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ARHEOLOGIE
Consideraţii privind un posibil atelier neo-eneolitic de

prelucrat piese mici de obsidian de la Tăşad (jud. Bihor)
Speranţa

Pop

Aşezarea cercetată este situată la 3 km. sud-est de salul Tăşad (comuna Drăgeşti ,
jud. Bihor), la locul numit .Cetăţaua". Ea ocupă aproape în întregime platoul superior al unui
deal din zona colinară a versanţilor vestici ai Munţilor Pădurea Craiului. .Cetăţaua· se întinde
pe o suprafaţă de circa două hectare. Culmile Tăşadului au aspect de dealuri piemontane,
atingând înalţimea de 250-350 metri; formează cumpăna de ape dintre bazinele hidrografice

ale Crişului Repede şi Grişului Negru 1. Văi le ce înconjoară dealul pe trei din laturi. pantele
relativ abrupte, înălţimea mare şi poziţia dominantă a .cetăţuii" fac din acesta o fortăreaţă
naturală cu o poziţie strategică excelentă .

7

7

Săpăturile arheologice2 au demonstrat că locuirea acestui platou începe încă din
epoca neolitică şi merge până în sec. I. î.e.n. - I. e .n .. Materialul cules e extrem de
fragmentar şi dă posibilitatea reconstituirii unui număr infim de forme întregi (probabil
datorită utilizării platoului ca zonă agricolă în Evul Mediu: s-a constatat, de altfel. câ tocmai
din acest motiv straturile de cultură sunt amestecate). Săpăturile sistematice au scos la
iveală un foarte bogat material ceramic: specific pentru nivelul neoeneolitic sunt torţile
aparţinând recipientelor tip „oa lă de lapte•, precum şi butonii perforaţi (vezi fig. 2-4).
Descoperiri de acelaşi tip s-au mai făcut la Bucovăţ, Biharea, Suplacu de Barcău, Pişcolt
SMA. Pe baza ceramicii încadrăm atelierul în nivelul neoeneolitic, respectiv fază târzie a
neoeneoliticului mijlociu cu trecere spre neoeneoliticul târziu.
Se observă o mare asemănare cu piese descoperite la Pişcolt (Pişcolt - faza
târzie?), însă e posibil să existe o influenţă Bucovăţ (?).
În cadrul săpăturilor din 1994 şi 1995 s-a constatat că în zona centrală a platoului
.Cetăţaua· există o concentrare de lame şi aşchii de obsidian (fig. 1), provenind din trei surse
de materie primă3:
A. Obsidian semitransparent fumuriu - provine din sursă greu de precizat (sudică)
ce ar corespunde nivelului neolitic (butoni găuriţi). Aspectul fumuriu e dat de prezenţa unor
benzi mai închise la culoare faţă de fondul rocii. Aceste benzi sunt neomogene ca intensitate
coloristică.

B. Obsidian negru - prezintă microbenzi fumurii. de provenienţă pare-se din insula
Melos. Originea sa sudică ar putea indica nivelul târziu neolitic şi nivelul timpuriu eneolitic în speţă vasele cu torţi unghiulare (!).
C. Obsidian de tip Căllnesti-Oaş - se prezintă sub formă de culoare neagră . Pe
suprafaţa expusă la eroziune apar cercuri multiple sau semicercuri concentrice. Roca are
culoarea neagră spre gri-închis şi are aspectul unei alternanţe de benzi cenuşii. Se pare că
se folosea o sursă din Munţii Oaş-Tokay (depunerile de la Homorodul de Sus, jud. Satu
Mare, Galoşpetreu , Văşad, Cubulcut - jud. Bihor par a indica această sursă) . Ar mai putea
exista insă şi o altă sursă: Valea Roşie , în Munţii Piatra Craiului , cum par a Indica
descoperirile de la Suncuiuş-Bihor.
În cazul Tăşadului e foarte probabil să avem de-a face cu vestigiile unui atelier de
lucrat. din lame de obsidian a vârfurilor de săgeţi (unele cu marginile retuşate) pentru
vânarea animalelor (mici şi iuţi) şi a păsărilor din zona piemontană vestică a Munţilor
Pădurea Craiului. Resturile de prelucrare-nuclee, aşchii, denotă faptul că piesele erau
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prelucrate în staţiune . S-au descoperit numeroa se vârfuri de săgeţi confecţionate din
obsidian fumuriu. Destinaţia acestor vârfuri de săgeţi poate semnifica şi o modificare
climatică ce a dus la o scădere a numărului animalelor masive şi la o creşte re a proporţiei
vânatului mic.
Precizăm că piesele de la Tăşad (circa o sută) au un aspect microiitic: lame,
gratoare, vârfuri. Prin percuţie moale s-au obţinut lame foliacee iar prin presiune s-a retuşat
tăişul microlitelor. Pentru economisirea materiei prime, în cazul unor piese, acestea, prin
prelucrare. erau refolosite Obsidianul fumuriu se găseşte în proporţia cea mai mare (circa
84 %).
Descoperirea de la Tăşad ridică, chiar dacă ipotetic - problema existentei unui
atelier neoeneohtic de cioplit obsidianul, pentru piese mici. Acestea, realizate în număr mare,
indică realitatea „schimbă rii" faunei, care impune noi luări de atitudine în problerna obţinerii
hranei din vânat iute şi mic.
Apreciations concerning a possible neo-eneolithical workshop for processing
obsidian from Tăşad (Bihor County)
(Summary)
This work presents a possible workshop for processing obsidian, situated at Tâşad
(Bihor county, north-west of Remania) at the place named .Cetăţaua", which îs placed on the
superior plateau of a hill. ln the central area of the hill was found a concentration of obsidian
blades and splinters wh1ch made us to consider that here ex1sted a workshop for processing
arrow tops for hunting small and quicq animals and birds. The destînation of these arrow tors .
can have a singnificance: a climatic alteration which determined a diminution of the number
of massive animals and a increase of the proportion of tne srnall ones.
Fig. 1 - Obsidian blades and splinters, Tăşad
Fig. 2 - Perfornted ears - Tăşad
Fig. 3 - Tăşad - "Milk pot• ears
Fig. 4 - Neo-eneolithical pottery - Tăşad
Note

1. Geografia României, voi. IV, Ed. Academiei Române, 1992, p 56-58
2. Cercetările arheologice la Tăşad au inceput în 1969, sub conducerea lui Nicolae
Chîdioşan, a efectuat cercetări referitoare la „Cetăţaua· şi Doina Ignat; actualmente acestea
se desfăşoară sub conducerea lui Sever Dumitraşcu, căruia îi mulţu mesc şi pe C'lceastă cale.
3. Materialul se află în colecţia Cercului de istorie veche •Vasile Pârvan" ril Universităţii din
Oradea.
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Topoare eneolitice descoperite în judeţul Satu Mare
Neţa lercoşan

- Gh. Lazin

Prezentăm mai jos un număr de cinci topoare din perioada eneolitică inedite încă şi
care ~e află în colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare. ale Muzeului Carei, precum şi o piesă
care se află în colecţia Şcolii generale din localitatea Lelei (corn. Hodod). Din totalul celor
cinci topoare, patru sunt din aramă şi unul din piatră . Descrierea pieselor se face în ordinea
alfabetică a localităţilor de descoperire (vezi fig. 6-Harta descoperirilor). Se impun de la
început două precizări: toate topoarele reprezintă descoperiri întâmplătoare : iar în al doilea

rând, faptul că în cadrul a două studii1 , au fost aduse în circuitul ştiinţific alte topoare din

aceeaşi perioadă, descoperite în judeţ2.
1. CAREI. Topor - ciocan,

găsit

incidental în

urmă

cu

câţiva

ani în punctu l

.Korparet". situat la aproximativ 5 km est de oraş. Muzeul Carei, inventar 82813. Topor ciocan (fig. 1), are o formă simplă. este zvelt, cu profilul longitudinal drept. Tăişul este ştirbit
încă din antichitate. Braţul tăişului este de două ori şi jumătate mai lung decât braţul muchiei
care a fost utilizat ca ciocan: tăişul este curbat dispus uşor oblic. Piesa în sectiune
transversală, are o formă dreptunghiulară , suprafeţele laterale pe margini sunt îngroşate . în
special una dintre ele, fapt ce conferă secţiuni i o anumită concavitate.
Gaura de înmănuşare este rotundă şi prezintă pe ambele feţe o îngroşare
asimetrică în formă de manşon. Suprafaţa piesei prezintă asperităţi de turnare, patina este
verzuie-închisă, culoarea metalului este roşiatică.
Dimensiuni: lungimea: 14,5 cm, lăţimea în dreptul orificiului de înmănuşare: 5 cm;
lătimea tăişului : 2,9 cm; diametrul găurii de înmănuşare: 2,6 cm; greutatea: 685 grame.
Toporul - ciocan (hammer axte), este a doua piesă de acest fel găsită cu
probabilitate în aceaşi zonă4. primul topor - ciocan a fost găsit la sfârşitul secolului al XIXlea5. Piesa face parte din tipul 11/1 după I. Bognâr - Kutzian6, fiind specifică culturii
Tiszapolgâr, găsindu-se în cadrul aşezărilor specifice culturii, ori în apropierea acestora7 ,
sau în morminte8, având o serie întreagă de analogii în nord-vestul Româniel9. În lipsa unor
date: condiţiile exacte ale descoperirii, raporturile stratigrafice, etc., socotim că toporul ciocan de la Carei se leagă de aşezările Tiszapolgar din zonă, unde până în prezent se
cunosc un număr de 6 situri aparţinând acestei culturi, însă nici o necropolă sau descoperiri
funerare izolate 10_
2. DUMBRAVA. în colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare, inventar: 32418:
figurează un topor - ciocan din piatră şlefuită, ajuns aici prin donaţie în anul 1975 cu
menţiunea că provine de la Ciuperceni (corn. Botiz). Localitatea se 'lffc'i situată într-o zonă
joasă , mlăştinoasă, până în prezent aici nu s-a semnalat nici o descoperire sau sit
arheologic. Credem că este vorba de Ciuperceniul Unguresc (Magyar Gombâs). cătun aflat
la aproximativ 3,5 km . spre est de Ciuperceni, care aparţine din punct de vedere
administrativ comunei Livada, sat Dumbrava. între Ciuperceni şi Dumbrava se a flă locul „La
Cosma" unde a fost parţial cercetată între anii 1987 şi 1989, o întinsă aşezare datând din
neoliticul târziu şi eneoliticul timpuriu 11 _De aici provine o impresionantă cantitate de unelte
din piatră şlefuită . Menţionăm că din acest punct provine şi a fost publicat un topor eneolitic
din piatră, greşit încadrat în epoca bronzului. Facem acum cuvenita rectificare 12, piesa
aparţine eneoliticului timpuriu, respectiv, cultura Tlszapolgar şi provine de la Dumbrava din
aşezarea „La Cosma".
Toporul - ciocan (fig. 2), este lucrat din piatră, respectiv tuf vulcanic de culoare
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cenuşie-gălbuie,

executat foarte îngrijit; corpul este zvelt.

Braţul tăişului

este de

două

ori

şi

jumătate mai lung decât braţul muchiei, tăişul este drept uşor arcuit, relativ bine ascuţit
Braţul muchiei este de formă piramidală şi se termi n ă printr-o proeminenţă care imită
folosirea îndelungată a topoarelor din aramă. Muchia are o formă convexă şi este uşor
bombată, având o poziţie oblică în raport cu tăişul. Profilul are axul frânt în dreptul orificiului,
şi este hexagonal în profil transversal.
Dimensiuni: lungimea: 19,5 cm; lăţimea: 5 cm; grosimea: 2 cm; diametrul orificiului
de înmănuşare : 2,5 cm; greutatea: 360 de grame.
Piesa este o replică în p ia tră a topoarelor de cupru cu ceafă cilindrică sau

rectangulară 13, mergând până la identitate cu cele două topoare de aramă descoperite în
cadrul necropolei de la Tibava 14, care se datează în faza a doua a culturii Tiszapolgâr15,
varianta 11/2 la I. Bognâr~Kutziân 16, sau varianta B, la Al. Vulpe 17 Toporul de la Dumbrava
reprezintă o mică bijuterie în piatră , cel care a confecţionat piesa a avut răbdarea şi talentul
să şlefuiască perfect şi nervurile care reprezintă îmbinarea valvelor folosite la turnarea
topoarelor din aramă .
3. LELEI. în anul 1978 în localitate (administrativ aparţine comunei Hodod), punctul
„Kakânyhegy", situat la aproximativ 1,5 km. la nord-vest de localitate, în apropierea unei
movile a fost descoperit un topor - ciocan din aramă18. Menţionăm că în punctul „Movilă'',

există o aşezare aparţinând culturii Tiszapolgâr 19.
Toporul de la Lelei (fig. 3), este o piesă masivă , braţel e fiind dispuse în cruce, braţul
tăişului este mult mai lung şi mai zvelt. Tăişul este lăţit şi bine ascuţit, cu o puternică arcuire
şi dispus uşor oblic faţă de axul longitudinal: datorită utilizării prezintă câteva ştirbituri , braţul
muchiei este mai scurt, puternic aplecat înspre spate, are profilul rectangular. Muchia este
uşor îngroşată din cauza folosirii piesei . Axul profilului longitudinal este frânt în dreptul
orificiului de înmănuşare: marginile feţelor late, sunt uşor îngroşate, fapt ce conferă piesei în
profil transversal o formă dreptunghiulară , uşor concavă pe ambele părţi late. Gaura de
înmănuşare are formă circulară şi este plasată puţin spre dreapta. Marginile orificiului de
înmănuşare sunt uşor înălţate pe ambele feţe. Atât deasupra cât şi dedesuptul găurii, pe
ambele feţe late se găsesc imprimate cercuri concentrice de aceeaşi dimensiune: 1,2 cm ca
şi diametru. Suprafeţele piesei sunt zgrunţuroase, în dungi neregulate verticale şi provin de
la turnarea defectuoasă a toporului. Patina este verzuie-maronie, iar culoarea metalului este
roşiatică.

Dimensiuni: lungimea: 21 cm, lăţimea tăişului: 4,5 cm; lăţimea în dreptul orificiului:
6 cm; diametrul găurii de înmănuşare : 3,3 cm; greutatea: 1290 grame.
Toporul - ciocan (hammer ăxte) de la Lefei face parte din tipul Vidra li după l.B.
Kutzian, specific pentru sud-estul Europei20, dar care prin intermediul Transilvanei a ajuns

până în Ungaria şi Slovacia21. Toporul în discuţie are similitudini cu varianta 1 a tipului li ,
care este specific culturii Tiszapolgâr, diferenţa constă în faptul că axul longitudinal este frânt
în dreptul găurii de înmănuşare (varianta B) după Al. Vulpe22. Pentru aceeiaşi încadrare
culturală a piesei descoperită la Lelei, respectiv cultura Tiszapolgâr, pledează şi faptul că
aceasta a fost găsită în aproprierea unei aşezări aparţinând acestei culturi23.
4. LIVADA (Adrian). în colecţiile Muzeului Judeţean Satu Mare se află un topor ciocan de mici dimensiuni care provine dintr-o descoperire fortuită24, inventar: 32416. Piesa
are braţul spre muchie lăţit şi aplecat spre spate, muchia este subţiată şi uşor curbată. Braţul
tăişului este mai lung, curbat asimetric şi lăţit spre vârf. Orificiul găurii de înmă nuşare este
oval, iar în plan vertical dispus oblic. Profilul vertical are în dreptul orificiului axului frânt, iar
în plan transversal are formă rectangulară. Una dintre feţele laterale ale toporului este ruptă
la mijlocul găurii de înmănuşare. Culoarea metalului este roşiatică nu are urme de patină ,
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prezintă în schimb urme de imrebu inţare.

Dimensiuni: lungimea. 11,3 cm, lăţimea tăişului: 2 ,8 cm; diametrul găurii de
3,4 x2 cm: greutatea: 330 grame (fig. 4 ). Deoarece lipsesc o serie de date certe
despre această descoperire, încadrarea cronologică şi cu lturală este dificilă. Analogii nu
înmănuşare:

cunoaştem, insă se apropie de tipul 8, dupa I. Bognâr - Kutziân25 având insă dimensiunile
mult mai mici, ori de tipul Codor26. Din punct de vedere cultural, toporul în discuţie se poate
atribui culturii Tiszapolgar sau neoliticului târziu, perioadă care în zona de descoperire a
piesei este bine documentată27. Prec1Zăm că la nord de Someş nu au fost semnalate până
acum descoperiri aparţinând culturii Bodrogkeresztur.
5. MEDIŞA. Din hotarul localităţii (corn. Viile Satu Mare), provine un topor - ciocan
din cupru. Piesa este masivă cu braţul muchiei mult înclinat spre intenor În profil transversal
are formă rectangulară , axul longitudinal este aproape drept, mai puţin braţul spre muchie.
Muchia de formă plan-convexă este uşor bombată şi mult lăţită. Tăişul este lăţit puternic şi
arcuit. Gaura de înmănuşare este de formă ovală cu marginile pronunţate şi îngroşate pe o
singură parte a feţelor late Deasupra şi dedesuptul găurii de înmănuşare se află imprimantă
câte o „marcă" rotund ă, cu dimensiuni diferite. Suprafaţa toporului este zgrunţuroasă, patina
verzuie, culoarea metalului, roşiatică28. Muzeul Judeţean Satu Mare, inventar: 3241729.
Dimensiuni· lungimea: 21,2 cm; lăţimea (în dreptul găurii de înmănuşare): 5,5 cm;
diametrul orificiului de înmănuşare. 3,7 x 3,5 cm; greutatea: 1380 grame (fig. 5).
Prin publicarea acestor piese, numărul total al topoarelor de cupru. descoperite în
judeţul Satu Mare se ndică la cifra nouă, ele provin de la: Carei 2, Lelei 1, Livada (Adrian) 1,

Medişa 1, Pir 1, Satu Mare 130, Sărvăzel 1, Supuru de Jos31 1. La acestea se pot adăuga
2 dălţi descoperite în necropola de la Ciumeşti. care aparţin culturii Bodrogkeresztur32
Adaugăm faptul că numărul topoarelor eneolitice executate din piatră şlefuită descoperile în

judeţul Satu Mare se ridică la trei - Blaja 1 şi Dumbrava 2 - 33 (vezi fig. 6 , Harta
descoperirilor).
Punerea în circuitul ştiinţific a pieselor prezentate mai sus se impune de la sine, în
ciuda faptului că ele provin din descoperiri întâmplătoare , lipsind o serie de date importante
(loc, context etc.); cu toate acestea, topoarele în discuţie completează informapile privitoare
la o per.cadă mai puţin cercetată şi cunoscută în această parte a ţării.

Haches eneolithiques decouvertes dans le departement de Satu Mare
(Resuma)

li est presante un nornbre de cinq pieces de l'epoque eneolithique decouvertes
dans le departement de Satu Mare; quatre d'entre celles-ci sont en cuivre, el une en pierre
palie.
Le..ir liste est la suivante:
1. Carei, hache-marteu en cuivre,
2. Dumbrava, .La Cosma", hache-marteu en pierre;
3. Lelei, hache-marteu en cuivre:
4. Livada (Adrian), hache-marteu en cuivre;
5. Medişa, hache-marteu en cuivre.
Par la presentation de ces pieces, nous faisons references seulement aux pieces
en cuivre, le total deces objets faites de ce metal est neuf (voire la carte des decouvertes).
Leur presentation contribue a la meilleure connaissance du eneolitique, c'est a dire
la culture Tiszapolgâr, au nord-ouest de la Roumaine.
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Explication des figures
Fig. 1. Hache - marteau decouvert a Carei
Fig. 2 Hache - marteu en pierre, provenant de Dumbrava.
Fig. 3. Hache - marteu de Lelei.
Fig. 4. Marteu en cuivre de Livada (Adrian).
Fig. 5. Hache - marteu decouvert a Medişa .(commune Viile Satu Mare)
Fig. 6 Carte du departement de Satu Mare - decouvertes des haches en cuivre.
(Traduit par Lucia Sârbu)

Note
1 T. Bader, Apulum, XI, 1973, p. 703-709; Al. Vulpe, Ăxte und Beille in Rumănien , li , ~1975.
2 N. lercoşan, Satu Mare StCom, V-VI, 1981-1982, p. 657-660.
3. Piesa a fost găsită de către muncitorul Octavian Pinlea cu ocazia unor lucrări în cadrul
fermei "Korparet". Iniţial a intrat în colecţia Şcolii generale nr. 3 Carei, iar apoi prin grija prof.
Dumitru Donca, căruia îi mulţumim şi aici, a ajuns în patrimoniul muzeului.
4. Puncrul „Korparet" se găseşte la câteva sute de metri de punctele Bobald VIII (cercetări
de teren I. Nemeti şi N. lercoşan, material inedit, Muzeul Carei şi la aproximativ-1,5 km de
Bobald III (I. Nemeti, StCom Satu Mare, V-VI, 1981-1982), unde s-au descoperit două
aş ezări din eneoliticul timpuriu. cultura Tiszapolgăr. în punctele Bobald V şi VI (Gh.
Lazarovici, ActaMN, 20, 1983, p. 14), nu există urme din Tiszapolgăr, ci din sec. li-IV d.H (I
Nemeti, art. cit.. p. 177) şi epoca bronzului (Cercetări pe teren I. Nemeii şi N. lercoşan, iuite
1994), în punctul Bobald VI, există urme de locuiri din epoca bronzului ş 1 feudalismului
timpuriu.
5. T. Bader. art. cil , p. 705; idem, Mărturii arheologice din jydeţul Satu Mare, 1980, p. 9; AL
Vulpe, Axte und Beille io Rumanien , li, 1975, PBZ, p. 27, catalog, 42A; Gh. Lazarovici, rut
Qt., p. 14; N. lercoşan , Simph!hrac, 8, 1990, p. 23.
6. I. Bognar-Kutzian, !he Early Cooper age Tiszapolgâr cylture jn the Caroathian bazin,
1972, p. 140-144, fig. 28.
7 Gh. Lazarovici, art. cit., p. 13.
8. I. Bognâr-Kutzian, The Early Cooper cemetery of Tiszapofqâr-Bastanya, 1963, p. 494-500.
9. Gh. Lazarovici. art. cit., p. 13-18.
10 Punctele: Bobald III şi VIII ; Cozard (săpături 1991. 1994-1996); Slaţa de epurare (I.
Nemei i ActaMP. 12. 1988, p. 121-122; săp2turile au fost executate de I Nemeii şi I.
Sălceanu. 1992): Fabrica de zahăr (N. lercoşan, StCom Satu Mare, VI-VII, 1986-1987, p.
144); Vejtigat (I. Nemeu, StCom Satu Mare , V-VI, p. 180)
11 . N. lercoşan. StCom Satu Mare . IX-X. 1982-1983, p. 79.
12. Idem, Ibidem, V-VI, 1981-1982, p. 657-660, fig. 1/a şi fig. 2/a.
13. I. Berciu, Apulum, I, 1939-1942, p. 39-71; Al. Vulpe; .s.c.JY, 1O, 2, 1959, p. 265-274; idem,
~. 24, 2, 1978, p. 217-237, notele, 83-85.
14. K. Andei, SlovArch, Vl/1, 1958, p. 39-49, fig. 6/a.
15. 1.8. Kutzian, The Early CooperAge Tiszapolgar in th~. 1972, p. 117.
16. Ibidem, p. 142, fig. 28.
17 Al. Vulpe, SCIV, 10, 2, 1959, 268.
18. Toporul a fost găsit de mecanizatorul Almaşi Francisc cu prilejul unor lucrări agricole şi
apoi a fost predat Şcolii generale Lelei, inventar 3. Mulţumim prof. Erdokozi Zoltan pentru
informaţiile oferite.
19. Cercetări de teren. I. Nemeii, 1977, material inedit, Muzeul Carei, inventar: 3n7-3782;
Gh. Lazarovici, art. cit., p. 16; N. lercoşan, Symph Thrach, 8, 1990, anexa 1.
20. I. Bognâr-Kutziân, QQ....Qi.L., (nota 15), p. 142-143, fig. 28 şip. 217-218.
21. ~. p. 142-143.
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22. Al. Vulpe,~. p. 271.
23. Vezi nota 19.
24. Donaţie 1974, lipsesc alte date privind provenienţa . O scurtă semnalare a acestui topor,
T Bader, Mărturii arheologice, p. 9, 1-l. lercoşan. Svmph Thrac. 8 1990, p. 32. în registrulin 1entar al Muzeului Judeţean Satu Mare, piesa apare ca descoperită la Livada; în primăvara
anului 1996, Gh. Lazin, I. Sălceanu , precum şi prof. A, Anz1k (Livada), au identificat exact
locul descoperirii respectiv .Togul lui Szepsi", aflat în hotarul localităţii Adrian (corn. Livada),
în stânga drumului Livada-Adrian la intrarea in sat; nu s-a găsit fragmente ceramice
contemporane toporului-ciocan.
25. I. Bognâr-Kutziân. QQ...Qil„ fig. 28.
26. Z. Kalamar-Maxim, ~. 16, 1992, p. 79-96.
27 Vezi notele 11-12
28 Piesa a fost semnalată sumar în literatura de specialitate (vezi nota 24), ea face parte din
ttpul de topor-ciocan Nadudovar (notele 20-22).
29 Pentru topoarele de la Livada (Adrian) şi Medişa, precum şi pentru piesa găsită la
Sărvăzel (T. Bader 8mili!m, XI. 19673, p. 703-709), au fost efectuate analize metalografice
la l.F.A -Măgurele, nu cunoaştem încă rezultatele (Gh. Lazarovici, ActaMN. 32, I, 1995, p.
209-230).
30 Pentru descoperirile de la Pir şi Satu Mare T. Bader, ~ p. 703-708.
31 Asupra topoarelor de la Sărvăzel şi Supuru de Jos. Al. Vulpe, Axte uod Beille jo
Rumanien, III, 1975, p. 27, catalog 48A, respectiv p. 38, catalog 99A; Gh. Lazarovici, Q.12,_fil,
p. 17.
32. Carol Kacso, StCom Satu Mare, I, 1969, p. 49-56, PI. IX/6-7
33 N. lercoşan, StCom Satu Mare, V-VI, 1981-1982, p. 657-660.
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Fig. 1. Topor- ciocan din cupru descoperit la Carei
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Fig. 2. Topor - ciocan din piatră - Dumbrava „La Cosma"
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Fig. 4. Topor - ciocan descoperit la Livada (Adrian)
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Fig. 6. Descoperiri de topoare eneolltlce din
Satu Mare; topoare din cupru: 1 - Carei; 2 Ciumeşti ; 3 - Lelei; 4 - Livada (Adrian); 5 - Medişa;
6 - Pir; 7 - Satu Mare; 8 - Sărvăzel; 9 - Supuru de
Jos. Topoare din piatră: 10 • Blaja; 11 - Dumbrava.

judeţul

N
Ul

https://biblioteca-digitala.ro

Câteva consideraţii privind descoperirile funerare
din epoca bronzului din nord-vestul României
Nem eti Ioan
în perioada de tranziţie la epoca bronzului din acest spaţiu geografic sunt
documentate două culturi arheologice: cultura Baden (Roman-Nemeli, 1978) şi cultura
Cotofeni (Roma:i. 1976). Prima este răspândită mal mult în Câmpia Careiului Câmpia Eriului
ş1 a Nirului (Nylrseg), iar cea din urmâ apare mai pregnant in Câmpia Sătmarului şi probabil
in Câmpia Crasnei (în afara Câmpiei Ecedea). Contactul dintre aceste două culturi s-a
realizat prin culoarul Crasnei, influenţele cultu;ii Coţofeni pătrunde in zona elno-culturală a
culturii Baden mai ales dinspre Sălaj (Valea Crc:snei şi Bereteului). dar fenomenul este şi
invers, tot prin aceste căi de circulaţie înaintează elementele Baden spre Sălaj (Moftinu Mic.
C;:irei-Bobald li, VI. Carei-Corparăt, Ghilvaci-Malul canalului, Unimăt, Supt..1ul de Jos,
CehăJuţ e!c.) (lercoşan, 1986-1987. p. 63-69; Nemeti. 1986-1987. p. 104-106).
În cea ce priveşte descoperirile funerare din această perioadă, ele sunt foarte
sărace datorită, credem lipsei cercetărilor sistematice din acest domeniu. Este şocantă, că
faţă de numeroasele semnalări de aşezări ale culturii Baden (azi mult mai numeroase ca în
anu 1970) nu cunoaştem nici-o necropolă din această zonă 1'1u putem menţiona decât
descoperirile întâmplătoare de la Valea lui Mihai - Gara C.F.R. (Roska, 1932, p. 73, fig. 9/12, fig 11). M Roska meniionează de aici morminte de incineraţie: inventarul mormântului nr.
1 cuprinde o ceaşcă de lip Baden (tip la) ş1 o verigă de aramă Inventarul celui de al doilea
mormânt nu s-a păstrat (câteva oase calcinate umane), iar al treilea, tot de incineraţie,
aparţine unei epoci ulterioare culturi; Baden. Mormintele de inhumaţie găsite incidental la
Sanislău III (fosta fermă C.A.P ), in zona unei aşezări Baden s-a dovedit că aparţin unei
epoci post culturii Baden (Roman-Nâmett. 1978, p. 38; Nemeti, 1969, 68. nota 36; Jercoşan.
1989 p. 232-233; Idem, 1991, p. 43-46).
Din Câmpia S~tmarului cunoaştem o sing ură descoperire funerară, mormintele oe
la Medieşul Aurit, incadrate în cultura Coţofeni. Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate
in necropola din set;. li-IV d. Chr. au fost găsite două morminte plane de incinera~e în urnă
ş1 ir alte patru iocun cioburi, ce pot eventual parveni din alte morminte distruse. Cele doL.ă
urne au fost restaurate, sunt de tipul de amforă cu două toarte laternle. S. Dumitraşcu nu
publică decât urna din mormântul nr. 1 (M. 31) şi fotografia morrnântului nr. 2 (M. 68) „în
situ". (Dumitraşcu, 1972, p 52-55, p1 .Vll/1. 2; Vlll/1-9; X14-8). Apariţia mormintelor de
iocineratie: în urr.ă se datoreşte contactelor Baden-Colofeni. în aria culturii Baden din riordvostul României şi nord-estul Ungar'ei predomina incineraţia in urnă - cimitirul de la Viss ,
dar nu lipsesc nici mor'Ylintele de inhumaţie în poziţie chrrcită (Banner, 1956, p1 LXXX/1-12·
LXXXlf1-15; Bona, 1986, p. 25- grupul Ozd-Viss; Idem, 1993, 74).
Din peştera lgriţa sunt menţionate de I. Em~di două morminte notate cu literele A şi
B - cât se pare de înhumatie - dar scheletele n-au fost găsite la nici-un complex în
conexiunea anatomică; la primul mormânt a fost descoperit maxilarul şi fragm~nte din calota
craniana, iar din mormântul „B" provin mai multe fragmente din craniu, maxilarul şi
mandibula, precum şi alte fragmente din schelet (poate sunt de la dol indivizi). Ambele
morminte erau de copii. Pe lângă mormintele aflate .în situ• au mai fost adunate, în special,
fragmente de cranii şi dinţi de la mai mulţi indivizi, aparţinind copiilor şi aaolescenţilor.
Descoperitorul presupune că in peştera lgriţa au fost depuse resturile unor schelete
reînhumate înafara grotei şi aduse, în special craniile, iar în urma unor practici magicoreligioase au fost aşezate împreună cu mai multe vase sparte intenţionat în interiorul peşterii.
Fragmentele de vase aparţin culturilor Baden-Coţofeni , dar au fost găsite în apropierea celor
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două

complexe şi fragmente ceramice ornam·entate cu şnur (Emădi. 1984, p. 406-407 409).
Cu problemele privind ritul de înmormântare din epoca bronzuluidin nord-vestul
României s-au ocupat printre altele T. Baderîn monografia sa (Bader, 1978, p. 39-40; 68-71)
şi Sz. Mathe Marta în legătură cu descoperirile din valea Bereteului (Sz. Mâthe, 1988, p. 4142). Rediscutarea problemelor privind ritul şi ritualul de înmormântare o considerăm
justificată prin faptul că între timp au apărut probleme noi în legătură cu începutul epocii
bronzului din acest spaţiu geografic, iar geneza culturii Otomani nu se poate clarifica fără un
studiu detailat asupra acestor probleme.
Andrîd <Erendred) jud. Satu Mare - Curtea graîdurîlor (fosta fermă C.A.P.). O lutărie
deschisă în anii 1970 (azi nu mai funcţionează) pe terasa Eriului a deranjat mai multe
complexe arheologice (Nemeti, 1974, p. 579-584) printre care şi o aşezare din epoca
bronzului cu mai multe nivele de locuire. Urmărind scoaterea lutului am identificat şi câteva
morminte de inhumaţie în poziţie chircită, fără inventar funerar (Pls 1/2). La aceste morminte
s-cl referit T. Bader în monografia sa (Bader, 1978. p. 40). În vara anului 1971 în profilul
lutăriei au fost observate oseminte limane. A fost deschisă o mică casetă (dim. 1,20 m x 0,60
m) fiind dezvelit un schelet uşor deranjat, orientat S (capul}-N, aflat la.adâncimea de 0,65 m,
la nivelul lutului galben. Tot în acest an, lucrătorii de la lutărie au distrus şi alte morminte, fără
inventar ~unerar, în poziţie flghemuită" - după relatările loî.
ln anul 1977 lucrările au deranjat un complex arheologic (nr. 2), care s-a conturat în
profilul malului surpat, la adâncimea de 1,50 m, în lutul galben . Compls-xul a apărut sub
forma unui şanţ săpat în lut. având pereţii şi baza arse la roşu . Lăţimea şantului la bază a· 1ea
1,05 m, la partea superioară 1,30 m , pereţii au fost săpaţi uşor oblic. Cu această ocazie din
complexul menţionat a fost observat o porţiune de cca 4,70 m (fiind descl1isă o casetă do
1,50 x 5 m). Conţinutul şanţului ars cuprindea o cantitate mare de cenuşă şi de cărbuni,
foarte multe fragmente ceramice şi oase umane aruncate de-avalma, aparţinând mai multor
indivizi (adulţi şi copii), formate din oase lungi, coloana vertebrală şi în special din cranii (fără
conexiunea anatomică). Oasele umane au fost parţial acoperite de cenuşă şi de fragmente
ceramic€, nu prezentau urme de ardere, doar pe mici porţiuni aveau o culoare brună-închisă.
unde cenuşa. poate încă fierbinte, acoperea oasele. Şanţul a fost umplut în acelaş timp,
oasele umane şi restul materialelor au ajuns concomitent în şanţ, un deranJament ulterior se
exclude (Fig. 11/4; 1211 ). Din motive obiective şanţul ars n-a fost dezvelit în întregime
deoarece printr-o nouă surpare a malului a dispărut definitiv din profilul lutăriei. Pe baza
observaţiilor noastre, complexul ar fi avut cca. 4,5-5 m. Arderea puternică a şanţului precum
şi prezenţa oaselor umane aruncate in şanţ fără nici-o grijă, împreună cu resturi menajere,
denotă că avem de-a face cu un complex arheologic neobişnuit, deosebit. Destinaţia şanţului
şi poziţia sa în cuprinsul aşezării , fără o cercetare mai amplă a sitului , este greu de
determinat. Din fragmentele ceramice recoltate au fost restaurate sau reconstituite
următoarele forme:
- O oală mare, de culoare negricioasă, fragmentară (reconstituita în desen) lucrată dintr-o
pastă bine frământată şi arderea de bună calitate. Suprafaţa vasului este ornamentată cu
benzi scurte verticale, orizontale, oblice, executate cu „piepten". Dimensiunile: î 45 cm, d.g.
24 cm, d.f. 16 cm, inv. (MC) == 5516 (fig. 10/6).
- Castron tronconic de culoare brună, având o toartă mică , laterală , iar pe corpul vasului apar
nervuri verticale şi mici proeminenţe trase din buza recipentului. Dimensiuni: d.g. 22 cm. i
9,5 cm, d.f. 9 cm, inv. = 5504 (fig. 10/3).
- O ceaşcă cu profil rotund, gâtul scund, de culoare cărămizie fragmentară (reconstituită în
desen). Dimensiuni: î 5 cm, d.g. ;: 6 cm, d f. 1,2 cm, lnv. 5532 (fig. 10/4).
- Fragment dintr-o farfurioară lucrată din marmură albă Uumătatea lipseşte), diametrul
maxim este de 7,5 cm, inv. 5513 (fig. 10/7).
- Fragment dintr-un topor de piatră, inv. 5531 (fig. 10/5),
- Numeroasele fragmente ceramice aparţin vaselor de tip castron cu buza crestată şi cu
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toarta sub buză, capac cu mâner, oale cu corpul pântecos ceşti cu profil rotund. Motivele
ornamentale sunt: striurl superficiale aranjate, linii paralele, linii în arcade. triunghiuri
imprimate, brâuri crestate linii paralele haşurate Predomină ceram ică de categoria fină, cu
sllp lucios de culoare cărămizie, cenuşie sau neagră inv 4214-4250. Ceramica grosieră
ornamentata su striuri neregulate apare cu totul sporadic (Fig ·1113: 1212. 4-7)
•
Berea (Bere). corn. Sanislău, jud. Satu Mare
A La punctul de hotar numit Csânyi suruje-Miriştea lui Csânyi în anul 1970 a fost identificată
o necropolă de incineratie în urnă, distrusă de arăturile adânci. Au fost adunate mai multe
fragmente de vase uouă vârfuri de săgeti din obsidian, frumos cioplite şi un inel de buclă
(Nemeii, 1969, p. 60 pi XVl/3-5; T. Bader, 1978, p 23, pi. IX/4, XC/241. Cu ocazia unei
periegheze au fost obseNate chiar locurile unor mormtnte aistruse: oase calcinate îm preun ă
cu fragmente ceramice provenite din urne sau din vasele adiacente. o fusaiolă de culoare
cărămizie. rotundă (fig. 9/1-2) (nr. inv. 2330, 2331 2332 MC) Fragmentele ceramice sunt
ornamentate cu mici tnunghiuri imprimate (cal. 3 de ornament - după P Roman). În punctul
de hotar numit .Dealul Viilor - Szolb domb" este menţionat un cimitir de incineraţie în urnă din
faza I-cultura Otomani (Ordemtlich, 1971, p 2'1 ). Probabil autorul se referă tot la punctul
numit Csanyl sun'.ije, care se află la capătul nordic al Dealului Viilor" separat de acesta de
un drum de câmp În anul 1973 la circa 150-200 m spre nord în .Viile-Berea" (identic cu
Dealul Viilor) a fost semnala tă o aşezare contemporană cu cimitirul de la Csanyi silrilje
(Bader, 1978. p 22. Idem. 1981, p. 23, fig. 5 - incadrată în cultura Nir-faza Sanistău).
B. în punctul de hotar numit „S6skâs Colina cu măcriş" , situat la cca. 300 m de la satul Berea
(spre corn. Foieni) pe o uşoară ndicătura. cu ocazia săpăturilor drn 1962 au fost dezvelite
două morr11nle de înumatre (probabil în pozi~e chircită) ce aveau un bogat inventar funerar:
mormântul nr. 1 a avut 12 vase, iar monnântul nr. 2 un număr de 8 vase de afrandă (Nemeti.
1969, p 57-60, pl.X/1-5; Xl/1-7· Xll/1-7, Bader, 1978, p. 40, pi. XIV/1, 3} (Plş. 115; fig. 1/2, 7/1;
3: 4; 6/2). îr, .Colectia-Kovacs· achiziţionată de Muzeul Jude!ean Satu Mare, in anul 1977
!.Unt un numar de patru vase, cu provenienţa de la 8erea-S6skas unde pe baza informaţiilor
primite de la preotul Kovacs Gyula. în anii 1960 au mai fos1 descoperite incidental morminte
de inhumaţie.
Vas de lip „amforă" cenuşie-brună, de măfime mare având două tortiţe la baza gâtului,
oma'l'lentat cu fâşii de linii paralele, care pornesc de la linia gâtului spre fundul vasului (câte
pairu linii). Dimensiuni: T 32 cm, d.g
24 C'Tl . d f
12 cm (Plş. 1/9; fig 10/2)
- Vas mic cilindric de culoare cenuşie cu o singură toartă plasata la mijlocul vasului (tip-cană
de bere). Dimensiuni: î = 8 cm. d.g. = 6,5 cm, d.f 6 cm (Plş. 116).
- Cană de culoare neagră, cu o toartă lată în bandă, ornamentată cu patru butoane
(proeminenţe) mici şi caneluri verticale. Dimensiu11i i
12 cm. d g. 9 cm, d.f. 6 cm (Plş.
1/3)
C'lnă fragmentară /restaurată), de culoare cenuşie, cu o toartă lată în bandă , ornamentată
la baza gâtului cu două linii duble umplute cu mici incizii, iar pe corp cu arcade adâncite,
flacante cu linii duble incizate Dimensiuni: î = 11 cm. d.g. 8 cm, d.f. 4 cm (Plş. 1/7).
Carei (Nagykăroly)=Bobald. jud. Satu Mare
În cadrul unei aşez ari de tip ,teii" cu mai multe nivele de locuire in anul 1966,
secţiune notată cu B. într-o groapă obişn uită menajeră a fost găsită o mandibulă umană În
secţiunea V/1989, în groapa nr. 3 a fost găsit un cran iu uman (lipseş te mandibula )
apartinând unul tânăr Ouvenal). în anul 1994 in S VII. caroul nr 1, in stratul superior al
culturii Otomani, la adâncimea de 1,10 m, s-a găsit o parte dintr-un schelet uman, fără o
conexiune anatomică. Din scheletul uman s-a păstrat doar bazinul împreu nă cu cei doi
femuri, cinci vertebre, câteva coaste, falangele de la o mână şi falangele de la un picior.
Complexul are un aspect neobişnuit , se pare că un corp uman a fost ciopârţit şi o parte din
el a fost aruncată într-o groapă, care evident în stratul de c uloar cenuşie nu se poate
observa. Pe baza obseNaţiilor stratigrafice aceste resturi de schelet uman în mod cert sunt
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contemporane cu stratul din cultura Otomani (depuneri groase de cenuşă pietrificte pe oase)
şi în nici un caz nu face parte din cimitirul feudal, ca1e se află tot pe acest promontoriu
(Nemeti, 1995, p. 125) (Fig. 12/3).
Ciumeşti !CsomakOz). corn. Sa njslău. jud. Satu Mare
A. Ciumeşti-Moara (Grajduri - C.I). Cu ocazia ce rcetărilor efectuate în cadrul timitirului celtic
au fost descoperite trei morminte de incineraţie în urnă, distruse în urma plantaţiei de viţă de
vie. Două morminte au fost publicate M. 26 şi M 27 (Ordentlich, Kacs6. 1970. fig. 3/5; 415,
3/8; 4.6), iar mormântul nr. 30 a rămas nepublicat (fig. 9/4 7). Tot de aici provine un vas mare
de culoare cărămizie (poate urnă funerară). Dimensiuni: i 65 cm, d.g. 38 cm. d.r 14 cm,
inv. 626 (MC) {Fig. 11/1 ). M, nr. 30/1964. Mormântul a fost distrus, au fost recuperate puţine
oase calcinate, aflate la adâncimea de 0,45 m, împreună cu fragmente ceramice ce aparţin
la două vase: prima este o oală de culoare cărămizie cu două toarte, a doua, o cană de
culoare cenuşie cu o singură toartă(?) , inv 2326, 2327, 2328.
B. Ciumeşti-Tokos (Bostanărie)-C.1 1. Cu ocazia săpăturilor efectuate intre anii 1962-1964 au
fost descoperite 23 de morminte de incineraţie în urnă, iar în anul următor au mai apărut
• două morminte de incineraţie în urnă {Ordentlich, Kacs6, 1970, p. 50, fig. 1/1-10; 2/1-7; 3/1·
4, 6-9). în „Colecţia - Kovacs" de la Satu Mare (1977) sunt incă câteva morminte distruse,
formate din pachete de oase umane calcinate şi fragmente ceramice (nr. inv. 31.215).
M. 1011965 este mormânt de incineraţie în urnă. Vasul-urnă a fost afle.tă la adâncimea de
0,53 m. de culoare cărămizie, este tipul de castron cu două toarte. Uma este ornamentata
cu mici proeminenţe. Conţinea o cantitate relativ mare de oase calcinate. Dimensiuni: i :
17,5 m, d,g. 2 1 cm, d.f. 9 cm, inv. 408 {Fig. 9/6).
M. 11/1965 este mormânt de incineraţie în u rnă. Vasul-urnă este o oală cu corpul puternic
bcmbat, buza evazată, cu două toriţe aşezate la baza gatului. Vasul este fragmentar,
ornamentat cu mici triunghiuri imprimate (motiv. nr. 3) aşezate în interiorul buzei, la
marcarea gâtului şi a fundului Urna conţinea pu~ne oase calcinate şi cenuşă. Dimensiuni i
= 13 cm, d g. 19 cm, d.f. 5 cm, inv. 409 MC (Fig 10/1 ).
La necropola de la Ciumeşti-Bostănc':'irie - orizontul epocii bronzului timpuriu ·
aparţin 25 de complexe funera;e (trei morminte sunt considerate incerte), iar din
descoperirile din anul 1964 provin ciouă morminte (M.3. M 6) cam aparţin unei faze mai
evoluate ale epocii bronzului.
Mormântul nr. 3 (Plş. 1/8, Fig. 111; 2; 3; 6/3) de incineraţie in urna a fost surprins îr
S, oriental ENE-VSV şi în caseta deschisă. Complexul era format d 1ntr-un vas-umă şi un
număr de 20 de recipiente de ofrandă. Groapa mortuală s-a conturat foarte slab şi se opreşte
în nisipul geologic, la adâncimea de 0,72 m faţă de nivelul actual. Majoritatea inventarului
funerar a fost aşezat pe o linie, doar câteva vase au fost găsite lateral dar în mod sigur ai;
făcut parte din acelaş complex (Nemeti, 1969, p. 60-62, fig. 3, pi. XIII; XIV: XV). Mormântul
nr. 6 a fost surprins în prelungirea secţiu111i spre VSV la o distanţă de 4 m de la primul
complex. Acest mormânt de incineraţie constă dintr-un vas-urnă aflată la adâncimea de 0,60
m. în urnă a fost găsită o cantitate considerabilă de oase calcinate şi cenuşă (Nemeti, 1969,
p. 62, fig. 2/2; pi. Xl/ 8; Bader, 1978, pi. XIV/2; pi. XXVl/8) (Fig. 5).
Djndeşti (Erdeogelegl. corn. Andcid, jud. Satu Mare
În 1975 pe teritoriul localităţii, în grădina cetăţeanului Bobuţ Augustin (în apropierea
unei aşezări din epoca bronzului .Cetate") întâmplător a fost descoperit un mormânt de
inhumaţie în poziţie chircită , orientat aproximativ NV (capul)-SE, la adâncimea de 1,20 m.
Din inventarul funerar au fost salvate: un inel de buclă şi trei greutăţi din lut. care se aflau ir
apropierea scheletului, nr, inv. 4051 (Fig. 9/3).
Diosig !Bihardi6szeg), jud. Bihor
în cadrul unei săpături de salvare, a fost descoperit un mormânt de inhu maţie ir
poziţie chircită, aparţinând unui copil, având ca inventar funerar două căniţe (Bader, 1978, p.
40, 122/35).
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Foieni (fănyl. jud Satu Mare
A Pe ma1u1 pâraului Negru (Fekete-patak), la „Grajduri", în vara anului 1966 cu ocazia unui
mic sondaj de verificare a fost descoperit un mormânt de incineraţie în urnă, acoperit cu o
strachină fragmentară, inv. 1316-1317 (Nemeti, 1969, p. 62, pi. XVl/2; Bader, 1978, pi. IX/7)
(Fig 1/3).
B .Fântâna-Păşunii" (LegelO-kutl. în .Colecţia Kovăcs· - Baia Mare, 1962, se află o strachiă
tragmentara de tip Mak6 (dar această formă apare şi în cultura Nyfrseg), care a fost
descoperit împreună cu puţine oase umane calcinate (Nemeii, 1979, p. 535). Strachina este
ornamentată in interior cu moti've compuse din romburi, aşezate in formă de tablă de şah.
Lazurj !Lâzâril. 1ud. Satu Mare
Cu ocazia campaniei de săpătură din 1995, în S.8, carou 12-13, in stratul de cultură
- Suciu de Sus (faza evoluată) a fost descoperit, printre fragmente ceramice, un fragment de
c· Iotă craniană umană. La adâncimea de 0,35-0,40 m.
Mediesul Aunt IAranyosmeggyesl jud, Satu Mare
La punctul de hotar numit .La leşu" în anul 1965 au fost descoperite două morminte
de Incineraţie în urnă, încadrate în cultura Suciu de Sus. în hotarul .Togul lui Schweizer" în
anul 1969 a fost dezvelit turnului numit de localnici .Dâmbul acastăului", conţinând un
mor11ânt de incineraţie pe loc. cu nouă ceşti, căniţe şi vase (Bader, 1978, p. 68-70; 126/55,
pi. XLIV/1-13).
Pir !Szilăgyoerl. jud. Satu Mare
în anul 1952 Eordogh Jen6 (Pir, nr. 203) anunţa Muzeul din Baia Mare despre
complexul arheologic de la Varsziget (Cetate), unde printre alte materiale au fost găsite şi
.morminte" ln a1ul următor, colectivul muzeului a intreprins o mică săpătură de control, iar
in anul 1954 cercetările au fost reluate sub conducerea lui Szekely Zollân. Situl de la Pir este
situat la NE de comună, pe o Insulă naturală în valea Eriului, înconjurat de mlaştinile întinse.
Printr-un şanţ artificial, insula a fost împărţită în două: Vârsziget (Cetate) şi Varudvar (Curtea
Ce!ăţil). ambele locuite în epoca bronzului. Cercetări ample au fost făcute numai la .cetate",
iar la .Cur1ea Cetăţii" a fost executat doar un mic sondaj (lăţimea şanţului este cca. 20 m)
Între 1948-1952 căutătorii de comori au deranjat cca. 12 morminte (informaţii de la Eordogh
J ) toate săpate in stratul de cultură din epoca bronzului, la adâncimea de 0,40 - 0,50 m.
a~ezate in poz1\le „ghemuită", orientate spre sud(?), cu foarte puţine inventar funerar (mai
rar dlte o cană fusaiolă, fragmente de răşnrţe). într-un vas mare de cca. 8-1 O hlri a fost găsit
scheletul unui copil (3-5 ani), vasul fiind acoperit cu un capac.
in cursul cercetărilor din 1954 au rost găsite 31 de morminte de inhumaţie (M. 24 şi
M 24a) şi un mormânt de incineraţie. în anul 1977 cu ocazia unui mic sondaj de verificare,
fa adâncimea de 0,35 ma fost găsit încă un mormânt deranjat. toi de inhumaţie (la marginea
estrca a Cetâţii) Mormintele de inhumaţie sunt în poziţie chircită, aşezate lateral sau pe
spale, picioarele fiind trase spre abdomen. Orientarea lor este variată: N (capul)-S; S-N, VE E-V; NE-SV; SE-NV; SV-NE, mai frecvente sunt orientările N (capul)-S; S (capul)-N (8+8
schelete) (Szekely, 1966, p. 129, Idem, 1955, p. 857). Mormintele nr. 7-8; 21-22; 24-24a,
sunt suprapuse, iar M. nr. 2-3; 19-20 sunt morminte duble (bărbat şi femele). Pe baza
analizei ale scheletelor şi a inventarului funerar s-a stabilit: 10 Mrbaţi, 4 femei, 1 copil şi 16
nesigure. Au rost studiate din punct de vedere antropologic scheletele din M .10 şi 23, ca tipul
antropologic domină elementul brachicefal de nuanţă alpină. cu trăsături nordice şi
mediterane (Szekely, 1966, p 133-134). Mormintele de înhumaţie au un inventar funerar
3arac format din fusaiole (autorul săpăturii menţionează .disc perforat", credem că este
vorba de prâsnele), râşniţe, sapăligi din corn de cerb, ceşti şi căn iţe. Din cele 31 de morminte
numai 13 complexe funerare au avut inventar funerar. Mormintele au fost aflate la
adâncimea de 0.50-0,60 m, fiind săpate în stratul de cultură, evident gropile sepulcrale nu sau conturat. Mormintele nr. 10 şi 18 au fost depuse pe dărămăturile unor locuinţe incendiate
Pe baza observaţiilor din 1954 şi verificate în 1977, la .Cetate" există un singur strat de
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cultură cu mai multe nivele de locuire (în S. AJ1977 au fost delimitate clar două nivele de

locuire). în concluzie: aşezarea de la . Cetate• era deja părăsiră când acesta a fost folosită ca
cimitir. Locuitorii s-au mutat probabil la .Curtea Cetăţii" dar materialul arheologic recoltat in
urma unor cercetări de teren de aici, cronologic nu diferă prea mult de cele găsite la .Cetate·.
Pumnalul descoperit în M. 19, în formă de frunză, cu trei nervuri pe Iarnă şi cu trei nituri,
asocial cu o ceaşcă ornamentată cu spirale şi cu linii incizate, (Szekely, 1955, fig. 9/7, Idem,
1966, fig. 4/5) are analogii din necropolele de la Megyasz6 şi Zagyvaanatfalva, tipul având o
evoluţie lungă (Bader, 1987, p. 98) Ceştile din mormintele nr 20, 22, 27 au analogii perfecte
din aşezarea de la .Cetate" (Szekely, 1966, fig. 513, 3a, 4, 5 - din morminte. fig. 3 - vase din
aşezare), de fapt sunt forme ş1 ornamente caracteristice pentru cultura Otomani - epoca
bronzului mijlociu. Căniţele din M. nr. ·1Oşi 19 nici ele nu depăşesc cronologic cu mult formele
clasice. cunoscute din bronzul evoluat (Otomani dezvoltat) (Szekely, 1966. fig. 5/1 , 2 - căni
din morminte}. Câteva vase de tip Wietenberg (forme şi ornamente) descoperite cu ocazia
cercetărilor sau găsite în arătură se pot încadra cronologic, tot în epoca bronzului mijlociu
(Chidioşan, 1974, pi. V/5; Szekely, 1985-86, fig. 2/4-5; Boroffka, 1994, p. 67/335, pi. 11111-6)
Deosebit de interesant este mormântul de copil - scheletul depus într-un vas acoperit cu
capac. Acest ritual arată o influenţa egeică (Bader. 1990, p. 183) (Fig. 6/1,4).
Piscolt. (Piskolt). jud. Satu Mare - .Homokos domb - Nisipărie"
Cu ocazia cercetărilor efectuate in cadrul necropolei celtice, au fost descoperite şi
morminte din epoca bronzului:
A- morminte de incineraţie in urnă nr. 33, 65, 74, 90, 121 şi un mormânt descoperit incidenta!
în anul 1968 (Nerneti, 1969, p. 63. pi. XVll/6; Idem, 1979, fig. 2/1-6; 3/1-6, 1/1-4; p. 527-536).
8 - morminte de inhumaţie în poziţie chircită, fără inventar funerar nr. 6,27. 56, 59, 104.
C - morminte(?) formate dintr-un craniu uman îngropat nr. 66 73, 122, 182 (Nemeti, 1979,
p. 535).
O - mormânt de incineraţie în groapă , formată dintr-o grămăjoară de oase umane calcinate,
aflată printre ele şi un fragment de brăţară (Nemeii, 1978, pi. 20).
E - vase (ceşti, căni, străchini) din orizontul mormintelor de inhumaţie în poziţie chircită (flg.
7/2-8).
Sanislău !Szaoiszl6). jud. Satu Mare
A. Homokos domb- .Nisipărie" (Sanisfău fi) în cadml necropolei hallstattene. intre anii 19671968 a fost descoperită o aşezare de la începutul epocii bronzului. două morminte de
incineraţie în urnă (M. nr. 51 şi M. 61) şi două morminte de inhumaţie în poziţie chircită nr. 52
şi 71(Nemeii,1969, p. 63-64; Idem, 1982, p. 115, fig. 1).
Mormintele de incineraţie in urnă (Nemeii, 1969. pi. XVll/4-5; Bader, ·1978, pi. IX/1·
2) sunt compuse din câte un vas-urnă de tip amforă . fragmentare. cu o singură toartă la baza
gâtului, ornamentate cu motive formate din triunghiuri imprimate (motiv ornamental tip 3)
Mormântul de inhuma~e în pozit1e chircită (M. 52) avea ca inventar funerar un vas
fragmentar de culoare cenuşie, ornamentat cu linii lnple frânte, triunghiuri imprimate şi cu
mici adâncituri rotunde. Fragmentul provine probabil dintr-o cană? (Fig. 11/2).
Mormântul nr. 71 a fost surprins în S. XXIII la capătul nordic al colinei, este de
inhumaţie în poziţie chircită, orientat NE (capul}-SV, slab păstrat, a fost aflat la adâncimea de
0,80 m faţă de nivelul actual (grosimea nisipului zburător este de 0,15 m), groapa mortuală
nu s-a conturat, scheletul aparţine unui adult, nu avea inventar funerar.
B. Fosta fermă CAP. - Sanislău III.
în zona unei aşezări din cultura Baden, în anul 1968 a fost săpată o groapă pentru
fundaţia unui turn de apă . Cu această ocazie au fost deranjate şi morminte de inhumaţie (?)
având lângă schelete, vase întregi sau întregibile (Roman. Nemeii. 1978, p. 38):
- Vas mic de tip borcan de culoare brună, ornamentat cu mici proeminenţe trase din buza,
uşor răsfrântă în exterior. Dimensiuni: î
11 cm; d.g. 10 cm; d.f.:: 6 cm; inv. 3999 MC (fig
8/1 ).
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• Oală mică de culoare cenuşie, buza uşor răsfrântă spre exterior, are o singură toartă
D1rnens1uni: î 10 cm d g
11 cm; d f. 6 cm. inv. 4000 (fig. 8/4).
• Oală de culoare cărămizie de mărime mijlocie, gâtul este bine detaşat. cu doua tortiţe la
baza gâtului. Dimensiuni· i 26 cm; d.g. = 12 cm; d.f 8 cm; inv. 2106 (fig. 8/3). Probabil toi
aici putem include c;1 un vas publicat împreunti cu materiale de tip Baden de la Sanislău-111.
1nv 4001 (Roman Nemeii. 1978 pi 21/11, fig. 817) În toamna anului 1980 au fost efectuate
lucrăn de nivelare parţială a dunei, care a avut drept rezultat, distrugerea a cca. 70 % din
aşezarea Baden Cu această ocazie au fost găsite vase sparte, (fragmente) care nu fac
parte din tipilog1a ceramicu spec1f1ce culturii Baden mv. 6241-6245 {rig. 8/2, 5 6) Aceste
fragmente au fost reconstituite în desen şi se pot încadra cronologic in epoca bronzului
timpuriu în cursul sapăturilor de salvare a fost descoperit şi un craniu uman. găsit într-o
groapă, făra alt inventar funerar - Gr. nr. 2 (Jercoşan , 1991, p 46).
Sanislău-Păsunâ lleqelO)-S. VI. La acest punct de hotar a fost descoperit
incidental un mormânt de incineraţie în urnă Din inventarul funerar au fost recuperate: urna
ş1 o braţară din bronz (Nemeii, 1978 p 111 , fog. 5/3, 4). Tot de aici, provine încă un vas de
tip borcan, de culoare bruna, ornamentat cu brâu alveolat şi cu proeminenţe. Dimensiuni. î
29 cm; d.g. = 23 cm; d.f. 14,5 cm; inv. 4002 MC (fig. 9/5). Condiţiile de descoperire nu le
avem· s-ar putea să fie tot o urnă funerară (?).
Săcuiern !Szekelyhid), jud. Bihor
La „Cetatea Boului - C>korvăr" cu ocazia săpăturilor efectuate în anul 1971 in S. I la
adâncimea de 1,60 m , în prunul nivel de locuire a fost descoperit un mormânt izolat de
1ncineraţ1e în urnă (Bader 1978, p 39, pi XXXll/11)
Sălacea lSzalacs). jud. Bihor
În incinta aşezării de la .Dealul Vida (Burga) în cadrul unei aşezări din cultura
Otomani ClJ mat multe nivele de locuire au fost descoperite morminte izolate şi complexe
cultice·
- Primul este reprezentat printr-un mormânt de incineraţie în urnă - vas de tip castron,
con~ne oseminte umane calcinate fără m-.entar funerar Groapa mortuala pornea din
nivelul nr. 4 deci complexul aparţine fazei de inceput ale aşezani .
• Al doilea mormant este. de inhumaţie. compus din patru schelete (două de maturi, un
adolescent ş1 un copil) dE::puse in poz1tie puternic chircită, exceptând scheletul de copil.
Mormântul nu a avut nici un fel de inventar Groapa mortuală, delimitată cu precizie. porneşte
din nivelul nr. 2 ş1 se adânceşte in nivelul nr. 4, deci cronologic apartine unei faze ale culturii
Otomani. (Autorul săpăturu crede că acest mormânt nu se încadrează in tipul mormintelor
obişntJ1te c1 mai mult ca sigur. este un complex ritual de sacrificiu) (Ordenllich. 1972, p. 79.
pi Xll/5).
- Al treilea complex a fost surprins în faţa intrării pridvorului de la templu-megaron , la o
distantă de 1,20 m. unde s-a descoperit o groapă cu gura de formă circulară ş1 pereţii drepţi
(diametrul de 1, 10 m, adâncimea de 1,30 m). ln groapă a fost descoperită alături de câteva
oase de copil, un vas strachină cu picioare. şi un cilindru-suport din lut, asemănător celorlalte
două aflate de pe altar. Prezenta oaselor de copil ş1 a vaselor speciale sunt indicii că groapa
avea un caracter cultic (Ch1dioşan, Ordentlich. 1975, p. 71-72; pi. 1-4; 9-10; 11-13; Bader,
1990, p. 183, fig. 23).
liream lMezOterem), jud. Satu Mare
Cu ocazia săpăturilor de salvare efectuate in punctul numit . Kenderes halom Cânepişte" (azi. partea centrală a unui gnnd de nisip din valea Eriului. pe care s-a format o
aşezare de tip .teii" din epoca bronzului, a dispărut) au fost descoperite trei morminte de
inhumatie. M. nr 1 constă dintr-un craniu uman îngropat fără alt inventar; M. nr. 2 - mormant
dublu de inhumaţie în poziţie chircită orientat NNV (capul)-SSE (la un schelet lipseşte
craniul), în JUrul scheletelor au fost aşezate 1O vase de ofrandă ; M nr. 3 - mormânt de
inhumatie deranjat (iniţial aşezat tot în poziţie chircită) avea lângă femurul drept o strachină
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ornamentată cu proeminenţe şi cu caneluri in formă de semilune, şi ofranda alimenta ră
(Nemeii, 1969, p. 64-65; pi. XVlll/1-9).
Valea lui Mihai CErroihăly(alval - Gara C.F.R.
Intre mormintele mentionate de M. Roska este ammltt ş1 un compl~x salvat de
medicul E. Andrâssy (M. nr. 3); o urnă în care au fost găsite oase umane calcinate şi noua
bucăţi de podoabe găurite din os. Urna-vas mare de tip oal~ a fost acoperită cu o strachină
Atât urna cât şi strachina-capac au afinităţi cu descoperirile de tip Mak6 (Roska. 1932. p 79,
fig 8-10; Nemeii, 1979, p. 535, Nemeii, Roman. 1 995, p. 25-32).
Descoperiri funerare incerte
Adoni (Eradony), jud. Bihor Mormant de inhumaţie in pozit1e chircită avand ca
inventar un topor cu ceafă, un apărător de brat şi un colier de aur, fără inventar ceramic
(Bader, 1978, p. 40; Roska 1942, p 101-102).
Curtuiuşeni CErkortyEilyesl -Eqetohegy (Dâmbul An:) 1ud Bihor
în anul 1946 a fost descoperit incidental probabil un mormânt (?) de mcineraţ1e
compus dintr-un vas şi o verigă din bronz (ce au fost recuperate). în anul următor este
menţionat descoperirea incidentală, tot a unui mormânt de incineraţie în urnă (Repertoriu. nr.
134/p. 30)
Oradea (Nagwăradl - Cjm1lirul Rulikoszky - Este menţionat un cimitir cu _urne· de
tip Egyek (Repertoriu, nr 265/p 47)
Roşior <Biharfelegyhăzal. 1ud. Bihor
în literatura arheologică este mentionat un c1m1t1r de inc1neratie în 1.1ma (Repertonu
nr 318/p. 57)
Urziceni (Csanâlosl. jud. Satu Mare
în ograda lui Schilli J . nr. casei 416 cu ocazia unei constructii edilitare (şură) pe
terasa înaltă a pârâului Berea, la adâncimea intre 1 2 m au fost găsite şapte vase. aşezata
pe un şir. Caracterul incidental al descoperirii nu mdică contextul arheologic un vas mare sa spart pe loc, şase recipiente mici (toate ceşti şi căni) au fost scoase dintre ele pairu au fost
recuperate (Bader. 1978, pi. XXXll/2-3. 9). Deşi. nu avem dalo concrete, prezenţa într-un
număr relativ mare a vaselor întregi, s-ar putea indica un complex funerar (sau un depozit de
vase cu caracter cultic?).
A. Valea lui Mihai - „Groapa cu lut - Săraafoldes godbrl în anul 1954 într-o groapă cu o
adâncime de 1.40 m şi cu diametrul de 1,20 m au fost gas1te 28 de vase, depuse pe rundul
gropii, toate cu gura în JOS iar lângă ele se aflau oase calcinate şi multa cenuşa
reprezentând după părerea lui T Bader un mormârt de incineraţie în groapă sau in urna
(Ordentlich 1965. p 181-197, Bader, 1978 p.40).
B. Pe strada Breslelor (Cehutca) a fost descooerit incidental un mormant de incineraţie în
urnă; sunt menţionate oase umane calcinate, o brăţară din bronz şi numeroase .nasturi" din
bronz, încadrate cronologic in faza târzie a culturii Otomani (Repertoriu, nr. 439/ p 83)
încadrarea cu ltura l ă şi crono logică a descoperirilor funerare.
Descoperirile funerare din nord-vestul României ridică numeroase probleme,
privind încadrarea lor cronologică şi culturală . Mormântul nr 3 de la Valea lui Mihai, cele şase
morminte de incineraţie în urnă de la P1şcolt-N1sipărie. mormântul(?) de la Foieni-Făntana
Păşunii au fost incluse în cultura Mak6 şi plasate cronolog;c în prima fază a t!poc11 bronzului
hmpuriu (Nemeii, 1979. p. 532-535, Nemeti. Roman 1995 p 25). T. Bader încadreaza
mormintele de la Pişcolt în pnma fază a culturii Nir (eme Vor-oder Fruhphase der Ntr-Kultur
mit Mak6 Elemenlen, die aber der Mak6-Kultur) (Bader. 1981. p 27). I. Bona discutând
descoperirile din bronzul timpuriu, din zonele vecine cu cercetările noastre (jud. Szabotcs Szatmar-Bereg) include mormintele de la Pişcoll în cultura Nyirseg - I (B6na, 1993. p. 77,
nota 91 ), şi menţionează că numai castronaşul din M 65 este un import de tip Mak6, la
rândul nostru menţinem datarea. propusă de noi. Descopenrlle de morminte de incme raţie în
urnă din zonele limitrofe sunt de la Gaborjân-Csapszekpart (Sl MâtM, 1989. p 38. pi 4617).
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două morminta de la Tiszavasvarl-Vârosftildje (lstvanovits. 1990. p. 85). Vencselo-
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Kastelykert (Kalfcz. 1968 pi. XV/1. 3-4 ). Oros-Belterulet (Kalicz 1968, pi. XVl/9),
Kantorjânosi-Penzverem, K6taj-Rokalyuk (Ibidem. pi. XV/12,6 - urnele sunt vase comune de
tip borcan, fragmentare, ele pot fi încadrate vag în epoca bronzului timpuriu - cultura
Nyirseg) La toate descoperirile ment1onate. este comun ritul de inctneratie în urnă , ac;:operită
cu capac (mai rar fără capac) cu menţiunea, că la grupul de morminte de la Pişcolt, în gura
urnelor sunt depuse vasele în poziţie verticală Cu o situaţie similară, ne întâlnim în faze le
timpurii ale culturii Nagyrev de la Kulcs (B6na 1960, fig 3, p 7) şi la Dunaujvâros (Szatmâri.
1983. fig 3, 5, 9, 13, 14, 22). Ritul de incineraţi e în urna are o tradiţie locală, din perioada de
tranziţie (ultima etapă din epoca cuprului-Kupfer.ieit IV - din zonele limitrofe) atât în cultura
Baden (grupul Viss) cât şi. cum am arătat. în cultura Cotofeni.
La sud de descoperirile noastre, în zona Cnşului Repede ş1 Crişu lu1 Negru, din
epoca bronzului timpuriu, în cadrul unui grup cultural numit .grupa Roşia" (Roman, 1981, p.
165, pi. 5/1-2, Idem 1984 nota 23; Roman, Nemeti. 1986, p. 218 Idem 1989, p. 247),
Roş1a-Gălăşeni (Embdi, 1985 p. 142), Calăţea-Gălăşeni (Halasi EmOdi, 1985, 234), GyulaRoşia (B6na, 1993, nota 79, în anul 1965, p. 28, 46, 56, 60 • „grupa Gyula"), au fost
descoperite morminte de inhumaţie . Peştera Călăţea a fost folosită şi ca necropolă . fiind
descoperite mai multe morminte de inhumaţie (ele aparţin unor adulti şi într-un singur caz
unui copil) fără posibilitatea de a face obşervaţii asupra ritului şl ritualului de înmormântare
(Roman, Nemeti. 1990 p. 35) Din peş tera Vacii (Roşia) se cunoaşte un singur mormânt de
înhumaVe (Emodi, 1985 p. 143) în peştera Izbucul Topliţei au fost observate morminte de
inhumaţie deranjate de inundaţii, iar 2-3 complexe se găseau relativ .în situ•, având în jurul
lor cca. 15-20 de vase întregi (total) şi oase umane aşezate în nişe, o cantitate mare de
fragmente ceramice erau presărate pe podeaua peşterii, împreună cu două topoare de tip
Baniabic (lip Dumbrăviară după P Roman), unette din piatra cioplită, mărgele şi spirale
(Inele?) din aur (Gr. Lascu, Serban Sârbu, 1987, p 232-235; Halasi, Emodi, 1985, p. 235,
fig 2-4, 6; Bona, 1993, p. 79 - mentionănd că într-un mormânt sunt şi 15 vase - evident este
o exagerare sau o scăpare). Gruoul Cl fturi:il sus menţionat apartine unor comunităţi, care
sunt indiviiiualizate prin faptul că înhumau morţi i. faţă de culturile Mako şi Nyirseg sau grupul
Sanislău care-1 incinerau (cultura Nagyrev practică biritualismul). Factura ceramicii din
grupul cultural Roşia are multe afinităti (asemanări) cu ceramica grupelor post-vu~edoliene
din zona sudică a Câmpiei Dunării cum ar t1 Vinkovci-Somogyvâr (Tas1c, 1968, fig. 14;
Machnik, 1990, fig. 28/1-25· 1-30). Ada (Horvâth, 1980, fig. 1 - harta de răspândire; Machnik,
1990 fig. 26/1-11) şi mai puţin cu grupul Szava (Ecsedi. 1978 fig. 8 şi 9-Postvu&3dol-Zeit I
şi 11). în cadrul grupului Vinkovci-Somogyvâr nu se cunosc necropole. apar morminte izolate
sau grupuri de morminte , concomitent sunt documentate atât ritul de incineraţie în urnă cât
şi inhumaţie în poziţie chircită lMachnik. 1990 p 134). Datarea descoperirilor de tip Roşia
nu este unanimă: J Embdi incadreaza aceste descoperm în faza timpune a culturii Nagyrev
(Emodi, 1985, p. 142; Halasi. Emodi, 1985, p 234), iar P Roman li sincronizează cu cultura
Mako şi cultura Nir (la)- Nylrseg-Vinkovci timpuriu-Gl1na IV (Roman, Nemeti, 1986, p. 230).
Din zona cercetată de noi nu avem morminte tipice, asemânătoare descoperirilor din grupul
cultural Roşia. Vasele găsite incidental la Sanislău III - „Grajduri" ş1 vasul publicat împre ună
cu materialele Baden de la P1şcolt . Nisipărie" (Roman. Nemeii, 1978, fig. 39/5), poate, se
leagă tot de orizontul cultural postvucedolian. de grupul Somogyvâr-Vinkovci (?). Unele
descoperiri funerare din nord-estul Ungariei, în special morminte de incineraţie în urnă de la
Besny6d şi Vasârosnameny - Czine-telek, care nu se pot lega nici de Cultura Nyirseg şi nici
de grupul Sanislău pe baza formelor de vase. se apropie tot de grupul Somogyvar-Vinkovci,
dar mai ales de grupul cultural Roşia (sau .Gyula-Roşia" - 86na, 1993, p. 78-79). Elementele
post vucedoliene de lip Somogyvâr-Vinkovci se infiltrează la periferia Alf61d-ului, pătrund în
valea Grişului Negru şi Repede (grupa Roşia), dar prin valea Bereteului şi Eriului, atingând
şi Câmpia Careiului. înaintează până-n zona Nyirseg-ului, (Bona. 1993, p. 79 - care

