MEDALII TRANSILVĂNENE EMISE ÎN TIMPUL
MARIEI TEREZA ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI DE ISTORIE AIUD
Matilda Takâcs
Muzeul de istorie Aiud

păstrează în

patrimoniul său, pe lângă o valoroasă
o însemnată colecţie numismatică
medalii, provenite atât din ţară cât şi din

şi cunoscută colecţie arheologică, şi

cuprinzâAd monede, bancnote

şi

străinătate.

Colecţia numismatică este alcătuită atât din piese care au aparţinut
cabinetului numismatic al muzeului Colegiul academic reformat Bethlen, construit
în 1822 şi îmbogăţit pe parcursul deceniilor, căt şi din colecţia Miko lmre donată
în 1863 (împreună cu catalogul acesteia).
Datorită numeroaselor evenimente social-politice în care a fost implicat
oraşul, colecţiile muzeale au fost mutate în mai multe rânduri, piesele numismatice
au fost răvăşite şi amestecate.multe dintre ele au dispărut, fie ca urmare a
sustragerii, fie a preluării unora spre depozitare în alte părţi, fără a mai fi
recuperate. În această situaţie în ultimele două.decenii a avut loc redeterminarea
şi reiventarierea tuturor pieselor păstrate, la care s-au adăugat şi piese intrate
recent în patrimoniul muzeului.
Cu ocazia acestor activităţi au fost identificate şi peste o sută de medalii
de diverse tipuri, printre acestea aflându-se şi piese emise pentru Transilvania
în timpul împărătesei Maria Tereza, piese pe care ne-am propus să le prezentăm
în cele ce urmează:
1.MEDALIE DE ARGINT DEDICATĂ REFORMEI MONETARE, 1747 (PI.
111)
A. Bust cu diademă pe cap, la stânga. Legenda marginală pornind din
dreptul umărului, din spate, înspre creştet: M.THERESIA ROM. IMP. HUNG.
BOH. REX, PA. TRANS. - Jos, sub bust, litera D (Mathias Donner, Viena).
R. În mijlocu~ piesei, pe şase rânduri, textul: LEGES/ METALURGICAE I
IN I TRANSILVAN IA/RESTITUT AE/MDCCXL VI I; la al doilea şi al cincilea cuvânt
diftongul „AE" este în ligatură.
Gr. 6,0g; D. 27,3 mm; Titlul 750%o;
Starea de conservare bună;
Provenienţa: colecţia Mike (inv. 411 );
Catalog: RESCH, p. 237, XXXVI, nr. 158, pi. 72.
2. MEDALIE DIN BRONZ (ROŞCAT) - REÎNFIINŢAREA FUNCŢIEI DE
CURTEAN, 1762 (PI. 1121
A. Legendă marginală în semicerc, deasupra capului; M. THERESIA PIA
FELIX AVG. - Bustul împărătesei spre stânga, cu diademă şi perle în păr.
Dedesubt, cu litere de dimensiuni foarte mici, F. WORT F. (Franz WOrth, Viena).
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R. Împărăteasa şezând pe un tron decorat cu emblema Transilvaniei
acordă curtenilor proaspăt numiţi însemnele rangurilor lor. În exergă, pe două
rânduri, textul: MUNERA RESTITVA/MDCCLXll; pe bordură, în colţul drept
