, cât

şi

ca

mărime.

Prin urmare, în

şedinţa

de

consiliu, nr. 43/2508, din 8 aprilie 1905, s-a dat acordul pentru exproprierea prevăzută.
Spre finalul adunării, consilierul Burger Albert, 295 susţine construirea Primăriei, pentru
291

Ibidem, filele 20-21.
Ibidem, filele 147-155, Procesul-Verbal, din 8 aprilie 1905, înregistrat cu nr. 2789, din 17 aprilie 1905.
293
„Az 1904 Julius 6iian kelt kozgyulesi hatarozat deteilirozta a falvend6 nagy k61cs6nt, ebbe benne
foglaltatott, hogy a tanacshaz epitesere 580.000 korona a szinh6z epitesere 280.000korona vetetik fel
mar most azt latja a tanacs eloterjesztes6bel, hogy a tanacshaz epitesi helye megszerzesere 400.000
korona praeliminalva, a tanacs azt 61/itja, hogy ezen v6telar 250.000 korona eladasab61 megtorul, nem
hiszi, hogy a jelenlegi epiiletek ertekesitese r6ven befoly6 30.000 koronan felii/ 220.000 koronaert volna
fennmarad6 ter61et ertekesithet6 s igy a tanacshaz 580.000koronanal sokkal tobbe fog ker61ni. Ibidem.
294
„melybe azt vitatta, hogy a tervezett epii/et luxorenzus, nem a mi szereny viszonyinkhoz vaio, az egyes
hivatali helyisegek tul nagyra vannak tervezve es ebb61 foly61ag az el6iranyzott osszegb61 nem lesz
megepithet6 Ibidem, fila nr. 149, Procesul-Verbal din 8 aprilie 1905.
295
„Biirger Albert th. bizottsagi tag felsz61alasaban eloadja, hogy lehets6gess6 kell tenni, hogy a
tanacsh6z felepittessek, mikor az epitesr61 sz6 volt 580.000 korona iranyoztatott el6 a tanacs
292
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care Consiliul oraşului a prevăzut suma de 580.000 coroane, asigurarea terenului
necesitând alte circa 400.000 coroane. Pentru Teatru, s-a găsit soluţia de a se lua un
împrumut de 280.000 coroane, cu posibilităţi de recuperare din vânzarea terenurilor
rămase disponibile în urma exproprierii. Sub preşedinţia prefectului Lazar Istvan, la 10

mai 1905, au loc noi dezbateri cu privire la amplasarea Primăriei şi a Teatrului, discuţii
continuate şi în ziua de 12 mai 1905, când consilierul Burger Albert este însărcinat cu
prezentarea evaluării terenurilor. Valoarea terenurilor ce se cumpără este apreciată la
395.000 coroane, acestea, împreună cu taxele de transcriere, de 16.895 coroane, dând
valoarea de 411.895 coroane, rotunjit 420.000 coroane. Valoarea construcţiei este
apreciată la 420.000 coroane, rezultând un necesar de 820.000 coroane. Alte costuri

mai sunt: 10% diferenţa de curs, 7-10% costurile de anexare, integrare, timbre, precum
şi anuitatea pentru un an, totul dând un total de 131.508 coroane. Din aceast sumă s-

ar recupera: dobânda pentru o jumătate de an după 40.000 coroane, respectiv de
8.000 coroane, recuperările de materiale de la casele ce se demolează, cu o valoare de
30.000 coroane, recuperări de la vamă pentru piatra necesară drumurilor, de 4.000
coroane, dând un total de 78.000 coroane. Scăzându-se această sumă din cele 131.508
coroane mai rămân 53.508 coroane. Aşadar, adăugându-se această sumă la valoarea
iniţială de 820.000 coroane, ar rezulta o valoare de 873.508 coroane. În finalul şedinţei,
preşedintele
orăşenesc,

de şedinţă, Lazar Istvan, prezintă spre aprobare actele depuse de Consiliul

privitoare la construirea

extraordinară din 16 mai 1905,

296

Primăriei,

dorind

să

fie discutate în

şedinţa

când se dă acordul pentru începerea construcţiei.

e/oterjesztes szerint az epitteni hely mintegy 400.000 koronaba kerU/ne.„ ", Ibidem, filele 147-

154.
296

Sziikseglet.
Telkek kisajatitasara ..... „„ ...... „.„„„„„„„„„ .. „„„„„ .. 395.000k
Ennek 6tir6si illeteke 43%„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„.16.895 k
6sszesen„„„„„„.411.000 k
Kikerektve ....... „.. „.. „........... „„„„ .............................. 420.000 k
Epitkezesre.„„„„.„„„„.„„„„„„.„„„„„„„„.„„„„ „„„„400.000 k
820.000 k
16% 6rfo/yam differenczia„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.82.000 k
7 - 16 % bekebelezesi k6/tseg„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6.300 k
Belyeg es egyeeb kolsegek„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„2.500 k
1 evi annuitas„„.„„„„.„„„. „.„„„„. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . „„„46. 708 k
6sszesen„„„„„„„.131.508 k
Ebbol vissza terii/ne
40.000 koronanak fel evi tak penztari kamatja.„„„„„„„8.000 k
A Jebantand6 haz anyagabo/.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„30.000 k
A kovezet vom a/ap alta/ megtantando uttestekiiert„„40.000 k

6sszesen„„„„„„„ „.„„ 78. OOO k
Levonva azen osszeget a 131.508 koronabol, maradna„„53.508 k
Ezt osszeget hazzaadva a 820.000 koronahaz„„„„„„„„„„.53.508 k
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Pentru

cunoaşterea

imobilelor care au

făcut

obiectul exproprierii

de către oraş), am apelat, deopotrivă, la documentele de arhivă,
carte

funciară şi

la ridicarea

topografică

situaţie

ne permite
măsură

a

al zonei respective. O
să cunoaştem şi

menţiona

ilustrată realizată

aspectul acestor

poştală avută

Strada Deak Ferencz (azi

Piaţa

298

clădiri.

evidenţă

a

ele fiind prezentate în planul

înainte de demolarea

cumpărate

imobilele propuse a fi

fiind în raport de adresa

la evidenţele de

a zonei, inclusiv la Registrul de

proprietăţilor din anul 1898, aflate în arhiva Primăriei,
de

297

(cumpărarea

construcţiilor

Potrivit acestor date, suntem în
de

oraş,

ordinea

prezentării

lor

anterior exproprierii:

Victoriei):

Nr. 9 - Văd. Budai Janosne (în anul 1898). CF nr. 3374 Târgu-Mureş, top nr. 745/2,
745/1, 746, nr. cad.783-784. Cumpărat în iunie 1909.
Nr.11-Văd. Kandersz Karolyne. Cf nr. 2496 Târgu-Mureş, top nr.747/1, 748, cad. 781-

782, contract nr. 4219/21 octombrie 1905, pentru 26.000 coroane.
Nr. 13 - Văduva Csiki Miklosne. Cf nr. 439 Târgu-Mureş, top nr. 747/2, 749, cad.779780, contract nr. 4218/ 21 octombrie 1905, pentru 29.000 coroane.
Schănstein

Nr. 15 -

Gyula. Cf. nr. 2365

Târgu-Mureş,

top nr. 750, 751, cad. 777-778,

contract nr. 4206/21 octombrie 1905, pentru 20.000 coroane.
Nr. 17 - lzmael Ferencz. Cf. nr. 441 Târgu-Mureş, top nr. 753, 754/1, 754/2, cad 775776, contract nr. 4217I 21 octombrie 1905, pentru 61.000 coroane.
Nr. 19 -

Văd. Szăcs

Danielne. Cf. 3187

Târgu-Mureş,

top nr. 755, 756, cad 773-774,

contract nr. 4216/21 octombrie 1905, pentru 21.000 coroane.
Nr. 21 - Jovian Janos. Cf. 3187

Târgu-Mureş,

top nr. 757, 758, cad. 771-772, contract

89/4 ianuarie 1906, pentru 31.000 coroane.
Nr. 23 - Csiszar Ferencz. Cf. 444 Târgu-Mureş, top nr. 759, 760, 762, 763, 764, cad.769770, contract nr. 4215/21 octombrie 1905, pentru 28.000 coroane.
Nr. 25 - Kanderesz Zsigmond. Cf. 445

Târgu-Mureş,

top 765, 766, cad.767-768,

contract nr. 4214/21 octombrie 1905, pentru 30.000 coroane.
Nr. 27 -

Căminul

de fete „Klotild". Cf.3374

Târgu-Mureş,

top nr. 767 /1, 767 /2, 767/4,

cad.765-766.
Nr. 29 - Rethy Janos. Cf. 2323

Târgu-Mureş,

top, nr. 769, 770/1, cad.763-764, contract

nr. 4207 /21octombrie1905, pentru 30.000 coroane.
Strada Cercului

(Kăr):

Nr. 47 - Tollas Jozsef. Cf. 2351

Târgu-Mureş,

top nr. 822/2, 823/2, cad.708-709,

contract nr. 4213/21 octombrie 1905, pentru 9300 coroane.
Nr. 47/A- Pap Janos. Cf.640 Târgu-Mureş, top nr. 822/1, 823/1, cad.706-707, contract
nr. 4212/21 octombrie 1905, pentru 8000 coroane.

Les.„„„„„„„.„ .......... „.873.000 k, Ibidem, filele 62-72.
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907). Contractele de cumpărare a imobilelor de către
oraş din 21 octombrie 1905.
298
Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Compartimentul arhitect şef.
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Nr. 49 - lszlai Jozsef. Cf. 2353 Târgu-Mureş, top nr. 822/2, 823/2, cad. 704-705.
contract nr. 4211/21 octombrie 1905, pentru 13.000 coroane.
Nr. 51 - Văd. Simon Alberne, născută Szabo Zsuzsa. Cf. 483 Târgu-Mureş, top nr.
824,825, cad.702-703, contract 4210/21octombrie1905, pentru 11.000 coroane.
Nr. 53 - Mandula Miklos. Cf. 2714 Târgu-Mureş, top. nr. 826, 826/a, cad. 700-701,
contract nr. 4209/21 octombrie 1905, pentru 8000 coroane.
Nr. 55 - Veress Laszlo. Cf. 485 Târgu-Mureş, top. nr. 827, 828, cad.698-699, contract
nr. 4208/21octombrie1905, pentru 11.000 coroane.
Nr. 57 - Este grădina imobilului din strada Deak Ferencz nr. 17.
Strada Taberei (Tabor):
Nr. 2 - Dee Samuel. Cf.486 Târgu-Mureş, top nr. 829, 830, cad.695-696, încheierea nr.
88/4 ianuarie 1906, pentru 8000 coroane.
Nr. 2/a - Baroneasa Apor Karolyne. Cf. 2751 Târgu-Mureş, top. nr.747/a/2, 747/a/3,
contract pentru 32.000 coroane, dar nu s-a mai valorificat.
Până

în prima parte a secolului al XX-iea, practic, strada Deak Ferenc constituia

o prelungire a marii pieţe (piaţa Trandafirilor), având punctul de pornire din dreptul
străzii

Horea, respectiv din zona actualei străzi Artei, prelungire ce forma o arcuire pe

direcţia sud-vest, până la punctul de intersecţie cu străzile Gh.Doja, Cuza Vodă şi B-dul

1 Decembrie 1918, stradă ce avea construcţii pe ambele părţi ale sale.
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Odată cu

construirea Primăriei sunt amenajate şi cele două străzi ce mărginesc clădirea, ambele
făcând legătura

dintre Piaţa Victoriei şi strada Cuza Vodă şi anume, strada G. Enescu

(str. Ferenc Jozsef) pe partea dreapta şi strada Primăriei (str. Regina Elisabeta) pe
stângă

partea

constituind o

cum privim

primă etapă

clădirea,

acestea,

împreună

cu

piaţeta

din

faţa clădirii,

de formare a noului centru civic.

În conformitate cu cele stabilite în şedinţa din 28 decembrie 1904, în anul 1905
s-a întocmit
şedinţa

şi

planul de lotizare a terenurilor

rămase

şi

aprobat în

a pus în

discuţie şi

libere, acesta fiind

de Consiliu din 11 mai 1905, când, Comisia

legislativă

amplasarea Primăriei şi a Teatrului. Potrivit planului de parcelare şi Procesului-Verbal,
pe cele

două străzi

nou create, cu o

lăţime

de câte 14 m, s-au

prevăzut

25 parcele. Pe

strada Ferencz Jozsef (strada G. Enescu) sunt proiectate 9 parcele, cu următoarele
valori: parcela 1 - 37.080 coroane; 2 - 16.900; 3 - 13.840; 4 - 14.000; 5 - 15040; 6 12769; 8 - 8.163; 9 - 24.000 coroane. În strada Regina Elisabeta (strada Primăriei) sunt
proiectate 8 parcele cu următoarele valori: parcela 10 - 37.000 coroane; 11- 12.080 ;
12 - 9.360; 13 - 9.480; 14 - 10.140; 15 - 5.880; 16 - 5.880; 17 - 8.820 coroane. În
spatele

clădirii,

spre strada Cuza

Vodă

sunt proiectate

încă

8 parcele, cu

următoarele

valori: parcela 18 - 6,950 coroane; 19 - 5.560; 20 - 6.950; 21- 7.000; 22 - 7.000; 23 9.060; 24 - 6.120; 25 - 10.780 coroane. În total, s-a prevăzut o valoare de 309.730
coroane. Comisia stabileşte că, pentru acest loc, necesarul de piatră va fi în sarcina
vămii,

de 6000 stj, aproximativ 1600 stj. pătraţi de drum, cu 25 coroane pentru 1 stj.

pătrat,

ar rezulta 40.000 coroane. Aşadar, preţul de vânzare a terenurilor, împreună cu

299

ANSJ Mureş, Consiliul oraş., pachet 570 (412-870), nr. 539/1911, fila 7 cu planul de situaţie.
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cel al drumurilor, ar da 349.730 coroane, rotunjit 3S.OOO coroane. S-a luat în
considerare

şi

valoarea de 87S.OOO coroane

stabilită

în

şedinţa

din 10 mai 190S. Pentru

stabilirea costului necesar realizării construcţiei, Comisia hotărăşte următoarele:
310.000 coroane

obţinute

din

preţul

rămâne

ani, de 42.SOO coroane,

607.SOO coroane. Primarul

terenurilor, la care,

scăzându-se

clădirea

suma de 267.SOO coroane. Astfel,

afirmă că

dobânda pe S
ar costa

Primăriei

costurile necesare pentru realizarea

nu

se pot separa de creditul de 1.S30.000 coroane. În final, Comisia împuterniceşte pe
să

consilierul Burger Albert

să

se

deplaseze

prezinte

faţa

la

hotărârea luată,

locului

urmând ca

pentru

a

toţi

vedea

membrii comisiei

amplasamentele.

300

În adunarea generală l-a, a Comitetului legislativ, din data de 9 februarie 1906,
consacrată noii Primării şi realizării parcelelor, prin Hotărârea nr. 12/1021/1906, se

decide vânzarea terenului

rămas,

publică,

primarului

cu

însărcinarea

sens în care se dispune ca aceasta
să

se ocupe de negocierile

să
şi

fie

făcută

încheierea

contractelor. În final, contractele se vor prezenta Adunării Generale a Consiliului spre
aprobare. Din
şi

preţul

încasat se vor satisface

,avându-se în vedere

că preţul

de

cumpărare

necesităţile

primordiale ale

se prevede a fi mai mare cu 100.000

coroane, din surplusul existent, suma de SO.OOO coroane va fi
restul de SO.OOO coroane va constitui un fond de

rezervă,

alocată

noii

Primării,

aprobării Adunării

Totodată,

Primăriei să

rămas

în dosul

iar

ce va fi gestionat numai de

Consiliu, care, va elabora un regulament ce se va supune
Adunarea dispune ca terenul

oraşului

se

generale.

păstreze

în

proprietatea sa, pentru preţul de cumpărare de 28.000 coroane. În sfârşit, pe lângă
realizarea noii

Primării,

se dispune ca în contul Casei de Pensii de Stat, din

preţul

terenurilor ce fac obiectul vânzării să se cumpere un teren corespunzător.
Rămânând încă

la capitolul dobândirii de

către oraş

a terenurilor,

arătăm că

301

la lS mai

190S, cu scrisoarea nr. 2S08/190S, primarul Bernady Gyărgy prezintă proiectul de
hotărâre, menţionând şi proprietarii care au fost expropriaţi.

solicitarea

împrumutului de la Banca

Ungară

de

Ipotecă şi

1.S30.000 coroane. Ambele probleme se vor comunica
vederea

aprobării. În Adunarea

legislativ al

oraşului Târgu-Mureş,

302

Mai face cunoscută

Credite, în valoare de

Ministerului de Interne în

Generală extraordinară a VII-a a Comitetului

din data de 16 mai,

înregistrată

cu nr. 63/3232/190S,

se face cunoscută adresa nr. 38S18/190S a Ministerului de Interne, prin care şi-a dat
acordul pentru împrumutul solicitat, dar în

condiţiile

stabilite de Banca de Credit. Prin

300

,,Felvetetett az epitend6 tan6csh6z es szinh6z elhelyezese t6rgy6ban 6sszehivott ertekez/et alta/ a
tanecsh6z epii/ete kor6/ felparcell6zand6 telket ertekebese czelj6b6/ kikiil/6tt bizottsagnar MarosV6s6rhelyt, 1905 majus h6 11-en tartot uleserol", ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907),
filele 58 şi 73. Sunt create 25 parcele, de la nr. 1-9 pe partea dreapta, de la nr. 10-17 pe partea stânga şi
de la nr. 18-25 spre strada Cuza Vodă. Pentru planul de parcelare vezi fila 59.
301

„Egyben kimondja a kozgyiiles azt is, hogy a tervezett uj tan6csh6z hota megett leva telektombOt a
Varos kozonsege ce/jaira 28.000 korona mersekeft Vetefarert maganak megtartja OS S. V. tanDCSOt
utasitja,"„. „hogy a torvenyhat6s6gi nyugdij alap terhere az eladand6 telkek koziil egy megfele/6 telek
megv6s6roltassek es a varosi tanacs utasittatik, hogy ezirant a nyugdij-v6/asztm6ny velemenyenek
kivetelevel tegyen resz/etes javaslatot". Ibidem, fila 32.
302
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907), filele 157-158).
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urmare se solicită scoaterea din ordinea de zi a acestei probleme, urmând ca într-o
viitoare

şedinţă să se stabilească suma necesară şi condiţiile de creditare.

303

De altfel în Adunarea Generală extraordinară a IX-a a Comisiei legislative, din
I

data de 18 mai 1905, înregistrată sub nr. 68/3588/1905, se ia din nou în discuţie
stabilirea creditului pentru investiţii, suma ce se va împrumuta fiind destinată
construirii Primăriei în cuantum de 900.5000 coroane, aceasta fiind o refinanţare de
credit, şi pentru care, o comisie să se deplaseze la faţa locului. Şi de această dată sunt
expuse mai multe opinii, între care şi aceea că în cazul nerealizării Primăriei, sunt alte
lucrări, precum Şcoala de Cadeţi, Spitalul Militar, construirea de şcoli, extinderea

Fabricii de cărămizi a oraşului, lucrări ce necesită fonduri însemnate de bani. Se mai
arată, că nu cu mult timp în urmă, în anul 1902, când au fost necesare 400.000

coroane, iniţial 800.000 coroane, apoi 600.000 coroane şi în final de 650.000 coroane,
acestea s-au pierdut tocmai din cauza inconsecvenţei organului administrativ.
Adunarea Generală aduce la cunoştinţă că nu aprobă creditul nou-propus de 900.000
coroane, însă în termen de 14 zile, Consiliul orăşenesc să vină cu argumente pentru
acceptarea creditului iniţial de 1.530.000 coroane. În final, prefectul prezident aduce la
cunoştinţa

Consiliului orăşenesc hotărârea de a se respinge creditul de 900.000

coroane, menţionat în respectiva şedinţă. Îşi menţine decizia de a se accepta creditul
de 1.530.000 coroane şi este de acord ca acesta să fie folosit şi pentru achiziţionarea
terenului necesar construirii noii clădiri a Primăriei. Se dispune ca primarul să înceapă
demersurile pentru obţinerea terenului.

304

Invocând hotărârea luată în şedinţa extraordinară nr. 63/3232 din data de 16
mai 1905, tot la 18 mai 1905, prefectul oraşului Târgu-Mureş prezintă un proiect de
hotărâre

prin care propune

renunţarea

la creditul de 1.530.000 coroane

iniţial

prevăzut şi stabilirea prin separarea unui alt credit pentru construirea noii Primării. În

urma

intervenţiei

investiţii,

la Comisia

juridică,

se propune ca suma

cu separarea sumei necesare construirii

necesară

Primăriei, să

fie

pentru creditul de

stabilită

la valoarea

de 900.500 coroane (rotunjit: 900.000 coroane), obiectele de investiţie fiind
următoarele:

rambursarea avansului aprobat de Ministerul de Interne cu 155.000

303

„ T6rgysorrozaton az 1.530.000 korona kolcson j6v6hagy6sa t6rgy6bankelt 38518/905 sz.
Beliigyministeri leirat es a magyar jelz61og hitelbank 61tal megkiildott kotelezveny eloterjesztese
leven"... "az 1.530.000 korona kolcson t6rgy6ban megkiildott kotelezveny t6rgyal6s6nak a napirendrol
vaio levetelevel utasittatik a tan6cs, hogy a kolcson osszegenek ujabbi meg6/lapit6sa s a kolcsonre
vonatkoz6 uj kotelezveny ki6/lit6sa ir6nt a legkozelebbi kozgyiilesen tegyen eloterjesztest". Ibidem, fila
33.
304
„mert ha tan6csh6zat nem is epitiink a katonai alre61iakola csapat korh6z az iskol6k felepitesehez
miut6n a regi teglagy6r anyaga ki fogyoban van s a sziikseglet el66/lit6s6ra nem elegseges"... "utasitja a
tan6csot, hogy az eredeti/eg 1.530.000 koron6ra tervelt k6/cs6n felvetele es befektetese, i/letve
felhaszn616sa czelj6b61 tegyen siirgosen 14 napon be/iileloterjesztest"... "Elnok f6isp6n kimondja a
kozgyules hat6rozat6t, mely szerint, - a kozgyiiles - a v6rosi tan6csak a beruh6z6sokra felvendo k61cs6n
ujabbi meg6/lapit6sa t6rgy6ban tett eloterjeszteset nem fogadja el;"... "hogy az 1.530.000 korona
kolcs6nr61 ki6/litott ad6s levelet, valamint a tan6csh6z epitesi helyeul kiszemelt telkek megv6s6rl6s6r61
ki6/litott szerzodeseket elfogad6s vegett siirgosen terjessze a legkozelebbi kozgyiiles ele. Egyben utasitja
a polg6rmestert, hogy a szinh6z epitesi helyenek megszerzese ir6nt a tergyal6sokat vezesse be es annak
megszerzese ir6nt a sziikseges lepeseket azonnal tegye meg", Ibidem, filele 8-18.
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coroane; pentru construirea Spitalului Militar cu 150.000 coroane; pentru construirea
Fabricii de cărămizi cu 160.000 coroane; pentru construirea Teatrului cu 280.000
coroane; pentru anumite pierderi din
coroane; pentru costurile analizei
lângă

6.000 coroane. Pe

diferenţe

şi licitaţiei

abrogarea

de curs,

asigurări,

taxe etc. cu 149.500

efectuate pentru construirea

hotărârii

Credite

să

terenuri

se

să

stabilească şi condiţiile

li se comunice faptul

ordinea de zi.
hotărârii

că

cu

anterioare de a se solicita împrumutul

celor 1.530.000 coroane, prefectul mai propune, ca pentru noul credit,
acordul Ministerului de Interne, urmând ca,

Primăriei

împreună

cu Banca

Ungară

să

se solicite

de

Ipotecă şi

pentru dobândirea acestuia, iar proprietarilor de
problema construirii

Primăriei

a fost

scoasă

din

Presupunem că propunerea a rămas tardivă, deoarece, potrivit

305

luate în Adunarea Generală extraordinară nr. 68/3588, din data de 18 mai

1905, la 21 iulie a aceluiaşi an, cu scrisoarea nr. 5302/1905, primarul promovează
propunerile de hotărâre pentru cumpărarea a 14 imobile,

306

după cum urmează:

1- Kauders Karolyne, n. Hernstein Antonia, CF.2496 Târgu-Mureş, top nr. 747/1, 748,
cu suma de 26.000 coroane;
2 - Csiki Miklosne, n. Lujza

şi

lzmael Mihalyne, n. Biro Katalin, CF. 439

Târgu-Mureş,

top nr. 747 /2, 749, cu suma de 29.000 coroane;
3 - lzmael Ferencz, CF. 441 Târgu-Mureş, top nr. 753, 754/1, 754/2, cu suma de 61.000
coroane;
4 - Kiss Karolina

văd.

lui

Szăcs

Daniel, CF. 442

Târgu-Mureş,

top nr. 755, 756, cu suma

de 21.000 coroane;
5 - Csiszar Ferencz

şi soţia

Daboczi Zsuzsanna, CF. 444

Târgu-Mureş,

top nr. 759, 760,

762, 7763, 764, cu suma de 28.000 coroane;
şi soţia

6 - Kaudersz Zsigmond

Grosz Roza, Cf. 445

Târgu-Mureş,

top nr. 765, 766, cu

suma de 30.000 coroane;
7 - Tollas Jozsef

şi

copiii minori, Tollas Rozsa, Cf.2351

Târgu-Mureş,

top nr. 770/2/2,

770/2/1, cu suma de 9.300 coroane;
8 - Pap Janos

şi soţia

Soltesz Rachel, Cf. 640

Târgu-Mureş,

top nr. 8222/2, 823/2, cu

suma de 8.000 coroane;
9 - lszlai Jozsef cu

soţia

Molnar Amalia, Cf.2353

Târgu-Mureş,

top nr.822/1, 823/1, cu

suma de 13.000 coroane;
10 - Szabo Zsuzsanna, Cf. 483

Târgu-Mureş,

top nr. 824, 825, cu suma de 11.000

Târgu-Mureş,

top.nr.826, 826/a, cu suma de 8.000

coroane;
11 - Mandula Janos, Cf. 2714
coroane;

305

„ Vegiil utasittatik a varosi tanaca, hogy a tanacsh6z epitesere szolga/6 telkek tulajdonosai

ertesittessenek arr61, miszerint a tanacshaz epitesenek kerdese a napi renr61 levetetett. ", Ibidem, fila 32.
Actul nr. 3588/1905.
306
tbidem, fila 35. Actul nr. 5302/1905.
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12 - Veress Laszlo şi soţia, Kezel Katalin, Cf. 485 Târgu-Mureş, top nr. 827, 828, cu
suma de 11.000 coroane:
13 - Rethi Janos cu soţia şi copiii minori, Cf. 2323 Târgu-Mureş, top nr. 769, 770/1, cu
suma de 30.000 coroane;
14 - Schonstern Gyula şi soţia, Lang Lujza, Cf. 2365 Târgu-Mureş, top nr. 750,751, cu
suma de 20.000 coroane.
La finalul scrisorii, se propune a se da acordul pentru împrumutarea de la Banca
Ungară de Ipotecă şi Credite L,Magyar Jelzalog Hitelbank"), a sumei de 1.550.000

coroane, urmând ca hotărârea ce se va lua să fie adusă la cunoştinţa locuitorilor şi
înaintată Ministerului de Interne spre aprobare. Doar la două zile distanţă, prin
Publicaţia nr. 5345, din 23 iulie 1905, locuitorilor oraşului li se face cunoscută
hotărârea luată de a se cumpăra imobilele în vederea asigurării terenului pentru

construirea noii Primării. Publicaţia este înregistrată sub nr. 5715, din 8 august 1905,
când se confirmă că a rămas necontestată.

307

La 16 mai 1905, are loc Adunarea

generală a VIII-a extraordinară a Consiliului legislativ al oraşului, când se pun în discuţie

contractele de vânzare-cumpărare pe veci a terenurilor necesare pentru construirea
Primăriei. În cadrul discuţiilor, consilierul Bedo Sandor susţine faptul că populaţia
oraşului

nu poate suporta cheltuirea a 600.000 coroane pentru construirea Primăriei,

indicând să se cumpere un alt teren. Nu este de acord cu forma prezentată,
considerând că ar trebui să se discute cu proprietarii terenurilor, care, în mod cert vor
majora preţul terenului cu cel puţin 20-30.000 coroane. La rândul său, consilierul
Fenyvesi Soma

arată

faptul

că

creditul cerut nu este în

ca urmare, pentru construirea
realizarea

Primăriei

unde s-a

Primăriei

şi prevăzut,

balanţă

cu bugetul

oraşului şi,

ar trebui majorate taxele cu 11%.
dar cere

garanţia juridică

Doreşte

pentru construirea

Teatrului. Potrivit prevederilor art. 110 din Legea XXl/1886, prefectul prezident supune
cele discutate în

şedinţă

votului nominal. Au votat cu „da" 21 persoane din cei 67

membri, deci nefiind o majoritate, nu s-a aprobat. Cu ocazia votării, doi membri ai
comisiei, Schonstern Gyula

şi

Rethi Janos, s-au

abţinut

de la vot. S-a trecut la votarea

propunerii lui dr. Bedo Sandor, rezultatul fiind: 20 pentru, 31 contra, ca urmare
propunerea acestuia nu este

aprobată, rămânând

valabile propunerile

iniţiale,

atât

pentru amplasament, cât şi pentru împrumutul de 1.530.000 coroane. În fine, se
votează şi

propunerea lui Fenyvesi Soma, pentru care au votat 31 consilieri. Ca urmare,

prefectul prezident face cunoscută ştergerea de pe ordinea de zi a propunerii lui
Fenyvesi, rămânând aprobate propunerile iniţiale, de construire a clădirii şi solicitarea
împrumutului de 1.530.000 coroane.

308

307

Ibidem, filele 74-75.
„lgy teh6t a jelenlegi ervenyes szavazati jogge/ bir6 67 bizottsagi tag 6/ta/6nos tobbsege a tanacs
mint 6/land6 v6/asztm6ny javaslatat nem fogadta el. A szavazas a/kalmaval jelen volt Schonstein Gyula
es Rethi Janos bizottsagi tagok a szavaz6st61 erdekeltseg okabUI e/61/ottak. Ezen utan Dr. Bedo Sondor
bizottsagi tag alta/ irasban benyujtott inditvany bocs6jtatv6n szavazasra, a javaslat e/fogadasa mellett
20, - ellene 31 bizottsagi tag szavazott. lgy teh6t a dr. Bedo Sondor inditvanya illetve hatarozati
javaslata elvettetett. Vegiil a Dr. Fenyvesi Soma
bizottsagi
tag
inditv6ny6ra
vonatkoz6/ag
308
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În şedinţa din 9 februarie 1906, cu nr. 12/1021, legat de terenurile obţinute în
urma exproprierilor efctuate, se dispune vânzarea acestora, respectiv primarul să
negocieze preţurile şi să încheie contractele care vor fi prezentate Adunării Generale,
spre aprobare. Se prevede

obţinerea

a unei sume de peste 100.000 de coroane, din
Primăriei,

surplusul existent SO.OOO de coroane vor fi alocate pentru construirea
rezervă. Totodată

restul de SO.OOO de coroane va constitui un fel de
clădirii Primăriei, să rămână

terenul din spatele
preţul

de

cumpărare

de 28.000 de coroane

şi

dispune Consiliului

se dispune ca

orăşenesc,

pentru Consiliul

iar

orăşenesc

pentru

ca, pentru

acoperirea sumei de cumpărare, să facă prezentare separată. Se mai dispune ca odată
cu construirea Primăriei să se realizeze şi alte contrucţii.

309

Având ca obiect asigurarea terenului în vederea construirii
nr. 102698, din 10 octombrie 190S, Consilierul ministrului

Primăriei,

comunică

cu adresa
Consiliului

oraşului Târgu-Mureş, faptul că este de acord cu Hotărârea nr. 90/S302, din 22 iulie

190S, respectiv cu cumpărarea celor 14 imobile pentru asigurarea amplasamentului
pentru noul sediu al Primăriei, precum şi luarea creditului de l.SS0.000 coroane.
Pentru noua

clădire, încă

Pe

lângă condiţiile

între care:
dreptul

laterale

clădirii să aibă

centrală şi două

canalizarea

să

fie predate

până

de prezentare a proiectelor s-a stabilit

străzile

o

clădirii să aibă

lăţime

laterale;

să

de 30-3S m;

se

oraşului; încăperile

prin tema de proiectare. Cu

oraşului lansează

la 23 februarie 190S, Consiliul

concursul de idei, urmând ca proiectele

ţină

cont de faptul

această

ocazie sunt

fie

că

de la demisol, parter

la data de 30 aprilie 190S.
programul de proiectare,

lăţime;

câte 14 m
clădirea să

şi

şi

strada Deak Ferenc în

prevăzută

cu trei

intrări,

190S, au avut loc

operaţiunile

şef

etaje vor avea

şi

şi

destinaţia dată

menţionate şi condiţiile

al Serviciului tehnic al

de verificare

una

peste 3-4 ani se va realiza

de premiere a

celor mai bune lucrări: locul I, cu 2.000 coroane, locul li, cu 1.000 coroane.
coordonarea lui Flesch Adolf, inginerul

310

oraşului,

311

Sub

la 2S mai

prezentare a proiectelor înscrise la

concurs. Au fost analizate 14 proiecte, ele fiind prezentate în plicuri închise, fiecare
având câte un moto. Din comisia de verificare a proiectelor au
la:

„Societatea

Inginerilor

şi

Constructorilor

Maghiari",

făcut

parte

„Uniunea

delegaţi

de

Arhitecţilor

rendeltetven el a szavazas az inditvany elfogadasa mellett 31 bizottsagi tag szavazott."