https://biblioteca-digitala.ro

36
încadrează şi

mormântul izolat de la Gaborjân - Csapszekpart în grupa Gyula-Roşia ; după
se apropie mai mult de cultura Mak6).
Ritul de incineraţie în urnă rămâne caracteristică şi 1n grupul cultural numit Sanisiău
(Nemeti, Roman, 1995, p 25-32), faza a ii-a culturii Nir (Bader, 1978, p. 30; Nyirseg ll-B6na,
1993, p. 77). reprezentat prin cele două morminte de la Sanislău-Nisipârie, mormântul de la
Foieni, necropola de la Ciumeşti-Bostănărie (poate într-o fază mai evoluată, cum ar indica
vasele din M. 7/1962; 14/1962; 9/1964 ), cele trei morminte de la CiulT)eşti-Grajduri (Moara)
şi necropola distrusă de la Berea-Miriştea lui Csânyi. I. Bona (1993, p. 77) mentionează
morminte de incineraţie de la Berea-Viile şi Berea-Cetatea Iepurelui (Sz616k es Ny1Jlvâr)
cercetările efectuate în aceste două puncte de hotar de la Berea, arată clar că la primul
punct se află o aşezare din grupul Sanislâu (Bader. 1978, p 22; Idem, 1981, fig. 5), la a doua
a fost identificată o altă aşezare. din cultura Nyirseg (Bader. 1978, p. 23: pi. IV/1-2: 4-10;
Idem, 1981. fig. 5-7; fig. 3). În grupul Sanislău (poate la faza finală) apar şi morminte de
inhumaţie în poziţie chircită, de obicei. fără inventar funerar· Sanrslau-Nisipărie M. 52. M. 71,
Pişcolt-Nisipă rie M. 6, 27, 56, 59, 104 şi mormintele descoperite incidental de la Andrid.
Mormântul nr. 52 de la Sanislău-Nisipărie are ca inventar funerar o cană (fragmentară)
ornamentată cu linii triple frânte, incizate, motiv care este caracteristic deja culturii Otomani
(Bader, 1978, pi. XXVl/3-Să lacea ; pi. XXVll/2-0tornani „Cetăţ uie") . Tot în faza finală a
grupului Sanislău se încadrează şi mormintele de incineraţie în urnă de la Sălacea-"dealul
Vida" (Burga) şi mormântul de la Săcuieni-Cetatea Boului, precum ş1 mormintele menţionate
deja de la Ciumeşti. La Pişcolt-"Nisipărie" printre materialele arheologice se aflau şi câteva
ceşti, căni şi fragmente de străchini (una restaurată ), care au analogii deja din cultura
Otomani (fig. 7/2-8).
Apariţia mormintelor de inhumaţie în poziţie chircită (mormintele de la Andrid"Grajduri", dar şi celelalte menţionate mai sus) marchează, credem. momentul pătrunderii
unei populaţii noi venite dinspre sud în blocul incineraţilor. cu materiale arheologice
caracteristice pentru cultura Otomani, care marchează totodată şi începutul epocii bronzului
clasic, în nord-vestul României. Această populaţie pătrunde şi ocupă Valea Eriului şi credem
că este şi creatorul aşezărilor de tip „teii" din acest spaţiu geografic, ocupând atât terasele
cât şi insulele întinse din mlaştinile Eriului. Cea mai tipica aşezare este cea de la Pir .Cetate", care după ce încetează ca loc de locuire, este folosită în continuare ca cimitir.
Cimitirul de inhumaţie în poziţie chircită de la Pir (un mormânt de incineraţie şi unul de tip
Pithos). mormântul cu patru schelete de la Sălacea , mormântul de la Diosig (poate şi cel de
la Adoni) şi mormântul de inhumaţie - chircit de la Dindeştt. aparţin apocii bronzului clasic.
Mormântul de la Dindeşti a avut ca inventar funerar un inel de tâmplă (buclă}, compus din
două spirale, asemănător celor descoperite de la Sălacea-Dealul Vida (inel de aur) de tip
Sărata Monteoru (Ordenlich, 1972 p. 68, pi. XVlll/12, Bader, 1978, pi. LXXXIX/6; Zaharia,
1959, fig. 2/4 - varianta Sic). Un mormânt de inhumaţie -chircit având ca inventar ceşti de tip
Otomani şi un inel de buclă, se cunoaşte de la Nagydobos din zona l imitrofă (Roska, 1939,
fig. 9/1-4, p. 14; B6na, 1986, p. 28, nota 60), datat în epoca bronzului mijlociu.
Descoperirile de la periferia Câmpiei Nirului, două morminte de inhumaţi e de la
Berea-"Colina cu măcriş" şi mormântul nr. 3/1964 de la Ciumeşti .Bostănărie· sunt datate toi
din epoca bronzului clasic, fiind caracteristic pentru ele, depunerea unui număr mare de vase
de ofrandă. Descoperiri similare din zona limitrofă sunt de la Baktal6randhâza (formele de
vase şi ornamentica seamănă cu vasele de fa Berea-Ciumaşii (Kalicz, 1959, p. 7-14. pi. 111 4; B6na 1993, p. 79; lstvanovits. Lorinczy, 1986, pi. /1-3), mormântul de incineraţie de la
Kisvârsâny-Gubenyi-kert şi mormântul de înhumaţ1e în poziţie chircită de ta VâsârosnamenyFatelep (B6na, 1986, p. 28; Idem, 1993, p. 79), iar mormântul de incineraţie în urnă de la
Beretty6Ujfalu (Sz. Mâthe, 1988, p. 36, pi. 27/5-6) - vasul-urnă este de tip Sanislău, capaculstrachină însă de tip Otomani - se poate plasa la începutul epocii bronzului mijlociu) .
Mormântul de inhumaţie de Laskod (B6na, 1993, p. 79; Kalitz, 1961, p. 77 şi planşa) se
noi

însă,
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încadrează în acelaş orizont cu cele dou ă morminte de în humaţi e în poziţie chircită de la
nream-Cânepişte - la finele bronzului mijlociu. Tot în acest orizont cronologic se încadrează
şi mormântul-chircit de la Opâlyi-Tangazdasag cu un inventar bogat ceramic. împreună cu un

topor de luptă din bronz şi pumnal de bronz precum şi complexul (poate mormânt ?) de la
Valea lui Mihai - ,Groapa cu lut" cu elemente clare de tip Koszider (P. Nemeth, 1966 1 p. 88;
Bona. 1993, p. 79-80).
în concluzie - după părerea noastră • cultura Otomani apare în nord-vestu l
României (Valea Eriului, Bereteulu1 şi Câmpia Nirului fără antecedente (primele nivele de
locuire la unele aşezări de tip ,teii" aparţin grupului cultural Sanislău- ultima fază a bronzului
timpuriu - Tiream. Otomani - Celătuie Sălacea-Dealul-Vida, Carel-Bobald, Di ndeşti-Cetate,
Andrld-Bikadomb - Dâmbul Taurului, Sacueni - Cetatea Boului şi altele), dar primeşte o
coloratură destul de importantă, de la grupul local, fapt care este oglindit în biritualismul
culturii - inhumaţie în poziţie chircită ş1 incineraţie în urnă precum şi în repertoriul ceramic
(Nemeii. Roman. 1995. p. 25-32 Sz. Mâthe 1994, p. 29; Bona. 1993, p. 78).
Din Câmpia Someşului dispunem de descoperiri puţine, am spune, insuficiente
date în legătură cu rrtul ş1 ritualul de înmormântare; cele două morminte plane de incineraţie
in urnă şi mormântul de incineraţie în turnul indică o zonă a I nci n eraţiilor în epoca bronzului
clasic. Practicarea consecventă a ritului de incineraţie de purtătorii culturii Suciu de Sus. T
Bader. care a cercetat turnului de la Medieşul Aurit-Togul lui Schweizer, plasează complexul
funerar, anterior mormântu lui de la Gyulahâza-Nyi rkarăsz (orizontul Lăpuş), rar cea ce
priveşte depunerea osemintelor umane arse într-un fel de cutie de lemn (B6na. 1993, p. 82)
săpată adânc sub turnul. autorul săpătu rii. nu pomeneşte nimic „cadavrul a fost aşezat pe
rug, a urmat apoi depunerea ofrandei, a grupului de vase (in timpul cinerării defunctului a
avut loc ospăţul, spargerea vaselor şi aruncarea lor în foc) la marginea vetrei funerare. Pe
acesta a fost ridicată o movilă, din pământul din jur" • deci arderea s-a făcut pe loc şi tumulu
s-a ridicat pe solul antic (Bader, 1978, p 68-70).
în epoca bronzului târziu, ritul funerar caracteristic este incineraţia in urnă - M. nr. 6
de la Ciumeşti-Bostănărie Sanislău-Păşună. Valea lui Mihai. str Breslelor sau poate şi
incineraţia în groapă , cum ar indica M. 123 de la Pişcolt-Nisipărie. Aceste descoperiri
cronologic se leagă de grupul Hajdubagos (Kovâcs. 1970 fig. 6 - harta de răspândire
Nemeti. 1978 p. 120, Kacs6, 1987, p. 72 , Idem, 1990, p. 42 - grupul Cehăluţ) Ritul de
înmormântare de incineraţie în urnă se generalizează în cultura Găva (Nemeti, 1981-82, p.
51-54. pi. XVII XVIII. XIX/1-11)
în legătura cu practicarea unor ritualuri cultico-magice menţionăm următoarele:
- Îngroparea de cranii umane sunt atestate de la Pişcolt- .Nisipărie" - M. nt 66. 73. 122. 183,
mormântul nr. 1 - Tiream "Cânepişte" şi un craniu uman de la Sanislău-"Grajduri" din gr. 2.
Cea ce este comun la toate aceste descoperiri, lipsa totală a inventarului funerar, deci nu pot
fi considerate ca morminte în înţelesul strict al cuvântului. Cranii umane, cum am văzut, au
apărut şi în peştera lgriţa. in aceste cazuri, craniile umane au apărut în contexte de Baden şi
Coţofeni. Complexele de la Pişcolt ş1 cel de la Sanislău sunt săpate într-un strat de cu ltu ră
Baden, dar pe baza observaţiilor strategrafice sunt post Baden. Mormântul nr 1 de la Ttream
aparţine epocii bronzului. Depuneri de cranii umane în gropi funerare sunt atestate şi în
cultura Wietenberg la descoperirile de la Derşida - M. 2 (Chidloşan, 1980, p. 23, 25), Poiana
Aiudului şi Sibişeni (Andriţoiu. 1994. p. 158).
O altă categorie de complexe sunt reprezentate prin descoperiri de fragmente de
cranii umane de la Carei-Bobald, Lazuri, fragment de schelet mutilat (ciopârţit) de la CareiBobald sau complexul de la Andrid - .Curtea Grajdurilor" cu mai multe schelete de adu l ţi şi
de copii şi mormântul nr. 2 de la Tiream. Asemenea complexe sunt menţionate tot din cultura
Wietenberg de la Derşida- M. 1 (?), Sibişeni-M 40, Oarţa de Sus. Ampoiţa (Andriţoi u , 1994.
p. 150). Aceste complexe fu nerare descoperite în zona cercetată de noi . par să indice
practicarea în cadrul culturii Otomani (poate şi în cultura Suciu de Sus) a sacrificilor cu
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caracter ritual. în unele cazuri am putea gândi şi la antropofagie (canibalism), dar pe baza
datelor furnizate de arheologie, aceste nu poate fi dovedită (Boroffka, 1955, p. 86).
Caracterul ritual al acestor descoperiri-sacrificii umane - sunt determinate de anumite
credinţe, de concepţii magico-religioase ale căror semnificaţie nu ne sunt deocamdată clare,
nu le putem explica, în lipsa unor documentaţii antropologice.
Mormântul de copil de tip Pithos (scheletul de copil depus într-un vas mare)
descoperit incidental la Pir-Cetate, groapa cultică legată de templul-megaron de la Sălacea
Dealul Vida sunt interpretate ca elemente sudice venite din lumea ege ică. Analogii pentru
mormântul de la Pir (Pithosgrab) găsim la Răk6czifalva - M. 114 (R. Csânyi, 1982-83, p. 53,
fig. 6) din cultura Nagyrev, ele se practică în Orientul Antic (Mesopotamia), Anatolia, Grecia
antică dar au fost descoperite şi pe teritoriul Spaniei (Margarita Primas, 1977, p. 81 ).
Some Comments on Bronze Age Burials from the North-West of Romania
(Summary)

We call the Bronze Age of the North-West of Romania that period of time that
begins with the earliest archeologîcal discovenes dated from the Bronze Age on this
geographical district, which contains the Mak6 culture followed by the Nyirseg (Nir) cultwe.
as well as, the Sanislău group, Otomani and Suciu de Sus cultur~s ending chronologically
with the Gava culture.
The transitional period of the Bronze Age contains two other cultures: the Baden
and the Coţofeni cultures.
The burial rite is that of cremation woth urns as it îs certified by the graves frotn
Medieşul

Aurit

(Coţofeni

cult). and that of inhumation as in the case of the graves from the

lgriţa

cave (Baden and Coţofeni cult).
Though the Baden culture manifests itself complelely on the North-West of
Romania, until now there was no discovery of cemetery with the exception of the grave
accidentally discovered in Valea lui Mihai (railway station).
At the beginning of the Bronze Age the Burial rite of cremation with urns is
maintained as it is proved by the group of graves from Pişcnlt - Nisipărie (Mak6 cult) the
graves from Sanislău - Nisipărie, the cemetery from Ciumeşti - Bostănărie, the grave from
Foieni. Ali these belong to the Sanislău group dated from !he second part of the Early Bronze
Age. During the reasearches from Sanislău - Nisipărie two inhumation Burials occured with
skeletons in contracted position. There were found more skeletal graves in Pişcolt all with
deads in contracted position but without any goods. Other graves of this kind were
discovered in Andrid (the farm) which chronogically follows the group of Sanislău.
Taking into account that the cemetery from Pir (the classlc phase of the Otomani
culture) is of inhumation burial with skeletons in contracted position (with the exception of an
inhumation grave of chlid „Pithos-grave" type, and a cremation with urns) and those three
graves from Tirearn-Kendereshalom, as well as, the finds from Sătcea-Dealul Vida (all these
dated from the classic Bronze Age) we should draw the conclusion that beside the etnocultural manifestation of the Otomani culture appears the rite of sl<eletal burlal, a fact that
suggests the settlement of a new population. This population getting in contact with the rite
of inhumation burial adopted it and produces „biritual" cemeteries such as the reach graves
from Berea-Ciumeşti dated from the classic Bronze Age.
lt seems that by the end of the Bronze Age in the Hajdubagos cultu re the cremation
burials with uns were dominant (grave nr. 6 Ciumeşti-Bostonărie) and became wide-spread
in the Gava culture. Beside the cemeteries and graves there were found some remains of
human skeleton or buried human skulls as in the case of finds from Andrid (the farm) and
from Carei-Bobald (S.Vll. 1994). These could be interpreted as the remains of a magicreligious act. lt is possible that the population of the Otomani culture practiced the rite of
human sacrifice.
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Notes
PI. I. 1 - Vessel from the grave nr. 2 (68) - Medieşul Aurit; 2 - the grave from Andrid (1971 ),
Curtea Grajdurilor, 3 7 9 - vessels from Berea-S6skâs (Măcriş); 4 • grave from TireamKendereshalom (Canep1şte). nr 2 5 • vessel from the grave nr. 1, Berea-S6skâs (Măcriş). 8
- grave nr 3 - Ciumeştl-Tokos <Bostănărie). detail.
Fig 1 1 • Grave from Ciumeşll-Tokos (Bostănărie); 2 - grave nr. 1 - Berea-S6skâs (Măcriş);
3 - grave from Foien1-Gra1dun
Fig. 2. 1 - Um-vessel (G 3) - C1umeşt1-Tokâs (Bostănărie)
Fig. 3. 1 -Vessel (G J)- Ciumeşti-Tokos (Bostănărie).
Fig 4 .1 - Vessel (G. 1) - Berea-S6skâs (Măcriş).
Fiq 5 • - Urn-vessel (G 6)- C1umeşt1 To!{os (Bostănărie).
Fig. 6 1 4 - Vessnls from Pir-Vârszi(Jr-t ICetate-cemetery); 2- dish (G 1) - Berea-S6skâs
(Mac1:ş)'. 3 - vess-"t IG ~) - Giumeşt1-rbkos !9ostănăric).
Fig. 7 1 - Grave m 2 • Bere" S6skâs (Macr1ş). 2-8 - vessels from Pişcolt-Nisipărie (at the
levei of
gra11es wilh skeleto s 1n a contracted position)
Fig 8. 1-7 riccidentally di·~covered vesseles al Sanislău (III) - Grajduri (skeletal qraves ?).
Fig. 9 1·..! - Frnrjs fro11 the grave of cremation with urns at - Berea „Csânyi suruje" (Miriştea
lu; Cs'mvl): 3 ring of lemplo in thr grave rrom Dindeşti; 4, 7 ·grave nr. 30, - Ciumaşii (1) •
Mo~rs ("'1aloni hâl<t), 5 -vessel ~grave?)- Sanislău - Legeh5 (Păşună); 6 - grave nr 1011965
• Ciumeşlt \lll - TOi<bs (Bostănăn ~)
Fig. 10. - I - Grave nr 11/196~ - Ciumeşti (11)- Tokos (Bostănărie), 2 -vessel - Berea-S6skas
(MăC'1Ş). 3-4, 6 - vessels from IM group of finds (1977) - Andrid - Curtea Gra1durilor· 5 - a
fragmert of stone axe; 7 - the fragment of a small plate (marbll).
F19. 11. 1 -A b•g vasst:.I (urn '>)- C1umeşb- Moara; 2 - JUQ (?) from the grave nr 52 Samc;lau
- Ntsipăne; 3 - vessel from the group Andrid, 4 - cross-seclion of lhe trench Andrid 1977
Fig 12 1 - fhe grouj) of f1t'ds -Andr1d • Curtea Grajdurilor. 1977 3 • the group of finds from
• Carei-Bobald (S.Vll), 1994· 2, 4 -7 - fragments of vessels from the group of finds from
Andrio
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Plş. I. 1 - Vas din mormântul nr. 2 (68) • Medieşul Aurit; 2 - mormântul de la
Andrid (1971 ), Curtea Grajdurilor; 3-7, 9 - vase de la Berea-S6skăs (Măcriş) ;
4 - mormântul de la Tlream-Kendereshalom (Cânepişte), nr. 2; 5 - vas din
mormântul nr. 1, Berea-S6skâs (Măcriş); 8 - mormântul nr. 3 - Ciumeşti
Tokos (Bostănărie), detaliu.
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Fig. 1. 1 - Mormântul de la Ciumeşti-Tokos (Bostănărie); 2 - mormântul nr. ·
Berea-S6skâs (Măcriş) ; 3 - mormântul de la Foieni-Grajduri.
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Fig. 2. 1 - Vas-urnă (M. 3) - Cîumeşti-Tokos (Bostănărie).
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Fig. 3. 1 - Vas (M. 3) - Clumeşti -Tokos (Bostăn ări e).
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Fig. 4 .1 -Vas (M. 1) - Berea-S6skâs

(Măcriş) .
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Fig. 5. 1 - Vas-urnă (M. 6) - Ciumeşti-Tokos
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Fig. 6. 1, 4 - Vase de la Pir-Vârszlget (Cetate-cimitir); 2- strachină (M. 1) Berea-S6skâs (Măcriş) ; 3 -vas (M. 3) - Clumeşti-Tokos (Bostănărie).
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Fig. 9. 1-2 • Obiecte din morminte de incineraţie în urnă • Berea „Csânyi
sOn'.ije" (Miriştea lui Csânyi); 3 • inel de tâmplă - mormântul de la Dindeşti; 4,
7 - mormântul nr. 30 • Ciumeşti (I) • Moara (Malom hâta); 5 - vas (mormânt ?) Sanislău - Legelo (Păşună); 6 - mormântul nr. 10/1965 - Clumeşti (li) - Tokos
(Bostănărie) .
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Fig. 10. -1 ·Mormântul nr. 11/1965 • Ciumeşti (H) - Tokos (Bostănărie) ; 2 -vas
• Berea-S6skâs (Măcriş) ; 3-4, 6 ·vase din complexul (1977) • Andrîd • Curtea
Grajdurilor; 5 - fragmente topor din piatră; 7 • fragment dintr-o farfurioară
(marmură) .
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Fig. 12. 1 - Complexul din 19n - Andrid - Curtea Grajdurilor; 3 - complexul din
1994 (S.Vll) - Carei-Bobald ; 2, 4 -7 - fragmente de vase din complexul -Andrid.
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Un topor de luptă cu disc şi spin descoperit
la Noroieni (comuna Lazuri, judeţul Satu Mare)
Gh. Lazin
în colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, recent, printr-o descoperire
a intrat un topor de luptă din bronz cu disc şi spin. Piesa. descoperită
incidental în luna octombrie 1994, în localitatea Noroieni (corn. Lazuri), are numărul de
întâmplătoare,

mventar:351381 (fig. 1).
Descrierea piesei: Topor de luptă cu disc şi spin din bronz. Spinul este de formă
conică, partea superioară este îndoită, acest lucru s-a produs la descoperire (piesa a fost
scosă cu prilejul unor arături adânci de toamnă , octombrie 1994). Discul este rotund aproape
plat, iar marginile tăiate oblic. Porţiunea dintre disc şi manşon, in secţiune este aproape
ovală cu o uşoară nuanţă spre forma de hexagon. Manşonul de formă cilindrică are la cele
două capete o bordură în relief, care prezintă uşoare urme de crestături, sub.forma unui
şnur.

Corpul toporului este zvelt şi subţire, hexagonal în secţiune, tăişul de formă uşor
a fost rupt pe o anumită porţiune încă în antichitate. Adăugăm că la mijlocul
manşonului se află pe cele două părţi câte o proeminenţă triunghiulară. Dimensiuni:
lungimea: 20.3 cm (dacă se ia în considerare şi îndoirea spinului la descoperire, rezultă că
lungimea maximă este de: 20.6 cm); diametrul discului: 3.7 cm; lungimea manşonului: 6. 1
cm; diametrul gurii manşonului: 2,6 cm (socotind şi extremitatea uşor îngroşată); distanţa
dintre disc şi manşon: 2,9 cm; lungimea corpului: 12,5 cm; lăţimea : 2,3 cm; greutatea: 295
grame. Patina este culoare verde-deschis, pe una dintre feţele corpului, de la manşon şi pînă
la tăiş sunt urme de oxidare. De remarcat că faţă de axul central corpul toporului este uşor
deplasat.
Asupra topoarelor de l uptă cu disc şi spin, ex i stă o bogată literatură de
ovală,

specialltate2. La sfârşitul epocii bronzului numărul topoarelor de luptă cu disc şi spin, aflate
atât în depozite cât şi cele care provin din cadrul unor descoperiri fortuite este considerabil
mult mai numeros decât în celelalte perioade ale epocii bronzului Tipologic piesa

descoperită la Noroieni, aparţine tipului B4 , varianta a patra, Uioara3.
Cât priveşte încadrarea culturală a toporului descoperit la Noroieni, problema.este
clară, în sensul că o cercetare a zonei unde a fost găsită piesa a permis adunarea de pe
suprafaţa solului a unor fragmente ceramice de tip Suciu de Sus4, deci descoperirea a
apa~inut purtătorilor acestei culturi.
Addenda
în încheierea acestei note semnalăm faptul că în luna mai 1994, în colecţia
Muzeului judeţean a intrat un rest de turnare din bronz (fig. 2} descoperit la Batarci (inv. nr.
33671 )5. Această piesă a fost aflată în locul numit. Valea Găştii", unde cu peste patru decenii
în urmă a fost găsit incidental un depozit de bronzuri, care cuprinde şi patru piese din aur6.
Dimensiuni: lungimea: 11 ,5 cm; grosimea maximă: 2,9 cm; înălţimea maximă: 3,1
cm; greutatea: 360 grame. Patina: verde-închis.
Cronologic şi cultural această piesă se circumscrie depozitului găsit în 1952.
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Une hache de lutte „au disque et ă l'epine" decouvert a Noroieni (commune Lazu:
departament de Satu Mare)
(Resume)

.

li est presente une hache de lutte, en bronze du type „au disque et a l'epil'l!
inventaire: Musee du departement de Satu Mare, nr. 35138, decouvert en octobre 1994 da·
la localite Noroieni, comunne Lazuri (fig. 1).
La plece a ete decouverte par !'eleve Marin Pop de l'Ecole de Lazuri, domio
Noroieni, nr. 27, et par don est arrive dans la colection du Musee departamental. La lieu
deconverte se situe a 400 m est du village, au bord d'un canal. Cronologiquement ce type
hache de lutte uau disque e t a l 'epine· date de la fin de l'epoque du bronze el
commencement de l'epoque du fer (Br D - HA).
Dans l'addenda est presente un reste de toumaje en bronze qui fait partie de de~
des pieces en bronze et or, decouvert en 1952 dans comunne Batarci (dep, de Satu Mari
La piece compleete le depot publie deja (voir, M. Macrea et C. Kacs6, dans StCom Sa
Mare li , 1972, 101-112), inventaire: Musee departamental Satu Mare nr. 33671 (fig . 2).
Explic ation des figures
Fig. 1. Hache de lutte . au disque el a l'epine" decouvert a Noroieni.
Fig. 2. La reste de tournaje en bronze de Batarci.
(Traduit par Lucia Sârbu)
Note
în urma lucrărilor agricole de către elevul Marin Pop de la Şcoi
generală Lazuri, iar de aici, prin donaţie a ajuns în colecţia Muzeului judeţean Satu Mai
Localitatea este menţionată documentar în anul 1181 (cf. Coriofan Suciu, Dictionar istoric
localităţilor din Transilvania, voi. I, A-N, Editura Academiei, Bucureşti, 1968, p. 428.
2. A. Vulpe, Die .Ăxte und Beille in Rumănien . 1-11 , Prăhistorjche Bronzefunde, IX/2.
Munchen, 1970, 1975; M. Rusu, Metalurgia bronzului din Transilvania la inceou:
Hallstattului. Teză de doctorat, rezumat, laşi, 1972.
3. Vezi discuţia la T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul României, Editura ştiinţifică
enciclopedică , Bucu reşti, 1978, p. 91-92.
4. Materialul se află în col. Muzeului j udeţean Satu Mare, adăugăm şi faptul că în literatu
de specialitate este semnalată pe malul stâng al pârâului Şar, în zona unde a fost gâ:
toporul o aşezare deschisă aparţinând culturii Suciu de Sus (T. Bader. op. cit.. p. 126, nr. 64
5. Piesa a fost donată de către ·d-1 Şinca Teodor, de la Banca Naţională, filiala Satu Mare
6. Mihail Macrea şi Carol Kacs6, Depozitul de bronzuri de fa Batarci. ~atu Mare StCom,
1972, p. 100-112. Piesa are forma unui calapod, baza este plată. în profil este semiovală,
unul din capete este subţiată. Adaugăm că la capătul opus, descoperitoru!, crezând că es
vorba de un alt metal, a practicat prin burghiere un orificiu pe o adâncime de 1,5 cm şi l
diametru de 0,5 cm.

1. Piesa a fost

găsită
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Descoperiri arheologice din epoca Latene
de la C i umeşti (corn. San islău , jud. Satu Mare)
I. Nemeti
Din localităţile Ciumeşti-Berea provin numeroase descoperiri de tip Latene-celtic:

Ciumeşti (I) - Moara (Malom hala - Grajduri) 1 - cimitir celtic; Ciumeşti (11) - Tbkos
(Bostănărie)2 - aşezare contemporană cu necropola celtică: aşezarea celto-indigenă de la
Berea-Bodzâs (La soci-XXl)3, precum şi numeroasele semnalări făcute de preotul reformat
Kovâcs Gyula, aflate în

colecţia achiziţionată

de Muzeul

Judeţean

Satu Mare în anul 1977

sau prin cercetări de teren ulterioare4 .
Din colecţia „Kovacs" - 1977 provin câteva obiecte de tip Latene cu provenienţa de
la aceste două localităţi, majoritatea lor aparţin unor descoperiri incidentale de la Ciumeşti I
·cimitir celtic, fără contextul de decoperire, dar presupunem că aparţin unor morminte:
·foarfeca din fier, fragmentară , lipsesc vârfurile de la cele două lame, este puternic corodată
(conservată): I. = 22 cm; nr. inv. 30285 (fig. 1/1).
-Amnar(?) perforat din fier; I= 16,5 cm; nr. inv. 31289 (fig. 1/2).
- fragmente dintr-o centură din fier compus din .opturi" înlănţui te, terminate, de obicei, întrun cârlig (Eisenkette aus Achtergliedem). Piesa provine din acelaş complex (mormânt), fiind
găsită împreună cu cele două verigi de picioare lucrate din semiove multe, la care era lipită
şi bucă~ din această centură: nr. inv. 31288 (fig. 1/3).
·fragmente dintr-un lanţ subţi re din bronz, formată din „ochi în cruce", găsite în morminte de
inhumaţie sub mandibulă; deci purtate la gât sau prin ele sunt legate fibulele de pe umăr sau
piept. în mormintele de incineraţie, aceste lanţuri sunt arse, topite sau deformate. Ele sunt
frecvente mai ales în mormintele de femei (nr. inv. 31290, fig. 1/4a).
·fragment dintr-o fibulă din bronz, resortul compus din 3+3 spire, piciorul este ornamentat cu
un mic buton alungit iar prin prelungire se desfăşoară pe arc, prins de acesta printr-un
manşon: I= 3 cm: nr. inv. 31291 (fig. 1/4b).
·fragment dintr-o plăcuţă(?) din bronz (nasture?) cu amprente textile de la o haină (că maşă
?); fig 1/4c (fără nr. inv.).
·două inele simple din sârmă de bronz, cu cele două capete deschise sau suprapuse,
precum şi mai multe fragmente de inele similare; d.m. = 2 cm; nr. inv. 30257 (fig. 1/5). Aceste
inele simple au fost descoperite la Berea-S6skâs (Măcriş) de unde se cunosc atât morminte
din epoca bronzului târziu5 (colecţia Kovacs - 1977, nr. inv. 31213) cât şi urmele unei aşezări
din cultura Gâva. Deşi, asemenea inele simple se cunosc din necropola celtică de la Pişcolt-

Nisipărie6, încadrarea lor în epoca Latene este nesigură (obiecte asemănătoare sunt
menţionate de noi din necropola distrusă de la Sanislău-Livada7 (cultura Gâva).
·fragment dintr-o brăţară cu nodozităţi - varianta 4d - Pişcolt, turnată din bronz, construită
din semiove mai mari şi mici, masive, ornamentate cu capete de spirale în relief (cele mari)
şl cu mici bobiţe (cele mici), în maniera stilului numit . Reifenstil". Acest obiect a fost găsit în
tencuiala unei căşi (Keszi lmre-Berea), presupunem că a fost transportată împreună cu nisip
de la Ciumeşti I - Moara (aici era o nisipărie); nr. inv. 30917; d. interior= 5,5 cm (fig. 1/6).
·Fibulă din bronz, resortul compus din 2+2 spire cu coarda capului trecută peste arc, este
lucrată din sârmă de bronz, peste arcul fibulei se suprapune prelungirea piciorului format din
trei şiruri de „opturi" paralele şi transversale pe axul arcului. Sârma .optului" mai apropiat de
resortul fibulei continuă, înfăşurându-se de două-trei ori pe arc, aproape de capul fibulei; I =
4,5 cm; nr. inv. 31285 (fig. 117). Asemenea fibule au fost descoperile la Ciumeşti -1 (Moara)
în mormântul nr. 1 şi la aşezarea celtică de la Ciumeşti-11 (Tokos) în bordeiul 8/1962 şi în

locuinţa semnalată de Kovacs Gyula din anul 1960 (Colecţia I - Baia Mare , 1962)8. Pe baza
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celor

menţionate

mai sus, credem

că

fibula cu .opturi" provine din necropola

celtică

de la (n
-t
lucrat din fier, lama în secţiune are o formă de semilună , iar mânerul est~ (n
rectangular; lungimea totală (împreună cu mâner)= 16,7 cm; nr. inv. 31287 (fig. 1/8). Locu
Le:
de descoperire este incert.
- prinzător de cataramă în formă de suliţă, lucrat din fier şi din bronz ornamentat cu dou~
butoane, crestate în formă de cruce precum şi cu un motiv triunghiular sau cerculeţ ştanţat 11·
Obiectul este fragmentar, foarte corodat, apare numai în morminte celtice ataşat, de obicei - f
de o centură lucrată dintr-o bandă subţire din fier: I= 27 cm; nr. inv. 31305 (fig. 211).
in1
- fragmente din două verigi de picioare (brăţări) cu multe semiove (Hohlbuckelring), lucralE în
din bronz, turnat pe un model din lut ars şi prevăzut, de obicei, cu un segment. detaşabl
format din două semiove. Ambele obiecte provin dintr-un mormânt de incineraţie (probabl La
în groapă). fiindcă sunt arse puternic şi lipite de ele numeroase bucăţi dintr-un lanţ făcut dir C:
fier. format din .ochi în cruce" şi un segment din centura cu .opturi". Ulterior fragmentele au
fost curăţite şi restaurate. azi ele apar ca două brăţări compuse din câte şase semiove: d. R
interior= 8 cm; nr. inv. 31306 (fig. 212-3; 216; 3/1 ).
•
- brăţară simplă din fier, fragmentară (iniţial era închisă), lucrată din sârmă groasă de fier; La
probabil provine dintr-o descoperire funerară; d. interior= 6 cm; nr. inv. 31302 (fig. 2/4).
La
- brăţară din bronz, cu capetele subţiate şi suprapuse, ornamentate cu câte trei crestături.
mai mult ca sigur provine dintr-un mormânt de la Ciumeşti I - Moara; d. interior 6 cm; nr
inv. 31304 (fig. 2/5).
es
- prinzător de cataramă în formă de suliţă, fragmentară , foarte corodată, lucrată din fier; I= Re
9,2 cm; nr. inv. 31307 (fig. 3/4).
Cil
- fragment dintr-un cuţitaş din fier de tip hallstattian, dar apare des şi în morminte celtice; I=
5,3 cm(?); nr. inv. 31308 (fig. 3/5).
Po
- vas mic de tip .flaşă" de culoare neagră, lucioasă, lucrată la roată, ornamentat sub buză cu C1
un inel reliefat, iar la baza gâtului cu un şănţuleţ; fundul plat, are un profil zvelt, elegant; î =
18 cm; d.g. 9 cm; d.m. 16 cm; d.f. = 8,5 cm; nr. inv. 1278 MC (fig. 3/2).
lip
- vas mare de tip ,ffaşă" de culoare cărămizie, lucrată la roată , ornamentat sub buză cu ur
inel reliefat, profil bitroconic, fundul plat; î = 36 cm; d.g. = 15 cm, d.m. = 36 cm; d.f. = 12 cm; mc
nr. inv. 627 MC (fig. 3/3).
An
Ambele vase au fost descoperite în zona cimitirului celtic de la Ciumeşti I - . Moara·.
Re:
încadrarea culturală şi cronologică
3/•
Foarfeca din fier (fig. 1/1) constituie un element comun al Inventarului funerar, face
Ciumeşti - I.
- cuţit cure (cosor)

=

=

=

parte din tipul I - Pişcolt9. După o părere generală , acest tip de unealtă apare doar în
perioada Latene-ului mijlociu (Lt.C), cum indică descoperirile de la Pişcolt-Nisipărie.
Sanislău 10, Curtuiuşeni11 , Apahida 12, Papiu llarian, Dezmir, Aiud13. etc. Foarfecile apar
numai în morminte de bărbaţi.
Cutele de piatră sunt lucrate din gresie, de obicei, sunt asociate cu un cuţitaş şi se
leagă de ofranda alimentară. Obiectul prezentat seamănă cu cele din piatră (fig. 1/2) care,

Ni:
la

Pi~

loc

fac parte din tipul H2 - Pişcolt14, varianta perforată, purtată la centură. Exemplarele de la inc

Pişcolt sunt asociate cu fibule şi brăţări caracteristice pentru epoca Latene mijlociu (Lt. C1). ex

bn
Analogii din fier însă nu sunt cunoscute din descoperirile celtice, probabil este amnar(?).
(H
Centura din fier alcătuit din .optură" - înlănţuite (fig. 1/3) terminată într-un cârlig ş1
un
asociată cu o verigă din fier, de care se agaţă cârligul, se încadrează în tipul E/5-Pişcolt15,

analogii se mai cunosc de la Ciumeşti - mormântul princiar16, Curtuiuşeni17, Apahida 18, pa
găsite în morminte datate din Latene mijlociu (Lt. c 1). Asemenea centuri sunt cunoscute şi Ct
ev
din zonele limitrofe de la Munkaeevo 19, Chotin20, etc.
Fibula de bronz,

fragmentară

(fig. 1/4 b) luând in considerare elementele de
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(resortul, arcul, piciorul prins de arc cu un manşon) se încadrează în seria fibulelor de tip Dux
- recent, de format mic, tipul A 11 - Pişcolt , foarte des întâlnită în descoperirile celtice
{morminte) din nord-vestul Transilvaniei precum şi din zonele limitrofe, fiind datate din
Latene-ul mijlociu {Lt.c 1 )21 _
Fragmentele aparţinătoare unui lanţ subţire de bronz, format din .ochi în cruce" {fig. '
1/4a), ca şi exemplarul similar lucrat din fier (ars, topit şi lipit de brăţările cu semiove multiple
- fig 3/1) sunt relativ frecvente, datarea lor depinde totdeauna de contextul în care se

incadrează. în necropola de la Pişcolt-Nisipărie {tipul F 1_2 )22 apar des în morminte de
Inhumaţie,

începând cu

lalene-ului mijlociu. ca

sfârşitul
să

Latene-ului timpuriu (Lt. B 2 ) şi se menţin în tot parcursul
apară într-un mormânt de la Dindeşti cu o fibulă de tip Latene

C2.23
Brăţara fragmentară turnată

din bronz cu

nodozităţi

ornamentate în maniera

,Reifenstil" (fig. 1/6) aparţine tipului B4 d-Pişcolt24 , având analogie la Aţe125, datată în
Latene 82. O brăţară similară apare i n necropola de la MOnsingen în orizontul UP -

adică

în

Latene B2 (finele Latene-ului timpuriu)26.
Flbule cu .opturi" {Fibeln mit Achterschleifen) fig. 117 sunt frecvente numai în aria
estică a lumii celtice, fiind cunoscute în primul rând din Boemia, Ungaria. nord-vestul

României şi sud-estul penisnului Balcanice27. înafara exemplarelor mentionate deja de la

Crumeşti, ca analogie menţionăm tipul A 17 - Pi~colt28, fibulele de la Curt~iuşeni29, Ohaba
Ponor30, Bajuga Pecan (Iugoslavia Mică)31 , datate toate în finele Latene-ului mijlociu (Lt
Peschel.

c11C2). se încadrează în varianta C - lelsovce, stabilită de K
Prinzător

de

cataramă

în

formă

de

suliţă

{limba de curea cu cârlig) face parte din

tipul E3 - Pişco1132 şi se mai cunoaşte din necropola de la Ciumeşti (1)33 - Moara . in
mormintele de inhumaţie , asemenea piese au fost aflate totdeauna în zona bazinului.
Analogii mai putem menţiona de la Curtuiuşeni34, iar din zonele limitrofe de la K6sd, Zalaba,
Radostyân, Kupinovo35, datate în general în Latenul timpuriu, subfaza 82 - Krămer (fig. 2/1 ;

3/4)
Cuţitaşul

fragmentar de tip hallstattian (fig. 3/ 5) apare în necropola de la

Sanislău-

Nislpărie36, datat în Ha O (sec. V-IV a Chr.), dar se regăseşte şi în descoperirile de tip
Latene la Sanislău -I (Lutărie) în cadrul unui cimitir celtic37. Cuţitaşul din fier de tip J1 Pişcolt sunt obiecte comune, larg răspândite , reprezintă o moştenire din fondul hallstattian

local şi apar des în mormintele celtice din nord-vestul Transilvaniei (Ciumeşti - 1)38.
Cele două brăţări cu câte şase semiove fac parte din tipul 81 4 - Pişcolt şi se
incadrează în seria brăţărilor cu sem iove multiple (6-1 O semiove) - Hohlbuckelring (un singur
exemplar se cunoaşte din ţara noa stră din M. nr. 107 - Pişcolt cu 11 semiove). Acest tip de

bră\ară sau verigă pentru picioare cu 6-1 O semiove au fost analizate de W. Krămer38a ,
(Hohlbuckelscharnierring mit 6-1 O Buckel davon 2 am Verschlusstuck), considerând că
unele exemplare fac parte din faza finală a Latene-ului timpuriu (Lt. Bz), ele se menţin în tot
parcursul Latene-ului mijlociu (Lt.

c1). Analogii putem menţiona de la Ciumeşti {M. 18)39,

Curtuiuşeni40, Diosig41 , Gyoma42 (Ungaria) şi la Dindeşti asociate cu o fibulă de tip Latene
evoluat, începutul fazei Lt 2 , fiind totodată şi cele mai recente exemplare din nord-vestul

c
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Transilvaniei43. J. Bujna încadrează brăţările cu 6-10 semiove în subfaza Lt. B2IC1 întM

perioadă intermediară între Lt. timpuriu şi Lt. mijlociu44. J . Waldhauser45 analizânl
necropolele celtice din Boemia plasează acest tip de brăţară în Lt. B2b· asociate cu flbul1
mici din bronz cu două sfere mici la picior - tipul A10 - Pişco1t46.
Brăţara simplă din sârmă groasă din fier, este un obiect comun (fig. 2/4), des întâlrl
în mormintele celtice. Datarea ei depinde de contextul de descoperire, face parte din tip<.
Bsa - Pişcolt.
Brăţara din sârmă de bronz cu capetele suprapuse (fig. 2/5) apare mai ales i1

epoca Latene timpuriu, se încadrează în 813c - Pişcolt47.
Cuţitul curb (cosor) - fig . 1/8 este mai rar întâlnit în mormintele celtice (descoperi
funerare). Exemplare similare mai mici şi cu lama mai lungă, folosite ca brici-tipul K2

Pişco1t48, în schimb apare mai ales în cimitirele de tip Latene.
Cele două vase de tip .flaşă" (fig. 3/2-3), oale de mărime mijlocie, lucrate la roatâ
sunt forme celtice obişnuite, fă.când parte din tipul „K-6,8", specifice pentru faza finală a LI

I

timpuriu şi mai ales pentru Lt. mijlociu49.
Obiectele sus menţionate din epoca Latene de la Ciumeşti-Berea completeazi
imaginea noastră privind descoperirile funerare celtice din nord-vestul Transilvanie
(excepţie fac inele simple din bronz, fig. 1/3, care eventual pot fi şi. hallstattiene şi cuţitul cur.
(cosor), fig. 1/8, care poate provine de la una din numeroasele aşezări semnalate de p:
teritoriul comunei Sanislău (se includ bineînţeles şi satele Ciumeşti-Berea).
Archeological Discoveries the Latene period in
(Sanislău village, Satu Mare county)
(Summary)

Ciumeşti

From the focality Ciumeşti-Berea yeilded great number of Celtic discoveries of th1
Latene period: Ciumeşti - Moara (Malom hata) - I (cemetery); Ciumeşti - Bostonărie (Tokos
- li (settlement); Berea - La Soci (Bodzas) - XXI (settlement) and other observations mad:
by the Calvinist priest Mr. Kovacs Gy. and there are some newfy discovered settlements.
The finds discussed în this study are mainly from the „Kovacs-collection" which wa!
bought by the Museum from Satu Mare in 1977: a iron scissors (fig. 1/1 ); a whetstone or fiin
steel (?)(fig. 1/2); a fragment of a iron belt made of eight shaped links (fig. 1/3); fragment~
a fibula of the type Lt. 1 (fig. 4a); a fragment of bronze chain (fig. 1/4b); a bracelet wi~

c

knots of „Reifenstil" type (fig. 1/6); a fibula decorated with eight-shaped motives of Latene C·
- final type (variant C-lelsovce according to K. Peschel (fig. 1/7); iron knife (fig. 1/8); a ele~
of a belt (fig. 2/1 ; 3/4); a iron bracelet (fragment), fig. 2/4; a bronze bracelet (fig. 2/5);<
bracelet made of multiple hemisheres (fig. 2/2, 3, 6; fig. 3/1 ); a small knife of hallstattia1
tradision (fig. 3/6); a vessel of .flask" type (fig. 3/2-3); rings of hallstattian period (?), fig. 1/5
These finds complete and knowledge about the Celtic discoveries from the distrio
of Sanislău village (villages from Ciumeşti-Berea).
Note
1. VI. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României. f.a„ (1967) Baia Mare; Idem, Dacia
N.S., XV, 1971, p. 189-198; Idem, I. Celti, 1991, Milano, p. 182-183; l.H. Crişan, Marmati•
li, 1971, p. 55-73, pi. I-XVI I; Idem, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciume~.
şi problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, 1966, Baia Mare; M. Rusu, Oct
Bandula, Mormântul unei căpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia Mare, 1970; ld~m, Magazir
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istoric, 2, 1968, p. 45-48; M. Rusu, Bericht R.G.K., 50, 1969 (1971), p. 267-300, pi. 140-149;
I Nemeii, Dacia, N.S. XIX, 1975, p. 243-244; T. Bader. SCIVA, 35, 1, 1984, p. 85-90.
2 VI. Zirra, StCom Satu Mare. IV, 1980, p. 39-64.
3. Ibidem, p. 65-78.
4 I Nemeii, StCom Satu Mare, XI-XII, 1994-1995, p. 38; Ciumeşti I - Moara (Malom hăta);
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Berea XXI - La soci (Bodzâs).
5.1 Nemeti. StCom Satu Mare, I, 1969. p. 57-60, pi. X-XII.
6 I Nemeti, Thraco-Dacica, IX. 102, 1988, p. 52; fig. 2/4-6 - M. 9.
7. Idem, StCom Satu Mare, V-VI (1981-1982), p. 51-54; pi. XVlll-3; XIX/5-6.
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S!Com Satu Mare, IV, 1980, pi. X/1-2 (Bordei B/1962 - Colecţia lui Kovâcs Gy. cumpărată de
Muzeul din Baia Mare).
9.1 Nemeti, Thraco-Dacica, IX. 1-2, 1988, p. 68; fig. 9/5-M.180; Idem, Thraco-Dacica, XIII,
1-2, 1992, p. 107; fig. 1/6-M. 8; fig. 6/1-M. 53; fig. 22/3-M.118; fig. 23/6-M. 128; fig. 24/5-M.
136; fig. 28/5-M. 158.
10. Descoperiri întâmplătoare (din zona necropolei de la Sanislău - .Lutărie").
11. l Nanasi, Crisia, III. 1973, pi. Vll/1.
12. Kovacs I. Dolgozatok-Travaux, 1911. 1, fig. 20-21 ,64.
13. Vl.Zirra, Dacia, N.S., XX, 1976, fig. 8-M.15; 1.H. Crişan , ActaMN , I, 1964 , pi. 111/3
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15.1 Nemeti, Thraco-Dacica, XIII. 1-2, 1992, p. 107.
16. Idem. Dacia, N.S„ XIX, 1975, fig. 2/1.
17. Nânâsi Z., Crisia, III, 1973, fig. 6/5.
18. Kovacs I. , Dolgozatok-Travaux, 1911, 1, fig . 55; VI. Zirra, Dacia, N.S., XX, 1976, fig.
7/M.11 .
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Fig. 1 • Ciumeşti; 1 ·foarfecă din fier; 2 - cute sau amnar?; 3 - fragment centură
din fier cu „opturi"; 4a - fragmente dintr-un lanţ din bronz; 4b - fragmente dintr-o
fibulă de tip Dux - evoluat (Latene C1). 4c - fragmente dintr-o placă din bronz
(nasture 7); 5 - inele simple din bronz (Hallstatt ?); 6 - brăţară cu nodozităţi în
"Reifenstll" (fragment); 7 - fibulă din bronz Lt. C1 (final) cu „opturi"; 8 - cuţit
(cosor) din fier.
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Fig. 2 - Ciumeştl: 1 - prinzător de cataramă în formă de suliţă (limbă de curea)
2 -3 - brăţară (verigă pentru picioare) cu semiove multiple; 4 • brăţară
fragmentară din fler; 5 • brăţară din bronz cu capatele suprapuse; 6 • fragmen!
dintr-o
„. brăţară cu semlove multiple.
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Fig. 3 • Clumeşti: 1 - brăţară fragmen tară cu semiove multiple (lipite de ea
sunt fragmente dintr-o centură cu „ opturi" şi dintr-un lanţ din fier; 2-3 - vase
lucrate cu roata de tip „flaşă" ; 4 - prinzător de cataramă din fier (fragment); 5
·cuţitaş din fier de tradiţie hallstattiană (fragment).
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Vestigii medievale timpurii din judeţul Satu Mare
Ioan Stanciu
Sunt prezentate cu ocazia de faţă câteva descoperiri medievale timpurii făcute pe
teritoriul judeţu lu i Satu Mare, fără excepţie menţionate deja în literatura de specialitate, fără
a fi fost înso~te însă de o analiză detaliată şi mai ales. fără desenele materialului (ceramică),
acolo unde este cazul şi ale complexelor arheologice cercetate. în parte este vorba despre
ceramică recoltată în urma unor periegheze (Acâş. RăduleşU) sau descoperită întâmplător
(Dindeşti); merită însă o atenţie sporită materialul obţinut în cursul unor cercetări sistematice
(Lazuri - Râtul lui Bela, Culciu Mic, din locuinţa parţial cercetată la Sanislău şi cu prioritate cel
din locuinţa integral dezvelită la Culciu Mare).
1. ACĂŞ - Râtul luj Vereş (corn. Acâş) 1
pe malul stâng al Crasnei, lâng ă moara din localitate. De la
suprafaţa solului au fost culese fragmente din pere~i şi marginile unor oale lucrate la roară
înceată (pi. V/10-14). Pastă degresată cu microprund iş, a rsă uniform, la brun şi cenuşiu.
Ornament: fascicule de linii orizontale drepte sau vălurite; într-un caz a fost decorată şi
suprafaţa interioară a marginii (pi. V/3). Se păstrează la Muzeul Judeţean Satu Mare,
neinventariate (LAZIN, HEP 1990. nr. 1, p. 79).
2. CUCLIU MARE - Boghilaz (corn. Culciu)
Aşezare identificată in lunca Someşului , în vecinătatea sudică a localităţii. Cercetări
efectuate în 1967 de către 1. Glodariu, C. Kacs6 şi O. Bandula (menţi uni POPESCU 1968a,
nr. 83, p. 433 : POPESCU 1968b, nr. 83 , p. 689; BADER 1981-1982, nr. 32 , p. 156157:LAZIN, HEP 1990, nr. 10, p. 80). Pentru acordul în vederea publicării materialului (se
păstrează la Muzeul Judeţean Maramureş inv. nr. 304/1967) şi informaţiile necesare datorez
mulţumiri d-l dr. I. Glodariu.
A fost săpată o locuinţă medieval ă timpurie , parţial afectată de revărsările
succesive ale râului. Delimitarea complexului a fost posibilâ deja la baza stratului de pământ
arat (-30 cm), adâncindu-se cu 25 cm într-un strat de pământ brun-negricios (pi. I). În plan
are formă dreptungh iulară (300 x 21 5 cm, măsurat pe axe), cu colţurile rotunjite. Era orientat
N-V/S-E cu laturile lungi, cea sud-vestică fiind uşor arcuită spre exterior. Primele menţiuni
fac referire la un cuptor de lut scobit în peretele sud-vestic (POPESCU 1968a, nr. 83, p. 433;
POPESCU 1968b. nr. 83, p. 689); informaţia a fost reţinută şi succint comentată de către M.
Rusu (1971 , p. 721, mai ales n. 38, p. 721 ). Profilul A-A1 (pi. I) indicâ însă în mod foarte clar
Aşezare situată

faptul că locuinţa suprapune aşa-numitu lui cuptor, umplut cu lipitură arsă (probabil că după
dezafectarea tocuinţe1 aceasta s-a împrăştiat şi în interiorul ei). Pe de altă parte, cuptoarele
amenajate în unul dintre pereţii locuinţelor medievale timpurii adâncite în pământ au formă
circulară, complexul în discuţie are însă forma unui trapez cu colţurile uşor rotunjite (laturile
scurte măsoară 100 cm. cele lungi 155 cm, respectiv 125 cm); de la nivelul de călcare al
locuinţei se adânceşte în acelaşi strat pe pământ brun-negricios cu 25 cm. Cu ocazia
sondajului din 1967 au fost constatate în acela şi punct vestigii hallstattiene şi din epoca
romană. Cercetări vizând epoca romană au fost efectuate aici în 1971 (IERCOŞAN 19921993, nr. 22, p. 85).
Legătura dintre groa pa descrisă şi locuinţa medievală timpurie este cu totul
improbabilă. Astfel de gropi, cu pereţii lutuiţi şi arşi, formă şi dimensiuni foarte apropiate celor
ale gropii de la Culciu Mare, cu aceeaşi orientare nord-sud a axei lungi se cunosc în
majoritatea aşezărilor din nord-vestul României în care au fost întreprinse săpături şi pot fi
datate în epoca romană imperială târzie: Panic, jud. Sălaj (inedit, informaţie de la A l. V.
Matei), l azuri - Lubj Tag , jud. Satu Mare (menţiuni STANCIU 1994b; STANCIU 1995;
STANCIU 1996), Satu Mare - Pădurea Noroieni (BADER 1975, p. 39), Oraşul Nou, jud. Satu
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Mare (LAZIN 1978), Lăpuşel, jud. Maramureş (inedit). De altfel, chiar la Cucliu Mare, în
al localităţii (punctul Z61dmez6) au fost cercetate câteva gropi de acest tip
(informaţie dr. I. Glodariu), foarte probabil contemporane locuinţelor din epoca romană
identificate aici. Gropile de acest tip (probabil vetre în groapă) sunt mai bine cunoscute la
nord de Tisa Superioară (KOTIGOROSKO 1995, p. 116).
Inventarul locuinţei medievale timpurii constă doar în fragmente ceramice ,
apa~inând la cca. 19 vase. Marea majoritate au fost lucrate la roata înceată (63 %), un
procent de 21 % îl reprezintă vasele care au fost modelate pe o roată cu turaţie rapidă , restul
(16 %) aparţinând unor vase lucrate cu mâna. Un calcul statistic care să ţină cont de numărul
fragmentelor soreşte procentajul categoriei lucrată la roata înceată (75 % ), însă raporturile
cantitative dintre cele trei categorii se păstrează (lucrată la roata tapidă 15,50 %, lucrată cu
mâna 9,50 %).
Ceramica lucrată la roata înceată (pi. 1/1-3, 6; pi. li ; pi. III; pi. IV/3,4). A fost atent
modelată, fragmentele de margini şi funduri indică vase perfect simetrice. Pastă compactă,
degrasată în marea majoritate a cazurilor cu microprundiş , vizibil şi pe suprafaţa vasului (din
25 fragmente doar în 4 cazuri microprundişul se asociază cu o cantitate mică de cioburi
pisate). Ardere adeseori incompletă , în nuanţe de brun, cenuşiu, cărămiziu; frecvent există
diferenţe de culoare între miez, suprafaţa interioară şi cea exterioară a vaselor. Uneori, mai
ales în zona fundului apar urme de ardere secundară . Sunt reprezentate exclusiv oale de
mărime mijlocie şi mică , cu diametrul maxim situat în jumătatea superioară a înălţimii, iar
diametrul gurii sensibil mai mare decât cel anundului. Ornament: fascicule de linii orizontale
trasate în val, uneori dispuse alternativ cu fascicule de linii orizontale drepte, linii simple,
vălurite sau drepte, distanţate, realizate cu un vârf mai gros; val unghiular situat imediat sub
buză, trasat în pasta crudă probabil cu degetul (pi. 111/2).
Ceramica lucrată la roata rapidă (pi. 1/4; pi. IV/1 , 2 , 5). Pastă degresată cu nisip,
uneori apar însă şi pietricele. S-au păstrat doar funduri de oale, caracterizate prin canelurile
pronunţate de pe suprafaţa interioară\ uneori pe suprafaţa exterioară a fundului sunt vizibile
urmele tăierii cu sfoara de pe discul roţii (pi. IV/1 ). Este posibil ca unele fragmente de margini
şi pereţi cu grosimea mică să aparţină unor oale lucrate la roata rapidă , canelurile generate
de turaţia rapidă a roţii fiind însă netezite înainte de ardere (pi. 111/10; pi, 11/7,8}. Ardere foarte
bună, uniformă, la brun, cărămiziu, mai rar cenuşiu . Ceramica lucrată cu mâna (pi. 1/5; pi.
IV/6,7). Pastă grosieră, deşi relativ compactă , degresată cu macroprundiş ori cioburi pisate.
Ardere incompletă, neuniformă , miezul este negru-cenuşiu iar suprafeţele sunt brune sau
cărămizii. S-au păstrat doar câteva funduri de oale.
3. CULCIU MIC - V61gy-Hât (corn. Culciu}
Oală întregibilă găsită în cursul cercetărilor din 1973, efectuate în acest punct de
către T. Bader (Secţiunea III, la -47 cm); nu cunosc alte detalii despre contextul în care a fost
găsită (pi. IV/8). Este lucrată cu mâna, iar marginea - foarte probabil - ajustată la roată. Pastă
grosieră. conţine cioburi pisate şi pietricele. Ardere relativ bună , uniformă (cărămiziu cu mici
pete cenuşii, pe suprafaţa interioară a marginii apare o bandă cenuşie) . Înălţime: 15,7 cm;
diametrul gurii: 13,2 cm; diametrul fundului: 11,6 cm. Formă uşor bitronconică , cu marginea
slab evidenVată. Pe linia diametrului maxim şi sub buză a fost trasată în pasta crudă câte o
linie orizontală lată. Se păstrează la Muzeul Judeţean Satu Mare, neinventariată .
4. DINDEŞTI (corn. Andrid)
Ca descoperire izolată, din perimetrul localităţii provine o oală de dimensiuni mici
(înălţime: 11 cm; diametrul gurii: 9,3 cm; diametrul fundului: 5 cm; pi. V/15), menţionată de
LAZIN, HEP 1990, nr. 14/c, p. 80. A fost lucrată la roata înceată , din pastă ce conţine
microprundiş. Bine arsă , aproape uniform (negru-cenuşiu}. Linia diametrului maxim se află
uşor deasupra înălţimii, marginea este uşor răsfrântă spre exterior, pornind direct din corpul
vasului. Ornament: în jumătatea superioară, fascicul de linii trasate în val unghiular, încadrat
de linii orizontale drepte.
acelaşi hotar sudic
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5. LAZURI - Râtul lui Bâla (corn. Lazuri)
în marginea nord-vestică a localităţii , pe un teren plan. Cercelân
sistematice efectuate de către Gh. Lazin (Muzeul Judeţean Satu Mare) între 1974-1977
1979-1981(LAZlN1981-1982, n. 2, p. 137). Vestigiile preistorice, Latene, din epoca romană
şi medievală timpurie au fost făcute cunoscute doar in mică măsură. În CGimpania 1979, în
Secţiunea III, a fost cercetată o l ocuinţă medievală timpurie, adâncită în pământ, dispunând
de o vatră din lut ars, făţuită (diametru 95 cm). Se remarcă bogăţia inventarului, deoarece
alături de ceramică au fost găsite un cercel de bronz cu corpul semilunar şi pandantiv stela'
(pi. Vll/15), împreună cu un brăzdar de fier pentru plug (LAZlN 1981-1982). Au fost publicate
doar cele două piese de metal. în depozitul Muzeului din Satu Mare, cel puţin până la ora
actuală, n-a fost posibil să regăsesc ceramica recoltată din acest complex. Din stratul de
cultură (secţiunea IV/1980) provin alte fragmente ceramice Au aparţinut unor oale lucrate la
roata înceată (pi. Vll/ 1-6, 10-13) sau cu turaţia rapidă (pi. Vll/7 9, 14). din pastă degresata
cu nisip, compactă, uniform arsă (nuanţe de cenuşiu şi cărămiziu) Pe fragmentele lucrate la
roata rapidă (inclusiv dintr-o margine de oală) sunt vizibile pe partea interioară canelurile
datorate turaţiei rapide a rotii. Fragmentele de margini se caracterizează prin buze
trapezoidale in secţiune, tăiate drept şi accentuat răsfrânte spre exterior. Ornamentul apare
pe fragmentele de pereţi : linii incizate, simple sau fascicule orizontale drepte ori vălurite,
uneori ultimele două motive fiind asociate.
6. RĂDULEŞTI (corn. Craidorolţ)
Probabil aşezare în grădina localnicei Ţurcaş Floare au fost găsite fragmente
ceramice provenite de la vase lucrate cu roata înceată, din lut degresat cu microprundiş.
ornamentate cu fascicule de linii orizontale trasate în val sau linii simple (pi. Vi8, 9; menpune
LAZIN, HEP 1990, nr. 23, p. 82).
7. SANISLĂU - Drumul spre Horea (corn. Sanislău)
Aşezare situată in stânga drumului dintre localităţile Sanislău şi Horea, la 1 km N-V
de Sanislău (pi. Vl/2). Lucrările vizând excavarea unui şanţ pentru drenaj au afectat o
aşezare neolitică , suprapusă de una medieval-timpurie. în iulie 1987, N. lercoşan (Muzeul
din Carei) a săpat o suprafaţă de 10 x 2 m, amplasată pe faţada sudică a unei margini de
dună , în porţiunea pe care la suprafaţa solului apare majoritatea materialului preistoric
Aşezarea medievală timpurie se întinde spre vest în raport cu locul sondajului. Menţiune
LAZIN, HEP 1990, nr. 24/b, p. 82. Toate informaţiile mi-au fost puse la dispoziţie de către
autorul sondajului, dl. N. lercoşan , căruia îi mu~umesc şi cu acest prilej.
Pe fundul secţiunii menţionate a fost identificată o mică porţiune dintr-o locuinţă
(latură ce măsoară 270 cm}, probabil de formă dreptunghiulară , cu colţuri rotunjite, orientată
N-S cu laturile mai lungi. De la adâncimea la care a fost delimitat (-62 cm), complexul se
adânceşte în stratul neolitic cu maximum 25 cm. Cel puţin în apropierea lui pare să existe un
strat de cultură medieval timpuriu. gros în medie de 30 cm (pi. Vl/1 ).
Deşi nu a fost cercetată nici măcar o treime din suprafaţa locui nţei, inventarul
(ceramică) este relativ bogat (se păstrează la Muzeul din Carei, lnv. nr. 7591-7601).
Ceramică lucrată la roata înceată (pi. V/3-7; pi. Vl/5-7). Este preponderentă cantitativ, fără
excepţie pasta a fost degresată cu nisip. Bine arsă , in nuanţe de brun, cărămiziu sau
cenuşiu . Au fost găsite fragmente de funduri, din pereţii unor oale şi un singur fragment de
margine, uşor răsfrântă spre exterior, cu buza tăiată drept (pi. V/7). Ornament: fascicule de
linii orizontale trasate în val, uneori asociale cu fascicule de linii orizontale drepte: linie
simplă , incizată adânc în zona fundului (pi. VIR). Ceramică lucrată cu mâna (pi. V/1 , 2). Mat
puţină, are pasta grosieră, degresată cu cioburi pisate. Incomplet arsă, neuniform, în nuanţe
de brun sau cenuşiu. Două fragmente de margini par să reprezinte acelaş tip de oală (pi.
V/1 ,2) . Fusaiolă globulară din lut fin, modelată cu mâna, bine arsă (negru-cenuşiu);
suprafaţa piesei a fost lustruită uşor (pi. Vl/3; diametrul: 4 cm; înălţime: 3,5 cm). Fusaiolă
lucrată din lut fin (cenuşiu-închis), ajustată la roată, formă bitronconică (pi. Vl/4; diametrul:
Aşezare situată
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3,5 cm; înălţime· 2 ,5 cm); este ornamentată simetric pe cele două jumătăţi cu câte o linie
dublă, incizată i n zig-zag. În umplutura locuinţei au fost găsite şi câteva fragmente de zgură
de fier. LAZIN, HEP, 1990, nr. 24/b, p. 82 presupun, pornind de la ceramică , existenţa unor
orizonturi cronologice distincte (sec. VI-VII şi VIII-IX), însă date sigure în acest sens nu
există.
oferă