numeie gravorului - F. WORT F.
D. 60 mm;
Starea de conservare foarte bună;
Provenienţă: colecţia colegiului (inv. 1733);
Catalog: RESCH, p. 238, XL, nr. 170 A, ii. cf. pi. 73/168.
3. ACEEAŞI MEDALIE CA LA NR. 2, DIN COSITOR
D. 59,7 mm;
Starea de conservare foarte bună;
Prove~ienţa: colecţia Miko (413);
Catalog: ca la nr. 2, dar 172.
4. MEDALIE DIN BRONZ (MARO) - ÎNFIINŢAREA REGIMENTELOR
GRĂNICEREŞTI, 1762 (pi. 11/4)
A. Busturi alăturate, parţial suprapuse, ale împăratului Francisc cu cunună
de lauri pe cap, şi împărătesei Maria Tereza, cu diademă, spre stânga. La
margine, începând de la umărul împăratului spre creştet, legenda: ÎMP.
FRANCISCVS AVG. M. THERESIA AVG.; jos, lângă margine, cu litere foarte
mici, semnătura P. KEISERSVIERTH F.
R. Într-un peisaj cu tunuri de cetate se odihneşte Transilvania şezând sub
un copac, protejată de un vultur cu aripile întinse şi fulgerul în gheare, căţărat
pe o ramură. Coiful şi sabia îi sunt atârnate de copac. În exergă, pe două rânduri,
se află textul: SECVRITAS DACIAE/MDCCLXll; pe bordura de deasupra sunt
iniţialele l.D.F. (lgnatz Donner, gravor în Kremnitz).
D. 59 mm; Starea de conservare mediocră;
Provenienţa: colecţia Miko (412);
Catalog: RESCH, p. 237, XXXVIII, nr. 165, ii. cf. pi, 73/XXXVlll.
5. MEDALIE DIN BRONZ (ROŞCAT)- REFORMA CODULUI CIVIL, 1765
(PI. 11/5)
.
A. Într-o cunună alcătuită din două ramuri, de laur şi palmier, legate jos şi
doar apropiate sus, pe patru rânduri este redată legenda: MARIA/THERESIA/
PIA/AVGVSTA.
R. Pe o construcţie alcătuită dintr-un sceptru şi o balanţă, o sabie şi fascii
înmănunchiate, toate aşezate încrucişate şi îmbinate cu ramuri de măslin, este
aşezat Codul Civil, deschis. Deasupra se află un medalion oval cu bustul
împărătesei spre dreapta şi deviza ce flanchează portretul: IVSTITIA ET
CLEMENTIA. În josul construcţiei este emblema principatului, lângă care este
scrisă mic litera W (Wurth). În partea de jos a medaliei, lângă margine, este
textul: CVRA FORI MDCCLXV
D. 59 mm; Starea de conservare foarte bună;
Provenienţa: colecţia Miko (416);
Catalog: Resch, p. 239, XLII, nr. 185 A şi fig. cf. pi. 74, XXXXll, 183 .
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6. MEDALIE DIN BRONZ (MARO) - RIDICAREA TRANSILVANIEI LA
RANG DE MARE PRINCIPAT, 1765 (PI. 111/6)
A. Busturile parţial suprapuse ale lui Iosif li, cu cunună de lauri pe cap, şi
Mariei Tereza, cu diademă, spre stânga. În jurul imaginii, la margine, începând
de la umărul împăratului spre creştet, textul: IMP. IOSEPHVS li. AVG. M.
THERESIA AVG; la marginea de jos a piesei, cu litere de dimensiuni mici,