Ibidem,

filele163-170. Înregistrată cu nr. 2S08 din 6 iunie 190S.
309
„A bejovendo vetelarb61 elsosorban az erdekelt alap kăvetelese elegitendo ki, s tekintettel arra, hogy
el6relathat61ag mintegy 100.000 kortona vetelar tobblet erheto el, ezen t6bbletb61 SO.OOO koronana az
uj tanacshaz epitesenel el6allhat6 tobb kiadas es felszere lesak fedezeteul jeloltetik ki, a fennmarad6
SO.OOO koronabol pedig egy kisajatitasi alap letesittetik melynek kezelesere nezve utasittatik a v. tanacs,
hogy dolgozzon ki szabalyrendetet es azt targyalas as elfogadas vegett terjeszsze a kăzgyules ele", ANSJ
Mureş, Acte tehnice, pachet LXVI (1904-1907), Procesul-Verbal nr. 12/1021 din 9 februarie 1906.
310

„A folj6 evi ju/ius h6 22-en tartott bizottsagi kozgyiileseben 90/5302 sz a/att ba raft veghatarozatot,
melylyel kimondotta, hogy az ujtanacs h6z epitesi czeljaira a veghatarozatban 1 - 14 szamok alatt jelzett
te/keket a megje/6/t tulajdanasokt6/, a kitiintetett vetelarert megveszi es a sziiksegelt vete/6r osszegeket
a fe/veend6 1.550.000 k6ran6s kolcs6nb6/ fogya fedezni". Ibidem, pachet LXVI (1904-1907), fila 77.
311
A marosv6s6rhely v6rosh6z p6/yatervei (Proiectele de concurs pentru Primăria din Târgu-Mureş) în
Magyar P6/y6zatok (Concursuri maghiare), an.III, nr.6, Budapest, septembrie, p.2-3.
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Maghiari", Oficiul de Stat al Arhitecţilor din Ungaria",

precum şi din partea

312

Primăriei. În ordinea stabilirii locurilor câştigate, sunt prezentate primele zece proiecte

participante la concurs:
1. Locul I, proiectul cu moto:

11

Szekhaz" (Reşedinţă), al arhitecţilor Komor

Marcell şi Jakab Dezso din Budapesta.
2. Locul li, proiectul cu moto: 11 0rtorony" (Turnul de veghe), al arhitectului
Sebestyen Artur din Budapesta.
3. Proiectul cu moto: 11 Piros-feher-zăld" (Roşu-alb-verde), al arhitectului
Bobu la Janos din Budapesta.
4. Proiectul cu moto: „Bem ap6" (Moşul Bem) al arhitecţilor Schneider Ivan
din Budapesta şi Varady Ărpad din Târgu-Mureş.
5. Proiectul cu moto: „ Tornakert" (Grădina de gimnastică) al arhitectului Toaso
Pal din Budapesta.
6. Proiectul cu moto: „Ketagu lepcsă (Scara bifurcată).
7. Proiectul cu moto: „/ren" (Irina).
8. Proiectul cu însemnul: „X".
9. Proiectul cu moto: „Szekelyvar" (Cetetea secuilor), al arhitectului Lovag Ybl
Lajos din Budapesta.
10. Proiectul cu moto: „Bethlen Gabor" al

arhitecţilor

Opaterny Floris

şi

Otta

Robert din Bratislava.
Cu toate că proiectele arhitecţilor Bobula Janos, Scheider Ivan cu Varady Ărpad
şi

a lui Toaso Pal aveau unele nepotriviri de

constructive

prevăzute,

concepţie,

cumpărate

precum turnul, ele sunt

pentru unele elemente

de

oraş.

Proiectele câştigătoare ale celor doi arhitecţi budapestani prezintă o clădire cu
un plan general de formă dreptunghiulară, latura dinspre piaţă având un rezalit
puternic, care la parter cuprinde porticul pentru

trăsuri şi

holul principal ce se deschide

spre scările de onoare, iar la etaj sala mare de şedinţă. Aripile clădirii, cu încăperi
înşiruite,

ce

comunică

prin coridorul boltit, cuprind

mai mare, a doua spre partea
Deasupra laturii de mijloc se
clădirii prezintă

posterioară,

înalţă

mai

două curţi

îngustă şi

de

interioare, una

pătrată,

formă dreptunghiulară.

turnul cu rolul de supraveghere. Rezalitul central al

câte trei deschideri, mai mari la porticul de la parter şi mai mici la sala

de şedinţe de la etaj, frumos decorate, în dreptul celei de mijloc aflându-se şi balconul
ale cărui console sunt sprijinite de atlanţi. În totalitatea sa, edificiul era tratat în stil
neobaroc, însă a fost înlocuit cu elementele stilului sesession.
La solicitarea Consiliului oraşului, cei doi arhitecţi, Komor Marcell şi Jakab Dezsă
sunt

însărcinaţi

următoarele

cu întocmirea proiectelor de

execuţie,

fiindu-le puse la

dispoziţie şi

trei proiecte prezentate la concurs, spre consultare pentru eventualele

idei. Este pusă condiţia ca turnul să fie amplasat la unul dintre colţurile faţadei
principale ale clădirii, şi să fie zărit din depărtare, cu simplificarea planimetriei
312

„Magyar Mernok es Epitesz Egylet", „A Magyar Epitomuveszek Szovetsege kepvise/oinek", „Magyar
Allami Epiteszeti Hivatai".
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construcţiei,

dar

fără modificări

majore

faţă

de formele

iniţial

concepute. Purtând data

de 16 august 1905, proiectele sunt întocmite la scara 1:200, de fapt, ele constituind o
schiţă,

De

această dată, construcţia

parţial

etajul li. S-a

principală, însă

ale

clădirii

colţul

cu o

păstrat

singură

dreaptă

clopotniţă,

pe

al

desfăşoară

forma

curte

ieşind

un

faţadei

dreptunghiulară,
formă

de

faţă

şi

aproape

de latura

privită clădirea,

şi

al

cărei

Cu

interioară,

şedinţe,

se

află

Dezaxat, la

excepţia

turnului,
lăţime

rezalit central, cu o

de

trăsuri şi parţial

sălii

iar la etajul li, galeria

scărilor

faţada

s-a amplasat

coridoare închise ce permit

nivelurile, prin intermediul

şi

aripile laterale

posterioară.

secţiune pătrată.

având o

formele simetrice,

pătrată,

de peste 10 m, cuprinde la parter porticul pentru

La fiecare nivel, spre curtea
toate laturile

cu rezalitul central la

principale, cum este

holul de onoare, la etajul I, sala mare de

de detaliu.

pe patru niveluri: demisol, parter, etajul I

interioară

toată înălţimea

faţada principală păstrează
şi

se

având câte o prelungire de circa 11 m

din partea

turnul
19 m

execuţie şi

care a stat la baza întocmirii ulterioare a proiectelor de

din holul central

de

şedinţe.

circulaţia

şi

pe

scărilor

a

laterale.
În şedinţa de Consiliu al oraşului, din data de 4 aprilie 1906, este autorizată
realizarea noii Primării din Târgu-Mureş. 313 Probabil, aceste proiecte, întocmite la scara
1:200, sunt cele predate antreprenorului Csizsâr Lajos, care, între timp a

câştigat

licitaţia, în vederea întocmirii devizului de lucrări. Acesta a şi fost întocmit,

purtând

data de 21 iulie 1906, valoarea

lucrărilor

fiind

estimată

314

la suma de 444.586,42 coroane.

La 24 iulie 1906, cu nr. 6558/1906, este încheiat contractul dintre oraş şi Csiszâr
Lajos, 315 pentru realizarea lucrărilor de construcţie, fiind stabilite condiţiile şi obligaţiile
ce revin celor

două părţi.

Ceea ce este remarcabil la
de a crea o

această construcţie

compoziţie monumentală, unică

a decurs din abilitatea autorilor

în arhitectura

primăriilor

folosind volume moderate, prin a căror dispunere au creat curtea
a distribui

circulaţia

Faţă

simetrică,
excuţie,
curţii

de

două curţi

şi

compoziţie

interioare, separate de un corp de

această dată, prezintă

posterioare

interioară

cu rolul de

spre corpurile componente.

de varianta din concurs, cu o

cu

din Transilvania,

o amploare mai

dreptunghiulară,

clădire

diminuată

a

medial, proiectul de

clădirii,

a volumelor ce o generau. O altă modificare este

înalt, asemenea unei campanile,

poziţionat

pe

colţul

drept al

înlocuind pe cel anterior mult mai mic. De asemenea,
eclectic, din varianta de concurs, varianta de

execuţie

faţadei,

faţă

perfect

prin eliminarea

prezenţa

turnului

cum este

de limbajul

privită,

faţadelor,

s-a adaptat stilului secessionului

maghiar.

313

ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVII (1904-1907). Procesul-Verbal al şedinţei de Consiliu din 4

aprilie 1906.

Ibidem, filele 25-89. Devizul poartă titlul: „Kă/tsegszamitas Maros-Vasarhely sz. kir. varosaltal
epittetni szandekold „ Tanacs haz" epitesere vonatkozalog".
315
„Ezen szerz6des targyaltatott es elfogadttatott Maros-Vasarhely sz. kir. varos torvenyhat6sagi
bizttsaganak 1906 evi Julius h6 24-en tartott uleseben 89/6408 jegyz6kănyvi szam alatt", Ibidem, filele

314

91-95.
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În anul 1906, cei doi arhitecţi elaborează principalele piese ale documentaţiei
de arhitectură (plan niveluri, secţiuni, faţade, etc),

până către sfârşitul anului 1907

316

fiind întocmite şi numeroasele detalii de arhitectură, decoraţii interioare şi exterioare,
printre ultimele fiind planurile de amenajare a sălii mari de şedinţe şi unele detalii ale
scărilor de onoare, ale celor două scări laterale din curtea

holului, inclusiv ale

interioară, precum şi ale porticului pentru trăsuri.

317

Şi totuşi, până la elaborarea

proiectelor de execuţie la scara 1:50, în luna septembrie a anului 1906, cei doi arhitecţi
prezintă o nouă variantă de proiect, la scara 1:100, cu toate detaliile ce trebuie să le
cuprindă. Cu data de 6 septembrie 1906, este elaborat parterul, iar cu data de 27

septembrie,

etajul

documentaţia.

I,

nefiind cunoscute

celelalte

planşe

să

care

completeze

318

Personalităţi de seamă ale secessionului maghiar, Komor Marcell (1868-1944) şi

Jakab Dezso (1864-1932) sunt principalii discipoli ai arhitectului Lechner ădăn din
Budapesta, autorul aşa-zisului „stil" ce-i poartă numele. Colaborarea dintre cei doi
arhitecţi a durat până în anul 1918, perioadă în care au realizat numeroase clădiri

publice, precum Primăria şi Sinagoga din Subotica (Serbia), Localul de reuniuni din
Bratislava, Sanatoriul Liget

şi

Sanatoriul Park din Budapesta, Opera Populară din

Budapesta, devenită Teatrul „Erkel", Teatrul din Deva, Complexul comercial „ Vulturul
Negru" din Oradea, precum

şi Primăria şi

Târgu-Mureş.

Palatul Culturii din

Au mai

proiectat, în anul 1913, pentru Târgu-Mureş Teatrul Naţional, pentru amplasamentul
pe care în prezent este situată Catedrala Mare Ortodoxă Română, însă, din cauza
războiului

mondial, acesta nu s-a mai realizat.

Relaţiile

celor doi

arhitecţi

cu primarul

oraşului Târgu-Mureş,

Bernady

Gyărgy,

erau mai mult decât bune, toţi aparţinând la masonerie, primii fiind membrii lojei
Galilei din Budapesta, iar primarul maestru al lojei Bethlen Gabor din

Târgu-Mureş.

Cu adevărat modernă, unică în Transilvania, prin plastica generală mai severă,
clădirea Primăriei diferă

stabilit de Consiliul

de

lucrările

precedente ale celor doi

oraşului Târgu-Mureş

a impus „o

soluţie

clasic

arhitecţi.

Programul

echilibrată, inspirată

din modelele palatelor comunale medievale din Europa: o mare compoziţie orizontală,
simetrică, contrabalansată de o dominantă verticală, campanila", 319 cu o retragere de

la aliniamentul

străzii

pentru a se

obţine

acel

spaţiu

al

piaţetei.

Remarcabile aprecieri

privitoare la clădire sunt făcute în continuare de Paul Constantin,
„Construcţia

de mari dimensiuni, În

formă

de „ U",

aşezată

În centrul

320

care spune:

oraşului

pe patru

ANSJ Mureş, Acte tehnice, Pachet LXV (1904-1907), filele 8, 12, 17; LXVII {1904.1907) filele3-6, 8-9,
11-12, 14, 17, 117, 124, 127, 138.
317
Ibidem, Pachet LXIV (1904-1907), filele 5-6, 13-17, 22, 31, 35-36, 41, 46, 47, 59, 55. 64-65, 77; LXV
{1904-1907), filele 2, 13, 19, 36; LXVII (1904-1907), filele 122, 124, 130, 131.
318
Ibidem, Pachet LXIV (1904-1907), filele 25 şi 78. Din nefericire, cele două planşe cunoscute sunt
deteriorate aproape în întregime, cu unele segmente lipsă, fapt ce ne-a împiedecat să le putem
prezenta. Ele constituie etapa premergătoare în elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie şi de
detaliu ce se va elabora.
319
Paul Constantin, Arta 1900 în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1972, p. 103-104.
320
Ibidem, op. cit., 56-57.
316
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străzi,

nu se mai Înscrie În formula stilului Lechner, chiar

dacă păstrează

În câteva

puncte - aticul central şi cele laterale - forme curbilinii, festonate. Caracterul pronunţat
transilvănean al monumentului reiese, mai Întâi, din viziunea generală mai sobră, mai
aproape de spiritul arhitecturii populare şi cu deosebire al celei ţărăneşti de lemn.
Aspectul sever se datoreşte atât faptului că faţadele sunt aproape lipsite de decoraţie
până la coronament, ceea ce prilejuieşte o mai directă exprimare a structurii sale
tridimensionale, cât

şi,

cornişei

generale, zimţate, ce imprimă o Înfăţişare
unghiulară, geometrică
clădirii. La acestea se adaugă formele piramidale ale
acoperişului şi ale coifului ascuţit al campanilei, precum şi desenul motivelor
romboidale ce decorează acoperişul cu ţigle smălţuite ca un covor ţărănesc cu
ornamente geometrice. La aspectul specific mai contribuie apoi şi motivele florale
populare În relief, de

ceramică policromă,

Îndeosebi a

aflate În aticuri sau În frontoane, precum cele

de la brâul decorativ de la etajul al doilea.
Dar poate că cel mai caracteristic element al compoziţiei rămâne campanila,
direct inspirată din forma turnurilor zvelte de clopotniţă ale bisericilor româneşti de
lemn din Transilvania: de secţiune pătrată, cu balconul mult ieşit pe console şi având
stâlpi ce sprijină acoperişul piramida/ ascuţit, În săgeată. Este adevărat că astfel de
turnuri au apărut În arhitectura ţărănească de lemn ca urmare a Înrâuririlor edificiilor
gotice de piatră. Numai că, pe de o parte, <asemenea turnuri nu se găsesc decât În
Transilvania> În arhitectura populară, şi pe de alta <motivul turnului a găsit o
interpretare originală> la noi".
Faţă

stat la baza

schiţele

de

de proiect întocmite la 16 august 1905,

realizării clădirii, prezintă totuşi

unele

modificări

planşele

finale, care au

de detaliu,

însă păstrând

caracteristicile generale iniţial concepute de către cei doi autori. În plan, clădirea îşi
menţine
faţadei

al

forma general dreptunghiulară, cu un rezalit pronunţat în zona centrală a

principale. Turnul - campanila - de secţiune rotundă până la nivelul etajului li

clădirii şi pătrată

clădirea.

Cele

patru

dreptunghiulară.

latura

pe tronsonul superior, este situat la

Cele

laturi
două

principală, orientată

posterioară

ale

clădirii

circumscriu

laturi mai lungi ale
piaţă

spre

are 49 m lungime,

diferenţa

colţul

clădirii

însumează

dreapta, cum este

privită

interioară,

uşor

curtea

au lungimi de câte 57,50 m,

52 m lungime, pe când latura

provenind de la retragerea de la aliniament a
faţada principală

aripii din strada G. Enescu, începând din dreptul turnului. La
corpului central se
parter

şi sălii

află

rezalitul, cu

mărimi

de 16,70 x 5,85 m, destinat

de consiliu de la etaj, la rândul

dimensiuni de 6, 70 x 4,0 m. Partea

superioară

său

precedat de porticul

a porticului este

nivelul superior, care, prin intermediul balcoanelor laterale
mărginesc

sala

festivă.

Cele patru laturi ale

acele prelungiri de pe latura
pereţii

iar

posterioară,

exteriori este de 39,65 m

lăţimea

scărilor

şi

de 30,00 m de la limita

clădirii,

de 32,75 m de la
pereţilor şi

comunică

care, de

includ curtea

destinată

de la

trăsurilor,

cu

terasei de la
încăperile

această dată

interioară,

capătul

cu

intrării

a

ce

nu mai au

a cărei lungime de la

casei

scărilor

de onoare,

de 16 m de la capetele semicirculare ale

laterale.

201
https://biblioteca-digitala.ro

Dispusă pe patru niveluri: demisol, parter, etaj I şi etaj li, pe toate cele patru

laturi clădirea dispune de încăperile destinate birourilor, cât şi anexelor necesare. Pe
axa principală se află holul de intrare de la parter, cu scări monumentale, a cărui
soluţionare tehnică şi decorativă este aparte. De aici, prin intermediul coridoarelor

închise, se ajunge la încăperile clădirii. Pe cele două laturi mai lungi ale clădirii sunt
situate cele două intrări laterale, la rândul lor marcate de un uşor ieşind. De această
dată, intrarea în clădire se află la nivelul trotuarului, comunicând direct cu coridorul de
legătură al demisolului şi curtea interioară. La parter, clădirea are pereţii portanţi în

grosimi de 45 şi 60 cm, formele din plan fiind în bună parte preluate şi de etajul I şi
parţial de etajul li.

La colţul dreapta al clădirii, spre strada G. Enescu, după cum am

mai arătat, se află turnul - campanila, ale cărui planşe de arhitectură au fost întocmite
în anul 1906, odată cu cele ale clădirii. 321 Turnul are o înălţime de 53 m la nivelul
coifului ascuţit şi de 59,50 m la vârful săgeţii. În întregimea sa, turnul are o structură
masivă, cu pereţi din beton şi cărămidă, în grosimi de 1,50 m la nivelul parterului, 1,35

m la nivelul etajului li al clădirii, iar pe măsură ce se înalţă se subţiază până la 0,70 m
grosime la nivelul consolei, pe care se sprijină balconul turnului.

322

Accesul este

asigurat prin uşa de fontă, situată la colţul semicilindric al turnului, de unde porneşte
scara spiralată de beton armat, cu 67 trepte. La capătul acestui prim tronson de scări
se află palierul luminat de fereastra mare semicirculară, de unde, printr-o altă scară
spiralată,

placă

de

această dată

din

fontă

următor.

cu 24 trepte, se ajunge la palierul

Aici, o

face cunoscute câteva date privitoare la turn: anul construirii turnului - 1906;

înălţimea

turnului - 55 m; înălţimea la care se află terasa - 35 m; numărul total de

trepte - 202.

Următoarea scară,

tot de beton, cuprinde 92 trepte

şi

este

nouă

rampe, la

capătul

turn,

remarcăm

brâul de sub registrul balconului, întrerupt pe mijlocul

împărţită

în

acesteia aflându-se antreul balconului. Ca forme decorative la
fiecărei

laturi de

ferestrele înguste şi înalte, ca nişte fante, format din elemente pătrate din ceramică
policromă, precum şi triplele colonete de pe cele patru laturi ale balconului turnului. În
spaţiul

balconului turnului se află cele patru clopote, aşezate câte două

sudică şi

de nord.

Două

cu o înălţime de 40 cm

clopote sunt mai mari, a căror

şi două

clopote mai mici, cu

tot de 40 cm. Toate cele patru clopote

circumferinţă

circumferinţa

"Acest clopot a fost turnat pentru uzul locuitorilor

oraşului

şi

este de 115 cm

de 80 cm

conţin aceeaşi inscripţie,

pe partea
şi înălţimea

în traducere fiind:

regal liber

Târgu-Mureş

În

anul 1908 În timpul primarului Dr. Bernady Gyorgy. A fost turnat de Thuri Ferenc la
Budapesta În anul 1908" Pe partea

opusă

a clopotului se

află următorul

text:

,,În această perioadă membrii Consiliului orăşenesc au fost viceprimarul Glofbauer
Aurel, consilierii Nagy lmre şi Darko Akos, Dr. So6s Laszlo notar şef şi Dr. Bodol/a Ferenc

ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXVII (1904-1907), filele 14, 15, 16.
Potrivit releveului turnului, întocmit de SC. „PROIECT" SA, pentru efectuarea unor reparaţii la clădire
şi turn (proiect nr. 6. 271. 0/2005, autorizate cu nr. 407 /10173/2005 de către Primăria Municipiului

321
322

Târgu-Mureş.
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procuror şef". 323
Deşi
prezintă

aproximativ în
faţă

un stil deosebit

arhitecţi,
aparţin

realizată

aceeaşi

perioadă,

construcţii

de unele

Primăria

Târgu-Mureş

din

aflate la Oradea, ale celor doi

precum complexul „Vulturul Negru", care a preluat cunoscutele forme ce
Clădirea

„stilului Lechner".

de la

Târgu-Mureş,

spre deosebire de edificiile

tratate în forme vesele, ea este sobră, formă impusă de programul cu tentă oficială,
care reclama un echilibru compoziţional şi gravitate. În schimb, cu excepţia turnului ce
pare a fi lipit de
două

clădire,

concepută

este

aripi laterale, limpede concepute.

simetric: corpul rezalitului principal
Remarcăm decoraţiile

nivelul superior al ferestrelor de la parter, constând din soclul de
ridică

până

mărginesc

cele

până

demisolului

piatră naturală

la

ce se

în punctul de pornire a semicercului ferestrelor corpului central ce

intrarea în clădire, precum şi ale ferestrelor demisolului aripilor laterale.

Deasupra acestui registru se

află

brâul de

cărămidă aparentă,

care

conturează

un simplu chenar ferestrele parterului. Deasupra terasei porticului, ce se
piatră naturală,

picioare masive din
ferestrele

şi

sălii

cu câte un balcon, ce se
cărora

trei trepte, în dreptul

fondul alb al corpului central se
formă dreptunghiulară,

precum

sprijină

află

şi

centrală.

Pe ambele

pe console din

află şi uşile încăperilor

se

sprijină

pe

cu deschideri arcuite, cele trei axe sunt marcate de

festive, larg dimensionate, îndeosebi aceea

prelungită

terasa este

printr-

laterale

sălii

piatră

de

părţi,

retrase în

şedinţe.

Pe

restul golurilor, constituind ferestrele etajului I, de

cele de la etajul li, semicirculare, la rândul lor fiind

încadrate de un brâu decorativ identic cu cel întâlnit la turn. Toate ferestrele corpului
şi

central

ale celor

două

aripi laterale au ancadramente decorate cu elemente din

ceramică policromă. În schimb,

tronsoanelor unde sunt situate

cele două aripi laterale ale clădirii, cu excepţia
intrările,

ce au elemente decorative identice cu cele

întâlnite la corpul central, la parter au ferestre semicirculare cu un pervaz înclinat
căptuşit

cu

ţiglă smălţuită

formă dreptunghiulară,

iar la etajul I, ferestre de
elemente decorative din
sobră.

de culoare verde, ce nu sunt contrazise de forma chenarelor,
ceramică.

Deasupra acesteia se

află

Deci,

plastica

până

cu ancadramente cuprinzând

la coronament,

zimţată, formată

ale aripilor laterale, decorate cu elemente florale din

aceleaşi

decoraţia clădirii

este

din frontoanele triunghiulare

ceramică policromă,

ale capetelor

aripilor laterale, la rândul lor decorate policrom. Corpul frontal este marcat de aticul
central

şi

cele laterale, care

Sub nivelul

streşinii,

arcaturi, câte trei, ce

păstrează

formele curbilinii, festonate, ale stilului Lechner.

pe linia

inferioară

creează

un efect de clarobscur, elemente întâlnite

cum am mai

arătat.

repezi, într-un ritm geometric, ale

căror

nivelul balconului,

după

a aticurilor, corpul central este decorat cu
Totul se încheie cu
învelitoare din

323

şi

la turn la

acoperişurile

ţigle

în pante

policrome (verde,

„Ezen harang ontetett I Marosv6s6rhely szabad kir61yi v6ros kozonsege reszere 1908 evben I Bern6dy
Gyorgy polg6rmestesege idejeben I ăntătte Thzry Ferenc Budapesten 1908", „Ebben az id6ben /
Glofbauer Aurel polg6rmester helyettes I Nagy lmre, Dark6 Akos Tan6csosok /Dr. So6s L6szl6 f6jegyz6
es Dr. Bodolla Ferencz / tiszti /6ugyesz voltak a V (6rosi) Tan6cs tagjai". După studiul istoric a lui
Kimpian Annamaria, „Sediul administrativ al Consiliului Judeţean Mureş Clădirea Prefecturii. Fosta
Primărie din Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, 2007, p.15, aflat în copie şi în posesia autorului.
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portocaliu, alb) dă impresia ţesăturii unui covor ţărănesc, conferind edificiului un
aspect pitoresc.
Interiorul, şi anume holul central, a cărui intrare se află la o cotă superioară
acceselor laterale, este marcat de mai multe elemente istoriciste, între care remarcăm
bolţile montate pe nervuri stelare şi coloanele de marmură cu capitel compozit ce le
sprijină. Deosebit ca formă este scundul stâlp de la începutul rampei scărilor, aidoma
unui vas baroc. În totalitatea sa holul principal portă amprenta stilului secession, de
această dată aparţinând mai degrabă viziunii sinuoase, cum întâlnim la lămpile de
bolţi, banca de piatră şi parapetul scării, atât de bine descrise de acelaşi Paul
Constantin: Lămpile, de fapt mari plafoniere aşezate În centrul bolţilor, arată ca nişte
farfurii cochiliforme sau flori fantastice, total acoperite cu decoraţie liniară pictată,
alcătuită din spirale dispuse radial. Spirala este, de altminteri, unicul motiv al Întregii
decoraţii murale. Celelalte două elemente sÎnt de-a dreptul onirice! Banca de piatră
sprijinită pe trei picioare zoomorfe - labe de animal - flancată de două aripi de
heruvim desfăşurate: din stuc aurit, şi având ca spătar un mare ancadrament reliefat,
În potcoavă ondulată, terminat la partea superioară cu un scut Între volute - toate
aurite - pare un amestec ciudat de rococo cu stil asirian. Iar partea superioară a
parapetului de piatră, ce brodează scara, sugerează fie valuri de stofă grea desfăşurată
şi Împietrită, fie o gigantică şi monstruoasă omidă ce lunecă, ondulându-se de-a lungul
324
celor trei aripi ale scării de onoare".
Pe spătarul de deasupra băncii se afla o placă din marmură, a cărei inscripţie
/1

făcea

referiri la cei care au participat la realizarea clădirii, şi anume: 11 Construită prin
devotamentu/ locuitorilor oraşului liber regal Târgu-Mureş, Între anii 1906-1908, În
timpul primarului Bernady Gyărgy, după planurile arhitecţilor din Budapesta, Komor
Marcel/ şi Jakab Dezso, sub supravegherea inginerului şef al oraşului Flesch Adolf şi
Rad6 Sondor, cu
tânăr,

execuţia

Întreprinderii inginerului

Întreprinderea de lemn Mesztiz Mihaly

tinichigiul Nagy Karoly, lăcătuşii

şi

târgumureşean

Csiszar Lajos cel

Fiii, pietrarul Gerstenbrein Tamas,

Ko6s Ferencz, Viktor Geza, zugravii Nagy Jeno şi

Dezso, sculptorul Barabas Gergely, Întreprinderea de ceramică Zsolnay Vi/mos,
Întreprinderea Maghiară de Fier şi Lămpi, turnătorul clopotelor Thury Ferenc. Zidari au
fost: meşterul zidar Ambrus Janos şi meşterul tâmplar Asztalos Janos. Lucrările de
asfaltare au fost făcute de Societatea Maghiară de Asfalt pe Acţiuni, mobilierul a fost
proiectat de Thoroczkai Wigand Ede. "

325

În anul 1907, clădirea este înzestrată cu vitralii, realizatorul acestora fiind R6th
324

Paul Constantin, op. cit., p.105-106.
„EpO/t I Maros-Vasarhely Sz.(abad) Kir.(6/yi) I Varos kozonsegenek / aldozatkezsegeb61 / az 19061908 evekben I Dr. Bernady Gyorgy I polgarmester idejeben I Komor Marcel/ es Jakab Dezs6 I budapesti
epiteszek tervei szerint / Flesch Adolf v.(arosi) f6mernok es Rado Sondor tb. v.(arosi) f6mernok /
ellen6rzese mellett I ifj. Csiszar Lajos Marosvasarhely epit6mester valla/ataban I A szakmunkakat Komor
Marcel/ es Jakab Dezs6 muvezetese a/att / ifj. Csiszar Lajos epitesmester, Mestitz Mihaly es Fiai/ aszta/os
gyarosok. Gerstenbrein Tamas k6farag6 mester I Nagy Karoly badogos, Ko6s Ferenc, Victor Geza /
lakatosok, Nagy Jeno es Dezs6 szobafest6k I Barab6s Gergely szobrasz, Zsolnay Vi/mos/ keramiai gyara.
Magyar Fem - es Lampagyar, Muller Janos ara es / Thury Ferenc harangont6k vegeztek / Pal/erok vo/tak:
I Ambrus Janos k6mives mester es I Asztalos Janos acsmester I Az azsfalt - munkakat a Magyar Asphalt
Reszvenytarsasag vegezte /a bUtorokat Thoroczkai Wigand Ede tervezte." După Kimpiăn Annamăria,
op. cit., p.11-12.
325
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Miksa (1865-1944), renumit artist în vitralii şi mozaicuri, în operele sale căutând să
şi

accentueze rolul primordial al culorii

scărilor

inferior al ferestrei de la palierul

demolate, pentru a permite construirea

al cadrului de plumb. Pe sticla registrului
de onoare, sunt redate imagini ale caselor

Primăriei.

Către sfârşitul realizării construcţiei,

în vara anului 1907 se

lansează

concursul

pentru executarea proiectului de mobilare a sălii de consiliu. În lunile august şi
septembrie sunt

făcute

propuneri din Budapesta de Gelb M,
şi industriaşul

din Oradea arhitectul Riman6czy Kalman jr.,
La 23 decembrie primarul
considerată

final fiind

înformează

cea mai

consiliul

că

două străzi

clădirii, considerăm că
oraşului.

câţiva

La

s-a

flanchează

ce

desăvârşit

prima

Liviu Rebreanu

etapă

şef

oraşului,

al

în

clădiri

străzi

(notată

Flesch Adolf,

şi

Deak Ferenc
piaţetei

din

faţa

de formare a noului centru civic al
configuraţii

situate spre strada Cuza

a

Pieţii

Vodă şi

pe tronsonul dintre strada Gh. Doja (str.

ca „strada

deschisă

propunerea pentru traseul viitoarei străzi Iuliu Maniu.
inginerul

stradă

se trece la formarea actualei

stabilirea noului aliniament al acestei
şi

Fiii.

ofertă suplimentară,

a depus o

edificiul, inclusiv crearea

Victoriei, prin demolarea unor corpuri de
Sandor Janos)

şi

avantajoasă.

distanţă

ani

Fiul, Malomsoky J6zsef,

local Mestitz Mihaly

Prin construirea Palatului administrativ din fosta
deschiderea celor

şi

prezintă

o

326

primă

spre
La

oraşul

nou"), inclusiv

11 decembrie 1910,

propunere de amenajare a

-

fostei

străzi

Deak Ferenc, cu deschiderea actualei

la intersecţia cu strada Cuza Vodă.

327

străzi

Iuliu Maniu, pe tronsonul

Tot cu aceeaşi dată, Flesch Adolf întocmeşte

planul de amenajare a teritoriului cuprins între actuala
Vodă şi strada Primăriei, mai nou creată.
crearea

străzilor

a actualelor
şi

Bulgarilor

verzi din

Piaţa

Piaţă

Victoriei, strada Cuza

Sunt prezentate propunerile pentru

Victoriei, spre strada Cuza

Tuşnad,

Vodă şi

precum

dintre

şi

străzile

Iuliu Maniu.

Rând pe rând sunt construite
stradă

Pe noua

328

Liviu Rebreanu, Bulgarilor, Iuliu Maniu, Tineretului,

spaţii

până

şi

principalele

clădiri

publice sau

clădiri

de locuit.

George Enescu, între anii 1909-1911, este construit Palatul

Pensionarilor, iar între anii 1911-1913, este edificat monumentalul Palatul Culturii, ce
închide pe latura respectivă piaţeta creată. Între anii 1909-1911, sunt construite şi cele
trei

clădiri

de locuit, fiecare cu câte 2 etaje, realizate în stil secession, din

piaţa

Victoriei: nr. 31 (1909), nr. 32 (1911) şi nr. 34 (1910-1911). Între anii 1911-1912, este
edificată

Camera de

Victoriei nr. 5,

Comerţ şi

clădirea

Industrie, iar în anul 1913, Banca „Albina" din

cu turn din strada Liviu Rebreanu nr.1, precum

ucenici din strada Iuliu Maniu nr. 4. Cu aceste
străzilor

ce

derivă

construcţii, Piaţa

din aceasta, devine principalul punct de

vedere arhitectural - turistic, - cât

şi

atracţie,

Piaţa

şi Căminul

Victoriei

şi

de

zona

atât din punct de

cel administrativ sau comercial.

ANSJ Mureş, Consiliu oraş, pachet 570 {412-870), nr. 539/1911, fila 5. Potrivit schiţei pieţii, întocmită
anterior anului 1910.
327
ANSJ Mureş, Consiliu oraş, fila 6.
328
Ibidem, pachet 571 {871-1728), nr. 1070/1911, fila 3.

326
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10. Proiectul cu moto „lren". a - Faţada principală; b - Plan parter.
11. Proiectul cu moto „Scara bifurcată". a - Faţada principală; b - Plan etaj; c - Plan
parter
12. Proiectul cu însemnul „X". a -

Faţada principală;

13. Proiectul cu moto „Cetatea secuilor''. a 14. Proiectul cu moto „Bethlen Gabor''. a -

b- Plan parter.

Faţada principală;

Faţada principală;

b- Plan parter

b - Plan parter

15. Proiectul din 16 august al lui Komor Marcell şi Jakab Dezs6. a - Plan demisol; b
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16. Proiectul din 16 august a lui Komor Marcell

şi

Jakab Dezso; a - Plan etaj I; b -

Plan etaj li
17. Proiectul autorizat al lui Komor Marcell

şi

Jakab Dezso. Plan demisol

18. Proiectul autorizat al lui Komor Marcell

şi

Jakab Dezso; Plan parter

19. Proiectul autorizat al lui Komor Marcel

şi

Jakab Dezs6. Plan etaj I

20. Proiectul autorizat al lui Komor Marcel

şi

Jakab Dezs6. Plan etaj li

21. Proiectul autorizat al lui Komor Marcell şi Jakab Dezso. Plan faţada principală
22.

Clădirea

noii

Primării

în anul 1908

23.