Stadiul cercetării epocii medievale timpurii în spaţiul nord-vestic al României nu
suficiente puncte de sprijin efortului de a data mai strâns vestigiile acestei perioade,

fiind cunoscut şi faptul că în majoritatea situaţiilor demersul se sprijină doar pe ceramică2 · în
cazul de faţă ies din discuţie fragmentele ceramice descoperite la suprafaţa solului (Acâş ,
Răduleşti), a căror semnificaţie nu poate depăşi concluzia referitoare la existenţa unor
obiective medievale timpurii (foarte probabil aşezări ) în punctele respective.
O analiză insistentă reclamă ceramica descoperită în locuinţa de la Culciu Mare ~. Cu mai mult timp în urmă M Rusu a oferit contextul ceramic de aici, alăturat altor
descoperiri, ca exemplu pentru o posibilă pătrundere dinspre nora-vest a unui grup masiv de
slavi, spre sfârşitul sec. VII sau în sec. VIII {RUSU 1971 , p. 720-721 ). Ceramica din
inventarul lo cuinţei a fost menţionată împreună cu •... ceramică similară cu cea de tip
Praga.„· (RUSU 1971, n. 38, p. 721 ). Astfel de ceramică , lucrată cu mâna şi asociată cu mai
mulţi vălătuci de lut ars, a fost realmente găsită- la Culciu Mare, însă în punctul Zoldmeză
(Secţiunile V şi Vb din 1967, Muzeul Judeţean Maramureş, inv nr. 347, 348, 350-352).
Un termen de comparaţie pentru ceramica în discuţie îl poate constitui materialul
din aşezarea de la Lăpuşel, jud. Maramureş (situată pe aceeaşi vale a Someşului , la nici 30
km distanţă), datat- fără puncte de sprijin în alte categorii de inventar - in sec. VIII (STANCIU
1994). în cazul altei aşezar! din nord-vest, la Popeni-Cuceu. jud. Sălaj , materialul ceramic a
fost datat - de asemenea fără argumente irefutabile - în a doua jumătate a sec. VIII - prima
jumătate a sec. IX, mai probabil însă în cel din urmă interval°(STANCIU, MATEI 1994). Un
terminus post gyem pentru datarea ceramicii de la Culciu Mare ii reprezintă secolul VII
târziu, dată la care in Transilvania intracarpatică, probabil şi în nord-vest, începe să se
Impună ceramica lucrată la roată (STANCIU, MATEI 1994, p . 144-145). în cazul nostru,
categoriei lucrată la roata înceată ii revine proporţia majoritară (63 %), cea lucrată la roata
rapidă reprezintă un proces de 21 %, Iar cea lucrată cu mâna de 16 %.
Fără a insista asupra limitelor pe care le presupun statisticile realizate (în funcţie de
tehnica utilizată la modelarea vaselor) pentru materialul de la Lăpuşel , Popeni-Cuceu şi
Culciu Mare, rezultă totuşi dintr-o încercare de comparaţie câteva aspecte interesante (fig.
2). în mod clar la Lăpuşel domină ceramica lucrată cu mâna. iar în celelalte două aşezări cea
lucrată la roata înceată. Pe de altă parte, ceramica lucrată la roata rapidă este mai bine
reprezentată la Culciu Mare Cum sec. VIII ar putea fi caracterizat şi în cadrul Transilvaniei
prin proporţia dominantă a ceramicii lucrat la roată lnceată {STANCIU, MATEI 1994, p. 145).
poziţia cronologică a inventarului ceramic de la Culciu Mare ar putea fi fixată pe parcursul
acestui interval. Dacă luăm in consideraţie proporţia mai mare a ceramicii lucrată cu mâna
în aşezarea de la Lăpuşet. se poate presupune în cazul acesteia o datare mai timpurie
(prima jumătate a sec. VIII ?), iar în cazul celei de la Popeni-Cuceu (unde ceramica lucrată
cu mâna este mai puţină) o datare mai târzie {a doua j umătate a sec. VIII - prima jumătate a
sec. IX?).
·
Un element de distincţie intre aşezările de la Popeni-Cuceu şi locuinţa de la Culciu
Mare îl reprezintă ponderea ceramicii lucrată la roata rapidă, categoric mai bine reprezentată
la Culciu. Nu există motive de îndoială în legătură cu prezenţa ceramicii lucrată la roata
rapidă în aşezările menţionate deja. La Lăpuşel a fost găsit un singur fragment de margine,
identic prin conformaţie şi ornament marginilor lucrate la roata înceată (STANCIU 1994a, pi.
Vtf11, p. 280). La Popeni-Cuceu nu a fost sesizată existenţa unul alt orizont cronologic în
afara celui medieval timpuriu. Dacă presupunerea mea este întemeiată , la Culciu Mare
locuinţa medieval-timpurie a suprapus o groapă din epoca romană . o parte din umplutura
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acesteia fiind sesizată pe fundul locuinţei (pământ ars). Ar fi oosibil ca in acest caz fragmer.1
ceramice din groapă să fi ajuns în umplutura locuinţei însă, în mod obişnuit, din aceste groo
lipsesc fragmente ceramice. iar în porţiunea unde a fost efectuatâ săpătura nu au apan
cioburi caracteristice epocii romane (la lăpuşel şi Lazuri gropile cu pereţii arşi apar !a·
anumită distanţă în raport cu locuin\ele). Pe de altă parte, fa Lazuri- Lu bi Tag au Io~
cercetate câteva complexe medievale timpurii (databile probabil în sec. IX-X) în cari
ceramica lucrată la roata rapidă este foarte bine reprezentată (material în curs de prelucrare
menţiune STANCIU 1996, p. 72).
în cazul Transilvaniei - deşi datele sunt parţial nesigure - se pare că în sec. VII 1
fost utilizată o cantitate variabilă de olărie lucrată la roata rapidă, cantitativ mult inferioara
celei modelată pe roata înceată, răspândindu-se însă în secolul următor3 Din acest puoo
de vedere, măsura în care este prezentă această categorie ceramică în locuinţa de la Culai.
Mare poate indica mai degrabă sec. IX.
Profilurile marginilor de oale găsite la Culciu Mare seamănă foarte mult celor de~
Popeni-Cuceu, ramarcănd spre exemplu marginile accentuat profilate (pi. 11/1,5, peni!'
comparaţie STANCIU, MATEI 1994, pi. 111118-21 ; pi. IV/14), care în aşezarea de la Lăpuşel
mai timpurie, lipsesc. Un interes aparte prezintă un fragment din partea superioara a ure
oale cu o margine a cărei conrormaţie poate fi regăsită spre exemplu în materialul datai :a
Cluj-Mănăştur in sec. X-XI (fAMBOR, MATEI, HALASU 1981, pi. 1115, p. 135) sau în cel datai
la Biharea - Grădina SA în sec. XI-XIII (DUMITRAŞCU 1994, pi. CXXlll/6). Deşi pro'll"
dintr-un teritoriu mai îndepărtat (oricum posibile legături nu pot fi excluse), sunt important~
pentru datarea inventarului ceramic al locuinţei în discuţie analogiile din zona Kesz!hely.
Zalavar/Ungaria. mai ales că ele provin din complexe bine datate. într-o groapa cercetata ·r
aşezarea de pe insula Borjuallâs (dependentă de o reşedinţă fortificată , cu biserică ş;
necropolă), urnplută spre anul 860, se asociază majoritatea profilurilor de margini existente
in complexul de la Cufciu Mare, insistând asupra marginior puternic profilate, menţionate ma
sus (MOLLER 1994. groapa 1982/24, p. 72, 75, pi. 4/2-16, p. 73; p. 80-81). Profiluri
asemănătoare, cu o analogie perfectă pentru marginea de la pi. 11/1, apar şi în groapa dublă
1980/3-4, acoperită abia după sfârşitu l sec. JX,(MOLLER 1994, p. 75, 77; pi. 5/8-13. p. 74
pl. 6, p. 76; pl. 7/1-12, p. 78). Ceramica de aici a fost lucrată aproape exclusiv la reala
înceată, cea rnodelată cu mâna apare foarte rar; un singur vas a fost lucrat la roata rapidă
(MULLER 1994, p. 81).
intre ceramica de la Culciu Mare şi cea din aşezările de fa Lăpuşel şi Popeni-Cuceu
există o diferenţă şi în ceea ce priveşte ornamentul. La Culciu sunt bine reprezentate liniile
simple, late, incizate în pasta moale. care par să acopere o mare parte din corpul vasului, in
timp ce la Lăpuşel apar doar fascicule de finii trasate cu „pieptenele" (STANCIU 1994a). La
Popeni-Cuceu sunt atestate şi liniile simple. însă în măsură mai mică comparativ c~
materialul de la Culciu (STANCIU, MATEI 1994). Este posibilă manifestarea unei tendinţe a~
simplificare a ornamentului, respectiv impunerea liniilor simple, în cazul materialului mai
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târziu. Situaţia a fost constatată în unele zone ale Moraviei şi explicată prin utilizarea în sec.
IX evoluat a unei roti perfecţionate, cu turatie rapidă (STANA 1994, p. 16).
Din comparaţia materialului ceramic de la Culciu Mare cu cel din aşezarea de la
Lăpuşel (situată practic în aceeaşi microzonă) au rezultat diferenţe care sprijină cel puţin o
plasare cronolog i că relativă, în sensul unei poziţii mai târzii a complexului ceramic de la
Culciu . în virtutea detaliilor subliniate. reţinând încă o dată analogiile pentru profilurile
marginilor de oale, datarea locuinţei de la Culciu Mare în a doua jumătate a sec. IX, eventual
sec. X timpuriu , mi se pare foarte posibilă .
Presupun că fragmentele ceramice găsite în stratul de cultură al aşezării de la
Lazuri - .Râtul lui Bela" şi materialul ceramic (inedit) recoltat din locuinţa medievală timpurie
cercetată în acelaşi punct reprezintă acelaşi orizont cronologic. Cum s-a arătat din această
locuinţă provin un brăzdar de plug şi un cercel de bronz (turnat) cu corpul semilunar şi
pandativ stelat, tipul llc Cilinska (CILINSKA 1975, p. 71-72). Brăzdarul poate fi datat pe un
interval mai lung, însă pentru cercel s-a propus sec. al Vlll-lea, cel târziu primele decenii ale
sec. IX (LAZI N 1981-1982). Cele mai bune analogii pentru cercel le reprezintă o piesă
descoperită în aşezarea de la Karcsa (nord-estu l Ungariei, pi. Vll/8, după BUD1NSKYKRICKA 1980, fig. 21/4, p. 51) şi una apărută în necropola tumulară slavă de la Kralovsky
Chl'mec (colţul sud-estic al Slovaciei, pi. Vll/16, 17, după BUDINSKY-KRICKA 1950, fig. 53,
p 71 ; BUDINSKY-KRICKA 1980, fig. 21/1 , p. 51 )4, ambele datate in sec. VIII - începutul sec.
IX (BUDINSKY-KRICKA 1980, p. 71 ). Este posibil totuşi ca durata pe care au circulat aceşti
cercei în Europa sud-estică să fi fost ceva mai lungă , acoperind i n întregime sec. IX
(FIEDLER 1992, p. 178). Cerceii menţionaţi sunt foarte asemănători unui exemplar găsit în
mormântul 55 al necropolei de la Devnja/Bulgaria, a cărui datare în sec. IX târziu nu este
exclusă (FIEDLER 1992, pi. 102/17; p. 178). Chiar şi la KrâlovsJ<Y Chl 'mec înmormântările
au continuat în a doua jumătate a sec. IX şi începutul sec. X (BUDINSKY-KRICKA 1980, p.
71). Ţinând cont şi de faptul că ceramica lucrată la roata rapidă pare să fie bine reprezentată
în aşezarea de la Lazuri - Râtul lui Bela, posibilitatea de a extinde datarea - măcar a unor
complexe - şi în a doua jumătate a sec. IX merită a fi luată în discuţie .
Conform unei menţiuni că la Culciu Mic - Yolgy-HâULa gropile de siloz au fost
descoperite, în afara vasului întregibil (pi. IV/8) şi alte fragmente ceramice medievale timpurii
(cel puţin deocamdată neidentificate în depozitul Muzeului din Satu Mare). fiind vorba aşadar
despre o aşezare (LAZJN, HEP 1990, nr. 11, p. 80). Vasul (lucrat cu mâna şi probabil
marginea ajustată la roată) a fost datat în sec. IX, eventual începutul sec. X (LAZIN, HEP
1990, n. 11 , p. 80). Forma lui trimite însă spre ceramica lucrată cu mâna din mediul cimitirelor
avare, unde oale cu un profil foarte asemănator reprezintă o apariţie comună (spre exemplu
analogii într-o zonă apropiată la CSALLANY 1958, pi. X/4; pi. Xl/6, 1O) sau slavo-avare
(analogii, inclusiv pentru ornament, la Devlnska Novâ Ves, cf. ESNER 1952, spre ex. pi.
2213-5; pi. 24/8; pi. 60/5, 8). În virtutea analogiilor semnalate poate fi admisă o datare mai
timpurie a vasului (sec. VIII?) decât cea propusă mai demult.
Referitor la aşezarea identificată la Sanis l ău , pe baza materialului recoltat dintr-o
singură locuinţă nu se poate presupune existenţa a două niveluri cronologice distincte (sec.
VI-VII şi VIII-IX, cum presupun LAZIN, HEP 1990, nr. 24/b, p. 82). Apariţia fragmentelo r
ceramice lucrate la roată şi ornamentate (pi. V/3-6) condiţionează datarea complexului cel
mai devreme în sec. VII.
Profilul vasului descoperit izolat în hotarul localităţii Dindeşti (lucrat la roată. pi.
V/15) este în general asemănător celui al oalelor slave timpurii de tip Praga, o legătură în
această direcţie fiind posibilă. O analogie foarte bună o oferă un vas intregibil, lucrat cu
mâna şi neornamentat, descoperit într-o locuinţă din aşezarea slavă timpurie de la Lazuri l.Y.lll..Tug (material inedit, în curs de prelucrare, săpături efectuate de Gh. Lazin în 1977).
Analogii pentru vasul de la D indeşti pot fi găsite în inventarul ceramic de aceeaşi factură
descoperit în necropole sau aşezări din Slovacia datat e in principal în sec. V I I
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(REJHOLCOVA 1990, pi. XXll/ 14, p. 407; FUSEK 1994, pi. LVll/4, p. 244-246). Dată fiind
starea de conservare a vasului, nu este exclus ca el să provină dintr-un complex funerar.
Cum s-a arătat deja, posibilitatea unor datări mai strânse, bine argumentate, în
cazul materialului ceramic prezentat, este în mod obiectiv limitată. În acest scop am
accentuat comparaţia cu materialul cunoscut din două aşezări medievale timpurii (parţial
cercetate) situate de asemenea în spaţiul nord-vestic românesc (Lăpuşel , jud . Maramureş şi
Popeni-Cuceu, jud. Sălaj). Utilitatea demersului de faţă poate fi justificată printr-o recentă
trecere în revistă a descoperirilor medievale timpurii din judeţul Satu Mare care, înainte de
toate, pune în lumină nivelul minimal al cunoştinţelor noastre referitor la problematica acestei
epoci în zonă (LAZIN, HEP 1990). Cu siguranţă situaţia se datorează lipsei acelor
componente care să fi asigurat aplicarea unui program bine articulat de cercetare
arheologică în această direcţie. Faptul este cu atât mai regretabil cu cât teritoriul
corespunzător judeţului Satu Mare - marcat de importante căi de legătură între Transilvania
intracarpatică şi bazinul superior al Tisei, adică văile râurilor Someş şi Crasna - ar putea
contribui la mai buna cunoaştere a realităţilor medievale timpurii din bazinul carpatic.
Fruhmittelalterliche funde aus dem Kreis Satu Mare
(Zusammenfassung)

Mit dieser Gelegenheit werden einige frOhmittelalterliche Entdeckungen vorgefOhrt,
die auf dem Gebiet des Kreises Satu Mare gemacht und ausnahmslos bereits în der
Fachliteratur (LAZIN, HEP 1990) erwăhnt wurden, ohne jedoch von einer ausfOhrlichen
Untersuchung und hauptsăchlich ohne von den Zeichnungen des Materials (Keramik), dort
wo es der Fall ist, und von jenen der untersuchten archăologischen Komplexe begleitet zu
werden. Zum Zeii handelt es sich um die an der Oberflăche gefundene (Acâş , Răduleşti)
oder zufăllig entdeckte (Dindeşti) Keramik; eine besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch
das Material, das im Laufe systematischer Untersuchungen (Lazuri - „Râtul lui Bela'', Culciu
Mic, aus der teilweise untersuchten Wohnung von Sanislău und vorrangig jenes aus der
vollstăndig freigelegten Wohnung von Culciu Mare) zutage gef6rdert wurde.
Die keramischen Fragmente von Acâş und Răduleşti (Taf. V 10-14, 8, 9), auf der
handgetriebenen Scheibe aus mit Sand und Steinchen vermischter Paste geformt, erlauben
nur eine breite chronologische Eingliederung (8 . -9. Jh . ) und geben die Existenz
frOhmittelalterlicher Siedlungen in diesen Punkten an.
ln Culciu Mare (im Tal des Someş) wurde 1967 eine von Oberschwemmungen
teilweise zerstorte Wohnung untersucht. Sie wurde zu mehreren Malen erwăhnt und als eine
Wohnung dargestellt, die Ober einen în die SOdwestwand eingelassenen Herd verfOgte (Taf.
I). Wie die Form des angeblichen Herdes, aber auch das Profil A-A1 (Taf. I), zeigen , handelt
es sich um eine rechteckige Grube mit gebrannten Wănden, die sich unter der
fruhmittelalterlichen Wohnung befindet (sie stammt sehr wahrscheinlich aus der
spătkaiserlichen Zeit, mit Analogien im gesamten Becken der Oberen Theil?.). Das Inventar
der Wohnung besteht Bio!?. in Keramik. Zum grbl?.ten Teii gehbrten die keramischen
Fragmente zu Gefăl?.en, die auf handgetriebenen Scheibe geformt worden waren (Taf. 1/13, 6; taf. li; Taf. III; Taf. IV 3, 4), aus einer mit Sand und Steinchen gemagerten Paste (sehr
selten auch mit einer geringen Menge zerstobener Scherben), unvollstăndig gebrannt, în
Braun-, Grau- und ziegelfarbenen Tonen. Es sind ausschliel?.lich mittelgrol?.e und grol?.e
Tbpfe vertreten, mit dem grbl?.ten Durchmesser in der oberen Hălfte der Hbhe, mit dem
Randdurchmesser spOrbar grbl?.er als jener des Bodens. Die Verzierung -spezifisch fQr die
frOhmittelalterliche Keramik - sondert sich durch das Auftreten von einfachen, breiten Linien
ab, gerade oder gewellt. Die auf der fuBbgetriebenen Scheibe geformte Keramik (Taf.
1/4; Taf. IV/1, 2, 5): sehr kompakte Paste, mit Sand vermischt, manchmal auch mit Steinchen.
Es·sind nur Topfbbden erhalten, mit ausgeprăgten Kanneluren auf der lnnenseite; manchmal
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sind auf der Aur..enseite des Bodens die Spuren der Loslosung mit einer Schnur von der
Topferscheibe sichtbar (Taf. IV/1 ). Die Brennung ist sehr gut, gleichmăf1ig , braun oder
ziegelfarben. Oie mit der Hand geformte Keramik (Taf. 1/5; Taf. IV/6, 7) kennzeichnet sich
durch gror..e Paste, mit Sand, Steinchen oder zerstampften Scherben vermischt. Die
Brennung war unvollstăndig (schwarz-graue Mitte, braune oder ziegelfarbene Oberflăchen).
Es sind nur einige Topfboden erhalten.
ln Culciu Mic, dem Punkt "Volgy-Hat", wurde im Laufe der Forschungen von T.
Bader 1973 (die eine bronzezeitliche Siedlung betrafen) ein Topf entdeckt, dessen Korper
mit der hand geformt und dessen Rand mit dem Rad zugerichtet wurde (taf. IV/8). Die Paste
ist grob (enthălt zerstampfte Scherben und Steinchen), die Brennung gleichmăll.ig
{ziegelfarben mit kleinen grauen Flecken).
Als isolierter Fund auf dem Gebiet der Ortschaft Dindeşti stammt ein ganzer Topf
von kleinen Ausmar..en (Taf. V/15). Er wurde auf der handgetriebenen Scheibe geformt, aus
einer Paste mit Sand und kleinen Steinchen, gut gebrannt, fast gleichmăll.ig (schwarz-grau).
ln der oberen Hălfte ist er mit einem Band eckig-gewellter Linien verziert, die von geraden
horizontalen Linien begrenzt werden.
.
ln Lazuri, dem Punkt .Râtul lui Bela", erforschte Gh. Lazin zwischen den Jahren
1974-1977, 1979-1981 mehrere Keramikofen aus spatkaiserlicher Zeit. Es wurde auch eine
fruhmittelalterliche Wohnu ng entdeckt, aus deren Fullung ein Pflugeisen und ein
Bronzeohrring mit Sternanhănger stammen (LAZIN 1981 -1982). Leider blieben der Plan der
Wohnung und das keramische lnvetar unveroffentlicht; wir wissen nur, dall. die Wohnung
Ober einen Herd verfugte. Im Depot des Museums Satu Mare konnte ich die Keramik aus
diesem Komplex nicht flinden , darur identifizierte ich mehrere Scherben aus dem Schnitt
IV/1980. Sie gehorten zu Topfen, die aut der handgetriebenen (Taf. Vl /1-6, 10-13) oder auf
der fur..getriebenen Scheibe (Taf. Vfl/7, 9, 14) geformt worden waren , aus mit Sand
gemagerter Paste, verhăltnismăll.ig gleichmăll.ig gebrannt (Grau - und ziegelfarbere Tone).
Auf den Fragmenten, die auf der tur..getriebenen Scheibe geformt worden waren, sind
Kanneluren wegen des schnellen Drehens der Scheibe sichtbar. D ie fOr die
fruhmittelalterliche Zeit typische Verziemng erscheint auf den Wandfragmenten.
ln Sanislău , in der Năhe der Strall.e nach der Ortschaft Horea , fOhrte eine
Rettungsgrabung aus dem Jahre 1987 (N. lercoşan, Museum Carei) auch zur teilweisen
Freilegung einer frOhmittelalterlichen Wohnung (Taf. Vl/1, 2). lhr Inventar bestand
ausschlie151ich aus Keramik, die aut der handgetriebenen Scheibe geformt wurde (Taf.
Vf3-7; Taf. Vl/5-7), die mengenmăll.ig vorherrscht, mit Sand gemagerte Paste, gleichmăll.ig
gebrannt, in Braun-, Grau-, und ziegelfarbenen Tonen, und mit der Hand geformter
Keramik (Taf. V/1, 2), diese aus grober Paste, gemagert mit zerstampften Scherben,
unvollstandig gebrannt, in Braun-, oder GrautOnen. Es wurden auch zwei Spinnwirteln aus
Ton gefunden (Taf. Vl/3, 4).
Der Stand der Erforschung der fruhmittelalterlichen zeit im Nordwesten Rumăniens
bietet nicht genugend Anhaltspunkte far den Versuch, die Oberreste dieser Zeit genauer zu
datieren, auch angesichts der Tatsache, dall. der Versuch sich în den meisten Făllen nur aut
die Keramik stOtzt. ln diesem Sinne betonte ich den Vergleich mit dem bekannten Material
aus zwei fruhmittelalterlichen Siedlungen (zum Teii untersucht) aus derselben Nordwestzone
{lăpuşel , Kreis Maramureş, und Popeni-Cuceu, Kr eis Sălaj) . Eine eingehende
Untersuchung benotigt das keramische Inventar der Wohnung von Culciu Mare. Froher
datierte M. Rusu das hiesige keramische Kontext gegen das Ende des VII. oder ins VIII. Jh.
(RUSU 1971 , S. 720-72 1). Er erwăhnte auch mit der Hand geformte Keramik von Type Prag;
solche Ware wurde tatsăchlich in Culciu Mare gefunden, aflerdings nicht in der FOllung der
besprochenen Wohnung, sondern an einem anderen Punkt (Zoldmezo). Einen Vergleich far
das keramische Inventar der Wohnung kann das Material aus der Siedlung von Lăpuşel
bieten, das ebenfalls im Someştal liegt, in knapp 30 km Entfernung, die ins VIII. Jh. datiert
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wird, vielleicht dessen erste Halfte (STANCIU 1994). und jenes aus der Siedlung vor
Popeni-Cuceu, die in die zweite Halfte des VIII. - erste Hălfte des IX. Jh. datiert wird
(STANCIU. MATEI 1994). Ein terminus post quem tor die Datierung der Keramik von Culciu
Mare bildet das spate VII. Jh„ Zeit, von der an die auf der handgetriebenen
Scheibe
1
geformte Keramilk im innerkarpatischen Siebenburgen, wahrscheinlich auch im Nordwesten
Rumăniens . sich durchzusetzen beginnl (STANCIU, MATEI 1994, S. 144-145). Eine
Untersuchung der Verhăltnisse zwischen den verschiedenen keramischen Kategorien (die
infolge der Mode llierungstechnik voneinander abgegrenzt werden) unterstreicht die
Unterschiede zwlschen den drei bereits erwăhnten Siedlungen (Abb. 2). Da der
nordwestliche Raum im VIII. Jh. durch das Vordringen der auf der handgetriebenen Scheibe
geformten Keramik charakterisiert werden konnte, konnte die chronologische Lage des
Materials von Culciu Mare im Rahmen dieser zeitspanne festgelegt werden. Anscheinend
wurde im Falle des innerkarpatischen Siebenburgen, sehr wahrscheinlich auch im
Nordwesten Rumaniens, im VIII. Jh. eine schwankende Menge von auf der ful1getriebenen
Scheibe geformten Topferwerk verwendet, das mengenmăl1ig dem aut der handgetriebenen
Scheibe geformten stark unterlegen war, die sich jedoch im nachsten Jahrhundert
verbreitete (STANCIU. MATEI 1994, Anm. 44, S. 144). Von diesem Standpunkt aus kann das
MaB, in dem diese keramische Kategorie in der Wohnung von Culciu Mare auftritt (ein
Prozemtsatz von 21 %), eher das IX. Jh. angeben.
Oie Profile der Topfe von Cutciu Mare i:ihneln stark mii jenen von Popeni-Cuceu,
wobei z.B. die stark profilierten Rander hervorzuheben sind (Taf. 11/1, 5), die in der Siedlung
von Lăpuşel . die frOher zu datieren ist, fehlen. Ein besonderes lnteresse bietet ein Fragment
aus dem oberen Teii eines Topfes, mit einem Rand, dessen Aussehen z.B. im Material von
Cluj-Mănăştur, das ins X.-XI. Jh. datiert wird, wiederufinden ist (IAMBOR, MATEI, HALASU
1981, Taf. 11/5, S. 135), oder in jenem von Biharea, das ins XI. - XII . Jh . datiert wird
(DUMITRAŞCU 1994, Taf. CXXlll 6). Obwohl aus einer entfernteren Gegend stammend
(mogliche Verbindungen konnen irnmerhin nicht ausgeschlossen werden), sind die
Analogien aus der Gegend Keszthely-Zalavar/Ungarn tor die Datierung der hier
besprochenen Keramik von Bedeutung, insbesondere da sie aus gut datierten Komplexen
stammen. Rănderprofile , die mit jenen von Culciu Mare identisch sind, gibt es in zwei Gruben
aus dem fruhmittelalterlichen Komplex auf der lnsel Borjtlâllas (MULLER 1994). Eine der
Gruben wurde um das Jahr 860 aufgefOllt, die andere erst nach dem Ende des IX. Jh. Fur
die Wohnung von Culciu Mare mur.. das Vorherrschen der Verzierung aus einfachen , breilen
Unien unterstrichen werden, die in Lăpuşel nicht vorkommt und in Popeni-Cuceu schwach
vertreten ist. Es besteht die Moglichkeit einer Tendenz der Vere1nfachung der Verzierung,
bzw. der Durchsetzung der einfachen Linien im Falie des spăteren Materials, Lage die in
einigen Gegenden Măhrens festgesteHt wurde (STANA 1994, S. 16). Oie gesamtheit der
oben erwi:ihnten Daten unterstutzt die Oatierung der Wohnung von Culciu Mare ins IX. Jh,
sehr wahrscheinlich an das Ende des JX. -Anfang des. X. J h.
lch nehme an. dal1 die keramischen Fragmente von Lazuri - . Râtul lui Bela" einen
ăhnlichen chronologischen Horizont darstellen wie die hier untersuchte Wohnung. Wie
bereits gezeigt, stammen aus der Wohnung ein Pflugeisen und ein Bronzeohrring vom Typ
llC Cilinska. Oas Pflugeisen kann in eine breitere Zeitspanne datiert werden , tor den Ohrring
wurde jedoch das VIII. Jh. vorgeschlagen, spătestens die ersten Jahrzehnte des IX. Jh.
(LAZIN 1981-1982). Die besten Analogien fUr den Ohrring bielet ein in der Siedlung von
Karcsa (Nordos ten Ungarns, Taf. VII 18) entdecktes Stuck . sowie eines aus der
Hugelnekropole von Krâlovsky Chl'mec (SOdostecke der Slowakei, Taf. Vll/16, 17), beide ins
Vlll.-Anfang des IX. Jh. datiert. Es ist moglich. dar.. die Dauer des Verkehrs dieser Ohrringe
in Sudosteuropa etwas lănger war und das gesamte IX. Jh. umfaP..te (FIEDLER 1992, Taf.
178). Die erwahnten Ohrringe sind mit einem Exemplar sehr ăhnlich, das im Grab 55 der
Nekropole von Devnja/Bulgarien gefunden wurde, dessen Datierung ins spate IX. Jh. nicht
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ausgeschlossen ist (FIEDLER 1992, Taf. 102/17; S. 178). Sogar în Kralovsky Chl'mec
wurden die Begrabungen în der zweiten Hălfte des IX. und zu Beginn des X. Jh. fortgesetzt
(BUDINSKY-KRICKA 1980. S. 71) , Wenn man auch in Betracht zieht , dar.. die auf der
fuf!getriebenen Scheibe geformte Keramik in der Siedlung von Lazuri gut vertreten, zu sein
sche.int, verdient die M6g1ichkeit Beachtung, die Datierung wenigstens einiger Komplexe
auch in die zweite Hălfte des IX. Jh. auszudehnen.
Bezi.iglich der Sanislău identifizierten Siedlung kann aufgrund des in einer einzigen
Wohnung entdeckten Materials die Existenz zweier verschiedener chronotogischer Niveaus
nicht angenommen werden, wie es frOher geschah (LAZIN, HEP 1990, Nr.24 b,S.82). Das
Auftreten von auf der Topferscheibe geformter und verzierter Scherben bedingt die
Datierung des Materials frOhestens ins Vll.Jh. Der in Culciu Mic entdeckte Topf (Taf.IV.8),
wahrscheinlich zusammen mit anderen Scherben (LAZIN, HEP 1990, Nr.11, S.80), weist
durch seine Form auf die mit der Hand gearbeiteten Gefăl!.e aus dem Milieu der awarischen
Graberfelder hin, woTOpfe mit sehr ăhnlichem Profil eine gE!wăhnliche sind (z.B. Analogien
in einer nahegelegenen Gegend bei CSALLĂNY 1958,Taf. IX/4; Taf.Xl/6, 1O), oder auf
slawische - awarische G.răberfelder (Analogien einschliel!.lich fOr die Verziernug in Devinska
Nova Ves, nach EISNER 1952, z.B. Taf.22/3-5; Taf.24/8 ; Taf.60/5, 8). Aufgrund dieser
Analogien ki:innte einer frOhere Datierung des Gefăr..es (Vlll.Jh?) angenommen werden, als
die fruher vorgeschlagene (IX.-X.Jh., nach LAZIN , HEP 1990, Nr.11 ,S.80).
Das Profil des isoliert în der Ortschaft Dindeşti eritdeckten Gefăr..es (das auf der
handgertriebenen Scheibe geformt wurde, Taf.V/15) ist im allgemeinen jenen der frOhen
slawischen Tăpfe vom Typ Prag ăhnlich, wobei eine Verbindung in diese Richtung rnoglich
ist Eine sehr gute Analogie bietet ein wiederherstellbares, mit der Hand geformtes und
unverziertes Gefăr.. , das în einer Wohnung in der frOhslawischen Siedlung von Lazuri. dem
Punkt .Lubi Tag" entdeckt wurde (unverăffentlichtes Material, in Verarbeitung befindlich,
Grabungen von Gh.Lazin 1977). Analogien tor das Gefăf!. von Dindeşt i konnen im
gleichartigen keramischen Inventar aus Grăberfeldern oder Siedlungen aus der Slowakei
gefunden werden. die hauptsăchlich ins Vll.Jh. datiert werden (REJHOLCOVA 1990. Taf.
XXll/14, S407; FUSEK 1994, Taf.LVll/4 , S.244-246). Wegen des Konservierungszustandes
des Gefar..es ist es nicht ausgeschlossen. dar.. es aus Grabkomplex stammt.
Oie Nutzlichkeit des vorliegen<1en Versuches kann einer unlăngst durchgetohrten
Oberblick Ober die frumittelalterlichen Funde im Kreis Satu Mare gerechtfertig werden, der
vor aliem das niedrige Niveau unserer Kenntnisse Ober die Problematik dieser Zeit in dieser
Gegend hervorhebt (LAZIN, HEP 1990). Sicherlich ist diese Lage auf das Fehlen jener
Bestandteile zurOckzufUhren, die die DurchfOhrung eines gut strukturierten Programms
a rchăologischer Forschung in dieser Richtung sichern wurden . Dies ist umso
bedauerlicher,als das Gebiet dieses Kreises -mit bedeutenden Verbindungswegen zwischen
dem innerkarpatischen SiebenbOrgen Uilld dem oberen Theif1becken,d.h. den Tăiem der
FIOsse Someş und Krasna-zur besseren Kenntnis der frOhmittelalterlichen Realităten im
Karpatenbecken beirtragen kănnte.
Obersetzt von Ligia Ruscu

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1.
Abb. 2. Keramik %: Lăpuşel (Kreis Maramureş), Popeni - Cuceu (Kreis Sălaj), Culciu Mare
(Kreis Satu Mare).
Taf.1. Culciu Mare - „Boghi laz": a geackerter Boden. b. schwarz~raue Erde. c .
schwarzbraune Erde. d. gelbe gebrannte Erde. e. gelber Ton. f. gebrannte Erde. Keramik:
mit der Hand geformt (5); auf der handgetriebenen Scheibe geformt (1 -3, 6); auf der
fuBgetriebenen Scheibe geformt (4).
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Taf. .11. - Culciu Mare - „ Boghilaz": auf der handgetriebenen Scheibe geformte Keramik.
Taf. III. - Culciu Mare - „ Boghilaz": auf der handgetriebenen Scheibe geformte Keramik.
Taf. IV. - Culciu Mare - „ Boghilaz" : Keramik: mit der Hand geformt (6, 7); auf der
handge1riebenen Scheibe geformt (3, 4); auf der fuBgetriebenen Scheibe geformt (1, 2, 5);
Culciu Mic (8).
•
Taf. V. - Sanislău - „StraBe nach Horea". Keramik: mit der Hand geformt (1, 2); auf der
handgetriebenen Scheibe geformt (3-7). Acâş : auf der handgetriebenen Scheibe geformte
Keramik (10-14). Răduleşti: auf der handgetriebenen Scheibe geformte Keramik (8, 9).
Dindeşti

(15).

Taf. VI. - Sanislău - „StraBe nach Horea". a. Sandstreifen. b. schwarzgraue Erde. c.
braungraue Erde. d. archăologisch steriler Boden. Auf der handgetriebenen Scheibe
geformle Keramik (5-7).
Taf. VII.- Lazuri - „Râtul lui Bela". Keramik: auf der handgetriebenen Scheibe geformt (1·
6, 10-13); auf der ful1getriebenen Scheibe geformt (7, 9, 14 ); Bronzeohrring (15). Krâlovsky
Chl'mec (16, 17). Karcsa (18).
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Note
1. Număru l de ordine corespunde celui de pe hartă.
2. Câteva aspecte privind datarea ceramicii medievale timpurii din nord-vestul României la
STANCIU 1994a, p. 308-313; STANCIU, MATEI 1994, p. 140-148.
3. Pentru referiri succinte la datele existente vezi STANCIU, MATEI 1994, n. 44, p. 144. O
situaţie mai clară în această privinţă pare să existe la Iernut, jud. Mureş, unde ceramică
lucrată sigur la roata rapidă apare într-un orizont databil - cu ajutorul a trei pinteni - până spre
mijlocul sec. IX (datorez mulţumiri pentru informaţiile d-lui Călin Cosma, Institutul de
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca).
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4 . Cele trei piese sunt cvasi-identice. Din păcate nu am putut compara dimensiunile,
neavând acces la prima menţiune a cercelului de la Karcsa (P Kazacsayne
Gnandt, Sz6rvănyos szalv leletek Karcsăr61. in A Miskolci Herman Ott6 Kbzlemeoyei, 12.
1955, p. 24-27), iar pe cel de la Krălovsky Chl'mec autorul descoperirii ii prezintă fără
precizări (în text sau grafice) referitoare la mărime. Pe desenul existent la' PROFANTOVA
1992, pi. 39/86, p. 753 (pentru piesa din Slovacia) apare scara grafică , după care lungimea
totală a cercelului ar fi de 45 mm. Dacă nu a intervenit cumva o greşeală , atunci ar rezulta că
cercelul de la Lazuri (lungime totală 33 mm) este mai mic decât celelalte două piese. Altfe~
mai ales că punctele de descoperire sunt foarte apropiate, am putea lua în consideraţie
posibilitatea de a fi fost produşi în acelaşi atelier, localizabil poate cumva in zona cotului Tisei
Superioare.
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PI. I. Culciu Mare - „ Boghilaz" . a. Pământ arat. b. Pământ negru-cenuşiu . c. Pământ brunnegricios d. Pământ galben, ars. e. Argilă galbenă f. Pământ ars. Ceramică : lucrată cu mâna
(5); lucrată la roata înceată (1 -3, 6); lucrată la roata rapidă (4)
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PI. li. Culciu Mare - „ Boghilaz" . Ceramică lucrată la roata înceată.
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PI. III. Culciu Mare - „Boghilaz".

Ceramică lucrată

la roata înceată .
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PI. IV. Culciu Mare - „Boghilaz". Ceramicâ lucrată cu măna (6, 7); lucrată la roata înceată
(3, 4); lucrată la roata rapidă (1 , 2, 5). Culciu Mic (8).
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PI V. Sanislău - „Drumul spre Horea". Ceramică lucrată cu mâna (1, 2); lucrată la roata
înceată (3-7); Acâş: ceramică lucrată la roata înceată (10-14). Răduleşti: ceramică lucrată
laroataînceată

(8, 9).

Dindeşti

(1).
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PI. VI. Sanislău - „Drumul spre Horea". a. Lentilă de nisip. b. Pământ negru-cenuşiu
Pământ brun-cenuş iu d. Sterilul arheologic. Ceramică lucrată la roata înceată (5-7).
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PI. VII. Lazuri. „Râtul lui Bela". Ceramică lucrată la roata înceată (1-6, 10~13 ); lucrată la
roatp r~idă (7, 9, 14); cercel bronz (15). Kralovsky Chl'mec (16, 17). Karcsa (18).
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ISTORIE
Colonizarea rutenilor În

Maramureş

În sec. XV-XVI
Marius Diaconescu

Aşezarea ru teniior în Ma ramu reş a fost 1..1 11p roces continuu cu o intensitate va ria bilă

rle-a lungul a cfll eva seco1f: Fenomenu l a marca t ::irofund evolu tia istori ca a

soc i etaţi i

rnaramureşi::me În gEJneral nu poate fi delimitat de cel petrei:ut 'i n corn1ta1eie vecine Bereg.
ung ~ a Imigrarea ru t endnr in te rit oriu l fosculu1 regat med ie val unga r a g e n e rat o
1storrograf1e vasta. cu opin ii divergen te 1 . Procesul a fost anal1La t 1n f.Jen eral. pe ansamblul

prezentei rutenilor în Ungaria Doar monogr3fi1le regionale au rel.şt t p3rt1;:il sa contrneze o
11nag1ne mai apropia tă de re.a litate . Datont<'l ponderii romani lor în com1latul Maramur e ş .
ipotezele istoricilor nu au scapat de i nfluenţa aspectului politic al pronlemei B-elay Vilmos.
autorul unei monografii a Maramureşului2, care a cercet at în p rofunzime istoria regiunii.

prezintă partial eronat fenomenul respectiv. Radu Popa. în monografia sa dtn 19703. a ev itat
şi datori tă restrângerii perioadei cercetate fa sec. al XIV-iea .
În studiul de faţă ne-am p ropus o sistematizare a fenomenulu i imig raţionist rutenn.
Am utilizat informaţii din diplomele rnedievale. publicate ş i inedi te . precum ş1 cele cumulate
11 registrul satelor de la finalu l l u crării lui Belay V O mare parte a 17voarelor utilizate de
istoricul maghia r le-am cercetat şi am cons tata t acurat•1tea transcrierilor topo111m1ce şi
onomastice. in special evoluţia proprietarilor satelor rutene. precum şi onomastica întâlnita
in sec XV-XVI. au constituit premisele studiului p rezent. Un instrum en t esen ţial l-a constituit
o hartă amânunţitâ a comitatulu1 Maramureş care ne-a permis să sesizăm influen ta med1ulu1
geografic asupra colonizăntor.
În prim ul ra nd există un grup de rute ni relativ i zolaţi de masa ucrameană din zo n ă .
Satele de pe valea Ruscovei au un statut deosebit. Dacă abordăm regiunea d.inspre satele
româneşti de pe valea lzei şi a Vişeulu i (di(1 punct de vedere geografic) pare intr-adevâr o

oabordare directa. probabil

enclavă . după cum o numea şi R . Popa4 . Aces t grup de ruteni a venit din Pocuţ1a peste
munţi. Doar astfel se poate explica ex isten ţa acestei enclave. Toponimul Orozv1z dat satu lui
Ruscova presupune prezenţa ruten ilor pe această vale cel pu ţin din prima Jumătate a sec. al

XIV-lea5 Faptul că sunt sate iobăgeşti şi proprietarii lor sunt nob ili români din local ităţile din
apropiere ind ică o colonizare cu acceptul acestor stăpâni de pământ. S atul iniţia l a fost
Ruscova din care. pe la sfârşitul veacului al XIV-iea. p robabi l p rin roire sau noi colornzari. s-

a întemeiat şi Poienile de sub Munte6.
Teoria lui Be lay V. cu p ri vire la româniza rea unor sate rutene ca Petrova

ş1

Leordrna7 este inacceptabilă Preotul David este numit în documente atât .,presbyterus
ru th enorum„8 câ t şi „p resby terus valachorunr· 9 Nu poa te fi fo los it ca indiciu pen tru
identificarea etn iei satului Leordina. Există însâ posibilitatea unui amestec de popu lnlie. Iar
inPetrova, cu tot numele slavtzat. nu cu noaştem ca fami liile de acolo sa fi fost numite rute ne
vreodată .
Prezenţa rutenilor pe valea Bârjavei, teritoriu alipit Maram ureşu l ui la mijlocul sec al

XV-iea. se leagă de cei din Bereg şi este mai timpurie 10_ Plasarea în temeierii unora d111 tr1:
sale la sfâ rşitul veacului al XIV-iea, cum o face R. Popa 1.1 . este forţată. Prezenţa rutenilor în
Bereg şi Ung este cu mult mai veche. Bisericile rutene din Zadnia şi Dolha , menţionate in
1418 12. indică existenţa unei com u nită ţi bine închegate cu o oarecare vechim e în satele
respective. Este posibil ca pornind din aceste zone. încă îna inte d e sfârşitul secolului al XIViea sa fi pene trat gr~1puri reduse de ruten i în partea vestică a Maramureşului13.
Primul mare val de colornşti s-a aşezat la cumpăna sec. XIV-XV Legenda potrivit
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căreia

ducele Teodor Koriatovici a adus cu el 40.000 de ruteni în Ungaria S uperioară

es'

exagerată 14. Dar nu trebuie negată realitatea unei emigrări masive. Cifra es
su p raeva l u ată , da r sigu r ex p r i mă un a de vă r ce poate fi verifi ca t doar prin urmărire
tra nsformărilor demografice din perioada următoare. Posibil ca acest val să fi rost doa•
etapă. iar memoria colectivă să fi plasat totul într-o singură fază.
Stăpânirea de către Teodor Koriatovici a unor sate de la hotarul Maramureşululc.i
Beregul a incurajat şi a faci litat aşezarea rutenilor 15. De exemplu. pentru satele Cuhnila
Ro tunda (Kerecke) nu putem fi siguri de etnia care locuia acolo înainte de 1400. Di.r
ocuparea lor de către duce şi anexarea la domeniul Munkâcs-ului este posibil să fi deveri,
(dacă nu erau ş i mai în ainte) rutene În 1451, când sunt redate Dolhenilor. e drept ca su
forma cnezatului românesc, sunt numite „possessiones nostris ruthenicales··16.
Dar nu n um ai pr in ţ u l podo lian a facili ta t col oniz area r ut enilor în sal€~
maramure şene . Se acceptă că Drăgoşeştii au întemeiat satul Peri în jurul mănăstirii pn
colonizarea de iobagi ruteni la sfâ rşitul veacului al XIV-iea 17 . Sigur şi în alte posesiuni al
acestor magnaţi s-au petrecut procese asemă nătoa re. Dacă nu chiar întemeieri de noi sat!
nu este exclusă colon izarea de gru puri de ruteni în sate româneş ti , cel puţi n în nord.
Tisei18.
Familia Bi lcenilor. s tăpâ n ă în Bereg peste sate ruten e. a avut şi ea o atitud1'
asemănătoare în posesiunile lor maramureşene. La sfârşitul veacului al XIV-iea au interne·;

două noi sate, Berezna şi Boureni. pe domeniul lor cnezial de pe valea Neagului19.
Tot în această perioadă . cumpăna sec. XIV-XV. pot fi plasate şi eventualei.
în sate în temeiate fie de către locuiton ai târgurilor de co ro an ă. ca Bără n ica ş

colonizări

Ocna Hust de către cei din Hust20, sau Teceuţi de către cei din Teceu21 _R. Popa plaseaz:
întemeiarea lor în această perioadă, dar nu se pro nun ţă asup ra c aracterului etnic a
populaţiei. Cel puţin primele două sunt peste câtva timp sigur rutene.
A avut loc în această pe rioadă o infuzie de colonişti . care nu poate fi delimitată de
venirea lui Teodor Koriatovici pe domeniul Munkâcs-ului. Este posibil ca nobilii proprietar
care erau în contact nemijlocit cu satele rutene să fi realizat avantajele economice a;
acestor noi aşezări de iobagi ru teni. căci procesul de colonizare a continuat neîntrerupt
Aşeză rile rutene s-au întemeiat pe terenuri asupra cărora se exercita în mod efect1i
un drept de stăpănire recunoscu t de regalitate. Într-o pri mă fază rutenii s-au aşezat ca !ăram

dependenţi pe căteva domenii feudale22. în special pe cele ale Bilcenilor şi Dolhenilor. ia
mai apoi pe cele ale D rag fieştilo r şi Pogăneş tilor.
Bilcenii au întemeiat pe domeniul lor de pe valea Neagului. pe care l-au impa(,il
către sfârşitul sec. al XV-iea cu Dolhenii, noi sate rutene. Aceas tă regiune s-a populat trepta!
cu iobagi ruteni şi a constituit o regiune aparte. numită Verhovina. care în sec. al XVIII-iea<
dobândit statut de ieraş . Aceste colonizări poi fi corelate atât cu Beregul învecinat, cât ma
ales cu Galiţia. în sec. al XVI-iea exista un drum pe valea Neagului care ducea în Poloniai
care a fost utilizat, printre alţii, chiar şi de către tătari în 159423.
Această regiune de pe valea Neagului a constituit prima şi cea mai importantă za~
de colonizare ruteană . Bilcenii stăpânea u sate rutene în Bereg încă înainte de a pnrr1
cnezatul satelor Lipce şi Henrice. Nu este exclus să fi adus co loni şti chiar şi în aceste sale

căci la 1350 se vorbea despre necesitatea populă rii 1or24. Către sfârşitul veaculw ah
întemeiat deja dou ă noi sate sigur rutene: Berezna şi Boureni (0kormezo). Primul sat esl1
foarte aproape de Herince. ceea ce poate fi un argument pentru colonizarea de ruteni şi ·r
celelalte două sate mai vechi. Probabil ei au fost aduş i din Bereg de pe domeniile Bilcenilor
Situarea geografică a Bourenilor ne orientează spre Galiţia . Considerăm că este vorba de u•
prim grup venit qirect de peste m unţi ş i aşeza ţi acolo cu acordul Bilcenilor.
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nuală

c1· succ:~s îr~ vearttrile •1rmatoarn _ N:-:i

colonişti s-;,iu aşc•zat in valea $~1:::•c!1ioară a Neagulu; la nord de Boureni Î11 veacul al XV-le.~
s-au intemciat uou?i noi sate : Pr~pede8 {R 1pyn ~ )şi C~lăcr: ni (K;:olecsenyij. în pa rtea

inferioara a vâ11 e1 fos! întemeiCit în <:lceeaşi r)erioac:: salu! VâlcE-le (Vi.:KOZ) puliri mai la vest
de Berezna. cee:l ce indică o posibi l ~ roim, completata ulterior probabil cu co l on i ş ti i din
Bereg
Satul Poiana Uliului (Keselymezo„ n fost întemeiat în p<:irtea infe rioară a cnezatului
B1lcenilor. dar la initiativa locuitorilor din Hust Bilc!'lnii s-au judecai r; u cei din Hust pentru
acest teritoriu. dar în sec_al X\/1-le<i rămân ca proprietari orâşenii25 _fot la 1niţ1allva acestora
fi întemeiat şi Ocna Hust {Husztkoz) Există posibilitatea. cel puţin teoretic. ca in satele
care au fost colonizate la ini!i::;tiva oa$peţilor să fi existat şi locuitor: unguri Dar cel puţin
oentru perioada care ne interesează nu poate fi vorba de c comunitate maghiară închegata.
Sl'Va