numele gravorului: F. WORTH F.
R. Vestitioarea (Faima) în chip de înger, ţine o goarnă în mâna stângă iar
cea dreaptă este rezemată de scutul Transilvaniei, fixat pe trunchiul unui
palmier. În exergă, pe trei rânduri, este textul: MAGNVS TRANSYLVANIAE/
PRINCIPATVS/MDCCLXV, iar sub bordură F. WORTH F.
D. 59,2 mm; Starea de conservare mediocră;
Provenienţa: colecţia Miko (415);
Catalog: RESCH, p. 238, XL, nr. 175, ii. pi. 73/XXXX.
7. MEDALIE DIN BRONZ (MARO) - REFORMA AGRICUL TURll,
MINERITULUI ŞI COMERŢULUI, 1769 (PI. 111/7)
A. Acelaşi ca la nr. 6
R. La marginea de sus, sub formă arcuită, textul DACIA FELIX; în câmp,
zeul Mercur în zbor deasupra unui ţinut în care se zăresc simbolurile munţilor,
agriculturii şi comerţului. În esergă, pe trei rânduri este redat textul: AGRIS.
FODINIS. I COMMERCIO. I MDCCLXIX, iar sub bordură este scris mai mic
numele gravorului: F. WORTH F.
D. 59 mm; Starea de conservare satisfăcătoare;
Provenienţa: colecţia Miko (417);
Catalog: RESCH, aversul cf. p. 238, nr. 173; reversul cf. p. 240, nr. 188
şi 190; imaginea cf. pi. 74/XXXXI11.
8. MEDALIE IDENTICĂ CU NR. 7
D. 58,8 mm; Starea de conservare: tocită şi cu un orificiu;
Provenienţa: colecţia Colegiului (1642), donaţie Herepei K.
9. MEDALIE DIN COSITOR, IMPRIMATA - MARIEI TEREZA OMAGIUL
TRANSILVANIEI, 1741 (pi. IV/1-2)
A. Legenda marginală în jurul întregii piese: REGNANTI MARIAE
THERESIAE VT PRINCIPI - SVAE VOTIS SE IVRATI CONSTRINXERE DACI
(având interpus anul emisiei). În mijloc este emblema Transilvaniei pe mantia
princiară încoronată. Jos, în interiorul piciorului în formă de scoică al emblemei
este redat textul: INV. L. B. 10. LAZ. DE GYAL. T. R. I. AS.
R. Text marginal între cercuri concentrice: COELO NUMEN HABES.
TERRAS REGINA TUETUR. SIC COELO ETTERRIS HUNGARE TUTUS ERIS.
- în câmp, un arc de triumf cu decor bogat, cu coloane corintiene în registrul din
jumătatea inferioară. În registrul de sus se află un altar (în mijloc) cu cruce cu
raze pe el, flancat de Madona cu pruncul în braţe (la dreapta) şi împărăteasa
îngenunchiată (la stânga); deasupra este reprezentat ochiul divinităţii în spatele
norilor. Pe cornişa arcului de triumf este inscripţia: SVS CRVCE IAM GEMINA
EST PATRONA MARIA- Pe o coloană este prinsă o eşarfă pe care este textul;
www.cimec.ro
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NEC SAE (ligatură) VOS METVENT/ARMENTA LEONES. Jos de tot, cu litere
cursive, numele gravorului: Wallis F.
D. 71,4 mm; Starea de conservare satisfăcătoare;
Provenienţa: colecţia Miko (41 O);
Catalog: RESCH, p. 235, XXXIV, nr. 141, ii. cf. pi. 72/XXXIV.
*