Clădirea

noii

Primării

în anul 1911, împreună cu Palatul Pensionarilor

24. Releveul turnului, întocmit de SC. „Proiect" S.A. a - Secţiune verticală prin turn;
b- Secţiune prin balconul turnului
25. Releveul turnului. întocmit de SC „Proiect" S.A. Secţiuni orizontale la diferite
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29. Detalii

faţadă principală.
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Faţada principală:

b -

ABSTRACT
THE ADMINISTRATIVE PALACE -AN ARCHITECTURAL MONUMENT IN SECESSION
STYLE, THE PALACE OF THE PREFECTU RE ANO OF THE COUNTY COUNCIL
(Former Town Hall of municipe Târgu-Mureş)

Located in Victory Square # 2, the Administrative Place of

Mureş

County

Prefecture and of the County Council was built in the years 1906-1907, originally as a
new seat for the Town Hall in

Târgu-Mureş.

Creation of the notorious architects Komor Marcel land Jakab Dezso from
Budapest, the building i sone of their most successful architectural works in Secession
style, remarkable for the huge, symmetrical horizontal composition and the vertical
detail - the steeple. There are a few curvilinear shapes too, an influence of the Lechner
style, conveying a general more austere sight and definite influences of peasant wood
architecture, especially on the steeple, which is directly

inspired from Romanian

churches in Transylvania.
Once the Town Hall had been completed, it was initiated the shaping of the
new cicic center, by planing the area, ope-ning up new streets and building some
remarkable public and housing edifices, almost all of them in Secession style:
theCultural Palace, the Farmers'Bank, „Albina" Bank, The Chamber of Commerce and
lndustry, etc.
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SJil seeession

IIIIIIIIl Stil ncobrincoveaes<: LJ Stil modem

,
I . Fosta Primaric; 2. Palatul Culrurii; 3 . Pal.atul funeţionarilor, 4. Camera de Comerţ şi
Industrie; 5. Banca Albine; 6, 7, 8. Clădiri de locuit; 9. Cămin de ucenici; I O. FOSlll Prefcctură;
11. Fostul cămin de ucenici ,.Avram Iancu"; 12. Biserica Greco-Catolic!; 13. CIMiri modeme

Planul de situaţie cu cartarea clădirilor din Piaţa Victoriei,
fostă strada Deak Fere111cz

Maro

~ Vă.'iărh

ly.

Primăria

în anul 1910
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Amplasamentul Primăriei

Planul de situaţie cu clădirile demolate (Numerele
încercuite reprezintă numărul poştal al imobilelor

Imagine a străzi i Dea k Ferencz înainte de demola rea case lor
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a

Proiectul lui Komor Marcell şi Jakab Dezso
a - Faţada principală; b - Secţiune
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a