Ar f1 ramas urme cel puţin in funcţionaro.a bisericească, cum este cazd satului lJomneşti26
Pc valea superioară a Neagului, proprietarii. acum Bilc:.nii ş1 Oolhenii, au continuat
colonizarea de ruteni in secolul al XVI-iea. mai ales în a doua jumătate a lui. A fost un mare
val de imigranţi căci s-au fu nd0t satele: Moşneni l\/ucskomezo). Tătaşca (Tyasca). Ricska_
lszka Polyana. Recea ( Hidegpatak). Răchiţa (Rekita). Lyaxovecz. 0-Holyatin ş i UJHolyattn27 Deci 10 sale pe parcursul unui secol. Posibil ca une!e să se fr formal prin roire.
dar marea maioritatP. sunt fundate de colonişti veniţi din Galiţia . Aceasta populare a vaii
superioare a Neagului a uansformat net regiunea Drumul peste munţi spre Polonia a fost
des frecventat Zona a căpătat un statut aparte care s-a materializat in sec al XVIII-iea prin
crearea unui noi ieraş. pur rutean_ Verhovina
în legătură cu colonizările tle pe valea Neagului trebuie puse ş1 cele de pe valea
superioară a Talaborului. in sec. al XV-iea a fost 1ntemeial Calocea (Kalocsa) tot de catre
Bdceni28. Regiunea nu a fost propice colonizărilor. căci în veacul urmator a fost fundal doar
Seini (Szinever) Acest ţinut al văilor superioare a Neagu lui ~i Talaborului constituie o unitate
organică în chestiunea co l on izării rutenilor în Maramureş.
O aliă zo nă propice întemei erilor de noi sate a fost valea superioară a TiseL
Regiunea izvoarelor Tisei. triunghiul cupr:ns între C·:>.le două ramuri (nsa Albă şi Tisa Neagra)
şi creasta munţilor a apar\1r.ut pană călrt• sfârşitul sec. e1I X V-lea de nobilii din Rona oe Jos_
Dar Bartolomeu Dragfy si-a .nsuşit ;!replul de proprietate asupr~-. acestui terilonu. lăsându-l
spre folosinţâ nobihlor 1espc,ctiv1 in sch;mbul unu• cens şi;-• unor obliga\1i :nililare. Probabil
du;iâ râ:;coala lui Doi-:i reprezent?nţi1 fiscului de la Ca":·ua din Coşt1u1 au început să
perceapâ un cens de pe aceşti mu:iţi uneori cu forţa ci1iar. Da r valea Tisei a rămas în
continuare a Dragfiestilor29_ cart:- stc:ipâneau ş; porţiunea de la Boc1coi la confluen\a
izvoarelor. Acest teritoriu a apartinvt sttlpânilor Bocicoiulu!. Exista u11 drum de-a lungul văii
care ducea in „terra Ruthen<irum", cum spunea un nobil Ic.cainic în 1551 ami ntindu-şi de o

câlătorie făcută cu peste 30 de ani în u~mă30. lată r;ă exista o con ştientizare a originii noilor
colonşti : o ţară a rutenilor. Nu toţi nobilii percepe:;u rea lităţ i le politice , probabil doar marii

feudali din zonă sau cei din anturajul căpităniei Hustului realizau existenţa statului polon.
Cândva la mij:ocul sec. al XV-iea a fost întemeiat primul salin regiune. Raho. mai
la sud de confluenţa izvoarelor Ti3ei Posibil să fi fost o colonirnre intâmp ! ătoare _ nu
iltenllonată de stăpânii Bocicoiului. c:ar ~ s-au succedat prea das in această perioada. Dar
pornind de la această ~xpe11en\a_ 1~ uii s1~pă111 ai d<'rneniul:.:i_ Oragfieştil_ au co'<)ntzat doua
r-0 sate. Trebusa mu!t în sudul Rahăulu i şi Kor6$rrl"'ZO. apro<!p~ de 9rani!'i cu Gaht:a ş1 au
continua1.colonizarea în Raho3 i . Rl]lief• 11 acddentat nu a permis o colon1,,:are mai inteflsă.
Dar prin aceste trei s2 ~e e ra asigw::it~:, o lHilizarc a văii pa toată lur.gim::-a ,,i, in SP•"-.:1al
exploatarea aşa-zisei regiuni Padure:J !·~eagr~ {FE':k~'le Erdt\_Silva Nigra). ţ\ceş<: colonişti au
venit din Ga l iţ i a de pi:ste m ur :i_ Prc; abil în ler• ă tură o: ei 1~s te ş 1 cokJnizarea sa t:.itui
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Kabolapolyana pe valea Săpurte1. la nord de Boc1coi, căndva in sec al XVI-iea
Stăpânirea Dolhernlor asupra fostelor proprietati ale lui Mihail Talul de pe v
Tarasulu1 a însemnat ş1 fundarea de două noi aşezan n„tene pe cursul m11loc1u la nord
Gc1neşh ln sec al XVI-iea au fost întemeiate Cahneşti (Kalinfalva I şi Dombo Acestea pd
corelate cu coloni.larea de ruteni ş1 1n celelalte sate de pe va~ea T~rasulU\ 1mt1al rornan~
Penetrarea noi 11hlor magh1an în Maramureş a influentat colonizarea rutenilor
mult în sale de1a existente alături de foştii locwton Domeniul ootinul de Kun de Rozs.i~
sfarş1lul sec al XIV-iea a cunoscut probabil un proces de amc11gamare f!trnca oeoar~i;e
vene.ul al XVI-iea 1ntăln1m atât nume rutene cât ş1 romaneşti in satele Zlatan (Otvostal1a
S.Jndorfalva Bardan1 (UJbard) Duboşari (Szaloobos) Saclănta (S.:ektencc) Cra1nict'
(M1halka) ş1 Gernyes S..itele Gernyes ş1 Zlatari sunt sigur rutene in acest ve<tc
Venirea Pogtrneştilor in Maramureş a condus ş1 la întemeierea unui nou sal
valea Apşe1 în sec al XVI-iea - Aps1ta (UJ Apsa) precum ş1 colonizări in alte sate din zc
cclre au dus treptat la ruter1izarea lor
Nu trebuie exclusă posibilitatea ca şi m1ci1 nobili romăn1 drn nordul Tisei sa
colonizat ruteni pe posesiunile lor. Desigur că în satele care au aparţi nut marilor reud1
(Dolhern. Bilceni. Dragfy Pogăny, Kan ş.a ) sau domeniul cetaţi Hust. iar catro sfârşitul se·
al XVI-iea domeriiulu1 Bocico1. se observă o aşezare mai intensa de colon1şll Multe satezy
s-ilu rutenizat in sec al XVI-iea. ori populaţia ern amestecat<'.! romani ruteni rar PLlir
maghiari
Pentru a reliefa amploarea acestui proces de coloniwre dam în cele de mai ~
nişte hste cu salo rutene sau cu populatic amestecată Criteriile de seleclle au fost da
1
mont1cnăru documentare a satelor după care am aproximat perioada 1ntemc1eru s1tuarti'
geografica propnetarn precum şi onomastica intăln1lă în veacul al XVl-lca32
Sate sigur rutene la sfârşitul sec al XIV-iea
·pe valea Bâqave1 (alunet în comitalul BeregJ. Dolha Zadnia. Cuhnita (Kusnica) ş1 Roturo;
(Kerccke)
• po valea Neagulu1 BercLna ş1 Boureni (Okormezo)
• p~ valea Tisei Pen (Kbrtvelyes).
·pe valea Ruscove1 Ruscova ş1 Poienile de sub Munte 1Ruszopolyana)
Total 9 sate din care 4 fac parte incă din com1tatut Bereg
Sate rutene în sec al XV-iea
·oe valea Neagulu1 Poiana Uhului (Keselymezo). Vâlcele (Vizkoz) Gernvcs (pe un aflu~
estic) Repedea (R1pinye) ş1 Calăceni (Kelecseny).
·pe valea Bâqave1 Baranica (Bronyka) şi Poiana Vulpii (Rokamczo)'
·pe valea Talaborulu1. Calocea (Kalocsa);
• pe valea Tarasulur Dombo·
· pe valea T1se1 Superioare Raho
Total 1O sate
Sdle rutene inteme1ale in sec al XVl-Jea ·
·pe valea Neagulu1 Monostor (în jurul unei mănăstiri?). Moşneni (Vucskomezo), Tătaşcc
(Tyaska), Ricska. C-Holyatin. Uj-Holyatin, lszka. Poieniţa (Bonspolyana). Recea
(H1degpatak). Rach1\a (Rekita) şi Lyakovecz;
• pe valea Talaborulu1. Seini (Szinever);
·pe valea Tarasulut Călineşt1 (Kahnfalva):
·pe valea Apşe1: Apş1ţa (Uj-Apsa);
• pe valea Sapurţei· Kabolapolyana:
·pe valea Tisei Superioare: Trebuşa şi Frasin (Korosmezo)
Total · 17 sate
Pe parcursul a peste 2 secole s-au întemeiat 36 de noi aşezări
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Pentru a avea o perspectivă cât mai completă enumerăm şi satele care au o
populatie mixtă sau sunt chiar rutenizate. Asupra acestui ultim aspect este dificil să ne
oronunţăm definitiv.
·pe valea Neagului: Lipce şi Herince;
·domeniul cetăţii Hust şi al familiei Kun de Rozsaly : Iza. Ocna Hust (Hustkoz). Buştina
(Bustyahaza), Săclânţa (Szeklencze), Crăiniceni (Mihalka). Duboşari (Szaldobos). Bărdani
(UJbârd), Sandorfalva şi Zlătari (Qtvosfalva);
·pe valea Talaborului: Văinag , Domneşti (Urmezo). Dănileşti (Dulfalva), Uglea (Uglya),
Darva, Ciumuleşti (Csomanfalva), Drăgoieşti (Kăvesliget) şi Talabor (Talaborfalva);
-pe valea Tarasului: Griva (Kirva}, Neagova (Nyagova), Arini (lrholcz). Nireşu l de Jos (Als6Neresnicze), Nireşu l de Sus (Fels6-Neresnicze), Găneşti (Ganya} şi Târnova (Kăkenyes);
-pe valea Tisei: Lunca, Crăciuneşti. Bocicoi şi Remeţi;
·pe valea Vişeului : Leordina (documentele atestă aici căsătorii mixte).
Total: 31 sate.
La sfârşitul sec. al XVI-iea existau deja 36 de sate întemeiate şi locuite de ruteni.
precum şi 31 de sate cu populaţie m i xtă. unele chiar complet rutenizate. Trebuie specificat
că rutenii s-au aşezat în calitate de ţăran i dependenţi, adică iobagi. pe proprietăţile unor
nobili români maghiarizaţi şi maghiari. Imigranţii beneficiau o perioadă de câţiva ani de
scutire de orice taxe fiind astfel favorizate noile întemeieri de sate33.
Colonizarea rutenilor este organic legatâ de procesul de constituire a domeniilor
feudale. Aşezări masive de iobagi ruteni au loc pe proprietăţile nobililor care stăpânesc
suprafeţe întinse. în special de-a lungul văilor, care permit atât accesul cât şi o exploatare a
resurselor econofT!ice E interesan t de relevat că aceşti mari proprietari sunt nobilii români
maghiarizaţi, ca familiile Dolhenilor sau Bilcenilor. Aceştia aveau proprietăţi şi în Bereg. unde
procesul de colonizare a fost mai amplu şi feudalii respectivi cunoşteau deja avantajele
economice. Pe de altă parte satele care intrau sub stăpân irea unor nobili maghiari. magnaţi
ai regalului ca Pogâny de exemplu, s-au rutenizat. Nobilii respectivi aveau experienţa
domeniilor feud ale din regiunile de origine. Conştientizând potenţialul economic al noilor
proprietăţi maramureşene au fost direct interesaţi în întemeierea de noi aşezări. De remarcat
câ în satele româneşti din sudul Tisei unde existau mai mu l ţi proprietari cu posesiuni reduse
şi nu era posibilitatea creării unui domeniu feudal. nu s-a petrecut acest proces de colonizare
arutenilor.
The colonization of the Ruthenians in Maramureş în XV-Xv1th century
(Summary)
The immigration of the Ruthenians was a long proces with special implications on
the historical evolution of the region of Maramureş . The Ruthenians were settled down as
dependent peasanls, both on the estates belonging to Romanian noblemen (e.g. the
Noblemen of Dolha, Bilke, Dragfy) and Hungarian noblemen (e.g. Pogâny, Kun of Rozsaly).
ln XV-xv1th century the Ruthenians founded 36 villages and they were settled down in other
31 villages, which initially inl1abited by Rornanian population and by tirne became inhabited
by Ruthenians population. Through the colonization of the Ruthenians along the pedmontan
and montan valleys were constituted the proper feudal estates and ii was ensured an
economic running of the region placed in the north of Tisa river.
Note
1. R. Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 53-57 şi notele 5770 Vezi acolo şi bibliografia problemei.
2. Belay Vilmos. Maramaros megye târsadalma es nemzetisegei. A rnegye betelepuleset61 a
XVIII szazad elejeiq, Budapesta, 1943, passim.
3. Supra, nota 1.
4. lbidern, p. 57.
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5. Ibidem, p. 55, nota 63. Autorul nu este sigur, dar această colonizare poate fi plasa!<
oricând în jurul anului 1300.
6. lllli1filn. p. 55, 95, 97. A l. Fi l ipa şcu, Istoria Maramureşu lu i, B ucureşti, 1940 , p. 62
consideră că la mijlocul sec. al XV-iea un grup de ruteni . s-a strecurat" in ţinutul stăpânitei
voievodul Ioan de Rozavlea şi au întemeiat satele respective
7. Belay V„ .QIL.!jl, p. 73-74.
8. Petrovay G„ Oklevâlek Maramaros varmegye tOrtenetehez, în Tortenelmi, Târ, X, 1909.p

510.
9. I. Mihâlyl deApşa , Diolome maramureşene din sec. XIV şj XV, Sighet. 1900, p. 531.
1O. R. Popa, ~. p. 55, nota 64.
11 . Ibidem, sub satele respective, p. 114-188.
12. I. Mihălyi , op. cit„ p. 223.
13. R. Popa. QO.,.Jjl„ p. 57, este prea categoric în negarea prezenţei rutenilor în Maramurei
înainte de această perioadă.
14. Zsatkovics K., A Koriatovicsok, în Szazadok, 1900, p. 509-517, cu discuţia şi bibliografia
problemei. Vezi şi Belay V.,~ .• p. 88-89 şi nota 77.
15. R. Popa, .QQ...cil, p. 56, nota 70.
16. I. Mihâlyi, op. cit„ p. 247.
17. R. Popa, .QJLQt, p. 94.
18. P. Binder, Gontrjbutii la studiul dezvoltării feudalismului în Maramureş şi in nordu'
Transilvaniei, în SAi, X, 1967, p. 52, susţi ne chiar colonizarea rutenilor de către DrăgoşeşC
în Bocicoi şi Lunca.
19. R. Popa , ~. p. 67-68 şi 71, consideră că aceasta marchează începutul colonizân
rutene în Maramureş . La fel şi I.A. Pop, Statului social-economic al cnezilor din Ţările
Române în sec. XIV-XV, (li), AllAA.D. XenopoJ, laşi, XXV/2, 1988, p. 381 şi nota 21 .
20. R. Popa, .QJLQt, p. 66, 93.
21. Ibidem, p. 107.
22. 1.Qiillm}, p. 56.
23. Călători străi ni desore Tările Române, III, p. 441-442.
24. I. Mihă ly i ,~, p. 29-30.
25. Belay V„ op. cit., p. 163.
26. La sfârşitul sec. al XV-iea satul Domneşti a intrat sub stăpânirea nou venitei famili
maghiare Pogâny de Cseb. Aceştia şi-au creat prin abuz şi cotropiri un domeniu feudal cu
cen trul la Do mneşti. Probabil au adus sluj itori unguri de pe vechile domenii care au constituit
în sec. al XVI-iea o comunitate bisericească . Doar astfel se poate explica funcţionarea une
biserici reformate aici in sec. al XVII-iea. Cf. A F. Lampe, Historja ecclesiae reformatae în
Hungaria et Transylvaoja, 1728, p. 609-610.
27. Belay V., .QJLQt, în registru sub satele respective.
28. Ibidem, p. 160.
29 . Arhivele Naţionale, filiala Ba ia Mare, Fond P r efectu ră , seria Fam i lii nobile
ma ramu reşen e , nr. 564, p. 6-1 2.
30. Ibidem, l.c.
31 . Ibidem, l.c„ un iobag din Raho, Andrei Kapi, îşi amintea în 1551 de realităţile găsite deel
căod s-a aşezat în sat cu peste 32 de ani în urmă.
32. Ne-am folosit de informaţiile publicate în Regist rul aşeză rilor al lui Belay V., QJ2...i:.il..., p.
120-221 . A m utilizat i n formaţi i le referitoare la proprietari precum şi onomastica întâ l nită in
sec. al XVI-iea. Pentru satele care ou au denumire românească am utilizat-o doar pe cea
maghiară.

33. Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta, E 158, A. 2642, tom XXI. în conscripţiile de la
mijlocul sec. al XVI-iea exista o rubrică special ă pentru casele nou construite, adică pentru
coloniştii nou aşezaţi , care erau scutiţi de taxe.
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Dabolci falutorvenyek
Balogh Bela
A mai Szatmâr rnegye eszaknyugati reszen elterulo Daboic az elso vilaghâboru
vegeig a regi Ugocsa megyehez tartozott. Okleveleinkben nevenek emlitesevel elso
a(alommal 1323-ban 1 talâlkozunk. amikor Domokos es Mâte nevu itten1 nemesek. tobb
Klirnyekbeli elokelloseggel egyetemben bizonitjâk. hogy a szomszedos Bâbony nevu talu es
I hason nevu hegyen epult var Tamas fia. Janos orokos tulajdona Par h6nappal kesobb a
szcoanforg6 vâr mâr Tamâs-vârakent az alatta letesOll telepOles pedig Tamâsvâral1a neven
szerepel ujra es resze1 kepez1 annal< a nagyk1terjedesO birtoknak, mely elobb Bâbony. majd
Halmi kozponttal tobb jobbâgvfalut foglalt magăba . A szomszedos Dabolc azonban nem
tartozott ezek kozze A fenteb jelzetl elso emlites ulan csaknem egy evszâzaddal kesobb
dalalt okiral Dabolcot mâr a Tlsza-hâti s ezek peremen kialakull falvak kozott emliti. A XV.
szâzadb61 mar 15 dabolcl csalâdnev ismeretes. arnelyek mogott ugyanannyi kisnemes
~alâd reJIOzik.
Az Avas hegyseg delnyugat1 le1toirol feltoltodo Nagy- es K1seger mocsârvilagăt61
koriilvett Dabolc a kovetkezo szâzadokban elszigetelOdve ene mindennapjail. A birtokukban
le~o csekely foldterulet es az eleg magas termeszetes szaporulat kovetkezmenyekent a XVI
szazao kozepen a dabolci k1snemesi csaladok tobbsege alig tel vagy negyed JObbăgytelek
nagysagu ftildterolettel rendelkezett Jobbâgyok, zsellerek megtelepltesere igy kevesen
vâllalkoztak. 1567-ben a faluban elt 29 nemes csalăd koziil csupăn kettonek volt egy-egy
.,iol>agya Ket evszâzad mulva a faluban 1~mel talâlkozunk ugyan egy JOboagyot es hârom.
egyenkent egy-egy szellert tarto nemessel. de a falu kisnemesi. kesobbi sz6hasznâlattal
elve, kurialis 1etlegen ez mit sem văltoztat A XVIII. szâzad kozepen szerzett nâdori
aaomanyteveltel a dabolci ârmâlistal( kivâltsâga ujabb megeros1test nyert. Ezzel elkerOltek
lOGb l1szahati regebben hozzâjUK hasonl6 jOgviszonyok kozott elo lelepOles lak6inak
)Ogfosztasât es megadoztatâsât. Gazgasagi helyzetLikon azonban az ujabb adomâny sem
V0 1U<epes javitani. de elszigeteltsegui<on Se sikerQlt âltafa rest Utniok2

A falukozcisseg zartsâgabol, a .regi j6 szokâsok" konzervâlâsânak 6haJât61 fUlve
szulette1< meg az 1tt kozlesre kerlllo falutorvenyek is.
Az .Articulis Dabolciens1s" nevel v1selo gylijlerneny ma a Debreceni Reformatus

Kclleg1um KOnyvtăranai< kezirattărăban tala:hat63 Az utolag szâmozott 29 lapnyi (recto es
verso) kezira t elso kilenc lapJa tarialmazza a kezdeti. 27 cikkelyt felotelo torvenyeket. Ezek
k~zlil az eiso 25 cikkely rogz1tesenek idoocntja 1smerellen. de m1ndenkeppen a XVI- szazad
utnlso vagy meg inkabb a XVII szâzad elso eveiben ir6dhatott. Erre utalnak az addigi
szokâsok iras bafog lalasanak szO ksegesseget indokol6 „az hăborusâgos idoben
.eszedelmes ăllapottyâ ia1vân. " kîtetel es az ezek ulan ketetkezett elso k1egeszites 1619.
1unius 30-i dâtuma. valamint a most mar 27 c1kkelyre kiegeszult „articulusok"-at a lairok
neveinek elemzese is4. 1698. novernbereben a kăzosseg ujra magăenak vallja a cikkelyket.
Ezulân elkeszul a tobb mint hârom oldalnyi „mutato tâbla"5. 1718- ban p e dig
nozzâragasztanak meg egy nagyon rovid fOggeleket es azonosulâsuk bizonyitâsakent az
egeszet a talu kozossege (1jbol atâirja. Ezt az egesz szoveget aztân 1728. âprilisa es 1741
oouar 12-e kăzăt1 t.iJramâsoltatjăk abba a kotetbe melyben ma is megtalâlhat66,
Az igy kialakult falutărveny tobb mint egy evszazadon ât rneg sokszor toldotakfoldozlâk es ujra j6vâhagytâk Az utols6 m6d6sităst 1843. januar elsejen ejtettek.
lsmereteim szerint a tortenelmi Ugocsa terOleter61 eddig csupan Tiszaujhely 16 11es falutorvenyet kozoltek. A szomszedos beregi tâjakr6t mâr tobb hasonnemu irâsbeliseg
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leterol tudunk, de ezek kesobbi eredetuek. Ez alkalommal sem a velOk vaio 6sszevetes(
sem pedig a dabolci falutorvenyek tartalmi ertekeleset nem tUztem ki celomul
SzOksegesnek velem azonban fehivni a fÎgyelmet a dabolci fa lutorvenyek hosszu
Îdotartamâra: ha az elso CÎkkelyek rogzftesenek id6pontjat az 1619-es evhez kăzel
dâtumhoz kotjuk Îs, az utols6, 1843-as m6dositâsokig akkor is ket es egy negyed evszâza~
telt el. Az idokozben ejtett bovitesekkel vagy vâltoztatâsokkal egyOtt igy ezek a
rendelkezesek a dabolciak mindennapi eletet rendkivUI hosszu ideig Îrânyitottâk. Mâsres~
az eredeti szoveg 16. cÎkkelyeben foglaltakra irânyitanâm az erdekl6d6 figyelmet: „Sen~
pediglen ez felol meg irt Articulusok szerint, ha bunosnek talăltatik es megbOntettetik, ai
vârmegye szeken pert ne indithasson, se pediglen ne perelhessen ..." 100 forint buntetes
terhe alat!. Gyakorlatilag tehât nincs fellebbezes, a kozosseg akaratâval szemben nine1
apellata! Amin! arra lmreh Istvan, a falut6rvenyek legkival6bb magyar Îsmeroje Îs rârnutal
!Obb talu eseteben is nyomon kovethet6 az a torekves, hogy a maguk alkotta tOrvenye~
erejevel, a falukozosseg auton6miajanak oltalmazâsa celjâb61, a kivOlri:il jăv3
beavatkozăsnak meg a lehet6seget is eleve kizârjâk. Ezt a celt kovetik Dabolcon is. De
amig a zâgonÎak, karăcsonyfalviak stb. eseteben a vetseg elkovetoi elleni buntetes mei
csak 12 forint 8, Dabolc eseteben ez 100 forintra emelkedne, amÎ az apellătânak mega
gondolată!

is elriasztja.
Kisse ăltalănositva es kerekitve azt mondhatn6k, hogy az orok ellenzekÎ Ugocsa
most îs hO maradt onmagăhoz. Ugy velem, hogy a fe llebvitelt megtilt6 rendelkezes es a
nevezetes „Ugocsa non coronat!" elvei egyazon t6r61 fakadtak.

ARTICULUS DABOLCIENSIS

8

Damus pro memoria per presentes litteras nostras
9
Hogy mi az hăborusagos idoben veszedelmes â llapottyât lâtvân es me-J
gondolvân mÎnden dolgoknak nagy szomorusâggal es szuntelen vaio fohâszkodâss~
szâmlâllyuk elo az mi fa lunkban îs, mely Îgen elfogott az regi j6 szokas, melyet ha
mindenestol fogva helyre nem âllathatnânk Îs, mindazâltal valami reszben igyekezunl.
megujj itani es epfteni egy akarattal, azert egyenlokeppen irtuk ezArtÎculus.okat az ide alatt
megfrt bOntetesekkel es kotelekkel 6szve, melyeket felbonthatatlan keppen conclusaltunk
/folio1 bi
I. Articulus
Eloszi:ir hogy mi falunk Îgazitâsâra es gondviselesere egesz Dabolcznak, az mi hu
atyânkfiai kozzul, esztendonkent kett6t rendeltUnk hogy vâlasztassek, kîknek arra kel
szorgalmatos gongyok lenni, hogy az al61 megÎrt artîculusoknak megtartâsăra husegesen
vîgyâzzanak, melyek kozUJ ezek elsok:
Hogy a Szentegyhâznak fogyatkozasat mÎndenek elotte eszekbe vegyek es gongyol.
legyen reâ es valamÎkor szukseg leszen valami epitesre vagy az Szentegyhâznak, vagyaz
cÎnteremnek, vagy az parochîânak, mind nemest, mÎnd nemtelent rea kenszerîcsek. f.J
engedetlen.e ket pedîg es az kÎk az epftesre nem mennek, minden napert huszonăt-0
penzre buntettessenek.

li. Artîculus
Mâsodszor: Hogy mîndennek az erdonek tilalma legyen. Az nyers fakat, az melyet.
makkot teremnek, ha valaki levâgna vagy leegetne, vagy a halyât lehântya, vagy az agâ'.
levâgja, hârom forinttal buntettessenek meg. Az kik megrazzâk, egy forinttal. Az kiknel
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epilesre vagyon szuksegek, kovetes nelkul senki le ne vâgja, hanem az megmondott ket
szemelynek hirre tegye es nevezet szerent megmongya az menyit vâgjon.
III. Articulus
Az diszn6knak behajtasa fel61, ugy az barmokat, ha t6rtenet szerent reâ szalad az
erdiire vagy mezore. tizenot-61 penzel buntettesenek; egy tâska alâ vaio marhât ha szântszandekkal rea hajtyâk, egy-egy forinttal. Viszontag az elmult esztendoben foglalt rekeszek
kaszâll6k, j6vend6 esztend6re nyomâsnak hadgyanak.

es

.!folio 2b1
1111. Articulus

Az. vadfâkat. kortvelyfâkat egy forint birsag alatt senki le ne merje vagni kovetes
nelkul.

V. Articulus
Mind· nemes es paraszt. az ket vâlasztott hites nemes szemelyeknek hirdetesekre
parancsolattyokra , az hid csinalâsra , porgolât rekesztesre. kozonseges dolgokra
lartozz:ek elmenni es jelen lenni , huszon6tt penz birsâga alatt. minden napon. amikor
szukseg kivannya; az ki penig porgolâtot meghâny es be nem csinalya . hanem arrul kâr
leszen, egy forintal bOntettesek.
VI. Articulus
Mindenek az kik bort ârulnak, az megmondott vâlasztot szemelyeknek hirek nelkOI
kl ne kezgyek. hanern az kik akarnak kezdeni, egy âtalag borb61 egy meszelyt, egy hordo
borb61 egy iczet vigyenek, melyet

es

/folio 3a1
azmegmondott valasztot szernelyek, secundum conscientiarn. megintezzenek hâny penzen
kell kezdeni. megtekentven mind az idOt s mind az bornak mivoltât. Az ki âtlag bort kezd, egy
helig ne legyen sz.ebad arra kezdeni. ha el nem fogy, az ki hordo bort kezd. kit61 egy iczet
adolt, ket hetig ne legyen szabad arra kezden i, se residensnek. se extraneusnak, se
ecclesiai szemelynek. Az bor elfogyvân, az iczet, meszelyt tartozzanak a bir6 hazâhoz vinni.
Az. ki penig egy bort kiârol, mast ne kezhessen egyvegben . ha mas akar ârolni, hanem
secundum ordinem rend szerent, minden villongâs nelkOI, hogy megtartassek az unitâs. Ha
penig az eskOttek ellen ârulyâk s bir6 hire nelkOI formalnak iczet, meszelyt, vagy mas bora
volt. ki birâk âltal kezdetet ki, rea kezdenek, tehat reâ gyulnek es mind fejenkent kivonnyâk
megigyak.

es

/folio 3b1
VII. Articulus
Az buza mero vekât es bor ârulasara val6 iczet. minden esztendonkent. az ket
văfasztott szemelyek eleiben vitessek es az melyiket igaznak intezik. azzal merjenek es
senki masfele mertekkel, vagy buzat, vagy bort, vagy egyebfelet. ne merjen. se az vetelre.
se az vetelre, se az adâsra, egy forint buntetes alatt, melyet azok az valasztot szemelyek
vegyenek meg rajta.
VIII. Articulus
Az fontot, melyel hust mernek. az Halrni fonthoz merjek es ahoz egyenlo legyen ,
egy forint birsâg alat!; az penig azzal nem akar elni, szabad elhadni az meszarossâgot, de
az ki massal mer, egy forinlal bOntetlessek.
IX. Articulus
Az kik lsten kâroml6k. szitkozodok es megbizonyosodvan . az
/folio 4a1
kalodâban hijjak es a bir6 oket az kalodâban tetesse: az kik akarnak elmenni. egy forintot
fizessenek. Es az paraznâk eremek szerent hat forintal buntettesenek.
X. Articulus
Senki az maga joszagât is kăzbecsunek fe lette zâlogban el ne vethese. Ha ki penig
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kăzbecsOnek felette adna, annak attyafia. vagy ha nem akarnâ. mâs idegen is, az kik a:
faluban lakoznak, azok kăzzOI magâhoz vâlthassa az kozbecsOnek rendr szerent.
XI. Artieulus
Mikor az Makkos erd6 terem es valaki diszn6kat haJI rea hizlalni. megeskudgyel
azon, hogy helyessegesen mevotte az diszn6kat es visszamenă nem leszen benne, sem'11
szin alatt nem cselekszik. hogy ne legyen az fale csalârdsâg mrnt gyakorta meges ·
Azonkeppen

/folio 4b/
kik a falukon kivol lakoznak, azon dologrul megeskudgyenek. az kik ide d1szn6kat ha1tana1
ugy hajcsanak. Az kik penig meg nem akarnak eskOdnt, vagy ham1san meges1<usznek, m1iw
az iii va16knak, mind penig az videkieknek, diszn6kat megolyek
XII. Articulus
Hogy peniglen az arliculusoknak megtartâsa eros es âlland6 legyen ef
felbomolhatatlan. egygnlo akaratbol ekkeppen kătelezzOk magunkat, hogy mi ket nemeş
eskOtteket, gondvisel6ket, az kik elegendok. az tisztre vâtaszsz.unk esztendănkent. k1kel a:
megirt articulusoknak megtartâsara. exeei.ti6jara. betol:esere. hogy elomehessenek benne
semm1ben meg nem hâborltyuk, sot inkâbb azokat ri z artieulusokat mmden reszeiben es
czikelyeiben orizzOk es oltalmazzuk
.
/folio 53 /
Az mely vâlasztott szemâlyeknek paranesolattoknok az engedetlenneknek ellenel,
feltâmadgyuk es kenszericsO!< az engedelmessegre es az buntetes szenvedesre. k1kre egi·
egy forint birsâg alatt kătetezzOk magunkat ilyen okkal· hogya taiâltatnak valami vakmer6ke:
engedetlenek. az kik nem hogy az mi tiszliviseloinknek megtogadnâk. de meg az mi magur,k
paranesolatinak es articulusinknak s abban megirt bi.inteteseknek nem akarnal
engedelmesek lenni. hanem inkâbb ellene tusakodnak. azoknak az k1k immâr melt6kna•
itiltetnek az bOntetesre is, tehât az idobeti ispânokat 1O kihrjhassuk , az kik affel~
engedetlenek, tizenket forintig megbi.intethessOk ugyanezen mi levelOnk es artieulusunl
mellett; mely tizenket forintnak fele leszen az falue. fele az ispane Hogyha ez mellett az
articulus meflett keressOk. hat forinton maradgyon.
/folio 5b1
XIII Artieulus
Az kik az mi tisztviseloinkre, rgassâgban tisztekben elJarvan . reâtâmadnanal
hatalmasol. avagy oket sz1dnâ. âtkoznâ, avagy valami illetlen sz6val illetne, avagy mikor az
tilalmasr61 valam1 barmot behajtana. ha valaki elvenne el61e. az is egy-egy forinlla
bOntettessek.
XIV. Artieulus
Az kiket az lisztnek viselesere egyenl6 akara tbol vâlasztanak. az ml
articulusainknak rnegtartâsâra es orizesere es fel nem akarnâ \/enni , az tele engedetlenekis
hârom forintot fizessenek.
XV. Articulus·
Az torvenytetelre minden esztend6ben . az nemes alyânkfiai kozOI. hal<n
eskessenek es az kik fel nem vennek. egy forintra bOntettessenek. Az kik penig az tiszte1
felveszik, esztendonek elotte el ne hadgyâk hârom forint birsâg alatt.
/folio 6 8 /
XVI. Artieulus
Senki pediglen ez felol megirt articulusok szerint. ha bOnăsăknek talâltatik is
megbOntettess1k, az vârmegye szekin pert ne indithasson szâz forint. idest flo. 100 kote
alatt. se pediglen ne perelhessen , melyet levelOnk erejivel az vieze ispân megvehessen,
mely szaz forintnak fele az vieze ispane ligyen es tobbi az faluje. Contradictione. repulsione
novo judieio vei alto aliquo vis ~emedio non obstante.
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XVII. Articulus

Az. kiket mi esztend6nkent mezonknek. erdonknek orizislre eskutfollO 5b1
lonk, ha azokat tisztekben vaio el1ărasert vagy megverne. vagy megszidogatna valaki. azQk
s florenus 1 bOntettessenek meg es hogy ha az behalytot marMt az udvarokrul az
kerul6knek kedvek ellen valaki elha lytana , egy forintal bOntettessenek. Ha peniglen az
eskuttek azt az szldalmaz6 vagy megbânt6 szemillyeket tdrviny szennt meg nem buntetnek.
azokon az eskutteken esztendejek eltelven, az falu egy-egy forintot vehessen.
XVIII Art1culus
Annak fellette. az minemu buntetisek 25 pinzesek. azok a jovedelmek az ket eskut
szemillyeke legyenek. az kik forintosok. az falue.
XIX. Articulus
Meg ez szerint az melly kerUl6k az mezoknek, erdoknek orizi

itilio 7a,
sire eskiitek. ha az ket nemes eskOtteknek parancsolattyok szerint az mezol<el erd6ket
1gazăn nem orzik. tehât az engedetlen kerulâkdn egy-egy forintot vehessenek.
XX. Articulus
Hogyha valaki az megirl articulusoknak vigezise ellen az hites ernbereket vagy az
eg1sz falut meghamisolna, vagy peniglen ellene tamadna, szâz fonnton maragyon. mely szâz
lonntot az ideji vice ispân ezen levelunknek erejivel megvehessen. mely szaz fonntnak fele
az vice ispâne. az tob1 a falue legyen.

1ro1io1b1
XXI. Articulus
Kin szerinte az mâsfele az eligazitâsra, ha nem akarja az eligazitâsl. den/arius/ 60
szabad ra panaszolni Az tob ehez hasonl6 es illendo dolgokban is Ha penig miltatlan valaki
panaszol. az panaszl6 felen rnaragyon azt megfizetni, annak szabadsâgok legyen az
b1raknak az panaszt birsâggal megbuntetni.
XXII. Articulus
Az kik peniglen az mi fa lunkban lelkesodnek vârmegye birajât ne keressen sub
pena floJrenus/ 6. hanern az fa lu birâiân talâlja meg es a bir6k egy forintal bOntes1k Ha valaki
topăsban talâltallk. 6 forintra blintessik.
XXIII. Art1culus
Mikor az ken..ilo az bor1ukat es ludakat behallytja, ket borjulul vegyen egy p1nzt es
hei ludtul egy pinzt. hogyha penig s.wkâsos lenne az borju. tehât az bir6 az szerint bi.in tesse.
Az ludaknak az szârnyait.

'folio aa,
elvagdallyâk, egy forint birsaggal:
falu kozul is behalythassa.

az ki el nem vagdalnâ. hanem az kerulo el61elrepi.ilne, az

XXlltl. Articulus
Mivel kozăttun k elâradot az szitkoknak nemeji, mellyel lstenOnk es fe l eba rătink
megbăntatnak. kozonseges akaratbul vettOk fel es 1rtulc Articulusonkban rnegtiltvan nevezet
szerint az lobi kbzot ezeket az szilkokat: Sic: Ordog lelko. brdog apăJU , Duh6djek rneg az
lel~ed . eb hOIU. eb apâJU. Valamelly dabolcz1 embereknJI ezek az szitkok hallattanak .
oernondvân hites ember az bir6nak, buntettesenek flo/renusl 1. ha az dabolczi bir6 meg nern
vehet, vehye meg az ispân .
XXV Art1culus
Az talu kolcziben valak1 nem megyen akârmi nemu munkâra. 25 p1nzre
t1011oab1
ountettessik statim et defacto mikor az bir6 vetteti.
XXVI. Articulus
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Anno 1619 die 30 Juny mi dabolczi lakosok es polgârok egyenlo akarattal vegeztu<.
hogy senki vasamap semmi nemu dologban, ket praedicatioig. az falubul ki ne mennyen. egy
forint birsâg alatt. sem semmi munkât ne tegyen, hozzâ advân azi is. hogy ha vala~1k
szekerrel vagy gyalog valami terehvel âltal mennenek az falu hatărăn, hasonl6 keppen
buntettesenek.
XXVII. Articulus
Az nos parâzna megolettessek az lsten parancsolattya szerent es orszăg torvenye
szerent vagy eleven dijân maradgyon es az szabad
/folio ga/
szemely penig egyben adattassek. vagy tizenket forintal megbun:ettessek, vagy egyik-egy1k.
vagy egymâssal az kereken egymâst megverjek. Hogyha az talu kegyelemben vesz1. leszen
az talu biraja birâliăjâban. torveny elott penig meg ne bekelhessek. hogy itiletet magokra oe
vonnyanak, az utăn is szabadon gratialhassa az falu.
Ezeknek az fellil megirt articulusoknak confirmâlăsănak nagyobb megerositeseert
kezilnk irâsâval, pecse!Unkkel confirmâlyuk mi alab megirt szemelyek ugy mint:
/folio gb/
Georgius Lakoczi ppria, Michael Balog ppria, Georgius Batog ppria, Georgius Nyilas ppria.
Paulus Nagy ppria, Michael Kovacs ppria, Georgius Fazekas ppria. Georgius Balog ppna.
Stephanus Kadâr ppria. Petrus Szi.icz ppria, Johannes Ovâri ppria , Paulus Borbely ppria.
Stephanus N/agy ?/ ppria , Thomas Torma ppria, S1lene ppria. Stephanus Peterke ppna
Michael Fekete ppria, Paulus Szabo _ppria. Johannes Szabo ppria.
/folio 1oa1
Anno Domini 1698 22 Novembris
Mi nemes Ugocsa vârmegyeben ezen Dabolcz nevu helysegben lakoz6k adgyuk
tudtâra az kiknek illlk. hogy m1 lekotottOk magunkat az igaz torveny folyâsa ala es az biro
keze alâ, ugy mint.
Szabo Istvan, Szabo Janos, Nyilas Bâlint. Szegedi Gyorgy, Virancski Umos, Eng1 Marton
Kallos Istvan , Ovâri Mihăly, Daroczi Jânos, Szabo Zsigmond. Ny1las Gyorgy. Darnai Janos.
Hegedils Gyorgy. Benedek Pap Ferencz mpropria 11 .
/folio 12a1
Appendix
1. Articulus
Az lsten kâroml6k, alta Teremtett m6ndok. trzenket forintal bi.Jntettessenek. az ki~
penig egymâst tatarral ha1tatnâk, egy forintal megbuntcttessenek
Anno 1720 Die Aprilis
Mi alâb megirt szemelyek kotelezzilk magunkat. az felyebb megirt torvenyeknek
szorossan val6 megtartasara, kezOnk irâsâval megerositve
/folio 12b1
ugymint: akkori torvenyes bir6 Szaniszlo Farkas mp„ Daroczl Istvan mp„ Balog M1Mly mp„
Lakoczi Istvan mp„ Szabo Ferencz mp., Kallos Istvan mp , Fekete lstvan. mp .. Borbely
Samuel mp„ Dobos Istvan mp., Elek Jânos mp„ Elek Gyorgy mp„ Pap Ferencz mp„ Nyilas
Janos mp„ Szegedi Istvan mp , Vincze Istvan mp„ Szabo Mihâly mp„ Szabo Andrâs mp
Daroczi Gyorgy mp„ Batog Andras mp., Pap Andras mp„ Eng1 Istvan mp., Darnai Mihaly
mp„ Szabo Gyorgy mp„ Olâh Mâtyâs mp„ Nagy Gyorgy mp.
/folio 13a1
Mezei Janos mp. , Kosa Jânos mp„ Kâdâr Sândor mp„ Harsânyi Gyorgy mp„ Szucs Peter
mp„ Szabo Gyorgy mp„ Viski Sândor mp„ Fejer Anna mp.
/folio13b/
Anno 1741 Die 12 Januarii12
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Lakoczi Istvan ur f6birosâgâban a fellyeb megirt articulusokhoz illyen erd6r61 vaio
adjectionalis articulust az egesz falu consensusab61 kivantunk irni, statualni:
I.

Mikor az erdon fa vagy szelveszes idoben letorik vagy !Uz altal leeg. amikor valaki
rea talâlkozik, felkesziti, akkor aki felkesziti, mingyârt vigye, mâsnapra, annyival is inkăbb
netrUJ hetre, h6naprul honapra. ne halaszsza. mert ha ott hadgya, ha felkeszitik, ha mas reâ
talalkozik. szabadosan elviheti, s erra buntetesbe nem esik.
li.
Mikor penig valaki az erdon toket hasogat fel s ott az erdon rakâsra feltâmogattya
szâradâsra, senki azt el nem vihesse, mert aki elviszi, akâr tilalmas, akar szabad erd6r61.
hărom forint a buntetese.
III.
Mikor szelvesztol vagy toz âltal leesett toket maganak valaki el akar foglaln i az
erdon, az elfoglal6 csak a hajat be vagni nem eleg. hanem a belere bevagja, mert aki belire
ce nem vagja. akârki mâs magânak elfoglalhattya, aki penig a telig bevagott fal elvâgna.
harom forint a tilalma.
1[olio 1431
A szitkokrul vaio articulusnak megb6vitese:
Valamely ember az feljebb megirt articulusban megirt szitkokon ki vul a szâjâval
paraznittya valakinek lelket vagy testet. vagy menkovel valaki mast uttet s ilyen buntetese

le.gyen fel harom forint vagy a kalodâra rnennyen 13.
/folio 153 /

A•rtno 1764 Die 1a January14
Mi alab megh irt szemelyek kotelezuk magunkat a felyeb megirt articulusoknak
szorossan val6 tarlasara kezlink keresztvonasaval s pecsetunkel meger6sitve ugy mint
akkon teo biro Elek Gyorgy alatta levok ezek ugy mi11t: Daroczi Mihâly. Mezei Janos. Nyilas
M1hâly. Szegedi Janos. Szegedi MikJ6s. Lakoczi Janos, Szabo Janos. Vincze Gyorgy, Vincze
Istvan. Bolenyi Janos, Borbely Sâmuel. Engi Istvan, Darnai Gyorgy. Viski Mihaly, Balog
Mihâly. Kosa Sândor. Belenyi Samuel, Szegedi Istvan, Belenyi Jânos, Viski Andrâs. Bonis
Gyorgy, Szabo Janos. Molnâr Ferenc. Vas Janos. Harsanyi Samuel. Borbe Samuel. Bortos
Pal. Szabo Ferentz. Engi Istvan 15.
/folio 16a/
Anno 1786 1a Januarii16
Mi alabb megirt szemelyek kbtelezzuk magunkat a felyebb megirt articulusoknak
szorosan vaio megtartâsâra. kezunk keresztvonasaval, petsetonkkel meger6sitve: Harsanyi
Samuel, Nyilas Jânos. Szabo Janos. Szabo Pal, Kis Andras, Darotzi Gaspâr. Belenyi Samu,
Kâdâr Janos. Szegedi Istvan. Benefi Andras. Pojak Janos, Levay Samuel. Kis Josef. Viski
Andras, Szabo Ferentz. Tomori Janos. Belenyi Ferentz, Belenyi Janos. Vintz Istvan
/folio 16b/
Harsânyi Pâl. Batog Istvan. Lakoczi Istvan, Engi Istvan. Vintze Jânos. Engi Marton . Simon
lslvân, Balog Mit1âly. Vintze Istvan. Nyilas Mihaly. Viski Mihaly. Fekete Mihaly. Engi Ferentz.
Vâradi Samuel, Lakoczi Jânos. Bolenyi Ferentz, Bartos Pal, Viski Ferentz. Belenyi Gyorgy,
Szegedi Janos. Viski Istvan. Szegedi Mik16s, Bonis Gybrgy, Bonis Pal.
Mindezek kotelezik magokat Simon Istvan uram f6bir6saga ala.

!folio 17a1
Anno 1795 Die Mense 1a Januar 17
Alâbb irtak Dabolcz curialis nemes helysegnek nemes lakosi ezen articulusnak
minden punctuminak megtartasa es engedelmessegel hozza vaio vegbevitelere Fekete
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Mihâly uram nemes bir6sâgaban lekolelezzOk ugy mindazonaltal. hogy ha valaki ezeri
arttculusnak legkissebb czikkkejet megrontana, azonnal megbontettessek es ezentul sehova
ne is vihesse hanem szenvedje bekevel.
Szegedi Istvan . Varadi Samuel. idos Polyak Janos. Levai Sâmuel, Kis J6zsef
Tomori Pâl. Viski Gyorgy.
/folio 17b/
Szabo Ferencz. Tomori Jânos. Belenyi Ferencz, Belenyi Gyorgy. Belenyi istvân. Harsâny
Pâl . Beke Jânos, Balog lstvân . Lakoczi Janos, Lakoczi lstvân . Engi lstvân . oreg Vincze
Janos. Simon Janos. Balog Mihâly, Vincze Janos, Tomori Andrâs. Kadar Janos. Viski Mihaly,
Engi Ferencz, Polyak Ferencz. Viski Ferenc. Belenyi Gyorgy. Szegedi Istvan, Bonis Laszlo,
Bonis Pal. Harsânyi Istvan, Szab6 Istvan, Szabo Pal. Kis Andrâs. Daroczi Gaspâr. Belen~
Jânos. Benefi Andrâs. Engi Marton.
/folio 14a megmaradt resze/
An no 1799 D1e 1a Januarii 18
VegezWk Dabotz curialis helysegenek lakossa1ezen utols6 articulust. hogy m1vet
eddig az ken.il6k vâltozâsa hârom Mârias volt, aki viselni nem akarja, most is megall azon a
helyseg, de mivel hogy nemely ernber a ker016seget viselm nem akarja. csak hârom
Mâriâssal eri meg: az ollyan ember felol azt vegeztok. hogy hat Mariast fizesen ak1tUI egy
esztendobe is viselte 19.
/folio 18ai
Alâbb20 irlak curialis Dabolcz helysegnek nemes birtokossi kotelezzuk magunkal
ez most bealott 1ao4dik esztendoben az rendes torveny ala olly formaban . hogyha valakl.
akâr gazda, akâr szolga, vagy nemes. vagy nemtelen vagy pedig azoknak az kik ide alabb
ezen articulusban neveit beirattyak. csaladjok vagy szolgajok. tărvenytelen karomlâsba. ugy
mint Teremtette mondasba talaltatik ugy nemkulonben atta vagy lelek rnondâsba a
Teremtette mond6k buntettetnek rarom R/enus/ tonntokra es a kozonseges helyen eklesfa
kovetesre. a tobb karomkodâsert ped1g az Art1culus szerent melynek vl!âgos b1zonysagâul
tulaidon nevunk es keresztunk vonasaval bizonyittJuk Oreg Szeged1 lstvân bir6sagaban
Er1gi Mârton21 Harsânyi Istvan , Benef1 Andrâs, Varad1 Samuel Polyâk Ferencz. levaine.
K1s J6zsef. Tot Bâllnt. Tomori Pal. Szabo
/folio 1sb1
if Beleny1 Janos. Belenyi Istvan . Szegedi Mihaly, Balog Istvan Lakocz1 Janos Lakocz1
lstvt'ln. Engi Janos Engi Mihâly. Radvaneczki Istvan, Vincze Janos. Meze1 Janos. Balog
M1haly Tomon An<.Jrâs. Belenyi Janos. Kâdar Jânos Szal<mari Ferencz Viski Mihâly Fekete
M1haly Bonis Laszlo. Engi Ferencz Benefi Janos, Orban Istvan. ifj. Belenyi Gy6rgy. Beke
Janos. Visk1 Ferencz, oreg Beleny1 J6zsef, ifj. Szegedi Istvan Radvanoczk1 Lâszl6, Nagy
lstvân. Kaoar lstva"
/folio 1ga;
1811-ik22 Es!z/Uendci/ben Mâjus 12ik napjân. hogy ezutân a kerulok tetele m1att a
n 1emesi helysegben a lakosok Kozott hăborusâg ne legyen az egesz nemes kozcinseg
vegezte, hogy ak1 ezutân a kerul61 h1vatalt el akarja mulatni. magara nem vâlallva. f1zessen
12 - tizerket - R 1enus/ forintokat kell pedig a kerul6segnck menni serba es most
felesketodcitt Kâdar Jozsef. N Tomorî M1hăly.
Kolt Dabolzon a fenl kitett esztendoben es napon.
Nemes Bir6 Engl Marton
Az 1813dik esztendoben az Articulusunk confirmati61âra magu nkal kotelezzOk e
szerent ugy mint.
/folio 19b/
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N Birâ Bonis Lâszlo. Engi Mărton23 . Harsânyi Pal. Pankotai J6zsef. Szab6 Gyorgy. Szabo
Istvan Kis Andrâs, Daroczi Istvan, Belenyi Pâl . Harsânyi Istvan. Benefi Andrâsne. orleg1
Szegedi Istvan . Polyâk Jiânos. Levai Sâmuelne, Kis J6zsef. Tomori Pal, Mezel lstvân. Szabo
M1hâly, Lakoczi Janos. Belenyi Ferencz. Bocskor J6zsef, Belenyi Istvan. Szegedi Mihâly,
Viski Ferenc. Balog Jozsef, or/eg/ Lakoczi Istvan. Engi Ferenc. Engi Joszef Engi Mihaly.
Radvaneczki Lâszl6. Mezei Jânos. Balog Mihaly. Tomori Mihâly. Beleny1 Jânosne. Kâdar
Janos. Lădâr J6zsef. Szatmari Ferencz, Kâdâr Istvan , Viski Mihâlyne . Belenyi Lâsz16. Tomori
Andrâs, Fekete Mihâlyne. Engi Gâspâr, Engi Andrâs, Orban Istvan . Benefi Janos . Vincze
Mihăly. Radvaszki Istvan . ifj. Belenyi Gy6rgy. Engi Pâl. Bocskor Mihâly.
!oho 20a1
Hogy ezen Articulu snak minden punctumainak megtartâsa nemes Daroczi Istvan .
relmesl bir6sâgâban currâlis helysegOnk lakossai Kotelezzuk nevOnk alâirâsâval a kezunk
keresztvoni.isaval er6sitty0k: Engi Anta124, Engi Gâspâr. Szabo Gycirgy. Harsânyi Gyo rgy.
Porkorai Istvan . Szabo Istvan. Kis Andrăs , Dar6czi Gâspâr. Belenyi Pâl. Harsânyi lstvân .
Szegedi Gydrgy, Polyăk Antal, Kadâr Istvan. Kis J6zsef, Tomori Pâl, Mezei lstvân. Szabo
M1haly, Belenyi Ferencz. Belenyi J6zsef, T6th Pal, Belenyi l stvân , Engi Mihâly, Szegedi
Mihâly, Gâspâr Janos. Viski Ferencz . Balog Jozsef. Lak6czi Lâszl6, Engi Gyorgy Engi
Jozsef, Radvânczki Lâszl6, Mezei Janos. Tomori J6zsef, Batog Mihaly
folio 20b1
Tomori Mihâlyne. Belenyi Janosne. Kâdâr J6zsef. Viski Janos. Viski Zsigmond . Bc lenyi
laszlâ. Tomori Andrâs. Somi Gyorgy. Szekely Aron. Bânyai Ferencz. Sami J6zsef. Orban
'stvân. Benefi Mihâly, Benefi Janos. Vincze Mihâly. Bocskor Istvan. Beleny1Gybrgy Pankota1
J6zsef, Beleny1 Gâspâr. Bocskor M1hăly. Dar6cz1 Jănosne . Radvânczki lstvân . Belenyi
J6zsef. Hathâzi Sandor. Eng1 Andras. Vincze Jânos. V1ski Mihâly. Nagy Istvan.
Jăvend ore bir6nak kbvetkezik· Tomori Andrâs
/loho 21a1
Anno 1s3325 1 a January curialis Dabolcz helysege nemes lakossa1 bir6tetelre
oszvegyiilven nemzetes Belenyi Istvan ur hâzanâl. a nemes bir6tetelbe. vegeztetett. hogy
aki sorba leend es alkalmatos azon szek igazgatâsâra. tizenket = 12 ezust forint lesz
valtozasa; ugy nemkulomben azon szemely. ki az hU!ossegre vălaszt6dik , Hat = 6 ezust
lonntok letetele mellett văltozhatik.
Engi Antal. Szab6 Gy6rgy, Harsâny1 Gyărgy. Pankota1 Istvan. Szab6 Istvan . Sike
Kâroly. Kis Mlhâly, Daroczi Gâspâr. Dar6czi Istvan, Belenyi Samuel. Belenyi Pâl. Szekeres
J6zsef. Engi Sigmond , ifj. Szegedi Mihâly,
'foho 21b1
Somi Gyârgy, Kis Mihâly, Tomori Gycirgy, Tomori Moses. Simon Gyorgy. Szabo Mihâly, if).
Belenyi J6zsef, Tot Pâl , Belenyi Sigmond, 1fj. Belenyi lstvân, Viski Janos. Simon Istvan .
Găspar Janos. Szegedi Mihaly, Viski Jânos, Balog Găspar. Szegedi Istvan. Lakoczi Lâszl6.
Engl Ferencz. Engi J6zsef, Engi Gy6rgy. Bocskor Istvan. ifj Simon Istvan. Engi Mihaly. Balog
Mihâly, Orban Istvan. Tomori Mihâly, ifj. Kâdâr J6zsef. or/eg/ Kâdâr Jozsef. Belenyi Mihâly,
Szatmâri J6zsef. Bânyai Dâniel, Viski Mihaly, Viski Sigmond . Engi lstvân , Belenyi Lâszl6.
Belenyi Sândor. Belenyi Gâspar. Szekely Aron, Engi Andrâs. Somi J6zsef. Benefi Păi. Szabo
Gâspar, Szegedi Gyărgy. Polyâk Antal, Belenyi Gy6rgy,
1folio 22a1
Pankotai J6zsef. Szilâgyi lstvân. or/eg/ Engi J6zsef. Vincze Mihâly. Benefi lstvân. ăr/egt
Belenyi J6zsef. Beleney Gâbor. Hathazi Sandor, Engi Găspar. Vincze Janos. Bocskor Mihâly.
Nagy Janos.
Ezen articulus ban kitett kezunk keresztvonâsat N/eme/ s Be lenyi Lâszlo
birosâgăban megerăsitettOk es mindenekbe hatalma ală ajânJuk magunkat.
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Kolt Dabolczon Januar 1s6 napjan 1s39k Esztend6ben.
/folio 22b1

Az 1s33ik evben curialis Dabolcz helysege alta! feljegyeztetett es kozakarattal kez
keresztvonasâval megâllapîtott articulus tzikkely, me ly az 1 s39k evben ujj61ag
megerosittetett egesz helyseg lakosi a maga erejeben helybenhagyuk, oly formân, hogy a
bir6sâgra vâlasztando szemely 12 pengo fiorint/ tal vâlthatia meg magat . az egyeb
szolgâlatra val6k pedig 6 f/orînVtal. Mind a bir6, mind a tobbiek tartoznak 6 esztendeig h11tel
szolgâlni. hogyha pedig a 6 evek eltelnek . nyugodalomba hagyatik; nem foly61ag lesz
kOlomben a blr6sâg egyen 6 eveken terhelOdni. hanem csak egy esziendeig, hanem a
hOtosseggel tartozik 6 eveket szolgâlni.
/foho 23a1
Kolt Dabolczon 1843 esztendejenek Januaris 16 napJân az egesz helyseg
kozonsegesen26.
Regulamentele săteşti din
(Rezumat)

Dobolţ

Satul Dobolţ se află în partea de nord-vest a judeţului Satu Mare. în evul mediu a
parte din comitalul Ugocea Localitatea este atestDtă documentar incepând cu anul
1323. Satele învecinate· Halmeu. Băbeşti şi Tămăşeni erau sate i ohăgeşti. Spre deosP.bire
de acestea, Dobolţul de la începutul secolului al XV-iea era considerat o localitate nobiliară
înconiurat cu terenuri mlăştinoase, hotarul satului nu se putea extinde. Acest aspect
coroborat cu sporul de natalitate ridicat. au făcut ca la mijlocul secolu lui al XVI-iea
majoritatea familiilor de mici nobill de aici s ă dispuna de terenuri agricole puţine . care abia
atingeau mărimea unei jumătăti de sesie iobăgească. În aceste condiţii nu se putea gândi la
colonizare de iobagi sau de jeleri. Este firesc ca dintre cele 29 familii de mici nobili ai satului,
care erau consemnaţi în anul 1567, doar două dispuneau de câte o familie de iobagi . Şi
această situaţie a determinat ca şi în secolele următoare caracterul de mic nobil sau curial al
satului - cum mai apare în limbajul documentelor - să se menţină în continuare. Privilegiile
nobiliare (armaliste) ale Oobolţului au fost întărite la mijlocul secolylul al XVIII-iea prin
scrisoare palatinală. Dar nici prin acea stă danie nouă dobolţenii nu reuşesc să-şi alunge
sărăcia şi nici izolarea lor seculară nu va dispare.
Regulamentele satului Dobolţ publicate aici au avut şi ele rolul lor .de conservare a
obiceiurilor străbune"
Textul acestora se păstrează în Biblio teca Colegiului reformat din Debrelin
Consemnarea primelor 25 de articole nu a fost datată , dar acesta a trebuit sa aibă loc fie la
sfărşiul secolului al XVI-iea. fie la începutul secolului urm ător dar mai înainte de 30 iunie
1619. cand regulamentului i se fac primele adăugiri şi este deja semnat de comunitatea
sătească. Actualul text al regulamentelor a fost transcris intre anii 1728 şi 1741 . dar şi după
această dală a mai suferit unele adăugiri sau precizări . Ultima schimbare de această natură
a intervenit la 1 ianuarie 1843.
„Arti cole le din Dobolţ", in cuprinsul lor, reg leme ntea ză toate aspectele vieţii
economice şi spirituale ale satului. Din această privinţă seamănă într-un fel cu reglementările
similare cunoscute de literatura de specialitate atât din spaţiul vecin (comitatele Ugocea şi
Bereg), dar şi cu cele din Secuime. Reglementările din Dobolt au însă şi unele caracteristici
specifice . Dintre acestea se rem arcă perenitatea articolelor de aici. Pe de altă parte se
accentuează tendinţele de excludere a oricărui apel la comital sau la altă instanţă faţă de
hotărârile luate de comunitatea săteasca .
făcut
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Jegyzetek
1. Magyar Orszâgos Leveltâr, Diplomatikai gyQjtemeny. 2166 sz. ldezi Szabo Istvan; 11.grn
varmegye, Budapest, 1937, 319, I. Lâsd meg Documente prjvind istoria României. Veacul
Xl.C.Transilvania. li. kotet, Bukarest, 1953. 74-76.1.
2. Szab6 lstvân; Ugocsa vârmegye, Budapest, 1937. 75-76, 84, 87-89, 172-173, 178-179 es
319-321.1.; Szirmay, Antonius: Notitia politica historice. topographica inc(jţj comitatus
Ugochiensis, Pest, 1805. 157.1.
3. Jelzete R. 2758. ltt koszonom meg a konyvtăr igazgatojânak. Dr. G. Szab6 Botondnak es
akezirattâr fiatal orenek, Szabadi lstvân-nak a kutatăshoz nyujtott onzetlen segitseget.
4. Ha az elso, âltalam 1619-re datălt nevjegyzek csalădneveit osszevetjOk a Szabo Istvan
fennebb idezet munkâjânak egyik, 1670-es ăllapotot răgzito felsorolâsâval, azt tapasztaljuk,
hogy az elso alâirâsban szereplă 17 csalâdnev kozul 1670-ben meg 11-et sikerOl
azonosilani. Ez nagyon j6 arâny, kOlănăsen ha figyelembe vessziik, hogy mas (1681 vagy
kesăbbi) nevek kdzOI az azonossâg măr csupân 3 vagy 4. V. 6. az elsă nevjegyzeket Szabo:
!Jn .. 319-321 I. Az elso cikkelyeknek legkesăbb a XVII. szâzad elejen tortent
megrogalmazâsâra ezek nyelvezeteb61 is k6vetkeztethetonk.
5. Ennek kozlesetol eltekintek.
6. Aszoveg elso resze, az 1728-as alairâsoklg bezâr6an, egyazon kez irâsa, a nevek ele is
a,mp" (manus propria) jelzest a măsol6 helyezte.
7. lmreh lstvân: A torvenyhoz6 szekely talu, Bukarest, 1983. 511.1.
8. Jefen kozles a szoveg eredeti âllapotât igyekszik megorizni. A mai helyesirâs szabâlyaihoz
1gazodva a felesleges nagybetUket âtirtam kicsikre, az igek6l6k irâsânâl az ervenyes
szabălyokat tekintettem kovetendoknek. A szoveg helyes tagolasânak erdekeben a
kozpontosităson, ha erre szOkseg volt, m6dositottam. Jelen kozlesben a magănhangzok
rovid vagy hosszu volta szinten a mai helyesirâs szabâlyaihoz igazodik. A mâssalhangz6k
hasznâtatănâl azonban, ha nincs ertelemzavar, az eredeti alakhoz ragaszkodom. A hely es
szemelyneveket szinten eredeti afakujukban kozlom.
9. Akeziratban a .H" beton el szep iniciâle lâthat6.
10. ltt, akărcsak a XVI. . XX. es XXIV cikkelyek eseteben, nyilvân a vârmegyei alispânr61 van
sz6.
11 . A 10. lap b oldala, a11 lap egeszen es reszben a 12. lap a mutato tâblât tartalmazza.
12. Mâs kez irasa, a szăveg innentoll kezdve eredeli.
13. A fap kăvetkezo 3/4 resze es a kovetkez6 14. lap 2/5-e kivagva. Az 1799-bol datalt rovid
m6dosltâsl id6rendben kozlăm.
14 Mâs kez irâsa. Minden nev utăn dolt kereszt van. Ezal61 a Szegedi Istvan. Borbe Samuel.
Bortos Pâl, Szabo Ferentz es Engi Istvan kivetel.
15. A kovetkezo 15. lap hăts6 olclala Ores.
16. Mâs irâs. A lapnak a szele fel van vâgva es be van tOrve. rajta pecsetnyom. A nevek utân
doll kereszt van, ez al61csupân Szegedi Istvan es Lakoczi Istvan esete kivetel. ahol nincs
semmi jel.
17. Mâs kez irâs. A nevek utân dolt kereszt van. Kivetelt kepez Belenyi Istvan es Bonis
Lâszl6 esete, nevuk utân .mp" (manus propria) lâthat6, valamint Tomori Andrâs, mely utân
nincs semmi jel.
18. Mas kez irasa.
19. Egy sz6 olvashatatlan.
20. Mâs kez irâsa.
21. Minden nev utan dolt kereszt lăthat6.
22. Mas kez irâsa.
23. Minden nev utân dâlt kereszt lăthat6.
24. Mindenik nev ulan kereszt lăthat6, a nevek elott pedig âltalâban „Ns" (nemes) jelzett
ofvashat6. Nincs . Ns" jel a kovetkezo nevek etott: Szabo Istvan, Szegedi Mihâly, Gâspâr
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Jânos. Kâdâr Jânos. Viski Zsigmond, Orban lstvân. Benefi Mihâly. Benefi Jânos, Bocsko·
Mihâly es Viski MiMly.
25. Mâs kez irasa. A felsorolt nevek utân minden esetben dolt kereszt lâthat6.
26 A falutorvennyel kapcsolatos bejegyzesek ezzel vegeterteK A keziral 2 3b es 24a oldala1n
a falu kozos tulajdonât kepezo es a kovâcs âltal hasznâlt teleknek valamint a . Szigelbe'
„Mejjszegbe". „ Egri rorra s· es . Eger patio" helynevek âltal meghatârozott kaszaloknaK az
osszeirâ sa majd a 28b es 29a lapokon egyazon kerdă ivnek kel kulonbozo kez âltal jegyzett
vâltozata talâthat6. A talu kozhelyeînek ossze1râsa 1850-ben tortent. de a kerdoiv datâlattan
Ugy tunil(, ez ut6bbiak kozul a mâsodik. valtozat ugyanatt61 a keztol szârmaL1k. a!'flely1k az
elso fedolap belso oldalara a kovetkezâ bejegyzest tette. A guJa sorja maradt el az 1805-tk
esztendoben Tomorl Mihâlynen, delre tele rnegyen".
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Noi contribuţii privind răscoala populară din 1784
în presa din Germania
Eugen GIUck
în ultimii ani. cercetările efectuate in mai multe biblioteci străine au confirmat că
eestaşurarile din 1784 din Transilvania au fost considerate de contemporani un evernme~t

c~ moortantA internaţională. Această concluzie se desprinde şi din presa daneza suedeza.
ootooa ceha austnaca şi germană
Cercetarile efectuate recent au dus la dent1ficarea unor noi periodice de pe sol
gemlan ce au făcut ecoul mişcănlor conduse de Horea. Cloşca şi Crişan Intre ele 1nclud~m
şi gazetele Salzburger Zeitung ş1 Oberdeusche Staats - Zeitung întrucât in epoca respectivă
Arhiepiscopia de Salzburg era un stat component al lmperuiulu1 German
.
Din relatările ziarelor reiese faptul că materialele respective au fost preluate m mare
parte din periodlcile de la Sibiu. Bratislava ş i , în special. din oficiosul Wiener Zeitung din
capitala habsburgică .
ln consecinţă numeroase ştin consuna între ele. uneori chiar textual Au parvenit
r.sa ştm ş1 direct din Transilvania spre exemplu ziarului Salzourg Ze1tung Relatările nu
ogir.desc cronologia evenimentelor decât în Imit foarte man ş1 sunt publicate pe măsura
sosm lor la rcdacţ11
Fiind vorba de materiale de presă bazate pe ştiri sosite din departare şi in general
r1lCOntrolao1le uneon s-au strecurat în articole oale eronate. ca de pildă rolul imaginar al fw
Safins Câteodată datele sunt rectificate ca de exemptu privind uriaşa suma gasită la
Horea cu ocazia arestării. De cele mal multe ori. asemenea ştiri rămân la aprecierea
pos1enlă\1i.