Din cele două colecţii au mai făcut parte încă două piese despre existenţa
nu mai ştim nimic:
1O. MEDALIE DIN BRONZ - identică cu piesa de la nr. 6
A existat în colecţia colegiului (nr. 1640), cu trimitere la catalogul RESCH,
pi. 73/nr. 173.
11. MEDALIE DIN BRONZ (ROŞCAT) - REFORMA FISCALĂ, 1765.
Conform descrierii din inventarul colecţiei Miko (414) piesa se prezintă
astfel:
A. M. THERESIA PIA FELIXAVG. - Bustul împărătesei cu voal de văduvă
spre stânga; dedesubt numele gravorului - F. WORTH F.
R. Aeguitas şezând ţine în mână cântarul pe care principatul (o femeie în
picioare) pune darea; la spatele ei, un supus având rezemat de piciorul drept
scutul oval al Transilvaniei, ţine o tavă cu daruri. În exergă este redat textul:
AEQVITAS TRIBVTORVM MDCCLXV; deasupra bordurii iniţalele F.K.
Se face trimitere la catalogul Szecheni, li, 95, 11.
La RESCH ar putea fi p. 239, XL, nr. 180 A şi ii. cf. pi. 74/178.

cărora

*

*

*
Pe vreamea Mariei Tereza, care a pierdut o serie de teritorii ale casei de
Habsburg, printre ele numărându-se şi Silezia, scoasă de sub administraţia
imperială în urma războiului de şapte ani purtat cu Prusia (1756-1763), teritoriu
bogat în resurse miniere, curtea vieneză îşi îndreaptă tot mai mult atenţia asupra
Transilvaniei. Însemnatele bogăţii ale solului şi subsolului transilvan determină
conducerea centrală să întreprindă o serie de măsuri de perfecţionare a
activităţii şi reorganizare a Principatului aparţinător direct coroanei imperiale.
Ca urmare, au fost întreprinse o serie de măsuri şi emise decrete de
reformare în diferite domenii având rolul de a asigura exploatarea sistematică
a resurselor şi perceperea de taxe cât mai substanţiale.
Reforme ca cea monetară, cea fiscală sau cea a agriculturii, mineritului şi
comerţului au asigurat atât dezvoltarea economică a principatului, cât şi
exploatarea sistematică a bogăţiilor acestui teritoriu şi a locuitorilor ei.
Printre măsurile de organizare a Transilvaniei se numără şi înfiinţarea
regimentelor grănicereşti, cu scopul apărării hotarelor în faţa unor invazii din
afară, dar şi pentru stoparea fugii contribuabililor peste munţi în statele vecine
(mai ales cele româneşti), pentru împiedicarea contrabandei sau răspândirea
unor molime aduse din regiuni infestate. Totodată, în caz de conflict extern
aceste forţe puteau fi mobilizate şi.pentru războaie purtal'e dincolo de hotare.
www.cimec.ro
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Semnificativă era şi reforma Codului civil pe linia introducerii prjncipiilor
noi, iluministe de guvernare în Transilvania.
În contextul măsurilor de organizare pe principii noi a acestui teritoriu se
pot enumera şi reintroducerea funcţiei de curtean pentru o parte din nobilimea
transilvană (în scopul vădit de a-i stimula fidelitatea faţă de casa imperială),
măsură urmată la scurt timp de ridicarea Transilvaniei la rangul de Mare
Principat, administrat prin guvernatori numiţi direct de Curtea vieneză.
Considerăm că preocuparea constantă a Curţii imperiale din timpul Mariei
Tereza pentru înglobarea cât mai eficientă a Transilvaniei în sistemul economic,
monetar, fiscal, administrativ şi juridic unitar al posesiunilor casei de Habsburg,
este cu prisosinţă ilustrat şi de grija pentru marcarea tuturor măsurilor hotărâte
prin emisiuni de medalii - din aur, argint, bronz şi cositor - medalii având
menirea de a imortaliza fiecare acţiune în parte.
Totodată, ne exprimăm speranţa că prin introducerea în circuitul
informaţional de specialitate a acestei părţi din colecţia numismatică a muzeului
istoric aiudean vom reuşi să atragem atenţia celor interesaţi asupra acestor
mărturii cu profunde semnificaţii istorice şi memorialistice.
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TRANSSYL VANISCHE MEDAILLEN VON DIE ZEIT DEN MARIA THERESIA IN
PA TRIMONIUM DES GESCHICHTLICHES MUSEUMS VON AIUD

- Zusammenfassung -

Die Studie vorstellt elf Medaillen von Silber (1 ), Bronze (8) und Zinn (2) aus Transsylvanien
von die Zeit den Kaiseren Maria Theresia, welche nach RESCH (A. RESCH, SiebenbOrgische
MOnzen und Medaillen, hermannstadt 1901) bestimmen sind.
Die Medaillen angehoren den geschichtlichen Museums von Aiud. Diese hatten den
numismatischen Kolektion (veranstalt in 1822) von reformierten ?Kollegium Bethlen und Miko
lmre Kolektion (1863) angehort.
Die erklărung den Abbildungen
1. Sielbermedaille - MOnzverbesserung, 1747 (Taf. 1/1)
2. Rotbonzemedaille - Wiederherstellung der Hofămter, 1762 (Tal 1/2)
3. Zinnenmedaille. von den Nr. 2
4. Bronzemedaille (braun) - Errichtung der Millitărgrenze, 1762, (Tal. 11/4)
5. Rotbronzemedaille - Retor der Zivilgesetze, 1765 (Tal. 11/5)
6. Bronzemedaille (braun) - Erhebung zum grossfurstentum, 1765 (Tal. 111/6)
7. Bronzemedaille (braun) - Verbesserung des Landbaues, bergbaues und Handels, 1769
(Tal. 111/7)
8. Vie Nr. 7
9. Zinnmedaille - Maria Theresia SiebenbOrgens huldigung, 1741 (Tal. IV/1-2)
10. Vie den Nr. 6 (ferloren)
11. Rotbronzemedaille - Steuerreform, 1765 (ferloren).
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