„t

I

.

~~~~~~~~

b

Proiectul lui Komor Marcell şi Jakab Dezs6
a - Faţada posterioară; b - Plan parter; c - Plan etaj
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b
Proiectul lui Sebestyen Artur.
a - Faţada pr'i ncipi)lă.; b - Plan parter
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a

----- ----r
'

b
Proiectul lui Bobula Janos.
a - Perspectivă; b - Plan parter
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Proiectul lui Toaso Pal.
b - Plan parter; C - Plan etaj

Perspectivă ;

214

https://biblioteca-digitala.ro

a

,.

'.

'
L
I

L .· ·

Proiectul cu moto „tren"
a - Faţada principală; b - Plan parter
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a

c

b

a-

Proiectu l cu moto „Scara bifurcată".
b - Plan etaj; c - Plan parter

Faţada principală;
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b
Proiectul cu însemnul „X" .
a - Faţada principală ; b - Plan parter
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b
Proiectul cu moto „Cetatea secuilor".
a - Faţada principală; b - Plan parter
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Proiectul cu moto „Bethlen Gabor".
a - Faţada principală; b- Plan parter
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Proiectul din 16 august 1905 a lui Komor Marcell şi Jakab Dezso.
a - Plan demisol; b- Plan parter
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Proiectul din 16 august 1905 a lui Komor Marcel! şi Jakab Dezso.
a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
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Proiectul autorizat a lui Komor Marcel! şi Jakab Dezso.
Plan demisol
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Proiectul autorizat a lui Komor Marcell şi Jakab Dezs6.
Plan parter

223
https://biblioteca-digitala.ro

Proiectul autoriza t a lui Komor Marcel! şi Jakab Dezso.
Ptan etaj I
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Proiectul autorizat a lui Komor Marcel!
Plan etaj li
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şi

Jakab Dezso.

Proiectul autorizat a lui Komor Marcell şi Jakab Dezsâ.
Plan faţada principală
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Maro::;-Văsârbcly
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Clădirea

noii

primării

· a

r

în anul 1908

M ROS \ĂSArm ELY.
A vă.ros szekhâza es :i nyugdijpalota.

Clădirea

noii

primării

în anul 1911, împreună cu
Palatul Pensionarilor
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Releveul turnului întocmit de SC. „ PROIECT"" S.A.
a - Secţiune verticală prin turn; b - Secţiune prin
balconul turnului

a
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Releveul turnului întocmit de SC. „PROIECT" S.A.
Secţiuni orizont ale la diferite cote de înă lţime
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b

a
Releveul turnului întocmit de se. „PROIECT" S.A.
a - Faţada principală; b =Porticul, aspect actual
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN TÂRGU-MUREŞ,
MONUMENT REPREZENTATIV AL ARTEI 1900
În strada Primăriei nr. 1, în plin centru civic al municipiului Târgu-Mureş se află
clădirea

Comerţ şi

Camerei de

realizate în acest

oraş,

Industrie, una dintre cele mai semnificative

construcţii

în perioada noului stil „Arta 1900", respectiv secession, din

etapa a doua.
sfârşitul

Spre

domeniul artistic se

secolului al XIX-iea, într-o lume ce se considera

căuta

occidentală

în Europa

schimbarea

şi

centrală,

modalităţilor

de exprimare, între anii 1880-1910

29

cum mai este definit, a dovedit de la

început o mare putere de întindere, el nefiind un fenomen de trecere, ci
mişcare autonomă, atotcuprinzătoare

de o putere

şi

reprezintă

„o

o amploare rar Întâlnite În

30

După Paul Constantin,
organicistă,

majore, una
cu linie

în

formele arhitectonice moderne opunându-se

eclectismului. Noul stil, sau „Arta 1900", 3

istorie" 3

"nouă",

dreaptă

acest curent se

331

noul curent artistic poate fi împărţit în două tendinţe

cu linii sinuoase (perioada

(perioada

geometrică),

caracterizează

prin

florală),

între anii 1870-1900,

între anii 1900-1914.

căutarea

Apărut şi

şi

una

în Transilvania,

izvoarelor tradiţionale sau folclorice,

vădit

influenţat de secession-ul vienez, de cel din Ungaria sau Jugendstil-ul german. În

Transilvania,

şcoala

occidentală,

la rândul ei cunoscând cele

curbilinie

noului stil de

(florală), durează până

budapestan Lechner ădon

arhitectură pătrunde
două

ceva mai târziu decât în Europa

perioade stilistice. Prima

pe la anii 1907-1908, sensibil

perioadă,

influenţată

de arhitectul

(1845-1914). A doua perioadă, aceea geometrică, cu

motive reduse la maximum, a început în primul deceniu al secolului al XX-iea, ai
reprezentanţi

La
artistice,

de

seamă

Târgu-Mureş,

332

aceea

şi

au fost K6s Karoly

cărei

Thorockai Wigand Ede.

noul stil devine unul dintre cele mai populare curente

începând cu anul 1900, când este realizată fosta Bancă Agrară din Piaţa

Trandafirilor nr. 26,

până după

anul 1915. Este perioada în care s-au construit

numeroase edificii publice, cum ar fi, sedii administrative
(Palatul Culturii),

construcţii şcolare

(patru

şcoli

(Primăria), locaşuri

de

cultură

primare, Colegiul Reformat, Gimnaziul

Titulatura „Arta 1900'' în diferite ţări este de o mare diversitate, dintre care, le întâlnim sub definiţia
de „Art Nouveau" în Franţa, „Jugendstil" în Germania, „Sezessionn" sau „Secession" în Austria, sau
„Secessio" în Ungaria
330
Paul Constantin, Arta 1900 în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1972, p.9.
331
Ibidem, p.43-44
332
Despre realizările din perioada Secession la Târgu-Mureş a se vedea: Man Ioan Eugen, Târgu-Mureş,
Istorie urbană, Din anul 1850 până la Primul Război Mondial, li, Ed. Nico, 2009, p. 262-429

329
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Romano-Catolic, Şcoala Normală, Şcoala de Cadeţi), construcţii sanitare (Spitalul-azil
pentru Copii, Spitalul Militar) etc, precum şi case de locuit, în formele caracteristice
celor două perioade. Camera de Comerţ şi Industrie constituie una dintre cele mai
valoroase construcţii de interes comun, realizate în forme geometrice şi este creaţia
cunoscutului arhitect Thorockai Wigand Ede.
Considerăm necesară cunoaşterea unor date cu privire la viaţa şi activitatea
acestui arhitect, 333 dar şi pictor, decorator şi teoretician de artă. Se naşte în anul 1870
la Pesta (Budapesta). Între anii 1904-1905, arhitectul creează primele opere personale,
arhitectură interioară şi mobilier, care s-au bucurat de aprecieri deosebite. Acestea s-

au datorat şi faptului că, în bună parte, arhitectul a „fost printre primii ce au Încercat
viziunea engleză Modern Style, În Ungaria". În anul 1907, arhitectul se mută la TârguMureş, ca în anul următor să se căsătorească cu Kegl Margit, nepoata lui Bernady
Gyărgy,

primarul oraşului. unde realizează mai multe construcţii, concomitent cu
studierea arhitecturii populare locale. Astfel, sunt realizate Camera de Comerţ şi
Industrie (1909), casa dr. Schmidt din strada Eminescu nr. 3, casa „Eros Joska", din

strada Bradului nr. 10, casa „Csiszer Berci" din strada Argeşului nr. 19, casa Flăcăilor
din strada Stelelor nr. 5. A creat şi alte lucrări, ca de exemplu Casa de Cultură din
Săvădisla, judeţul

Cluj, şcoala din Dileul Nou (Magyardello), şcoala din Glodeni

(Saromberke), ambele din judeţul Mureş etc. Între anii 1912-1913, împreună cu
pictorul Muhits Sandor (1882-1956), realizează vitraliile Palatului Culturii din TârguMureş. În anul 1914, arhitectul părăseşte definitiv Târgu-Mureşul, unde a activat timp

de şapte ani. Moare în anul 1945, la vârsta de 75 de ani.
Scopul studiului este o încercare de a clarifica unele aspecte tulburi sau
necunoscute din trecutul clădirii în care se află această instituţie. Camerele de Comerţ
şi

Industrie din Transilvania au fost

înfiinţate

în baza legii nr. VI,

aprilie 1868 şi aprobată de Camera Deputaţilor la 4 mai 1868.
mare

importanţă

pentru

viaţa economică

circumscripţiei Târgu-Mureş,

din Cluj, având în
1875,

să ajungă

ca unitate

componenţă,

a

oraşului

subordonată

pentru început, un

este

334

de 470

la 30

Un monument de

înfiinţarea

Camerei de

număr

promulgată

în anul 1869 a

Comerţ şi
meseriaşi,

Industrie
ca în anul

la 858 membri.

În aceste condiţii, în anul 1891 este creată Camera de Comerţ şi Industrie şi la
Târgu-Mureş, care, la 9 februarie, a aceluiaşi an îşi ţine prima şedinţă. 335 Prin
regulamentul de aplicare a legii, autoritatea acestui organism întinzându-se asupra

Despre viaţa şi activitatea arhitectului a se vedea lucrările lui : Kaiser Anna, Thorockai Wigand Ede
szekely fă/de munk6i, în Epites-epiteszet-tudomany, Budapest, 1979, nr. 3-4.
334
O istorie a Camerei de Comerţ şi Industrie din Târgu-Mureş a întocmit-o Gheorghe Nan, Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Mureş. Trecut, prezent şi viitor. Monografie, Târgu-Mureş, Ed. Tipomur,
333

2000.
335
„A marosv6s6rhelyui Kereskedelmi es lparkamara 1891, evi febru6r h6 tartott I rendes kozgyiilesenek
Jegyzokonyve", Procesul-Verbal al Adunării generale a Camerei de Comerţ şi Industrie din anul 1891,
aflat la ANSJ Mureş, Biblioteca documentară.
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scaunelor secuieşti: Mureş-Turda, Odorhei, Ciuc şi Trei Scaune,
economică

336

a căror înapoiere

se datora şi războiului vamal al Austriei cu România, ce s-a terminat în

1893. Într-o primă etapă, noua instituţie nu avea un sediu anume. Cercetând
documentele de arhivă, s-a constatat că în şedinţa din 7 octombrie 1905, Consiliul
Local Târgu-Mureş, a luat în discuţie solicitarea Camerei de Comerţ şi Industrie, prin
corespunzător,

care aceasta cere donarea unui teren în vederea construirii unui sediu
menţionând

faptul

că

în

ţară

instituţii

sunt deja 18 asemenea

care au sedii proprii, la

timpul potrivit ele fiind sprijinite de consiliile locale. Având în vedere solicitarea,
Consiliul Local, luând în discuţie punctul ordinei de zi nr. 140/6883, din 7 octombrie
1905,

arată că, ţinând

comerţului şi

seama de activitatea

industriei din

oraş

se

„oferă

instituţiei

Camerei de

respective pentru dezvoltarea
Comerţ şi

Industrie un teren de

circa 800 mp, situat În strada Sondor Janos, Între şcoala Industrială de stat şi şcoala
337
elementară, În scopul construirii sediului".
Este terenul situat în actuala stradă
Crinului nr. 2, cu frontul spre strada Gh. Doja, aflat între
Grupul

Şcolar

„Avram Iancu" (nr. 13-15). Acordul este dat

doi ani de la aprobarea ministrului de Interne, sediul
suplimentară

oraş,

Şcoala Generală

a

instituţiei

respective de a fi

să

ajutorată

primarul Bernady Gyorgy s-a opus categoric,

condiţionat

fie realizat.

cu

nr. 2 (nr.11)

ca, în termen de

Faţă

de solicitarea

cărămida necesară

arătând

faptul

că

o

de

către

eventuală

admitere a cererii, „ar crea un precedent periculos care ar periclita rentabilitatea

veniturile fabricii de cărămidă, ar declanşa utilizarea acestei căi de
338
instituţii culturale şi de binefacere".

şi

către

şi

biserici şi alte

Într-adevăr, înfiinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie a determinat sporirea
producţiei

la o serie de articole, între anii 1880-1900 fiind înregistrate sporuri de 116%

la producerea de cărămizi, sau de 125% la fabricarea cherestelei, etc. 339 În anul 1900,
la

Târgu-Mureş

un muncitor, ca

existau 1313 întreprinderi,

însă

după

acestora

un deceniu,

lucrau fără muncitori auxiliari.
meritul în

obţinerea

La o

acestor

jumătate

de an

şi

340

numărul

50, 74% dintre acestea lucrau
să ajungă

fără

nici

la 1480, din care 50,67%

Oricum, Camerei de Comerţ şi Industrie îi revine

a altor rezultate din domeniul economiei

distanţă,

la 4 aprilie 1906, în

şedinţa

şi comerţului.

de Consiliu se pune

din nou în dezbatere donarea terenului pentru Camera de Comerţ şi lndustrie. 341 În
şedinţa

din 28 aprilie 1906, luându-se în

discuţie

actul de donare, se emite contractul

de donaţiune, nr. 61/2231. Consiliul Local donează Camerei de Comerţ şi Industrie
terenul „cuprins În CF. nr. 3374, A+ord. 94, top nr. 4681/1, precum

prezent teren public, nr. top. 4183, care pe

schiţa figurează

şi

cel din CF. nr. 3, În
cu nr. top 3832/2 nou, cu

Judith Pal, Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-iea, Cluj-Napoca, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 1999, p. 191.
337
ANSJ Mureş, Registrul cu Procesele-Verbale ale Adunării generale ale Consiliului Legislativ al
Municipiului Tg.Mureş, (în continuare: ANSJ Mureş, Procese-Verbale) 1905, vol.85, p,154. Text preluat
după traducerea lui Borbely Andrei aflată în copie în arhiva autorului.
338
Ibidem, p. 154.
339
Pal Judith, op. cit., p. 194.
340
Ibidem, p. 206-207.
341
ANSJ Mureş, Procese-Verbale, anul 1906, nr. 42/2231, pag. 47 verso
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suprafeţe de 125 stp, nr. top nou 4921/1/2, cu suprafaţa de 95 stp, nr. top nou 4183 cu

97 stp. " 342
Consiliul Local Târgu-Mureş, în urma dezbaterii în şedinţă a punctului nr.
98/1906, stabileşte cedarea terenului prin donare, în vederea construirii sediului
Camerei de Comerţ şi lndustrie. 343 Curând, în şedinţa din 15 decembrie 1906, sesiunea
a XII-a,

la punctul şedinţei de zi nr. 138/1906, se dezbate contractul de cedare a

terenului cu scopul donării acestuia Camerei de Comerţ şi lndustrie.

344

Probabil, amplasamentul nu a convenit, fiind retras faţă de noul centru civic al
oraşului, şi oarecum insular, fiind mărginit de străzile adiacente: Gh. Doja, Crinului, B-

dul 1848, fără posibilităţi de noi extinderi. Această afirmaţie o bazăm pe faptul că, în
anul 1910 se ia în discuţie un nou amplasament, cel actual, din strada Primăriei nr. 1. În
şedinţa din 3 decembrie 1910, Comitetul Legislativ al Oraşului a luat în discuţie

proiectul de hotărâre pentru un contract de vânzare-cumpărare imobiliară cu Camera
de Comerţ şi Industrie, respectiv a unui teren cu un front „de 27 m Întregit cu o fâşie de

3 mp la faţadă, cu scopul de a construi sediu, pentru o supraplată de 1000 coroane
(adică unamie coroane), deci În total 6000 (şase mii) coroane potrivit hotărârii adunării
generale nr. 31/2679/1910"„. ,,În Înţelesul contractului de schimb imobilul, cuprins În
CF. 2333 Târgu-Mureş, A+ 1 notat cu nr. top. 769, 770/1, constituie parte integrantă a
imobilului notat cu top. 770/2, nou, În continuare imobilul cuprins În CF. 3374 TârguMureş,

A+ 187 notat cu nr. top. 767, 768/1, 768/2, notat cu noul nr. top 767/3, face

parte din cel cedat, În temeiul hotărârii Adunării generale nr. 61/2231/906, În favoarea
Camerei de Comerţ şi Industrie, În scopul edificării sediului, pentru 6000 (şase mii)
coroane se

transferă

pentru totdeauna dreptul de proprietate În

condiţiile

determinate

prin contract". În final, se îndrumă executivul consiliului să publice hotărârea şi să o
înainteze pentru autentificarea Procesului-Verbal.
Prin cererea

întocmită

345

la 24 octombrie 1910,

29 octombrie 1910, Camera de

Comerţ şi

înregistrată însă

Industrie

solicită

sub nr. 8995, la

Consiliului

Oraşului

aprobarea proiectului în vederea construirii în strada Regina Elisabeta (actuala str.
Primăriei nr. 1), a propriului sediu.
vecinătatea

346

Potrivit planului de situaţie, clădirea se află în

mai multor monumente, fie în formele stilului secession A. Camera de

ANSJ Mureş, Procese-Verbale, anul 1906, p. SO, 67/2, 71/2. Text preluat după traducerea lui Borbely
Andrei, aflată în copie în arhiva autorului
343
ANSJ Mureş, Procese-Verbale, 1906,. Întrucât din registru lipsesc paginile cu dezbaterea ordinelor de
zi nr. 89 la 105, nu cunoaştem comentariile şi hotărârile luate la punctul nr. 98/1906, ci doar rezumatul
consemnat la indexul alfabetic, litera K: „Kereskedelmi es iparkamarai reszere szekh6z epites czeljaiara
atengedett teriiletre vonatkoz6 6j6ndekoz6s szerzădes".
344
Ibidem, 1906, p.140-147. Tot la indexul alfabetic, pentru punctul nr. 138/1906, este notat:
„Kereskedelmi es iparkamarai szekh6z czeljara 6tendesett teriiletve vonatkozo ajendekoyan szerzădes
t6rgyal6sa".
345
Ibidem, anul 1910, dosar 90, p. 313-316, 342. Text preluat după traducerea lui Borbely Andrei, aflată
în copie în arhiva autorului
346
„„. ide mellekelt terv szerint az Erzsebet uton epitendo kereskedelmi es ipar kamara epiteschez az
engedelyl megadni meltzkassan" ANSJ Mureş, Consiliu Oraş, nr. 21286/1937, pachet 163 (17.00022.000), f.2
342
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Comerţ şi

Industrie; B. Fosta Primărie; C. Palatul Culturii; D. Palatul Pensionarilor; E.

Case de locuit; fie neoromâneşti (fosta Prefectură; G. Căminul ucenicilor români; clădiri
moderne (H). Cu Autorizaţia de construire nr. 610/8995, din 3 noiembrie 1910, se dă
acordul pentru construirea, în strada „Regina Elisabeta", a unei

clădiri

sediu pentru Camera de Comerţ şi Industrie din Târgu-Mureş,
camere

şi

cu

două

etaje ca

ce cuprinde 18

antreu.

De altfel,

încă

în anul 1909 are loc concursul pentru jurizarea proiectelor

sediului, fiind prezentat spre aprobare un număr de 16 proiecte.
jurizării

347

a fost

următorul:

primele trei locuri au fost
şi

Lajos, cunoscut antreprenor
şi

Budapesta

obţinute

oraş,

proiectant din

348

Rezultatul parţial al

de proiectul lui Csiszar

proiectul lui Kiss Aladar din

proiectul lui Thoroczkai Wigand Ede, tot din Budapesta, prin colaborare
Târgu-Mureş.

cu Rado Sandor, ambii din

Nu

cunoaştem

autorii celorlalte proiecte

prezentate la concurs. Cu toate acestea, proiectul lui Thorockai Wignd Ede a avut
câştig

de

cauză,

geometrică,

el fiind deja cunoscut în

proiectul

său

oraş,

prin

lucrările

realizate într-o viziune

fiind considerat, probabil, mai adecvat funcţiunii

prevăzute.

În primele zile ale anului 1911, cunoscutul antreprenor din Târgu-Mureş,
Varodi Arpad, trece la realizarea lucrărilor de construire a noului sediu, lucrări ce
avansează

Comerţ şi

atât

destul de repede, astfel încât, în
arată că lucrările

Industrie, se

construcţia,

cât

şi

alte

mai trebuie efectuate.

349

lucrări

şedinţa

din 4 iulie 1911 a Camerei de
desfăşoară

noului sediu se

conexe se apropie de final

şi

condiţiuni,

în bune

doar cele de

tâmplărie

La începutul anului 1912 clădirea practic era ridicată, mai

puţin lucrările de sistematizare verticală şi împrejmuirea. În total, valoarea lucrărilor de

amenajare

interioară

Deşi

terenul

Wigand Ede

s-a ridicat la 130.000 de coroane.
prezintă

elaborează

o oarecare

clădiri

de contemporanii

săi

curţi

ce mai au

deschise, care
obţinerea

arhitecturală
acoperişul

aleasă

nu este

să permită

semirotunde,

interioare etc, dovedind o
concepţii

istorico-eclectice,

întâmplătoare,

concepţie

făuritori

de

o cât mai

bună

proiectantul

căutând să obţină faţade

naturală

a încăperilor, concomitent

iluminare

şi

unui ansamblu de volume, cu plinuri
a

înalt.

clădirii

constă

Urmărind

o lungime de 8,90 m, se

conturul la

află

de acces în

goluri. Principala valoare

în monumentalitatea ei, cu cele patru niveluri
stradă

al

clădirii, observăm că,

în aliniamentul trotuarului,

de 5,60 m de la aliniament pe o lungime de 6,50 m,
scările

şi

simetrice.
Forma

cu

arhitectul Thorockai

un proiect complex, cu forme paralepipedice

cu retrageri succesive de la aliniament,
modernă faţă

configuraţie ordonată,

clădire. Urmează porţiunea

de

după

care

spaţiu

clădire

cu

şi

latura dreapta, pe

urmează

o retragere

în care sunt amplasate

configuraţia semirotundă,

„ ... Ketemeletes kamarai szekh6z epiiletet", Ibidem, f. 4-5; ANSJ Mureş, Primăria Târgu-Mureş, Varia,
nr. 596, p. 52 v.
348
Keresztes Gyula, Marosvasarhely szecesszi6s epii/etei (Clădiri în stil secession din Târgu-Mureş),
Târgu-Mureş, Ed. Difprescar, 2000, p. 77-78.
349
Gheorghe Nan, op. cit., p.49.

347
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de 6,20 m diametru, după care urmează ultima retragere de la aliniament de 16,60 m
şi cu o lăţime de 7,90. în total, la stradă edificiul are o lăţime de 29,50 m.

Clădirea se desfăşoară, deci, pe patru niveluri şi anume: subsol, parter, etaj I şi

etaj li, având 24 camere. Subsolul are pereţi portanţi de 75, 65 şi 60 cm grosime, cu o
înălţime interioară de 2,40 m, cuprinzând pivniţe şi unele încăperi anexă ale locuinţelor

de la nivelurile superioare. Deasupra subsolului se află parterul, cu pereţii portanţi în
grosimi de 60, 45 cm; înălţimea interioară este de 3,40 m şi cuprinde spaţii pentru
locuit compuse din 2 dormitoare, bucătărie, loc pentru luat masa, salon, hol, 2 băi, WC,
cât şi spaţii pentru bibliotecă, arhivă, intrare, casa scării. Din vestibul, prin mijlocirea
scărilor se face legătura atât cu subsolul clădirii, cât şi cu nivelurile superioare. Faţă de

parter, etajul I cuprinde unele schimbări de volum. Pe porţiunea de clădire aflată la
aliniamentul trotuarului s-a prevăzut un balcon, iar între acesta şi corpul de clădire în
semicerc, s-a realizat o terasă. Pe latura stânga a porţiunii în semicerc s-a realizat un
mic balcon. Pereţii au grosimi de 60, 45 cm, interiorul etajului având 3,55 m înălţime.
La acest nivel sunt mai multe încăperi, precum: sala mare de 13,45 x 7,70 , birouri
pentru preşedinte, secretar, funcţionari, hol cu scări, grup sanitar. Etajul li urmăreşte
compartimentarea etajului I şi cuprinde: birouri, hol, scări de acces, locuinţele
preşedintelui şi

secretarului. Pe porţiunea de clădire aflată în forma semirotundă s-a

amenajat o terasă şi o alta în partea posterioară a clădirii, lângă casa scării. Etajul li are
zidăria

în grosimi de 60, 45 cm

şi

o înălţime

interioară

de 3,55 m.

Ca şi compoziţia planimetrică, plastica arhitecturală a edificiului are la bază
formele caracteristice celei de-a doua perioade a stilului secession transilvănean,
clădirea

considerată

fiind

printre cele mai frumoase

şi reuşite

edificii în stilul secession

din oraş. Edificiul prezintă forme geometrice, ce cuprind patru planuri, cu corpuri în
linie
sau

dreaptă

sau rotunjite, cu ferestre dreptunghiulare sau cu

trapezoidală,

aproape toate având ancadramente din

terminaţie semirotundă

piatră naturală.

Spre

stradă,

lateral, remarcăm corpul principal al clădirii, adus la linia trotuarului, unde autorul a
amplasat sala mare, la care
care ajung
din

până

semirotund care se
al

de culoare

înalţă până

cărei

un balcon ce se

latura

frontală

albastră.

parapet este

sprijină

căror

coloane

Pe partea

la etajul li, ce se

albastru. Pe latura dinspre curtea
află

balconul cu parapetul închis, ferestrele alungite

la frontonul triunghiular, ale

ceramică smălţuită

semirotundă,

sesizăm

confecţionat

interioară

despărţitoare

laterală opusă

termină

din

cu o

se

sunt realizate
află

rezalitul

terasă circulabilă,

scândură traforată, vopsită

în

a rezalitului semirotund, la etajul unu se

pe console, având parapetul închis pe trei laturi

a parapetului sunt patru goluri mici,

pătrate.

şi

doar pe

Prin formele asimetrice

date clădirii, ca urmare a compoziţiei spaţiilor interioare, arhitectul dă dovadă de o
concepţie modernă, faţă
clasică

de contemporanii

a clădirilor cu forme simetrice.

săi,

Acoperişul clădirii

repezi, îndeosebi la rezalitul principal, având o
multe

clădiri

care au
teşitură,

ale arhitectului.
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păstrat şi

în secession

este înalt, ce

coboară

tradiţia

în pante

detaliu constructiv întâlnit la

Materialele de construcţie folosite la finisaje sunt diverse. Piatra, mai ales la
soclu şi ancadramentele ferestrelor, tencuiala stropită, iniţial de culoare albă, lemnul,
şi

precum

ceramica

colorată

în albastru de la coloanele ferestrelor alungite sau ca
şi cărămida aparentă,

ancadrament sub forma unor sprâncene la unele ferestre. Dar
care, la nivelul superior al parterului
lăţime respectabilă.

şi

cel inferior al etajului I,

Din punct de vedere al

compoziţiei

formează

arhitecturale,

un brâu cu o

clădirea

poate fi

comparată cu faţadele fostei Întreprinderi Comunale, din strada Kos Karoly nr. 1, autor

fiind arhitectul Kos Karoly.
Din fericire,
sau

350

clădirea

înfăţişarea originală,

iniţial.

nu a suferit

chiar

şi

modificări esenţiale

săli,

funcţia

între anii 1935-1938, arhitectul Bogdan Cornel
încăperi

este

ne

lasă

un releveu al

schimbe structura

clădirii,

lor în perioada

Şildan,

interbelică,

adăpost,

debara,
bibliotecă,

cameră,

2 WC,

obţinută

prin

arhivă,

la subsol:

cu indicarea modului de

cămară,

coridor cu

spălătorie,

2

pivniţe,

2 dormitoare, 2 saloane,

cameră

scări,

folosinţă

a principalelor

folosinţă

indicat

sala cazanului, loc destinat pentru
WC; la parter: intrare, hol cu

bucătărie, cameră

servitor (fig. 8.b); la etajul I: hol cu

desfiinţarea

probabil

de la Compartimentul tehnic al

sau eventuale propuneri pentru viitor. Pe niveluri, modul de

următorul,

antreu,

să-i

în prezent având elementele decorative aplicate

Despre dispunerea anumitor

oraşului,

care

peretelui situat între biroul

copii, 2

scări, sală

preşedintelui şi

scări,

băi,

antreu,

de

şedinţe,

un antreu ce

făcea legătura cu biroul situat în porţiunea de clădire în semicerc, sală festivă, cabinet
preşedinte,

cabinet secretar, 5 birouri,

amenajat prin realizarea unui perete

arhivă, terasă,

despărţitor

balcon; la etaj li: antreu

al fostului hol principal, casa

4 birouri, bucătărie, cameră, cămară, baie, salon, 2 terase, 2 WC, pod.

scărilor,

351

În anul 1937, cu adresa nr. 21.286, din 26 august 1937, Camera de Comerţ şi
Industrie din

la sala de

Târgu-Mureş, solicită:

şedinţe", aflată

la etajul I, pentru care se

427/21.286, din 17 august 1937.
Probabil,

după

"coborârea plafonului de

rabiţ

la

Înălţimea normală

obţine Autorizaţia

de construire nr.

352

anul 1945, subsolul corpului de

clădire

aflat cu retragerea cea

mai mare de la linia trotuarului a fost transformat în garaj, prin

°

desfiinţarea

celor trei

K6s Karoly (1883-1977), personalitate a culturii şi artei maghiare din Transilvania. Pe lângă calitatea
de arhitect, a fost un cunoscut pictor, grafician şi istoric de artă. În anul 1907 a absolvit Politehnica din
Budapesta. Multe lucrări, şi cele mai valoroase, sunt realizate în Transilvania, între care: Muzeul din Sf.
Gheorghe (1911), Biserica din Mănăştur-Cluj (1911), Întreprinderile Comunale din Târgu-Mureş (19111913.
351
Releveul clădirii se află în păstrarea autorului lucrării de faţă.
352
ANSJ Mureş, Consiliu oraş, nr. 21.286/1937, pachet 163 (17000-22000), f. 1-2
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ferestre şi a stâlpilor de susţinere din faţă. Concomitent, s-a realizat un acces la garaj,
constând dintr-o rampă în pantă, lucrări care nu au afectat înfăţişarea generală a
clădirii. Odată cu desfiinţarea Camerelor de Comerţ şi Industrie, clădirea primeşte o

nouă destinaţie, devenind sediul Întreprinderii Cinematografice a Judeţului Mureş,
până după anul 1990, când reprimeşte vechea destinaţie.

În jurul anului 2005, clădirea a fost renovată, singura modificare adusă fiind
fondul albastru deschis aplicat prin zugrăvire, înlocuind culoarea albă iniţial avută,
conferind o armonie în raport cu culoarea cărămizie a brâului din cărămidă aparentă şi
a învelitorii din ţiglă. Pe aceste considerente de ordin arhitectural şi estetic, clădirea a
fost cuprinsă în lista monumentelor, fiind înscrisă la poziţia nr. 342, cod nr. MŞ - li - m A-15529.

LISTA ILUSTRAŢIILOR

1. a - Planul de

situaţie;

b -Aspect general
2. Proiectul din anul 1909. Plan subsol
3. Proiectul din anul 1909. Plan parter
4. Proiectul din anul 1909. Plan etaj I
5. Proiectul din anul 1909. Plan etaj li
6. Faţada principală. a - Proiectul din 1909; b- Releveul din 2005
7. Releveul din perioada interbelică. a - Plan subsol; b - Plan parter
8. Releveul din perioada interbelică. a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
9. Aspect din anii 1910 - 1911
10. Detalii faţadă. a - Rezalitul principal; b- Rezalitul semirotund

SUMMARY
THE CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY IN TÂRGU- MUREŞ AN IMPORTANT MONUMENT IN „ART NOUVEAU" STYLE
One of the most interesting buildings completed at the beginning of the 20 th
centuri is located on no.1

Primăriei

street in

Târgu-Mureş.

lt houses the Chamber of

Commerce and lndustry established in 1891 to support the development of the Syekler
Seats, amongst which was
Târgu-Mureş

Mureş-Turda.

After several alterations, the Town Council of

donated the current location to the Chamber of Commerce and lndustry

who then obtained the necessary building authorization and on 3 November 1910
began the construction process.
The building was designed by Thorockai Wigand Ede an arhitect from Budapest
who worked in

Târgu-Mureş

for about seven years and left behind extremely valuable

architertural works. The building was designed in the geometrica! stage
Secession style, as many of his other designs in this town.
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I.a - Planul de situaţie; b - Aspect general
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VI . Faţada priricipală. a - Proiectul din 1909; b- Releveul din 2005
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FOSTA ŞCOALĂ CIVILĂ DE BĂIEŢI DIN STRADA
BERNĂDY GYORGY NR. 7, UN EXEMPLU DE CLĂDIRE
ÎN STIL SECESSION
Introducere

Pe

lângă

atributul de

„oraş

al clinicilor",

Târgu-Mureşul

poate fi numit

şi „oraş

al şcolilor". Însă până la obţinerea acestui atribut a trecut ceva vreme. Baza sistemului
educaţional

din anul 1868, prin care, pe
organizarea de
s-a

înmulţit

faptul

modernă

din Transilvania în perioada
şcoli

lângă

sistemul

răscrucea

de stat. La

considerabil, programul

că „şcolile

comunale

şcolar

stabilită

şcolar

pregătit

fiind

prin articolul XXXVIII

confesional, a devenit

posibilă şi

numărul şcolilor

secolelor XIX - XX,

târgumureşene

parţial

a fost

Întunecate,

educaţionale,

deci din punct de vedere al

oraş

de Hartly Janos, motivat de

sunt Înghesuite de ani de zile În

nesănătoase,

din

căror

jilave, cu igrasie, ale
sănătăţii

Încăperi

utilizare În scopuri

publice trebuiau de mult

interzise". 353 Faţă de situaţia îngrijorătoare determinată de numărul mare al populaţiei
şcolar,

atât

prin construirea de

şcoli

analfabete din Transilvania, guvernul budapestan a adoptat un program
prin obligarea

părinţilor

de

a-şi

trimite copiii la

şcoală,

elementare populare (elemi nepiskolak). Astfel, într-o
la

Târgu-Mureş

şcoli

s-au construit 5

realizate (1902-1907) în comitatul

Dacă

alfabetizării

în anul 1870, în

la

şi

perioadă

de numai

câţiva

primare de stat, din totalul celor 24

ani,

şi

unităţi

Mureş-Turda.

Indiciu al gradului de urbanizare al unei
scurt, nivelul

dar

Târgu-Mureş

Târgu-Mureş,

localităţi,

a cunoscut o

din totalul

populaţiei,

într-un

răstimp

destul de

îmbunătăţire semnificativă.

46,89% erau

de 78,67%, câţi erau înregistraţi în Transilvania, 354 în anul 1900

355

analfabeţi, faţă

procentul ajunge la

27,35%. În anul 1910, situaţia era deja îmbunătăţită, la Târgu-Mureş, 79,81 % dintre
locuitori ştiau să scrie şi să citească. 356 Până la construirea şcolilor de la începutul
secolului al XX-iea, la
Catolic,

Târgu-Mureş

amândouă unităţile şcolare

numai din judeţul

Mureş-Turda,

Cele mai multe

clădiri

ci

şi

existau Colegiul Reformat

Gimnaziul Romano-

constituind un punct de atragere a copiilor nu
din cele învecinate.

construite în Transilvaniua în

cele destinate programuului de

şi

învăţământ,

această perioadă

cel primar, gimnazial, liceal

şi

au fost

universitar.

Începând tot cu secolul al XX-iea, la Târgu-Mureş s-au construit mai multe şcoli
superioare, precum
înfiinţată

Şcoala

Comercială

în 1907, mutându-se în noua

Superioară

clădire

(A Felsokereekedelmi iskola),

din strada Nicolae Iorga nr. 1, în anul

ANSJ Mureş, Acte tehnice. Dosat 44, filele 256-259.
A Magyar Korona Orsz6gban az 1870 ev e/ejen vegrehajtott nepsz6m/6/as eredmenyi a hasznos h6zi
al/atok kimutat6seval egyiitt, Pest, 1971
355
A magyar korona orsz6gainak 1900 evi nepsz6m/6/6sa. Magyar Statisztikai Kozlemenyek. Uj sorozat,

353

354

voi.I, Budapest, 1902.
356
A magyar szent korona orsz6gainak 1910 evi nepszam/6/6sa, voi.I,
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1907; Şcoala Reală de Cadeţi (Katonai Alrealiskola), din strada Gh. Marinescu nr. 38,
cea mai mare construcţie şcolară din Transilvania de la începutul secolului XX, azi fiind
Universitatea de Medicină şi Farmacie; Şcoala Superioară de Fete (A Felsotagozatu
Leanyiskola), azi Colegiul „Al. Papiu llarian", din strada Bernady Gyorgy nr. 12 şi altele.
În anii 1905-1907 avea să se construiască Şcoala Civilă de Băieţi (Ăllami polgari
fiuiskola), ce constituie obiectul prezentului studiu.
Privitor la tipologia şi structura noilor gimnazii şi licee realizate la Târgu-Mureş,
acestora li s-a aplicat un program arhitectural modern, atât ca formă de plan „U", „L",
„V", concepute pe baza unui plan compact, dispuse pe 3 - 4 niveluri, cu noi dotări
precum: săli de sport, clase specializate ca laboratoare de fizică, chimie, ştiinţe
naturale, biblioteci etc. Limbajul arhitectural folosit în general a fost unul istoricist,
eclectismul faţadelor fiind dominant, dar şi cel secession, devenit predominant la
Târgu-Mureş.

Atenţia

literaturii de specialitate a neglijat istoria acestei clădiri, poate şi

datorită faptului că a fost construită în obişnuitele forme ale eclectismului, devenit

deja demodat

strâns

odată

cu

apariţia

noului stil secession.

Istoricul

realizării clădirii

Aşadar,

construirea

legată

de programul

clădirii

ce avea

şcolar iniţiat

să adăpostească Şcoala Civilă

de Guvernul ungar.

Autorizaţia

de

Băieţi,

este

de construire a

şcolii până în prezent nu a fost găsită. Într-o listă cu autorizaţiile de construire emise în

anul 1905, la poziţia nr. 126, cu nr. 4506/1905, găsim că pe seama oraşului TârguMureş

s-a aprobat construirea

şcolilor

din strada J6kai M6r (strada Eminescu), strada

Szentgyorgy (Piaţa Republicii), strada Sandor Janos (strada Gh. Doja).

357

Probabil, tot

atunci s-a dat acordul de construire şi pentru Şcoala Civilă de Băieţi, deoarece o
propunere de hotărâre luată de Consiliul Oraşului Târgu-Mureş, la 17 martie 1905, 358
privind programul de construcţii şcolare, se referă atât la cele trei şcoli menţionate, cât
şi

la

Şcoala Civilă

de

Băieţi.

Suma

totală

de 150.000 de coroane este

repartizată

astfel:

„1-Se va cheltui pentru fundaţia şcolii existente: 25.000 coroane.
357

Listele cu autorizaţiile date în anii 1892-1905 se află la ANSJ Mureş, Acte tehnice, în copie şi în
păstrarea autorului.

358

„AfelmerU/endo mintegy 150.000 kor. epitesi kovetkezoleg fedeztetnek u.m:
1., Felhasznaltatnek a meglevo iskolai alap„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.25.000 kor.
2., a Jelenegi polgari iskolai /ele/I eladasi ara ...... „.„„„„„„„„„„„„„„„„20.000
3., a J6kai utcyzai iskolai telek ara .......................................................... 14.000 „
4.,a Sondor Janos utczai iskolai epitesi telek ara„„„„„„„„„„„„„„„„.„„20.000 „
5„, foly6 evi „Gecse" /ele kamatja„„„„„„„„„„„„„„„„.„.„.„„„„ ... „.. „„. 8.000 „
6 ., a Jovo
" " ev1
' . „ Gecse " 1"e'I e kamat1a„„„„„„„„„„„„„
.
... „„„„„„„„„„„„„.„ 8.000 „
li

ăsszesen

ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXXV (1905-1907), f. 277.
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95.000 kor.

2-

Preţul

de vânzare al actualei şcoli civile (de stat): 20.000 coroane.

3-

Preţul şcolii

aflate pe strada J6kai: 14.000 coroane.

constrcţia şcolii

4-Pentru

din strada Sondor Janos 20.000 coroane

5 - Dobânda „Gecse" pentru anul curent 8.000 coroane.
6- Dobânda „Gecse" pentru anul viitor: 8000 coroane.
Total 95.000 coroane"
Lipsa sumei de 55.000 coroane pentru

construcţii

se va avansa din fondurile

luate ca credit.
adusă

La data de 23 martie 1905, este
hotărârea

Consiliului

Orăşenesc

Şcolii

de construire a

bugetul de cheltuieli, în baza caietului de sarcini.

cunoştinţa

la

să

se realizeze

unei „insule", aproximativ triunghiulare, cel pe care se
respectivă,
şi

Bernady Gyorgy)
două

ramificaţii.

elaborează

deci,

că

fiind în

află

terenul avea una din laturi spre

alta spre strada Kalvaria (actuala

proiectul noii

şcoli,

stradă

cu o formă de „V", asupra
că

Piaţa

să

precum

şcoala,

corespundea

Bem (actuala

stradă

Baumgarten Sandor,

căruia

se realizeze

vom reveni.

încă clarificată,
investiţia.

La faza
existând

Presupunem,

-

primul amplasament propus, nu a convenit, atât ca amplasamnet, la acea

pantă şi străbătut

de un

şanţ

ce colecta apa

Ca urmare, în şedinţa din 22 iulie 1905, 3
amplasamentului în

Piaţa

6

şi

Al. Papiu llarian), prin cele

problema nu era

pentrui un teren mai liber pe care

Băieţi,

actualul Colegiu „Al. Papiu

Pe acest prim amplasament, arhitectul

întocmirii acestui prim proiect, se pare
preferinţa

Civile de

oraş,

359

Un prim amplasament, pe care ar fi urmat
llarian". La data

locuitorilor din

pluvială

de pe versantul învecinat.

° Consiliul Oraşului ia în

Apaffy (actuala Nicolae Iorga),

dată

discuţie schimbarea

menţionându-se că

având în

vedere faptul că în baza hotărârii Consiliului Oraşului, nr. 72/3810, terenul cumpărat
şi alţii

de la Meszaros Berta
hotărârea transferării

se

construiască şcoala

spre est fiind

a fost cesionat pentru construirea Teatrului, s-a luat

acestuia pentru
se

mărginită

găsea

Şcoala Civilă

pe latura

de casele

estică

a

de

Băieţi.

cetăţii,

aparţinătoare străzii

Terenul pe care urma

formând o

să

piaţetă alungită,

Nicolae Iorga.

Pe acest nou amplasament, arhitectul Baumgarten Sandor, cu data de 15 iunie
1905,

elaborează

evazată,

potrivit

Târgu-Mureş

un nou proiect, de

configuraţiei

pentru o

clădire

în

formă

de „L",

terenului. Noul proiect este aprobat de Consiliul

uşor

Oraşului

la 29 septembrie 1905, urmând a fi descris în subcapitolul destinat.
clădirii,

Pentru stabilirea executantului
Flesch Adolf,

această dată

prezintă

ofertele

şi

la 19 septembrie 1905, arhitectul

oraşului

rezultatul final, potrivit celor stabilite prin caietul de

sarcini. Au fost propuneri din partea a cinci ofertanţi, 361 după cum urmează: 1). Oferta
lui Nagy J6zsef, Nagy Jeno

şi

Nagy Dezso, cu 3% mai mult decât bugetul alocat; 2).

359

Ibidem, f. 288.
„Targyaltatik a po/gari iskolanak az Apa/fi terre va/6 athelyezese targyaban tett
e/ăterjesztes. Tekintettel arra, hogy 72/3890 kăzgy. sz. a. kelt hatarozattal a Meszaros Berta es tarsalt61
vasaro/t terseg szinhDz epites czeljaira engedtetett at, a po/gari fiuuiskolanak az „Apa/fi" - terre leendă
athelzeyese, il/etve ottan /eendo felepitese a megfe/e/6 atalakitassal tudomasu/ vatetik", Ibidem, f.248.
361
Ibidem, f. 238, 238 v.

360

253
https://biblioteca-digitala.ro

Oferta lui Bustya Lajos care este cu 1,1% mai mică decât bugetul acordat; 3). Oferta lui
Csiszer Lajos junior care este cu 6% mai mare decât bugetul alocat; 4). Oferta lui
Punkosti Ferencz şi Manus Marton care este cu 4% mai mare decât bugetul alocat; 5).
Oferta Cooperativei de Credit din Târgu-Mureş care este cu 8% mai mare decât bugetul
acordat. În aceste condiţii, Consiliul Oraşului, în şedinţa din 19 septembrie 1905,
consideră oferta lui Bustya Ludovic ca cea mai convenabilă, el fiind desemnat ca

realizatorul lucrării.

Cu aceaşi dată, se redactează propunerile de hotărâre, cu nr.

6732/1905, prin care ofertantul este angajat ca executant, urmând a fi încheiat
contractul dintre oraş şi acesta.

362

În şedinţa de consiliu din data de 19 septembrie 1905, antreprenorul Bustya
Ludovic propune înlocuirea cu ţiglă a învelitorii de eternit, iniţial prevăzută, scăzând
preţul cu 50 de fileri la fiecare mp, propunere aprobată şi, ca atare, consemnată în

procesul-verbal. 363 Pentru reducerea preţului de construire a şcolii,

364

în şedinţa a XIII-a

extraordinară a Consiliului Local, din 1905, se ia notă de raportul privitor la această

chestiune, înregistrată cu nr. 6675/1905, prin care Bustya Lajos s-a angajat să reducă
costul lucrărilor cu 1,1% din bugetul alocat, faţă de care, acesta se obligă să o
îndeplinească. În baza acestei oferte, Consiliul dispune încheierea contractului cu

antreprenorul respectiv şi să se facă demersurile pentru realizarea edificiului şcolii. Tot
la 20 septembrie 1905, este încheiat contractul dintre Consiliui Oraşului cu Bustya
Lajos ca antreprenor, în vederea realizării şcolii.
condiţiile

365

Prin 5 puncte contractul prevede

de realizare a lucrărilor şi obligaţiile ce revin părţilor contractante La punctul

4 se prevede

că lucrările

la

şcoală

se vor încheia la 31 iulie 1906, nerespectarea

teremenului dat urmând a se penaliza cu câte 50 coroane/zi.
valoarea

totală

clădirea şcolii

a

lucrărilor

de

construcţie

366

Potrivit antecalculaţiei,

este de 130.671, 60 coroane, din care:

cu 128.208,05 coroane; împrejmuirea cu 1.663,55 coroane şi fântâna cu

800 coroane. Concomitent este dată şi înştiinţarea cu privire la construirea şcolii.
11 septembrie au fost elaborate

şi

militară

La

proiectele definitive.

Deoarece noul amplasamnet era situat în imediata
unde se afla garnizoana

367

vecinătate

a

cetăţii

feudale,

s-a solicitat acordul acesteia. Prin scrisoarea nr. 79, din

362