Presa din Germania, tri butară izvoarelor amintite, a publicat cu l ntc'lrziere informaţîi
privind izbucnirea mişcărilor din Transilvania. primele apariţii având loc dupa 1 decembrie ş1
doar sporadic cu câteva zile mai devreme O întarLiere de câteva saptâmăni este proprfe
bturor ştmlor
în privinta cauzelor care au generat rtdtcarea pooorului in 1784 Salzburger Ze1tung
cocnunica la 26 noiembrie cititonlor sâ1 date privind actiurnle taran1lor c1.; scopul de a se
eJbera din 1obăg1e prin înrolarea lor in răndunle grănicerilor Se mai arata ca lârarni au
reruzat robota ş1 această mişcare cuprinde vreo 1O OOO de 1obag1 La 7 decembrie se
•eproduce o depeşă sosită de la Alba-tuha în care se arată că 8 OOO de taran1 au refuzat să
presteze robota in zona Haţegului. La 1 decembrie s-a tipărit un reportai din care a reieşit că
începând cu luna iunie „s-au sesizat unele conveniri secrete ale ţăranilor români" Izbucnirea
mişcani se leagâ de adunarea de la Mesteacăn , de unde iobagii intenţiC)nau sa plece al Albalulia spre a obţine echiparea lor „de la depozitul de arme cezaro-cra1esc" La 3 decembrie
aceeaşi gai:etă pomeneşte despre adunarea autorităţilor de la T1m1şoara care a avut loc
mcă in luna octombrie. cu scopul de a elibera mâsun pentru prevenirea act1unilor populare.
·n special a haiduciei Reflectând aceeaşi problematică Pnv1legirte Ma1nzer Zenung ş1
Carlsruher Ze1tung din 6 decembrie 1784 precum şi Hamburg1sche Neue Ze1 tung şi
~nedens und Knegs Courier din Nurnberg din ziua următoare reproouceau o ştire ce
se:nnala ca framântânfe ln rândurile popula\1e1 rurale au început •nea din luna 1uhe 1784
Frantfurter Journal din 3 decembrie a oferit o descnere mai ampla a acestor desfaşuran
Unele gazete au emis 1udecât1 de valoare mai valabile cu pnvire la cauzele
desfaşurănlor Allonaischer Mercurius din 6 decembrie 1784 sublima ca motivul m1şcâri1
rezidă în „tratamentul dur practicat de diverşi domni de pă m ânt faţa de nenorociţii de s u p u şi".
Hessen Darmstăd tische Privilegirte Land-Zeltung din 18 decembrie menţiona că .,în această
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ţară

nobilii au ţinut mai dur pe supuşii lo r decât pe sclavi" . Relevând disperau
la 5 ianuarie 1785, aceeaşi gazetă stabilea. „natiunea română are de piere
foarte puţin mal chiar nimfe".
Aproape toate period1cile germane au arătat că în Marele Principat al Transilvam1
ma1or1tatea aparţin e rom ânilor. care numă ră peste un milion de sunete, in consecinţai•
vorbeşte constant despre o acţiune românească.
Programul de revendicări este redat în general veridic. Mi.inchener Zeitung dir,
noiembrie 1784 subliniază că în fruntea mişcării stă . un ţăran cu nume de Horea", El dore11„ să elibereze naţiunea română din scalvie şi să ii facă oameni lîbert. Auspurger Ordinan
Zellu ngen releva la 1O decembrie 1784 că Horia invocă in sprijinul act1unilor iniţiate 01
dânsul o scrisoare imperială . redactată cu litere de aur, în care se dispune ex11rpa1ei
nobilimii. La 5 ianuarie 1785, aceeaşi foal e reprodu ce o corespondenţă datată din Alba-IL
la 2 decembrie 1784. în care se arată că „românii vor ca religia lor schism atică să I:
îmbratlşală de toţi şi să fie ră spândită' pretutindeni şi nu vor să recunoască vreo domnit
Desigur. acest ultim termen este sinonim cu stăpânirea nobilimii.
În general gazetele din Transilvania ev iden ţiază două aspecte principale ali
revendicărilor populare· îndepărtarea nobilimii şi crearea unei organizaţii statale proprn Esli
adevărat că această revendicare din urmă uneori apare în forme stranii. fără să ascunc,
esenţial ul. Privilegirte Mainzer Zeitung din 31 decembrie 1784 susţine pe baza unei scnSOI
primită din Viena, data tă din 18 decembne 1784, ca ţel ul maselor este .crearea unui reti<
propriu al românilor''. Altonaischer Mercurius la 7 ianuarie 1785 preciza că „Horea trebuieSJ.
şi asume titlul unui rege al Daciei şi ori să cucerească Transilvania, ori să moarâ cu armei.
în mâini". Hessen-Darm stădtisch e Privilegirte Land-Zeitung din 15 ş1 22 ianuarie tm
precum şi Hamburgfsche Neue Zeitung din 22 ianuarie oferă o informaţie similară . MatnL3
Ze1tung la 5 ianuarie 1785 adaugă că Horea „se laudă că ori va cuceri această provincie.«
va muri cu armele în mâini". Autorul articolului, exprimând poziţia feudalilor germani ci
vădită duşmănie asemuia pe Horea cu Pugaciov şi îşi exprima speranţa că „se va prăbuşi co
participanţilor.

şi înainta şul său ".

Toate ziarele din Germania au publicat ştiri cu privire la dezlănţuirea acţiunilo1
populare: Ober-Deutsche Staats-Zeitung la 4 decembrie relata pe larg despre evenimenteii
de la Mesteacăn şi. mai ales, cu privire la încercarea nereuşită şi fatală a vicecomitelui..
Hollaki de a pune mana pe Crişan , ceea c e a provocat dezlăn_\uirea. fur~e_i populare
Hamburgische Neue Zeitung la 15 februarie preciza că m1şca;ea a 1z~ucnit „fara amestecul
intrigii străi ne". deci generală de cauze interne. Frankfurter Kaiseri. Re1chs-Ober-Post-Amts·
Zeitung la 1 ianuarie 1785 preciza .că o naţi une care până acum a purtat cu supunere ~
mai dur jug al sclaviei, a devenit dintr-o dată atât de feroce şi nesupusă":
Desfăşurările din Zărand şi apoi din Hunedoara au fost re~ate. in g_eneral, cu mur~
amănunte. Asemenea reportaje puteau fi citite în Frankfurter Kaiseri Re1chs-_Obe~-P0Sl·
Amts Zeitung din 11 şi 13 decembrie. Privilerglrte Mainzer Zeitung d~n 8 dec~mbrie. Fnedens
und Kriegs Courier din 9 decembrie, Hamburg1sche ~eue Ze1tung_din 7 dece~brie
Frankfurter Journal din 4 şi 21 decembrie, Carlsruher Ze1tung din 15 ş1 26 decembne etc
Jntregul comital Zărand a fost lovit. rtobilil şi persoanele din magistrat în parte au fost ucişi
in parte izgoniti" - men\iona Altonaischer Mercurius din 4 ianuarie 1785 .
.
.
Bătălia de la Deva a fost descrisa de Privilegirte Hlldeshe1mer Ze1tung din I
ianuarie 1785 şi Frankfurter Journal din 11 ianuarie 1785. Scoţând în evidenţă mulţimea
răsculaţilor. Hamburgische Neue Zeitung la 17 decembrie reproducea c?ns'.a~area_ ~otm11
căreia .fiecare nobil şi-a recunoscut aici supuşii săi". Prăbuşire? do~1n~\1e1 n?b1harq
comitatense s-a dovedit a fi de durată.•Sângeros a început tuna noiembrie ş1 lot san~eros:
a sfârşit" - concludea Oberdeutsche Staats-Zeitung într-o corespondenţă recap1tulabv,
tipărită la 3 ianuarie 1785. Remarcăm în special descrierea evenimentelor _de la Hălmag1u
care cuprinde elemente inedite. Ele pot fi citite şi în Salzburger Ze1tung din 21 decernbnE

https://biblioteca-digitala.ro

113
l'h~e· Ze"ung din t i ianuar r„ 17_5
"alzbu.ger t:e1tun9 a oubta.at m,inuntc ş1 cr: pnv1re la inllr oe. u act1umlor 11.
f t~. A1 ad La 3 de ~fl 11bn :i <lmml•' C:1 l•ra~ur Ara~ CSLe puternr pa.zn fmpotn'. a m~~;elor
Bdccemu I li 'c.rma despre in:.â:it:."Î: nm •)IO p·
.iă•1â1s.11 Od1oş ş a 10l1'<lat,\ a dat
r r ffi.."ln fc"talc de c err.e 1tele Sti rapu ·tJ G n G1uw Corn'tat..JI Bd1!ş azi .R lJ ) ca
Ici s
m'inde pnni 1cc!G ,nformaţ~· :,•m•f~r ,r~• f"i IEdur„te in F nkfwter Jouma1
3clec:emt ro. Carl~ruticr z~rt„n9 ŞI ~1 rw11C111U1Cl lwl zer Z'='• ung din 6 oi;;...embr c precum
r 1.:~ens 1n Kriegs Couner din l.iccembnP. • 5rh 0 :>c ştiri foncste dirl 1 ra11 >1l1ia111a.
şo a ş: mat IDe!':. c..., tatto Ais';f' -gl swz H2mourg:sotic N uc Ze:tu g d:n 3
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aminteall de un sinod ţinut de 18 clerici romani din scaunul Odorhfj1ului. în numele Ier
preotul unit Petre Pop a adresat o scrisoare lui Horea în care se arată „că ei îl aşteapt!
acolo".
Problema unui aiutor provenit din Moldova şi Muntenia de asemenea a găsii loc
coloanele ziarelor germane Frankfurter Kaiseri Reichs-Ober-Post-Amts-Zeitung la
ianuarie 1785 relata că "principele dtn Moldova trebuie să aşeze la graniţa oameni ca g
împiedice supuşii săi să acţioneze"-. dupa cum fac mulţi locuitori din Munterna ş1 se alat
acestor rebeli ·· Ştiri similare au apârut în Frankfuner Journal şi Altona1scher IV1ercurius d
8 re spectiv 14 ianuarie 1785.
Presa germană a făcut legătura intre desfăşură rile din Transilvania şi rnişcârile ce
au avut loc m Ungaria şi Slovacia. Allonaischer Mercurius din 13 Ianuarie 1785 arată ca ·~
numeroase comitate focul trebuie să ardă sub cenuşă" Friedens •.md f<negs Couner din 2
ianuarie şi Pnvilegirte Hi!deshe1mer Zeitung din 15 februarie 1785 au tipării reportaje desor
desfăşurările din comitalul Nitra
Ca urmare la desfăşurarrle din luna noiembrie ş1 decembrie 1784. Privilerg:rti
Mainzer Zeitung drn 24 decembrie observa „întreaga Transilvanie este în tr-o mare nelinişte
Reflectând la această concluzit:i. unele ziare aL1 căutat să evidenţieze proporţiile mişcări
difuzând date despre componenţa socială şi numărul celor care s-au ridicat impolma
împilării. Dintre acestea spicuim ştirea apărută în Carlsruher Zeitung la 8 ianuarie 1785, 1
care semnala pe lângă masa ţăranilor români şi part1c1parea unor muncitori de mrnă ger'l'lar
la evenimentele de la Deva Frankfurter Kaiseri. Reichs-Ober-Post-Amts-Zeitung d1r 2:
decembrie 1784 vorbea despre ralierea unor dezertori ai armatei imperiale cetelo1 .:le
luptători.

Primele informaţii apărute la începutul lunii decembrie eva luează numărul
la mişcările în cu rs de aproximativ 15.000 oameni. Acest efectiv este
menţionat şi în Frankfurter Journal din 3 decembrie. Carlsruher Zeitung din 6 decembrie
Friedens und Kriegs Couner din 7 decembrie 1784 ş.a. Munchner Zeitund d111 30 no1ernbrn:
aprecia masa luptătorilor la 20 OOO oameni Aceeaşi părere apare in Pnvilerg1rte Mainze
Zeitung din 10 decembrie şi Frankfurter Journal din ziua următoare. ca modificare la ştirea
difuzată cu o săptămână mai devreme. Cea mai nd1cată cifră cunoscuta nouă apare la •o
ianuarie 1785 în Altonaischer Mercurius în care se vorbeşte de 30.000 lu ptători .
Mai multe evaluări au fost publicate în legătură cu operaţiile ce au avu t toc în
diverse zone Astfel. Friedens und Kriegs Courier din l O decembrie 1784 aprecia numărLI
răscu\a\i\or clin zona situată în\re Deva şi Alba-Iulia tmijlocul lunii noiembrie), la aproximab1
13 OOO Aceeaşi gazetă , la 6 1anuane 1785. aprecia că în părţile Turde1 se aftă 9 OOO
oameni inarmati
Presa din Germania a rămas multă vreme dezorientata cu privire la persoa'
conducătorrlor populari din Transilvania. Făcând abstracţie de la ştirile eronate pr1v1M
imaginarul „Salins„ apar relat ări care identifică pe Horea cu călugarul Sofronie care a
condus cu peste un deceniu mai devreme o mişcare populara în Transilvania ş1 care apo1sP
retrăsese în Muntenia Au rost difuzate ştiri privind faptul că Horea ar fi fratele episcopului
ortodox din Marele Principat al Transilvaniei sau fost subofiţer în armata impena lă. Nume!
lui Cloşca apare rar, iar despre Crişan se face amintire doar începând cu arestarea lu
Treptat, totuşi s-a făcut oarecare lumină in aceste probleme. Attonaischer Mercurius la 1
ianuarie 1785 informa despre drumul lui Horea la Viena pe care ii făcuse cu patru am ma
devreme O prezentare mai veridică a personalităţii lui Horea şi Cloşca s-a făcut cititorilor d~
către Friedens und Kriegs Courier din 29 ianuarie. Frankfurler Journal din 31 ianuarie ş1
Privilegirte Mainzer Zeitung din 21 martie 1785.
Izbucnirea mişcărilor populare a suprins autorităţile militare imperiale dir
Transilvania şi până la sosirea unui ordin ·explicit dm partea împăratului s-au abţinut de~.
acţiuni de proporţii. Una din manevrele menite să câştige timp a constituit-o armistitiul de 1a
participanţilor
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îi[}ru, îm~heial de lt. col. Schuitz. Mai multe gazete au raportat despre acest eveniment,
în evidenţă răspunsul dat de reprezentantLJl poporului înarmat mandatarului
1rnperial, fără să-l nominalizeze. Friedens 1.1nd Kriegs Courier la 21 decembrie cita acest
răspuns în felul următor : ..în final crunta sciavie ne-a contrâns la acest pas", Frankfurter
Kaiseri Re1chs-Ober-Post-Amts Zeitung din 13 decembrie a redat ş1 cuvintele: „Domnule, să
nu credeţi dumneavoastră că noi am încurajat fără temei ş1 fără o necesitate stringentă să
trecem la acest pas?".
Desfăşurările din Transilvania au zguduit realmente Imperiul habsburgic angajat
concomitent înlr··O demonstraţie de forţă împotriva Olandei pe care voia să o oblige la
concesii. în ultimă instanţă împăratul era gata să provoace şi un război cu caracter
european. Evenimentele din Transilvania şi eventualele lor urmări puneau în discuţie
sollaitatea internă a imperiului. „Neliniştea din Transilvania continuă se reţină într-o măsură
nemaiauzită atenţia împăratului" - concluziona Harnburgische Neue Zeitung din 31
decembrie 1784 Reflectând asupra implicaţiilor majore pe care le puteau avea
evenimentele din Transilvania. Prlvilegirte Hildesheimer Ze1tung din 18 ianuarie 1785
preciza. „Neliniştea din Transilvania ne tace într-adevăr ca ea să ne preocupe mai mult decât
problema olandeză". Nu e de mirare - aşa cum observa Carlsruher Zeitung din 9 decembrie
1'184 - că situaţia din Transilvania a dus la modificarea dispoziţiilor date cu privire la
mobilizarea trupelor.
Presa din statele ge1mane a oferit un spaţiu considerabil intervenţiei imperiale. Au
rost publtcate decretele privind amnistierea celor care depun armele, cu exceptia
căpeteniilor, precum şi antrenarea clerului ortodox şi altor elemente cu influenţă în acţiunea
de pacificare. Astfel. Friedens und Kriegs Courier din 25 ianuarie 1785 menţiona activitatea
episcopului Petru Petrovici din Arad, iar Harnburgische Neue Zeitung din 11 ianuarie pe cea
a episcopului Nichitici al Transilvaniei. Măsurile militare luate de împărat au fost inaugurate
cu numlfea unui nou comandant general, cu sediul la Sibiu, în persoana generalului Fabris.
Anchetare<i cauzeior care au dus la răbufnirea nemulţumirii populare a fost încred inţată
contelui Jankovich şi generalului Papil!a. Aceste comunicate pot fi citite i n mal toate gazelele
vremii ca de pildă în Frankfurter Journal din 4 decembrie 1784.
Multe ştiri privesc proporţiile pregătirilor militare. Hamburgische Neue Zeitung la 1
lanu8rie 1785 arăta că opt regiment e de linie sunt dislocate din Ungaria, iar la graniţa
Transih1anie1cu Ţara Românească se organizează un cordon militar izolator. Privilegirte
Hildesheimer Zeit1.1ng din 6 ianuarie ştla de şapte regimente dislocate. Pregătirile militare au
continuat până în mijlocul lunii ianuarie. Doar o corespondenţă datată din Viena la 15
ionuarie şi publicată de Privilegirte Mainzer Zeitung din 26 ianuarie menţionează că
regimentele consemnate din cauza evenimentelor din Transilvania au primit ordin de marş
spre Olanda.
O rnulţirne de reportaje descriu operaţiile militam desfăşurate în zona Munţilor
Apuseni. Altonaischer Mercuri1.1s din 7 ianua1 ie 1785 a oferit o sinteză destul de clară privind
dezlănţuirea ofensivei generale a armatei cezaro-crăieşti. Gazetele au publicat pe parcurs,
informaţii fragmentare privind unele sectoare de luptă. Este semnificativă relatarea apărută
la 7 decembrie 1784 în MO.nchner Zeitung privind desfăşurarea unei ciocniri ce a avut loc
intre răsculaţi şi unităţile imperiale. De fapt este vorba despre evenimentele de la Sălciua.
Hessen-Darmstădtische Privilegirte Land-Zeitung la 28 decembrie a descris ambuscada în
care răsculaţii au nimicit unitatea comandată de lt. Mesterhazi. Privilegirte Mainzer Zeitung
din 3 ianuarie şi Carlsr.uher Zeitung din 3 ianuarie 1785 au prezentat acţiunea condusă de
maiorul Stojanich în zona Deva-Brad-Hălmagiu, redând însă versiunea oficială. Neue
Hamburgische Zeitung din 4 ianuarie 1785 a difuzat amănunte despre interven~a unităţii
militare comandate de lt. col. Kray, care venise în ajutorul trupelor conduse de maiorul
Stojanich precum şi rezistenţa răsculaţilor la Criscior.
Paralele .cu relatările privind acţiunile armate ale trupelor imperiale, începând cu a
scoţând
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doua decadă a lunii decembrie se scurg de la Viena spre GGrmaflia s.m poH1v1t că
răsculaţii se retrag in munţi sau fug in Muntenia Asemen<>a şun prov""mte din sur"-e l)!iC
au văzut lumina tipan.rlu1 Tn AJtona1scher Mercunus dm 211 ş1 2 l decembne s1 Priv eg1
Hîldesheimer Zeitung din 28 decembrie 1784 Primul. pe 1ăng:; p„esiunea 'nJpe1or 11a: invcc!
şi lipsa de alimente ce gravează cetele lui Horea rotuş1 nu toate 11 format• 1e au lost .1tM a=
optimiste din punctul de vedere al pnvi!egiatilor t:rc;pkfurt,>1 K~iser1 Reichs-Obe• -P.:is1.A111 •
Zertung din 27 decembrie observa că nu se poat(. CJ'?lep1;:i la o 1mrnentă prăbuşire a '"lcţ1un
populare Altona1scher Mercurius în aceeaşi zi rec1J1 • a rnfonnatia lui preceden?rt. ardl,\ru!~
.răscoala din Transilvania nu este încă peste tot r n ştită Dacă răsculat11 si..m "; J11aati
trupe dintr-o localitate. atunci e1 se adună in afie tre părti• Sfărsib1 coofru,.. ăr.lor este .es
cu ma<e întârziere unele gazete menţionâ"ld ş1 iama dcose!.l l de Ql"UCI ce s-a aoa.ut 2SUIJIC
zonei de operaţii Asemenea articole au fost publicate în Cartsruher ZeitL ng dll" 5 fe n
şi Frankfurter Kaiseri. Re1chs-Ober-Post-Am "Ze1h•n9 din 7 martie 1785
în ultima fază a relatănlo1 privind osul tat:le foile au încetiut să publ C"' un b.I; 111
pierderilor umane. Hamburgische Neue Zeitung din 25 iant.arie 1785cons1Pra că luptele I
4.200 rebeli le-a costat viaţa sau ltoertatea·. AHor.mscher Mercurius din 7 februarie •1or!le3
de 4.000 morţi din rândurile maselor populare Allona1schar Mercur11.;s din 22 tebruan~ ~
Oberdeutsche Staats Ze1tung din 3 martie aprec:ia pierdenf-<i a'mater la 25 solou11
plutonier şi doi ofiţeri mort1 precum şi 37 răniţi, iar a robililor la vreo 200 mort1
Ziarele din Germania oglindesc preocuparea au\on1;v•lcr de;;, pune mâna
conducători, în special a lui Horea. Cloşca şî Crişan . iogniorarea ier a fost cu ala: rn., m
cu cât se răspândea vestea reprodusă şi de Franll'' ;rler Joum.q dm 10 ianuarie ş1 Hes">e
Darmstâdtische Privileg1rte Land-Ze1tung dm 18 ianuarie 1785 pcl h'•t ~.a.e1a Horea a scapat
in Muntenia. Cu atât mai uşurat au respirat privitegiatu căno ·iu O•l:nit vestea ca Horea
Cloşca au fost retinuţ1 Desfăşurările pot li cunosc.1te dl'.'! relat5r e arr.ăn:..ntite pu 'teate ck
Frankfurter Journa1 din 22 ş1 28 ianuarie. Frankfurtrr Ka1s2r• Re·chs-Obe• Post- m
Zeitung din 22 ianuarie. Privileg1rte Mainzer Zeilung Ilir 24 1rinuane si 1...samburg!scha Neu•
Ze1lung din 25 ianuarie 1785 Frankfurter Kaiser 1 Re1chs-Obt:ir- 0 osl·Arrts '!~11un9 la
februarie a relatat despre actele curaioase ale unw preot ortodox care a 2postr<ifa1 „oldl'
care îi escortau pe Horea şi Cloşca ş1 şi·a expr,mat ad liratia pentru comfocă o• 1 r~.,,;co
populare. În tot cazul soarta lor era oecetlurtă Hambu glsd•e Neue Ze!tung a ş1 muntoo
că ~se va intenta la Alba-Iulia un proces care va fi scurt d&1 eliemolar"
Cu o anu"l11lă întârziere a ajuns in Germanic. vestea pri .1d aresta.ea I JI C11şan.
semnalată de Frankfurter Ka1sert Rerchs-Ooer-Post-Amts 7-e•tung cin 1 rwJrtie. AHoncJISChei
Mercurius dm 3 martie precum şt Hamburg1schc rJe1 ie Zeit mg drn 4 mar1Ic t 785
Unele reportaie au refP.vat drurnw lui Horea ş1 Cloţ.ca la Alba-1u• a ş1 paz;i st er
instituită în jurul lor in temnita ceta~i Asemenea art1coio a..i 3~"rut in Hamb11rg1:>che Neue
Zeitung din 1 febrltarie 1785 şi Al!onaischer Mercu11us din 7 ma·11~ O svie Je 'c~tt au tr&\
difuzate despre desfăşurarea anchetei. Frankfurter Journal din 15 martie şi Pr1vil1.\Jirle
Mainzer Zeitung drn ziua următoare au subliniat că Horea nu reclmoaşte ntrnic. Franklurl~
Kaiseri. Reichs-Ober-Post-Amts Zeitung din 31 iar>uanc ş1 Fnedens und K.rregs Cour cr au
relevat că Horea ar fi rasionat ca se va destăinui numai 1mpăratulu şi i , acest scop va 6
transferat la Viena Nu au llpsrt nici informa:iite care p•etlndaau a şti ca taran i romăr-1
pregătesc eliberarea capetennlor încarcerate Frieclens cod Krîegs CouneT din 23 fellruane
1785 a şi men~onat ca nu va fi .pace· in îrans1l\arna .pănă când conoi...c3torn nu vor h puşi
pe picior de libertate·. La 14 februane Altonaisd er Mcrcurtus 01 menuonat ca .curierul carea
sosit miercuri din Transilvania a adus vestea nep•.:lcuta ca se Văd mai muhe cete ele lăra111
români răsculati. care vor să elibereze pe conducătoru tor capt1v1 Horea ş1 :;ieşea- HessenDarmstăd l1sche Privilegirte Lano-Zeitung din 9 martie 1785 a citat o coresr1onden1a
provenită din Viena. care vorbea despre o mişcare în curs rn favoarea eliberării tul Horet1
în acelaşi timp comisarul imperial Jahkovich t1 cautat să convmgâ ţâranii 1omâ111 de
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~ H
• estt înt:-adev„r ln c.apli\i1tate fneoe"S und Knegs Couner cin 5 martie ş1
;nb rg1sche Neue Zertung din 8 man e au semnalat faotul că Horea a fost escortat sub
pazA m 1tm:O ·11 ·ecoul c:le mai sus m satele s1!ua•e între Alba-Iulia ş1 neva
I .,. 11111lucul lunii martie, 1785 au apărut reportaie cu privire la tragicLtl sfârşit al lui
Cri~·lr ~11.11 oceuura if'1uma11<'1 fa ta d ~ cadavrul său. tras pe roati"l, lrnat în patru ş1 expus in
IH:,„o µt;ncie in acest sef'1s au •11101rndt Frankfurter Kaiseri Relchs-Ober Post-Amts
g d n ~o m?.rt-: >\ on uschor MNcum1> din 15 martiE: ş1 Fnedcns und Knugs Couner
17 art
Toate gazete:e 113Zutc de noi au publ ca~ ştiri cu pri...1re la executarea ui Horea ş1
H :;.;cn-[ a;wsrad: :.che Pnv 'eg1rttJ lar.d-Z(;1amg la 22 mart e semna'a pronuntarea
cap11a ~ '= eru\1a a fo'il redaL3 cu lux c!e amănunte chiar cu elameme
, .o; re O n •e &.e:.t;. 1 sp:::.r.rn articolele din Franl<furter Kmserf Re1chs-Ober-Pos1Zc r.g d i . „. ~5 marlic, Hilmbu g1sche r;eue Zeitung d.n 22 martie. Friedens und
CO'JTJe din 2? ş 30 mile, Franktt rtcr Jot.rnal dm 28 martie Priv1leg1rte Mainzer
11109 11 23 ~· 30 milit1e etc: Altona1sc~1ar Mercurius din 4 apnlie 170!) cita ulllmele cuvinte
I le <lt: Homa. care dPCta·ase .eu mor pentru naţiune".
<ii inulte gaz.eae din Germania au relevat interesul vienezilor faţJ de căpeteniile
r
'lo:;t A•tona1scher f,4Prcunus din 18 februane semnala că in cao1tala imperiala este
„p od111i raZG .a la !·ior?.a· ş1 ras1,1, .a la Valaque!. Aceeaşi gazeta din 1 februarie ş1
tt n a:...~· NE:ue Ze1tung d n 11 fcbwar.e ştiau oe faptul că la Vion;i cucula pc>rtrete1e lui
rea .~ m. t Fnedens un:f Knegs Couner din 17 februarie 1785 af ~m de faotul ca
?Oe.
1 vedea .:u ;l'ăi:e'e pe ~ore a la ştirea că el apăru„c in capitala 1mpenala s-a ş1
c!d• na o ma•e ll'uWrr.e
Gazete: e d•n Gem1an•i'I cuprind o seama de date cu pnv1re la represo'u e aplicate
r, seu ci\1101 Altoria sr;her IJler.::unus ar,it~ că deµnuţil au fost duşt lri Alb,1 luha pc două cărute
Ex cct11le au fust ;ic lc:rg prelcntate Frankluner Journal din 2 7 decembru;; Privileg1rtc
Ma nlE:r /.Mtm~J d:n 29 decernbm~ 17f\4 şi Privilegirte Hildeshe1mer Ze1lung din 31 martie
1"/C~ a i iei 1t11t desore lragerca in ţeapă n lui Uibaru şi a celorlalte capetenii cazu te în
r..,plMI 1toa comitdtulu1 .t>Jba l a f~l. este descrisă executarea răsculatului Miho la Sebeş
Au fost difuzate ~I unei" şl ri de:;pre cei încarceraţi Carlsruher Ze1tung a infor'llal
I 1 21.i ianuarie 1785 c.l cei din temniţa com1tatulu1 Alba primesc zilnic doar o raţie de
r.ua alic al mer.te AI:ona~cher ..,ercunus la 1 aprilie 1 765 a subliniat ca vreo 800
1u fost eliberatJ :::P 0011 .a de anchetă imper a!ă. Pnvdeg:rte H1l·1~she1mer Zeltl..ng a
ua zt a inct nosur.tat ctitorilor sa1 ca vreo 150 oameni vor f1 1udeca\i oe triounalul

""""'"''"·Ul Alba clupă ieg 0 ţ~m·
Unele nlcrmatu ic1rgesc llfllontul cunoştintelor noastre cu privire . .i masunle de
r gur&r.1a ddr1ptalP. de a.J1Qfl1J\I AllOn<llS1,;11er Mercunus ŞI Frankfurter Journal dtn 21 ianuarie
1 85 ot•scnu r,trângerea am1f'lcr j' ţir ,ul., de ţârani.. Gazeta din urmâ relalri că la Baia de
Arieş 11u for.t oonfiscale 40 lănci c;i 23 ouşli Pnvilegirte Mainzer Zeitung la 18 rebruarie 1785
nl{)•l\ oneadJ ca in toa\e comittcl<' suni dislocate unităţi mihtare He:,seri-Darmstădlische
Prtv 1cgirte la110 Ze;t..:r 3 d' n 19 Lipr1ho p11bl1ca repartizarea rcouJ il garnizoanelor din
T !Vil a cele m:1. i)utem.ce h nd canlOi!ule la CluJ. Sio1J, Fâgar::t Mediaş Frankfurter
mal
18 f~bru3r,e scnci d..,sp1e pfanul 1,;cmasă<ii satelor ca au:oritaţrle sa poata
g 1 m~a birii; oopulat1a Prlv11cg1rte .1a1nzer Ze1tung din 28 februarie ş1 Hessen"'""'"""'-c"c' e Fnvll09 rte Lan1·Zc tung m 4 martie au expus planul nob1l1a de a expulza
~ in Duco.,nz Tvt Pr. leg1rtc Ma1nzer Z<::ung din 11 apn!ie ş1A'tona1schu Mercurius
P p1111e au retal3t de pre anga1ame11\ul d..:imnuh;i fananot din 1ara Romanească de a
;- ,lza mscu'alu refugiaţi acoh,
Rl"l~ta·ile presei din Gerrnanlc;1 onllrmă faptul că lupta maselor populare nu s-a
1nch1i1.il p1 tn 1ncetarea ostihtătllor dl' anvergură la mijlocul lunii dElcombne 1784 HessenDmmslildt•l';Chc Priv1legirte Land-Zeltung dtn 15 februarie arata câ „romfJnli dintr·un alt col\
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al Transilvaniei au început o nouă nelinişte• Cu o zi in u1-mă Pnvilegrrte Mainzer Zertung
aprecia că la mişcare participă 1.000 oameni. Auspurger Ordinăre Ze1tungen la 17 martie
1785 semnala actrunea unei cete compusă drn vreo 400 oameni şr care au surprins nobilii din
salul .Datos". La 5 aprilie Altonaischer Mercurius relata despre in1erceptarea grupult.
condus de Nicola Pop care vroia să organizeze trecerea unui grup de 600 oameni in
Muntenia. Concluzionând caracteristicile situaţiei, Frankfurter Kaiseri Reichs-Ober-PostAmts Zeitung din 8 aprilie menţiona că trupele imperiale „nu se pot creds în siguranţă"
Desigur, mulţimea informaţiilor publicate de orgariele de presă amintite în general
au filtrat datele obţinute prin optica susţinătonlor regimurilor feudale-absolutiste. care
recepţionau într-o măsură sau alta ideile iluministe, respectiv iosefine. Aşa se explică spa\11.I
întins acordat fenomenelor secundare ca: omoruri, devastări. incendieri. in acelaşi trmp ei
au sesizat destul de obiectiv cauzele şi scopurile mişcării şi nu au crutat de critică nob1l1mea
conservatoare din Transilvania. Nu putem uita nici faptul că deşi unele ştin au fost inexacte
sau eronate. totuşi cititorii gazetelor respective ş1-au putut da seama de proporţiile rn1şcănl ş1
de imr,..ortanţa ei europeană.
În tot cazul 1nformatiile oe mai sus întregesc irn~ginea noastră pnvind ecoul
răscoalei populare din 1784 pe plan european
New contributions concerning the revolt from 1784 seen by the press from Germant
(Summary)
The German perrodical press reflecled echoes of the Transylvaman revolt through
the angle of an upholder of the feudal system A vast space was given to secondaf\o
phenomenous rnanslaughters. fires. ln the same t1me, the German riress noted fa1rly the
causese and the goals of lhe revolt: the conservative aris!~cracy from Transylvania was
criticized. This study completes the image about echoes of the revolt from 1784-1785 on
European ground.
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Contribuţii

cu privire la biografia
lui Samuil Micu-Clain şi Petru Maior
Eugen GH.ick
Deşi în cursul perioadei de peste un secol şi jumătate ce s-a scurs de la încheierea
prodigioasei activităţi a corifeilor Şcolii Ardelene, s-au scris numeroase studii privitoare la
v1a:a şi reahzările lor, nu au putut fi epuizate toate sursele existente. Printre acestea se
n.mără fondurile de arhivă om Viena în special cea de la Pazmaneum. La fel, rezerve în
a::es1 sens pot fi htâlnile în for.duri;e bisericeşti catolice din Budapesta şi ale arhivelor de
~tal tn acestea din urmă gas1m mărturii referitoare la sfârşitul obştesc al lui Samuil M1cuClai11 şi Petru Maior.
Decesul lui Samuil Micu -Clafn a intervenit la Buda în locuinţa lui
particulară situată în cartierul Taban în casa cu nr. 549. El închiriase această locuinţă cu un
an şi ceva îna!ntea morţii lui, fiind obligat să părăsească impreună cu personalul de
~pecialita!e al tipografiei universitare locuinţa de serviciu ce se situa pe locul actualului palat

d„ Piata Szentharomsăg nr. 61.
În legătură cu decesul dispunerr de matncola morţilor din parohia romano-catohcă
a amintitului cartier Taban. Nu este nimic surprinzător în faptul că înregistrarea a avut loc la
oparohie d~ rit la lin. Deşi numărul românilor greco-catolici din Buda şi Pesta era în creştere
Jn epoca respectivă , ajungând pe parcurs chiar la majoritate faţă de ortodocş i , ei nu
dispuneau de un suport material comparabil cu cel al macedo-românilor în vederea ridicării
unei biserici şi parohii. O ultimă iniţiativă pe la 1860, la fel nu a avut darul să fie materializată .
Penod1c au fost slujite liturghii româneşti in câteva biserici. Însuşi Samuil Micu-Cla1n a servit
'n biserica din Taban, chiar în preajma decesului său2. în consecinţă. românii greco-catohc1
au rămas sub jurisdictia parohiilor de rit latin. ceea ce a fost confirmat de Vatican în 1907,

satisfăcând cererea lor de a nu fi încadraţi în parohia greco-catolică maghiară3.
O problemă discutato a fost data exactă a decesuluî. Matricola amintită nu cuprinde
decât data înmormântării Multă vreme a figurat în literatura istorică data de 13 mai 1806,
având ca reper relatarea lui Gheorghe Şincai. Deşi el părăsise deja locuinţa prietenului său
pe inserate, c!e la cet care vegheau la căpătâiul lui Samuil Micu-Clain a fost informat că
riecesul a intervenit pe nesimţite intre orele 9 şi 10 seara. în schimb. raportul oficial înaintat
Consiliului Locotenential de episcopul Martinus Gărgey, vicarul general al arhiepiscopiei de
Strigoniu, cu reşedin ţa la Buda. menţionează ziua următoare, ceea ce s-a şi oficializat în

legătură cu sistarea salariului4.
Înmormân tarea lui Samuil Micu-Clain a avut loc la 15 mai 1806, şi s-a efectuat cu
respectarea rangului său de demnitar cuprins în nomenclatorul Consiliului Locotenenţial.
Gheorghe Şincai în relatarea lui a subliniat că ceremonia s-a derulat cu fast, ceea ce reiese
şi din faptul că a fost celebrată de cea mai înaltă faţă bisericească catolică cu reşedinţa în
Suda, anume episcopul-vicar Martinus Gorgey titular de Patera. Tot un act onorific şi
1olodată o recunoaştere a merite!or lui a constituit depunerea sicriului în cripta bisericii din
Taban, locul de odihnă veşnică fiind atribuit gratuit. Matricola mentionează calitatea lui de
presbiler, fără să specifice statutul de călugăr. S-a înregistrat apartenenţa la dieceza

Făgăraşului, vârsta de 62 ani, şi fireşte funcţia lui oficială5.
Aici e locul să arătăm că mormântul lui Samuil Micu-Clain nu s-a putut identifica. Un
a suferit în anii 1853-1854, tânărul Ioan Micu Moldoveanu. Nu este exclus
Că placa comemorativă a cavoului s-a fărâmiţat datorită zguduirilor suferite de locul respectiv
in !Impui asediului Budei în primăvara anului 1849. Din cercetările noastre efectuate la
eşec în acest sens
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aceasta b1se1·că am putul. ~ca in1Jmiin,e!e di•, bi:ie. l!t au rărr.as ir.t.acte pan... :a cel :fa
II-iea rnztx:i rn.,ndi:ll, c-Jnd hi::ienca în ~pul as~oiu!ui Bu.japeste; ( 1944 45) a f s\ 'J
lovită, ocea ce a afect::!l '}1 criota. C« ur<nc:ra ,,, ·~t.r.;ul rer..or1s•ruc~·ei cic::e cH c„em
nenornrn?tizate au fost s„a 1se şi depuse într...un rnonnâr. cor• li•• -:imitin1J pi:-.1oh12JS
Docum.•ntam întoc111ite rn ocazia gastiunii J~săr.1nnh1loi rămas da pe urma k
Samwi Mb Clain oieră o anumită luminâ asupra ccndltiilN 1.:1 t1'3 v ală d1"l Ltllin a ţ-erioae
3 f'lCllvrtaţti. E::;tr: r:eindo·elnlc ca l~sa'llân•..' bi a fa.st roous. !ipsino OOlecte.e tJe 1 a1o&re
o s:.imă de bai 1 cees re c::e explica prin s!.at:utJJI său monahal De acew treblt•e să cxc. ·~e
dive „ele afirm3ţ,i r..o au c~utaf sa acrediteze r,a ei a trăit la Buda într-o staie de Muen
Funcţia ld î d9µ1iniil:.1 la Upcg~iâ n!vers.i.ătu "i r.s.;gurn •.1r1 ~a«11 ii .es.pe<.!ai-: 1.
Gir ma"' ~ 1 • ,..re~errt-31 ~ Peuu~· ?aull.1~ Dras:.nvit~. propiie:"il' de ca"ă Cens!
L(l:x>t~nenţ1al n~~".e d5 Samuil Micu-Claio a hch1r'~i 1.e v d!Jrat~ dA trei au, l~win(a ir caii
a decedat po ddl1'1 de 21 npr;1îe 1605, fimd zil'a S<-1rMtor i Sf. Ghe(lrglie, tiata obr~n~
pemru •:.caperoa w1 •ua.,;1u ui de h201taî. insăşi chtna a1 ua' s·31Jilită de promietar S&>
la su .1:a apmc1abil" o~ 50 feri, •~. ~o.=:a re ~amuil W,;cu-C.1a n a ~1 act1;:at-0 ..,nt.cioal f'.'tlllt
nrim• I an Loc1.1iriţ;:, înr.hfria•~ s<? ~1tt1a ir;tr--n <.:art1.ar 1ezide .t1al, cont>idcrat in VJem~
reSP"t"tivă central :.e cor.1pul'!ea ti•n două (.alnt: 1~ ~1 d„,sigur şi oepc·mdir:ţo?, Ji. ·1:...l"'"rt
.;lJ

o~~a n ·ent ieri: 1:;sămânţ ,:.u au fost gc:i~1te oo'ec.; (jur• !llan„/

Document"'!.? ce ne Sl..ai.. .a d1spozlţ'e iurrnze<iLa ,lf,e,e \~ala şi cu Pf!" 1 ~a "' tu,,
a lu: S;11 ·uit Mku-Ctam Un ll'll'; in•po11ant • a r)CJp31 studer.tul C.:>nstantln A•1f
ori9inar c;n T1 al'~1t11arna, menţ1onc.1l cu tlJul ~c .;>s1h•C'.J'!', :ef.:.i ce ::-$iiam11ă că at~S'.a
tre„.entat o ;;00131ă su;Jenoara de m.?C .::::-.~ ir scnr.rb. H~luto.1u1 ln lixuin~ :u1 ~i'lmt„I r1
'... '-=itn '.),;te d1,;fl 1r~ ~şerv:tor" (;.;;rn!an.' csltJ Jnl•tl- CG1h1i:a1ive 'rebwe ~ă ne gănrJim c:u t021s
prob..1b1htatea ;,J una din ob,şnuilc'e niwaţi1 lo vrem~;,, r·~~·p9:::~iva 1~and i1ricri cu mijlcare
r!..:l~t'r dia insuh„•eot:: .:;e an_Jajau i1 fmpi.:J sl" 'lor \3 L.JI. ~filli~ ii'! scti:mbul caz1:hşi
~ e H ial cti1dr a mt; eţlnc ·1 FI a fost 1.;l s· uranta preze 1t in 1.1llin'lek momente o
raposatulw si "' rfl'Ttas d;.;; veghe pCir1~ a S!g1J;:area iocuinţe: <IP. ctitro fur·cironnnl fis1:.ti!u1 .n
lipsa 1fo mo;t6 l1tc. i 'efto~i
::im f~•„mca i 11 Con~.laf't n Ald1 dei;l:&ă n raţa 'l1andatanlor fis ...:ui aflăm~ ban
tJ Icu-Claio 8\".!-9 a Buri~ '1 a, 110 t1 l Jnl h.)r" '.".G ·e CAt•rC,ta comerţ ~„. PE:.sl„ Ace:.ta j..
impn,rm11at ~1 lt1 1E:ne da pat Îl'r'ala dupa du .e.s respew!i11ul a rid1r:a; .::E:-IG ce 1,onstilu„11
p~rsona!

pror: rlet:;•e3 lui8. DeS!9111 est"! v0'1.1a riesrre '='ri=m C'ilrn c;>te (') .Jrcit:l !;'i pmfr. s•a ·,c i-, fei
El a ap~rt1t .;:~uri de u, c."li I sau la \Jiana lin do el'3 aju.al ~1 se 111 1ieze ir n•ctura şi aix • ~
d stah. 1111?. , • • ia. Oln ron ll:4tul d::icumentc:U1 rei~~ că el n J a r;-1a1 !u ;uh 1rJ u1 !.h.u! :'.ău. d
împreuna c:u Com>tantm Altil a fost ma1tf11111 oer.esul J1 Para :nsti ch=:strn c..::: 1~uri11s că m LlH'Stll
~WCI~ Unt ÎllCehJr.gate C9 il 'JrMat der ~sulul ctfi,:111 Clafn e.sre tcta'menlf:l ahSefll. fn CUft
demon;urilor t:f.ciale ap-ro şr l'Unule unui medic cu mm ale- de l"offl1"'ar.n.
Decesul lui Saml.11 Micu-Clain a d~ziănţuii. procedura :uccesitm11. Fisc
coris1cle.âr«1 ;;ă nu .are s.;cr.os.:>ri !?gal a prnlu;1t şi sigil~t Io :uinla rc..po~;atului. De rnger\~
a !re~t. I.a ,ment?neiea bunurilor ~flr1te ir: loco! .~~ sut co.1.juceraa nowrul•Ji-jurat los~pn
Ko·1âts Docum• r:.aţia_ a lo~1 dafinltivată ~ ·ncnei~tă chiar in ziua de 17 rna.1 1B06 Ca mar.a
la înr.heie1ea inv:!n!aru.ui apar ,Sink6", cal:ti1~at drept oficial al l1poqrafiai universitara ş1
.domnul Farl'.as• prefectul de stuJi1 al <-opiilo!' d•n far;ulia baronilor 11udr.yar.sz:ky precum şi
r.el situl Con:.tantm L\ldi9. ln ceea cc prive~ ~ µ.·mul martor •denti atea 1\.11 cu Gheorghe
Şim;ai es:f' r ~" • 'nce- inooială. il't.u-r~t el luc -i impri'!l.nă cu cel dispJrut din Anul 1804, la
cem.ura;e>a şi udilarel'I c:ăf'l1lor "On1âneşt1 unite ia Buda.
lrwe111a1•JI resoedlv cupnnde doar 40 po~Ji rnv1nd ob:ectt: de imbracăminte ş1 de
uz casnic. Alte 1. coz.1 11i insumează diverse cărţi. ÎP finalul doc..:mentuk1i apare o nota
explicativă în sensul că oficialul însărcinat cu operaţiunea oe inventariere a obţinut mănuna
asistenţilor că alte bunuri numerar t'ltc. nu mai există.
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I te bunu 1lor denotă că Samuil Micu Clam avea o g rde:-ooa
11 I i. b pr ncipa se remar~ d ti!lCrea a două reverende o bumld
"' d'1 g oe e otv3 A necesa1e la ofi 1erea slujbPbr La fel „e p ~ nb" 1mventBrul
tulu. ~e ~aru c3 locuinta a fm:,t încllm~ta co rnnb111.,:r, C-el n co el fc:1C1.>l ca a~,:st ,a sg fii •
i,J
lnvoJntarul buc.ătăi1r:i era ttlual, smHure!a ob:Pcte ::ieoc.obit~ '" conslituinu raşniţa şi

a

MCIW de cnfea, ceea ce in epoca respecll erau de rlo "l~niul lux lut S g1hul de aw. se
e achv1tatca lui de la t1pograna unrversl~ară şi era ut1hzu a pentr 1 ...probaraa
„scnse or ce fntr3u în producţ1~ La B. lloteca Universitară din Budaoesta '()\ fi văzute
a ':'1.'.'.i11u... ris p:obale de ci fobs'ild s1g] ul respe!:'.tiv
Usta c,11 •tJor este sumar~ fi· vaga. Neconoaş~ert:::i J.m;;,, române a do ~' mmat
~r:at tJ.i E; n:!ruie l>"' bază de con~·mt. ceea ca crobab!• 1
'1cat G.1c rgh"' Şincilt
cdc 12 poi:iµi SP. referă la două gruP") de r:ăr!i O na1te o ronst tuie <-ărtne •„ti'12dt~ df.
M ru""'.am ca mat~...l doc.un ent&r Canea refernoaie b gospc;dl:
a rura.:l este u
„ lucrnm pe cara d o aprob<>se inat~!( de 1mp1imam Vers'une.<t tină & ,,...„,llc
si i1 col Mare i 10 fost n.~ce<., re ta tr.Ad r.c.:mt'l a:;estet t1po1' .... ?e ra•o I) făcuse la aud~
1
Jt'\JI undu• 1IJOS Oinlr-1..111 mo·iv sau tl tul a avu~ nevr1ie de lucr.ima rcfe1 :toarc ta '!ne~put I
or1et :.1Z1g1lo, con1u t<~riile ~' IOd1I G•Jr de Aur asupra evangheliei lui Ioan, cart-;a lui

de I' .mj:'1S
I.

Răs.a~

„ hota.ânle Concdrulu1 de ;a f'lo!enţ~ privird unifica ea b:;ericilo Acu<oillu'

~m

Curân... ir.sa acţ'ftmca fiscului s fosl e~cepfonatf? a

ilega.a ln

raportul ŞP,fu.u

atr'.onlajli respectiv~ ca'.at d n 28 .unie 1806 ina ntal Cor.srl:lrlu1 Locotenent1"'1 e' se jusii'ică
<'A.7<\nd rn1x1U111Ja incumpe•entă in p10ble111~ El „usţine t:J San.uit Mrcu-Claln a ueced<it
ri:I :;ă 1<.1.-v vrîl1111 te~,tJme11t. fâr1'. urmaşi şi" fost 1;0nsidemî din nf'ormci\li1e p11mit9 ea fiind
e. o •nă la.c~ Cu mtâr?..iere \ fo,;\ ~n1:mt do GrPgcnu înrko'v1ls, l!anonic din diecez.a
„cac ului, co!cg OP rr.unc5 cil dcfLntlulu1, ca cenzor al cărl lor umee eoit w
;,,. ,3
r tJtăml că e;.tc vorba oe u:l călcgăr ba.:."ilrt de îndată a sr~tal •mixtrunea ( ... t0:1lcul
e::JeCtl\ ·nsa „ recl.:.mat cii l.:isă•m'tntul in\'entartat nu '3S!e it! •nlic cu reah!nt"a c>t :> e•-tl
iJmenll decu„ulw I\ menţlonat c~ linse:;1, u Ue cbiecte c;;in1l".e că 1 :,1 manl·Scr•se
Oireei:mil 1fici ui a garantat i: cntru notar.;I ;urat Ko11a~s caru a conous mv!.'nlanArCd şi
.:ora :zion:ll că sustrnoeea Lrebut să fi fo„1 operau inair.te d înccp:!rca ctiv1:ăţi1 oftc16lt:l
Ca urma c p ob'uma !fisi:'mănt&..:lu1 trece 1n compe!enţa jrr ctor ll 1ca1J„elo• polrtictJ~ 1da;11,nale, s.nţjvr:l c<wpd r•i; ''l vrcr;10 resr&ctivă pe1,tru protlemo 1ega:e c:!C'

l~~Am:'.intul pP.rso:"nel.::.r eclaS1a:;t1ce da i.o~te r1IUt 1le 1O.

:oncornite111 CJ irter"len\11·1 "anon1cul1J1 Tarltovits a mtorvanit şi cp1scopul-· 1icar
Gfirg y e«ro după r„~t se pare va un api.)p•:it al lui Sarnwl Miv t·C'ain I.a 17 11 l 1006 s-d
sat Cens• 1ului Locotenenţial şl ::>-a pltns
nu poate prezenta sttuaţ.a ll'!sămânru1u1
~n f! nd slgt!Jtă de o~c. Din acest dP.me1:. reiese că in fond solu iondrea lă<5ămăntu:u; lui
o;>"'1lll1I Micu..Clam în ultma 1nstmlă trebuia su revină l..:i după lnchelc.-rea m1c1un ' o:gznu tti
corrpetcn amin! t Ca urmare Gnp.1rtamenlul clerul ui secul;u şi monahal dm ca!!rul
Con:;iliulu1 Locotenc11ţiz.l ta r; ă~1m, dcclarâncJ că amestecul fmculu1 este n..,a .•enit ~I
tl. eşte 1.;ornpctenţa episcopului vicar Gorgey în solu11onaroa l:is~mantulul K„'11..1 <'
ces:ea - cât~ sunt - trebuiesc predate ep1scopulu1 ca re această cale ele sa par'1•'1c.
i>ceze1 Făgăraşului tn care defunctul a fost incardtr•at urmand ca forurile competente sa 1

ca

cc1de asisten\a cuvenită 11.
Ca urmare a sesizărli făcut3 de canonicul Tarkovits problema anchetP1 privind
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sustragerile de cărţi, manuscrise şi obiecte casnice, a fost încredinţată Direcţiei cauz
regale, un fel de procuratură Din datele existente la dosar însă nu rezultă c~ ancr.
intreprinsă să fi dus la vreun rezultat palpabil respectiv recuperarea unor bunun, c1 coa:
prelungit luni de zile sigilarea locuinţei şi inventarului existent acolo.
Ca urmare, cu mare întârziere la 9 iulie 1806, se îndeplineşte dispozi\ia Cons1liL
Locotenenţial privind predarea actelor la direcţia competentă, iar la 12 august aceasta
repartizează episcopului dar expedierea adresei şi a anexelor ei are loc abia la·
septembrie 12
in timp ce autorităţile a căror sediu in cetatea Budei se găsea la o distanta
câteva sute de metri - rezolvau .cu încetineala lor tradiţională problema, au apărut r.
pretendenţi la lăsărnântul sărăcăcios a tui Samuil Micu-Clain.
în concluziile amintitului inventar se specifică că ceasul de argint al defunctu
fost testat lui Constantin Aldl, ca remunera~e pentru serviciile lui. La 15 iuhe 1B06, aoa;;
documentar pretenţ;a lui Nicolaus Turri, secretar al Tnbunalului montanistic din Zl?tna
susţinea dreptul său la ceasul de argint, fie in natură, fie la o compensaţie de 32 tcnnu I):
asemenea se prezenta ca mandatar al tipografiei din Blaj spre a incasa o datorie de 1
forinţi. Episcopul-vicar Gorgey a însărcinat pe canonicul Tarkovits cu cercetări ce s-au sold
cu concluzia că ceasul de argint a fost primit în schimbul altuia de aur. Cei ~6 forin~ dator
tipografiei au rămas in custodia canonicului, urmând să fie transmişi de Constantin A.ic
ocazia călătone1 lui în Transilvania 13_
O coresµondenţă a prilejuit pretenţ iile proprietarului Draskovlts privind cl11no
restantă, daunele suferite prin îndelungata sigilare a locuinţei şi necesitatea igisnizarii toa
acestea însumând 500 forinţi. în replică la 29 octombrie ş1 3 noiembrie ep1scopul-v1ccr
Gorgey a învinovăţit organele statului pentru activitatea lor înceată, iar în legătură o:
pretenţiile justificate ale proprietarului a observat că bunurile defunctului nu acope a
pretenţiile respective de altfel cotate exagerat. Chiar funeraliile lui Samuil Micu-Clam au fo
acoperite de episcop din fonduri proprii14.
O nouă întorsătură a problemelor o apărut odată cu intervenţia 1ui loanne Molr~
doctor în medicină şi PROFESORUL bolilor de ochi în academia clujană„ 1 5. De rapt. el a fO!
împuternicit de mănâstirea bazil1tă din Blaj, moştenitor de drept, fiind Samuil Micu-CI
călugăr in schema ei.
După lungi tergiversări şi incapacitatea de a recupera bunurile sustrase la 2~
noiembrie, se aprobă predarea îăsământulul, efectiv existent episcopului-vicar Gorgey ca„
urma să-l transmită mănăstirii din Blaj prin doctorul Molnăr 16. Dispoz1tia respectivă a so~
•a Constliul Locotenential la 18 decembrie 1806 măsurile următoare însă nu mai figuram
1n aosar17.

în urma decesului lui Samuil Micu-Clain, cunoscând importanţa postului, episcop
Sarnuil Vulcan din Oradea şi-a pus la contribuţie întreaga lui influenţă în vederea compfela
postului cu o persoană corespunzătoare. La 29 septembrie 1806, nominalizeaztl ConsiliulLl1
Locotenenţial pe canonicul Ioan Korneli, pe Petru Maior şi doar în al patrulea rând pc
Gheorghe Şincai. Până la urmă a fost reţinută candidatura lui Petru Maior. El a îndeplinit t.
cinste funcţia până la decesul lui, intervenit în capitala ungară la 13 februarie 1821 st n
Din matricola decedaţilor al parohiei din Taban reiese că moartea a intervenrt
locuinţa lui particulară din casa cu nr. 917. Situaţia lui a fost identică cu a antecesorului său
De aceea în pragul decesului tainele i-au fost administrate de Franciscus Szojkovits, paroh
şi viceprotopop în Taban. Nu se ştie precis cine l-a asistat in ultimele momente Se pare ca
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"C;'.()1111 parohul ~· mPnajera au fost lf!ngă el
FunP.rari1le lui Petru Maior au fost oe măsura rangului său. Catafalcul lui pompos,
oon 1,;r~t de lumânăn a fost nd1cat în biserica parohială Organiza torit i-au procur~t un sicriu
"'.P ş1 lespede. Ceremonia a fost săvârşită de paroh a colaborat corul bisenci1 şi au fost
'.!clopotele.
le de mai Sl..4S rezultă şi din spesele elevate ale funerari1lor în care fireşte
au fost incluse ş1 obligaţiile legate de hch1darea gospodăriei. Totuşi el nu s-a bucurat de
wisiunea înaintaşu lui sau care a fost pro'iidit de un episcop şi nu i s-a rezervat nici loc în

c.

devenit victima nepăsării posterităţii18
Dir contextul documentelor reiese co\! Petru Maior nu s-a pregătit din timp ş i doar in
!llalul \·1etii n redactat în graba testam entul. Acesta şi un numerar de 301 fo rinţi le-a
nc.edtnţat parohului care apoi, a sigilat locuinţa după rid1carr.:a cadavrului Atmosfera
:onl1aă existen t ă subliniaLJ că Petru Maior a uitat de alţi 700 fonnt!. găsiţi cu ocaL1a
r.veotar.eni bunurilor Un oarficare losephus P6cs1 ulterior a pretins remuneraţ11 invocând ca
a1mp11.dicat înstn\lin~rea unor bunuri din locuinţă ceea ce cu siguranţă se referă la perioada
dnlre deces şi sigilarea u şilc.:•1 . On curând insc:l S··a dov13dlt că ascensiunea lui Pet1u Maior în
\a c;uliurlă nu este dublata de un simţ practic şi mai ales cunoaşterea căilor mtortocheate
dispozi~lor privind materializarea dreptului său de a dispune de bunuri în anumite limite
ca ~reoi secular.

a b1sericu. Mormântul lui din cimitir a

Testamentul lui a fost publicat in 1868, de Timotei Cipanu 19 Acesta prevedea în
mul rând crearea unei burse destinată unui elev greco sau romano-catolic de origina
rdlilă :a colegiul din Târgu-Murnş. Benefician pnoritari puteau fi r•dele sau ;n lipsa acestora
tanar merituos de origină noh1lă. catolic. Unele aispoziţii s-au referit la rude, in principal
~Maior. care ş1-a aies cariera preotească testându-i şi casa lui din Târgu-Mureş. Nu a
scăpat atenţ•ei

lui femeia care îl îng rijise şi nici cercul s ă u de prieteni ca Emeric Pop,
cărţi din b1bhoteca lui a oferit .mor oam?.nt de
ură sau instituţii, ca de ptld~ preparandia ortodoxă din Arad A testat ş1 ajutoare de

gstrat la tribunalul suprem O seamă de

Petru Ma•or a avut o s ituaţie materială c;uperioară fată de călugărul San11111 Micu
În primu rand salariul de cenzor intre timp fusese îmbunătăţit. Episcopul Ioan Bot>
sidera aci st ll"l"ltl drept pnnc1pal .... t factor al situat•ei lui matenale20_ Totuşi c;e parE
~
~ularea de bunun a început încă în timpul activitatu !w ir. Transilvania in testamentul lut.
PetruMaior pleca de la prem11a unui lăs~mant de valori mobiliare de 7270 forinţi v. v ceea
cecore!>pundeei unor condltii mt1leriale medii
Curănd a intervenit fiscul prin delegatul sau Antonius Hunkar, care :'! inlaturat sigilul
par:>l\ului de pe l'J~uinţă, a pri:iluat testamPntul cşi a obligat pe parohul Szojko111t!'; sa verse la
ttatn•Jmerarul aflat asupra lu12 l.
Ei au lrecut apoi, lfl verificarea testamentului ce însă a fol:>I decla1 at nevalabil
ir.vvcându-se că nu cupnnJo .solemnitatile" prescrise de lege. în consecinţa bei 1eficiari1 nu
• 'fi satisfăcuţi, iar executorul testamentar - magistratul Pop - este hps1t de competenţa .
Apoi. a urmat inventanerea lasămar.tulul lncheindu-se pe data de 4 1urie 1821, un bilant
Po!riv1t arestuia artivul disponibil a însumat 7717 forinţi şi 19 creiţari valoare convenţionala
~ 3334 forinţi 35 creiţari valo!!!re vieneză la care s-a mai ad ăugat o creanţă de 120 forinţi
alui dec1 s-a ridicat la 524 7 rl >/V
Activele au provenit dm d1spon1bilităţile compuse din suma încredinţată paroh lui
3zojkov1ts şi cea gasită în incinta locuinţei Tipografia universităţii era datoare in contul
salanului cu 100 fi v v. Din motive personale Petru Maior a împrumutat stegarului lgnatius
Aaron din regimentul Benyovszky in 1814 suma de 20 fi. v v Putem doar bănui ca
Ilenei arul împrumutului a fost o rudă a lui Petru Maior
Dat fiind că testamentul a fost nuhficat, fiscul a trecut la valorificarea obiectelor din
entar. Din bilanţ rezultă că din licita~e au rezultat 321 fi şi 35 creiţari v v. Din argintărie shttps://biblioteca-digitala.ro
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au mai încasat 9 tl 16 cr. v v.
Organele fiscului însă s-au abţinl•I de la licitzrea căr~IN inclus•v a opere'0 ui Pe
Maior aflate în stoc La fe1 s-a !ac1..t abstracre .::e stoc1.JI da cart. predat în 1s•2 „~·1sco
Moga spre desfacere, tota!iLând 5316 fi. v v în contul acestora a11 fo,:;t rolvite ::tnterior t

.

~u

-

~

pet
Ul

s;:ar:t!Jld i sa anexat in\'ant2•ul biblbli:>cii lui Fe:ru Maior ·nsumând 1l17 pozl!i
diversB f,ml), anume latină (poz 1-78}, italiană (iro~ 79-97}. m3ghiară şi ggimanâ (pcz
105) rnmână, greacă şi ebraică (poz. 106- 1 SG' Un număr rle 11 titlur: au răm

n.

nedefinite:
Daca previziunile oµ!"miste ale iui Petrn M31or pnvirr1 vol•JI •ul s1.o.:cesn;1~ •• ~„
dov9d1t a 1 nc~ea!iste, '3 ~gi ~-a întâmola* ir ~ns 00•1s n~ ;:asi\t'I . Pe ni fl.~a!c.r nu" p
prevf..<:fea 5pm:eJe hJT'eTaTil(); Şi <l igr o·at ch:r1a resraotă precum ŞI 1eparatii'e ner:eraie
predarea 1oc1!°nte. "!"a>.ele c:ifo1cr le i11venl~n°111 ~i hcitaţh!e au reclan :ll d3 >. 30 ct
Aflf{ nius Hvn~ăr a avui dreptul ta vîloraru! ele 90 fi. v.v
lo! lăs3mântul a fos1 ura 1at ce spesele intreţinerri nopotulu -,,_ n im
celăţec::nutw :ose;::ihus Pang~·a p~m~ !a 31 mai, când~ p!e:.at iri iransiivania. O!lcia1:t2!;i1
achil;it în acest <:ont 72 r 3() cr. v. v
Cca mai seri1Jasă probf.3mă n P.prevăzu tă a cor>stit·ut-o r retenţia tipogr,i'
ur:ivers'te1ro
suma de 123'> fi. v" resl21nţă de pe LP-G' r:ost:...lci 1rnp!"imări: npe do

li

c

:a

?etru Mp.cr

Ca unnare v;:>I -:roa drsp:>:-ib1fa c; lasamăntu 1lJI s-3 nirat la 34ou O v.\. ra•a ~ 72
fl \'. V pfl~!iminat de Pe~ru Me1ior (47.59 "'"· Bt.ni.rlP d: • Transuvania ·11 esentă ca&<'
Târ9u-MureJ 1 u au iJ1,rat in c;.lo„l, •n.rucăt ft~cul d•r capaa,3 J1 garie1 ~,,.avea co:n0tilcrj
in m· r~lo Prindpat al T1nnsllvanie la fi nH·1rhe 1821 ta~t<ln.cntul lui Petru Maior a IO''
deo'<mlt definitiv fii:;sit da ~a•oare23_
În1·e I rnp "ns~1. ::>-3 E~sr~at AJ.Jxanc:c r<tl'1na„•, prirna•11 b:seTicti C:in Ungo~!a
·1 rtt1:ea r m'>d ctiei şale ce c.cţ.nndea şi blscr c.i unită oin to: baZl!lt. intracarpal
Nermull Jm.t de ;:wzlt1a L1rucr,l,i.:ă ::'i orga"e!or t.3,e s-aL ocupat de ldsamăntu lui Petr.
Maior. Io 26 febru~rie 1tt21 ::>-3 ad<e.~t palahnu1ui, respec•"' Cons1ht !Ji Locotenent
Prunatt11 a cor.cluzjonat c~ dPş1 1e<'larr:-er.ului ii liJi~<rsc .solemrnki~Je• leJa,e nu ar fi iust ca
d'11 .oice~t motJ .r fornial &ă se ig11ore d'.sro:i:iţi le su'o cu atât mai mult cu cM le:ga~ele safe ir
caa rn<-11 mare nar.e au un carnc'er ,pios· Reprobând ac.L:Yilatea om. nelor implicate păllcl
mund a meni cnzt ca vn incunoşun•a şi ~e "·iscopul Ioan Bob cin B111 ca suoerion':i'
bis~1icPasc~ .;or11peLnl'1. Petru M<t!Oi fiind P•P b.ter a' dieceza. Făgârazulu1 Ca urp1are la
m<>r a t82î. Cuf's;.;.li, Locot~n~1 a a cc• • irif1Jrma\1i îr. vooerea elu oani cau ~120
ln t;rrla seStZ.ani >!'iml!e c:r. parte~ nniatcl;.i• R Jclnay •a rnart•c 1821 ap1scojld
Bct s ·a :icre:.al Ccnsihului Lvo:ltenem.al .nu ~ară durere in t"1..uct1.I r:ie: .J· raţă de 11or%u:
muli la1JdalJl,.;i P('}tw Malor. El s01ici,a date rlespre mărimea l~!>~rrnintu'1Ji şi even1u;1:a
exi~ter>tă •. dispoziţiilor li'l$1<!rnentarc. Adres..1, rcd"clată inii-un s!il aipl0mat1c de fdp'.
ir1cerca ::<1 in cazul c;nuiarii 1c,,{:ime41f1Jlui să se a;i~ice dlspo!i'lile geN•tale r3fa1iroare 11

r

a

crerul <<lto!ic. Îf'''.;ărţir dtH.e IBsamântu! intre săr,:;ci rliOI" ş• bioiarică27
Les d?.tc. Je 21 martie 1?j21 direc•or„l cauzcloi po1it1co-f\Jnt!ationale ir:form~azA
Con„111ul Locc LE:neriţ1al că testamentul rea!mente es!e au~enLc, dar u1 din punct de vede~
juricir. Aprec1ird mte11~1fe .w Petru ~.1aio1 propune să se respecte cJ1spnziti;fe de utihlal
publica Concret era dt! pă'.}re să se dea c.1,rs logate1cr cantabile d~stinate catugar.lcr
franciscani şi serviţi din Pesta şi cel destinat săradlor. Îfl ceea cc prrveşta stocul de cărţi afl<I
la e1>iscopul Mega. după desfacerea lor o treime din încasări să "''!'dea sărac.ilor din Sibiu. El
opina ca cărtile dest;nate bisericii din Reghin şi succesorilo!" săi în funcţie s~ fie transmise.
Cea mai importantă propunere însă viza înfiinţarea fundatiei de oursă la rârguMureş. urmând ca tot disponibilul rămas după satisfacerea obligaţiilor să fie destirat în acesl
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saip2l: ~latărârca definitwă însă o depă; it compcten\e'e Cons1i11:lui I ocotcncn\1a! şi dcsa'lll
pe !ru decizie a fost înaintat torului suprem din \Frena.
ln li1np cc S(' aştepta decizi;, reg!'llă. la 2G iun;e 1821, a npărut pa~tenţic:i amintită a
b loscp!1u~ P6csy~~9.

i11 aces~ caz 'lnstc

c11rc..:lorul cauzelor p.:>IHie-0-f1md.1ţicinale a opinai

Ca urma•o Consiliul Locoi.:-n~11tfnl la 28 ;.iu,111st 1821, a msp•ns preh nţin30
L8 dai„ de 1 august 1821. a fosl comunica•„ r. -:;,L,~ regală Ace sta a ...cos cazu:
compmin• fonirilvr din Buaa. odatA cu s:i Jac.ere'"\ ot.rigaţi:lor admise ca rettll! ir.du-siv
:I'.ă d 0 tipogwfra unrversi-atll ş• tnca~re cre-:r
'" Pe d!; a1l.ă parte a încred· ţat
~ asamă.1! r mai: disoonib1 episcopiei orecvcatcGce ain Bla; spre tfezbGlere·.
ke3s men\rune d n urmă a ins0 mnat acordarea mâmii libere forulw bisenc.esc unit
Ş
de" re rezo una regaia 1-e pruvenit µrifl'atu.w Rudna) încă la 31 iulie 1821,
de 1nda'a la ac(svne La 17 aligust a ateu 1on~t Co1Y5if!u1 Locotenen•ml cn de acum
~n•e n11r1t'tll să 11u se m;:ii arnest.:.1.e i 1 "'roblemă Conform regulelor contemp~ ane
t1â.11nle ul!erioare erau de co.n;•etentc bis(;; ·scească. Practic sarcina respectivo revenea
!)arohulul Szojkovlts. mandatarul prîmalului
ŞI de or.:eastfl dată drumunlo lui 191 ·;i into11Clc!1e::ife ale birocrallt.)i nu fost pa•curse
ai 11~•21erc Pmohut Szo1ico1r1ts abia la 3 I 01..tombne a recuperat testnmentul angino] :;;i l-a
expee; t la ma1 Recuoera-ea numerarului ş1 Tn contul 2cestwa p!ăple, a avut un stay u ş1 mai
t fn fi 1e la 10 mar 4 822 primat 1 Rudnay a incunoştfuiţat Cons·hul Locotenenpal
e rem t rea ban cr ş1 cărţilor la O!a, fn ceea ce priveşte ~toc„1 de cruţi v~ndab1 aflam
·t11

parohului Szo1ko1.1·tc; a:lres. t.'l e;>iscopu!ui Bob că aceslC!a ou fost trim se
comercian:u•:..ir Hag Ccins nti~ Pop din Sibiu cheflui-01t e d tran~µo:t fiind
u:e di I sământ Netu~osc.;....-~ fimba romă ~ avea ::m!Jrnrte: ncdumenn prrvmd .l':>?o;ia
eJrn:.1•u1 rornăr esc" c„ aco:a-;tă ocazie „ ... pomeneşte de ooua mar uscrise c:Gre in
Gxlln•en!"le găsi! de noi nu [K.,Jrea28
Dntc•1e dt' mlli srJs aduc c lumina~· in leq~tu1 ă cu probtem~I'» lcc::ita do lăsăminlele
:.elcr d1>1 co•1le i'll Şco'ii A.tlelene
-om..,.

~ desfciccrc

Contrll>4rtion'i c:inccming the Nogr&iphy of Samuil Ml::u-Clalr. 2nc1 P~tm Maior
(Su:nma.ry)
Ur.p ubhscd documents rrom Hung?n<'n atch!ves al'ow to COlll?lotc the • fC1nnau::m
lll!'.temmg thc de.:ez.se of fhe ~WO leaders TI'e rMng cor.cii!ions lll whic:h lhll two On.:c.S h3VE
the last period of U1err rr.e are pom'ed ou1 hy Ule offiosl •1:qury ;:-:occedtng :n o~der to
~ m lhe mf1eri!ancc

n1e 1:.., of 1llustration
Fig î Huo i. 17lh of May, 180G
rr.e reµo1 l of Martinus Gorgey. ( ch1ef v1l:ar in archb1shopric Qf Srrgomu) 10 U~ulenancy
Councd co11ctrn ng the deceas-= of Sal'9tu I Micu Clain, without an>' wifi. He ask ror orders
lhis autor11y
2 Buda, 17lh of t..1ay 1806
r:venlory of assets of Samuil Micu Cl31n
~3 Pesta, 28lh of Jun~. 1&06
The report of loannes Nemety, refonng on pmblcms about ihe assets of SMC bec.1use of h1s
mooastic statuta and ttie comotarnt conceming dafale<1lion oţ sone as.-;ets
rtg 4Buda, 291h of October. 1806
Tho addr<:lss of vicar Gorgey to Lieulenancy Counc1I concerning cla1ms about the assets of
Samull Micu Clain
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Fig.5 Buda, 26th of November 1806
lt ceased the distraint on Samuil Micu Clain asset and il was handed to bishop Gorgey
Note
1. Eugen GIOck: Pe urmele românilor la Budaoesta. Noi românii din Ungaria, anul 3,
1211993, p 15
2. Serafim Duicu: Pe urmele lui Şamuil Mjcu-C!ain, Bucureşti, 1986. p. 306-309.
3. Pirigyi Istvan- A magyarorszâgi gorogkatolikusok tOrtenete (Istoria greco-cati>ljc
Ungaria), Nyiregyhăza, 1990, li, p. 102.
4. Orszâgos Leveltâr (Arhivele Naţionale). Budapest, Fond C 77 , fons 137/1806, doc.
în cont. O L nr. doc.
5 Arhiva parohiei rom. cal Taban, Budapest. registrul morţilor 701/1806.
6. Informaţii obţinute cu ocazia vizitei noastre (1990).
7. O L - 20453.
8. O L - 10764
9. Ibidem.

10. O L-15443.
11.0L-9478.
12. O L-15443.
13. OL- 12887, 22399.
14. O L - 20453, 22768.
15.0L-21964.
16. OL- 22399, 22768

17 O L - 25601 .
18. Arhiva parohiei rom cat. Taban. L.c. 75/1821.
19. Arhiva pentru filologie şl istorie XX/1868 Reoublicat de Nicolae Albu in .~
Scrisori şi documente inedite", Bucureşti, 1968, p 127 şi urm.. Serafim Dw cu. Pe urlllb i
Petru Maior. Bucureşti 1990, p 198, Me1ria Protase Petru Mş lor. n i or de
Bucureşti 1973, p. 366.
20 Orszâgos Leveltăr (Arhivele Nationale), Budapes1 Fond C 77. fon s 93/182 1, doc
7171. (În cont. O L nr doc).
21 . O L - 5583. Pentni indicarea semnelor monetare am folosit prescurtările v c (valOdconvenţională) şi v.v. (valoare vieneză). raportul lor 1 2,5.
22 V. Nota 19.
23. O L - 5583.
24. lbidem
25. Ibidem.

=

26.~

27. OL- 71 71.
28. OL- 8712.
29. O L-16820.
30. O L-16120, 19038, 21802
31 . OL- Fons 136/1822, nr. 13717.
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BUDA, 17 mai 1806
Raportul lui Martinus Gorgey, vicar general al arhiepiscopiei de Strigoniu către
Consiliul Locotenenţial privind decesul lui Samuil Micu·Clain , fără lăsarea unui
lestament Cere dispozi~i de la autoritatea respectivă.
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BUDA, 17 mai 1806
Inventarul bunurilor rămase de pe urma lui Samuil Micu-Clain.
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PESTA, 28 iunie 1806 .
. . •
Referatul lui loannes Nemethy directorul cauzelor regale despre problemele 1v1te m
legătură cu lăsământul lui Samuil Micu-Clain datorită statutului său că lugăresc şi
reclamaţia referitoare la sustragerea unor bunuri.
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BUDA: 29 octombrie 1806
Adresa vicarul Gorgey către Consiliul Locotenenţial în legătură cu pretenţiile
existente faţă de lăsămâ ntul lui Samuil Micu-Clain şi care nici pe departe nu·i poate
satisface pe cei in cauză.
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BUDA, 26 noiembrie 1806
Consiliul Camerei Aulice sistează sechestrul impus lăsământului lui Samuil Micu·
Clain şi dispune predarea lui episcopului Gorgey.
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Fragmente dintr-o cronică sătmăreană.
Criza orientală (1875-1878)
Bujor

Dulgău

Preoţii sătmăreni, dincolo de activitatea strict confesională, s-au remarcat, uneori,
lliltrealtefe, şi prin grija şi pasiunea de a consemna în protocoalele bisericeşti ori registrele
p;rnhiale de stare civilă diverse evenimente semnificative, interne sau internaţionale, locale
lillregbnale, politice, militare, culturale, economico-sociale, calamită~. fenomene naturale
µ.,evenimente contemporane lor, redate la modul în care le-au perceput
Unele consemnări întrunesc valenţele unor autentice cronici, cum ar fi .Cronica de
laHotoan• (1848-1886), condusă multă vreme de către parohul gr. cal. Vasile Pătcaşiu,

rJteva fragmente fiind deja publicate1 _
O astfel de cronică întâlnim şi la sfâ rşitul registrului de stare civilă al parohiei
reformate Agriş (botezaţi, căsătoriţi şi decedaţi pe anii 1786-1835f. Având o extensiune de
!O pagini format mare, cronica începe cu scurte referiri la insurecţia condusă de principele
rdelean Francisc Rak6czi al II-iea şi revoluţia de la 1848-1849, după care sunt consemnate
henimente curente din perioada anilor 1860-1883, inclusiv descrierea în extenso a
războiului franco-prusac din 1870-1871. Ca autor al cronicii îl acredităm pe Lengyel Andras.
p:IOh reformat în Agriş între anii 1853-18883.
După războiul Grimeii din anii 1853-1856, înch~iat prin Tratatul de pace de la Paris,

aiza orientală reizbucneşte în Balcani prin răscoalele antiotomane din Bosnia şi Herţegovina
il 1875, Bulgaria în mai 1876, războiul Serbiei şi Muntenegrului împotriva Turciei declarat la
30 iunie 1876. De aici începând redăm textual fragmentele de cronică consacrate acestui
ronflict.
Am optat pentru aceste fragmente, din multitudinea problematicilor abordate de
aonicar, spre a cunoaşte şi modul de receptare al autorităţilor laice şi ecleziastice sătmărene
vis-a-vis de un eveniment semnificativ, cu implicaţii interne şi internaţionale, în care a fost
illgrenală şi România după proclamarea independenţei de stat. în analiza şi aprecierea
mtului trebuie pornit de la o premisă, anume că întreaga Transilvanie, implicit şi comitatul
Satu Mare, fusese anexată Ungariei în contextul încheierii pactului dualist austro-ungar
(februarie 1867). Prin urmare, fidele intereselor de moment sau conjuncturale ale statului,
autorităţile sătmărene şi preotul-cronicar se vor situa pe o pozi~e făţiş filoturcă. Nu e de
niare, aşadar, că eşecul armatelor ruso-române în faţa redutei de la Plevna a fost salutat la

Salu Mare cu satisfacţie şi prin iluminarea feerică a oraşulur4. în schimb, românii sătmăreni
priveau cu simpatie intervenţia Rusiei în aprilie 1877 şi nutreau nedisimulate speranţe în
legătură cu proclamaţia de la 9 mai 1877 şi trecerea armatei române la sud de Dunăre .
Atitudinea lor poate fi ilustrată şi prin dona~ile băneşti şi ajutoarele materiale trimise ostaşilor
1m1âni.
Trecând peste partizanatul şi subiectivismul autorului, primează şi rămâne ceea ce

este esen~al şi demn de relevat: certitudinea faptului că evenimente de importanţă majoră,

am este şi cel de faţă, au fost cunoscute şi urmărite cu aten1ie de opinia publică până şi într111 colţ atât de îndepărtat de teatrul ostilită~lor, dovadă indubitabilă că zona Sătmarului se
"3 conectată la circuitul informaţional al timpului.
Hasznos Jegyzetek. EmlekUI 's tanulsagul.

(„„)5

1876 Julius elein verengz6 harczra keltek egymâs ellen Szerbek 's Torokok?
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Szerbek voltak kezdok, akarvân a Torok uralmat magokr61 vegre lerâzni; reszt vetti<
mozgalomban a Szerbekkel - Bosnyâkok, Herczegovinaiak, Montenegritâk s.a.t (o~:
rettenetes gyilkolâsok , pusztitâsok vitettek veghez fegyverek es tOzek âltal; meg IT:a
aug(usztus) 20 tart a gyilkolâs - a TOrok lâtszik gy6ztes lenni meg eddig 's ez oha11As.
nekunk magyaroknak is, hogy gyoztessenek le, a minket gyOlolo Szerbel<-Szlâvok 's g)'(I~
a Torok, mely bar hajdan sok siralmat okozott nemzetOnknek, de reg olta barâtunk 'sl:
az 1848 's 49 beni harczunk utân, menekOlo mieinknek menhelyet s ellâtâst adott.
( .. .)
A mult ev vege fele lecsendesUlni lâtszott (a) harcz: ez ev april (is) havabanl!'
fehiîult, csak hogy most mâr a nagy Muszka vagy Orosz hatalom vette ât a gyilk616 szerw
a mult evben gyengenek mutatkozott 'sa Torok âltal le is gyozo tt Szerbek helyett; mostm
Muszkâk 's Tbrokok âlnak szemben egymâssal, mind Europai, mind Azsiai T orok orszag•
Mâjusban mâr nagyban folyt az oldokles. fOleg az Azsiai teren: Europâban, Moldvaban 111.
Muszka 's Nagy es Kis Olah orszâgban akadâly nelkOI helyezte el roppant sereget a 011
Olâh orszâgi partjân vegig 's onnan fotynak a roppant âgyu harczok a Dunân es ra
keresztOI: Junius es Julius honapokban mâr Bolgâr f61don folyt es folyik a verengzo harc:
Muszka barbar modra bânik a szegeny tor6kokkel ; a megszâlt helyeken legyilkolja
legyilkoltatja a vad bolgârokkal a torokoket, csecsszop6t61 az aggokig. Rom es hamvâ tn
minden falukat 's vârosokat, a miveltseggel dicsekvo 19-k szâzad gyalâzatâra: aug(uszl,
havâban , minden napr61 ezerek es ezerek legyilkolâst olvashatni. Ugy lâtszik azonban iw
eddig, hogy a Torok tobszor gyoz mint a Muszka; de mi lesz vegre illo tudni vaio:.
utodoknak.
(„ .)
Az ev, folytonos gyilkol6 harczok kozt folyt le; az ev ut6 feleben măr nem ~
Muszkâk, de a Muszka Czâr mesterkedese. a Szerbek is ujra felkellek; egesz Olăh orszAs
Bosznia, Montenegr6, Bolgâr orszâg, GorClg orszâg, mind a îbrok ellen uszittottak 's az&.
vegeig le îs oltek egyesOlten a torokoket 's egesz Konstanlinâpolyig hatolt a gyozel~
Muszka sereg, futva 's menekOlven elole a torok lakossag egesz Konstantinâpolyig, ki~ll
uton ehseg es hideg miatt el nem vesztek.
1878 ev is gyilkol6 harcz tOzeben talâlta a szegeny torokoket.
(„ .)
1878 tavaszân legyozettek vegre a Torok a muzska nagy ero âltal, ellevt·
hagyatva a torokok minden Europai hatalmakt61. Vegre is, junius h6ba Congresszus uit osz;
Berlinben 's itt hatâroztâk amint a toroknek elkellett hagyni eros vârai!, Vidint, Nikapol11
Vâmât, Sumulât s.a.t. Sol mi tobb, az osztrâkmagyar hadseregnek bekellett menni, Eurqx
jovâhagyes folytân, Boszniâba 's aztân Herczegovinât elfoglalni. Be is mentek aug(usz\IJ<
elein, de csak hamar gyilk6s es vad ellenseg kozt talâltâk magokat; meg kezdodolaz
iszonyu meszârlâs, felkelven az osztr (âk) - magyarok ellen Bosnyâkok, Torokok, Szerbt<
Montenegntâk s.a.t. 's azota sirnak ezer meg ezer (aszonyok), testverek, ârvâk, ozvegyeli
ma Szept(ember) 7 meg tart az oldoklo harcz s hol lesz vege?
( ...)
Arh. St. Satu Mare. Colecţja registrelor parohiale de stare civilă , inv. 14. nr. 33, f. 60-61.
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La începutul lui iulie 1876 au izbucnit-tlipte sanger.Oase între 'sarbl şi turci; sârtiiia.
fost iniţiatorii, dorind a se lepăda, în sfârşit, de dominaţia oţon;ian_~; s-au raliat acestei
mişcări, alături de sârbi, bosniecil , herţegovinenlir~mun'tenegrenif, bulgariFŞ:.a.: avân'd IC".
măceluri şi pustiiri îngrozitoare prin arme şi foc; şi astăzi, 20 august (1876 n.a.), continua
măcelul .:• pân.ă-acunx.tur:cii1 par~ fi,inving~tori „1'\ceasta rf.iind şhdorinţa noastră , a.maghiarilor
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să-l învingă pe sârbii - slavi care ne urăsc, deci să învingă turcul, care, deşi în trecut a cauzat
na(iunii noastre atâta amărăciune , de mai mult timp ne este prieten, mai ales după bătălia
noastră din 1848-1849, oferind alor noştri refugiu şi adăpost.
I„)
Spre sfârşitul anului trecut (1876 n.a.) luptele păreau să scadă în intensitate; în luna
apnlie a acestui an (1877 n.a.) ele au fost reluate, numai că acum marea putere a muscalilor
sau Rusia a preluat rolul de asasin; anul trecut ea s-a dovedit a fi slabă şi, astfel, sârbii au şi
fosl infrăn\i; acum stau faţă în faţă muscalii şi turcii, atât în Turcia europeană, cât şi în cea
asiatică. în luna mai măcelul era deja în toi, îndeosebi pe frontul asiatic; muscalii au intrat în
Europa prin Moldova şi a u înaintat nestingheriţi prin Muntenia Mare şi Muntenia Mică
IOllenia n.a.), postându-şi uriaşa armată de-a lungul malului muntean al Dunării, avand loc
111tense schimburi de artilerie la Dunăre şi chiar dincolo; în lunile iunie şi iulie conflictul
sângeros s-a desfăşurat şi continuă şi acum pe teritoriul bulgar; muscalii se comportă barbar
fată de bieţii turci; în teritoriile cucerite îi asasinează pe turci şi cu ajutorul bulgarilor sălbatici,
de la sugari până la bătrâni. Toate satele şi oraşele o ruină şi cenuşă sunt, spre dezonoarea
pretinsei civilizaţii a secolului al XIX-iea; în luna august se putea citi zilnic despre asasinarea
amii şi mii de oameni. Până în prezent se pare că turcul a învins de mai multe ori decât
11uscalul: dar că ce va fi până în final , urmaşi l or li se cuvine a şti.
(...)
Anul (1877 n.a.) s-a derulat prin lupte criminale neîntrerupte; în a doua parte a
anului nu numai muscalii, dar şi sârbii s-au răsculat din nou , urmare intrigilor ţesute de către
tar; împotriva turcului au fost instigate întreaga Românie, Bosnia, Muntenegru. Bulgaria şi
Grecia, reuşind laolaltă să-i răpună pe turci până la finele anului; armata victorioasă a
muscalilor a înaintat până la Constantinopol, iar populaţia turcă s-a refugiat şi ea până la
Constantinopol din calea ei, dacă nu cumva au pierit din cauza foametei şi a frigului.
Anul 1878 i-a găsit, de asemenea, pe bieţii turci în focul luptelor criminale.
()
în primăvara tui 1878 turcii au fost biruiţi în cele din urmă de marea putere a
muscalilor, fiind pă răsiţi de toate marile puteri europene. în sfârşit. în cursul lunii iunie s-a
întrunit Congresul de la Berlin ( 13 iunie - 13 iulie 1878 n.a.), unde s-a hotărât ca turcii să
părăsească fortăreţele Vidin, Nicopole, Varna, Şumla ş.a. Ba ma i mu lt, armata austroungară a trebuit să intre, cu acordul Europei, în Bosnia, mai apoi în Herţegovina şi să le
ocupe. Au şi intrat la începutu l tui august, dar repede s-au pomenit în mijlocul unui duşman
criminal şi sălbatic; a început un măcel groaznic, răsculându-se împotriva austro-ungurilor
bosniecii, turcii, ·sârbii, muntenegrenii ş . a., de atuni plâng mii şi mii de (femei), fraţi . orfani.
văduve; azi, 7 septembrie, masacrul continuă, oare unde va fi sfârşitul?

()
Des tragments d'une chronique du departament de Satu Mare. La crise orientale
1875-1878.
(Resume)
Apres une breve introduction, on a presente des fragments d 'une chronique,
a~partenent a l'egtise protestante d'Agriş, relatif a la crise orientale de 1875-1878 et,

implicite, participation de la Roumanie dans la Guerre d' lndependance contre Ies Turcs,
ileal de tous Ies Roumains. evenement qui a attire la sympathie et le soutien des Roumains
de Satu Mare.
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Note
1. Vezi lupta românilor din jude\ul Satu Mare pentru făurirea statutului naţional unitar romi
Documente 1848-1918, Ediţie îngrijită de V.Ciubotă , B Dulgău , D. Radosav, S. Vas.
Marinescu, Bucureşti, 1989.
2. Arh. Sl Satu Mare, Colectia reaistrelor parohiale de stare civilă , inv. 14, nr. 33, f. 56v~

61 .
3. Ibidem, nr. 35 şi 36.
4. Arh. Sl Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Protocoalele de şedintu
Consiliului oraşului. anul 1877.
5. Pasaje referitoare la alte probleme.
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Cooperaţia şi

sistemul bancar românesc
în judeţul Satu Mare la sfârşitul secolului al XIX-lep
şi începutul secolului al XX-iea
Viorel

Ciubotă

Acţiunea

de organizare a primelor instituţii cooperatiste româneşti în judeţul Satu
de o intensă activitate propagandistică în spiritul ideilor cooperatiste
şi asociaţioniste. Formele şi metodele propagandistice au îmbrăcat variate aspecte fiind
detectabile atât la nivelul activităţii unor fruntaşi politici, cât mai ales în contextul mişcării
pentru emancipare cultural-naţională şi social-economică din cadrul „Astrei". Astfel, în
gândirea filozofică a dr. Vasile Lucaciu, pe lângă aspectele legate de ideologia politică şi
na!ională se regăsesc o serie de idei social-economice alimentate de concepţia privind
egalitarismul şi progresul social. Idealul libertăţii naţionale era organic legat de cel al egalităţii
sociale pentru că libertatea naţional ă va descătuşa pe cei obidiţi „din jugul claselor
Mare a fost

precedată

privilegiaţilor·1. Aceeaşi idee o exprima în anul 1891 într-o scrisoare deschisă adresată
ziarului „Tribuna" din Sibiu, referindu-se la importanţa dezvoltării economice a poporului
lomân.•Este o necesitate impusă de însuşi mersul şi dezvoltarea politică socială a timpului
nostru, ca popoarele care aspirează la viitor şi la ţară, să-şi creeze mijloace pentru
promovarea bunăstării tor materiale, baza şi condiţiunea progresului lor naturat"2. El credea
că dintre toate posib i lităţile oferite de terenul economic cea mai potrivită pentru poporul
nostru este .întemeierea institutelor de credit şi de economii, pe lângă care se grupează
capitalul naţional al poporului nostru, drept care imediat urmează şi gruparea capitalului
moral, de cultură şi pe progres în civilizaţiune·3_ Această dezvoltare a sistemului de credit el
o lega de tragica situaţie în care se găseau sătmărenii : „Românii din Sătmar sunt cei mai
expuşi, cei mai persecutaţi , cei mai implicaţi şi opriţi în dezvoltarea lor culturală, economico-

socială"4. Pornind de ta aceste precedente teoretice, dr. Vasile Lucaciu s-a făcut promotorul
consecvent al ridicării economice al românilor din nord-vestul ţării prin intermediul instituţiilor
cooperatiste şi de credit.
În anul 1887 se înfiinţează Asociaţiunea de credit .Perşeiu" din localitatea
Chiuzbaia, de lângă Baia Mare, iniţiatorul şi directorul acestor cooperative fiind dr. Vasile
Lucaciu. I n iţiativele dr. Vasile Lucaciu în această direcţie sunt surprinse de mai multe
documente ale epocii. As tfel, într-un document din 25 februarie 1891 se arată: .Alexiu
Berinde şi Vasile Lucaciu şi-au propus să înfiinţeze o instituţie românească de credit de
acţiuni cu un capital de 100 mii florini la Seini sau la Baia Mare a cărui scop deosebit ar fi
sprijinirea provocărilor în rândul naţiunii române·5. Un alt document din 6 martie 1891 relevă
in mod explicit scopurile politico-naţionale ale instituţiilor de credit româneşti în fruntea
cărora s-au aflat liderii mişcării naţionale româneşti din această parte a ţării: „„. Alexiu
Berinde la Seini, mânueşte banii marii bănci româneşti „Albina" din Sebiu pentru sprijinirea

dezvoltării scopurilor naţiunii"6.
Înfi i nţarea instituţiilor cooperatiste şi de credit are un ecou deosebit în lumea
satelor. Se depun intense eforturi de a propaga în rândul maselor scopurile şi avantajele pe
care acestea le au în sprijinul emancipării economice a românilor. Intelectualii satelor se fac
mesagerii şi promotorii instituţiilor româneşti de credit recent înfiinţate. Astfel la 1888 Ludovic
Mărcuş din Mădăras arăta că asociatiunea .de păstrare şi credit „Perşeiul" din Seini are rolul
de a ajuta„. clasa cea mai săracă a lucrătorilor" deoarece „avantajul cel mai eteatant al
Asociaţiunii .Perşeiul" faţă de celelalte bănci de păstrare şi credit este: că primeşte şi
depozitul bagatel 10 cruce a săracului pe săptămână; suma cea mai mică pentru depunere
de cruţare se fixează în 1Ocruceri şi dă împrumut şi 1Oflorini, dacă cu acela îşi poate acoperi
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lipsele sale· ?.
Înfiinţarea despărţământului Sătmar - Ugocia în 1898 şi despărţămâ ntul Tăşnad to
1907 ale .Astrei", a dat un puternic impuls mişcării pentru înfiinţarea instituţiilor cooperabste
şi de credit. Formele şi metodele adoptate privind ideile asociaţioniste şi c09peratiste, au rosi
în primul rând cele propagandistice: prin conferinţe şi biblioteci populare săteşti. Aceste idei
sunt recognoscibile în programul general de emancipare economică a satelor româneşti li
anul 1891 „Astra· a iniţial colecţia de broşuri intitulată sugestiv .Biblioteca populară" pe lâng~
„Revista Transilvania". Secţia literară a „Astrei" în tocmeşte în anul 1901 un program al
subiectelor economice din care ar merita să apară lucrări în "Biblioteca popolară" , penlru
înfăptuirea căreia conducerea „Astrei" ia măsuri pentru ca să angajeze persoane
competente.
În anul 191 O, comitetul de conducere al .Astrei" decide angajarea unui conferential
agronomic a cărui menire era de a face o vie propagandă economică, e a organiza cursun
„din toate ramurile economiei", de a incuraja şi a oferi sJaturi pentru înfiinţarea toyără§iilorde

orice natura·8. Astfel de conferinţe încep să fie realizate încă din anul 1910 şi în judeţul Satu
Mare. Un exemplu edificator în acest sens sunt conferinţele intitulate ,.Despre întovărăşiri',
ţinute de învăţătorul Teodor Mureşan din Blaja, în satele din zona Tăşnadului. în anul 1913
ca urmare a dispoziţiilor Comitetului Central al .Astrei", în perioada 3-23 decembrie suni
ţinute o serie de conferinţe în partea de nord-vest a ţării de către co nferenţiarul desemnai, în
cadrul cărora un loc însemnat l-au deţinut problemele legate de asocialiile cooperatiste
deoarece aşa cum se menţiona într-un document din 4 octombrie 1913: .chestia însoţirilor
(asociaţilor- n.n.) din zi în zi are însemnătate tot mai mare şi ne preocupă tot mai mult şi fiind
de dorit ca să se înfiinţeze însoţiri de un fel sau altul încât mai multe comune conferen~aru'
cu ocaziunea aceasta va ţinea în fiecare comună şi câte o prelegere despre folosul însopnloi
şi modul de înfiinţare eventual va şi înfiinţa cutare sau cutare însoţire, acolo unde va gils1

împrejurări prielnice•9.
in acelaşi an sunt menţionate şi alte conferinţe .Despre însoţiri" ţinute de dr
Augustin Mircea în localităţile Mădăras şi Hodişa. precum şi de conferenţiarul agronomic
desemnat de conducerea .Astrei", Aurel Cosciuc, la Medişa, unde participă ţărani d1r
Homorodu de Sus şi Homorodu de Jos, Solduba, Gerăuşa, Hodişa, Lipău, Necopol

Cărăşeu, Culciu Mare şi Doba 10
Într-un raport despre prelegerile populare ţinute în decursul anului 1913 in
comunele româneşti din comitalul Ugocea se arată: „La 2 august în comuna Gherţa Mică
înainte de miază la 1Oore, domnul Al. Pop în faţa altor vreo 200 de inşi fiind ascultat cu mare
atenţiune a vorbit despre rostul tovărăşiei. .. Tot în 2 august în comuna Turţ înainte de amiaza
la 1Oore domnul Adrian Lupan a vorbit despre tovă răşii , Iuliu Lupu despre folosu l asigurărilor
în legătură cu banca generală de asigurare... Ascultătorii au fost vreo 300.. În 3 augusl.. in
comuna Bătarci domnul A. Popp a vorbit altor vreo 250 de inşi despre tovăraşirL toi în 3
august la 4 ore după amiază în Tarna Mare, domnul A. Lupan a vorbit despre tovărăşin·11
Trebuie menţionat faptul că Adrian Lupu a fost secretar al Băncii generale de asigurare. în
anul 1914 în localitatea Sătmărel s-au făcut o serie de îndrumă ri pregătitoare pentru
reallzarea ,de însoţiri de valorizarea produselor (poame şi cereale), de asigurarea vitelor, de

lăptării, însoţiri de consum~12.
Un rol însemnat în răspândirea ideilor cooperatiste le-au avut biblioteclle populare
înfiinţate de .Astra· . Remarcăm în acest sens bibliotecile din Tăşnad, Santău, Unimăt, lojib
Sanislău, Borteşti, Lipău. Hotoan . Craidorolţ etc.. care deţineau mai multe publicaţii ce
făceau propagandă pentru realizarea institu~ilor cooperatiste. Astfel în despărţământul
Tăşnad au fost răspândite un număr de 387 de numere din revista .Ţara Noastră" în 1908 Ş4
mai multe exemplare din Legea tovărăşirilor a lui V. Osvadă , care a fost principalul
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teoretician al mişcării cooperatiste din Transilvania în perioada anilor 1900-1918. El a iniţiat
numita „acţiune cooperativă" începând cu 1911 şi a studiat problema cooperatistă în
Ungaria, Bucovina şi România, urmând să elaboreze o lucrare privind impulsionarea mişcării
cooperatiste în Transilvania. În anul 1912 V. Osvadă va prezenta comitetului de conducere
al ,Astrei" un studiu de istorie economică comparată şi care va sta fa baza activităţii
aşa

cooperatiste concepută de .Astra" până la începuturile primului război mondia113.
În general, întreaga propagandă pentru emanciparea economică a satelor
româneşti era susţinută de ,Astra", cu sprijinul nemijlocit al despărţămintelor locale, care
manifestă un interes mereu înnoit pentru succesul propunerilor şi ideilor venite din partea
Comitetului Central de la Sibiu. Semnificativă în acest sens este circulara lui Ludovic
Mărcuş, directorul despărţământului Sătmar al „Astrei" din 11 noiembrie 1913 în care se cere
adeziunea deplină şi participarea locuitorilor satelor româneşti din comitatul Satu Mare la
prelegerile conferenţiarului agronomic al ,Astrei": . Prin mulţimea mare a poporului prin ţinuta
şi conduita demnă a lui, precum şi prin numărul mare a membrilor ce se vor înscrie, vom
dovedi că poporul nostru de aici nu a rămas în cultură şi e dornic de învăţătură şi vom dovedi

că şi mai înainte ne-am interesat de soarta lui"14. Pe de altă parte. aceste prelegeri au
prilejuit realizarea unei analize concrete a stării economice a aşezărilor rurale pe baza unor
chestionare elaborate de conducerea .Astrei", care vizau următoarele aspecte: „Ce fel de
însoţiri economice sau de altă natură au în comună? Cum e împărţit hotarul comunei? Ce
face comuna în interesul înaintării economiei? Cum progresează cultura vitelor şi altor
animale de prăsilă? Cum sunt animalele de prăsilă? Ce plante de nutreţ se cultivă ş i în ce
măsură? Ce fel de maşini agricole şi unelte: pluguri, grape etc. se află în comună?"15. Acest
chestionar vădeşte faptul că programele „Astrei" privind ridicarea economică a românilor
transilvăneni aveau un caracter lucrativ, concret, cu scopuri şi finalităţi bine definite.
Propaganda susţinută de .Astra" privind înfiinţarea cooperativelor şi băncilor săteşti
cunoaşte o deosebită amploare în primele două decenii ale secolului al XIX-iea , când
problema coope~aţiei devine „cea mai de seamă problemă economică naţională de a cărei
rezolvare fericită e strâns leg ată existenţa neamului nostru" 16, iar băncile săteşti , sunt
temelia pe care se reazămă celelalte cooperative 17.
Mişcarea cooperatistă în viziunea programelor „Astrei" trebuia să aducă
fmbunătăţiri structurale în viaţa economică a ţăranului român când contradicţiile sociale şi
economice devin tot mai acute în contextul evoluţiei capitaliste, 8stfel încât .organizarea
economică a ţărănimii prin cooperative ni se impune şi de spiritul vremii în care trăim când
numai puterile asociate pot suporta lupta grea pentru existenţă şi când numai cei asociaţi pot
avea sorţi de izbândă in viitor"18.
Pe de altă parte spiritul cooperatist - arată C.C. Tăslăuanu - „va opera schimbări în
mentalitatea şi climatul moral din societate pentru că temelia cooperaţiei e spiritul de
caritate... prin cooperaţie principiul brutal al luptei pentru viaţă se înlocuieşte prin principiul
mai omenesc al unirii fa viaţă, al solidarităţii sociale, al înfrăţirii sufletelor şi puterilor de

muncă•19. Această idee a solidarităţii sociale realizată prin intermediul asociaţionismului şi
cooperatismului va sta la baza mişcării cooperatiste şi în deceniile următoare.
Ideile „Astrei" - privind cooperaţia şi emanciparea economică a satului românesc au
g~sit un teren fertil şi în judeţul Satu Mare, prin intermediul fruntaşilor politici şi naţionali, care
au văzut în despărţămintele locale ale „Astrei" mijlocul cel mai adecvat pentru ridicarea ·
econornico-natională a tăranului român.
În ac~st sens găsim idei generoase în prelegerea susţinută în anul 1906 la Uniniăt
de către Vasile Pătcaşiu din Hotoan. care sublinia comandamentele culturale, şi economice
ale „Astrei". Referindu-se la exemplul cooperativei de consum înfiinţată în Hotoan în anul
1903 şi care a avut consecinţe imediate asupra prosperităţii satului respectiv, Vasile Pătcaşiu
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vedea necesitatea nu numai a ridicării culturale dar şi economice a românilor din această
parte a ţării: .cu lucrări politice şi religioase aici nu vom voi a ne ocupa. Cu atât mai lare însă
avem nu numai dreptul dar chiar datorinţa să ne deprindem cu lucruri de folos întru
luminarea şi deşteptarea noastră în direcţiunea culturii naţionale şi economice"20.
Supralicitând idealul emancipării economice şi culturale a românilor în faţa celui
politic şi religios, Vasile Pătcaşiu nu exclude aceste din urmă aspecte, ci demonstrează
prioritatea factorului economic care trebu ie să constituie baza emancipării politice şi
naţionale a poporului nostru.
începuturile mişcării cooperatiste din judeţul Satu Mare, se plasează în contextul
mai larg al apariţiei şi dezvoltării din Transilvania. Adoptând principiile Schulze-Delitzsch şi
Reiffeisen, ele au avut forme diferite de manifestare în funcţie de condiţiile social-economice
în care au apărut , potenţialul economic al comunităţii şi scopurile imediate urmărite.
De cele mai multe ori caracterul lor era mixt. din punctul de vedere al principiilor pe
baza cărora funcţionau21 . Pe baza datelor documentare22 în judeţul Satu Mare în perioada
cuprinsă intre a 11-a jumătate a secolului al XIX-lera şi până la Marea Unire din anul 1918, au
existat circa 157 cooperative de diverse forme: Cooperative de credit (54 ), cooperative de
consum şi valorizare (72), cooperative ale crescătorilor de animale {20), bănci populare (6),
lăptării populare cooperative (1), cooperative pentru fabricarea spiritului (2). cooperative de
credit şi consum (1 ). După cum nu se poate constata, ponderea o deţin cooperativele de
consum şi valorizare, dar cele mai vechi sunt cele de credit.
Dintre acestea ne vom opri pe larg la cooperativa .Perşeiu", asociaţie de credit şi

p~strare, înfiinţată la Seini în anul 1886 de către Alexe Berinde23, şi care a avut o mare
influenţă în satele şi comunele sătmărene . Cooperativa a avut la înfiinţare un capital de
3.740 florini în cote de câte 5 florin i.
Scopul cooperativei aşa cum reiese din paragraful 1 al statutelor era dublu: .ca să
se stârnească voia de a păstra şi de a se ajuta pe sine însuşi în clasa cea mai săracă a
lucrătorilor de o parte; de alta era ca aceea de după lipsele sale modeste să se poată

împărtăşi într-un ajutor uşor şi iute•24.
Paragraful 16 din statute cuprinde prevederea potrivit căreia cooperativa primea
spre depunere sume de 1O creiţari în sus: . suma cea mai micâ pentru depunere de cruţare
se fixează în 10 cruceri·25. Paragraful 49 prevedea că asociaţia poate da împrumut şi 1
florin .dacă cu acela săracul îşi poate acoperi lipsele sale"26. Paragraful 50 prevedea că
preşedintel e împreună cu casierul putea vota suma de 5 florini, pentru împrumuturi, urmând
ca în adunarea proximă a comisiei dirigente, să se dea încuviinţarea pentru împrumutul
acordat"27.
Se simplifica în acest mod calea acordării unor împrumuturi mici, de care ţăranul
avea nevoie de multe ori în activităţil e zilnice. Se punea astfel la dispoziţia populaţiei
româneşti un mijloc simplu şi eficace unde îşi puteau depune banii şi cei mai săraci şi de
unde se puteau împrumuta cu sume mici pe care de la o bancă nu le-ar fi putut obţine în nici
un caz. Ca să nu mai vorbim de cumpărarea de acţiuni la vreuna din bănci , acţiuni care
aveau valoarea cu mult peste puterile economice ale majorităţii populaţiei român eşti. Şi în al
doilea rând un alt avantaj al cooperativelor era acela că se aflau în mijlocul populaţiei , la
sate, economisind ţăranului drumurile pe la bănci , care îşi aveau sediul în marea majoritate
la oraşe.
Această cooperativă de credit se asociază, prin scopurile sale cu cooperativa de
credit .Perşeiu" din Chiuzbaia, pe atunci în comitalul Satu Mare, înfiinţată din ini~ativa dr.
Vasile Lucaciu în anul 1886. Comparând statutele acestei asociaţii cu cele ale .Perşeiu"-lui
din Seini se poate reliefa scopul şi structura unor astfel de asociaţii. care au avut popularitate
deosebită in părţile nord-vestice ale Transilvaniei. Astfel scopul era .Să se stârnească voia
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~ea păstra şi de a se ajuta pe sine însuşi şi în clasa cea mai săracă a lucrătorilor de o parte.

de alta era

ca aceea de după lipsele sale modeste să

se poată împărtăşi într-un mijloc de

aJU!or uşor şi iute•28. La sfârşitul anului1887, cooperativa avea un capital social de 1.873
Rorini, Iar la sfârşitul anului 1888 3.687 fl. Audienţa pe care a avut-o această cooperativă de
.:redit se poate explica şi prin faptul că în anul 1891 numărul membrilor se ridica la 520
persoane29.
O mare influenţă în acţiunea de dezvoltare a cooperaţiei în judeţul Satu Mare a
avut-o fără îndoială banca .Sătmăreana· din Seini care se număra printre cele 37 de bănci

româneşti existente in 189230 în Transilvania, continuatoarea şi moştenitoarea cooperativei

oe credit .Perşeiu" din

1886. Ea a avut un rol deosebit de important în impulsionarea şi
dezvoltarea sistemului de credit şi cooperatist românesc în judeţul Satu Mare în primele
două decenii ale veacului al XX-iea, întinzându-şi influenţa în zona Someşului , în Ţara
Oaşulw. etc.
lnl~ativa înfiinţării unei bănci româneşti pe meleagurile sătmărene au avut-o 17
intelectuali din partea de nord a Transilvaniei, personalităţi de seamă ai mişcării culturalnaponale din această parte s-au întrunit în data de 1 decembrie 1890 în localitatea Seini
(oomitatul Satu Mare): George Pop de Săseşti, dr. Vasile Lucaciu, Alexe Serinde, Augustin
Peliedin Pomi. Ioan Costin din Tăuţii de Sus, Gavril Sabo din Sixad, Alexandru Şte~u avoca1
in Seini, Augustin Faji proprietar în Sârbi, Atanasie Demian paroh din Negreşti . Gavril Lazăr
de Pucăreţi din Sanislău, George Achim oficiant poştal în Seini, Florian Cocian avocat în
Cehul Silvaniei, Demetriu Suciu avocat în Cehu Silvaniei, Aurel Pelle din Pomi, Gavril Barbut
proprietar în Mocira, Vasile Anderco din Odoreu, Antoniu Ghita din Valea Vinului31 .
Deschizând adunarea Alexe Berinde arăta scopul pentru care a convocat această
adunare.•să hotărească asupra lipsei de înfiinţare a unui institut de credit şi economii în
Seim·32. La propunerea lui dr. Vasile Lucaciu s-a ales ca preşedinte George Pop de Săseşti
Iar ca notar George Achim. În continuare adunarea .unanim hotăreşte înfiinţarea unui institut
nou, iar cei de faţă primesc în corpore a fi membri în comitetul fondator-33. S-au ivit discuţii
in privinţa valorii capitalului social şi valorii unei acţiuni , prevalând părerile lui Gavril Barbut,
dr. Vasile Lucaciu şi Atanasie Damian: 1.000 de acţiuni în valoare de 100 florini fiecare, deci
un total de 100.000 florini.
Este deosebit de interesantă propunerea pe care a făcut-o Alexe Serinde ca din
cele 1.000 de acţiuni, 200 sau cel puţin 100 să se emită spre subscriere în păstrare de acţiuni
,ca cu atât mai uşor să poată participa la subscriere persoanele cu avere mai puţină", în

spejă ţăranii34.
S-a hotărât de asemenea ca acţiunea de subscriere a acţiunilor să se încheie la 1
martie 1891, alegându-se şi un birou care să se îngrijească de problemele curente: Augustin
Pelle, preşedinte, Alexe Berinde. casier, Alexandru Şteţiu, controlor.
Adunarea generală de constituire a .Sătmărenei " convocată prin intermediul
,Gazetei Transilvaniei" din Braşov (martie 1891) şi .Luminătorul" din Timişoara (martie
1891 ), s-a desfăşurat la 20 aprilie 1891 tot la Seini, la ea participând 85 de persoane
reprezentând 420 de acţiuni din totalul de 1.000 de ac~uni ale noului institut de credit35. Cei
au hotărât „cu unanimitate de voturi" constituirea noii bănci româneşti, alegând ca
membri ai direc~unii pe George_ Pop de Săseşti, care a fost directorul băncii un lung şir de
ani, dr. Vasile Lucaciu, Gavril Lazăr de Purcăre\i, Alexe Berinde şi alţii.
~upă cum reiese din „Catalogul alfabetic al acţionarilor „Sătmăreni", datând din 6
octombrie 1891 şi cuprinzând 392 de acţionari, aceştia erau în marea lor majoritate originari
din comitalul Satu Mare, dar şi din toate colţurile Transilvaniei sau din alte părţi ale Imperiului
dualist: ,.Albina" din Sibiu (50 acţiuni) , „Arieşana" din Turda (1 O acţiuni), Vicenţiu Babeş (5
ac!iuni), Alexe Berinde (2 acţiuni). Alimpiu Barbuloviciu (2 acţiuni). dr. Alexandru Hosuprezenţi
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Longin din Deva (2), Andrei Cosma din Supuru de Sus (5 acţiuni) , Gavril Lazăr (5 acţiuni), dr
Vasile Lucaciu (5 acţiuni). dr. I. Mihâlyi din Sighetu Marmaţiei (1), Zeno Mocionyi de Foen (10
acţiuni), Eugen Mocionyi de Foen (5 acţiuni) , Gheorghe Pop de Săseşti (1 O acţiuni)
.Perşeiu" din Chiuzbaia (9 acţiuni), A.C. Popovici din Graz (50 acţiuni), Reuniunea
învăţătorilor Români Sălăjeni (1 ), Cazi na română din Şimleu Silvaniei ( 1). Şcoala
românească de fete din Seini (15 acţiuni), . Silvania" din Şimleu Silvaniei (1 O acţiuni) ,
• Transilvania" institut de asigurare din Sibiu (7 acţiuni), Alexandru Moc1onyi de Foen (5
acţiuni), Gavril Berbul din Mocira (20 acţiuni), Mihail Pavel din Oradea (20 acţiuni), Şcoala
românească din Şomcuta Mare (4 acţiun i) etc. Din totalul de 100.000 florini erau achitaţi deja
35 045,54 florini36.
Din statutele adoptate în adunarea din 20 aprilie 1891 şi care urmau în general pe
cele ale Băncii ..Albina" din Sibiu reiese şi câteva caracteristici care dau acestei bănci ca de
altfel şi la următoarele care se vor înfiinţa în primul deceniu al secolului XX pe meleagurile
sătmărene, un caracter în bună parte cooperatist: un acţionar nu putea avea mai mult de 20
de voturi oricâte acţiuni poseda, capitalul sodal destul de mic în comparaţie cu capitalurile
marilor bănci germane şi maghiare37.
Activitatea Băncii .Sătmăreana" s-a dezvoltat destul de anevoios în primii ani. Astfel
anii 1899 şi 1900 au fost doi ani nefavorabili pentru bancă, primul încheindu-se doar cu un
profit net de 1.981 coroane, iar cel de-al doilea cu o pierdere de 5.277 coroane Situaţia s·a
redresat în anul 1901 când s-a obţinut un profit net de 14.049 coroane din care s-a scăzut
pierderea anului anterior. Operaţiunile principale ale băncii se limitau la: primirea de depuneri
spre fructificare (257.326 coroane), acordarea de credite pe cambii cu acoperire ipotecară
(289.686 coroane), acordarea de credite ipotecare (57.783 coroane), acordarea de credite

personale sau ţărăneşti (9.535 coroane)38. Limitarea opera\i1lor financiare la aceste forme
de activitate este consecinţa nu numai a insuficienţei puterii financiare, a lipsei de specialişti
(economişti, contabili), dar şi a provenienţei clientelei în majoritatea sa ţărănească şi evident
a specificului economiei rurale. Valoarea mare a depunerilor (257.326) in comparaţie cu
capitalul social (100.00 coroane) şi fondurile de rezervă (15.229 coroane) au avut un rol
însemnat în subvenţionarea împrumuturilor acordate de bancă40. Banca .Sătmăreana" a
aderat în adunarea generală din 18 martie 1902 la Asociaţia băncilor române . Solidaritatea"
cu sediul la Sibiu.
Bilanţul anului 1905 al Băncii "Satmăreana· dovedeşte o dezvoltare treptată a
institutului în ciuda tuturor situa ţiilor anormale de criză din cadrul imperiului dualist. Astfel
împrumuturile cambiale cresc la impresionanta sumă de 1.041.479 coroane, cele ipotecare
la 80.510 coroane, fondurile de rezervă 67.340 coroane. Profitul curat era de 34.942
coroane41.
în anul 1911 , împrumuturile cambiale ajungeau la suma de 1.548.840 coroane, cele
ipotecare la 151.836 coroane, fondurile de rezervă la 178.276 coroane, iar depunerile spre
fructificare lft.1.049.224 coroane42. Profitul curat era de 32.501 coroane. De rapt acest an
reprezintă un an de vârf în ceea ce priveşte operaţiile financiare ale băncii pentru că în anii
unnători , ani de criză şi de război asistăm la o scădere a sumelor pe care le mânuia banca,
astfel că în anul 1918 împrumuturile cambiale erau de 541 .446 coroane, creditele ipotecare
52.583 coroane, fondurile de rezerve 243.992 coroane, profitul net 15. 779 coroane.
Depunerile spre fructrficare se ridicau la suma de 1.026.168 coroane43.
În ultimul deceniu al secolului trecut s-a amplificat acţiunea de constituire a
cooperativelor de credit, astfel încât în această perioadă numărul lor se ridica la 25: Acâş
(1899), Ambud (1899), Apa (1896), Beltiug {1894), Cărăşeu (1892), Hodod {1899). Odoreu
(1899), Oraşu Nou {1899), Pir (1897), Satu Mare (1899), Santău (1899), Sâi (1899),
Sânmiclăuş (1899), Tarna Mare (1889), Turulung (1895).
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Una dintre cele mai vechi cooperative de credit din actualul judeţ Satu Mare.
înfiinţată in 29 martie 1896 a fost cooperativa de credit din Apa, al cărei scop era: "rîdicarea
materială a membrilor, încurajarea economisirii, organizarea creditului şi satisfacerea
necesilă\i lor de credit. Durata de funcţionare a cooperativei era stabilită la 20 ,de ani, iar
valoarea unei cole la 25 forinţi. Consiliul de conducere era format din 9 persoane"44. La 31
decemb1 ie 1896 cooperativa avea 177 membri cu 376

părţi

sociale în valoare de 9.400

forin\i45
Pentru a ilustra structura, scopurile şi evoluţia cooperativelor de credit dîn judeţul
Satu Mare, vom analiza doua astfel de institu~i situate în două zone diferite ale judeţului. În
onm11I rând ne vom opri asupra cooperativei de credit din Bixad (Ţara Oaşului) . infiinţală în
adunarea generală din 26 martie 1907 Cooperativa avea 66 de membri iar o parte socială
de participare era de 50 coroane platlbilă in cote de 50 de fileri. Comitetul de conducere era
formal din 8 membri dintre care amintim pe Mărcuş Ioan, Finta Vasiu. Ion Frinchi, Pop Ioan,
Zob Ioan Vasiu, Moiş Teoader Vasâi etc.46.
Dintr-un document din 19 ianuarie 1908 rezultă că reuniun ea avea deja 85 de
membri. Capitalul social al băncii a crescut de la 18.754 coroane in anul 190$ şi la 24.576
coro:int' în 1909. Din evoluţia profitului curat care este sub 100 de coroane anual, se vede
clar că scopul acestei cooperative era acordarea de credite în condiţii avantajoase
locuitorilor şi nu obţinerea exclusivă a profitului, fapt ce era menţionat în paragraful 1 din
statutul cooperativei: .Scopul cooperativei: membrii să primească, dacă au nevoie, credite în

condi~i avantajoase şi să învete să economisească•47.
Cooperativa de credit din Căuaş s-a stabilit la 27 noiembrie 1904, având 202
membrii înscrişi. O parte socială era de 50 coroane, iar taxa de înscriere 20 de filen. Avea un
capital de 2.073 coroane. în anul 1,906 cooperativa avea 452 membrii cu 837 cote de
participare în valoare de 41.850 coroane. în 1910 numărul membrilor atinge cifra de 599 cu
1137 cote de participare în valoare de 56.850 coroane. În condiţiile primului război mondial
se constata un regres în activităţile cooperativei de credit. Astfel în anul 1915 numărul
membrilor scade la 563 cu 1.092 părţi sociale, iar capitalul social scade la 29.094 coroane,

situaţie ce se agravează în anul 1918, când capitalul social era doar de 20.261 coroane 4 8.
Aceste exemple sunt grăitoare pentru apariţia şi evoluţia cooperativelor de credit
din judeţul Satu Mare în perioada anilor 1900-1918, fiind sugestive deopotrivă pentru locul şi
rolul lor în viaţa economică a satelor sătmărene din primele două decenii ale secolului al XXiea
Reluarea activismului politic de către Partidul Naţional Român din Transilvania, a
însemnat şi pentru meleagurile sătmărene iniţierea unor noi acţiuni de ridicare a populaţiei
româneşti prin înfiinţarea unor institute de credit româneşti. Un rezultat al acestui efort
benefic ii constituie înfiinţarea băncii .Arlna" din Sanislău , din iniţiativa a 21 de intelectuali şi
\ărani mai ales în plasa Carei. intre membrii fondatori găsim personalităţi cu o activitate
deosebită pe tărâmul luptei pentru unitatea naţională şi politică a tuturor românilor: Gavril
Lazar de Purcăreli. memorandist, unul dintre cei mai activi l uptători pentru emanciparea
românilor sătmăreni, Petru Cupcea, George Pteancu, Cornel Dărăban, Ioan Ternovan, viitori

participanţi la Marea Adunare Natională de la 1 Decembrie 1918 de la Alba lulia49.
in . Prospectul" pentru înfiinţarea băncii, lansat la 25 iunie 1906, scopul instituţiunii
se definea astfel. .Asigurarea ... lipselor de credit trebuincioase agriculturii, industriei şi
comerţului prin împrumuturi ieftine" şi .promovarea spriritului de cruţare (de economie - n.n.)
în pături cât mai largi ale poporului". În continuare se specifică că .Banca de economii.
societate pe acţiuni se înfiinţează cu scopul creării capitalului necesar ajutorării clasei mai
puţin avute a societăţii şi plasării sigure a sumelor economisite, dezvoltând prin aceasta
spiritul de economie al populaţiei"50.

https://biblioteca-digitala.ro

•

r

152
în virtutea scopurilor proclamate au fost lansate 30 de liste de subscriere de acţiuni,
la care au subscris 145 de persoane şi instituţii. Dintre aceştia 66 erau intelectuali, 62 ţărani,
4 muncitori şi 13 instituţii51. Dintre personalităţile care au subscris acţiuni amintim pe Gavru
Lazăr de Purcăreţi dr. Gheorghe Miculaş, vicerectorul seminarului din Oradea, dr. Ioan
Ciordaş din Beiuş (viitorul martir al Marii Uniri din 1918), Demetriu Radu, episcopul Oradei
(50 acţiuni), Sever Sălăjan, locotenent la Oraviţa (11 Oacţiuni), avocatul dr. Demetriu Chiş din
Oradea (20 acţiuni), dr. Coriolan Steer din Tăşnad (20 acţiuni), Andrei Cosma din Şimleu
Silvaniei (2 acţiuni), Romul Marchiş. viitorul vicar naţional român în Carei (5 acţiuni), etc
Dintre ţărani enumerăm pe: George Filep din Căuaş (1 acţiune), Mihail Ghiriti din Portiţa (12
acţiuni), George Filep din Santău (1 acţiune), Vasile Mureşan (1 acţiune), Ludovic Bardosi
din Pişcolt (20 acţiuni) , George Silaghi junior din Sanislău (50 acţiunt) etc., iar dintre
muncitori pe Romul Sturza din Moftin, oficiant de tren (2 acţiuni), George Mureşan şi
Demetriu Mureşan din Sanislău păzitori la calea ferată (câte 2 acţiuni fiecare). Dintre instituţii
amintim în primul rând băncile româneşti: .Chioreana" din Şomcuta Mare (2 acţiuni),
.Sătmăreana" din Seini (1 O acţiuni) , .Bistriţeana" din Bistriţa (1 O acţiuni) , . Râureana• din
Copalnic Mănăştur (2 acţiuni), .Silvania" din Şimleu Silvaniei (1 O acţiuni), Reuniunea

învăţătorilor români sătmăreni (2 acţiuni) etc.52.
Adunarea de constituire a

băncii , anunţată

de ziarele

româneşti şi sătmărene

ale

vremii~3 s-a desfăşurat în ziua de 22 octombrie 1906 la Sanislău în prezenţa a 23 de asocia~
cu un capital de 32.900 coroane şi 142 voturi, votându-se statutele institutului, precum şi
primul Consiliu de administraţie: C. Ardelean din Carei, preşedinte , Gavril Lazăr de Purcăre~
din Sanislău, Gh. Silaghi ţăran din Sanislău, Alexandru Bonea ţăran din Sanislău, Augustin
Sabo, farmacist în Sanislău, dr. Demetriu Chiş, avocat în Oradea, Demetriu Pop, avocat în
Vezendiu, Pop Dumitru din Portiţa , Ioan Ternovan din Culciu Mare şi Iosif Patachi din
.sanislău.