„ ... kihirdetett arlejtes eredmenye a varosi mernoki hivatal vonatkoz6 jelentesevel egyiitt tudomasul
vetetik s az arlejtes eredmenyehez kepest Bustya Lajos epitesi v6/lakoz6nak ayon ajanlata, mely szerint a
polgari fiuiskola osszes epitesi munkalatait a koltsegvetes egyeseg6raib61 va/6 1,1% arengedmennyel
elvallalni hajlando." Ibidem, f. 257.
363
Ibidem, f. 39.
364
Ibidem, f. 257.
365
„Maros-Vasarhely sz. ki. Varos tanacsanak mint 6/land6 valasztmanynak 1877/905 sz. a.
e/oterjesztett hatarozati javas/ata felytan Maros-Vasarhel sz. kir. Varos torvenyhat6s6g6nak 1905 evi
Marczius h618-an tarttot III ik rendkiviili kozgyiilesben 30 kozgyiilesi szam alat e/hataroztatott...
azepitendo polgari fiu isko/a fe/6pitese p6/y6zatutj6n fog biztosittatni," Ibidem, f.1-4.
366
„Munkav6/la/koz6 koteles a jelen szerzodes 1. es 2.pontjaban megje/6/t munkalatokat teljesen kesz es
kiffogasta/anul befejezett 61/opotban munkad6nak 1906 evi Julius h6 31-ik napaig hiany nelkiil
elkeszitva atadni. A mennyiben ezen a napon a mii nem volna atadasra keszen. te/jesen befejezve,
kote/es a befejazas minden eges napra kotber es k6rt6rites a munkaad6nak 50 azaz o t v e n koronat
megfizetni„. ",Ibidem, f 1-4.
367
Ibidem, f.163
254
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18 octombrie 1905, comandantul Garnizoanei militare, arată că în baza Ordinului nr.
841/1905, referitor la construirea şcolii, a analizat şi aprobat proiectele şi devizul de
lucrări,

restituind şi documentaţia, concomitent cu acordul dat pentru realizarea

lucrărilor de Bustza Lajoa. 368 Prin rezoluţia dată la 20 octombrie 1905, se dispune ca
acordul dat să fie multiplicat pentru a fi distribuit părţilor interesate.

369

În anul 1907, lucrările de constrcţie la Şcoala Civilă de Băieţi, practic, sunt
terminate. O

notă

august 1907, face cunoscut
zile.

către

a primarului
că

Serviciul Tehnic al
lucrărilor

decontul

Primăriei,

trebuie

să

nr. 6888, din 16

făcut

fie

în cel mult 8

370

Descrierea proiectelor şi a clădirii

După cum am mai menţionat, un prim amplasament
Baumgarten Sandor, la 25 februarie 1905,
din strada Bernady Gyorgy

(fostă Piaţa

371

pentru care arhitectul

întocmeşte documentaţia tehnică,

Bem),

situată

la

intersecţia

este cel

cu strada Al. Papiu

llarian (fostă Kalvaria - Calvarului), când această stradă încă nu a era sistematizată.
formă

Ca atare, terenul înscria o

de triunghi echilateral, cu laturile catetelor de 130 m,
clădiri

respectiv 160 m. Pe acest teren, arhitectul prevede construirea unei
„V", simetric

dispusă,

cu o faţadă

principală

lungime de câte 34,29 m pe latura
pivniţe şi

cuprinde

bibliotecă, sală

rândul

său,

sanitare.

373

exterioară.

de sport, hol cu casa

lăţime şi

săli

de

scării,

clasă, sală

cele

Prin proiect, s-a

două

de

scării,

de

un subsol, ce
clasă,

coridoare, grupuri sanitare, cât

de desen, hol cu casa

formă

aripi, fiecare în

prevăzut

două săli

în

şi

birouri,

etajul, la

coridoare, grupuri

Forma arhitecturală adoptată este o variantă a secessionului - sesessionul

eclectic - rezultat al
principală

de 18 m

diferite anexe, un parter compus din

având cinci

372

îmbinării

elementelor istoriciste cu cele secession.

Faţada

prevedea forme simetrice. Având trei axe, pe mijloc, la parter, se afla axa

destinată intrării, flancată

de

pilaştri ornamentaţi,

ce se

înalţă

peste partea

superioară

şi curbată a intrării. În două canate de lemn, acestea au prevăzute grilaje ornamentale

din metal. Lateral
superioară

ferstre, tot

intrării

mai sunt câte

cuprinde ancadramente ce se
îngemănate,

368

sprijină

ferestre

îngemănate,

acoperişul

a

căror

parte

pe trei console. La etaj sunt cele trei
decoraţii

în forme

streaşinei

având un

cu ancadramente plate, deasupra având

rotunde. Acestui corp central îi revine
atic decorat, iar coama

două

înalt, la nivelul

acoperişului conţine decoraţii

din

tablă,

la rândul lor preluând

„ ... a polgari fiuiskola epitesere vonatkoz61ag Bustya Lajos helyi acsmeste4rrel kotando vallalati

szerzodes tervezetet ... ", Ibidem, f.224
369
Ibidem, f. 235 v.
370
„Felhivjuk, hogy a po/g6ri fiuiskola lesz6mo/6si munkelatait haladektalanul fejezze be a azt Jegkes6bb
8 nap a/lat terjessze ide be", Ibidem, f. 62.
371
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXXIV, f. 70.
372
Potrivit planului de situaţie, strada Al. Papiu llarian forma o bifurcaţie în partea estică, existentă şi în
prezent, formând un prim tronson al acesteia şi a doua ramură, pe direcţia nord-vest, desfiinţată odată
cu construirea actualului Colegiu „Al. Papiu llarian" şi deschiderea străzii Crizantemelor.
373
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet LXXIV (1905-1907), f. 85, 88, 89, 90.
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forma de cerc. 374 Faţada laterală preia formele celei principale doar la primul ieşind,
după care urmează 7 axe destinate ferestrelor, de această dată separate. La capătul
clădirii, se află un alt ieşind, menit să fie decorat cu stema oraşului şi data realizării
clădirii:

„ANNO 1905".
Probabil amplasamentul a fost considerat necorespunzător, obţinându-se, după

cum am văzut, actuala locaţie, mai mare ca suprafaţă, având posibilitatea desfăşurării
construcţiei pe cele două actuale străzi, Bernady Gyorgy şi Nicolae Iorga, la este de

zidurile cetăţii feudale, iniţial acesta formând o piaţă.

375

Pentru acest nou

amplasament, cu data de 15 iunie 1905, arhitectul budapestan Baumgarten Sandor
elaborează noul proiect, care, la 20 septembrie, aceluiaşi an, este aprobat de Consiliul
Oraşului Târgu-Mureş.

De această dată, clădirea înscrie un plan în formă de „L", cu o deschidere de
105°. Latura principală a clădirii, orientată spre strada Bernady Gyorgy are o lungime
de 33,80 m, şi o lăţime de 17,52 m, cuprinzând 11 axe simetric împărţite, pe mijloc
aflându-se intrarea principală. Latura dinspre strada Nicolae Iorga are o lungime totală
de 48,45 m,

şi

o

lăţime

de 10,89 m.

Structural, proiectul clădirii prevede realizarea unei clădiri cu demisol, parter şi
etaj. La demisol

376

se află amplasate: locuinţa îngrijitorului şcolii, pivniţe, magazie,

casa scării, grupuri sanitare, situate la cota de - 0,50, iar la capătul aripii din strada
Nicolae Iorga, se află sala de sport (17,34 x 9,33 m), cu cota de +0,25 m. La parter,
sunt patru

săli

de

clasă,

profesorală,

secretariatul, sala

scării, hol, coridoare, grupuri sanitare. Etajul
desen, auditoriu, laborator,

sală

de

Simetrică, faţada principală

parter, la care, pe mijloc se

află

fizică,

378

intrarea, cu o

cabinetul directorului, casa

cuprinde trei săli de clasă, sală de
scării,

coridoare, casa

cuprinde un

377

număr

lăţime

grupuri sanitare.

de 12 axe la etaj

cât

două

şi

11 axe la

ferestre de la etaj. Sub

aspect arhitectural noua clădire se apropie de precedentul proiect,

379

tot în varianta

secession - eclectic. Primul registru de ferestre, de la demisol, este simplu,
un chenar, pe când cele de la parter, mult mai înalte, în partea lor

mărginit

de

superioară conţin

ancadramente cu diferite elemente decorative, ce se încheie cu câte o sprânceană uşor
curbată.

Ferestrele etajului au ancadramente simplu profilate, deasupra având câte un

element decorativ. Deasupra cornişei se înalţă acoperişul, pe latura dreapta, datorită
lăţimii

mai mari a aripii, fiind mai înalt, iar pe centrul compoziţiei are un fronton cartuş

în forme curbate. Faţada clădirii dinspre strada Nicolae lorga, 380 preia formele faţadei
principale, cu deosebirea

că

în dreptul

sălii

de sport, nu sunt ferestre la demisol, iar

cele de la parter sunt cu mult mai mari, atît ca lăţime cât şi înălţime, ce se încheie în

374

Ibidem,
Ibidem,
376
Ibidem,
377
Ibidem,
378
Ibidem,
379
Ibidem,
380
Ibidem,
375

f. 111.
f. 62.
f.56.
f. 117.
f. 116.
f.84.
f.57.
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semicerc.
întocmeşte

Probabil pe considerente de ordin estetic, arhitectul Rado Sandor,
o nouă variantă de tratare a faţadei principale, care s-a şi realizat.
şeful

Flesch Adolf,
modificarea
data

faţadei

clădirii.

principale a

respectrivă clădirea

prin crearea a

oraşului, aprobă

Serviciului tehnic al

două

fiind deja

Autorul

coifuri prismatice pe cele

făcută

laturi ale

cartuş

pentru

iniţial prevăzută,

forma

propune modificarea

două

un postament curbat, modificarea frontonului

La 6 martie 1906,

propunerea

păstrează

realizată, însă

381

clădirii,

acoperişului
sprijină

pe

înălţimii,

cu

ce se

prin atenuarea

la

prevederea unui panou dreptunghiular, flancat de câte un panou trapezoidal,
despărţite

de suporturi verticale, ornate. Ferestrele demisolului primesc gratii metalice

ornamentale, cele de la parter sunt înzestrate cu câte un profil curbat, care, prin
intermediul unor ancadramente superioare, decorate cu motive vegetale, sunt legate
cu profile orizontale de

aceeaşi formă.

La rândul lor, ferestrele etajului de deasupra

sunt dotate cu profile orizontale.
Fără să

accent

al

fie monumental prin

faţadei

intrării. Clădirea

acesta,

împreună

datorită

principale,

urmăresc

ancadramentelor striate ce
cu

clădirea

decoraţiei

superioară

în
în

retragere,

formă

Şcoala Civilă

de

Băieţi

382

Şcoala Civilă

de

de mâner de

arhitectură şi

şi

Băieţi

al

artă,

poziţia

nr.

ILUSTRAŢIILOR

situaţie

al

de

coş

şi

-

din strada Bernady

„Petru Maior". Planul de
2. Proiectul împrejmuirii

precum

din strada Nicolae Iorga nr. 1, fiind înscrise la

LISTA

3.

curba

portalul constituie cel mai important

face parte din categoria monumentelor de

319, cod nr. MŞ - li - m - B - 15572.

1.

mărime,

Gyărgy

nr. 7, în prezent Universitatea

din 25 februarie 1905. Prima

porţilor

variantă.

de intrare, întocmit de Rado Sandor

din strada Bernady

Gyărgy

nr. 7. Proiectul din 25

Gyărgy

nr. 7. Proiectul din 25

februarie 1905. Plan parter
4.

Şcoala Civilă

de

Băieţi

din strada Bernady

februarie 1905. Plan etaj
5.

Şcoala Civilă

de

Băieţi

februarie 1905. Plan

din strada Bernady

faţadă principală

Gyărgy

(corpul central)

381

nr. 7.

Proiectul din 25

şi secţiune transversală

Ibidem, f. 43 („Az allami polgari fiuiskola homlokyatanak).
Lista este greşit întocmită, la denumirea monumentului fiind trecută „casă", ca fiind situată în strada
„Nicolae Iorga nr. 1,2" şi realizată în anul "1905". Denumirea de „casă" o considerăm ca improprie, aici
fiind vorba de o clădire şcolară şi nu de o locuinţă, iar ca adresă este valabil doar nr. poştal „l", întrucât
nr. „2" este pe partea opusă a străzii Nicolae Iorga. De menţionat faptul că în anul 1996, ca urmare
solicitării Consiliului Judeţean Mureş, nr. 2055 din 27 septembrie 1993, de a se revizui lista
monumentelor aprobată în anul 1992, o comisie la nivel judeţean, aprobată prin
Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 87 din 19 septembrie 1996, a reanalizat vechea listă ce cuprindea 130 de clădiri,
rămânând
103 monumente. Noua listă a fost însuşită de Consiliul Municipal Târgu-Mureş, prin
Hotărârea nr. 67 din 28 noiembrie 1996. Astfel, cele două clădiri au fost cuprinse în acelaşi nr. de
ordine, sub codul B - 112, însă sub forma: Corpul din strada Bernady Gyărgy, nr. 7, construit în anul
1903 şi corpul din strada Nicoae Iorga nr. 1, construit în anul 1910.
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6. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7. Proiectul din 25
februarie 1905. Faţada laterală dinspre strada Nicolae Iorga
7. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7. Plan subsol din 15 iunie
1905
8. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7. Plan parter din 15 iunie
1905
9. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7. Plan etaj I, din 15 iunie
1905
10. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7. Proiectul faţadei
principale, din 15 iunie 1905
11. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7. Proiectul faţadei laterale
dinspre strada Nicolae Iorga, din 15 iunie 1905
12. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyărgy nr. 7. Proiectul din 5 martie
1906, de modificare a faţadei principale
13. Planul de situaţie a Cetăţii feudale, din octombrie 1906, cu reprezentarea Şcolii
Civile de Băieţi (2), recent construită

.

14. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyărgy nr. 7. a - Aspect din anul
1941; b -Aspect din anul 1942
15. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyărgy nr. 7. a - Aspect din anul
2010; b -Aspect din anul 2013
16. Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyărgy nr. 7. a - Faţada dinspre
strada Nicolae Iorga, în 2014; b - Detaliu
17. Şcoala

Civilă

de

Băieţi

fereastră

din strada Bernady

Gyărgy

la sala de sport

nr. 7. a - Intrarea

principală;

b

- Detaliu ferestre de la parter şi etaj

Summary

THE FORMER CIVILIAN SCHOOL FOR BOYS AT N0.7, BERNĂDY GYORGY
STREET, A SECESSION STYLE BUILDING
At first, the building was conceived as a civilian school for boys and later it
accommodated the Technical School of Commerce; nowadays it i sone wing of the
large building of University „Petru Maior''.
ln February 1905 arhitect Baumgarten Sandor prepared the first draft design of
the building on the curreent location of secondary school „Al. Pa piu llarian". Since the
location was deemed to be inappropriate, it was moved to its current address and on
15 July 1905 the arhitect prepared the weu design. On 20 September 1905 the
approval was granted.
For aestetic reasons arhitect Rad6 Sandor prepared a particular design for the
main facade, which was approved by the chief arhitect of the town, Flesch Adolf. The
new design created in the new Secession style replaced the initial eclectic background.
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Şcoala Civilă

de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7, în prezent
Universitatea „Petru Maior". Planul de situaţie din 25 februarie 1905
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Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7.
Proiectul din 25 februarie 1905. Plan parter
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Universitatea „Petru Maior. Planul demisol din 15 iunie 1905
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Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7, în prezent
Universitatea „Petru Maior". Planul parter din 15 iunie 1905
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Şcolii Civile de Băieţi (2) recent construită
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a

b
de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7.
a - Aspect din anul 1941; b - Aspect din anul 1942

Şcoala Civilă

271
https://biblioteca-digitala.ro

a

b
Şcoala Civilă

de

Băieţi

din strada Bernady Gyorgy nr. 7.

a - Aspect din anul 2010; b - Aspect din anul 2013
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a

b
Şcoala Civilă

de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7.
a - Faţada dinspre strada N. Iorga; b - Detaliu fereastră
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' L~L

a

b

Şcoala Civilă de Băieţi din strada Bernady Gyorgy nr. 7.
a - Intrarea principală; b - Detaliu ferestre de la parter şi etaj
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ MONUMENT DE ARHITECTURĂ ROMÂNEASCĂ
Activitatea de
este

reluată

construcţie

care stagnase în perioada Primului
odată

în intervalul anilor 1922-1928,
unităţi

România, când sunt ridicate moderne

interes comun, între care sedii administrative,
şantierelor

reviriment al

de

construcţii

de

locuinţe,

Mondial,

cu stabilizarea capitalismului în

industriale, dar
şcoli,

Război

spitale,

şi

clădiri

numeroase

bănci,

de

etc, în paralel cu un

comune sau individuale.

Stilistic, arhitectura de după război este o continuare a curentului neoromânesc
modern, pe baza

interpretării

formelor

tradiţionale,

care tot mai larg este folosit

şi

în

Transilvania, nu de mult unită cu România. În paralel cu realizarea a numeroase case
individuale, în primul rând casele economice tip, apoi cele de tip
tradiţională,

arhitectura
la o

arhitectură

vilă,

păstrând

unele

altele preluând formele moderne tot mai promovate, se trece

în care, pentru

îmbrăcarea faţadelor,

foloseşte acelaşi

se

vocabular

arhitectural. Însă, uneori, de dragul obţinerii unor efecte plastice mai deosebite, se
recurge la

forţarea funcţiunii şi

clădiri

unele

realizările
artă, şi

a

constrcţiei,

dar

şi

la aplicarea unui exces decorativ,

arhitectură

primind forme greoaie, cu o

obositoare. Oricum,

deosebite ale arhitectului Ion Mincu, promotor al specificului

în perioada dintre cele

două războaie

arhitecţi,

românească, poartă

urbană europeană.

sură şi

a

îmbrăcat

viziunea

haina

albă

a

naţional

mondiale sunt realizate numeroase

importante monumente religioase sau laice. Creator al stilului
unul dintre cei mai prolifici

după

naţional

românesc

în
şi
şi

Petre Antonescu, tot ce a gândit el arhitectura
El a părăsit haina

tradiţiilor săteşti

ale românilor,

bizantine monumentale, cum s-a întâmplat la mai

mulţi

autori,

arhitecţilor
fără
şi

de

piatră

a imita formele

nici nu a apelat la

forme străine, renunţând la tiparele Ecole des Beaux Arts din Paris. În lucrările sale,
arhitectul a

reuşit să

îmbine armonios elementele stilistice vechi, cum sunt retragerile,

pridvoare, logii, arcaturi, arce trilobate, balustrade, brâuri, logii, brâuri,
pantă,

cu

exigenţele

Arhitectura

oglindeşte

sufletul unui popor, iar în sufletul poporului se

adică

stăm şi

ne gândim, bisericile de lemn din Transilvania, ca

o parte din sufletul

strămoşilor

lui

şi

anume,

răsfrânge

moştenirea culturală. Dacă
arhitectură ţărănească,

una din expresiile cele mai vii ale geniului constructiv românesc, poate mai mult

decât cel întâlnit la bisericile voievodale. Arhitectura
o

în

unor programe complexe cerute de funcţii utilitare precise.

trecutul,
rămân

acoperişuri

artă religioasă,

ţărănească

a avut în Transilvania

ea exprimând unitatea acestui neam, nu arareori constituind un

punct de inspiraţie al arhitecţilor din perioada interbelică. În perioada interbelică,
arhitectura

românească

date de arhitectura
stilul

naţional

a reluat acest program, dezvoltând pe mai departe premisele

ţărănească,

românesc se

adoptându-le

oficializează,

până

la monumental. Este perioada când

devenind o
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marcă

a României Mari.

Şi

la

Târgu-Mureş s-au realizat clădiri de o certă valoare artistică, precum este şi fostul Palat
Administrativ al Judeţului Mureş, în prezent sediul Primăriei Municipiului Târgu-Mureş.
încercări anterioare de promovare a unor asemenea valori şi la Târgu-Mureş,
sunt ilustrate prin ridicarea între anii 1925-1936, a Catedralei Ortodoxe din centrul
oraşului, opera arhitectului Iosif Victor Vlad, un edificiu care se remarcă prin larga
dimensionare a interiorului şi

amploarea

volumului

construit,

cu

o

plastică

monumentală care amestecă elemente de veche arhitectură românească cu forme
bizantine. Mai amintim, Căminul Ucenicilor Români, din strada Iuliu Maniu nr. 2, însă
cu forme specifice româneşti mai puţin izbutite, creaţia inginerului Ervin Maetz, care,
în perioada respectivă era şeful Serviciului Tehnic al Municipiului Târgu-Mureş, fiind
mai puţin familiarizat cu arta românească.
Importantă clădire publică, destinată să întregească zestrea edilitară a oraşului,

este fosta Prefectură a Judeţului Mureş, situată în Piaţa Victorieri nr. 3. Vechea
Prefectură din strada Bolyai nr. 5, 383 după aproape două veacuri de existenţă nu mai
corespundea noilor cerinţe, atât ca amplasament, fiind într-o zonă care şi-a pierdut
importanţa civică şi comercială anterior avută, dar şi ca spaţiu sau stare fizică,

devenind neîncăpătoare şi cu semne de degradare. De aceea , încă din primul deceniu
al secolului al XX-iea se propune construirea unui nou sediu administrativ judeţean, în
centrul civic nou-conturat, prin ridicarea unor importante edificii, majoritatea
caracteristice noului stil artistic - secession - , între care remarcăm Primăria (19051907) şi Palatul Culturii (1911-1913). În acest scop se organizează un concurs pentru
noul sediu judeţean. La 30 septembrie 1909, 384 în clădirea vechii prefecturi, are loc
jurizarea şi desemnarea celor mai reuşite proiecte prezentate.
Dintre proiectele prezentate şi pe care le cunoaştem, proiectul premiat este cel
al arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezso, ambii din Budapesta, autorii celor două
monumente mai sus meţionate. Proiectul prezintă o clădire de forme proporţionate,
de o ţinută sobră, reuşită ca plan, cu scări monumentale şi încăperi bine luminate. Al
doiea proiect premiat este opera comună a arhitecţilor K6ss Karoly, cunoscut arhitect
transilvănean şi Thoroczkai-Wigand Ede, tot din Budapesta, care a activat şi la TârguMureş

pe mai multe

şantiere.

De

această dată, proiectanţii

s-au inspirat din arhitectura

tradiţională maghiară,

prezentând un plan aproximativ dreptunghiular şi forme destul
de apropiate cu cele ale clădirii din strada K6s Karoly nr. 1, actualul sediu al SC.
„Aquaserv" S.A., creaţie ceva mai târzie a aceluiaşi arhitect. Al treilea proiect premiat
este cel al arhitectului Melha Tibor, tot din Budapesta, care prezintă o clădire
monumentală, cu acoperişuri înalte, frământate şi turnuri ascuţite, însă ca plan mai
puţin reuşit, datorită încăperilor şi
iraţional

amplasate,

faţă

de

intrări.

coridoarelor insuficient luminate, dar
La toate cele trei propuneri

383

şi scărilor

remarcăm

formele

Ioan Eugen Man, Aspecte privind evoluţia istorică a oraşului Târgu-Mureş până la 1848. III. Târgusub stăpânirea habsburgică până la 1848, în Marisia, XXII-XXIV, 1994, p. 249-251.
384
Schiffer Miksa, A marostordavarmegyei szekhaz tervpalyazata (Proiectele de concurs ale sediului
Prefecturii Judeţului Mureş), în Magyar epit6 miiveszet (Arta arhitecturii maghiare), Budapest, 1910,
VIII, nr. 3, martie, p.18.
Mureş

276
https://biblioteca-digitala.ro

specifice secession-ului, care, în perioada primelor două decenii ale secolului al XX-iea
la Târgu-Mureş se afla în apogeu. 385 Din cauza izbucnirii Primului Război Mondial,
proiectul jurizat nu a mai fost valorificat.
După două

decenii, se

invocă iarăşi

necesitatea construirii unei noi prefecturi.

Prin Decizia nr. 39/25094, din anul 1930, la punctul nr. 5, primarul este îndrumat „Să

intervină Prefecturii pentru Începerea palatului judeţean plănuit de mai mulţi ani"

386

clădiri

Un important impediment în realizarea acestei

administrative a fost lipsa unui

amplasamenet corespunzător acestui edificiu, care se dorea a fi monumental şi să
întregească

stradă

actuala

Bucureşti),

unei

edilitară

a municipiului. Prefectura avea în proprietate un teren în

Koteles Samuel,

(fostă

Regele Carol), la

pe actualul amplasament al

necorespunzător

mp, dar
retras

zestrea

faţă

Pieţii

oraşului, fără

legături corespunzătoare

cu

Piaţa

cu strada Artei

Unirii, teren ce avea o

ca amplasament pentru

de centrul civic al

intersecţia

suprafaţă

clădirea propusă

acces direct. Ca un prim pas pentru crearea

Trandafirilor, prin alinierea

sens în care, la 1 iunie 1933, inginerul Ervin Maetz,
întocmeşte schiţa

municipiului,

celor

două

străzilor

necesară

alinierii actualelor

Municipiului, în schimb,

să

cedeze o

Judeţului să

străzi,

suprafaţă

Artei

juridică

teren

şi

predea

şi

Serviciului tehnic al
oraşului

înaintează

o

Koteles Samuel, iar

suprafaţă
Primăria

de 308 mp. Propunerile sunt acceptate

de Consiliul municipal în şedinţa din 7 iulie 1933.
acestui prim schimb de terenuri este

şeful

Artei

Prefectură şi

terenuri, iar la data de 7 iulie,

primarului propunerile prin care Prefectura
de 394 mp,

de 9413

a se realiza, fiind

Koteles Samuel, se propune efectuarea unui schimb de terenuri între
Primărie,

(fostă

justificată

387

Străduinţa Prefecturii în efectuarea

prin faptul

că odată

cu reglementarea

a terenului avut în proprietate, poate solicita acordarea, prin schimb, a altui

corespunzător

prezidată

noului sediu. Comisia

financiară

a

Primăriei

din

Târgu-Mureş,

primarul Ion Pantea, luând în considerare solicitarea Prefecturii

Judeţului

Mureş, nr. 6984/1933, „referitoare la edificarea unui gard la imobilul judeţului situat În

str. Regele Carol I
terenuri Între

şi

judeţ şi

str.

Bucureşti,

care edificare atrage

după

sine un schimb de

Municipiu"„. 11 propune cedarea terenului de 308 mp În schimbul

unui teren de 394 mp, ce trebuie să dea judeţul pentru oraş". 388

În şedinţa a opta a Consiliului municipal Târgu-Mureş, ţinută la data de 10 iulie
1933, nr. 76/14244/1933, luându-se în dezbatare solicitarea Prefecturii Judeţului
Mureş, nr. 6984/1933, pentru efectuarea unui schimb de terenuri, se decide: ,,Aprobă
următorul

schimb de teren Între Prefectura Judeţului Mureş şi municipiu, În scopul

regularizării

limitei de aliniere a str. Bucureşti şi str. Regele Carol I, Judeţul Mureş va

ceda gratuit o suprafaţă de 494 m. teren, ce va trece În proprietatea municipiului, iar
municipiul cedă gratuit o suprafaţă de 308 mp, ce va trece În proprietatea Judeţuilui
Mureş,

conform schiţelor de la dosar" Aşadar, prin acest schimb de terenuri s-a trecut

385

Ibidem, p. 19-30.
„Oraşul", IX, nr. 6, 20 februarie 1931, p. 40.
387
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet CCCXCIX (1936-1945), nr. 14244 din 7 iulie 1933.
388
Ibidem, nr. 11341 din 6 iulie 1933.
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la înfiinţarea străzii Bucureşti (în prezent strada Artei) şi a intersecţiei cu strada Regele
Carol I (azi strada Kăteles Samuel). Această decizie, prin adresa nr. 15794, din 31 iulie
1933, este înaintată Ministerului de Interne spre aprobare, menţionând şi faptul că
schimbul

/1

se face exclusiv În interesul sistematizării municipiului nostru".

389

Destul de târziu, la 10 noiembrie 1934, se pune în discuţie asigurarea terenului
pentru Prefectură, pentru cele două terenuri de bază, fiind întocmit Procesul-Verbal de
expertiză, 390 la care participă inginerul Zeno Miculescu, şeful Serviciului judeţean de
391
drumuri şi Maetz Ervin, şeful Serviciului tehnic al oraşului.
La punctul 3 din actul
respectiv, Comisia stabileşte următoarele preţuri: "a - Terenul din faţa Camerei de
Comerţ cu o suprafaţă de 736 stj.p, socotit cu 1500 lei pe stj.p, „. Lei 1.104.000.
b - Terenul din strada Regele Carol cu o suprafaţă de 1017 stj.p, socotit cu 400 lei pe
stj.p,„.Lei 1.046.800.
Se constată că terenul din faţa Camerei de Comerţ are o valoare mai mare decât cel din
str. Regele Carol cu„. Lei 57.200."
Trecerea concretă la îndeplinirea schimbului de terenuri şi, ca urmare, la
lucrările pregătitoare pentru realizarea noului sediu judeţean, a devenit posibilă doar

în timpul celui de-al doilea primariat (1934-37) al lui Emil A. Dandea. Fiind stabilită
valoarea celor două terenuri care formau obiectul schimbului, precum şi a condiţiilor
de schimb, după ce arată starea financiară precară în care se afla, prin adresa nr.
24155, din 14 noiembrie 1934, Prefectura, după ce arată că 11 nu are alt teren pentru
clădirea

viitorului palat administrativ decât cel din str. Regele Carol I, iar acest teren nu

este propriu pentru această clădire din punct de vedere edilitar al Municipiului", solicită
primarului cedarea terenului din actuala Piaţa Victoriei, în vederea ridicării noului palat
administrativ plănuit de atâta timp, considerând că

11

ar câştiga mult În frumuseţă

oraşul şi s-ar complecta grupul clădirilor româneşti În centrul acestui oraş".

392

Prefectul

s-a referit la cele două catedrale din Piaţa Trandafirilor, cât şi la Căminul Ucenicilor
Români, din strada Iuliu Maniu nr. 2. Adresa Prefecturii este înregistrată sub nr. 25912,
din 16 noiembrie 1934,
formează

număr

atribuit

şi schiţei

ce

reprezintă

cele

două

terenuri ce

obiectul schimbului.

Solicitarea Prefecturii este aprobată destul de curând de către Primărie prin
Decizia nr. 25912/1934, dată în şedinţa din 16 noiembrie 1934, stabilindu-se şi condiţia
ca "Prefectura Judeţului Mureş să edifice pe terenul dat, cel mai târziu până la data de
31 decembrie 1937 palatul său administrativ", 3 93 şi în prealabil să obţină acordul , 11 .„
printr-un Jurnal al Consiliului de

Miniştri şi

preluarea ei de

către

autoritatea

tutelară" „

În vederea publicării concursului de proiecte pentru noul palat administrativ, prin
adresa nr. 3220, din 28 decembrie 1934, Serviciul Judeţean de Drumuri Mureş solicită

389

Ibidem, nr. 14224, din 10 iulie 1933; 15704, din 31 iulie 1933.
Ibidem, Procesul-Verbal, din 10 noiembrie 1934.
391
ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet CCCXCIX (1936-1945), Procesul-Verbal de expertiză, din 10
noiembrie 1934.
392
Ibidem, nr. 24155, din 14 noiembrie 1934.
393
Ibidem, nr. 25912, din 16 noiembrie 1934.
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Primăriei să transmită principalii indicatori tehnici ai clădirii, 394 aceştia şi fiind făcuţi
cunoscuţi prin adresa nr. 29208, din 15 ianuarie 1935, 395 între care: înălţimea clădirii va
fi de minimum 15 m, spre strada Tineretului va avea o retragere de 4 m, spre Piaţa
Victoriei de 10 m.
Prin scrisoarea nr. 1319, din 15 ianuarie 1935, adrestă Ministerului de Interne,
Primăria

Municipiului Târgu-Mureş, după ce descrie cele două terenuri ce formează

obiectul schimbului şi face cunoscut acordul dat de Comisia interimară a municipiului
Târgu-Mureş, solicită

municipiului prezentarea cazului Consiliului de Miniştri care

„printr-un jurnal al său să binevoiască a autoriza comisia interimară a acestui
municipiu, de a putea face acest act de dispoziţie - iar apoi În conformitate cu
dispoziţiunile alin. 2, al art. 42 din Legea de organizare a Comitetelor de Revizuire, să
binevoiţi a da cuvenita aprobare pentru efectuarea acestui schimb de terenuri de o
absolută utilitate publică".
Schimbul de terenuri este aprobat de Consiliul de

Miniştri

prin Jurnalul nr. 295,

din 18 februarie 1935, faţă de care Comisia interimară a Primăriei Târgu-Mureş este

autorizată de a ceda, prin schimb, terenul solicitat de Prefectură. 396 Această decizie
este adusă la cunoştinţa Primăriei de către Ministerul de Interne prin adresa nr. 4478,
din 1martie1935 şi înregistrată sub nr. 5120, din 4 martie 1935. 397
La

11

concursului"
Mureş".

398

ianuarie

1935,

prefectul

Francisc

Porubski

dispune

publicarea

pentru Întocmirea proectelor palatului administrativ a

Judeţului

Proiectele urmau să fie întocmite la scara 1:200 şi să cuprindă

planul
subsolului, parterului şi etajelor, planul fiecărei faţade exerioare şi secţiuni câte sunt
necesare", precum şi „un plan general de situaţie cu scara 1:500". Stilul va fi cel
românesc", iar „costul Întreg al c/ădirei astfel calculate nu va putea trece peste suma
de Lei 20.000.000 - (douăzecimilioane)". Termenul de predare s-a stabilit pentru 16
11

11

aprilie 1935, rezultatul urmând

să

fie publicat în termen de 15 zile de la data

concursului. Pentru primele trei proiecte câştigătoare s-a stabilit un fond de premiere
şi

anume: premiul I, cu SO.OOO lei; premiul li, cu 30.000 lei

şi

premiul III, cu 20.000 lei.

Din cele 14 proiecte prezentate la concurs, Comisia de arbitri
acordă

Bucureşti,

locul I arhitectului Eugen I. Grosu din

condusă

de prefect,

iar locul III arhitectului Varodi

Ărpad din Târgu-Mureş.

Consiliul

Judeţului Mureş,

oferta lui Eugen I. Grosu, o

devizelor definitive

şi

în

şedinţa

din 29 noiembrie 1935, luând în

aprobă, însă condiţionat

pentru dirijarea

discuţie

de: "Art. III. Facerea planurilor şi a

lucrărilor

394

Ibidem, nr. 3220, din 28 decmbrie 1934.
Ibidem, nr. 29208, din 28 decembrie 1934.
396
Ibidem, nr. 5162, din 4 martie 1935.
397
Ibidem, nr. 5120, din 4 martie 1935.
398
„Oraşul", XIII, nr. 2, din 15 ianuarie 1935, p.1-2.
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de

construcţia

noului palat

· costul tota I a I Iucrare1
~ "".399 Faţa~ d e
administrativ al judeţului pentru preţul de 3,3% dm
condiţiile tehnice stabilite de Primărie, Direcţia Generală a Drumurilor, prin Serviciul

judeţean de drumuri, cu adresa nr. 3442, din 18 noiembrie 1935, solicită unele
modificări ale aliniamentelor clădirii, considerând că şi aşa terenul este destul de
limitat, respectiv pentru strada Tineretului distanţa să se reducă de la 4,0 m la 2,2 m,
iar spre Piaţa Victoriei să se retragă de la 10,0 m la 7,0 m. Solicitarea este respinsă
prin Decizia nr. 26456, din 22 noiembrie 1935,400 Primăria menţinându-şi punctul de
vedere anterior stabilit, arătând „ ... că nu se admite nici o modificare a condiţiunilor
stabilite prin adresa Primăriei cu nr. 29208/1934, adică se menţin retragerile de 4 şi 10
m. de la alinierea străzii Francezilor şi piaţa Unirei". La 19 februarie, membrii comisiei
desemnate de către Prefectură şi Primărie (Traian Roşu şi Ervin Maetz) procedează la
predarea-primirea celor două terenuri, operaţiunea şi fiind înscrisă

la Cartea

funciară.
Prefectura şi Consiliul Judeţean Mureş, în şedinţa comună din 29 noiembrie
401

1935, 402 au luat în discuţie oferta arhitectului Eugen J. Grosu, privind întocmirea
proiectelor finale pentru noul sediu administrativ. Luându-se în dezbatere principalele
acţiuni desfăşurate până la acea dată, Şeful serviciului judeţean

de drumuri, în

calitatea sa de referent, face următoarele constatări: Prin Decizia Consiliului Judeţean
nr. 27 /1934, dosar nr. 23889/1934, s-a aprobat schimbul de terenuri cu Primăria
Municipiului Târgu-Mureş, în urma căruia s-a primit, ca amplasament pentru noul
sediu administrativ al judeţului, terenul din piaţa Unirei (în prezent Victoriei). Cu ocazia
jurizării

din data de 1 mai 1935 a parcelelor prezentate pentru noua clădire, din cele 14

proiecte prezentate, premiul I, de SO.OOO lei, 1-a obţinut proiectul nr. 7, al arhitectului
Eugen Grosu din Bucureşti, iar premiul III, în valoare de 20.000 lei 1-a obţinut proiectul
nr. 8, al arhitetului Varody Ărpad din Târgu-Mureş, premiul secund nemaifiind acordat.
O primă ofertă pentru întocmirea proiectelor a generat o serie de discuţii
contradictorii, desprinzându-se
prea mare,

faţă

lângă primăria

considerând

că

observaţia că

retragerea de 10 m de la limita

de care, prefectul Francisc Porubski promite
municipiului
retragerea

Târgu-Mureş

impusă

„că

este

va interveni din nou pe

pentru a reveni asupra

ar conduce la

pieţii

măsurilor

,,Îngrămădirea

luate",

palatului pe o

suprafaţă mai mică de teren.". În final se aduce hotărârea de a se aproba oferta

arhitectului pentru întocmirea proiectului, devizelor
de construire a noului Palat Administrativ.
Municipiului

Târgu-Mureş, faţă

şi

efectivă

a

lucrărilor

înaintată

la

Primăria

conducerea

Hotărârea luată

este

de care prin Decizia nr. 28560/1935 face cunoscut

399

că

ANSJ Mureş, Acte tehnice, pachet CCCXCIX (1936-1945). Conform extrasului din Procesul Verbal al
şedinţei Consiliului Judeţean, ţinută la 29 noiembrie 1935, şi înregistrat la Primăria Municipiului TârguMureş cu nr. 28560, din 13 decembrie 1935.
400
ANDJ Mureş, Acte tehnice, nr. 3442, din 18 noiembrie 1935, nr. 26456, din 22 noiembrie 1935.
401
Ibidem, nr. 3299, din 10 februarie 1936; nr. 6554, din 12 martie 1936.
402
Ibidem, Acte tehnice, nr. 11990 şi 33, din 29 noiembrie 1935.
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„Municipiul

menţine

În Întregime

condiţiile

primăriei

stabilite prin adresa

nr,

29208/1934, referitor la edificarea noului palat administrativ. 403
Hotărârea
înaintată

Consiliului Judeţean privitoare la construirea noului sediu este

la Primăria din Târgu-Mureş cu adresa nr. 11990, din 13 decembrie 1935, faţă

de care Comisia interimară a municipiului, prin Decizia nr. 28560 face cunoscut că

„municipiul

menţine

În Întregime

condiţiile

primăriei

stabilite prin adresa

nr.

29208/1934, referitor la edificarea noului palat administrativ". 404
efectivă

Pentru predarea
judeţului,

la 31 ianuarie 1936,

stabilească delegaţii,
şeful

405

Serviciului tehnic

şi

reciprocă

a celor

solicită Primăriei

şi

două

membrii celor

terenuri, Prefectura

ca, pentru data de 10 februarie

să

din partea Prefecturii fiind desemnaţi ing. şef. Zeno Miculescu
şi

Gheorghe F. Albu,

şeful

Serviciului financiar

februarie, sunt numiţi şi reprezentanţii municipiului,
Serviciului tehnic

două

Traian

Roşiu, şeful

economic. La 3

respectiv ing. Ervin Maetz, şeful

Serviciului bunurilor. La 10 februarie 1936,

procedează

comisii

406

şi

la predarea-primirea celor

două

terenuri,

Procesul-Verbal fiind înregistrat sub nr. 3299, din 10 februarie 1936. Obiectul
schimbului este

următorul: Primăria predă

Târgu-Mureş,

terenul înscis în CF. nr. 7836

top nr. 770/1, 768/1/1, 768/2/1, 771/2, 769/1, 772/1/2, 769/1, 722/1/2, 776/1 şi nr.
suprafaţă totală

767 /4, în

de 2646 mp, iar Prefectura

predă

terenul înscris în CVF . nr.

699, 711 şi 3918 Târgu-Mureş, top nr.

1246/1, 1246/2, 1247/1, 1250, 1251, 1248,

1249/1, în suprafaţă totală de 9413 mp.

407

comunicată

Serviciului tehnic de

din 12 martie 1936,

către

Prin adresa nr. 15, din 4 ianuarie 1936,

Serviciul financiar

şi

contabilitate, cu nr. 6554

Judecătoria mixtă Târgu-Mureş, Secţia cărţii

cunoscută înscrierea în Cartea funciară a schimbului de terenuri.

funduare, face

408

Întreaga documentaţie tehnică este înaintată la Bucureşti pentru a fi vizată de
Consiliul Tehnic Superior, al

cărui preşedinte

era Dr. N. Vasilescu-Karpen, consiliu care

în şedinţele din 5 februarie şi 4 martie, prin Jurnalul nr. 27, 409 examinează proiectele,
concluzionând
suprafaţă

retrasă

următoarele:

de 2705 mp, iar clădirea

de la aliniamentul

care se va orienta
axa

clădirii şi

realizată

Terenul pe care

străzii

proiectată

cu subsol, parter şi

Piaţa

pe cele

etaje, cuprinzând

două

clădirea

are o

cerinţelor, clădirea

va fi

Victoriei cu 10,0 m, spre

Se prevede amplasarea unei

secundară

două

a se amplasa

1488 mp. Potrivit

Tineretului cu 4,0, iar în

faţada principală.

câte o intrare

urmează

intrări

aripi laterale.

principale pe

Clădirea

va fi

următoarele:

„La subsol. - În centru: archiva, sala caloriferului, 2 garaje şi closete; În aripa stângă:
locuinţe pentru intendent, servitori, mecanici, litografie, pivniţe şi magazie; În aripa
dreaptă: locuinţe pentru servitori, portari, şofeuri şi 4 garaje.403

Ibidem, Acte tehnice,
Ibidem, Acte tehnice,
405
Ibidem, Acte tehnice,
406
Ibidem, Acte tehnice,
407
Ibidem, Acte tehnice,
408
Ibidem, Acte tehnice,
409
Ibidem, Acte tehnice,
404

nr. 11990, din 13 decembrie 1935.
nr. 28560, din 17 ianuerie 1935.
nr. 2153, din 31 ianuarie 1935.
nr. 2590, din 3 februarie 1936.
nr. 3299, din 10 februarie 1936.
nr.6554, din 12 martie 1936.
Jurnal nr. 27 /1936.
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La parter.- În centru: vestibulul de intrare, birouri pentru registratură, veterinari,
pretori, hali, closete: În aripa stÎngă: birouri pentru prim-pretor, serviciul sanitar,

registratură, sala de conferinţă a pretorilor, 3 camere de oaspeţi şi servitori; În aripa
dreaptă: birouri pentru prim-pretor, registratură, expediţie, arhivă.La etajul/.- În centru: sala de şedinţe a consiliului judeţean, fumoar, salonul prefectului,

closete,; În aripa stângă: birouri pentru serviciul ad-ţiei generale, secretar g-ra/,
dactilografe, serviciul ad-ţiei comunale, serviciul ad-ţiei judeţene şi locuinţa Prefectului
compusă din şase camere de locuit şi dependinţe, În aripa dreapă: birouri pentru

prefect, dactilografe, director, sala delegaţiei judeţene,La etajul li. - În centru: golul să/ei şi balcoanele sălii de consiliu, birouri pentru serviciul
veterinar şi militar, closete; În aripa stângă: birouri pentru serviciul tehnic, culte,
personal, jurisconsult, inspector judeţean; În aripa dreaptă: birouri pentru revisoratul
şcolar şi

dactilografe."

Legătura interioară este asigurată prin scara de onoare amplasată în dreptul
intrării principale şi a celor secundare. !nălţimea interioară a încăperilor de la parter şi

etaje va fi de 3,60 m, iar la subsol de 3,00 m. Se vor folosi materiale de construcţie
tradiţionale, ca pereţi din cărămidă, planşee, grinzi şi stâlpi din beton armat, soclu din
piatră de Câmpulung, cioplită, învelitoarea din ţiglă solzi şi tablă spre curte, cât şi
instalaţii de încălzire, sanitare, curent electric şi gaze naturale. Valoarea lucrărilor este
apreciată la 18.960.000 lei, revenind câte 12650 lei/mp.
Hotărârile

stabilite de către Consiliul Tehnic Superior sunt luate la cunoştinţă de

Prefectură prin Decizia nr. 5994/1936 şi de Consiliul Judeţean prin Decizia nr. 13/1936,

în şedinţa comună din 30 martie 1936, 410 cu care ocazie, prin articolul I. „la la
cunoştinţă

Jurnalul Consiliului Tehnic Superior nr. 27 din 5 februarie 1936 prin care s-a
aprobat planul şi devizul de construirea noului palat administrativ al Judeţului", iar prin

articolul li a deciziei luate se

„aprobă

construirea noului palat administrativ al judeţului

În baza planurilor aprobate de Consiliul Tehnic Superior
executarea

lucrărilor

este solicitată prin adresa nr. 7308/1936.
interimară

luând în

a municipiului

fără număr,

Târgu-Mureş,

consecinţă

compus din subsol, parter

date sunt atât de ordin tehnic
şi anunţarea

şi

revăzut,

şi

decide

construcţie

În şedinţa din 29 mai 1936, Comisia