Statutul băncii adoptat cu aceeaşi ocazie, prevedea la paragraful 1 că scopul
era "a dezvolta spiritul de economie şi a procura creditele necesare la economie,
întreprinderi industriale şi comerciale". Paragraful 4 prevedea că . limba de gestiune a
institutului e limba română". Şi la această bancă paragraful 25 precedea că nimeni .nu poate
societăţii

întruni sub nici un titlu mai mult de 20 de voturiM54.
Acllvitatea de sine stătătoare a băncii Arina s-a

desfăşurat

doar

câţiva

ani. Astfel

statutele băncii au fost aprobate de Tribunalul judeţean Satu Mare în 4 martie 190755. Prima
adunare generală ordinară s-a desfăşurat la 1O martie 1908, la ea fiin d prezenţi 21 de
membri cu 402 acţiuni plus 113 împuterniciri cu un total de 293 voturi56. Din raportul
conducerii reiese că banca avusese în decursul anului 1907 un fond de depuneri de 139.
178,52 coroane din care la 31decembrie1907 mai rămăseseră 84 .677 ,15 coroane.
Împrumuturile pe obligaţiuni, pe care le acordase banca in decursul anului erau foarte mici,
doar 2.888 coroane. Activitatea primului an a fost încheiată totuşi cu un profit de 3.517
coroane, care a fost trecut la fondul de rezervă57.
La a doua adunare generală a băncii desfăşurată la 2 martie 1909, au fost prezenţi
22 de membri . reprezentând un total de 246 de voturi şi s-a hotărât modificarea unof
paragrafe (2, 39, 44, 47, 65), în sensul sporirii puterilor direcţiunii , precum şi a duratei de

funcţionare58. În cursul anului a fost înfiinţată o filială la Carei, iar banca a fost afiliată la
Asociaţia bancară

„Solidaritatea'', care a şi controlat operaţiile bancare trimiţând un inspector
de specialitate, O. Raţiu59_
Bilanţul băncii pe 1908 se încheie cu un profit net de 7.932 coroane. Împrumuturile
pe cambii atingeau suma de 347.253 coroane, împrumuturile ipotecare erau de 11 .878
coroane, împrumuturile pe obligaţiuni 13.158 coroane. Depunerile atingeau suma de
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148668 coroane60. Începând cu anul 1910 se păstrează registrul de procese verbale ale
je(fm!elor direcţiunii , care sunt marcate de afacerile cu lemne din pădurea de la Foieni, pe

care banca le cumpărase şi pe care nu putea să le vândă decât în pierdere61.
Ultima adunare generală s-a desfăşurat în 22 februarie 1912 la care au participai
23membri având 330 voturi şi un total de 628 acţiuni. La punctul 5 al ordinii de zi s-a discutai
problema fuzionării „Arinei", care intre timp îşi mutase sediul la Carei, cu banca 0 Bihoreana"
dnOradea, una dintre cele mai puternice bănci româneşti din partea de vest a Transilvaniei.
Minarea a acceptat această propunere a directorului cu următoarele condiţii:
1) Toată averea trece la .Bihoreana" „cu condiţia ca „Arina" să activeze şi dezvolte
în continuare pe teritoriul de înfiinţare, în oraşul Carei să fie o filială a .Bihorenei";
2) .acţiunile noi să fie date de . Bihoreana· pe baza acţiunilor pe care le posedă
membri·62.
Astfel se încheie activitatea de sine stătătoare a băncii .Arina", ea continuând să
acweze ca o filială la Carei a băncii . Bihoreana·, aducându-şi în continuare contribuţia la
1upta pentru promovarea idealului unităţii naţionale a românilor. Din sânul membrilor
IUcursalei se vor ridica noi activişti ai luptei pentru emancipare, cum au fost Romul Marchiş,
.::rector executiv, Dimitrie Coltău , contabilul principal, care vor juca un rol important în timpul
evenimentelor revoluţionare din toamna anului 191863.
în continuarea prezentării unor momente importante din lupta de emancipare
economică , socială şi naţională a românilor din nord-vestul Transilvaniei, vom trece în revistă
"anca .Vulturul" din Tăşnad , înfiinţată în urma eforturilor întreprinse de tânărul avocat dr.
Coriolan Steer - personalitate cu mari merite în lupta de emancipare economică şf politică a
românilor din această parte a ţării.
Constituirea acestei bănci a fost hotărâtă într-o adunare desfăşurată la Tăşnad in
12 martie 1908. Au participat 28 de persoane, originare mai ales din satele din jurul
·ăşnadului : Demetriu Coroianu din Santău , Gregoriu Rus, învăţător în Tăşnad , George Pop,
:aran din Săuca , Vasile Plosca, Vasile Caraba şi Mihai Borhidi, ţărani din Unimăl, Vasile
Pălcaşiu din Hotean. Ioan Trufaşiu din Acâş, Patriciu Lobonţiu din Silvaş, Mihai Bohăţiel ,
proprietar în Supuru de Sus. Victor Molnar din Pir, Vasile Hoblea din Cig, Ioan Filep.
::roprietar în Santău , precum şi doi dintre conducătorii de frunte ai românilor transilvăneni,
George Pop de Săseşti şi dr. Ştefan Cicio Pop64.
Adunarea a adoptat textul unui .Prospect" însoţit de o coală de subscriere i n care
~u infă~şate pe scurt scopul precum şi principalele trăsături ale viitorului institut de credit.
Astfel scopul băncii era „de a înlesni orice lucrare onestă pe terenul agriculturii, industriei,
oomerţului şi altor afaceri de economie, prin deschiderea de credite solide şi prin primirea de
'!iepuneri spre fructificare, mai departe pentru de a deştepta spirilul de economie în păturile
cele mai largi ale poporului"65. Capitalul social al băncii era de 200.000 coroane, împărţit în
2.000 de acţiuni de câte 100 coroane. Se hotăra că în cazul când nu vor fi subscrise cele
200.000 coroane, banca să se înfiinţeze .dacă subscrierile au asigurat cel puţin 100.000
ooroane·66.
Listele de subscriere. împreună cu .Prospectul" băncii şi însoţite de o adresă
~mnată de dr. Coriolan Steer, in care se făcea apel la sprijinirea înfiinţării institutului, au fost
expediate în toate regiunile Transilvaniei, dar şi în alte localităţi din monarhia dualistă.
Au răspuns apelului, prin subscrierea de acţiuni 291 de persoane şi instituţii
româneşti, din care 148 din actualul judeţ Satu Mare: Andrei Doboşi din Satu Mare, Vasile
Hobfea din Cig, banca .Arina" din Sanislău, Ludovic Bardoşi din Pişcolt, George Pteancu şi
Pelru Cupoea din Carei, George Molnar din Santău care a subscris 52 de acţiuni , George
Stanciu din Botiz, Constantin Lucacfu şi Iuliu Balaban din Craidorolţ, George Pop din
Mseşti, dr. Demetriu Radu din Oradea (20 acţiuni), dr. Aurel Vlad (5 acţiuni) şi alţii. întâlnim,
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de asemenea acţionari din alte părţi ale imperiului dualist: Victor Bresteanu din P1
(Cehoslovacia), Traian şi Lucreţia Păşcuţ din Debreţin (Ungaria).· Din alte zone a
Transilvaniei întâlnim persoane din Braşov, Făgăraş, Huedin, Beiuş , Zlatna, precumş
băncile „Economul" din Cluj •• Chioreana" din Şomcuta Mare .•Râuteana" din Copaln
Mănăştur, .Bistriţeana" din Bistriţa, ,.Aurora· din Abrud, .Silvania" din Şimleu Silvaniei. E..~
de asemenea interesant cazul lui Patriciu Steer. originar din judeţul Satu Mare, trecut}
aşezat în România, la Buzău , şi care neuitându-şi locurile natale subscrise 5 acţiuni al!

băncii •Vulturu1·67.
Adunarea generală de constituire a avut loc în ziua de 23 iulie 1908 în Tăşnad, I,
ea participând 50 de acţionari , reprezentând 261 de acţiuni, s-a ales prima dlrectiunea
băncii pe o perioadă de 3 ani şi s-au adoptat statutele.
Prima direcţiune a băncii era formată din: Andrei Cosma. directorul executN
"Silvaniei" din Şimleu, dr. Coriolan Steer, avocat în Tăşnad, Samuil Ciceronescu din Orad""
, George Filep, \ăran din Santău, dr. Ştefan Cicio Pop. avocat în Arad şi deputat dict.:
Grigore Pop din Unimăt, Vasile Hoblea dm Cig, Vasile Mureşan din Săuca. Ioan Lobon~u~·

Sărăuad, Iosif Cosmuţa, învăţător în Santău68.
Din bilanţul încheia t pe anul financiar 1910, rezulta că banca se întărise simţi1or'
decursul celor doi ani de activitate, depunerile atingând suma de 179.578 coroane, ia
profitul băncii era de 7.112 coroane. împrumuturile pa cambii ipotecare se ridicau la 233.00C
coroane, iar creditele ipotecare se ridicau la suma de 49.495 coroane69. Ca urmare
necesităţilor mari de credit ale românilor dm împrejurimi. în anul 1912. banca lansează•
emisiunea a doua de 1.000 de acţiuni, capitalul social ajungând astfel la 20.000 coroane
Astfel la 31 decembrie 1912 împrumuturile pe cambii cresc la 387.408 coroane, tar celer
cambii ipotecare la 374.824 coroane, creditele ipotecare la 79.783. Depunerile atingea.
suma de 239.932 coroane, iar profitul curat 13.000 cor.70.
Din analiza activităţii celor 3 bănci care au acţionat pe teritoriul JUdetului Satu t.l<rt
reiese caracterul lor precumpănitor agrar. operaţiunile lor fiind îndreptate mai ales sp•<
lumea satelor unde investiţiile erau mai modeste şi nu impuneau o circulaţie atât de Intens.!
a capitalului ca în industrie sau în comerţ. De asemenea majoritatea resurselor financiareali:
băncilor proveneau din m~diul rural aşa cum şi majoritatea activităţilor lor erau indreplai
spre sprijinirea iniţiativelor provenite din lumea satelor.
Locul cel mai important în cadrul mişcării cooperatiste sătmărene l-au ocupat
cooperativele de consum şi valorizare care apar în marea lor majoritate după anul 1900
Doar cooperativa de consum şi valo1izare din Pir apare încă în anul 1897 având în momen:J
înfiinţării 122 de membrii cu 253 de cote subscrise71 .
Dupâ anul 1900, numărul lor creşte vertiginos ca urmare a interesului deosebit J:"
care îl stârneşte în rândul maselor cât şi a propagandei tot mat intense care se face"
această perioadă, când se constată „tendinţa tot mai pronunţată spre întovărăşirea puterilor
spre înfiinţarea de însotiri sau tovărăşii de tot felul. În acest sens se stăruie din multe pă11i
neîntrerupte. cu vorba. în scris şi cu fapta, aşa că zorii unei porniri, sorţi de izbândă

această direcţie, este chestie de ~curt timp•72.
Mărturiile documentare înregistrează audienţa masivă a acestor cooperative ir
satele sătmărene. Astfel la 11 martie 1906, la adunarea de constituire a „Reuniunii creşt~e
de consum şi valorificare" din B â rsău de Sus „a fost de faţă popor foarte mult încât nu au

încăput cu toţii în sala şcoalei" 73. La această adunare s-au înscris în cooperativă 118
membrii cu 237 părţi sociale în valoare de 2.370 coroane, având în frunte un comitet oe
conducere format din: preşedinte Andrei Cosma74, participant cu 20 de cote. vicepreşedinte
Ioan Osian. notar pensionar, contabil Andrei Hosu învăţător. Această atmosferă de adeziune
o întâlnim şi la înfiinţarea în anul 1900 a Reuniunii de consum din Mădăras , când se
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.ooponează: .în acest an cu finea lunii iunie s-a deschis pentru popor reuniunea de consum
~mare însufleţire

fiind subscrişi peste 100 membri cu 115 acţiuni a 30 coroane şi şi-a
inceput activitatea în casa preotului local sub conducerea Anei Terebeşti , care a fost prima

:xlllaşqă (gestionară - n.n.)"75.
Un succes deosebit in rândul populaţiei l-a avut cooperativa de consum din Hotoan
1903 şi a cărei părţi sociale
câte de 20 coroane mai toate le-au cumpărat
românii, căci ungurii mai toţi s-au pus în rezervă , poate să proptească pe cei trei jidovi,
imenlnţaţi în gheşefturile (afacerile - n.n.) lor". La constituire cooperativa avea 74 de
~brii cu un capital social de 1. 700 coroane. Peste patru ani capitalul social atinge suma
'fonţată în anul

.„.

loc neglijabilă de 14.000 coroane"76.
·
în general se poate constata că aceste cooperative de r,onsum şi valorizare prin
scopurile lor şi având în frunte intelectuali devotaţi cauzei emancipării economice ş1
ri'JOl'la!e a românilor, au ameliorat în mod evident situaţia financiar-economică a populaţiei
'llâneşli din această parte a ţârii, în comparaţie cu institutele de consum şi valorizare
da~nute de lumea negustorească aparţinând celorlalte naţionalităţi (evrei, maghiari etc.).
4cest lucru reiese şi dintr-o scrisoare adresată de Ştefan Pop, învă\ător în Pesta (comitalul
Satu Mare) lui Constantin Lucaciu din Craidorolţ la 22 decembrie 1912 în care se
· 1ţionează că .Negoţul din consumul nostru noi încă am făcut cu ai noştri ca să poată avea
~ei venit, le-am plătit ş1 lor cumsecade acel negoţ deoarece noi ne indestulim cu 5-1 O %

câştig, evreilor î isă le trebuiesc câte 50-100 % ba şi 2-300 % pe de acest negoţ"77. Acest
document este relevant şi prin faptul că demonstrează consecinţele nefaste pe care sistemul
:Wiăleresc îl mai juca încă in lumea satelor şi care ducea la ruinarea micii proprietăţi
~llăneşli din cauza dobânzilor excesive.
Un fapt deos.ebit de semnificativ este evid enţiat de co mpoziţia comitetelor de
ronducere a cooperativelor din satele româneşti şi anume că de foarte multe ori erau
1
flllate în exclusivitate sau aproape în exclusivitate din ţărani cum este cazul cooperativei
n Cămârzana. unde preşedinte este Vasile Cismaş, iar membrii Mihai Cionca, Simion
Florea, Ioan Nemeş şi Florea Vasile, toţi ţărani78.
.
Făcând o a naliză a statutelor cooperativelor de consum şi valorificare din judeţul
Salu Mare se pot releva câteva aspecte organizatorice grăitoare privind scopul şi rolul lor
'CO!lomic şi social Astfel, scopul cooperativelor era acela de .aprovizionarea membrilor cu
tircole bune şi ieftine de uz casnic şi economice şi deficitare şi să mijlocească vânzarea
produselor acestora"79. Numărul membrilor în consiliile de conducere varia de la 2 până la
15persoane, aleşi de adunările generale. Se poate constata faptul că mărirea numărului de
inembrii în consiliile de administra~e se face într-un timp relativ scurt. Astfel la Turulung în
~rs de un an (1900-1901) numărul membrilor a crescut de la 3 la 9, fapt ce denotă atât

creşterea numărului de membri, cât şi a potenţialului economic al cooperativeiBO.
Durata de funcţionare stabilită în statutele cooperativelor variază de la 6 ani cum
este cazul cooperativelor din Turulung, Satu Mare, 25 de ani Vezendiu, Viile Satu Mare,
Doba, Vama, Moftinu Mic, Micula şi altele, 30 de ani în cazul cooperativei din Tătăreşti, sau
~e timp nedeterminat cum este cazul cooperativelor din Cămărzana , Călineşti, Sanislău,
Plşcolt, Mădăras, Hurez etc.
Cotele de participare a membrilor erau diferite variind în general între 5 coroane
cum este cazul cooperativelor din Giurtelecu Hododului, Boghiş, 1O coroane în Viile Satu
~lare. Homorodu de Jos, 20 coroane la Livada sau 30 coroane la Mădăras, Turulung etc.
Un loc aparte în seria instituţiilor cooperatiste l-au deţinut coopera tivele
crescătorilor de animale, înfiinţate în general după anul 1912, ajungând în scurt timp la 20 pe
lot cuprinsul judeţului Satu Mare.
Numărul membrilor participanţi la aceste cooperative era în general sub 200 de
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persoane: Doba (75 membrii), Crucişor (46 membrii), Ardud (85 membrii), Bervem!'
membrii), Ambud (48 membrii), excep~e făcând cooperativa din Apa, care număra în w
1911 un număr de 156 membrii81 _ Capitalul social a acestor cooperative era în generc
destul de mic: Doba 272 de coroane, Apa 760 coroane, Berveni 300 coroane, Crucişot 1°
coroane etc. 82.
în concluzie putem face câteva consideraţii asupra evoluţiei mişcării cooperati•
bancare din judeţul Satu Mare din a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi până în ar
1918, pe baza datelor documentare la care am avut acces. Astfel înainte de anul 1900il
luat fiinţă un număr de 29 de cooperative cu un număr de peste 3.600 de membrii, ceeaa
reprezintă în medie 125 membrii pentru fiecare cooperativă. După anul 1900 au apărut 1~
de cooperative cu peste 19.600 membrii ceea ce reprezintă în medie 155 membri penlru1
cooperativă, lucru de altfel normal în condiţiile interesului sporit care se acordă aceS<
probleme în primele două decenii ale secolului nostru.
Se constată de asemenea şi o diversificare a formelor cooperatiste, ceea ce:
însemnat fără îndoială un salt calitativ fată de perioada anterioară .
În ceea ce priveşte situaţia băncilor populare care au activat pe teritoriul comita\U\,
Satu Mare ele se prezintă astfel in anul 191083
Nr. crt.

Institutul

Sediul

Anul

1.

„Ari na"
„Chiorana"

Sanislău

2.
3.
4.

„Sătmă reana"

„Silvania"

Şomcuta

Mare
Seini
Şimleu

Fonduri

, Vulturul''
„Aurora"

Tăsnad

tă

(

el

C\
fQ

id
iti
Ol
St

el
C1

d!
Io

nr.

rezervă

func~o.

1907
1901

2.700
39.354

3
6

1892
1888

200.000
600.000

157.513
312.686

5
13

1908

100.000
150.000
1.100.000

1.501
28.000
541.754

3

I

1

1

s
p

c::

o
c

Silvaniei

5.
6.
Total:

nt
ro

p
Capital
social
100.000
100.000

înfiintării

-

p

Baia Mare

30

Cea mai puternică din acestea este .Silvania" din Şimleu Silvaniei, care a îndepl~
în zona de nord-vest un rol conducător în cadrul mişcă rii româneşti de emancipare
economică şi culturală. O urmează banca .,Sătmăreana " din Seini şi „Chioreana' <lir.
Şomcuta Mare, care în anul 1910 aveau deja un şir mai lung de ani de activitate, reuşind sa
se întărească din toate punctele de vedere. .Ari na" din Sanislău şi •Vulturul" erau două banr.
mai recent înfiinţate, dintre care prima va rezista doar până în 1912, fiind obligatăsă
fuzioneze cu banca . Bihoreana" din Oradea . •Vulturul" va reuşi după anul 1912 să-şi
sporească în mod considerabil cuantumul operaţiilor financiare. Fără excepţie, băncile din
această zonă s-au îndreptat spre împrumuturile cambiale, menţinând această operaliunepe
primul loc în portofoliul lor (3.621 .899 coroane în anul 191 O). Acest lucru reiese în mod
explicit şi din procesul verbal din 13 febr. 1911 al direcţiunii băncii ,.Arina", când se specifica

că împrumuturile cambiale .sunt ramul principal de operaţiune a institutului·84.
Deşi Imperiul habsburgic a trecut în primele decenii ale secolului al XX-iea prinmi11
multe crize economice (1899, 1907 şi 1911-1913), băncile din această zonă n-au avut de
suferit, cu excepţia băncii .Arina", până în timpul primului război mondial, când principatele
operaţiuni au fost în totalitate afectate.
Şi în această zonă se poate observa valoarea mare a depunerilor în comparaţieClJ
capitalul social şi fondurile de rezervă pe care le depăşesc cu mult. Astfel în anul 191U
capitalul social şi fondurile de rezervă în valoare de 1.641 .993 coroane sunt cu mul\
· inferioare sumei depunerilor de 3.594. 738 coroane. Aceasta a determinat într-o bună
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iiasură şi preferinţa spre acordarea de credite cambiale care erau acoperite cu bunurile
il'lobiliare ale creditorilor. În ceea ce priveşte categoriile sociale care depun la băncile
româneşti din această zonă se poate remarca n umăru l mare al micilor depunători, al
Wănimii mijlocaşe şi înstărite , a orăşenilor cu avere modestă, a intelectualilor de la sate
10fe0ţi, învăţători , notari).
Pornind de la precedentul teoretic că mişcarea cooperatistă a însemnat
emanciparea economică a celor mulţi, precum şi educarea lor in spiritul ideilor economice
cele mai înaintate ale vremii, cooperaţia românească şi în general sistemul de credit
românesc s-a constituit într-o i mportantă pârghie de emancipare culturală subsumată

l!ealului unităţii şi libert.ăţii naţionale85. Acest lucru este cu atât mai semnificativ cu cât
inlreaga mişcare a românilor transilvăneni din epoca modernă a îmbinat aspiraţiile de ordin
economic cu cele de ordin social, politic, naţional şi cultural. Această interdependenţă era
subliniată încă în programul Partidului Naţional Român din Transilvania adoptat la conferinţa
r~ldrală din 22-24 mai 1881 . când se specifica că . un popor care varsă în tot anul în
creşlerea statului milioane de florini şi pune la dispoziţia şi apărarea lui în zeci de mii şi în caz
de lipsă sute de mii de braţe. Un popor care aici în Transilvania numără 2/3 părţi ale tuturor
locuitorilor trebuie ca prin intermediul consolidării vieţii sale economice să obţină drepturi
ool1hce şi na!ionale pe deplin legitime•86.
Mişcarea cooperatistă românească a slujit în mod nemijlocit prin formele şi cadrele
sare organizatorice idealul libertăţii naţionale , aspect relevat în mod explicit în toate
orogramele şi direcţiile de acţiune ale cooperaţiei româneşti transilvănene. Astfel în 1913,
Gheorghe Stoica în studiul său .Acţiunea cooperativă" sublinia faptul că în Transilvania
rAgamzatiile cooperatiste ţără neşti săteşti , sunt chemate să formeze un nou factor social .
cuttural şi economic în lupta noastră naţională·87. Aceleaşi scopuri le-au avut şi băncile
oopulare româneşti ca .instituţiuni naţionale cu menirea înaltă ce urmează de a contribui la
ndlcarea nivelului moral, material şi cultural al poporului român•88.
Deşi o bună parte din instituţiile cooperatiste din această parte a ţării, in contextul
socral-politic şi economic al regimului dualist austro- ungar au depins din punct de vedere
organizatoric de centrele cu sediul la Budapesta, ele s-au manifestat întotdeauna cu vădite
lendinţe naţionale încercând să se desprindă , în limitele posibilităţilor de o tutelă oficială care
rootravenea intereselor naţionale ale românilor. Acest deziderat de maximă importanţă
apare formulat de foarte multe ori în gândirea românească a vremii, cu referiri la situaţia
concretă la zonele din marginea de nord- vest a ţă r ii foarte expusă la pericolul
deznaţionalizări i . Astfel într-un articol intitulat "Chestiunea tovărăşirilor săteşti" datând din
ar.ul 1910, se arată că . Pericolul ce invealvă (implică - n.n .) pierderea independenţei
:rganiza~ei noastre economice, prin faptul că căutam reazăm pentru tovărăşi ile noastre
săteşti în organizaţiile străine de noi, este mare pretutindenea. dar poate nicăieri atât de
mare, ca în Bihor, Sătmar şi în alte părţi expuse ale românismului, unde tocmai tovărăşiile
!Ateşti vor fi chemate a duce alt duh in viaţa satelor şi maselor noastre.
De aceea permiţi odată pe calea înzestră ri satelor noastre cu tovărăşii . lozinca
~stră să fie. să înfiinţăm tovărăşii independente. Numai câtă vreme tovărăşiile noastre
sâleşti vor fi libere de orice inrâuire, ele vor fr temelii sănătoase ale propăşirii noastre
economice, sociale şi naţionale"89.
Revista Transilvania publica mereu liste cu contribuţiile băneşti sau în obiecte
oentru înfiinţarea şi apoi susţinerea Muzeului Naţional Român de la Sibiu. Astfel in părţile
nord-vestice s-au făcut următoarele donaţii pentru această importantă instituţie naţională
romanească: banca .Salagiana" din Jibou 50 coroane; „Silvania" din Şimleu 50 coroane;

,Sălmăreana" din Seini 30 coroane90.
Ajutoarele materiale ale băncilor se îndreptau spre cele mai diverse domenii ale
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vieţii

sociale, culturale. Astfel în 1906 când în România s-a organizat la Bucureşti ex~
aniverseze 40 de ani de domnie a regelui Carol I, banca "Silvania
votat decontarea tuturor cheltuielilor de călătorie pentru mai mulţi ţărani, meseriaşi
Intelectuali. Printre cei ce au beneficiat de această ofertă s-au numărat Mitru To~e
Sulumeghi-Ceheiu, Gavril Pop din Silvaş (sudul judefului Satu Mare).,ţărani: Vasile Simbol
naţională menită să

fierar şi Eugen Pop, pantofar, meseriaşi şi învăţătorul Simeon Oros din Şimleu91 .
La prima vedere sumele destinate scopurilor culturale par destul de mici. Dar
timp ele se adunau şi reuşeau să contribuie la promovarea Idealului naţional românesc. E
un fapt foarte vizibil că in zonele unde au acţionat aceste mici institute româneşti de crai
politica de maghiarizare dusă de guvernele vremii, nu a avut un succes prin fond unie cr
distribuiau de exemplu pentru constituirea de şcoli conform prescripţiilor legale au rei;<
foarte multe cazuri să le salveze de transformarea în şcoli de stat şi astfel de introduce'
limbii maghiare ca limbă de studiu.
Banca "Arina" din Sanislău aloca în anul 1912 suma de 20 de coroane la rona
destinat ridicării la Sibiu a busturilor pentru eternizarea memoriei lui Mihai Eminescu
George Bariţiu92. Banca "Sătmăreana" din Seini, aloca anual despărţământulul sătmarea
al .,Astrei" suma de 100 coroane până în anul 191893. Mai mult banca a subvenţionattoal
adunările .Astrei", care s-au ţinut la Seini în decursul anilor, începând cu 1898, anul înflinjâ'
despărţământului sătmărean al „Astrei"94.
Banca .Vulturul" din Tăşnad oferea anual despărţământului Tăşnad al .Astrei' s~r
de 200 coroane, după cum reiese dintr-o scrisoare din anul 1914. Semnificativ este fapt"
în toamna anului 1918 clădirea băncii • Vulturul" din Tăşnad a adăpostit sediul Consi
Naţional Român local ş1 cercual Tăşnad, aici desfăşurându-se toate acţiunile pregătitoare
vederea participării românilor din zonă la Marea Adunare Generală de la Alba Iulia de a
Decembrie 191896.
într-o altă ordine de idei, trebuie menţionat că sistemul de credit românesc~·
Transilvania a contribuit la trecerea unei bune părţi a proprietăţii funciare a marilor moşien'
majoritate maghiari în mâinile ţăranilor români. Numai după anul 1900 sunt cumpărate de·
proprietarii maghiari scăpaţi 634 de moşii cu o suprafaţă de 158. 040 iugăre cadastral~

cumpărate cu suma de 54.000.000 coroane97.
Şi în judeţul Satu Mare ac~unea aceasta de cumpărare de pământuri şi impărtm
lor prin parcelare la ţărani români a început destul de devreme.
Astfel în anul 1886 parohul şi administratorul protopopesc Alexe Berinde din St
intervenea pentru un împrumut de 50.000 florini necesari cumpărării unei moşu dt
proprietarul Papp Anta198. în anul 1892 o altă moşie aparţinând lui Papp Antal cu
suprafaţă de 400 iugăre este cumpărată cu un împrumut de 70.000 coroane luaţi de la Banc;
.Albina" prin intermediul băncii ,Să tmăreana ", împrumut pe termen lung de 20 ani (189~
1913), pe care românii l-au achitat fără multe probleme99
în anul 1917 banca .Albina", încheie un important împrumut ipotecar pn
intermediul băncii „Vulturul" din Tăşnad, pentru parcelarea unei moşi i de circa 700 iugăre'
valoare de 285.000 coroane. Fostul proprietar Pusztal Laszlo din Tăşnad şi Ioan Nisl·
contabil la •Vulturul" erau însărcinaţi cu efectuarea operaţiunilor de parcelare, de la care!!
spera un câştig suplimentar de 198.000 coroane 1oo.
Acţiunea culturală şi naţională promovată

de instituţiile cooperatiste şi de era:
a atras atenţia şi suspiciunile autorităţilor vremii, care trăgeau un semoald
alarmă asupra pericolului pe care ii reprezenta această acţiune asupra proprietăţii funcii!I'
maghiare. Astfel în anul 1916 se atrăgea atenţia ca băncile româneşti .Albina", .Agnla
.Silvania", •Vulturul". ultimele două cu acţiune în părţile sătmărene, au ajutat pe ţilra~
români să cumpere pământuri în detrimentul marii proprietăţi funciare maghiare: „Dinlre
româneşti
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rationalităţi, românii sunt aceia care prin extinderea lor ne periclitează. În ultimii 5 ani,

167.000 de iugăre din moşiile ungureşti au ajuns în mâinile românilor, valoarea acestora fiind

~e 70.000.000 coroane·101. Cu toată retorica ziaristică, această frază ascundea un mare
adevăr, datorită eforturilor întreprin se de conducătorii mişcării naţionale , are loc un vizibil
proces de emancipare economică a populaţiei româneşti , proces care se accentuează în
pnmele două decenii ale secolului al XX-iea.
Acest fapt ii surprindea Alexe Berinde, care nota în cronica parohiei Seini: •... a
~utat bunul Dumnezeu a-l pune pe poporul meu în calea desteptărei - s-a fondat casa de
păstrare, s-a cumpărat pământ, s-a întemeiat (construit - n.n.) şcoala - şi astăzi este pe cale
aeşi din sărăcia, ignoranţa şi lipsele avitice (strămoşeşti - n.n.). începe a se preţui pe sine şi
arecunoaşte că-i făcut de Dumnezeu sfintul să poată fi şi fericit în asta lume"102.
Cu toate acestea datorită regimului de opresiune politică şi naţională a dualismului
austro-ungar. instituţiile cooperatiste şi de credit româneşti nu şi-au putut desfăşura
3Cliv1tatea în condiţii optime. plasându-se într-o situaţie dezavanta1oasă până în anul 1918
.datorită nu atât mentalităţii poporului român, ci împrejurărilor de ordin istoric şi mai ales
politic, trăind sub un regim unde întreaga noastră atenţiune a trebuit să o concen trăm la
men\inerea şi afirmarea naţionalităţii româneşti contestată şi ameninţată de stăpânire ,
subordonând astfel cooperaţia chestiunilor de ordin cultural şi naţiona1·103_

The co-operation and the Romanian bank system in the end of XIX-th century and
beginning of XX-th century
(Summary)
The author insists on the maln co-operatlve initiatives in Satu Mare from the second
•3ff of XIX-th century untill 1918, insisting on the Romanian ones, less known. ln the same
oonlext the author makes an analysis on the Romanian bank system from north-west of
Transylvania, which had a view the helping of Romanian population, unjustifed oppressed by
the dualist Austrian-Hungarian government. A leading part had dr. Vasile Lucaciu, George
Pop de Băseşti, Romul Marchiş, dr. Coriolan Şter, Alexe Berinde, personalities wellknown or
t'le Romanian politcy in Transylvania.
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Figuri ilustre sătmărene (I)
Mihai Popovici (1879-1953)
Claudiu

Porumbăcean

Născut la 21 octombrie 1879 la Braşov 1, Mihai Popovici este o personalitate a vieţii
fiind un apropiat permanent a lui Iuliu Maniu , atât in timpul mişcării
naţionale cât ş; după Unire, până la desfiinţarea P.N.Ţ, în iulie 1947. De asemenea a deţinut
funcţiile de ministru de Finanţe . Lucrări Publice, Interne şi Justiţie, fost preşed inte al P. N.Ţ.
din Transilvania şi Banat, vicepreşedinte al organizaţiei centrale a acestui partid, senator de
drept şi, nu în ultimul rând. preşedintele P.N.Ţ. , organizaţia judeţului Satu Mare.
Absolvent al Facultăţii de Filosofie din Viena, unde a obţinut şi doctoratul în drept,
Mihai Popovici a participat la toate mişcările politice ale Partidului Naţional Român (P.N.R.)
din Transilvania din timpul războiului. Pe această linie politică a fost însărcinat cu diferite şi
importante misiuni şi a scris numeroase articole în mai toate ziarele transilvănene. pentru a
susţine cauza naţională românească. În 1916 intră în armata română , iar în 1917-1918
politice

româneşti,

organizează corpul voluntarilor români în Moldova2.
Fiind un militant de frunte al mişcării naţionale din Transilvania, participă la
Adunarea Naţională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918), care îl alege membru în Consiliul
Dirigent la Departamentul Industriei şi Comerţului3.
După 1918 P.N.R. ajunge la guvernare, sub conducerea lui Alexandru VaidaVoevod (un guvern de coaliţie) . în care Mihai Popovici deţine în intervalul 5 decembrie 1919
- 13 martie 1920 portofoliul de ministru al Lucrărilor Publice şi ad-interim la Finanţe. Din acel
an P.N.R. trece în opoziţie , depunând, în acelaşi timp, eforturi pentru unificarea cu alte
partide din Vechiul Regat (Partidul Ţărănesc, Conservator Take Ionescu, Naţionalist-Iorga).
în această campanie se impl i că şi Mihai Popovici ; în zilele de 19-20 noiembrie 1922
participă. al ătu ri de Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod şi Sever Dan, la tratative cu Gh.
Derussi şi Jon Cămărăşescu , în urma căreia s-a hotărât fuziunea P.N.R. cu Partidul
Conservator Democrat4. (De acum P.N.R. se va numi doar Partidul Naţional , cu sediul la
Bucureşti).

În ceea ce priveşte unirea Partidul Naţional cu Partidul Ţărănesc , tratativele oficiale
au fost purtate de Virgil Madgearu şi Mihai Popovici, iar în faza finală de Ion Mihalache şi Iuliu
Maniu. Noul partid , P.N .Ţ. , avea organizaţii în toată ţara în momentul constituirii (10
octombrie 1926). Mihai Popovici făcea parte din Comitetul Central Executiv şi din Delegaţia

Permanentă a P.N.Ţ.-ului, fiind şi casierul acestui partid5.
Această poziţie politică era susţinută şi de una economică pe măsură , el fiind
membru în consiliile de administraţie la Uzinele Titan - Nădrag - Călan, la Banca Albina din
Siviu, la Banca de Credit Român şi la Societatea Natională de Gaz Metan6.
în 1927, în intervalul 6-22 iunie, Mihai Popovici deţine funcţia de ministru al

Finanţelor în guvernul Barbu Ştirbey7. După demisia acestui guvern. 1.1.C. Brătianu îi cere lui
Mihai Popovici, Grigore lunian şi Pantelimon Halippa să rămână în guvern, dar aceştia
refuză pentru că nu aveau încuviinţarea partidului.
·
În acelaşi an, 1927, Mihai Popovici îl vizitează pe Carol al II-iea la Paris ,
transmiţând dorinţa lui Iuliu Maniu ca prinţul să se întoarcă în ţară , cu condiţia despărţirii de
Elena Lupescu. Tot pe o linie favorabilă întoarcerii lui Carol al IJ-lea se situează şi cu ocazia
procesului intentat de liberalii lui Mihail Manoilescu; Mihai Popovici participă la acest proces
în calitate de martor, luând partea acuzatului împotriva guvernului liberal, alături de Iuliu
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Maniu, Vaida-Voevod, Mihalache şi Madgearu8. Aflat la Paris, Mihai Popovici declară ca
România este supusă de 10 ani unui regim de dictaturo. stării de asediu şi cenzurii9
Trecând de la activitatea lui Mihai Popovici şi a P.N Ţ. la Salu Mare. menţionăm că
anul 1927 marchează primul Congres al P.N Ţ. - organizaţia judeţului Satu Mare, care s-a
ţinut la Baia Mare, în data de 15 martie. Principalul punct al dezbaterilor din Congres se
anunţa a fi cel al constituirii noului comitet judeţean. Au fost reprezentate 197 de organiza\ii
din judeţ, la care se adaugă şi participarea lui Mihai Popovici10. După deschiderea făcut~de
Alexandru Breban (preşedinte P.N.Ţ. Satu Mare pâ nă la deschiderea acestui congres), ia
cuvântul Mihai Popovici. care face o analiză critică a guvernării averescane şi arată care
este originea P. N . Ţ.-ului. Se dă citire unei moţiuni. iar apoi se procedează la alegerea noului
comitet judeţean, condus de Mihai Popovici în calitate de preşedinte al P.N. Ţ. Satu Mare 11
În această funcţie este menţionat la sfârşitul deceniului 3 şi începutul deceniului 41 2.
Tot în 1927, este primul candidat al P.N.Ţ. Satu Mare pe lista electorală a acestui
partid pentru alegerile parlamentare 13.
Mihai Popovici se implică puternic in lupta de răsturnare a guvernului liberal de la
putere; în acest sens menţionăm întâlnirea avută la 5 mai 1928 cu Gheorghe Tătărescu,
privind adunarea ce avea să se ţină la Alba Iulia şi asigurarea ordinii de către organizatori14.
La această adunare Mihai Popovici se află printre organizatori, luând de altfel şi cuvântul la
tribună.

După

lungi eforturi, campania antiliberata oă roade, astfel că la sfârşitul anului 1928

P.N.Ţ. obţine dreptul de a constitui guvernul. în acest executiv. condus de tuliu Maniu, la 16

noiembrie 1928 Mihai Popovici este numit ministru de Finanţe funcţie pe care o va deţine

până la 15 octombrie 192915, de numele său legându-se stabilizarea leului (noiembrie
1928). Datorită faptului că era cumnat cu Constantin Sărăţeanu (noul membru al Regenţei în
urma decesului lui Gh Buzdugan), Mihai Popovici era nevoit să demisioneze din funcţia de
ministru de Finanţe 16.
Până în 1933 va deţine mai multe funcţii în guvernele naţional-ţărăniste. după cum
urmează : ministru de Interne (7-13 iunie 1930), din nou de Finanţe ( 13 iunie 1930 - 18 aprilie
1931) şi de Justiţie (11august1932-14 noiembrie 1933)17.
Începând din anul 1934 în P.N.Ţ. se produc unele modificări. Primele semne apar
chiar din 1933 când, la 2 aprilie, Iuliu Maniu a adresat câte o scrisoare lui Mihai Popovici,
Vaida-Voevod şi Ion Mihalache, prin care le aducea la cunoştinţă hotărârea fermă de a
demisiona din funcţia de preşedinte al P.N.Ţ. În intervalul 9-12 septembrie 1934, Comitetul
Central Executiv a ales Delegaţia permanentă a P. N . Ţ. din care făcea parte şi Mihai
Popovici, acesta rămânând în continuare şi casierul partidului. La 30 august 1935 Mihai
Popovicl este ales în fu ncţia de pereşedinte al P.N . Ţ. din Tran silvania şi Banat. iar în
septembrie, acelaşi an, este ales împreună cu Valer Moldovan, vicepreşedinte al P. N.Ţ. , in
locul lui Vaida-Voevod şi Aurel Vlad18.
în legătură cu afacerea „Skoda", Mihai Popovici este acuzat de comisia
parlamentară că a cauzat întreruperea cercetărilor la sediul firmei .Skoda" din Bucureşti. la
1O martie 1933. În pri vinţa lui însă . s-a votat doar efectuarea unui control al averii (fără a fi
trimis în judecată), în urma căreia nu s-a putut dovedi însuşirea unor bunuri pe cale ilicită 1 9
Revenind pe plan local, unde Mihai Popovici era preşedintele P.N .Ţ. Satu Mare, la
3 mai 1936 se desfăşoară lucrările Congresului judeţean al partidului, la care, pe lângă Mihai
Popovici, participă Iuliu Maniu, Ion Mihalache, dr. N. Lupu2D. De la această dată funcţia de
al P. N.Ţ. Satu Mare este deţinută de dr. Titu Demian.
Fiind reprezentantul unui partid democrat, Mihai Popovici a fost un luptător

preşedinte
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împotriva dictaturii carliste. a fascismului, cuzismului şi legionarismului. Împreună cu Iuliu
Maniu , Mihai Popovici (care era în acel mome nt şi senator de drept), semnează
Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crişana, Satu Mare, Maramureş).
prezentat de fruntaşii P.N.Ţ. regelui Carol ai II-iea la 15 decembrie 193g21. După ce se'face
oanaliză critică a situaţiei Transilvaniei în ultimii 20 de ani, semnatarii memoriului cer regelui
.să binevoiască a nu mai prelungi nici un moment situaţia actuală , din ceas în ceas mai
prejudiciabilă. Nu o schimbare de guvern se cere acum, ci o schimbare de regim radicală
( „). Binevoiţi sire, a reda poporului român LIBERTATEA!"22. Revenind la semnatarii acestui
document mal trebuie adăugat că printre cei 48 de membri de marcă ai partidului, care şi-au
asumai riscul unui astfel de memoriu se aflau şi trei personalităţi sătmărene Pe lângă
rumele lui Mihai Popov1ci, mai sunt me:n ţ1onaţi dr. Titu Demian, dr Victor Marcu şi dr. Andrei

Doboş1 (ultimii doi fiind foşti deputaţi de Satu Mare )23.
Conform decretului din 5 iunie 1939, toţi parlamentarii au fost obligaţi să depună
de credinţă faţă de rege şi să poarte uniforma Frontului Renaşterii N aţionale. Unii
însă au refuzat (printre ei aflându-se şi Mihai Popovici), motiv pentru care, deşi erau senatori
jurământ

de drept, erau socotiţi demisionaţi24_ în fond ei au refuzat să colaboreze cu acest regim.
Raspectând linia polit i că a part1duui din care făc ea parte. Mihai Popovici
protestează împotriva ocupării Basarabiei şi Bucovinei; alături de alţi colegi a adresat
memorii legaţiilor Gennaniei şi Italiei din Bucureşti. La 6 august 1940 mai multe personalităţi
politice şi culturale au semnat un aoel adresat opiniei publice internaţionale şi conducerii
Italiei şi Germaniei referitor la tendiţele revizioniste ungare. Participând la Consiliul de
coroană din 29/30 august 1940. Mihai Popovicl declară: . sunt hotărât pentru rezistenţă.
pentru sacrificiul suprem al naţiunii. O naţiune de 16 milioane de oameni nu va pieri oricare
ar fi încercările pe care va trebui să le suporte în vremurile acestea·25.
Jn atenţia de a sprijini populaţia romanească din Ardealul de Nord, la 6 octombrie
1940 Iuliu Maniu întemeiază la Bucureşti Asociaţia „Pro Transilvania", din al cărei Comitet

făcea parte şi Mihai Popovici26. În martie 1941, din iniţiativa lui Mihai Popovici şi Ilie Lazăr,
~-a înfiin ţat

un

cămin studenţesc ,

precum

şi

o

cooperativă

de consum pentru

refugiaţi i

ardeleni din Bucureşti27 _
Cât priveşte relaţiile lui Mihai Popovici cu Ion Antonescu, se pare că ele nu au fost
cele mai strălucite; Maniu i-a oferit lui Antonescu două persoane pentru colaborare în
guvernul din 1940 (Mihai Popovici şi Aurel Dobrescu), dar acesta le refuză colaborarea,
considerându-i noserioşi28_
Numele său este prezent în mai mute rânduri în cadrul tratativelor de armistiţiu cu

aiiaţii29, fiind, după Maniu, un element de bază al partidului pe această linie.

În ciuda vârstei şi după 23 august 1944, Mihai Popovici rămâne vi cepreşedinte
P.N.Ţ. Satu Mare este desemnat preşedinte de
onoare al organizaţiei menţionate. Potrivit unel informaţii, se pare că ultima vizită a lui Mihai
Popovici la Satu Mare a avut loc înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, pentru
a rezolva unele neintelegeri locale intre P. N.Ţ. ş1 P.N.L. în legătură cu participarea la alegeri

P.N Ţ„ Iar la 23 martie 1946, la Congresul

pe o listă comună30 .
Situaţia

sa

după această dată

este cam

incertă. Ştim

doar atât că datorită stării sale

de sănătate nu a fost arestat şi internat alături de ceilalţi demnitari la Sighet31 şi nici în altă
parte şi se pare că a încetat din viaţă la Sibiu în jurul anului 1953.
Nu putem încheia această prezentare a personalităţii lui Mihai Popovici fără să nu
amintim opera sa, in cea mai mare parte dedicată domeniului în care s-a consacrat, cel al
finan\elo r32:
- Solidarismul politic,

Bucureşti

1923;
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- Bugetul, 1924;
-Alegerea de la Regimul Săsesc, 1925;
- Bugetul, 1925:
- Discurs, 1925;
- Politica de revalorificare şi conversiunea la Banca Na~onală, 1925; •
- Politica de producţiune şi bugetul, 1926;
- Lege pentru reorganizarea înaltei Curţi, 1929;
- Legea contabilită~i publice, 1930;
- Lege pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi, 1930.
Deşi nu s-a născut la Satu Mare. datori tă faptului că a fost timp de 1O ani
preşedintele P. N. Ţ. filiala Satu Mare, lair din 1946 preşedinte de onoare al acestei organizaţii
şi a reprezentat Sătmarul în Parlamentul României . Mihai Popovici poate fi socotit o
personalitate sătmăreană , alături de alţi lideri politici şi luptători din mişcarea naţională a
acestei zone.
Historical characters from Satu Mare (I)
Mihai Popovici (1879-1953)
(Summary)
Born in 21 th of October 1879 in Braşov, Mihai Popovici is a personality of
Romanian political life. being a ctose friend to Iuliu Maniu , both in the time of national
movement and after the Union (1918) untill PNT (traditional party) was eliminated in July
1947. Graduating philosophy in Viena , where he obtained. also, the master's degree in law,
Mihai Popovici was finances, urban equ1pment. law minister; former chairman of the party in
Transylvania and Banat. vice-chairman of the central organization and senator.
Note
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12. Tank6czi Gyula, Satu Mare Văros Kepes TOkre (Oglinda oraşului Satu Mare), Satu Mare,
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Industria morăritului intre 1867-1918 in municipiul
Satu Mare
Erdei Liviu-Gheorghe
Revoluţia de la 1848 aduse speranţe burgheziei, că stavilele ce stăteau în faţa
accensiunii sale vor fi înlăturate. Ca urmare s-au creat premisele unei revoluţii Industriale.
Dinamismul caracteristic revoluţiei industriale a schimbat în mod esenţial structura socială şi
economică. Se restructurează şi procesele de producţie.
în perioada 1848-1900 au loc prefaceri importante prin crearea unei infrastructuri
modeme ca: apariţia, extinderea şi crearea unei puternice raţele de căi ferate, moderne
reţele de drumuri, construcţii de diguri, desecări, regularizarea cursurilor râurilor, construcţii
edililare importante care vor schimba aspectul urban al multor oraşe , apariţia şi dezvoltarea
urei puternice reţele bancare şi case de economii.
Actul dualist a dat posibilitatea creerii unei conjuncturi economice favorabile
burgheziei austriece de extindere a intereselor sale economice în domeniul industriei, a
sferei bancare. iar moşierimii maghiare de aprovizionare cu produse agrare a pieţii austriece
ş, ca urmare posibilitatea dezvoltării capitaliste a agriculturii. Dezvoltarea industrială rapidă
crează o piaţă favorabilă produselor agrare şi ca urmare o creştere a exportului de produse
agrare şi astfel posibilitatea unei puternice acumulări primare de capital. Marii proprietari
dgricoli pentru a-şi putea valorifica producţia cerealieră erau direct interesaţi in
lransformarea acesteia în făină şi comercializarea ei sub această formă, multiplicând
posibilitatea de acumulare a capitalului şi prin acumularea comercială.
Ceea ce a reprezentat pentru Anglia industria textilă în perioada de după revoluţia
industrială, va reprezenta industria morăritului pentru regiunea est europeană. Burghezia
rou formată. pe care cea austriacă a înlăturat-o de la posibilitatea profitului în anumite ramuri
111dustriale, a că utat posibilităţi de profit în alte ramuri industriale, şi astfel se ajunge la
investi~i enorme in industria morăritului care devine ramură preponderentă a industriei în
perioada 1867-1880. în acest fel „ ... posibilităţile de dezvoltare ce stau în faţa industriei
morăritului revoluţionează comerţul cu cereale. Negustorii de cereale prin faptul că participă
la fondarea de societăţilor de morărit, se acomodează la noile condiţii ale comerţului cu
cereale, în timp ce dominaţia comerţului constă în mai mare sau mai mică măsură , de
supremaţia marii industrii. Posibilitatea de a obţine profit din Industria morăritului în acelaşi
limp cu lărgirea posibilităţilor comerciale devine o sursă în plus. de acumulare de capital,

pentru negustorii de cereale şi moşierii investitori în industria morăritului...a1.
Analiza atentă a formelor de proprietate pe care le prezintă morile la această dată
ne arată că marea lor majoritate o formează întreprinderile individuale. intreprinderile
organizate sub forma societăţilor pe acţiuni, faţă de acestea. reprezintă o parte infimă ca
număr, cu toate acestea nu au un rol subordonat, deoarece aceste intreprinderi, fără nici o
excepţie sunt întreprinderi mari, industriale, cu caracter de mori comerciale, însumând o
mare investiţie de capital, cu o mare capacitate de muncă, toate acestea depăşind cu mult,
ca importanţă , locul ce ar trebui să-l aibă procentual cu numărul lor în rândul întreprinderilor
de morărit. Întreprinderile de morărit organizate sub forma unor societăţi pe acţiuni
reprezentau la acea dată nivelul tehnic cel mai ridica t în ceea ce priveşte i n stalaţiile de
morărit folosite, nu numai in Imperiul Habsburgic ci şi din Europa.
în 1869, după ce se află că în viitorul apropiat calea ferată va ajunge şi la Satu
Mare, o parte din elita oraşului întrezărind marea posibilitate de dezvoltare economică2
în Adunarea generală din 22 ianuarie ţinută în localul Băncii .Casa de Păstrare
SA· Satu Mare, înfiinţarea primei întreprinderi cu caracter industrial din oraş, care conform
holăreşte
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Statutului societăţii se organizează sub forma unei societăţi pe

acţiuni :

.Szatmâri Gozmalom

Târsulat" (Societatea „Moara cu Aburi S.A." Satu Mare)3. Înfii nţarea societăţii este anunţată
conform legilor în . Budapesti Kozlony" precum şi de Tribunalului comercial din Debreţin prin

Hotărârea nr. 7089/1869 din 12 august 18694.
Conform Statutului

societăţii

scopul acesteia era: •. „ practicarea

morăritului şi a

comerţului cu făină„ ." capitalul fundamental era de 250.000 Frt., formată din: 2.500 acţiuni,

nominale, cu valoare nominală de 100 Frt. Durata societăţii se anunţa: 30 de ani. Membn
fondatori ai Societăţii „Moara cu Aburi S.A." Satu Mare sunt: Antal Dâniel, Boszormeny
Kâroly, Farkas Antal, Freund Abrahâm, Jak6 Mihâly, Keresztes Andrâs, Kisztely Kăroly.
Lengyel Istvan . Losonczi J6zsef. Markovits Elek, Vajay Kâroly, care formează şi primu
Consiliu de administraţie format din 1O membrii, ales de Adunarea generală a acţionarilor pe
durată de 5 ani, iar apoi pe durată de 3 ani, directorul societăţii va fi ales de către Consiliul
de administraţie. Preşedinte al socretă~i este ales Losonczi J6zsef. iar ca director interimar:
Pontos lstvan5.
Din totalul

acţiunilor

emise au fost

cumpărate

2.478

bucăţi

în valoare de 247 800

Ft6 iar 30 % din capitalul fundamental este depus la ,,Szatmâri Takarekpenztâr Egyesiilel'
(Banca de păstrare Satu Mare S.A.) prin . Decreceni Takarekpenztâr R.T." (Banca de

păstrare SA Debreţin) care era o filială a Băncii Austro Ungare?.
Fondatorii

şi acţionarii

primei

societăţi

de

morărit

din Satu Mare provin din elita

oraşului interesate in dezvoltarea economică şi anume: patriciatul oraşului, marii neguston,

negustori de cereale,

moşierimea

mijlocie

şi mică

din

oraş şi

imediata ei apropiere, precum

şi din comital. Printre membrii fondatori ai societăţii . Moara cu Aburi S.A." Satu Mare sunt:

primarul oraşului Tegze Mihâly, precum şi viitorul primar Boszormeny Kâroly, membrii
Consiliului municipal (Antal Daniel, Boszormeny Kâroly, Farkas Antal, Keresztes Andras.
Losonczi J6zsof)8, primii 7 sunt fondatori şi acţionari şi la prima instituţie bancară propriu·
din oraş .Szatmări Takarekpenztar Egyesulet" (Prima Casă de Păstrare S.A " Satu

zisă

Mare)9 fondată cu doi mai devreme, şi împreuna cu alţi acţionari vor participa la fondarea
altor întreprinderi industriale, bancare, comerciale din perioada care urmează.
Societatea .Moara cu Aburi S.A." este prima întreprindere cu caracter industrial din
Satu Mare, care se baza pe resursele de materie primă din împrejurimll e oraşului , având la
dispoziţie începând din anul 1871 căile de comunicaţie ferate. care îl asigura integrarea
produselor ei în circuitul mărfurilor pe piaţă. Prin această formă de investiţie şi anume sub
forma unei societăţi pe acţiuni se realizează primele încercări de concentrare de capital. prin
strângerea micilor capitaluri disponibile şi punerea lor în circuitul comercial şi Industrial. Este
un pas uriaş înainte şi are o importanţă deosebită apariţia acestei forme de investiţie,
deoarece acumularea de capital Individual în condiţiile societăţii feudale anterioare şi
semifeudale din preajma deceniului VI. au fost foarte limitate. Dezvoltarea industrială nu ar fi
fost posibilă dacă s-ar fi aşteptat acumulă ril e individuale de capital necesare pentru
construcţia sau înzestrarea unor întreprinderi, dar concentrarea micilor capitaluri prin apariţia
societăţilor pe acţiuni au rezolvat de pe o zi pe alta această problemă. în această formă
centralizarea a accelerat şi mărit acumularea de capital şi totodată a diversificat compoziţia
ei precum şi sursele de formare a acesteia 10.
Cu toate că societatea ia fiinţă în 1869, producţia morii nu începe decât în 1875.
Intervalul de ani este folosit pentru construcţia localului morii, membrii consiliului de
administraţie supraveghind personal lucră rile de ardere a cărămizilor, alegerea şi execuţia
materialului lemnos pentru construcţie şi instalaţii , .având grijă să se aleagă lemnul de stejar
de cea mai bună calitate", procurarea utilajelor şi instalarea lor, precum şi lu crările de
amenajare. Moara fiind situată pe malul stâng al Someşului, societatea a fost nevoită să facă
lucrări de amenajare şi îndiguire a râului pentru protecţia morii împotriva inundaţiilor.
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Capitalul fundamental nu a fost suficient pentru investiţii şi pornirea producţiei. Se
~oacă o adunare generală a acţionarilor la 14 aprilie 1872 pentru modificarea Statutului
lOClelăţii.

j2

Se modifică mai multe paragrafe:

~„ capitalul fundamental de 250.000 Frt. se completează prim emiterea a 2 .500 acţiu n i

:rmordlale cu valoare nominală de 100 Frt., nominale, în următoarele condiţii:
- a) proprietarii de acţiuni iniţiale care deţin acţiun i primordiale. beneficiază de
lrivilegii
- b) acţiunile primordiale vor fi răscumpărate la preţul nominal, periodic
j66: .„. din profitul realizat anual acţiunile primordiale vor beneficia primele întotdeauna de
'" devidenl de 10 Frt„ iar după satisfacerea acestui privegiu prevăzut pentru acţiunile
:nnordiale, din profitul rămas: 44 % se împarte proporţional între ac~unilc primordiale şi cele
'bale, 30 % se alocă pentru răscumpărarea acţiunilor primordiale; 1O % se alocă pentru
brmarea şi creşterea capitalului de rezervă; 16 % pentru premizarea consiliului de

~minislraţie şi a direc~unii.. ." 11 _
Din numărul de 2.500 de acţiuni primordiale, de fapt obligaţii , vor fi cumpărate

~umai 1086 bucăţi realizându-se astfel 108.600 Frt.12. De la înfiinţare moara folosea forţa
aoorului pentru acţionarea instalaţiilor de morărit, cele mai moderne pentru timpul respectiv.
~ 1875 se datora încă uzinelor din Leesdorf, de unde au fost procurate instalaţiile, 30.000
Frt. din preţul utilajelor. Pentru a putea porni producţia societatea este nevoită să
aintracteze un împrumut de 125.000 Frt.•„. integral sau eşalonat cu o dobândă de cel mult

15 %.. .'13. Împrumutul a fost greu de găsit, în cele din urmă a fost obtinut de la .Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank R.T.'' (Banca come rcia l ă maghiară S.A . din Pesta) prin
escontarea unor poliţe 14 în condiţii grele. Se formează un Comitete de administraţie din 65
de membrii15, acţionari care „„. împreună cu preşedintele societăţii. pentru a putea porni
produc~a au garantat cu solvabilitatea şi cu averile personale ipotecate, împrumutul şi pentru
:are lucru s-au angajat şi în scris 16. Astfel constituitul Consiliu va rămâne în func~e până
:ănd capitalul rulant al societăţii se va constitui suficient pentru a . acoperi necesităţile şi fără

ooncursul şi garanţiile unor acţionari„. „Totodată Societatea „Moara cu Aburi S.A." (fig. 1) îşi
ix>leca intreaga avere constând din parcela nr. 5180 reprezentând terenul morii precum şi

klaleconstrucţiile: clădirea morii, anexele şi utilajele aflate în aceasta. :17.
Producţia morii începe la 11 octombrie 1875 şi se realizează un profit de 22.236,34
Fn. oentru primul an de activitatea. Moara atât în Satu Mare cât şi în comital avea o mare
:âutare din care cauză ziua de muncă de 12 ore numai este capabilă să satisfacă solicilările.
se propune introducerea zilei de lucru în două schimburi. Schimbul doi „„ . este eficace
oeoarece permite folosirea la maximum a capacităţii de producţie a utilajelor instalate„. ceea
ce duce la scăderea costurilor de producţie cu 25-30 %, în prezent costurile de producţie
sunt de 1 Frt./q cu dobânzi împreună 1,32 Frt./q , în cazul introducerii lucrului în două
schimburi costul de producţie ar fi de 80 krc. iar cu dobânzi împreună 90 krc„ astfel costurile
ar scădea cu cca. 33 krc. ceea ce la o producţie de 90.000 q crează o diferenţă de 29.700
Frt În felul acesta „„.s-ar putea realiza mult mai repede acel capital rulant pe lângă o

aprovizionare mai ritmică a pieţil şi cumpărătorilor„."18 _
fn anul 1876 din Consiliul de Administraţie fac parte: Preşedinte : Boszormeny
Karo/y, Vicepreşedinte: Losonczi J6zsef, Director: Glatz Gyorgy, membrii: Antal Dâniel,
86szormeny J6zsef, Freund Abrahăm, Farkas Antal, Bemcey Agoston, Kisztely Kăroly, Jak6
Mthaly, Lehocyzky Janos, Lengyel Istvan, Steinberger AbrahBm, Fatop Mihăly, Marton Balint
şi Fak lgnacz.
Odată cu pornirea producţiei se iveşte necesitatea asigurării funcţionării utilajelor
oontru care se construiesc: două ateliere de întreţinere, 1 atelier de tâmplărie şi 1 atelier de

1acătuşerie şi 1 magazin de făină. Construcţiile au necesitat

18.91 6 Frt.
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Productia cerealieră a comitatului în anul 1876 este foarte slabă, aşa că 2/3 o

necesităţile sale ·socîetatea a fost nevoită să le procure din alte judeţe la preţuri ridicate~

cheltuieli de transport de asemenea ridicate. În luna august, moara. staţionează iar în re~·
timpului se lucrează numai 12 ore zilnic şi numai în luna mai po~te lucra cu lntrea~
capacitate de producţie. în cursul anului comercia120 moara lucrează 333 zile cu 12 oreşis:
macină 52.514,80 q. de grâu realizându-se un profit de 26.307,57 Frt. cu toate greu\ă',
întâmpinate. Datoria de 30.000 Frt. către uzinele Leesdorf au fost achitate până la 1.X 1876
Până la această dată moara avea in dotaţie instalaţii acţionate de forţa aburului dar penin.
măcinat erau folosite pietre de moară.
in deceniul VII şi începutul deceniului Vili asistăm la faza revoluţiei industriale d1r
industric:i morăritului. ln prealabil trebuie să trecem în revistă etapele procesului de pro<lucl~
a morilor pentru a înţelege importanţa schimbării calitative şi ca urmare cantitative ce se'Q
produce în industria morăritului. ,Utilajele şi instalaţiile folosite in industria morăritului suni
impuse de structura şi însuşirile fizico-chimice a cerealelor folosite ca materie primă..2 1
Prelucrarea cerealelor se împarto în patru faze principale·
- eliminarea corpurilor străine:
- condiţionarea bobului înaintea transformării în produs finit;
- transformarea în produs finit (măcinarea):
- condiţionarea şi manipularea produsului finit, până în faza de livrare.
- Prima fază. eliminarea corpurilor străine. grâul prezintă cea mai variată gam~de
impurităft cu care vin chiar din lan. Aceste impurităţi se prozintă sub formă de prafu•
minerale, puternic aderente pe bob, ori sub forma diferitelor seminţe de plante cu care cresr
în lan şi au aproximativ aceeaş i perioadă de vegetatie. ori sub forma impurităţilor de
provenienţă ulterioară recoltatului, ajonse în masa de cereale în timpu l marnpulărilet
transportului sau depozitărilor. Pentru aceasta grâul necesită un proces mai complex de
eliminare a cornurilor străine22.
- Transformarea grâului în produs final este o opera~e complexă. din cauza greutăţ
cu cara se separă miezul fă inos de învelişul celulozoic la această cereală . Calitătlle
produsului finit (făină) se cer să fie aproape identice cu cale a endospermului şi să fie căt mai
uniforme, în sensul obţinerii unei cantităţi tot mai mari de făină, din aceeaşi cantitate de gră<J
Pentru a realiza aceste două cerinţe - calitate şi cantitate - este necesar un tratament special
al produsului pe tot parcursul transformării bobului în făină. Fazele de prelucrare sunt.
Şrolarea: separarea celei mal mari părti din endospermul bobului prin sfărâmarea atentă~

repetată, între tăvălugi rifluiţi, a bobului şi a fracţiunilor intermediare cu invefiş22
- Cură~rea grisurilor urmareşte sortarea acestor produse clupă mărime 1 şi în special
separarea părti!or cu înveliş şi a particulelor cu înveliş prezente in amestec.
- Măcinarea grisurilor pentru obţinerea făinii, care se referă la nişte produse de,a
curăţate, datorită imperfecţiunii procesului de curăţire, trebuie să se efectueze în mQd
repetat, pentru a evita prezenţa particulelor de înveliş în produsul final.
- Prelucrarea de finisare a ultimelor produse care sunt deosebit de tărâţoase i~
scopul recuperării ultimelor resturi de endosperm ce se mai află aderente pe acestea23
Toate operaţiile enumerate mai sus comportă o varietate mare de maşini, aparate
şi rnstalaţii24 .
- Maşini şi instalaţii folosite la curăţirea grâului: sita vibratoare, are ca principiu de funcţiona1e
separarea prin cernerea corpurilor mal mari sau mai mici decât bobul de grâu; tnorul, au
drept scop separarea neghinei şi măz~richii, care sunt mai mici (mai scurte) decât bobul de
grâu precum şi a boabelor sparte;24
- Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea învelişului bobului de cereale: Prelucrarea învelişului
se face cu maşini a căror acţiune se concentrează asupra curăţirii, descojirii parţia1e ş.
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penerii învelişului. Un p rim scop este elimina rea de pe suprafaţa boabelor a
woorganismelor şi a re-sturilor de praf lipite pe acestea. Al doilea scop este desprinderea
unor părţi considera bile din straturile exterioare a învelişu l ui , uşurând mult procesul de
separare în faza de măcinare: maşina de descojit Eureka pentru separarea prafului mineral
aprafului de mălură ; maşina de periat. la care suprafaţa de lucru e formată din perii24_
·\!aşini pentru măcinarea cerealelor; pnn măcinare se urmăreşte să se distrugă integritatea
fiecărui bob de cereale pentru a se separa apoi particulele de endosperm, pe cât posibil cât
mal libere de porţi un i de înveliş, după care acestea să fie transformate prin zdrobire in
oartlcule fine de făină;
·Maşini pentru măcinarea cerealelor: prin măcinare se urmăreşte să se distrugă integritatea
~ecărui bob de cereale pentru a se separa apoi particulele de endosperm. pe cât posibil cât
mal libere de porţiuni de înveliş, du pă care acestea să fie transformate prin zdrobire în
partJcula.fine de făină;
-Pietrele de moară constituie cea mai veche instalaţie de măcinat, instalaţia se compune din
:lo~ă suprafeţe plane formate din două pietre din care una se roteşte iar cealaltă este
imobilă. Cele două suprafeţe sunt prevăzute cu asperi tăţi special create , care asigură
procesul de măcinare. num ite frecătură. Pietrele se confecţionau din piatră naturală de cuarţ.
granit sau gresie, şi se fac dintr-o singură bucată. Dimensiunea lor variază intre 800 şi 1.500
nvn (30-52 ţoli vienezi). Mărimile uzuale de pietre sunt exprimate în ţoli vienezi şi corespund
1a36' (950 mm), 42" (1.100 mm), 48" (1.265 mm). Grosimea lor variază intre 340 mm şi 360
mm pentru piatra alt;lrgătoare şi 270-280 mm pentru piatra zăcătoare24.
·Valţul: este cea mai complexă maşină de măcinat. dispune de o multitudine de mecanisme,
motiv pentru care, înafară că este cea mai importantă maşină din orice moară, este totodată
~cel mai complicat utilaj. Maşina cuprinde un sistem de alimentare, una sau două perechi
de tăvălugi din fontă care constituie organele propriu -zise de lucru, prevăzute cu mecanisme
de reglare, curăţire şi acţionare şi în sfârşit un suport. pentru toate organele maşi ni i care
constituie totodată şi carcasa acesteia. în principiu valţul este format din două părţi, identice.
aşezate spate la spate, în aceeaşi carcasă de unde şi denumirea de valţ dublu. Foarte rar se
mai intâlneşte şi construcţia de valţ simplu care dispune numai de o singură pereche de
lavălugi. Tăvălugi sunt cea mai importantă parte a mecanismului, şi deosebim: tăvălu gi de
alimentare care asigură o alimentare unifo rm ă a tăvălugilor măcinători, care sunt de
cmensiuni diferite, şi cu suprafaţa prelucrată diferit: tăvălugi măcinători: se confecţionează
din fontă călită prin turnare în cochilie. Lungimea tăvălugilor la morile de con strucţie
ungurească este de 300 mm. de 500 mm, de 1250 mm şi de 1500 mm, iar diametru! lor era
de 190 mm. Suprafaţa tăvălugilo r se prelucrează în două feluri: netedă şi riftuită . Suprafeţele
netede apar astfel numai la o privire superficială, în realitate ele au un aspect poros. rugos.
cu asperităţi special create pentru a asigura un bun efect de măcinare. Suprafeţele mate.
uşor granulate, cu rigurozităţi fine asigură efectul necesar de mărunţire a produsului.
Tăvălugii riftului sunt prevăzuţi pe suprafeţele lor cu o serie de mici şănţuleţe paralele, de o
anumită formă şi mărime, care au rolul de a forfeca produsele supuse prel ucrării.
·Peria de tărâţe: este un utilaj pentru acţiunea de încheiere a prelucrării repetate la valţuri a
produselor foarte bogate în particule de înveliş. Prelucrarea finală a acestora se face la peria
de tărâţe care reu şeşte să desprindă resturile de endosperm fără să mărunţească particolele
de inveliş24 .
·Maşini de cernut şi curăţat produse intermediare: maşini de cernut: după trecerea prin
maşinile de măcinat. produsele îşi schimbă structura atât din punct de vedere al granulaţiei
cât şi din punct de vedere calitativ. Ceea ce se ob~ne formează un amestec de particule
diferite: calitativ şi ca m ă rime , de la particule în care domină înve li şul , pană la cele cu
endosperm curat. Separarea acestui amestec se face prin cernere. Cernerea se aplică după
~ecare operaţie de sfărâmare şi măcinare la valţuri. în fiecare opera~e separarea se face
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ţinându-se seama de dimensiunile particulelor, cu ajutorul unei garnituri de cernere.„
lasă să treacă prin ochiurile sitei particulele mai mici decât aceste ochiuri. în procesul
cernere, cel mai important lucru este ca produsele cernute să fie riguros grupalei.
calitativ şi cantitativ. Suprafaţa de lucru a maşinilor de cernut o constituie sitele, care si;

confecţionate din metal sau din ţesătură textilă (mătase)24. Maşini ide cernut sunt: cu
plane şi cilindrice·24.
Valţu rile erau o invenţie de prim ordin în industria morăritului. Elveţianul F11dr
Wegmann, în 1872, a construit valţuri a căror tăvălugi erau acoperiţi la exterior cu un stra·
porţelan prevăzut cu o serie de rifluri (crestături), care nu numai că sfărâmau bobul degr:
ci ii şi desfăceau . Inginerul Mechwart Andrâs de la intreprinderea . Ganz es Tărsafr
(Ganz şi asociatul S.A.) in anul 1874 a perfecţionat tăvălugii din valţuri prin inlocu.
învelişului fragil de porţelan cu un înveliş de fontă realizat prin turnare în cochilie. pro~.
ce permite formarea unui miez moale şi a unei suprafeţe foarte călite dând produsu11.
numai rezistenţă ci şi d.uritatea necesară suprafeţei pentru solicitarea la care este supusa
felul acesta s-au răspândit foarte repede în întreaga lume25 revoluţionând produo
Acestea vin să schimbe pietrele de moară şi fac posibilă o ridicare a calităţii şi diversificar„
produsului final.
Haggenmacher Henrik a perfecţionat utilajele de curăţire şi triere a făinii, dar maro
invenţie a sa au fost sitele plane care făceau posibile o clasificare şi triere a făinii in •
categorii pe o scară de la O la IX. O altă categorie de instalaţii de morărit o constituie maşln·
şi utilajele folosite la începutul procesului de producţie care sunt instalaţiile de cură!ire
grâului în general şi a bobului de grâu în special.
în cursul lunii februarie a anului 1877 au fost instalate valţuri şi ca urmare.
producţia de acum înainte se face cu acestea şi făina obţinută calitativ este comparabilă a
a celor din cele mai mari mori din ţară... noile investi~i au costat societatea 14.976,22 Frl
felul acesta astfel venitul obţinut •... după fiecare q. va fi cu 30 krc. mai mare şi astfel la

producţie de 100.000 q măcinate, investiţia va fi compensată în 2 anL .. "26.
Averea societăţii în 1877 era de: 355.484,99 Frt.27 reprezentând:
imobile
175.193,98 Frt.

utilaje
155.095,08 Frt.