discuţie

solicitarea Prefecturii

de a se autoriza „edificarea unui palat administrativ În

administrativ conform planului
lei, precum

În

de construire a palatului Administrativ".Autorizaţia de
411

Judeţului Mureş

şi

etaj", se

cu respectarea

„aprobă
condiţii/or

piaţa

Unirei,

edificarea palatului
impuse."

Condiţiile

financiar, respectiv plata taxei de autorizare de 39.200

începerii

lucrărilor

cu 24 ore înainte. Pe

ştampila primăriei,

cd

poartă

nr. 11896/1936, s-a scris textul: „Prezentul plan s-a aprobat. Tg.Mureş În
şedinţa com. int. ţinută la 29.05.1936" Cu adresa nr. 16416, din 7 august 1936,

410

Ibidem, Acte tehnice, nr. 5944 şi 13 din 30 martie 1936.
Ibidem, Acte tehnice, nr. 7398/1936. Suprafaţa totală a celor patru niveluri ale clădirii trebuia să se
înscrie în cei 5580 mp acordaţi. Proiectele vizate poartă următorul text: „Prezentul plan s-a aprobat.
Târgu-Mureş din şed. Com. lnt. ţinută la 29.05.1936.

411
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Prefectura face cunoscut că la data respectivă vor ,,Începe lucrările de construcţie a
noului palat administrativ al judeţului Mureş", 412 solicitând şi predarea aliniamentelor.
Terenul este predat antreprenorului A. Macor, la 8 august 1936, Procesul-Verbal fiind
semnat

de antreprenorul Macor, de topometrul

oraşului

Niaradi C, precum

şi

de

arhitectul Eugen Grosu, ca diriginte de şantier, după care, curând, încep săpăturile
pentru

fundaţii.

Faţă

stabilită

de taxa

Judeţului,

39.260 lei, Prefectura
„admite gratuitatea
se

Încasează

la

de

integrală,

construcţiuni

Primărie

pentru plata

autorizaţiei

date, în

sumă

solicită

prin adresa nr. 14187, din 31 iulie 1936,

de

a se

scutind judeţul de la taxele cari În baza regulamentului
consecventă

particulare". Având o atitudine

de asigurare

a unor fonduri bugetare tot mai mari, prin Decizia nr. 20202, din 4 septembrie 1936,
comunicată

solicitantului la 12 septembrie,

Primăria aprobă

judeţului, reducând taxa cu 50%, deci la suma de 19.630 lei.
Pe terenul din

Piaţa

octombrie 1936, Serviciul
Înfiinţarea

unui parc public

solicită

bunurilor
şi

dinspre strada Artei mai fiind o
aprobă

doar în parte cererea

413

Unirii primit în schimb, prin adresa nr. 25246, din 23
Comisiei interimare acordul „pentru

deschiderea unei noi

propus are dimensiunile de 56 x 46 m, deci cu o
13 noiembrie 1936,

şi

suprafaţă

propunerile,

străzi,

În jurul parcului". Parcul

suprafaţă

de 460 mp. Comisia
după

de 2576 mp, pe panta

interimară,

care, la 12 iulie 1937,

în

şeful

şedinţa

din

Serviciului

tehnic, ing. Ervin Maetz, prin adresa nr. 17748/1937 se adresează preşedintelui
Consiliului arătând: „La ordinul Dvs. nr. 11072/1937, am onoare a Vă Înainta 3
exemplare din

schiţa

de parcelare a terenului proprietatea municipiului
şi

din str. Regele Carol I", propuneri care

sunt aprobate în

şedinţa

Târgu-Mureş,

din 31 august 1937,

creându-se astfel un număr de 10 parcele, loturi de casă, precum şi parcul. 414 În fine,
cu Decizia nr. 23315, din 21 septembrie 1937,
aprobă

Procesul-Verbal al Comisiei de

licitaţii,

pentru vânzarea a celor nouă loturi de casă.

Primăria

Municipiului

Târgu-Mureş

nr. 21672, din 20 septembrie 1937,

415

X
X

Cu

excepţia

cunoaştem

a doar

două

X

proiecte din cele prezentate la concurs, nu am
însă

celelalte propuneri,

toate trebuiau

să ţină

seama de

reuşit să

configuraţia

terenului, de aliniamentele stabilite de Primărie, iar „„.stilul va fi cel românesc" .416
Exceptând proiectul premiat, cele
şi

Struhl Iosif, ambii din

şi două

două

Târgu-Mureş.

proiecte cunoscute

Primul proiect

Ibidem, Acte tehnice,
Ibidem, Acte tehnice,
414
Ibidem, Acte tehnice,
415
Ibidem, Acte tehnice,
416
Oraşul, XIII, nr. 2, din

413

prezintă

Comerţ şi

Industrie.

interioară şi

Situată

pe

nr. 16416, din 7 august 1936; nr. 17981, din 11august1936.
nr. 14187, din 31 iulie 1936; nr. 20202, din 4 septembrie 1936.
nr. 669, din 11 ianuarie 1937.
nr. 23315, din 21 septembrie 1937.
15 ianuarie 1935, p.l.
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Gaal Pal

o clădire cu subsol, parter

etaje, de forma unui patrulater neregulat, cu o curte

amplasat pe latura învecinată cu Camera de
412

aparţin arhitecţilor

faţada

acces
ce se

desfăşoară spre piaţă, intrarea principală este dezaxată şi cuprinde portalul pentru
trăsuri şi vehicule, pentru public mai fiind rezervate şi alte două accese, în aripile
situate pe străzile laterale. La primul nivel sunt situate încăperile de serviciu, garajele,
iar deasupra birourile, locuinţa prefectului, precum şi sala de serbări - festivă -,
amplasată dezaxat pe latura sudică, corespunzând nivelelor 3 şi 4. Faţadele clădirii se
doresc a fi tratate în stilul nearomânesc, având totuşi volume bine definite, a căror
tencuială albă pune în valoare golul ferestrelor dreptunghiulare, bipartite sau

tripartite, cu colonete şi ancadramente, frecvent întâlnite la alte clădiri în stil
nearomânesc.
Al doilea proiect, de asemenea, păstrează forma patrulateră, tot cu o curte
interioară, pe latura dinspre strada Primăriei având şi un acces pentru vechicule. Cele

patru niveluri ale clădirii cuprind spaţiile cerute prin tematica concursului. De această
dată, autorul prezintă forme simetrice, etajul faţadei principale fiind dominat de

rezalitul corpului central, rezervat sălii festive, care comunică cu „loggia", formată din
cinci arcade ce se sprijină pe coloane zvelte şi flancată de câte o fereastră alungită. La
parter se află portalul format din trei deschideri, la rândul lor sprijinite pe stâlpi scunzi
şi robuşti din piatră. La faţada laterală, rezalitul cuprinde un larg portal, bine conturat,
deasupra acestuia fiind aşezate trei deschideri despărţite de colonete, totul fiind
mărginit de câte două perechi de ferestre. Volumetric, proiectul prevede dimensiuni

interioare apropiate cu cele din anteriorul proiect, dat fiind regimul de înălţime al
clădirii

stabilit prin acordul dat.
În anul 1940, practic, clădirea era realizată, fiind înzestrată cu toate elementele

arhitecturale

din

piatră

naturală

cioplită,

care

defineau

ancadramentele ferestrelor, profilele orizontale etc., iar
urmare a Diktatului de la Viena din august 1940,
şi Târgu-Mureş,

la Ungaria, între care

şi

logia,

tâmplăria

trecerea unei

părţi

ruină.

asemănătoare

de proiect,

preferată

Primării; şi două

de autor, dar

cauza costului mare al

lucrărilor

Printr-o scrisoare

şi

de

propuse,

adresată

Palatul

mai multe
golurile

româneşti, faţadele

primind

variane ale lui Kotsis Ivan. Prima

variantă

toate elementele decorative specific
fostei

făcute

şi

păstrează

propuneri de modificare: proiectul arhitectului Rado Sandor, care
forme

Ca

din Transilvania

Ca urmare,

Administrativ al Prefecturii este transformat, în prealabil fiind
elimină

montată.

o parte din monumentele artistice ale românilor

sunt demolate, transformate sau aduse în stare de

existente însă

era

portalurile,

oficialităţile
până

Prefectului,

locale, nu s-a pus în aplicare din

la transformarea
datată

totală

a acesteia.

la 14 mai 1941, arhitectul Kotsis

Ivan menţionează faptul că la faţada clădirii, tratată în stilul „arabo-bizantin", acesta va
fi înlăturat,

417

însă valoarea lucrărilor de modificare şi realizare a finisajelor va fi destul
de mare. Totodată, anexează şi varianta de proiect pentru modificarea faţadei

417

„Mivel Meltosegod, es a Bizotts6g is sulyt helyezett arra hogy a fohomlokston leva arab-biz6nci
stilusu ark6dok elkeruljenek, ANSJ Mureş, fondul Prefectura Judeţului Mureş, Subprefect, pachet V, nr.
3859-1941, f. 5.
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principale.

418

Practic, sunt înlăturate toate formele şi elementele decorative, îndeosebi

logia, al cărei spaţiu se va îngloba în cel al sălii festive, în locul arcadelor montându-se
cinci ferestre alungite. Rezalitul central rămâne cu ceva mai înalt decât nivelul cornişei
clădirii,

formând un atic orizontal. Deasupra se înalţă acoperişul, în totalitatea sa fiind

nou, astfel încât să nu mai păstreze formele prismatice ale turnurilor iniţial avute.
Pe considerente economice, arhitectul

întocmeşte

altă variantă,

o

care s-a

şi

realizat, păstrând volumele clădirii, dar eliminând tot ce este specific artei româneşti.
Câteva

documentaţii,

realizarea

lucrărilor

şi

cunoaşterii

valoarea,

(antecalculaţii),

contracte sau oferte

de modificare, încheiate între

ne dau posibilitatea
acestora, precum

constituind

Prefectură şi

antreprenorii din
lucrărilor,

unor date cu privire la realizatorii
fără

a avea convingerea

totalitate. În ordinea prezentată în dosarul de arhivă,

419

că

pentru
oraş,

naturii

ele sunt prezentate în

ele sunt următoarele:

- Contract nr. 2382/a/iunie 1941. Barabas Gergely, sculptor şi Benedetti Viktor,
constructor

lucrări

betoane. Contract, din 16 aprilie 1941 pentru 43.412

pengă

(p), 48

fileri (f); Contracte, din 31 iulie 1941 pentru S93S p. (curte); 2001 p,SO f (parc), lS p.
(învelitoare pod).

420

- Oferta nr. 2382/a/14 aprilie 1941. Kardos Lajos, dulgher, 619S p.

421

- Oferta nr. 2382/a/14 aprilie 1941. Keresztes Gyula, zugrav, 14936 p.
- Oferta nr. 2382/a/1941, Kilyen Sandor, electrician, 26.321 p.

422

423

- Oferta nr. 2382/a/29 aprilie 1941, Tomey Gabor, tinichigiu şi instalator, 73p, 7Sf. 424
- Oferta nr. 2382/a/14 martie 1941, FUlăp Sandor, tinichigiu, 3970 p,

so f. 425

- Oferta nr. 2382/a/17 mai 1941, Barabas Gergely, sculptor, 2791 p. 426
- Oferta nr. 2382/a/17 mai 1941, Koitsek Viktor, tinichigiu, 3386 p. 427
- Oferta nr. 2382/a/17 mai 1941, Szilagy Domokos, cioplitor piatră, 3S97 p. 428
- Contract nr. 2382/a/Majlath Sandor, tâmplar, 39.190 p.

so f. 429

- Contract,nr. 2382/a/12 aprilie 1941, Kacso Ferenc, lăcătuş, 4760 p. 430
- Contract nr. 2382/a/2 martie 1942, Kacso Ferenc, lăcătuş, 240 p. 431
La lS iulie 1943,
cunoscut subprefectului
418
419

432

şeful Serviciului tehnic al oraşului, Vendrey Ferenc, face

că lucrările

la

clădire

sunt încheiate, deci pot fi

recepţionate,

Ibidem, f. 6.
ANSJ Mureş, fond Prefectura Judeţului Mureş, seria Subprefect, pachet V, nr. 2382/1941, filele

1-130.
Ibidem, f.1-4, 12-16, 17-20.
421
Ibidem, f. 42-44.
422
Ibidem, f. 48-55.
423
Ibidem, f. 56-60.
424
Ibidem, f.68-74.
425
Ibidem, f. 75-81.
426
Ibidem, f. 82-88.
427
Ibidem, f. 90-96.
428
Ibidem, f. 97-103.
429
Ibidem, f.104-106.
430
Ibidem, f. 11-130.
431
Ibidem, p.130.
432
Ibidem, dosar nr. 16361/1943
420
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pe categorii de lucrări şi antreprenori, făcând cunoscută şi valoarea acestora, după
cum

urmează:

1. 7261/1942, Herczeg Ferenc, pentru zugrăveli...„.„ .. „ .... „ ... „ .. 16.867, 61 p.
2. 7263/1942, Barabas Benedetti, pentru pavaje„„„„„„„„„. 62.644, 05 p.
3. 7250/1942, Kacs6 Ferenc, pentru lăcătuşîrie„„„„„„„„„„„„. 8.207, 92 p.
4. 7781/1942, Majlath Sandor, pentru pavaje„„„„„„„„„„„„„„„ 50.760,31 p.

s. 7779/1942, Patrovits Kakman, pentru lucrări construcţii..„.153.028, 55 p.
6. 7262/1942, Bartha şi Ferenczy, instalaţii„„„„„„„„„„„„„„„„„ 36.322, 39 p.
7. 1011/1943, Societatea de Gaze Naţionale„„„„„„„„„„„„„„„„„10.172,44 p.
8. 1010/1943, Nagy Karoly ei Olah Robert, cu anumite lucrări..64.844, 15 p.

--------------------------------------------------------------------În total„„„„„„„„„„„„„„„„„.402.844, 42 p.
După cel de-al Doilea Război Mondial clădirea rămâne ca sediu al Consiliului

Popular Judeţean Mureş, ca în anul 1968, aici, să fie mutată Primăria Municipiului
Târgu-Mureş,

vechiul sediu trecând în folosinţa Consiliului Judeţean Mureş.

Timp de aproape cinci decenii clădirea rămâne în forma dată de stăpânirea
horthystă şi păstrată cu ardoare de regimul comunist. În timp ce zeci de clădiri din
oraş,

de diferte proprietăţi şi forme arhitecturale, precum case şi palate nobiliare,

specifice artei baroce sau secession-ului maghiar, apoi cetatea feudală, sunt
reconstruite, restaurate şi puse în valoare, doar Primăria a rămas nerestaurată, de
nenumărate

ori ea fiind scoasă din programele anuale de restaurare şi reparare. După

anul 1975, au loc primele încercări de restaurare a clădirii, pentru început, prin
realizarea unor
Serviciul

planşe,

la baza lor stând proiectele existente la Arhivele

Judeţean Mureş.

Ca urmare a

acţiunii

primar Victor Suciu, între anii 1991-1992,

Naţionale,

unui inimos colectiv, condus de fostul

clădirea

este

restaurată şi,

cu

excepţia

unor

detalii, redobândeşte formele iniţial avute. Proiectul de restaurare a fost întocmit
având la bază planşe,

433

precum şi unele fotografii de epocă, puse la dispoziţie de

autorul prezentului studiu. Lucrările de restaurare au fost aprobate de către Consiliul
Judeţean Mureş,

prin Autorizaţia de construire nr. 77 /20922, din 30 iulie 1991.
X

X

X

Începute în anul 1936, lucrările de ridicare a clădirii durează până în anul 1940.
La baza compoziţiei generale a clădirii, arhitectul Eugen I. Grosu abordează o concepţie
clasică, cu forme regulate, simetrice. Potrivit planşelor de arhitectură consultate,
privită în ansamblul volumelor şi proporţiilor ei, clădirea nu este lipsită de valoare

arhitecturală, având elemente vechi de arhitectură românească, între care o amplă

Pentru cunoaşterea formei iniţiale a clădirii, la solicitarea lui Ioan Făgărăşan, fost vicepreşedinte al
Consiliului Popular Municipal Târgu-Mureş, pe baza proiectelor aflate la Arhivele Naţionale din TârguMureş am întocmit primele planşe pentru faţadele clădirii, planşe care, împreună cu materialul ilustrativ
prezentat, au stat la baza întocmirii proiectelor de restaurare.

433
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„loggia", ancadramentele ferestrelor,
acoperişului

panouri cu

reliefuri decorative, cupolele

etc., care, cu toată tendinţa de monumentalitate întâlnită la unele edificii

similare din ţară, asigură o scară raportată la om. Faţada principală este dominată de
corpul central care, prin intermediul a două aripi mai scunde, este încheiat la capete cu
două

două

pavilioane prismatice, ca

situat portalul principal. La parter,

clădirii

turnuri. Pe axul rezalitului central al
faţada principală prezintă

număr

un

dintre care 3 axe corespund corpului central, câte 2 pavilioane de

colţ şi

este

de 13 axe,

câte 3 axe la

corpurile de legătură. La etaje, rezalitele au ferestre tripartite. În totalitatea lor,
piatră cioplită,

ferestrele sunt înzestrate cu ancadramente din
colţ,

situate la pavilioanele de
nefericire, cu ocazia
este „loggia"
deosebit de
se

sprijină

situată

şase

păcate,

restaurării,

imprimând

care, din

clădirii

desfăşurându-se

pe

un efect

acoladă,

de cele cinci arce trilobate în

coloane, în totalitatea ei
spaţiul

s-au mai realizat,

intrării,

în corpul central deasupra

cu ocazia

elemente decorative

nu au mai fost realizate. Elementul decorativ dominant

plastică arhitecturală. Marcată

pe

etaje. Din

restaurării

conţinând

deasupra

cele de la etajul I,

înălţimea

celor

logia
două

panourile decorative aflate deasupra logiei nu
suprafaţă netedă,

prezentând o

că apasă

dând impresia

fragilul suport al logiei.
piatră cioplită,

Puternic marcat de ancadramentul din
formează

portalul principal

şi

coloane angajate, scunde
de logie, prin profile care
laterală situată
principală,

urmăresc

spre strada
că

cu deosebirea

superioară

prezintă

Primăriei,

tripartite),
prezentăm

despărţite

de

motive sculptate

şi

a portalului este ingenios

legată

două

faţada

îmbracă

de

şi

decorate.

Primărie

Rămânând

toată

înalţă până

la acest portal

la Consiliul Tehnic Superior, în

alte forme: arcuit în partea

scut, care se

portalul „de

deasupra având trei goluri arcuite (ferestre

colonete scunde
înaintată

piatră cioplită,

superioară,

decorat cu
Şi faţada

la balconul de la primul etaj.

dinspre strada Tineretului preia unele elemente de la
decoraţii

Faţada

nu mai are logie, ci doar un balcon situat la etajul I, scos în

varianta de proiect

care, ancadramentul

două

în parte, preia formele întâlnite la

formă dreptunghiulară,

o

sprijină

elementele ce compun parapetul acesteia.

„porte-a-faux", deasupra portalului. Realizat tot din
ziua"

pe

un arc, care, la capetele inferioare se
robuste. Partea

superioară

în partea

faţada principală,

dar

fără

alte

mai deosebite.

În ansamblul său, palatul formează un bloc în formă de „U", orientat cu
deschiderea spre
diferite, care îl

Piaţa

încadrează, după
bună

asigurând o mai
planimetrică

de

a

Victoriei. Corpul de mijloc, ca

clădirii,

încăperi, săli şi

circulaţie

care se

cum am mai
interioară.

desfăşoară

văzut,

şi

cele

două

mai au câte o intrare, toate

Potrivit programului dat,

pe cele patru niveluri,

birouri, anexe, repartizate

aripi, în lungimi

după

dă naştere

natura serviciilor.

distribuţia

la

grupări

Circulaţia şi

accesele la încăperi sunt asigurate de coridoarele care mărginesc curtea interioară. 434

434

Destinaţia iniţială a încăperilor pe niveluri a fost dată potrivit înscrierii din proiectele aprobate, aflate

la Arhivele

Naţionale,

Serviciul

Judeţean Mureş.
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Primul nivel - subsolul - a fost destinat, în general, anexelor, precum arhiva,
sala de cazane, 2 garaje, locuinţe pentru intendent, servitori şi mecanici, litografia,
magazie, locuinţe pentru servitori, portari, şoferi şi 4 garaje. Parterul cuprinde holul de
intrare, coridoarele, birouri, arhiva. Etajul I cuprinde încăperi cu destinaţie mai

deosebită, precum: sala de serbări, salonul prefectului, birouri, locuinţa prefectului. La
etajul li se află partea superioară a sălii de serbări, inclusiv balcoanele, birouri.
Structural, edificiul se sprijină pe fundaţii continui de beton, cu o adâncime de
până la 3,30 m de la nivelul trotuarului şi este realizat cu zidărie din cărămidă, planşee,

stâlpi şi buiandrugi din beton armat, şarpantă înaltă din lemn şi învelitoare din ţiglă
smălţuită, în solzi, la stradă şi tablă în curte. Soclul clădirii este realizat din piatră
naturală, buciardată, iar ancadramentul intrărilor, ferestrelor şi logia, din piatră de

calcar.
Prin lucrările de restaurare a clădirii, aceasta a reprimit aproape în întregime
formele şi decoraţiile iniţial avute, integrându-se armonios între celelalte clădiri
monumentale din zonă. Clădirea face parte din categoria monumentelor de
arhitectură,

fiind înscrisă sub nr. de ordine 390, cod nr. MŞ - li - m - B - 15576, cu

denumirea „Palatul Prefecturii", construită în anii 1936-1941.

LISTA
1.

Piaţa

ILUSTRAŢIILOR

Victoriei cu cartarea principalelor clădiri;

2. Imagine din anul 1936 a terenului pe care se va realiza

clădirea

3. Proiectul lui Komor Marcell şi Jakab Dezso. a - Plan demisol; b - Plan parter
4. Proiectul lui Komor Marcel I şi Jakab Dezso. a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
5. Proiectul lui Komor Marcell

şi

Faţada principală;

Jakab Dezso. a -

b-

Faţada

posterioară

6. Proiectul lui K6s Karoly

şi

Wigand Ede. a -

Perspectivă;

7. Proiectul lui K6s Karoly

şi

Wigand Ede. a -

Faţada laterală;

b - Plan etaj I

8. Proiectul lui K6s Karoly

şi

Wigand Ede. a -

Perspectivă;

Faţada laterală

bb-

Faţada principală

9. Proiectul lui Melha Tibor. a - Plan etaj I; b - Plan parter
10. Proiectul lui Melha Tibor.

Faţada principală

11. Proiectul lui Struhl Iosif. Planul de

situaţie

12. Proiectul lui Struhl Iosif. a - Plan demisol; b- Plan parter
13. Proiectul lui Struhl Iosif. a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
14. Proiectul lui Struhl Iosif, a -

Faţada principală;

b-

Faţada laterală

15. Proiectul lui Struhl Iosif. a - Secţiune longitudinală; b - Secţiune transversală
16. Proiectul lui Gaal Pal. a - Plan demisol; b- Plan parter
17. Proiectul lui Gaal Pal. a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
18. Proiectul lui Gaal Pal. a - Faţada principală; b- Faţada laterală
19. Proiectul lui Gaal Pal. a -

Secţiune longitudinală;

b-

Secţiune transversală

20. Procesul-Verbal din 10 noiembrie 1934 de expertizare a terenurilor
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21. Solicitarea Prefecturii Judeţului Mureş, nr. 24155, din 14 noiembrie 1934,
pentru efectuarea schimbului de terenuri cu Primăria Municipiului Târgu-Mureş
22. Decizia nr. 25912, din 16 noiembrie 1934, prin care s-a aprobat schimbul de
terenuri cu Prefectura

Judeţului Mureş

23. Solicitarea Direcţiunii Generale a Drumurilor, nr. 3442, din 8 noiembrie 1925,
pentru modificarea aliniamentului clădirii
24. Decizia nr. 2645, din 22 noiembrie 1925, a

Primăriei Târgu-Mureş,

respinge solicitarea Prefecturii pentru modificarea aliniamentului

prin care se

clădirii

25. Procesul-Verbal, din 10 februarie 1936, de predare-primire a terenurilor care au
făcut

obiectul schimbului

26. Solicitarea Prefecturii

Judeţului Mureş,

nr. 7388, din 15 mai 1936, pentru

emiterea acordului de construire a noului sediu
27. Decizia din 28 mai 1936 a

Primăriei

Târgu-Mureş,

Municipiului

prin care a

aprobat construirea Palatului Administrativ judeţean
28. Prefectura

Judeţului Mureş.

Plan subsol

şi

parter,

după

proiectul lui Eugen

I.Grosu
29. Prefectura

Judeţului Mureş.

Planul etajelor I

şi

li,

după

proiectul lui Eugen I.

Grosu
30. Proiectul lui Eugen I. Grosu. a - Plan

faţadă;

31. Proiectul lui Eugen I. Grosu. a - Stadiul

b-

Perspectivă

clădirii

în 1940; b - Detaliu intrare

laterală

32.

Faţada principală

a fostei Prefecturi a Judeţului

Mureş. Perspectivă întocmită

de

arh. EugenJ.Grosu
33. Propunerile de modificare a clădirii. a - Proiectul lui Rado Sandor; b - Proiectul
lui Kotsis Ivan, din anul 1942-1943, realizat; c - Proiectul din 1942, a lui Kotsis
Ivan, nerealizat
34. Starea celor

două intrări

dinspre strada
35. a -

Clădirea

în anul 2010. a - Intrarea

principală;

b - Intrarea

Primăriei

în anul 1980. Vedere

aeriană;

b-

Clădirea

în anul 2011. Aspect

general

SUMMARY
THE CITY HALL OF TÂRGU-MUREŞ- ROMANIAN
ARCHITECTURAL MONUMENT

The present building of the City Hali at no.3 Victoriei square was built between
1936/1942, being one of the mast important public edifices accoplished in the period
between the two great wars. The building was designed by Eugen I. Grosu, a well
known arhitect from Bucharest who, according to the founder's wiwish, designed it in
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the neobrâncovenesc style, widely used for public edifices in the years between the
two great wars.
The building was designed and accomplished as the new seat of the Prefect's
office in county Mureş, practically being finished in 1940 except for certain internai
andexternal finishing works. Between 1941-1942 the building was radically chanegd by
brutal alterantions brought to its facade, especially by the removal of the sculptural
ornaments, specific to Romanian art, a situation prolonged to 1942 when the ample
restoration works almosi restored it to its original shape. Thus, once again, it became
one of the most representative architectural monuments in the central area of the city.
Following the reorganization of the state institutions în 1968 the building
became seat of the City Council, at present the Mayor's Office in Târgu-Mureş, wto
took charge of restoring it to its present state.
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I

I

Stil secesion
Stil neoromânesc
Stil modern
Piaţa Victoriei cu cartarea principalelor clădiri. A- Primări~; B- Prefectura;
C- Palatul Culturii; D- Catedrala Mică; E- Căminul~ ucenici; F- Banca

„Albina"; G- Camera de Comerţ; H- Hotelul '".fGrand"; I- Case de locuit.

„.

_. L
tk:__

Imagine din anul 1936 a terenului pe care se va realiza clădirea
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a

Proiectul lui Komor Marcel! şi Jakab Dezso.
a - Plan demisol; b - Plan parter
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a

b
Proiectul lui Komor Marcel! şi Jakab Oezso.
a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
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a

b
Proiectul lui Komor Marcel! şi Jakab Dezso .
a - Faţada principală; b - Faţada posterioară
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b
Proiectul lui Ko6s Karoly şi Wigand Ede.
a - Perspectivă; b - Faţada principală
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b
Proiectul lui Ko6s Kar.oly şi Wigand Ede.
a - Faţada laterală; b - Plan etaj I
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I
i

b
Proiectul lui Ko6s Karoly şi Wigand Ede.
a - Perspectivă; b - Faţada laterală
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b
Proiectul lui Melha Tibor_
a - Plan etaj I; b - Plan parter
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b

Proiectul lui Struhl Iosif.
a - Plan demisol; b - Plan parter
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b
Pro iect ul lui !::tr hl wsi f.
a - Plan etaj I; b - Pian etaj li
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a

·~·,··

b
Proiectul lui Struhl Iosif.

a-

Faţada principală;

b-

Faţada laterală
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a

b
Proiectul lui Struhl Iosif.
a - Secţiune longitudinală; b- Secţiune transversală
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~ PllOECT. PEOTRV . COOSTRUCT~

• PllL+ITULVI . ~um1mSTRllTl!f · lll·JUDffillUI· ffiUllES ~

a
.

.. ·-

13.

·,
~

PAOiCT . llEOlFU . conS'TAUCT

b
Proiectul lui Gaal Pal
a - Plan demisol; b - Secţiune parter
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PROECT· 111nr1w . tDOSTllVC"l

TULUi .
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b
Proiectul lui Gaal Pal
a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
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b
Proiectul lui Gaal Pal
a - Faţada principală; b - Faţada
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Proiectul lui Gaal Pal
a - Secţiune longitudinală; b - Secţiune transversală
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.r .,• ..
Pro e es-Ver 1)~1

de exDert iză.•

---------------------------

j·

in Tg-Mur€Ş a·zi la 10 Novemvrie 1934 in local.ul Serviciului
Jud. de Drumuri

.,

Mureş.
t •

Subsemnaţii ILginer Sef Zeno A Miculescu Seful Serviciului

.

.

Jud. de Drwnuri.

Mureş şi

Inginer Sef
Ervţn Maetz seful serviciului ·
. . .
:
.

:

t

• .

Tecbnic a Municipiului Tg-Mureş• in„conformitate cu delegatia Pre-··-..:

fect~ei ' jucÎ~ .1tureş

Nr:23889/1934 aip luat . in ce;cetare terenuril_e

cari pot veni in cornbina.tie pentru construcţia Palatului Administ'ra_...:.]
tiv

şi după-ce

am examinat pe teren

dou~

intravilan·e am ajl,IDs

la~.~

••• • '._.t

mătoarele

. · ~:·/~~
.,.,.

eoricluzhmi: · · · · · · · · · · ·

·i. /Terenul proprietatea judetului din str. Regele Carol · i~~~;

T~-Mureş ·sub

scris in C.F. a orasului

-

t r: 699, Nr:

top;l24o/l,1246~i"
.
. r ·:,. '

1247/1 • .spoi C.F. Hr:701 cu Nr: top.1250,1251 ş i C.F. lîr:3918 ~1 r:. t ~·
1248,1249, in ir:itiridere

de al

fără a cce~e

tob~lă

de l jug.10'7 stj., este situa t pe ·:;.

'
potrivite acolo unde

există cu

i~~i
>· ·.'J

pante prea mari

in alte două părti fără acces şi făr~ posibilitate ca . in viitorul
.

. .

mai "apropiat,

cu

cheltuieli

trivite. Terenul fiind in

obişnuite, să . se poată

pantă •

.:J•. :r

creia accese ,pr· 1

. costul unei eventuale

·

construoţi ~
I

mei
.....
ve -- lipsa de acces potrivit şi situatia in pantă~ suntem de păi

ar fi

rere

simţitor

că

mai mare deoât pe Ull teren plan. Din aoeste

locul nu este potrivit pentru
-

I

con s trucţia

două

•

Palatului Admi.nr..,

1

trativo-

26/ Terenul

din faţa Camerei de Comerţ, proprietatea Muni

piului Tg-Mureş , de sub Nr: top. 770/l,768/1/1,768(2/19, 771/2 769 A
772/l/2, 776/l, 767 /4 din C.F. 7386 cu o suprafaţă de 736 stj •P·~~ t/.,

situat in centrul oraşului, lângă Primărie şi celelalte edificii~\
lice importante. are o suprafaţă suficient de mare şi este bine _si~·
.I,

tuat pentru a servi.c~nstrucţiei.PalattUui Administrativ .... est t:l.
ren are accese potrivite din trei

părţi,

are trotoare largi, in b :·
1

stare, jur împrejur toate conductele necesare /apă,canal,gaz,etc./
-

~

Având in vedere cele de mai sus, suntem de părere că acest teren es;t1

intru toate potrivit scopului.I
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La - evaluare ambelor t~renuri ce se va face m~i jos - s...a

3.,

-

.

poziţia,

tinut cont de
instalaţiunile

situatia,

imprejurările terenurile~ şi

cari sunt in -apropiere

şi

..

astfel s-a ajuns la

de
urmă-

torul rezultat:
a., Terenul din

faţa . Camerei

de

cu o

Comerţ

suprafaţă

de 736 stj.p. -socotit cu 1500 Lei pe stje p •••••• Lei l.lot.ooo
b~,

Terenul din str.Regele Carol

cu a

suprafaţă

de ·

2617 etj.p. socotit ·~u ·~oo Lei pe stj.p ••••••••
\

Se

_constată că , teren~ .

din

faţa

Ca.merei de

are . o valoare m:ai mare decât . eel din
Oaro 1 cu . • . . . . • • • •
~pt

carQ am

• ţ •

dr~~at pr~z~ntul

inţat ~ref~etwrei

....

stz:~Begele

• . • • • .• • • • .•

de

\

•

i/'c.v. ..

r·

d~uri Mureşo

.,.

~*

~ ,:t- '~

r.t. „~
• ~ 1·1;., or;~
•:,.

I)'

~ ........ ?

ÎWl-

.

.,

~~
Seful Ser.v.Teolmia .al lhmicipiulu:i
Inginer Sef ~ss
Maeh:.

. <~'~
~.~(-:..
/;;:1 - · ~~
I ~~ .· -~

14, ::.

ffl.200

~

~ .~· 6,'

·,

T-1'
.""°

prQees-ve'rQal pentru a fi

In~~~~ --~e~ ss~~~JJ~s~~/
."'· , ....

------------

Qemei:ţ

Mureş.-

Jua.

S~:ful S~r~-iqiului

" l.046.800

.S.

(

·

~

.

•

.

. .

Procesul -Verbal din 10 noiembrie 1934 de expertizare a terenurilor
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(

· Dornliule· P r im a r,

Pentru executarea
ţan şi Delegaţiile judeţene

probleme

edificării

hotărârilor

luate de Consiliul jude-

cari au discutat in diferite rânduri

palatului administrativ al

hotă~ând i~cenerea lucrărilor pregătitoare edificării
tă

cu g2ndul ferm de a

nostru,

judeţului

şi

-

totoda-

aceasta necesitate pe care o sim-

înfăptui

ţir;i in fiec~.re moment, - an dispus studierea posibil:ltăţilor de in-

cepera a

lucrărilor

de

In primul

construcţie.-

r~d insă

nu este ;:ctri'1it

după.cum

cercet2t aceesta

problemă.~

viitorului palat

au constatat diferite

no2stră

Prefectura

ne-am izbit de faptul

ndmini~trativ

că

comişii

nu are alt teren pentru

terenul

cari au
clădirea ,

decat cel din Str. Regele Carol,

iar acest teren nu este propriu pentru

această clădire

din punct

de vedere edilitar al Municipiului, nu avem nici fonduri pentru a
cumpăra

c2.!n.

teren potrivit unei

Primăria

impozante cum dorim

să

in schimb având terenul din'fata Camerei de

potrivit unei asemenea
vă rJgă~

clădiri

Dom.nule

clădiri şi

edifiComerţ

fiind acest teren disponibil>

Pri~ar să binevoiţi

a ceda acest teren prefec-

turei Dcastre pentru scopul susamintit.In schimbul

teren am cere consiliului nostru

aceste~

ced2rea terenului proprietatea

1

din Str.Regele Carol.- ·

judeţului

Prin edificarea palatului administrativ
terenul care-l cerem ar
cO!:l~lecta

Grupul

că.';I tiga

mult in

clădirilor româ.Deşti

judeţen

frumuse.tă oraşul şi

in centrul acestei

./.
Prir.:ar al Munici'!Jiului
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pe
s-ar

oraş.-

i · cmnoscând dragostea

.şi

nizuinla· c~:e o depuneU pentru

ridicarea ş _i înfrumuseţarea acestui oraşJatrH Dvoastră cat şi colz
\

boratorii Dvs s.mttem siguri că ne veţi sprÎjini.. Ş~ acţiunea neas.
7
tră.-

Tg-Mureş,

la 14 Novemvrie 1934.
P r e f e c t:

Solicitarea Prefecturii Judeţului Mureş, nr. 24155 din 14 noiembrie 1934,
pentru efectuarea sthimbt:Jlui "de terenurf cu Primăria municipiului Târgu-Mureş
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Primăr ~a

mU.Uicipiului
Târgu-Mure~
...
..
... ..
. '
\

------~----------~-~--~---------.~
,· .' :~ . :. . .~ .
\

Deoiziune~ ·

Comisia l.nter.imară a p;ţ~riei ~~icipiului Tg.Mu-

reş asupra adresei No~24i55~{9~~ ~~ ~~efict~~ei judeţului
Mureş de a i se ce~a terenul · p.roprie~atea municipiului situat in Piaţa unitei ' lângă ~ Camera•de industrie şi uomerţ

in sch irnbul te:r enulu i proprietatea judeţului, situat in
str.Regele Garol,.. .: . ; . .
.
av,âna in vedere, că acest schimb eate ·cerut pentru
ca Prefectura judeţ'ului să-şi poai;ă enit:loa .t'alatul său
administrativ,care lucrare treb11e inourajată
Decide:
Pruăria

municipiului 'l'g.Mureş cedează Prefecturei judeţul_'ui M~ll,t.$ş,terenul public proprietatea aa in intinder.e .,d.e '7ti36 ,6tj .pă· traţi cuprins in cartea tonduară · 'l'g.
Mureş .No.7386,A+ 75 ord.cu Nrii top.770/l,etc.situat in
· Piaţ~· · u:n·irei in continuarea Camerei d·e ConJ.erţ şi Industrie,
conform schiţei anexate, in schimbul ··te·renuluL.proprietatea
Judeţului Mureş cuprins in oartea fonduară ' Tg' .Mureş No.
699,A+ l ord.No.top.1246/lff, 1446/2 şi 1247/1#1=; -!·24'7/a/'7,
± .256/2 cc.rtea fondu .ară Tg. M ure. ş ·No.701, ~„+l, ·No. top.l.2 50 ·
şi 125lfi=. şi in cartea fond uară N9.J918,A+l, No.top.1248~
şi 1249/1 in intindere de 1 jug.1043 stj.p. situat in st~.
Regele Carol, conform schiţei anexate'.
2.Schimbul acesta ~e face _ pentru ca Prefectura judeţului Mureş să edifice pe terenul dat,cel mai târziu până la data de 31 Deceinvrie 193'7 ·palatul său administrativ.
Acest palat va avea oel puţin trei htaje şi se va edifica
conform regulamentului de edifioare şi după planul aprob~t
de ·org an ele municipale, pentru a co re spun de re cerinţe lor
~dilit~re de ansamblu şi de infrumşeţare a municipiµlui.
3.Prefectura judeţului Mureş ' ·este obligată,prin
organ ul său in drept să admită intabulare a drept ulu 1 munic ipi ului de a rezilia oontr&ctul ce se va inoheia asupra
acestui schimb la

acest contract nu va fi respecnici un fel de despăgubire, oe ar putea
caz,că

tat intocrnai,f ă ră
deriva din acest schimb.
4.frezenta deciziune d~~1U~ executorie după expirarP.a termenului de afişare,ap.robarea dată 11rintr•·un jurnal . ~l Consiliului de Miniştri şi aprobarea ei de către
autoritatea tutelară in conformitate cu dispoziţiile
alin.5.din Art .42 al legii de organizare .a Comitetelor . d.e 1

f\evizuire,du_pă

care :j1Jrobare se va incheia
;'

-
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contractul · ~:~ ~:,:

schimb,in

CH1re

- .. .
se ."VO·r pr~v~4~'a,ip."mod _ 'o-blig~to.r toate

c0ndiţiile din prezenta de~iziun~t-P~~P.ll:m
con- .
. .. .. .
.. - ~~- . ..~t_e
.
diţiur;,i de aroănuntr5.0r~ce

legătură

taxe sau spese de orioe natură in
cu acest schimb vor fi ·suportate de prefectu-

ra judeţului Mur.eŞ ~ ·_· ··

· · ··

·

'l'e;.More§ 1 din' ş~d.com.int.ţi!;lut~ la ~6 tlov~l9.34.
Pn~şed

.com. in t.:

~

Secretar general:

A/iso! dela_/j...:.J(_p,irră

{aH.JL
... ·
..

--

~ -- ·

"

· ~~;~~
.
-

.

·, _
-;

.

Decizia nr. 25912 din 16 noiembrie 1934, prin care s-a
aprobat schimbul de terenuri cu Prefectura Judeţului Mureş
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•

RONANIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLIGE ŞI AL COMUNI

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A D

Primăriei

Munieip"iului
Tg

Hureş

· · ~Ef'$'.~ ~~ - ~(__

_ _ ____...._

..

~

Dosarul

şi

Nr. dv.

Data dv.•

Dosarul

.

şi

'
Nr. nostru (a so repel'<l in rllopunsl

j

~

,X-/

</~Data/ Cf - ..
/"~/-

Priveşte:

..

ne-l'.ţi

La actresa Nr.28.208/H.1:55 nrin o&.re
condiţiunile

Ln care se po<>te &:proba construc;j ia rnlr.tului J.c1. -

ministra.tiv a jucie•,ului
Cornerţ,E'. ".1

c:m 1.1:1icat

onaore a

t e prin potul ad

Vă

3,şi

Hureş

pe terenul di n

faj~-

Camerei c!e

ruget e;ti binevoi1,i e. r.iNlific:& c elea fiY.P.e:. nume :

a/ Spre Rtr.FrRncezilor retrageree

!a~l

de trotoar in

loc d e 4.0 m.se fie numai ele 2.?,(j m.pentru ca C!8t t"el lfi.\imea
Str.Enescu

Rtr,Primăi'iei

Str.FrP-ncez ~i.

!]i

me de 1 3.50 m.

:.;e f.U>ti.

~.cer.şj:

la:i-

,

b/ Din punct ae y e c\ere urbcrnj r-tic ;;i ei:;teti c: icleE'.lul

ar fi cc. frontul uoului pale.t

!lă.

oe guse asdi pe

ere e:u Palatul Cultural .Pentru c:. clet;r:ja oa:cecuM
a

inbunăt li',j_

nce&şi

:ji }' rj rnăria '.'i

o<:recum cl!lS&mblu l indicat r.iai r:uE c:erer.i

geree>. d·e 10. O m. He fie

n· c~usii

ll'. 7 . O

<•lini-

C<~

r et ro.-

r~.

· Av&nci in veci.ere di. ine<inte ci.e "'Jlu\i(i!Ulren fl.ce ntei
c'heRti unidi n part ec-. lJVoa st ră ;:u
finii;iye

.r; noului palat,c:u

pot in.tocr,1i p:!.c.nur i le de-

r;Ei

'

\

O!lOflrE' Vă rog E~i't binevoi\i <::. cliRpune

rezolv?.rea u.rgi• ;tă c:. c e rerii not~ ~tre.

Formnt ..... . t? . N.
A 4 (;!10 >< 297).

Solicitarea Directiunii Generale a Drumurilor, nr. 3442 din 8 noiembrie
1925; pentru modificarea aliniamentului clădirii
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No „ 2 6 • 45 6li35 „ -

I,
Deciziune.

7•~- ,,.-, · - 1(3.omis' i~~· rnteri\nară a Municipiulu.1 Tg-Mureş referl; >-;jq;t.d>-f; ·, IJ-~ adres .av~eryi,.ciulu1 Judeţean
drumuri Mureş,prla
1!.: ~,'Car~.:-O.el!· e ··'. m0d1-ficar'ea

de

{fonduţiunilor impuse prin adresa

iNA.29.208/934, referi tor lo. edi:flcarea Pala..„,
al .Judeţu lu 1 Mure@,
.
;.
··.i.:.~ ;~ · ·r~-;.::";::-· .:„ „ „· ;·r~.~- · .
Deci de:
Prm.ăr. 1ei,,,-!~

1'.: : 1_~~jf:! 1 [A,qm~fs.l~.ati v.

1

„....- ~ ·· S"El-· va-"C'U'mtrirr6a că ou se admite nici o modificare a
condit.Junilor stabilite prin e:idresa.

Primăriei

cu No.

29„2QS 9.34;Jadecă se ' rnenţin retragerile de 4 ş1 lom.dela
Fraocez!lor.şi

alinierea str!z11
.
19

Tg-Mureş~din

·- .

şedinţ-a:

.

Preşed.;Com.

-

Int.

Blata Uo1re1..Com.lnt •.ţ1nută la 22 Noernvr'le

. . O„

.

~ -.

Secretar G~~-e{al,

<\{oi

S~fu~~ehr.10.
.Serv.~: ude L e~n

·•

Teh n Ic

L

de dfUmlHi·';-- ·! .
.\
' · .;;;L-,..... .....o~·.._·..;;.c_
' _'..; .o
,
. ·-· .-.n--·- . .· :' „, .

JJ:~

\ ..

- „ „. . ~~-

<.. · :·."·"'"'---„--11
„.„_.
. _
·~fR„ „.„

Pe copia de sub I •

'!I•

.

o.o„

I

,

CE1tre ·

Serv.h1detean de drumuri Mure~
L

o

c

o

Ca râspuns · adresei Dvs No 3442 19
reti modificarea unor condii iu~i p·rl it 35,prin care ce~

carea

Paţa.tului

Admlnistria.tlv

. dv+

o are. la edifi-

onoare Va comunicăm copi ' d 1 ci. 1 Jll e~u 1ul 1'1111 res,cu
~ -Mun1 c1 p1u 1u1 nostru cuaN e~ z1e1 CO(l]iS1e1 Iflterimară
chesti une,in ş etiln~a Aia 22°• 1J 0e _ ma1 sus ~adusl ln ace~sta
" . •u r e-s.
~ l ~ 2
, emvltl35.r e g 35 • Tu"'!Vi
l
a 5 Noemvrie
J Pres,ed ~ Com„ .!nt.

1

l

Jrţ~~~~'
I

Seful

~ehnlc,

1

Se c re tar Ge,t~r<:.1.l,

1rJ~

-··---·-···-··--

Decizia nr. 2645 din 22 noiembrie 1925 a P ri măriei Târgu-Mureş, prin care
se respinge solicitarea Prefecturii pentru modificarea aliniamentului clădiri i
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renurilo~=~~~;~:i~~,~1~~~~~d~~;~~~l~~~:~:
3«

Tg.Mureş pe baza omtrac)~lui i~e~at la
.

"·-··

. „ .. ~~.r.

;. -~• .

Iulie 1935,- ,.o~~ituitl

;

,

.•

,

-:

.• ;: ....

prin deo~ziunile No.2153~1936 e ~e:t'~urei ~udeţ~lui Mureş

· L. ~...

şi No.

2590/1936 a Primlriei Municipiului Tg.• Mllreş, iie-em deplasat l~ tere-

nuriie, carf' f'orm.eaz! obief'tele. de aahimb şi am . procedat la pndare,
~

reepecti" - preluare,

după <D.111

um.ea zA :

1./ Delegaţii Municipiului Tg.Mureş . predau terenul din faţa pal.atului 9emerei âe IJ:iduatrie şi Camertiu cupr~s in Oartea Funduară
.
.
.
din Tg.Mureş No. 7386 A + 75 Ord. şi Ni-ii topografici 790/1, 768/1/l,

76a/2/l,

771/2, 769/l,
.

.

736 st. p. teren

772/l/2,
-

neillgrădit,

776/i, 767 /4, parc cu suprefaţl de
.

ou toete

supraedificările

.

pe Rest teren,- iar delegehi Prefecturii

acest teren.-

ceri se afl!

-

judeţului Mureş

preiau

·

2./ Delegaţii Prefecturii judetului Mureş predau terenul cuprins
în c~f. No. 699, 701 şi 3918 din Tg.Mureş sub No.top. J.246/1,1246/2,
1247/l, 1250, 1251·: 1248, 1249/l, ou suprafaţa totali de 1 iugh. şi ·
1017 st. p. si tu.at in col tul

cU gârdurile existente

străzilor Bucureşti şi

Rfgele Carol I.

aparţin!ltoere acestui temn cari fo:rmeam

proprietatea judeţului şi pomii an1ţari in ziua de azi, lega \ii Prim!riei Municipiului

Târgu-liureş

iar de-

, preiau a cea t ·teren. -

Drept desjjre ce s-a incheiet prezentul proces -verbal.Delega ţii Pref'ecturei jud .Mureş:

Deleşetii

· ~~~~
~~
/

. · p1u1ui

A

-·

Prwriei Munioi'l'g.Mureş :

\~:~~

Procesul - Verbal din 10 februarie 1936.de predare-primire a
terenurilor care au făcut obiectul schimbului
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·:

rrefectura Judeţului Mure:ş.

.,

No. 7398/1936.

·""'.

:> .· "\ \

'...

. -

-

·

Pr,imâr~a.- l.funicipiUl.ui

REFERENT____:........... ·-······--. ·

·\

. ~C.rgU-Yureş.

„.

. r;,\ \{~i~' ţf,\

J'.i:,J :
' \~ ~J /ţ:' onoare a: Vă
~-4-::-·._-->!~

'~Iii~~~ tru

.
construcţia

Mureş prtWUiil şi.

Februarie

şi

trirui te anexat iu

două · exemplare

<proectul comp-

Pala.tului J.aministi·a.tiv al Jud. liureş in '1'G-

jur halul Cons·i liului · Technic b'Uperior Iio.27 din 5

4 liartie 1936, prin care se

aprC>bă

E..cest

profi:c.ţ

a.aer:ienea

· vă rnai trimitem decisiunea· Consiliului Jude~ului Mureş No.13 din 30

Marti l 1936 prin cai·e

se.. hotăre~te

co11s.t ru1rea uqului pale.t. -

Cu onoare Vă rog ca in baza a ctelor inşii· ~te Clii nufi să bine-

voi ~1. a· ne eli.bera· cuv.eni tul' permis ae edific&re.
anexe: 2 borderow:i
'
.l jurnal
l d.ecisie

Seful Serviciullf Jud : c:t.e Drum.;
I nginer

sefM~~

\wl..'fi · ~~ ~ · ~'l:i~c; rvv.'-~~h,\ ~ . ~ ~s & ~

\1>~~

A~~C)

tw.'

1
(\M.

w

ţ \\ li..\.~ ~ SC)~ o "4
~ ~ ll.i. ~ 1 :· AA . l\?~ Nv\.

~ ~ l>iS rvv..' ~ AZ,., k -~ n ~ ~ ~ \\ ~ ~

;

~~~t;~\)~~~ ~~ .%~ -t ~ ţ)\)

.

= ~~ .a 'c<;i hti.

.

~ %0 ful
), .
.

~\~~

~ ~?~k,\,

\\

..

Solicitarea Prefecturii Judeţului Mureş, nr. 7388 din 15 mai 1936,
pentru emiterea acordului de construire a noului sediu
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I

\

,,,.-

·1-···

Că tre.

Pre:f.eatura. J.ud.. l\iur_e};; ..
Ca sa · Ce rcn n. l ă .
.) erv . Uzinei . :de. anA· s;l
.c ~·rn „ 1.
;I~. ~<....Odt-~ - o ~ o.

Aprobă

revăz:u.t,

.

cu

edifica::rea palatului adm'inistrativ corifo~ ·~~anulu~ •
candi,ţţilor , i .m pu.s e • .
:~~·:.~!
C o n di ţi uni.

.·.:\ •.: :.-

res.~ecţ.a,rea

.

·k;\::. , ·„ ~~· ..

ii

Se va observa cu stricteţe planul cu · to a te rao di ?ftitrril e,
. core·c-turile şi eompleotările . făcute .din oficiu.:.
T~vanu~ se va e difica sen a r~ t de . construcţi a acoo e rişului.'-

"'

Closetele se vo:;- prevedea,' cu conductă de anii ş i ca na l.
,Pentru ab'ţ inerea· s.uter:i:za~i ei de : ins.tala r:e a di feri te
conducte se vor înainta l a Primărie nlanuri coreşpunzătore.
,'1-1/--...-,,..,..-~='"'!!~!ii:'„~o'rafaţa 's11bsolului.;narteru-lui si a 2 eta-j.e este 5580.
m. P.
'tuc·r~.r:d:e ; de „edifice.re · nu· not fi · încet>ute d.ecât numa i după a.c hi t .area
sume::i, . de ?9260 lei ,la casieria muni ci piu.lui; potrivit
art. 25 şi 27 di'n ;Ref.0,ilament'til fimm6iiir „al - mUni·c:i:niului T g.Mureş şi
dună aminţarea antreprenorului resnonsabi 1.
.
Inceperea lucrări lor se va anunţa ·ou' 2·4 or·e îruHnte, la serv.
tehn. de unde se va cere fixarea alinierei s~rll,.zilor.
Orice abatere dela 'Plan .ş_~ . _ :p:i;:e z e nta de.ci·zi·e„sa u neresnect r:..rea modific ă riJ.or,corecturilor ş-1 cumn1e~t ~ ri l or făcute ola nului ,
din oficiu, constitue . contraven,ţie care a tra~e dupi?: sine s a ncţiunile
prevăzute
în reimla.mentul dE?' edificare şi al te ·d.is'p ozi ţii lega le
apl:i,cai:\i El.·. cont~~ven.~eriţ;i.lor ~ ·Tg.Mures din sedibţa Com.Int. ţ inht ă i ~ 29 Ma i icn 6
I<:

J!

~re~~;·~~- I;,t.

..

,

Q

/~,

Becreta11.~

;! ,

cP r~~ll:~. \)~
Inte~~~\~o.

i.i.,,reş edifica~or

- - - In coru'.. cu o1'd. Ministr, de
,ca
se va i ngriji

judeţului

605/1 93 6, Prefe ctura
vrene ca. noul ralat. admini stra-

tiv să corespu."lda în totul d1spoz1 ţ11lor ordiniler circula re 1 date de ,
hlinistr. de Interne Nr,4110/1 936 ,rel e.tiv l a executa re a a d5.postu rilor
c ontra bombardamentelor aeriene şi Nr.128/1936 privitor l a re g i mul
·
cilă dirilor,modific at prin ord. circula r 1140/1936· al ·acelui.a..4 Mi:ni ::; t e r.
t

v~ţ'

EXPEDIA l \

To
; ·Mu· H
„ FS 1u:·l0i3 ·3 ~ .
I

·-,

/

.

/

;//

-··· ·- ---- r ··~.-"V

,,,_.----··--- -··

Decizia din 28 mai 1936 a Primăriei municipiului Târgu-Mureş,
prin care a aprobat construirea palatului administrativ judeţean
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b

Prefectura Judeţului Mureş. Plan subsol şi parter, după
proiectul lui Eugen I. Grosu
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a
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b
Prefectura Judeţului Mureş. Planul etajelor I şi 11, după
proiectul lui Eugen I. Grosu

319
https://biblioteca-digitala.ro

1

„\

'· /

.'
'

,' ·"'·.'' „;
„_

-.

a

b
Proiectul lui Eugen Grosu.
A - Plan faţadă; b - Perspectivă
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b
Proiectul lui Eugen Grosu.
a - Stadiul clădirii în 1940; b- Detaliu intrare laterală
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Faţada principală

a fostei Prefecturi a Judeţului Mureş.
de arh. Eugen Grosu

Perspectivă întocmită
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c

Propunerile de modificare a clădirii, a - Proiectul lui Rado Sandor;
b - Proiectul lui Kotsis Ivan, din anui 1942-1943, realizat: c - Proiectul din 1942,
a lui Kotsis Ivan, nerealizat
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a

b
a - Clădirea în anul 1980. Vedere aeriană;
324
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a

b
Starea celor două intrări în anul 2010.
a - Intrarea principală; b - Intrarea dinspre strada Primărie~
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„CĂMINUL UCENICILOR ROMÂNI" - UN EDIFICIU DE

SEAMĂ DIN PERIOADA INTERBELICĂ
Preambul

Clădirea din strada Iuliu Maniu nr. 2, fostul Cămin de Ucenici Români "Avram

Iancu", în prezent constituie sediul Inspecţiei Muncii a Judeţului Mureş. Este una dintre
cele mai însemnate clădiri publice realizate în perioada interbelică şi face parte din
categoria monumentelor istorice, figurând la poziţia nr. 327, sub codul MŞ-ll-m-B15516.
Realizarea acestui cămin pentru tinerii români a constituit o necesitate de prim
rang, în vederea formării unor cadre specializate pentru meserii, atât de necesare
dezvoltării economiei oraşului. După anul 1918, învăţământul tehnic, organizarea

meseriilor comerciale erau legate de sisteme diferite, potrivit celor din provinciile
româneşti

recent unite. Unificarea acestor diferite instituţii pentru pregătirea

profesională se impunea a fi creată cât mai repede, pregătirea noii legi făcându-se prin

congresele din anii 1921, 1926, 1929, în cadrul meseriilor. Noua reglementare avea să
apară însă

ceva mai târziu.

În acest răstimp, învăţământul profesional din România se extinde, de la cele 80
şcoli existente în 1920, la 239 şcoli în anul 1934. Legea a apărut în anul 1926.

Învăţământul secundar industrial era divizat în „gimnazii" industriale.
Mureş, învăţământul

435

La Târgu-

profesional de meserii este mai vechi, până în anul 1922

funcţionând pe baza reglementăriilor din anul 1918. Încă din anii 1913-1915, pentru

ucenici s-a construit căminul din strada Iuliu Maniu nr. 4, firesc, cu caracteristicile
formelor specifice stilului secession.
În anul şcolar 1924-1925, la Târgu-Mureş, frecventau şcoala 1239 de elevi, din
care numai 139 erau români, existând o

reţinere

a ţăranului român de

a-şi

trimite copii

la cursurile de ucenicie. De asemenea, erau copii români care făcând şcoala primară în
limba maghiară au urmat cursurile profesionale tot în limba maghiară.

436

În anul şcolar

1925-1926 erau 1217 ucenici, din care 171 români, 921 maghiari, 124 evrei, 1 german

şi 75 ucenici comercianţi.

437

Dintr-o situaţie numerică a şcolilor, elevilor şi cadrelor

didactice din Târgu-Mureş în anul 1925,
industriale

şi

438

preluăm câteva date privind şcolile

de meserii:

Şcoala

de arte şi meserii: 16 cadre didactice, 158 elevi, din care 147 români, 10

maghiari, 1 evreu
Şcoala

de ucenici industriali: 30 cadre didactice, 1217 elevi, din care 171

Istoria îvăţământului în România - Compendiu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 290292.
436
leronim Puia, Dare de seamă pentru învăţământul primar din judeţul Mureş-Turda pe anul 19241925, p. 46.
437
Oraşul, 125, nr. 10.
438 D
are d e seama- d espre starea generală a oraşului municipal Târgu-Mureş, în anul 1925, de Emil A.
Dandea, Târgu-Mureş, Anul III, 1925, p. 48 (Tabloul instituţiilor învăţământ).
435
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români, 921 maghiari, 124 evrei.
Şcoala

de ucenici comerciali: 6 cadre didactice, 75 elevi, din care 5 români, 54

maghiari, 1 german, 15 evrei.
În asemenea condiţii de creştere a numărului de elevi români la şcolile
profesionale din oraş, se impunea tot mai mult necesitatea construirii unui nou cămin
de ucenici, însă ca şi la celelalte realizări din perioada interbelică, lucrările de edificare
a lui se desfăşoară anevoios. Numai intervenţiile primarului Emil Aurel Dandea au
lucrărilor

determinat terminarea
cămin

de construire a

căminului.

această dată,

De

noul

este realizat în formele caracteristice stilului nearomânesc, despre care vom

reveni, acesta,

după

anul 1918,

pătrunzând şi

în Transilvania.

*
Începând cu anul 1900, pe lângă formele eclectice sau neoclasiciste care s-au
mai

păstrat,

arhitectura din

Târgu-Mureş

decenii, de noul stil sau „Arta 1900", a

avea

să

fie

dominată,

cărei titulatură

arhitecţi

era de „Secession". Este perioada când

de

timp de aproape

două

pentru Imperiul Austro-Ungar
seamă,

precum Jakab Deszo,

Komor Marcel!, Baumgarten Sandor, K6s Karoly, Toroczkai Wigand Ede sau Rad6
Sandor, au

lăsat posterităţii

numeroase

constituind un obiect de studiu aparte.
Către sfârşitul
naţional

apare stilul
care

arhitecţi

Format în

după

românesc sau nearomânesc, inspirat din

şi

de locuit, ele

tradiţiile naţionale,

arhitectură modernă,

s-au declarat pentru o
dată

medievală

fiind

publice

secolului al XIX-iea, în cadrul curentului „Arta 1900" din România,

modelul francez,

politică

clădiri

439

ultimele decenii ale secolului

întâlnit pentru prima
arhitectura

valoroase

în

ca Ion Mincu (1852-1912), Grigore Cerchez (1851-1927), Petre Antonescu
şi alţii,

(1873-1963)

şi

în anul 1866,

a Ţării
şi

diferită faţă

Româneşti şi

în România, se
de cea a altor

naţional

al XIX-iea, stilul

arhitecţii

din România

a Moldovei. Este

încearcă
ţări,

~rioada

se inspire din

când, îndeosebi

naţional,

creează

naţională.

românesc este

căutând să

crearea unui stil

în care, la fel se

specific

aici

stiluri

situaţia

naţionale.

Este perioada când „România era deja un stat independent, chiar dacă foarte curând şi

nu aspira la afirmarea unei specifităţi culturale În cadrul unui mare imperiu aşa cum se
Întâmplă În Ungaria, Polonia sau Finlanda. De aceea, stilul naţional În arhitectură nu
apare ca o reacţie la un model cultural dominant, În interesul pentru vernacular nu
reflectă apariţia faţă de <marea artă >promovată de academiile de artă. De asemenea
nu se simte nevoia mitologizării unei anumite regiuni, ai cărei locuitori ar fi păstrat o
identitate naţională mai autentică şi ale căror proporţii artistice să constituie bazele pe
care să se elaboreze un stil naţional, aşa cum arhitecţii maghiari se inspiră din
arhitectura secuilor din Transilvania, sau cei finlandezi din lumea rurală a Kareliei". 440
Aşadar,

este perioada când stilul

naţional

românesc este oficializat, devenind o

marcă

Keresztes Gyula, Marosvasaehely szecesszi6s epU/etei (Clădiri secession-iste din Târgu-Mureş), Târguli, Din anul 1850 până la
Primul Război Mondial, Târgu-Mureş, Ed. Nico, 2009, p. 231-235, 262-529.
440
în Arhitectură şi proiect naţional. Stilul Naţional Românesc, Bucureşti, 2010, p.9.

439

Mureş, Ed. Difprescar, 2000; Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş, Istorie urbană,

327
https://biblioteca-digitala.ro

a întregii Românii.
Date privind istoricul realizării clădirii

Încă din anul 1923, odată cu venirea la conducerea Primăriei din Târgu-Mureş a

lui Emil Aurel Dandea, s-a pus în discuţie construirea unei clădiri pentru ucenicii din
oraş. Astfel, cu adresa nr. 10251, din 6 octombrie 1923, Consiliul oraşului solicită

Ministerului de Război să elibereze Depozitul Sanitar al Diviziei XX- aflată în cazarma
li

Horea" din strada Traian (actuala stradă Horea), care de altfel, forma proprietatea

oraşului, urmând ca în spaţiul acesteia să se amenajeze un cămin pentru ucenici.
Lucrările pregătitoare pentru realizarea căminului debutează în anul 1924 când,

prin Hotărârea nr.7012, din 8 aprilie 1924, Consiliul Oraşului asigură terenul,
concomitent cu alocarea unui fond de 646.000 lei.

441

În raportul din 14 iunie 1924,

Emil A. Dandea, pe lângă celelalte realizări edilitare, legat de acest cămin arăta:
„Lucrările de edificare a noului Cămin al ucenicilor români Încă curg. Suma care stă

efectiv la dispoziţia eforiei spre acest scop este 1.600.000 Lei şi materialu/ lemnos
necesar. Oraşul o să crediteze Încă o cantitate de cărămidă şi ţiglă, precum el a pregătit
prin şeful oficiului tehnic Dl. şef ing. Maetz planurile edificiului şi Dsa conduce
/ucrările." 442 Iar în şedinţa din 16 aprilie 1925, prin raportul primarului, acesta arăta:

"La căminul de ucenici aşteaptă fierul, varul stins, nisipul şi cărămizile, gata să Înceapă
lucrările de după sărbători. Cu ajutorul celui de sus pe toamnă clădirea va fi sub
acoperiş. În conţe/egere cu comitetele În drept s-a hotărât ca ambele temple - una a lui
Dzeu, alta a muncii - să se pună piatra fundamentală În cadrele serbărilor de 10 Mai
443
a...
C
li

Până

în anul 1926, sub guvernarea liberală, pentru construirea clădirii au

contribuit: Primăria Târgu-Mureş, cu 885.000 lei, statul, cu 2.120.000 lei, Prefectura, cu
343.000 lei, Camera de Comerţ şi Industrie, cu 900.000 lei, alţii, cu 83.000 lei.

444

La 27 februarie 1926, Dr. Aurel Baciu, preşedintele Căminului de ucenici,
prezintă

reţinem

un raport privitor la stadiul

de construire a

căminului,

din care

faptul că la acea dată, clădirea era pusă sub acoperiş. De altfel, încă din anul

1920, Consiliul Dirigent
unui

lucrărilor

cămin

lucrărilor,

asigură

prin

Primărie

suma de 5000.000 lei în vederea

înfiinţării

de ucenici. La 24 mai 1924 se constituie un comitet de coordonare a

stabilindu-se „ca architectul să capete un onorariu oarecare, iar maiştri zidari

Valentin Kloos şi Iosif Pasztor să capete deocamdată 300 lei leafă pe zi pentru
conducerea lucrărilor. În şedinţa eforiei din 4 august 1924 se prezintă planul definitiv, şi
la această şedinţă a fost Învitat Dl. Consilier al Curţii de Apel Vladimir Mavorodineanu
spre a ne da lămuriri necesare În ce priveşte edificarea clădirei În stil românesc, - ca
unul care s-a ocupat intensiv cu această chestiune". În continuare raportul arată faptul
Glasul Mureşului, li, nr. 34 din 14 septembrie 1935, p.l, Articolul: „Cum s-a făcut Căminul ucenicilor
români din Târgu-Mureş.
442
Gaze t a "Oroşu I", r·argu-Mureş, li, nr. 14, din 16 iulie 1924, p. 121-123.
443
Ibidem, III, nr. 10 din 1 mai 1925, p. 88.
444
Glasul Mureşului, Ibidem.

441
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că la 10 mai 1925, au avut loc festivităţile de sfinţire a pietrei de temelie a Căminului, la

care au participat Ministrul Cultelor, Al. Lepădatu şi Î.P.S. Episcopul Nicole Ivan al
Clujului. Cu această ocazie, ministrul a promis dar a şi donat, suma de 1.000.000 lei.
Dintr-un „Conspect" întocmit la

31 august 1926,

446

445

aflăm sumele intrate şi

cheltuite în anii 1925-1926. La valori intrate pentru anul 1925 s-a înregistrat suma de
4.218.000 lei, pentru anul 1926 suma de 1.207.530 lei, în total 5.425.641, 70 lei. La
cheltuieli (sume ieşite) în anul 1925 s-au folosit 4.050.053, 23 lei, în anul 1926 suma de
1.042.599, 59 lei, în total 5.092.662, 82 lei,
reprezintă

Sumele cheltuite

rămânând

un sold de 332.978, 88 lei.

manopera, materialele de

construcţie şi

cheltuielile

administrative.
Încă din anul 1926, ritmul lucrărilor la noul cămin a scăzut până la o stagnare
totală. În perioada liberală, dintre anii 1927-1928, ca urmare a intervenţiei lui Emil

Aurel Dandea, ca deputat, mai este

alocată

suma de 2.133.000 lei,

faţă

de cei 600.000

lei alocaţi sub guvernarea ţărănistă. În anul 1934, tot la stăruinţa lui Emil Aurel Dandea,
ministrul A. Lepădatu aprobă o „sumă de 2.500.000/ei de la Stat".
festivităţile

decembrie 1935 au loc

pompoasă clădire şi fabuloasă

de inaugurare a

realizare

românească,

1924 când era În fruntea municipiului

acelaşi

„Căminului

447

În fine, la 1

de ucenici români, o

s-a Început În

primăvara

neobosit care este

şi

anului

azi, Dl. E.

448

Dan dea" .

Descrierea
Situată

terenului,
ascuţit,

la

clădirii

intersecţia străzilor

clădirea

are cele

Iuliu Maniu

Tineretului,

două faţade către străzile

prin intermediul unui pavilion de
centrală

11 m lungime. Pe axa

şi

se

află

colţ,

datorită configuraţiei

respective, racordate în unghi

mult mai îngust, formând un rezalit de

intrarea,

flancată

de câte o pereche de coloane

cu un singur capitel, în forme bizantine. Aripa dinspre strada Tineretului are o lungime
de 38,50 m, iar aripa dinspre strada Iuliu Maniu 25, 10 m lungime.
niveluri (subsol, parter, etaj i, etaj li, etaj III
seamă

fiind

a arhitectului Maetz Ervin,

cunoscută

doar

planşa

Un releveu al
posibilitatea

clădirii,

cunoaşterii

deoarece în deceniile
mai multe

modificări

cu

şeful

faţada

Serviciului tehnic al

şi

pe

şase

constituie opera de

Primăriei

din

Târgu-Mureş,

dinspre strada Tineretului.

întocmit cu

structurii

şi mansardă), clădirea

Desfăşurată

puţin

timp înainte de anul 1940, ne

a modului de

următoare, datorită

interioare ale

noilor

clădirii,

folosinţă

a

funcţiuni

primite, au fost efectuate

prin

demolări

din

cărămidă,

clădirii

oferă

în acea

de ziduri

perioadă,

despărţitoare,

realizarea altora noi etc.
Parterul este realizat din
445
446
447

pereţi portanţi

în grosimi de 110, 75

şi

„Oraşul", IV, nr. 6, din 1 martie 1926, p. 44-47.
Ibidem, IV, nr. 20, din 1 octombrie 1926, p. 138
"„. la intervenţia făcută de dl. ministru Al. Lepădatu, rugat de d. Emil Dan dea în anul trecut - acelaşi

guvern prin d-nii miniştrii I. Costinescu şi I. Nistor, a pus la dispoziţie încă suma de aproape 3 milioane lei,
pentru terminarea definitivă a construcţiei". în„Oraşul", din 1 decembrie 1934, p. 220-221.
448
„Oraşul", XIII, nr. 23, din 1 decembrie 1935, p. 150.

suficientă
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60 cm, iar la nivelurile superioare de câte 100, 60 şi 45 cm. Pereţii despărţitori, de

regulă, au grosimi de câte 20, 15 şi 5 cm. Funcţional, parterul era destinat birourilor,
sălilor de mese, vestiarelor etc.; etajul I sălii de conferinţe, bibliotecii, cancelariei,
grupurilor sanitare; etajele li şi III, în mare parte, cuprind dormitoarele şi camerele
pentru pedagogi. Legătura dintre niveluri este asigurată prin intermediul casei scărilor
aflată în holul principal.

Clădirea se încadrează în formele caracteristice stilului neoromânesc, poate mai

puţin izbutit, însă, pentru un oraş ca Târgu-Mureşul constituind un pionierat. În
totalitatea sa, parterul este despărţit de restul nivelurilor printr-o cornişă puternică şi
este marcat de arcadele golurilor ce conţin intrări şi vitrine. Etajele I şi li, conţin arcade
înalte, despărţite de pilaştri masivi, cele de la etajul li fiind îngemănate. Etajul III are
ferestre tripartite sau îngemănate, încheiate tot într-un semicerc. Deasupra, printr-un
joc de volume se înalţă acoperişul, în pante repezi, spre faţada principală dând naştere
unui fronton triunghiular înalt.
LISTA ILUSTRAŢIILOR

1.
de

Căminul Ucenicilor Români „Avram Iancu" din strada Iuliu Maniu nr. 2. Planul
situaţie.

(A) Clădirea căminului.

faţadă.

2.

Plan

Proiectul lui Maetz Ervin

3.

Aspect general al clădirii

4.

Releveul clădirii din perioada interbelică. a - Plan parter; b- Plan etaj I

5.

Releveul clădirii din perioada interbelică. a - Plan etaj li; b - Plan etaj III

6.

a - Faţada laterală dinspre str. Tineretului; b - Detaliu ferestre la faţada din str.
Iuliu Maniu

7.

a - Detaliu ferestre la faţada dinspre str. Tineretului; b - Detaliu al portalului
principal

Abstract
„THE ROMANIAN APPRENTICE'S HOSTEL" -AN IMPORTANT
EDIFICE BUILT BETWEEN THE TWO WARS

As a consequence of the economic development of the country after 1918 the
basis were laid to professional technical education in Târgu-Mureş. To support this, the
Apprentices Hostel was built at no. 2 Iuliu Maniu street, nowadays the building being
owned by the Territorial Labour Inspectorate. The building was completed somewhere
between 1924-1935 following the designs of Erwin Maetz, engineer and head of the
town Technical Departament in

Târgu-Mureş.

Conceived as a building with semi-basement, ground floor and tree floors, the
edifice was built in neo-Romanian style which was already present in Transylvania at
that time and this was the first civil building built in this style.
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-

Construcţii

în stil secession (1-9)

[ [lllllID

Construcţii

în stil nearomânesc (10-11)

Ul 1111111111

Construcţie

I

Construcţii

I

în stil neoclasicit (12)
moderne (14)

Căminul ucenicilor români 11 Avram Iancu" din strada
Iuliu Maniu nr. 2. (A) Clădirea căminului
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02. Plan faţadă. Proiectul lui Maetz Ervin

03. Aspect general al clădirii
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ucenicilor români „Avram Iancu"
a - Plan parter; b - Plan etaj I
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Căminul

ucenicilor români „Avram Iancu"
a - Plan etaj lt; b - Plan etaj III
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/.„

a

b
Căminul ucenicilor români „Avram Iancu"

a - Faţada laterală dinspre str. Iuliu Maniu; b - Portalul principal

·--. .
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a

b
Căminul

ucenicilor români „Avram Iancu". Detaliu ferestre
a - Faţada din str. Iuliu Maniu; b - Faţada din str. Tineretului.
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ISTORIA UNEI CLĂDIRI PUBLICE - FOSTA PRIMĂRIE
DIN

PIAŢA

TRANDAFIRILOR

Introducere

Cu

puţin

arhitectură,

timp în

urmă

am avut posibilitatea de a cerceta câteva

planşe

de

aflate la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş, privind propunerile

de extindere şi amenajare a clădirii unei foste Primării din centrul oraşului TârguMureş.

sedii,

Câteva date privind trecutul acestei

considerăm

inclusiv

regesc, prin diploma

Târgu-Mureş

dată

devine oficial un

oraş

vechilor

fortificat,

adică oraş

liber

de principele Transilvaniei Gabriel Bethlen fiind stabilite

privelegiile, unele deja avute la acea

dată.

Privitor la istoricul

orăşeneşti, date preţioase ne oferă istoricul Pal-Antal Sandor

449

multe rânduri de Vigh Karoly,

450

instituţiei

şi de aceea, nu stăruim

asupra acestui aspect. Cronologic, „Casa Consiliului" (Tanacshaz), este
construcţia

locaţia

necesar a fi cunoscute.

La 29 aprilie 1616,
libertăţile şi

instituţii orăşeneşti,

amintită

în mai

din care preluăm prima parte, până la anul 1741, când

s-a realizat cu un an în

urmă;

1621 - Casa Consiliului; 1627 - Casa

Consiliului; 1636 - Casa Consiliului; 1638, 1642, 1645 - Casa

oraşului,;

1646 - Casa

oraşului din oraş; 1653 - la casa oraşului s-a construit o filegorie; 1668 - În cetate la

Casa Consiliului

acoperişul;

1671, 1676, 1679, 1680, 1693, 1696 - La casa

oraşului,

la

casa Consiliului; 1697 - Casa Consiliului din cetate, 1699 - Casa Consiliului; 1741- cele
două prăvălii

din partea de jos a Casei Consiliului, etc.

Pe parcursul veacurilor, sediul

Primăriei

din

Târgu-Mureş

a avut câteva

locaţii.

La început, în mod firesc, în incinta cetăţii feudale, undeva în apropierea bisericii,
aflându-se
din

piatră

şi

„Casa Consiliului".

(„ko emelettye„),

După

adică

din

Borosnyai Lukats Janos,
cărămidă şi

avea

două

clădirea

niveluri.

era

451

construită

Existenţa clădirii

în incinta cetăţii este confirmată prin hotărârea Consiliului din 1 ianuarie 1649

452

în

/nstituţii/e oraşului liber regesc Târgu-Mureş, în Pal-Antal Sandor, Sigiliile instituţiilor mureşene, TârguMureş, Ed. Mentor, 2013, p. 102-117.
450
1621: Tanacs haszban, 1627: az Tanacs hazban, 1636: varos h6z6n6/, 1638, 1642, 1645: Varos
hazanal, 1646: az Varbeli Tanacs hayon, 1653: az Varos hazanal hogy az filegoriat csinalak, 1668: az
Varban az tanaczy haz fodelet, 1671, 1676, 1679, 1680, 1693, 1696: az Varos H6z6hoz -az Tanacz
hazna/, 1697: az varbeli Tanacs hazhoz, 1699: az Varos h6z6n, 1741: az Tanats h6z alat levă ket
boltoknak taxajat. În Vigh Karoly, Marosv6s6rhelyi helynevek es făldrajzi kăzszavak (Denumiri de locuri şi
geografice din Tîrgu-Mureş), Miercurea Ciuc, Ed. Pallas-Akademia, 1996, p. 207-208
451
„ Templom mellet volt Jeg regileb tanats Hazat is", în KF, nr. 4, 1937, p. 31.

449

452

„Anno domini 1649, die 1. Januarii,„.1. Ennek eleotte ualo ideokben is az beocsi.i/etes tanacz
deliberali es constitualt uolt ez feleo/, hogy az tanacshaz /egyen biyonzos teorvenytetelnek es communis
congregationak az helye, kit az beocsuletes tanacz neminemi.i okora nezuie nem assequa/hatta, hogy
kăzănseges gy6/esek toties quoties az tanacshaz /eott uolt. Most ezert ex uBnanimi uoto, suffragio et
communi obseruantia, delibera/tak eă kegyelmek, hogy a' data praesenti, mikoron kozonseges tanaczot
hivat az7 biro, ez observaltatik, hogy az biro az tanaczot ne maga haszahoz, hanem magok monetajokon
szerzet varas hazahoy hivassa, es ott /egyen minden be/seo es titkos dolgoknak igazgatasa, hogy
constitutionk es deliberationk is inkab uigoraban maradgyon. Mely el/en ex omnia inaduertentia az biro
tala/ vetkezni, es constitutionkul nem akar dependelni, tam modo quam in posterum convincatur per fi.
12 toties quoties"
în Pal-Antal Sandor, Marosv6s6rhely XVII-XVIII. szazadi jogszab6/yai es
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care se arată: „5-a luat cândva hotărârea ca, Casa Consiliului să fie locul anumitei

adunări generale şi aplicării legilor, la ceea ce consiliul n-a putut să ajungă, de aceea
acum de comun acord s-a săvârşit, ca după aceasta primarul să convoace consiliul nu
la casa lui, ci pe banii lui la Primărie şi toate problemele interne şi secrete să fie acolo
Îndreptate, Împotriva căror dacă primarul ar greşi, de atâtea ori să rămână pe
doisprăzece florini". Mai este menţionată această clădire şi în statutele oraşului,

începute în anul 1604, intitulate: „Leges seu Decreta oppidi Szekeli Vasarhely", în care
se arată: „5-a hotărât la 1 ianuarie 1650, ca În cazul când primarul din cauza
Îmbolnăvirii n-ar putea să meargă la Casa Consiliului să aibă libertatea de a chema

consiliul la casa lui, pentru aplicarea justiţiei şi pentru luarea certitudinei; dar cu asta să
nu abuzeze. Lada de casă a banilor obştei ai oraşului primarul s-o ţină În casa lui. Însă
locul dării de seamă să fie sediul Casei Consiliului. Cheia Conservatorului şi Casei
Consiliului aflătoare În cetate, să fie În mâna a patru oameni din cadrul consiliului. Cele
două chei ale sediului Casei Consiliului să fie la primar, cheia Conservatorului să stea la

cei pe care Consiliul Îi alege din cadrul societăţii şi să vină sus de comun acord.
Primarul să se atingă de proventunul oraşului din voinţa Consiliului".

453

Istoricul clădirii
Odată cu ocuparea cetăţii de trupele austriece, clădirea a încetat să-şi mai
îndeplinească rolul pentru care a fost construită. Treptat-treptat, bucată cu bucată,
construcţiile civile din străzile Cozma şi Damian, aflătoare în cetate, sunt demolate,

între care şi „Casa Consiliului", determinând oraşul să-şi caute o nouă locaţie pentru
sediul Primăriei. Aşa cum vom arăta în rândurile următoare, probabil, pe la 1770, în
partea de sus a Pieţei Trandafirilor
Primăriei,

cunoaşterea

1837,

o nouă clădire a

scrieri întâlnite, unele

fără să

indice sursa

documentară,

au determinat

doar a unor date parţiale privitoare la construcţie. O scurtă referire la

clădire

454

Poklos), s-a construit

aceasta fiind o construcţie cu parter şi etaj, realizată din cărămidă.

Puţinele

vechea

(fostă

o

găsim

în cronica în versuri a lui Borosnyai Lukats Janos

scrisă

în anul

când clădirea încă exista. În comentariile de la nota „v", a lucrării respective,

se face menţiunea că edificiul Primăriei a fost realizat în anul 1770, ori în preajma
acestuia. Cert este faptul

că

în anul 1837,

clădirea

era deja în

stare de

ruină,

polgarnevsorai, Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 2006, p. 65-66. A se vedea şi KF. Seria li, nr. 8, 1937, p. 19, în
Regi tanacsh6zak (Vechea clădire a consiliului).
453
„fzt az deliberatiot in anno 1650, in communi congregatione dominorum senatorum 1. Januarii igy
meliorallak, hogy ha lsten az varas birajit valami olyderekas nyavalyakkal latogatja, hogy az
tanaschazhoz fel nem mehetne, legyen szabadsaga rea, hogy tanaczot teoruenytetire, bizonsagh
becetelere az maga hazahoz is hivathattya. Erette poenan nem marad, de azert ezzel ne abutallyon,
mert alioquin poenaja leszen. Az varas kozonseges penztarto ladajat is az maga hazanal tarczia, hogy ha
kart val/ana is, maganak tulajdonithassa. Az szamadasnak penigh helye az varasban leueo tanaczhaz
legyen, ez observaltassek." A se vedea şi KF, Seria li, nr. 8, 1937, p. 20, în „Regi tanacsh6sak" (Vechea
clădire a consiliului).
454
„Hol a vendegl6 van, innen jobb kezOnkre
Ott allatt a regibb Tanats Hay eltOnkre"
În KF, nr. 4, 1937, p. 18, Borosnyai Lukats Janos, „Regi, es uj vasarhely"
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determinând ca arhiva şi o parte din mobilier să fie mutate în altă parte, aşteptându-se
acceptul Vienei pentru construirea unei noi clădiri. Se mai menţionează faptul că
Primăria era amplasată în locul unde se află actuala Catedrală Ortodoxă. În nota „z" a

cronicii în versuri, se arată că nu se cunoaşte data exactă când a fost realizată clădirea,
probabil, după ce locuitorii s-au mutat din incinta cetăţii, lângă zidurile bisericii din
cetate rămânând clădirea Primăriei şi şcoala. De altfel, un ultim locuitor din cetate
este menţionat la 24 martie 1751, a cărui casă se afla în partea de nord a cetăţii. 455
În

capitolele

menţionează

dedicate

oraşului

Târgu-Mureş,

istoricul

Balazs 456

Orban

faptul că doar cu două decenii în urmă, în mijlocul pieţei se afla clădirea

Primăriei, înconjurată

de şoproane şi prăvălii urâte, iar terenul era mocirlos. Ca urmare

celor dispuse de generalul austriac Gedeon, în anul 1848 clădirea este demolată, iar
molozul folosit pentru
autori noutăţi

fără

înlăturarea

mocirlei. Pe urmele lui Orban Balazs, mai

cu privire la

menţiunea că

a aduce

clădirea Primăriei.

În caietele sale de cronicar, Fodor lstvan,
face

fără

argumente documentare - preiau datele deja cunoscute,

mulţi

aceasta a fost

realizată

457

descriind clădirea din centrul pieţii,

în anul 1770,

însă existenţa

ei nu a fost

pentru mult timp, deoarece în anul 1848, generalul austriac Gedeon dispune
demolarea ei.
Ne oprim la

menţiunea

lui Orban Istvan, din lucrarea sa

dedicată

oraşului Târgu-Mureş, în care, referindu-se l-a Clădirea Consiliului,

fiind în forme inestetice, având mai multe

porţi

geografiei

o prezintă ca

458

de intrare, iar la parter încăperi pentru

prăvălii şi pentru temniceri. În turnul de lemn al clădirii se aflau clopote care erau trase

doar cu prilejul condamnărilor la moarte. În 1848, generalul Gedeon dispune
incendirea
din

şi

demolarea

construcţiei,

iar molozul

să

fie

împrăştiat

în zonele morcirloase

piaţă.

Descrierea
Lipsa de
Târgu-Mureş,
clădiri.

clădirii

informaţii

ne

documentare care

să

prezinte fosta

îngreunează cunoaşterea mărimii,

Apare în veduta cancelistului Toth

structurii

Ştefan, realizată

455

clădire
şi

a

a

Primăriei

înfăţişării

între 1824-1825 şi

din

acestei

transpusă

KF, nr. 8, 1937, p.20.
„Alig ket evtizede, hogy a piacz kozepen a regi tan6csh6z al/ott ... melylyel azd Gedeon 1848-ban
eszkozle mert o neki allitotta katonit, s a regi v6roshazat fejgyujtotta, megsemmisitette, ayt6n
r6parancsolt a v6rosra, hogy romtoredekeivel toltsek be a piaczi mocs6rt", Orban Balazs, A Szekelyfo/d
Jeir6sa (Descrierea secuimii), IV, Pest, 1870, Ed. Rath Mor, p. 151.
457
„ 1770-ben epiilt a Piac-kozepre, szemben a mai Takarekpenzt6r epiiletevel (ma a gr. kel. Katedr6/is
611 he/yen) „kobo/tozatra" egy m6sik tan6csh6z, olda/6hoz borton,
porko/6b h6z, 6ru/6-bo/t stb,
ragasztva, hatu/ro/ negysorban a cehek 6ruszinjei ket komesz6rszekke/.," KF. nr.8, 1937, p. 21.
458
„A nagy-piac kellos kozepen 61/ott az 1770-ben epiilt, szemesert6 izlestelenseggel kialt6 regi
tan6csh6za, tobb kapubej6ratta/, bolthelyisegekkel es bOrtonnel. A fatornyos epiilet harangia csak akkor
sz6/a/t meg, ha hala/os iteletet hajtottak vegre. Kesobb az avult epiiletet varosi fogad6nak berbeadtak,
majd 1848-ban a v6rosi megsz6116 osztr6k csapatok parancsnoka, Gedeon t6bornok parancs6ra
felgyujtottak a romjaib6/ a piaci mocsarakat tO/tOttek fel", Orban Istvan, Marosv6s6rhely foldraiya,

456

(Geografia târgumureşului), Sarospatak (Ungaria), 1943, p.95.
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pe o

placă metalică de sculptorul clujean Nagy Samuel. în 1827.
459

Din atât cât ne poate oferi gravura, sediul Primăriei, era un edificiu cu parter şi
etaj, în forme simetrice, având 6 axe. Cele două axe de mijloc de la parter, constituiau

intrările şi erau câte două ferestre lateral, aferente încăperilor. Deasupra intrărilor sunt
patru ferestre. în total, etajul avea un număr de 8 axe, ce formau ferestrele. Deasupra
registrului de mijloc, se înalţă un fronton triunghiular. Cele câteva scrieri amintite, cât
şi gravura lui Toth Ştefan, au fost singurele surse de informare privitoare la clădire.
Cercetările efectuate la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş, au

condus la consultarea a trei proiecte privitoare la unele propuneri de adăugire, etajare
şi amenajări interioare la clădirea vechii Primării, ele urmând a fi prezentate la

momentul respectiv. Analizând planşele, s-a putut determina planimetria, dimensiunile
aproximative şi forma arhitecturală a construcţiei respective.
Clădirea Primăriei era situată pe actualul amplasament al Catedralei Ortodoxe

din centrul oraşului, cam în zona unde se află terasa şi scările de acces. Pentru o mai
bună apreciere a locaţiei am avut în vedere planul de situaţie întocmit de ing. Pompery

Elemer în anul 1898, 460 unde figurează principalele monumente din zonă, precum şi
fântâna lui Bod6r Peter, realizată în 1822. Pe suportul acestui plan de situaţie, am
poziţionat şi probabilul amplasament al fostei Primării. Potrivit literelor trecute pe

hartă situaţia este următoarea: (a) - Piaţa Trandafirilor; (b) - str. Călăraşilor; (c) str.Revoluţiei; (A) - fosta Primărie, 1770-1848; (B) - Fântâna lui Bodor Peter (C) -

Biserica şi mănăstirea franciscanilor; (D) - Palatul „Apollo"; (E) - Gimnaziul romanocatolic; (F) - Casa „Kăpeczi"; G - Casa „Gărăg; (H) - Claustrul romano-catolic; (I) Biserica romano-catolică; J - Primărie veche (1866-1908). De formă dreptunghiulară,
clădirea avea o lungime de circa 22,40 m şi o lăţime de circa 11,10 m. Planul
construcţiei

era simplu. La parter, pe axele centrale 3 şi 4, se afla gangul public, care

avea o lăţime de 8,90 m, la cele două capete şi pe mijloc având stâlpi de susţinere. La
ambele capete ale gangului existau câte două intrări larg dimensionate, de circa 3,60 m
lăţime.

Lateral gangului se aflau câteva încăperi. Pe latura dreaptă a gangului se afla o

încăpere

de circa 4,9 x 4,7 m, cât şi casa scării de 4,9 x 4,20 m. Pe latura stângă a

gangului se afla o încăpere cu

aceeaşi lăţime,

de 4,9o m, dar cu o lungime de 8,9 m.

Etajul urmăreşte structura distribuţiei parterului, cu doar câteva modificări şi
anume: deasupra gangului se

află

4 încăperi, de câte circa 4 m

lăţime şi

5 m lungime,

iar pe latura stânga, deasupra încăperii mari de la parter, s-a creat o încăpere mai mică.
Structural,

clădirea

era

realizată

din

pereţi

din

cărămidă,

cei

portanţi

în grosime

de circa 85 şi 70 cm, la parter şi de circa 70 cm, la etaj. Parterul era acoperit cu bolţi
semicilindrice dispuse perechi de-a lungul clădirii şi, probabil, tăvănuită la etaj.
Propunerile de extindere şi amenajare a clădirii

Gravura poartă titlul „LIBERA REGIAQUE CIVITAS SICULICA MAROS VĂSĂRHELY". În partea de jos,
stânga, este însemnarea: „Delin. Steph. T. Mikolai direct. Cancellista Annis 1824 et 1825 ad Nm Gub
343./1827", iar pe partea drepta: „Sculpsit Samuel Nagy Claudipoli".
460
Arhiva Compartimentului arhitect şef, a Primăriei din Târgu-Mureş.

459
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În anul 1830 se fac propuneri de extindere şi amenajare a clădirii, fiind
întocmite trei variante, an în care, după cum am mai văzut, construcţia prezenta o
degradare avansată. O primă variantă, întocmită de Direcţia de Construcţii Provincială
cezaro-crăiască

poartă

din Transilvania,

titlul, în traducere: „Plan privind extinderea

şi

adaptarea clădirii pretoriale orăşeneşti din Târgu-Mureş" .461 Prin proiect se propune
realizarea a
prelungire
două

două adăugiri

perpendiculară,

urma

la capete având câte o

întregul edificiu primind forma de „U".

niveluri, ale parterului

spaţii, clădirea

Ca

clădirii,

pe ambele laturi ale
şi

etajului,

faţada principală,

să cuprindă,

o

secţiune şi

la parter pe latura

pentru

bărbaţi

bărbaţi

cu delicte grave, camera temnicerului, 2

dreaptă:

infracţiuni uşoare, bucătărie generală,

cu

inclusiv coridorul. La parter pe latura

stângă:

prăvălii

Planşa

cuprinde cele

planul

şarpantei.

curte, închisoare

infirmerie

bărbaţi, celulă

diferite încăperi, gangul public,

celula pentru femei cu abateri

celula pentru cei care au comis abateri grave, camera temnicerului

şef,

uşoare,

infirmerie

femei, 3 prăvălii, coridor. La etaj, de la dreapta la stânga: a) secretariat, b) camera
directorilor, c) cancelarie, d) antreu, e) camera pentru întocmirea protocoalelor, f)
biroul judelui primar, g) camera cancelarului, h) sala

comunităţii juraţilor,

k) antreu, I)

camera preceptului fiscal, n) arhiva actelor juridice, m) camera arhivarului, I) camera cu
şi

arhiva actelor administrative

juridice.

Faţada principală propusă

nr. 8 şi 9 constituind
în

spaţiile

intrările

prevede la parter un

comerciale.

cu propunerea
principale i se
vechi, este
cornişă,

de 16 axe, cele de mijloc,

în gangul public,-iar axele 2, 4, 6, 11, 13, 15, fiind accesele

A doua variantă, ce cuprinde două planşe,

la

număr

precedentă,

inclusiv cele

două curţi

acordă importanţa cuvenită.

împărţită

462

Zona

în cinci registre verticale,

în mare măsură asemănându-se

interioare. De

această dată, faţadei

centrală, corespunzătoare clădirii

mărginite

de 6

pilaştri

ce se

mai

înalţă până

deasupra aflându-se un fronton triunghiular.

Ultima variantă, 463 prevede extinderea pe cele două laturi ale vechii clădiri, fără
a mai prelua forma de „U", ci doar
4,90 x 4,55 m, a
cuprinde cele

căror axă

două

niveluri

se
şi

o

două

află

prelungiri perpendiculare, cu dimensiunile de

pe cele

două

limite ale

secţiune, poartă următoarea

clădirii

vechi.

Planşa,

ce

însemnare, în traducere:

„Planul pentru reconfigurarea clădirii Casei Sfatului a oraşului liber regesc TârguMureş. Lucrarea ce ce execută cu scopul ca prin modificările aduse clădirii vechi şi prin
pereţii noi ce vor fi adăugaţi ambelor capete ale clădirii să poată fi obţinute unele
Încăperi pentru folosinţa şi necesităţile stimatului Magistrat cât şi alte Încăperi mai
conform regulamentelor şi mai potrivite a fi utilizate ca celule de arest; totodată
lucrarea se execută cu scopul ca prin sumele obţinute din Închirierea Încăperilor
folosite ca spaţii comerciale să se poată asigura un venit considerabil şi sigur pe seama
casieriei aloidale a oraşului. Alăturat se află descrierea mai amănunţită şi modul de
ANSJ Mureş, Colecţia hărţi, nr. 464.
Ibidem, nr. 465, 466.
463
Ibidem, nr. 467.

461

462
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repartiţie

a părţilor componente".

Toate acestea presupun

că una din variantele arătate ar fi fost valorificată. În

realitate, clădirea nu a mai fost extinsă şi amenajată, ea degradându-se în continuare,

până când, în anul 1848, după cum am mai văzut, a fost demolată. O eventuală
realizare a lucrărilor propuse, ar fi condus la păstrarea acesteia şi nu la o demolare abia
după 18 ani. Timp de câteva decenii serviciile primăriei au funcţionat în câteva clădiri
din centrul oraşului, între care şi în casa cu mansardă,în stil baroc, din pasajul Pieţei
Mici, nr. 2. În anul 1866 a fost construită o nouă Primărie, tot în piaţa Trandafirilor, pe
actualul

amplasament al complexului „Casa de modă" cu anexarea unor încăperi

aparţinătoare imobilului de la nr. 58. Clădirea era concepută în forme neogotice, pe

axul central având patru portaluri ce asigurau legătura între cele două pieţe. Şi această
clădire a fost demolată, în anul 1908, după darea în folosinţă a noii Primării din Piaţa

Victoriei nr. 2, actuala Prefectură a Judeţului Mureş.
LISTA
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1. Veduta lui Toth Ştefan din 1824, gravată în 1827 (detaliu)

2. Planul de situaţie din anul 1898 cu propunerea de amplasare a fostei Primării din
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Summary
THE HISTORY OF A PUBLIC BUILDING - THE FORMER
TOWN HALL IN PIAŢA TRANDAFIRILOR/ THE ROSES 'SQUARE

Recently I have found in the National Archives in

Târgu-Mureş

three different

proposals for the extension and development of the Town Hall located in the centre of
the Roses 'Square in

Tirgu-Mureş.

They refer to the Town Hali built approximately in

1770 since the old headquarters, first cited in 1621 located within the Citadel had most
likely been demolished somewhere in the mid 18th century.
The building in the Roses 'Sqwuare consisting of ground - and first floor, was
made of bricks, including a main alleyway, different rooms and the prison. The three
draft proposals were made in 1830 when the building was probably rather run down,
in order to bui Id larger headquarters but the building works were never carried out.
According to some historical writings in 1848 the Austrian general Gedeon ordered the
building be put on fire and demolished and the debris be scattered in the square to
eliminate mud.
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Veduta lui Toth Ştefan din 1824, gravată în 1827 (detaliu)
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Primăria

din Târgu-Mureş Prima variantă de extindere şi amenajare {1830)
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Primăria din Târgu-Mures. A doua variantă de extindere si amenaiare (1830) li.
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şi

GLOSAR DE TERMENI SPECIFICI
ALINIAMENT - linie dreaptă determinată pe un teren prin poziţia mai multor puncte
sau obiecte repere.
ANTABLAMENT - element constructiv şi decorativ aşezat deasupra zidurilor de faţadă
sau a coloanelor construcţiei şi care susţine acoperişul. Cuprinde arhitrava, friza şi
cornişa.

ARCADĂ- element arhitectonic format dintr-unul sau mai multe arce şi din elementele

care le susţin
ATIC - element constructiv format dintr-un zid scund sau dintr-o balustradă, aşezat
deasupra cornişei pentru a masca acoperişul şi jgheaburile.
BALUSTRU - colonetă scundă, care susţine mâna curentă a scărilor, balustradelor,
profilată după

diferite stiluri.
CARTUŞ - ancadrament cu aspect de chenar care delimitează un spaţiu central, liber,
rezervat unui motiv ornamental.
CIUBUC -

Mulură

din diverse materiale, cu secţiunea convexă, concavă sau

dreptunghiulară, destinată să marcheze marginile unui perete, ale unui tavan, ale unei

ferestre etc.
CONSOLĂ - Element de construcţie, liber la un capăt, încastrat în zidărie, la celălalt
capăt

cu rol de

susţinere.

CORNIŞĂ - element de construcţie, ieşit în afara zidăriei, cu scopul de a împiedica

scurgerea apei de ploaie pe zidurile

faţadelor.

LESENĂ - element ornamental cu aspect de pilastru plat, fără bază şi capitel, folosit la

ritmarea

decorativă

a faţadelor.

LINTEL - bloc de piatră orizontal care închide, la partea superioară, golul uşilor sau
ferestrelor (buiandrug).
LUNETĂ - suprafaţă determinată de penetraţia unei bolţi cilindrice într-o boltă sau
cupolă cilindrică

mai mare.

Suprafaţa

dintre lintel

şi

arc, la portaluri.

ORNAMENT- motiv geometric, fitomorf, zoomorf, sau antropomorf ce are funcţia de a
orna, de a spori calitatea

estetică

a unui obiect de

artă,

monument sau a unui edificiu

arhitectonic.
ORNAMENTAŢIE

artă decorativă şi

- totalitatea elementelor auxiliare ce apar la o

construcţie, operă

de

care are ca scop conferirea unui plus de atractivitate.

PAIANTĂ- sistem de realizare a pereţilor unei locuinţe, prin utilizarea unei armături de

lemn, ce se completează cu umplutură formată din lut, amestecat cu apă, nisip, paie,
bălegar.

PALIER - Planşeu orizontal care marchează fiecare nivel al unei clădiri, permiţând
accesul în încăperile acestuia, sau zonă intermediară de odihnă între treptele scărilor
dintre niveluri.
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PARAMENT - fiecare dintre cele două feţe ale unui zid, al căror aspect este dat fie
direct de către materialul constructiv, fie de un placaj special, menit să înnobileze
edificiul.
PARTIU - Concepte de asamblare a unui proiect de arhitectură, prin care se stabileşte
destinaţia

diferitelor părţi ale clădirii, proporţiile, raportul gol-plin etc.

PILON - element caracteristic al

faţadelor,

stâlp scund

şi

gros menit

să susţină

o

greutate.
PILASTRU - stâlp angajat unui perete, cu rol de rezistenţă sau decorativ.
PINION - perete triunghiular care încheie partea superioasră a unui zid, la un acoperiş
în

două

ape.

PLANIMETRIE- termen folosit uneori cu
PORTIC - galeria
protecţie

deschisă

acoperişul susţinut

cu

împotriva intemperiilor sau ca
suprafaţa cuprinsă

REGISTRU -

delimitînd fie etajele, fie o
REZALIT -

porţiune

anumită structură

semnificaţia identică

între

spaţiu

două

cu cea a planului.

de coloane sau de stâlpi cu rol de

destinat

mărfurilor.

profile orizontale de-a lungul unei

faţade,

zonă decorativă.

de zid

a planului

ieşită

din linia

clădirii,

o

faţadelor, folosită

anumită compoziţie,

poate

pentru a prezenta o
găzdui

un portal.

ŞARPANTĂ - construcţie de lemn, metalică, sau din beton armat, a acoperişului unei
clădiri.

ŞINDRILĂ - material lemnos folosit pentru.învelitoare, având forma unei scânduri lungi

de cca. 30-40 cm,
TRAVEE cadre

spaţiul

îngustă

de 7-8 cm, care se bate cu câte 2-3 cuie în sistemul solzi.

cuprins între axele a doi stâlpi,

alăturate şi

între

două

două grinzi,două

diviziuni ritmice, verticale, a unei

numeşte şi spaţiul corespunzător

unei

bolţi

coloane sau
faţade.

două

Travee se

(arh. Gotice).

VEDUTĂ - tip de peisaj urban, dezvoltat în sec. 17-18, caracterizat printr-o manieră
scrupuloasă

în care sunt prezentate arhitecturile, detaliile şi personaje

pitoreşti.

REZUMAT
Începând cu anul 1984 şi până în prezent, pe lângă lucrările publicate prin
editura „NICO", privitoare la

evoluţia urbană

a municipiului
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Târgu-Mureş,

descrierea

bisericilor de lemn din judeţul Mureş, sau a celor realizate la Târgu-Mureş în perioada
de după anul 1990, am întocmit şi publicat peste 50 de studii, în diferite reviste de
specialitate. Tematica abordată prin aceste studii este variantă, ele cuprinzând unele
aspecte legate de toponomia locală şi din judeţ, evoluţia urbanistică a unor localităţi
din judeţul Mureş şi Harghita, precum municipiile Reghin şi Topliţa, localităţile rurale
Sângeorgiu de Mureş, Deda, sau Cristeşti, dar, mai ales, cele referitoare la
monumentele de arhitectură, din oraş, dar şi din alte aşezări.
Lucrarea de faţă se adresează unui public foarte larg, atât specialiştilor în domeniu, cât
şi cititorului interesat de cunoaşterea monumentelor oraşului Târgu-Mureş şi drumul

parcurs de ele de-a lungul deceniilor sau veacurilor.
O reconstituire a tezaurului de forme ale arhitecturii şi a fondului construit
până la sfirşitul secolului al XVII-iea, este greu de efectuat şi aceasta datorită păstrării a

foarte puţine clădiri din perioada respectivă, cât şi a lipsei de informaţii scrise a
construcţiilor, aşa cum găsim în unele centre săseşti, precum Braşov, Sibiu, Mediaş,
Sighişoara

etc.
Realizate din pământ, chirpici, sau lemn, cu învelitoarea din paie, stuf sau

şindrilă, casele nu au rezistat timpului sau unor accidente, ele fiind înlocuite cu altele,

mai noi. Cu timpul apar şi clădiri realizate din cărămidă, cu unul, două sau trei niveluri,
unele cu spaţii comerciale la parter, iar la etaj locuinţe. Din perioada respectivă, până
în prima parte a secolului al XVII-iea, s-au păstrat doar două clădirii civile şi anume:
casa „Kopeczi - Teleki" din strada Revoluţiei nr. 1 şi casa cronicarului şi staroste de
breaslă,

Nagy Szabo Ferencz, din Piaţa Trandafirilor nr. 61, azi Protopopiatul romano-

catolic.
Începând cu mijlocul secolului al XVII-iea, apare noul stil al barocului, un prin
exemplar fiind casa „Palffi" din strada Bolyai nr. 12. Însă în secolul al XVIII-iea şi prima
parte a secolului al XIX-iea, sunt realizate numeroase clădiri, de interes public, dar şi
locuinţe,

clădirea

caracteristice barocului

transilvănean,

mai sobre ca aspect, precum este

Prefecturii vechi, din strada Bolyai nr. 5 şi „Casa cu piloni" din strada

Călăraşilor

nr. 1. precum

şi

casa „Teleki Domokos". Mult mai bogat în

exterioare este palatul „Toldalagi" din

Piaţa

Trandafirilor nr. 11 din

decoraţiuni

Târgu-Mureş.

Noului stil, Arta 1900, sau Secession, cum mai este definit în Transilvania, îi
aparţin
oraşul

numeroase clădiri, fie de interes public, fie case de locuit, Târgu-Mureş fiind

cel mai bine reprezentat de acest stil. Dintre aceste

câteva: fosta
şi

Bancă Agrară,

din

Piaţa

clădiri

Trandafirilor nr. 27; fosta

m-am oprit doar la

Primărie,

azi Prefectura

Consiliul Judeţean Mureş, din Piaţa Victoriei nr. 2, Şcoala Civilă de Băieţi din strada

Bernady Gyorgy nr. 7.
După
aparţinând

anul 1918, la Târgu-Mureş pătrunde şi stilul Neoromânesc, acestuia

câteva case de locuit şi clădiri de interes comun. Dintre acestea am

întocmit studii privitoare la clădirea fostei Prefecturi a Judeţului Mureş, din Piaţa
Victoriei nr. 3, în prezent fiind sediul Prefecturii
şi

şi

Consiliului

Judeţean Mureş,

fostul Cămin de ucenici, din strada Iuliu Maniu nr. 4, azi Inspecţia Muncii.
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precum

Am lăsat la urmă fosta clădire a Primăriei din Târgu-Mureş, ce se afla în Piaţa
Trandafirilor. A fost construită în anul 1770, al cărei amplasament era cam în dreptul
accesului în actuala Catedrală ortodoxă, însă soarta i-a fost potrivnică. Realizată pe un
sol mocirlos, destul de curând clădirea se degradează, astfel încât, în anul 1848,
generalul austriac Gedeon a dispus demolarea ei.
Din cele 13 clădiri descrise, un număr de opt studii au fost publicate în revistele
11
de specialitate, îndeosebi „Marisia , anuarul Muzeului Judeţean Mureş şi

11

Anuarul

Arhivelor Mureşene , al Arhivelor Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş. Restul celor

11

cinci descrieri,

reprezintă

manuscrise despre alte edificii.

Întrucât unele studii au fost publicate în urmă cu mai mulţi ani, timp în care
construcţiilor

li s-au adus unele

schimbări

de ordin

funcţional

şi

constructiv,

materialele au fost revăzute şi completate cu datele noi obţinute. În toate cazurile, sau luat în considerare documentele de
aspecte necunoscute

până

arhivă,

în unele

situaţii

acestea

dezvăluind

în prezent.

SUMMARY
Since 1984 I have written over fifty studies published in various special
magazines, apart from the studies NICO Publishing House has published on the urban
development of the city of Târgu-Mureş, the presentation of wood churches and of
new ones built after 1990 in Târgu-Mureş. The theme of these studies has varied from
the study of place names at local and county level to urban progress of places in
counties Mureş and Harghita as well as in the towns of Reghin and Topliţa, the rural
places of Sângeorgiu de Mureş, Deda or Cristeşti and above all especially to studies
concerning the monuments in the city and in other locations.
The present study addresses a large audience, both professionals and keen
readers interested in learning about the architectural monuments of the city and in its
development along decades and centuries.
lt îs rather difficult to retrace the architectural repertoire and corpus built
before the end of the 17th century because so few buildings have been preserved
from those times and because there îs a lack of written information on constructions,
unlike în the case of Saxon places like Braşov, Sibiu, Mediaş, Sighişoara, s.o.
Made from soii, clay or wood, covered în thatch, reed or shingles, the houses
could not withstand time and accidents and were replaced by newer ones. ln the
course of time one, two or even three floored brick houses were built, some with
shops on the ground floor and apartments on the higher floors. Only two civil buildings
were preserved from those time and from the first half of the 17th century , namely
the Kăpeczi - Teleki House at no.l, Revoluţiei street and the house of the chronicler
and guild master Nagy Szabo Ferencz at no.61 on the Roses' Square, which nowadays
accommodates the Roman Catholic Deanery.
ln the mid-17th century a new style emerged, the Baroque, one illustrative
example being the Palffi House at no.12, Bolyai street. However, the public and
lodging buildings constructed in the 18th and the first half of the 19th century, reveal
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the more austere characteristics of a Transylvanian Baroque, such as the Old
Prefecture building at no. 5, Bolyai street and the House with Pillars at no. 1
Călăraşilor street or the house of Teleki Domokos at no.3 Bernady Gyorgy street.
The Toldalagi Mansion at no. 11 in the Roses' Square is more abundant in externai
decorations.
The new style, Art of the 1900 or Secession, as it was known in Transylvania,
can be noticed in the architecture of a larger number of buildings, public ones and
lodgings too, this style being best illustrated in Târgu-Mureş. Among them there are
the former Agrarian Bank at no.27 on Roses' Square, the former Town Hall, nowadays
accommodating the Prefect office and the County Council, at no. 2 on Victoriei Square,
the Civilian School for Boys at no.7 Bernady Gyorgy street.
The Neo-Romanian style appeared in Târgu-Mureş after 1918 with several
public buildings and homes. I have studied a few of them, such as the building of the
former Prefect Office at no.3 Victoriei Square which currently headquarters the Prefect
Office and the Mureş County Council, also the building of the former Apprentices'
Hostel at no.4 Iuliu Maniu street, now the headquarters of the Territorial Labour
Department.
Finally, the former Town Hall, located at that time in the Roses' Square. lt was
built in 1770 somewhere opposite the entrance of the Orthodox Cathedral.
Unfortunately because it had been built on a muddy soii it became deteriorated soon
andin 1848 the Austrian general Gedeon ordered it tobe pulled down.
Out of the thirteen buildings presented, eight studies were published in
specialised magazines, especially in"Marisia" the annual magazine published by the
Mureş County Museum and in the Annals of Mureş county Archives, published by the
National Archives Department. The other five presentations are manuscripts of the
other buildings.
Since some of these studies had been published several years ago, and in the
mean time they underwent functional and structural changes, I have revised those
pages and added new details. ln all cases I have considered the existing records, so as
to reveal facts unknown so far.
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