3.023,40 Frt.

unelte
22.172,03 Frt.

jnslal.

apă

Recolta de grâu continuând să fie slabă, societatea este nevoită să aducă grâuo.
departe din alte judeţe, la un preţ ridicat. Se lucrează numai 262 zile in două schimbu·
realizându-se o producţie de 76. 704 ,76 q făină. Se constată o intensificare a munci.
totodată o creştere a producţiei realizându-se cu 24.189 q mai mult ca în anul precedenl Dl
I.a introducerea celor două schimburi moara lucrează în acest fel pentru a putea exploa'
întreaga capacitate de producţie a utilajelor instalate. Numărul zilelor şi orelor lucrate sLr
condiţionate de producţi a agricolă şi de necesităţile exportului. La o producţie de 95.678.(':
q realizat in 314 zile de lucru de 24 ore se obţine un venit net de 94.106,93 Frt., din ca"
scăzându-se pierderea de 7.301,22 Frt. a anului precedent, profilul net al anului 1879 esli
de 86.805,84 Frt. întreaga sumă este trecută în capitalul de rezervă .•... Aceste rezulta''
frumoase s-au obţinut datorită faptului că ne-am străduit în permanenţă să introducem ir
i ntreprinderea noastră cele mai noi utilaje realizate în domeniul industriei morăritului
· valţurile în anul care a trecut şi-au dovedit utilitatea prin producţia sporită care se ob~nec:..
noile instalaţii, precum şi faptul că calitatea mărfii este crescută prin instalarea în primăvara
anului 1879 a i nstalaţiilor de curăţire a bobului de grâu, o fac să aibă mare căutare atâtp:

piaţa internă cât şi cea externă ... •28.
Condiţiil e

meteorologice neprielnice agriculturii au făcut ca recolta să fie slabar
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anii care urmează. Se mai adaugă şi faptul că Germania aduce o serie de măsuri
proiecţioniste ca: ridicarea vămilor pentru produsele agricole în special pentru cele din
industria morăritului, precum şi concurenţa americană şi engleză ce se prezintă tot mai

Intens pe pieţele europene.
1
Pentru a putea satisface cerinţele pieţii , moara în anii anteriori s-a văzut nevoită să
cumpere cantităţi importante de fă ină pentru complectarea propriei producţii. în anul 1878
societatea a putut vinde cantitatea de făină produsă, r_ămânând în stoc cantitatea de
3.890,81 q făină, ca în anii următori peste producţia realizată în 1881, să se complecteze
producţia cu 65.302,50 q făină. În cursul a 4 ani de producţie (oct. 1875 - aug. 1880) la o
producţie totală de 277.112 q făină se realizează un profit de 159.554 Frt.
anul

producţia

profit

chettuieli

salarii

' nr. zile

dobânzi

cap. de

reparatii

muncă

în o

de orod.

24 h 12 h

rezervă

-

1876

44.834

22.236

25026

19.326

5.218

4.698

1877

76.705

26.307

35.936

31.959

262

18.398

54.281

2.402

1878

95.678

86806

13.000

58.994

314

17.306

54.304

6.190

13.477

14 1.196

1879
Total

59.895

24.205

32.906

26.841

277.112

159.554

106.868

137.120

304

284
1.164

49.181

5.464
18.754

Principalii indicatori ai balanţei Societăţii „Moara cu aburi S.A." Satu Mare pe primii
4 ani de producţie
Marile mori nou înfiinţate după 1868, nu mai iau locul şi pieţele morilor mici şi
mijlocii înzestrate cu o tehnologie depăşită, învechită , ci intră în concurenţă cu marile mori
comerciale înzestrate cu tehnologia cea mai înaltă din ramură. Ca urmare, rata mare a
profilului realizată de morile de dinainte de 1868, înăsprirea concurenţei după apariţia noilor
mori comerciale, va reduce rata profitului la o rată medie, făcând totodată posibilă apariţia
pierderilor în această ramură industrială.
100000
80000

Oproductie

60000

O profit

40000
20000

o.w=a..__..c:=
1876

18n

1878

.Modificările producţiei şi

1879

a profitului între 1876-1879

În anul 1880 se instalează noi utilaje precum şi 5 valţuri de tip Mechwart. Moarea
avea în 1880 o putere instalată de 150 C. P. furnizată de un agregat cu aburi cu 3 cazane de
tip Cornwall prevăzute cu 2 preîncălzitoare. Era utilată cu 13 perechi de pietre de moară şi
10 valţuri din care 4 canelate ·şi 6 netede, precum şi utilaje anexe pentru curăţirea grâului şi
a făinei. Moara în anul 1880 avea 67 de angajaţi.
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Director

conh1bil

casier

ma2az.

1

2

l

]

Capacitatea a fost

mărită,

mcc.

morar .scf

muncitorii

I

60

I

trecând de 100.000 q

faţă

I

de media de 50.000-60.000t

de până atunci, în felul acesta intrând în rândul marilor mori din imperiu29.
în oraş mai exista la această dată încă o moară cu aburi proprietatea Iul Sp11r
Henrik29 despre care nu deţinem date.
Pătrunderea din ce in ce mai grea, din cauza concurenţei marilor mori pe pieţele
oraşelor mari şi ale Budapestei, se mai adugă la greutăţile întâmpinate în 1881 prin lipsa
totală a exportului. Se macină 82.631,65 q dar în majoritatea timpului moara lucrează cu
capacitate redusă , într-o singură tură, şi numai 102 zile cu întreaga capacitate şi astfel SE
realizează un profit minim de 2.137,43 Frt.
În decursul anului 1882 se iveşte posibilitatea folosirii integrale a capacitătii de
.Producţie , realizându-se 128.118 q făină la care se adaugă în plus 112.000 q făină
cumpărată. Profitul este de 57.752 Frt. Un asemenea profit a fost posibil, pe da o parte an
cauza preţurilor deosebit de avantajoase a grâului, precum şi transportul a fost ieftin în acel
an. Făina produsă este transportată pe calea ferată . înafară de 20.000-30.000 q care
acoperă necesităţile locale.
Pentru înlesnirea transportului, atât a cerealelor cât şi a făinii, S.C .•Moara cu Abun
S.A." Satu Mare hotăreşte construirea unui tronson de cale ferată care să lege moara de
circuitul feroviar direct. Realizarea acestui proiect va necesita o investiţie de 18.000 Frt
suma nu este mare dacă luăm în considerare că moara plătea numai pentru transportun
suma de 8-10.000 Frt./an30.
Pentru sporirea calităţii produselor sale finite, societatea ins ta lează î ncă 4
dispozitive Haggenmacher pentru curăţirea tărâţei: perie pentru tărâţă; finisorul de produse
tărâţoase în valoare de 1.674,5 Frt. În cursul anului amintit, 1882, investiţiile ajung ta suma
de 21 .363,84 Frt.
Construcţia tronsonului de cale ferată pe lângă avantajele amintite mai sus va ciea

şi posibilitatea proctirărli combustibilului lemnos şi a cărbunilor la un pret mai convenabi131
Tronsonul de cale ferată este pusă în funcţiune în cursul anului 1883, an comercial care ţine
16 luni, egale cu 401 zile de lucru a 24 ore. În acest răstimp se măcina 171.506 q cereale cu
46.588 q mai mult decât în anul precedent, profitul realizat de 56.651 ,4 Frt. neatingând cota
anului precedent, cu toată producţia mărită doar devidentul se prezintă mărit. Dacă în 1882
devidentul pentru o acţiune primordială era de 16,50 Frt., în acest an ele se ridică cu 3,33
Frt., adică este de 19,93 Frt. Pentru acţiunile normale devidentul nu s-a mărit decât cu 10
krc. fiind în 1883 de 6,60 Frt.
Acţiunile primordiale erau de fapt nişte obligaţii emise de societate în momentul
formării sale, deoarece capitalul fundamental, strâns prin acţiunile normale nu acopereau
necesităţile . Conform Statutului societăţii32 după fiecare acţiune primordială se plătesc o
dobăndă

10 Frt. în fiecare an iar devidentul lor era cu 10 % mai mare decât a acţiunilor
normale. Statutul societăţii nu pdate fi schimbat până în momentul cât existau acţiuni
primordiale. Pentru remedierea acestor neajunsuri, societatea hotăreşte ca acţiunile
primordiale să fie răscumpărate. La adunarea generală a acţionarilor din anul 1881 se
hotăreşte răscumpărarea a 532 bucăţi de acţiuni primordiale. Sunt răscumpărate din
capitalul fundamental şi ca urmare acesta este scăzut la 304.100 Frt. în posesia acponarilor
mai rămân 443 bucâp obligaţii reprezentând un capital de 44.300 Frt. În afară de 24 bucăţi
restul sunt răscumpărate până la 189333.
Moara la puterea instalată de 150 C.P. nici cu noile
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randament mai mare de 440 q/zi. Pentru a face faţă concurenţei societatea se vede nevoită
să facă noi investiţii pentru mărirea capacităţii de producţie . „Repararea şi mărirea capacităţii

de produc!ie a agregatelor ar f1 costat cca. 7.000 Frt. dar prin această cheltuială nu am fi
Jbţinut decât o creştere de aproximativ 20 % din capacitate, iar reparaţi i l e ar fi provocat
oprirea producţiei timp de cel puţi n 3 luni, ceea ce ar fi provocat o pierdere cel puţin egală cu

suma cP. ar Fi trebuit investită"34. Se instalează un nou agregat cu aburi cu putere instalată
de 300 C.P. şi astfel puterea totală instalată creşte la 450 C.P. , iar randamentul se măreşte
la506 qfzi. Utilajele sunt procurate de la „Prima Fabrică de lnsta!aţii de Moră rit Budapesta"
ş1 încă 24 noi instalaţii pentru curăţirea tărâţei. Se investeşte în total suma de 25.848,46 Frt.
Ca urmare moara poate profita de situaţiile conjucturale favorabile, având posibilitatea de a
l~cra cu capacitate rnări!ă zi şi noapte ne mai fiind obligată să staţioneze în timpul reparaţiilor
diverse sau în timpul lucrărilor de întreţinere curente. Se construieşte o nouă magazie cu o
capacitate de 10.000 q pentru a putea înmagaziona produsele sporite.
Dinamica dezvoltării economice este zdruncinată ciclic de crize economice. Între
1884-1888 viaţa economică din toată Europa este zdruncinată de o putern ică cri ză de
supraproducţie, care are ca început o criză agrară, ca apoi să se extindă în toate ramurile
economice. Semnele crizei economice încep să se arate prin scăderea preţurilor produselor
, .. preţul grâului a scăzut cu 2,50 Frt./q, dar preţul făinei brute (in amestec cu tărâţe ) şi
semifine a scăzut cu 3 Frt./q, iar al produsului extra fin cu 4 Frt./q .. ··34. Societatea produce
cu 57. 146 q mai puţin ca în anul anterior. şi la o producţie de 114.360 q nu se rea lizează
decât jum ătate dir1 profitul anterior, adică 28.073 Frt Ca urmare şi devidentul la acţiunile
ordinare este scăzut la jumăta te faţă de an ul trecut, 3 ,30 faţă d e 6,60, iar acţiunile
primordiale au de asemenea un devident de numai 13,30 Fii. fată de 19,93 Frt.
Franţa şi Germania în urma crizei economice care 'p erturbă viaţa economică
introduc o po litică va m ală protecţionistă faţă de produsele agricole, astfel exportul spre
aceste ţări staţionează ş; nu mai există posibilităţi de export decât spre Austria, Cehia, şi în
parte spre Anglia şi Elveţia . Criza economică se adânceşte şi mai mult din cauza recoltei
slabe a anului următor, când moara din cauza lipsei de materii prime timp de 7 luni nu-şi
poate folosii decât 50-60 % din capacitate iar preţul grâului fiind extrem de ridicat face ca
pre!urile de p roducţie să fie deosebit de mari în acel an. De abia în decursul toamnei se
poate lucra cu toat3 capacitatea şi se realizează un profit minim de 6.680 Frt. la o producţie
de 121.608 q făină35 . În ultimii doi ani capacitatea de producţie nu poate fi folosită la
maximum ceea ce reiese şi din numărul redus al zilelor în care se lucrează în două
schimburi.
Pentru a preîntâmpina efectele crizei marile mori, din Budapesta şi provincie, „...
deoarece dispuneau de mari stocuri de făină, iar ca urmare a lipsei totale a exportului. .:·36
încheie un cartel! pentru a păstra preţul făi n ii şi pentru a pune capăt liberei co ncurenţe , se
obligă să reducă producţia. Contractul de cartel! se refe ră la perioada de 18. IV 1887 3Vlll.1887.•... Efectele benefice ale acestui contract se vor face simţite, din cauza stocurilor
mari de făină de care dispun marile mori, numai târziu, dar şi atunci numai pentru o perioadă
toarte scurtă. În luna august se constată o cerere acută pe piaţă pentru fă ină , formându-se
un raport favorabil intre preţurile grâului şi făinei în favoarea celei din urmă şi ca urmare
morile din cartell în cursul lunii septembrie vor relua producţia cu toată capacitatea, depăşind
rapid cererea de pe piaţă şi raportul favorabil dintre preţul grâului şi al făinii se inversează
devenind defavorabilă produselor noastre.. :36. Se lucrează 280 zile ceea ce reprezintă o
scădere a duratei de lucru cu 40-50 de zile faţă de anii precedenţi . Se realizează o producţie
de 129.834 q făină dar societatea are de achitat o pierdere de 20.322 Frt., pierdere. care se
scade din capitalul de rezervă36
Conducerea societăţii ieşirea din impas o vede prin mărirea capitalului rulant,
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deoarece societatea este nevoită să recurgă în permanenţă la credite. în anii anteriori era~
pra ctică cu rentă, ca din lipsă de capital, societatea să întreţină relaţii cu mai multa băno
concomitent. După 1880 se lncearcă formarea de legături strânse numai cu o singură banca
şi anume prin Banca „Casa de Economii S.A." Satu Mare cu .Debreceni Alfălo
Takarekpenztar R.T." care este o sucu rsală a Băncii Austro-Ungare. în.general necesităţlit
de cereale sunt de cca. 150.000 q/an. în valoare de cca . 1.000.000 Frt 36. Se plătes~
dobânzi deosebit de ridicate de obicei 15-20 %. Numai în 1888 societatea a fost nevoitâ să
plătească după sumele împrumutate 23.524,78 Frt. dobândă.

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889
Evoluţia

sumelor

plătite

drept dobânzi de S.C. „Moara cu Aburi S.A." intre 1875-1889

în intervalul de 1875-1889, în primii 15 ani de funcţionare a morii, societatea a plătit
drept dobânzi după sumele vehiculate 270.436 Frt. suma nici de cum mică, deoarece
depăşea chiar suma capitalului fundamental al societăţii. Cu toate acestea în intervalul de
timp societatea se dovedea a fi rentabilă, deoarece a ajuns nu numai la rambursarea
sumelor creditate şi a dobânzilor percepute.
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devidende realizate în 11 ani de la pornire.

Rata profitului era mare, permiţând ca din sumele realizate să se mărească
continuu capacitatea de producţie şi : „care constă din cele mai moderne mijloace de
producţie de care dispune tehnica astăzi pentru care am cheltuit în decursul celor 11 ani de

funcţionare suma de 133.645,17 Frt.·37.
în 10 ani de activitate, între 1876-1886 sumele investite de către acţionari şi care
formau capitalul fundamental se rambursează, chiar suma iniţială a capitalului fundamental
este depăşită, profitul însumând pe această perioadă suma de 285.190.12 Frt. Din profitul
realizat 100.297,21 Frt.37 i-au revenit direct acţionarilor sub formă de dividende.
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.La această trecere in revistă a activităţii şi rezultatelor dobândite în perioada de 11
de la pornire nu putem trece sub tăcere acea contribuţie benefică pe care o are
'nlreprinderea noastră asupra vieţii economice a oraşului Satu Mare şi a împrejurimilor,
devenind un adevărat factor economic„. prin faptul că necesarul anual de cei 150.000 q de
grâu sunt pro curaţi din regiune şi astfel se pune în circuitul economic al comitalului şi
a~I trecuţi

oraşului mai mult de 1.000.000 Frt. reprezentând contravaloarea acesteia..."38
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Dinamica producţiei şi a profitului în perioada 1880-1889.
Pentru a nu se ivi situaţia din anii trecuţi ca moara să staţioneze din lipsă de spaţiu
de depozitare, se propune construirea unui siloz nou, prevăzut cu elevator. ca în felul acesta
transportul cerealelor de la siloz la moară să fie mecanizat, pentru a asigura un ritm mai
sus~nut de alimente a utilajelor. Criza este pe sfârşite în anul 1888, profitul fiind de 11.957
Frt„ tar dividendul atinge cea mai mică cotă de până la această dată: 1.1 O Frt. pentru
acţiunile normale şi 11,10 Frl pentru cele primordiale.
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Preţul cerealelor se menţin ridicate, astfel ca în anul 1889 moara nu poate lucra cu
întreaga capacitate, de fapt lucrează numai 4 zile pe săptămână. Unul din factorii care
contribuie la costul ridicat al producţiei o constituie preţul mare la care se realizează aburul
datorită preţului ridicat al combustibilului. După cercetări îndelungate se ajunge la concluzia
că cantitatea de abur produs nu este suficient, din care cauză se încearcă producerea
cantităţii necesare prin supraincălzire ceea ce duce la un consum foarte ridicat de
combustibil. Ca urmare se comandă un cazan cu aburi de la: .cunoscuta fabrică de maşini a
lui Roch Istvan din Budapesta" pentru suma de 6.394,64 Frt. în luna noiembrie se Instalează

noul cazan cu aburi care face posibilă economisirea a 12 % din combustibil39.
Contractul de cartel! a rămas în vigoare pentru cazurile în care coniunctura s-ar
prezenta nefavorabilă pentru mori. prin scăderea capacităţilor de export şi care în aceste
cazuri se obligă să reducă producţ i a. Contractul de cartel! este prelungit până la
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31.Vlll.1890. Pentru perioada de 1 ianuarie - 31 august 1890 moara înregistrează o pier~·
de 40.000 Frt. şi nu lucrează decât 161 zile cu întreaga capacitate.
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Principalii indicatori ai balanţei Societăţii „ Moara cu aburi S.A." Satu Mare
între anii 1880-1889.
Pentru a mării în continuare calitatea produselor se insta lează în că 2 instafati1
pentru curăţi rea tărâţelor şi este terminat silozul cu elevator pentru care s-a investit sumai!€

35.864 Frt.4 0. Magazia este complet mecanizată şi nu se rvea numai la înmagazinarea
cerealelor, ci avea şi un rol foarte Important în procesul de producţie . Din siloz cerealele erau
transportate de elevator la instalaţiile de curăţire , site, care o d espă rţeau de impuritătile
alte soiuri de cereale , praf, pietre, precum şi stratul ge rmin ator. Procesul de
curăţare are mai multe faze care sunt efectuale de instalaţii şi site speciale pentru acest scop
create. în prima fază de curăţire şi selecţie grâul trece prin instalaţiile de triere care ii curătă
şi selectează trecând apoi la instala~ile de triere care ii curăţă de impuri tăţi. De aici ajunge la
insta l aţiile de sortare care curăţă grâ ul de sem i nţe l e bolnave, m âncate de viermi, sau
deteriorate, de aici la alte instalaţii de sortare ş1 curăţ i re de unde apoi la m aşina de
decorticat. Grâul decorticat şi curăţit de impurităţi trece la instalaţiile de periere care ii cură!ă
de praful lipit de bobul de grâu. După ce trece prin aceste faze de abia atunci ajunge i~
moara p ropriu-zi să .
în primii 15 ani de funcţionare s-a lucrat un număr de 3.574 zile, din care·
conţinute:

zi de lucru:

de 1211.

2-t h

1.5 12

2.062

Din tabelul anexat reiese că

ziua

'
noantca

2.543
Ul31
zilele de lucru de 24 de ore erau preponderente în

producţie reprezentând 57,69 % deoarece numai aşa se pot folosi la maximum toate
capacităţile de producţie de care dispun, că oprirea zilnică a unei întreprinderi aşa de man
răcirea cazanelor, şi pornirea lor din nou la începerea zilei de lucru din punct de vedere
economic nu este de dorit. Din totalul zilelor lucrate: în schimbul de zi s-au lucrat 2.543 zile.
reprezentând 71 .15 % iar în schimbul de noapte 1031 zile, reprezentând 28,84 %. După
1890 se va lucra în regim de lucru de 24 h exceptând reducţii le de lucru cauzate de diverse
situaţii accidentale, reparaţii, lipsa de materie primă, greve etc. În acest răstimp moara a
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măcinat o cantitate de 1.508. 737 q grâu. pentru mărirea capacităţii de producţie, a calităţii,
sau a lărgirii întreprinderii în decurs de 5 ani în deceniul al Vlll-lea s-a investit suma de
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92.821 ,42 Frt.
Raportul dintre nr. zile de lucru de 12 h
La începutul deceniului al IX-iea se

şi

24 h la „Moara cu Aburi S.A."

iveşte

pentru Societatea „Moara cu Aburi S.A."
hotăreşte ca
noul teatru precum şi străzile din Satu Mare să fie luminate electric. Se pune problema
furnizării de către moară a energiei electrice de care avea nevoie oraşul. În 1891

Satu Mare o nouă posibilitate de a realiza un profit în plus. Consiliul municipal
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municipalitatea hotăreşte construirea şi înzestrarea unei uzine electrice proprii.
Raportul dintre nivelul prod., costuri, salarii şi reparaţii.
Concure nţa este în continuă creştere , atât pe piaţa externă, unde produsele
americane ridică probleme, cât şi în ihterior, prin înfiinţări de noi mori cu aburi atât în oraş cât
şi în împrejurimi. Moara pierde o parte din sursele de materii prime locale şi totodată şi o
oarte a pieţii de d esfacere locale. Situaţia continuă şi în 1892 prin creşterea preţului
cerealelor, din cauza concurenţei negustorilor de cereale din Galiţia, pe când preţul făihii se
prăbuşeşte vertiginos. În decursul anului, moara staţionează mult timp din cauza lucrărilor de
renovare, trebuie schimbat acoperişul în totalitate, deoarece ameninţa cu prăbuşirea din
cauza putrezirii grinzilor, lucrare ce va necesita 19.867,05 Frt. şi ca urmare se înregistrează

o pierdere de: 15.154 Frt. pe timpul renovării, iar pe tot anul 76.540 Frt. 41 scăzut din
capitalul de rezervă. Factorii de mai sus fac ca producţia morii să fie de numai 93.477 q
costurile de producţie menţinându-se şi în aceste condiţii mari. în timpul renovării moara este
înzestrată cu instalaţie electrică pentru iluminat, .din motive de pază contra incendiilor", de
firma Siemens & Holske, suma investiţiilor pe acest an fiind de 30.942 Frt., din care cele
pentru instalaţiile electrice din moară şi clădirile anexe este de 11.075, 14 Frt.
După 1891 se mai înfiinţează o moară cu aburi individuală în Satu Mare
proprietatea lui Gobl Jakab cu o putere instalată de 50 C.P., având angajaţi 9 muncitori, care
inanul 1894 a avut o producţie de 8.000 q în valoare de 6.000 Frt.43.
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În adunarea ordinară a acţionarilor din 12 martie 1893 se alege un nou Consiliu
director, pe şase ani, format din 11 persoane: Dr Farkas Antal. Antal Kristof. Ha/Ier Otro
Hamon J6zset Herman Mihaly, lrsik Ferenc, Keresztes Andras, Lehoczky Janos. Lengyel
Endre. Schwarjz A/beri, Wallon Alajos. Preşedintele consl1iului este ales Dr. Farl<e1s Antal
Director al întreprinderii va fi Losonczi J6zsef. în locul directorului demisionat Hochcs/Jwager
Ferenc.
Preţul ridicat al cerealelor se menţine, dar în urma convenţiei vamale cu România
şi Serbia privind importul de cereale, preţul scade, ca urmare a importului masiv. Se prezintă
şi alte incoveniente . băncile au majorat dobanz1le pentru credite, astfel ca în anul 1893
societatea plăteşte 26 268,65 Ft clrept dobânzi. c·u toaie că exportul stagneazâ iar
concurenţa internă este mare, profitul prezinfa o tendinţă de creştere. în anul 1894 se
realizează un profit de 25.479,95 Frt., faţă de 18.876,12 Frt. realizat în anul anterior.
Capacitatea de producţie nu mai era suficientă, nu mai face faţă necesităţilor, pe de
altă parte utilajele erau învechite. în bună parte defecte , uzate, necesitând tot timpul reparaţii
costisitoare, cauză care determina societatea să înceapă lucrări de reconstrucVe ş1 reutilare
retehnologizare a morii.
în darea de seamă pe anul 189444 se specifică : „.. trebuie sc".I asigurăm cu toate
mijloacele şi modalităţile ca în treprinderea noastră să rămână profitabilă indiferent dacă
condiţiile economice sunt sau nu favorabile ... de aceea primul µas pe care trebuie să-l facem
este reconstrucţia morii, ca astfel retehnologizată să poată face faţă concurenţei din ce în ce
mai aprige. Cu toate că din punct de vedere calitativ făina produsă de noi face faţă oricărei
concurenţe, trebuie să ne orientăm spre reducerea preţuri l or de producţie, şi ca urmare
reconstrucţia trebuie să aibă în vedere în primul rând acest aspect şi să înzestrăm moara cu
cele mai noi realizări ale tehnicii de morărit.. cu atât mai mult că avem în faţa noastrâ
părerea formulată de cea mai avizată persoană din această ţară ln industria morăritului care
afirmă în urma expertizei efectuate că, utilajele morii noastre au devenit de categoaria a 111a, cu aceste maşini de care dispunem nu vom mai putea face fa!ă concurenţei foarte acerbe
a zilelor noastre... În vederea începerii cât mai rapide a reconstrucţiei am cerut oferte de la
firmele: .Werner & Asociaţii", precum şi .Fischer" din Budapesta care sunt sp~lizate în
utilarea morilor.."
Pentru noile maşi ni, în urma acceptului dat de Adunarea acţionarilor, s-a încheiat un
contract cu Firma: „Fridr. Warnnieck & Co." din Brno, instalarea şi pornirea va costa conform
devizului estimativ 44.130 Frt. iar pentru reconstrucţia internă dintre firmele ofertante s-a
încheiat un con tract cu .Warner L. & Asociaţii• din Budapesta care a înaintat un deviz
estimativ de 115.000 Frt.68. S-a ajuns la aceste contracte după analiza atentă a ofertelor
înaintate şi de firmele concurente şi Consiliul de administraţie pe lângă preţ a luat in
considerare şi
faptul că utilajele propuse să fie de prim rang şi să nu fie în faza oe

.„.
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11Cercare ci să fle consacrate atât de ştiinţă cât şi în exploatare·68. în cursul lucrărilor moara
schimbă 3 din cele 4 cazane cu aburi. care ameninţau cu explozia. şi
~1·eau un consum mare de combustibil dar un randament scăzut. Sunt schimbate cu cazane
Io Fischbein de o construcţie modernă la preţul de 25.690 Frt. Capacitatea de producţie la
terminarea lucră rilor creşte de la 506 q/zi la 700 q. prin dotarea cu utilaje moderne se ajunge
'a o economie de 30 % de combustibil, creîndu-se posibilitatea de a reduce cheltuielile de
producţie de la 1 Frt. la 77 krc. Această reducere a preţurilor de producţie la o producţie de
180.000 q/an înseamnă o economie de 36.000 Frt. Noile construcţii de căi ferate, terminate
l!lacest an, dau posibilitate societăţii să pătrundă pe via Sighetu) Marmaţiei pe pieţele unor
1egluni c~ : Maramureş. Galiţia, Bucovina.
ln Adunarea generală extraorC'mară a acţionarilor din 18 iulie 1895, la care participă
~4 d~ ac~onari reprezentând 1140 acţiuni, hotăreşte să se aducă modificări Statutului de
hincţ1011are a societăţii: Durata întreprinderii se prelungeşte cu 30 ani, până la 31 decembrie
1929. 1:,r scopul va fii: industria morăritului , come rţul cu cereale şi combustibil lemnos,
orecum şi reducerea capitalului fu ndamental al societăţii şi emiterea de noi acţiuni pentru
ridicarea capitalului fundamental.
Capitalul fundamental al societăţii în 1894, ca urmare a răscumpărării·acţiunilor
primordiale, este de 247.800 Frt„ reprezentate de 2.478 acţiuni cu valoare nominală de 100
Frt. Dat fiind că în circulaţie valoarea lor de circulaţie a scăzut la 50 Frt„ ca urmare a hotărârii

nu sla!ionează , se

Aounărit Generale a acţionarilor din 19 mai 159549 capitalul fundamental al S.C.•Moara
cuAburi S.A • Satu Mare este scăzut la 123.000 Frt. prin scăderea valorii nominale a
acţiunilor la 50 Frt. şi prin unirea a două acţiuni in una singură. În urma pierderii de 70 540
Frt. scăzută din capitalul fundamental, acesta se reduce la 62.722,31 Frt. Pentru a putea
continua activitatea societatea va emite noi acţiuni cu valoare nominală de 100 Frt. Sunt
scoase pe piaţă 12s142 acţiuni cu valoare nominală de 100 Frt care împreună cu cele cu
valoare nomina l ă scăzută la 50 Frt. totalizează un capital fundamental de 250.000

Frt.44. Noile acţiuni vor putea fi subscrise pe liste şi trebuie achitate „ ... în 10 rate lunare la
caseria societăţii, din care 5 rate in cursul acestui an. începând cu 1 august 1895, iar restul
de 5 rate va fi scadent în anul 1896 în fiecare 1 a Junilor: ianuarie, februarie, martie, aprilie.
mai
Noile acţiuni nu beneficiază de devidend în urma profitului realizat în anul 1895, dar
d•nanul 1896 fiecare acţiune a S.C . • Moara cu Aburi S.A." Satu Mare va beneficia de drepturi
egale.
Actionarii actuali au dreptul de preemţiune asupra unui număr egal de acţiuni cu
cele pe care te deţineau şi înainte .„ Subsemnaţii ne obligăm prin aceasta, să subscriem. în
condiţiile amintite de emitere şi plată. acţiuni cu valoare nominală de 100 Frt.. ." 70. Pentru
ac\iuni s-au plătit la 1 ianuarie 1896 la ca seria societăţii suma de 68.130 Frt. 69.

Adiuni cu valoare nominalâ de:

50 Frt.
nr.
2.478

I valoarea
I 123.900

I00 Frt.
nr.
1.261

I

valoarea

I

126.100

Total
250.000

in aceaşi şedinţă extraordinară din 19 mai 1895 se aduce o hotarare prin care •...
ca urmare a faptului că până la această dată S.C. „Moara cu Aburi SA" Satu Mare şi-a
epuizat creditul, membrii consiliului de administraţie în vederea formării unui capital rulant în
valoare de 450.000 Frt. acordă cu garanţii la creditori, propria solvabilitate şi pentru creditele
acordate societăţii , membrii consiliului d e administraţie , îşi asumă solidar răspunderea
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colectivă pe care o garantează cu averea personală .. .'49.
Reconstrucţia a necesitat 193.073 Frt. din care s-a recuperat 3. 77 4,45 Frt. ca
urmare a vinderi utilajelor dezafectate şi ca urmare efectiv a costat· 189.298 Frt. din care
pentru: utilaje şi agregate cu aburi firmei .Fridr. Wannieck & Cc· 38.440 28 Frt. şi per.Iru

.

produc pa

anul

profit

în q

chelluici

salJrii

.::ip. dL'

dobânzi

rcpmp

relcrvă

de prod.

181JO

128.798 q

11 167,41

36.459.42

42 \9.1,21

26.016.P 136.C. 1).26

11

189]

137 677 q

l 6.611.22

-10.554.92

47.884.54

27 711.li(I 137.647.98

11.rn.11

1892

93.477 q

-76540,79

J5.l08J<I

42.559.78

22CJt.6.o6 139.265.10

7 967.0

18 876.12

47427.S<J

47 268.65

26.2ti8.h5 I07.579.JO

'>.-JtiiAu

62(1.~tl

1891

.

I !<')4

156.871

ll

25 -179.95

41.125.66

48.Q'i '\.02

211"7 84 1150111 >O

1'.!.262.6~

J 89~

171.301 q

21.0-10,76

~3.642.20

50, 127.42

22 785,4.J 122.69-1.26

]4.32-lfl(J

1896

142.312 q

2S.'J28.92

28.241,20

39.3~0.57

17.J(i0."'2 13 l 115.43

.

1897

112.788 q

29.135,42

15.428.48

4l\59:U8

2(1 635,24 13 7.l\'>f{.10

<>.820AI

45.8..:'.Q.61

28171.t>h 139. nl.5i

9.43" o~

46.\79,J.Z

25 190,64 I ~2.52!! ...ib

li.716.1~

'1898

114.4:52 q

13.2%.08

21U92.70

1899

171.251 q

21828,62

31.760.9::!

Total

l.~28 .947q

1

188565.52 l7&.2-1·uo 459 ''9.)0 246.264 M

Principalii indicatori ai

balanţei Societăţii

O:! 9'9JO

„Moara cu Aburi S.A." Satu Mare

între anii 1890-1899.
instalaţii

de

morărit

nrmei „Warner ,J. & Tarsa." 107.175.54

Frt„

co n strucţii .

materiale rte

construcţii, transporturi şi alte cheltuieli 47.485.16 Frt.69. în ultimul deceniu pentru lărgirea ş1
mărirea capacităţilor de producţie , pentru a putea face fată concurenţei şi noilor cerinle, s-au
investit în total 253.291,29 K.
în urma reconstrucţiei, profitul societăţii se ridică. în primul an se realizeaza suma
de 28 928 K. Încep să se facă simţite semnele noi crize economice la care se adaugă ş.
proasta recoltă a anului, fac ca
profitul
realizat pe 1897 să fie
capacitate pc:
anul
puterea
de numai 13.296 K„ cu 15.632
K. mai puţin decât ln anul
instalata
zi
an
precedent. Moara nu mai
1875
150 C.P
4o0 q
60.000 q l1Jcrează decât la 50 % din
capacitate
realiz:înd o
-t'iO C.P
5<)6 '1
100.000 Q producţie de 114.542 q de
1885
700 q
1895
641 C.P
200.000 q făină, în 1898, ob~nând un
profit de 15.308 K.
Dinamica puterii instalate şi a capacităţii de prod.
Devidendul este de ~
la S.C. „Moara cu Aburi S.A." Satu Mare
K./acţiune. rata profitu lui va
creşte . în 1899 se realizează 21.822 K. Afacerile se red resează şi la începutul secolului

următor prin producţia crescută se realizează profituri man45.
La pornire moara avea o putere instalată de 150 C. P care se ridică la 450 C.P. ca
la sfâ rşitul secolului să fie 643 C.P. furnizate de 4 agregate cu abzuri formate din 6 cazane
cu o sup rafaţă de încălzire de 546 m2.45
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în decursul anilor a crescut ş1 numărul muncitorilor angajaţi În 1880 „Moara cu
Anuri S.A." Satu Mare avea 67 angajaţi din care: funcţionari 5, personal tehnic 2, muncitori

60. în 1890 111 angajaţi46 , 130 angajaţi în 1994, când în urma reconstrucţi ei s-a ivit un
surplus de 18 muncitori. care au fost concediaţi. În 1900 moara avea 112 persoane angajate.
maiştrii, 106 muncitori şi zilieri, între muncitori 91 sunt bărbaţi , 2
femei, 3 ucenici. Salariul mediu/zi era de 1 Frt„ în 1890 şi 90 krc. în 1894

Din cei 112 angajati: 4 sunt

1885

="'======~

1s·75

.,_.• 150 C.P.

o
Evoluţia

200

400

450C.P.

600

800

puterii instalate la „ Moara cu Aburi S.A."

în comparaţie cu 1890 numărul întreprinderilor de morărit a crescut şi concomitent
şi numărul personalului angajat în acestea. În 1890 în oraş funcţionau 2 mori cu un număr de
91 muncitori47. în 1900 numărul intreprinderilor se ridică la 4 din care 2 individuale. 1
lucrează Fără angajaţi , 1 cu 9 angajaţi, 1 cu 15 angajaţi.•Moara cu Aburi S.A.'' Satu Mare
avea 112 angajaţi47. Numărul muncitorilor angajaţi în industria morăritului în 1900 era de
136 muncitori, 9 funcţionari faţă de 6 în 18904 7. Dintre cele 4 întreprinderi, 2 folosesc forţa
aburulLli pentru

acţionarea

lor. iar celelalte 2, locomobile.
înzestrarea morii cu cele mai moderne utilaje din profilul
respectiv, S.C. „Moara cu Aburi S.A." Satu Mare ajunge una din cele mai mari mori din regat
in acel timp. Beneficiile obţinute . în urma măririi capacităţÎi de producţie . se măresc an de an
ajungând să se obţină beneficii enorme faţă de alte întreprinderi industriale din oraş.
În 1900 producând din plin cu toate capacităţile motrice de care dispune, moara
prelucrează şi vinde 239.882 q făină obţinând de pe urma acesteia 460 977 K. Din suma
realizată se scad 122.000 K datorii de reconstrucţie şi de reparaţie precum şi preţul grâului
şi se realizează un profit net de 59.563,83 K. Se împarte un devidend de 16 K pe acţiune . În
anii care urmează beneficiile societăţii sunt in creştere astfel că în anul următor se pot plăti
tot 16 K. pe acţiune iar beneficiul realizat este de 58.449 K.
Datorită faptului că linia ferată industrială care lega „Moara cu Aburi S.A." de linia
principală, în incintă avea numai o singură linie. în timpul descărcării respectiv încărcării
vagoanelor se crea o situaţie dificilă, deoarece neavând încă o linie vagoanele trebuiau
permanent mişcate , manevrate, ceea ce ridica mult costul transportului. Pentr~ care motiv
se hotăreşte în 1901 să se construiască încă o linie ferată şi capetele acestora sa fie legate
permiţând o manipulare mai uşoară a vagoanelor. Totodată „ ... nu mai putem amâna în
continuare instalarea unui pod basculă, deoarece numai aşa putem controla şi şti cu precizie
cantitatea de grâu cumpărată şi înmagazinată .. :·45. Cheituielile pentru podul basculă şi
instalarea ei au costat societatea 3.736,27 K.
În anu l 1902 moara are o oprire de 35 zile, profitul este mai scăzut la fel şi
devidentul este mai puţin cu una K. decâ1 în anul anterior. Cu toate că anul 1903 în judeţ are
o recoltă de grâu foarte slabă şi o parte din materia primă, cca. 70.000 q trebuie adusă de
departe din alte comitale, de dincolo de Dunăre, societatea realizează un profit de 61.439,80
După reconstrucţia şi
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K., cele mai înalte beneficii obţinute de la reconstrucţie încoace. În Adunarea generala
în Darea de seamă anuală afirmă •... de un timp încoace s-a culban',
în sufletul oamenilor gândul că întreprinderile industriale nu ar fi atât de rentabile ca cele
bancare. Rezultatele obţinute în anul trecut, care s-au realizat în condiţii foarte grele ca
urmare a abnegaţiei şi a muncii pline de sacrificii a personalului, întreprinderea a dovedit ş1
de această dată, că aceste gânduri sumbre nu sunt adevărate şi că este capabilă de a aduce
profituri mari.. : 50. Concurenţa, din partea marilor mori din alte regiuni. este mare, din care
cauză societatea este preocupată permanent de calitatea făinii, care trebuie să corespundă
celor mai mari exigente numai aşa se p<>ate rezista concurenţei şi găsi o plaţâ de desfacere
sigură ş1 permanentă Moara poate obţine 1 O sortimente de fA:r .ă încă din deceniul al !X-lea
şi multe alte sortimente de mărfuri din materialele auxili:ire rezultate din măcinarea
cereafelor4 7 ceea ce o situează printre primele 17 mori comerciale în anul 189451, care
reprezentau de abia 3,68 % dintre morile comerciale şi printre cefe 56 de mori comerciale
capabile de această performanţă din regat în ~nul 1906, care reprezentau de abia 10.53 %
dintre morile comerciate52 iar în privinţ3 capacităţii de morărit se situa în 1894 între pnmele
17 mori5 1 , care reprezentau cle ab!a 3,38 % din numărul de mori comerciale. iar în 1906
dintre intre cele 38 de rPOrt care aveau capacitatea zilnică cuprinsă intre 500-1.000 q şi
reprezentau 6 ,5 % din numărul morilor comerciale din regat53.
între întreprinderile de moră rit aronda1e la Camera do comerţ şi Industrie drn
Debreţin, 20 la număr care aveau capacitatea cuprinsă intre 100-2.500 qtz1, S.C .•Moara cu
Aburi S.A.· Satu Mare se gasea printre cele trei mori cu o capacitate de morărit cuprinsă intre
preşedintele societăţii

500-1.000 q/zi. numai una era care depăşea acest randament şi se înca dra în categoria
celor cuprinse intre 1.500-2.000 q/zi Din totalul de 20 mori amintite mai înainte numar 3 erau
capabile, printre care şi S.C.•Moara cu Aburi S.A." Satu Mare, să producă 10 sortimente de
făina67 .
în anul 1903 îşi începe producţia o altă antrepriză in industria morăritului . Erzsebet
gozmalom. Fu chs
Klein" (Moara cu Aburi .Elisabeta". Fuchs şi Klein") a căror proprietari
sunt Fuchs Bertalan ş1 Klein M1ksa54.
Anul următor arată o uşoară creştere a profitului realizat de S.C ,Moara cu Aburi
S.A • Satu Mare depăşind cu 310 K. pe cea din anul precedent iar în anul 1905 se realizează
62.485 K. cu 375 K .. mai mult decât a anului 1904. Societatea înfiinţează în cursul anului
1905 un fond de pensii pentru 5alariaţii săi, fond ce se ridica la 11.048,50 K. Această
preocupare faţă de angajaţi nu este întâmplătoare. in anul 1906 fondul de pensii creşte la
17.414 K în anul acesta se realizează cel mai înalt profrt până la 1918 şi anume 117.000 K.
Devidentul care in anii anteriori a devenit constant la 16 K. se ridică la 30 K. pe acţiune.
in bunul mers al procesului de producţie au fost cauzate sttignări de mişcările de
revendicări sociale a muncttorilor care participă la greva generală ce izbucneşte la 22 iunie
1906, obţinându-se revendicările. greva generală a doua zi. se sistează dar la "Moara cu
Aburi S.A. • Satu Mare greva este continuată de 53 de muncitori din cei 128, pentru
majorarea salariilor 55 „ ... nici pe noi nu ne-a ocolit mizeria mişcărilor sociale.. „55 se afirma
in Darea de seamă pe anul 1905.
Probabil marile beneficii realizate de S.C .•Moara cu Aburi S.A. • Satu Mare, precum
şi marile resurse de materii prime din comitat au îndemnat şi alte persoane care dispuneau
de capital să investească în această ramură industrială. În anul 1905 ia fiinţă o nouă
întreprindere .Szatmări Gozhengermalom Go bl. & Markus'' (Moara cu Aburi cu valţuri din
Satu Mare - Gobl. & Markus·.

es
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Situatia puterii instalate a morilor cu aburi din comitatul Satu Mare în 190672
în Satu Mare la 1906 din numărul ~otal al morilor cu aburi din comitalul Satu Mar0
se găseau 3,59 %, în ele fiin d instalate la acea dată 1O,71 % din numărul cazanelor
prOducătoare de aburi, dar suprafaţa acestora reprezenta 35.15 % din totalul suprafetei de
încălzire oe care dispuneau acestea în comital. Maşinile cu aburi se împart în trei categorii·
slab1le care .sunt fixate şi nu se mişcă din loc. scm1stabile cărora însăşi nume!e spune că
sunt provizorii dar nu mobile şi locomobile care pe timp de vară sunt scoase în câmp ş1
1olosite ca motoare pentru maşinile de treierat Din acestea în Satu Mare se regăseau doua
ş1 anume ct"'le stabile în număr de 4 şi 1 locomobil. Cele 4 maşini stabile din totalul celor
instalate ir. comital formau 25 % iar puterea instalată a acestora reprezenta 64 %.
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Înzestrarea mecanică a morilor cu aburi din comitatul SattJ Mare73
Din totalul utilajelor folosite în procesul de curăţire a grâului în „curăţitoa re" 34,64 %
sunt instalate în cele 3 mori din Satu Mare de la această dată. Trebuie să menţionăm câ
,curăţitorie" separată, cu parte aparte a morii, nu au decât marile mori comerciale. de
exemplu .Moara cu Aburi S.A." Satu Mare, „... Se constată d<.? asemenea că diferite instalaţii
de curăţii mai nou folosesc şi morile care lucrează exclusiv pentru uium .. .·14 pentru ca
diferitele impurităţi care se găsesc în grâu şi după vânturare, să nu ajungă în făină , multe din
monle cu aouri mijlocii şi-a i instalat ş1 ele diferite maşini de curăţat. ic:r morile mici au instalat
maşini mai puţin pretentioase cu randament mic de tip . Eureka".
Dintre valţurile folosite 23,8 % sunt instalate în Satu Mare iar restul de 76, 19 o/o în
cele 82 de mori cu aburi existente în comitat. Dacă facem media care cade pe o moară cu
abun din numărul tăvălugilor constatăm că în comital pe o moară revin: valţuri 0,97 şi 1,92
perechi de tăvălugi, iar în Satu Mare: valţu ri 8,33 şi 17,66 perechi tăvălugi pe o moară. ' i
totodată dintre utilajele cele mai importante care fac posbilă obţinerea unei calităţi deosebit
de ridicate ale făinii , anume sitele plane, ele în proporţie de 60,86 % se gă sesc instalate in
morile din municipiu.
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Înzestrarea mecanică (continuare) a morilor c u aburi din comitatul Satu Mare73
Din înzestrarea tehnică a morilor cu aburi şi în special a celor mici ş1 mijlocu, cu tot
procesul tehnic realizat, nu lipsesc perechile de pietre de moară , aceasta fiind o
caracteristică a celor care lucrează pentru uium. şi satisfac necestăţ1le locale ale populaţiei
rurale, numărul acestora este aproape egal cu cea a tăvălugilor. diferenţa fiind doar de patru
în favoarea tăvălugilor. Această paritate este valabilă numai pentru morile cu aburi. deoarer.e
numărul total al pietrelor de moară folosite în toate morile din comital nu numai cele cu abuo
este de 458 oerechi.
Dacă facem o analiză din punct de vedere al scopuiul producţiei constatăm că , dir
totalul de 85 mori cu aburi care se găseau la această dată în funcţiune în com1tatul S11tu
Mare, numai trei dintre ele au ca scop producţia pentru comercializarea făinii, deci sunt mon
comercia!e, iar restul au fost create pentru a prelucra cerealele din zona sau localitatea în
care funcţioneazâ. Se disting ca urmare două tipuri de mori cele care produc pentru
comercializare şi cele care lucrează pentru uium. Morile care lucrează pentru uium
prelucrează cerealele aduse de către producător şi aici deosebim două modalita\1 de
prelucrare. una în care moara prelucrează şi dă proprietarului făina din propriu grâu adus la
moară acesta aşteptând la moară până ii vine rândul la măcinat, şi cealaltă , în urma căreia
moara poate să-şi planifice timpul de' lucru după propria necesitate, deoarece moara
prelucrează cantit3ţile de cereale continuu, iar producătorul agricol primeşte făina care i se
cuvine fără să mai piardă timpul cu aşteptatul rândului la măcinat Uium-ul preceput era de
rogulă cuprins intre 1/20 - 1/1 O adică intre 5% şi 1O %. dar se pot percepe şi cantităti mar
mari de 1/10 din grâul adus, sau se percepea în bani in sume cupnr.se între 60-150 fii dar
se puteau percepe şi sume mai mail de 150 fii. Desigur că printre ele vom întâlni şi unele
care combină cele două forme. sau lucrează pentru satisfacerea consumului propriu.
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în această analiză ne va interesa in primul rând faptul că morile cu a câta parte dln
la comerţul cu produse de morării, adică care este volumul producţiei

producţie participă
marfă:

Observăm că

din totalul morilor din com itat numai 7 au o anumită parte din
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producţie destinat1 pentru comercializare şi restul lucrează pentru satisfacerea ceri11ţelor

locale. Din cele

şapte

mori,

şase îşi realizează făina ,

pe care o

comercializează .

pnn uium,

şi numai una îşi destină produsele pentru comercializare, adică cumpără cereale cu scopul

de a vinde făina. în Satu Mare două din cele trei produc pentru comercializare şi una din ele
in proporţie de 90 %.
Luând în considerare cele trei modalităţi de producere amintite mai sus. în anul
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1906 deosebim şi între produsele măcinate trei categorii unele măcinate pentru a fi
comercializate, altele pentru uium şi în fine pentru consum propriu. În com1tat morile cu aburi
luând în considerare producţia şi dest1na~a acesteia, satisfac cerinţele locale. prelucrând
materia primă în proporţie de 59,14 % pentru uium, respectiv 4,22 % pentru consum propriu,
însumând 63,39 % din totalul producţiei. în Salu Mare producţia morilor a fost orientată în
proporţie de 98,88 % pentru comercializare, şi au fost prelucrate produse cerP.aliere de abia
1,15 o,~ pentru uium.
Analizând în continuare felul produselor agrare măcinate vom observa că morile cu
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aburi din comital au măcinat în proporţie de: 64,69 % grău , 12,92 % secară, 6.69 % orz,
10,72 % porumb. Morile din Satu Mare au măcinat aproape exclusiv numai grâu, în proporţie
de 93,62 %, secară 3,02 % şi porumb 3.47 %. Făina de secară având o mare căutare , a intrat
în atenţia conducerii „Morii cu Aburi S.A • Satu Mare. care o parte din utilajele vechi le va
folosi pentru măcina rea secarei, iar porumb măcina în Satu Mare numai Moara cu aburi
,Elisabeta" Fuchs & Klein. in afară de acestea o moară mai dispunea şi folosea o presă de
ulel.
Fondul de pensii a S.C .•Moara cu Aburi SA· Satu Mare în anul 1907 a fost ridicat
la 100.000 K. prin adăug area a 17 414 K„ deoarece: •. „ prin asigurări de fond de pensH
putem ajunge să ţinem salariaţii la o parte de orice fel de mişcări sociale sau revendicative ... "
Indică scopul măsurii oarecum neobişnite luate de conducerea societăţii. Scopul este clar
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formulat şi măsura este menită să protejeze societatea de pierderile mult mai importart
care survin în urma staţionării din cauze revendicative, pierderi care depăşesc suma alocată
fondului de pensii. în cursul anului 1907 se înfiinţează Casa de ajutor în caz de boală de stat
{betegsegelyzo) la nivelul oraşului, şi prin aceeaşi lege se desfiinţează cele existente la
întreprinderi şi instituţii , unele create încă din secolul trecut, incluzându-le în cele noL
infiinţ~te. S.C .•Moara cu Aburi S.A. • Satu Mare avea propria Casă de ajutor în caz de boala
pentru angajaţii săi încă din 1880. reuşeşte cu ajutorul guvernului şi a autorităţilor nou create
sa-şi păstreze propria Casă împreună cu fondu rile acumulate, 7188,69 K. şi
astfGI
muncitorii noştri sunt în situatia deosebită şi fericită de a beneficia de ajutor în caz de boală
nu numai de la Casa de ajutor de boală de stat, ci şi de la cea a intreplinde1 ii... prin aceste

.„.

măsuri sperăm să fi ţinem departe pe muncitori de . agitatori" fără suf/er56. în urma
mişcănlor sociale se constată o creştere a costurilor de producţie, incluzând şi salariile care

la suma de 141 ,596.79 K. cu 24.108 06 K. mai mult decât in 1905. se
la combustibil cu 40 %, impozitele se majorează cu 25 % şi numai aceste
două majoră ri ridica costurile faţă de anul precedent cu 28.178 K.
Se face din ce în ce mai mult o nouă criză de supraproducţie în industria morăntulu1
în urma căreia se constată o scădere în bunul mers al afacerilor încât în anii 1908-1909
profitul nu depăşeşte suma de 44.000 K , nivel de profit ajuns cu mult înainte de 1900
Scăd erea profitului ne indică o scădere a cerinţe lor pe piaţă, pe de altă parte cauzată de
semnele crizei de supraproducţie ce încep să se manifeste. precum ş1 de o scădere a
producţiei.
·
Se aduc cele mai noi utilaje continuu, în 1908 se cumpă ră un nou dinam in locul
celei vechi cu o capacitate mai mare decât a celei anterioare şi pentru magazia de cărbuni
un stivuitor de cărbuni pentru uşurarea încărcării şi depozitării combu stibilului precum şi
pentru a face maî rapidă deservirea cu combustibil a cazanelor.
ridică

în anul 1907 se

măresc preţurile

Înzestrarea mecanică (continuare) a morilor cu aburi din comitatul Satu Mare73
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în aceşti doi ani devidentul este numai de 12 K. faţă de 30 K din 1907. Afacerile
continuă să meargă din ce în ce mar prost, în 1909 "am putut pomi din nou producţia în a

doua jumătate a lunii august, după ce am fost nevoiţi să oprim instalaţiile cu mult înaintea

secerişului... şi am produs cu 100.000 q mai puţin decât Într-un an cu producţie medie„. "58,
criza econom ică se făcea tot mai simţită, astfel încât în 1910 S.C. "Moara cu Aburi SA" Satu
Mare în prima jumătate a anului macină 48.000 q grâu în loc de 115-120.000 q cât ar fi trebuit
în mod normal şi cu toate că in a doua j umătate a anului situaţia se redresează , ajunge în
imposibilitatea de a-şi plăti devidendul pe ac~uni, berealizandu-se decât un profit de 4.405 K
sumă care este trecută în contul anului următor59.
Evoluţi a

profitului S.C. „Moara cu Aburi S.A." Satu Mare între 1900 • 1910
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19 1

1910

~

4.405,03

IO profit I

44.721,72
44.703,16

1908

91.440,65
117.000.29

1906
62.484,17
62.142.19
61.439,80

1904
1902

57.829,88
58.449,61
59.563,83

1900

o
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lnanul 1908 .Moara cu Aburi şi
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a atins simţitor morile mai mici ca înzestrare şi capacitate
Valţuri - Gobl. & Markus" îşi în cete ază activitatea sub

această firmă şi trece în proprietatea lui Markus Marton sub numele de . Mârkus Mârton &
fia. Gozmalom" (Markus Mărton & fiu l Moara cu Aburi). Sub această denumire îş i continuă
activitatea până în 1911 când firma îşi încetează activftatea.
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demonstrată şi
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creşterea

numerică a personalului ocupat din industria morări tu l ui a crescu t intre 1880-1890 cu 35,58
% în intervalul dintre 1890-190 cu 23,53 % şi în primul deceniu al sec. XX. cu 13,37 %.
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Structura personalului din morile cu aburi din comitatul Satu Mare în anul 1906 76
În 191 O oraşul avea 7 mori cu un număr de 156 angajaţi60 din care cele 3 amintite
se numără în rândul morilor comerciale, in rândul întreprinderilor industriale. Existau 2 mori
care foloseau intre 6-10 muncitori şi al căror număr total în cele două întreprinderi se ridica
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la 19 persoane61
altă întreprindere avea 19 angajaţi iar S.C . • Moara cu Aburi S.A" Sa•
Mare avea angajaU în 1910 un număr de 110 persoane dm care: 10 funcţionari. 6 ma1ş1 m:..

o

muncitori62
în industria morăritului din comilaîul Satu Mare se aflau ocupaţi (individua :

angajaţi împreun<') în anul 1900 un număr de 75271 persoane, iar în anul 191 Oun numâm
84960 persoane. marea tor majoritate lucrând în micile întrepnnderi indtviduaie rurale cu,
număr de personal ce varia intre 1 şi 12 persoane. O concentrare mai mare se găseşte '
oraşele comitalului în care se găseau angajaţi in industria morăritului la 1900 un num~r·.
239 persoane reprezentând 31, 78 % iar fa 191 O un număr de 256 persoane reprezentând
30.15 % din totalul celor ocupati în acestă industrie în comitalu! Satu Mare Dintre aceştia·
celelalte oraşe ale comitatulu1 erau angaja~ la 1900 43.51 % iar 56.48 % în Satu Mare 1d
1910 în oraşele comitalului 39.06 % iar 60,93 % din angajaţi se găseau in municipiul SaL
Mare care lucrau în cele 7 întreprinderi de moră rit. Din întregul personal angaiat în indust:ia
morăritului din comital în municipiul Satu Mare lucrau în 1900· 17,95 %. iarfa 1910: 18,3H
dintre aceştia , iar la S.C ~ Moara cu Abun S.A." Satu Mare in 1900: 14,62 %. iar la 1910
12,95 % Dintre anga1aţii din industria morăritului din Satu Mare in 1890: 87,50 % în 1906
81.48 % la 1910: 70,51 % lucrau la . Moara cu Aburi SA: Satu Mare.
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ind. morăritului în comitatul Satu Mare în 1900·1910

Odată cu trecerea conjuncturii economice nefavorabile, cauzată de productia
foarte slaba a anilor precedenti, cu creşterea mare a preţuri lor cerealelor in ar~!
1911 afacerile S.C ~Moara cu Aburi S.A." Satu Mare sunt din nou prospere. materia prima
trebuie ad usă din alte comitate. Totuşi dup ă profitul realizat se poate împărţii un dev1dend de
16 K pe acţiune. Anul următor este c;i mai prosper cu toate condiţiile precare descnse în mod
foarte dramatic în darea de sea mă pe anul 1912: •... Se părea că va fi o recoltă de exceptie
dar timpul nefavorabil a distrus nu numai speranţele noastre ci şi a celora care au truart
pentru realizarea produselor pământului, a gospodarilor care credeau că rodul ce se prezintă
va asigura un venit mare şi sigur. De la mijlocul lunii august a plouat, cu mici pauze. aproape
continuu până la sfârşitul anului. împiedicând strângerea recoltei ce aştepta în cruci pe
câmp, iar treieratul mergea foarte greu fiind întrerupt de ploaie săptămâni în şir, drumurile
agricolă

erau impracticabile din care cauză transporturile eru imposibile ... "63_ Profitul de 65.286,80 K.
cu 3.555,80 K. mai mare decât în anul anterior, permite un devidend de 18 K. pe acţiune
Criza economică din 1913 loveşte şi industria morăritulu i dar nu în aşa măsură cum
a afectat celelalte ramuri industriale. Tarifele la transportul feroviar în cursul anului 1913 au
fost majorate de mai multe ori consecu ti v63 . Unele mori în timpul c rizei îşi sch imbă
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propnetarii din motiv că mulţi sunt în 1mpos1bil!tate de plată.•Moara Elisabeta" proprietatea
lui Fuchs Bertalan şi Kiein Miksa îşi schimbă proprietarii, noua societate . Erzsebet
G6zmalom • Printz & târsa" (Moara Elisabeta - Printz & asociaţii) cu 20 de angajaţi64, are
ca proprietari pe Printz Dezs6 şi Goldstein Adolf. Producţia morii nu este sistată nici în timpul
schimbării de proprietari. Produce pe lângă făină de grâu şi făină de porumb. în anul 1913 sarealizat o producţie în valoare de 500.000 K.64.
Totuşi criza se face simţită în industria morăritului prin căderea profitului. S.C .
•Moara cu Aburi S.A." Satu Mare realizează un profit de numai 29. 779,81 K. care faţă de anul
1912 prezintă o scădere de 35.501.99 K La situa~a creată se rnai adaugă şi inundaţiile care
au loc în comital, ceea ce a compromis total recolta, obligând societatea să se aprovizioneze
cu cereale din judeţele de dincolo de Dunăre la preţuri mari. Devidendul ce revine pe o
acţiune este de numai 8 K. de 4 ori mai mic decât in anul 1906. Este o scădere esenţială faţă
devenitul realizat in anii anteriori în decursul primului deceniu, dar important este că această
firmă in condiţii atât de grele ca cele ale anului 1913, când a pierdut pieţele din vest în
favoarea morilor comerciale de dincolo de Dunăre, care puteau furniza făină la preţuri mai
convenabile datoită preţului mai scăzut al transportului din acea regiune spre pieţele din
vest63, este capabilă de realizarea unui profit, ceea ce denotă încă o dală rentabilitatea
acestei antreprize.
Criza economică este urmată de izbucnirea războiului care va aduce greutăţi în
aprovizionarea cu materii prime a Intreprinderii Transporturile pe calea ferată stagnează din
cauza lransportului de !rupe şi materiale de luptă, aprovizionarea cu materie primă a

ntreprinderilor ca a\are devine o problemă secundară.
Faţă de celelalte întreprinderi industriale cărora războiul s-a dovedii a fi o
conjunctură economică fatală. S.C .• Moara cu Aburi S .A." Satu Mare devine oarecum
ravorizata de această conjunctură. Războiul cuprinzând întreaga Europă, a sistat

posibilităţile de export a intreprinderil"65 din care cauză reduce mult capacita.ţile de
oroduc\ie, devenind furnizoare pentru armată, chiar şi cu capacitatea de producţie redusă
realizează profiluri mari. Locul vechilor pieţe de export care asigurau venituri sigure .
societatea a găsii o clientelă mult mai sigură, care aduce venituri tot aşa de însemnate, statul
şi pr1n el armata, a cărei aprovizionare s-a dovedit o afacere rentabilă în ant.M 1915 S C
,Moara cu Aburi S A: Satu Mare nu prelucrează decât cereale procurate din imediata
apropiere. Cauza este transportul feroviar îngreunat p recum şi capacitătile reduse d~
oroducţie astfel că şi cantitatea de cereale produsă în comital este suficientă pentru
asigurarea unei funcţionări continue Pentru a putea depozita făina până când să ajungă să
fie transportată societatea construieşte un hambar cu o investiţie de 66. 780 K
Prin faptut că a devenit furnizoarea armatei. şi astfel şi-a asigurat o producţie
continuă. se realizează în 1915 un profit de 71 429,24 K. iar în anul următor de asemenea
un profit de 70,367 K. care permite un devidend de 20 K. Devidendul mai mic în 1915 pe
lânga o rată a profitului mai mare decât în 1916 este posibilă din cauza investiţiilor la care
recurge societatea în acel an, pentru asigurarea unei păstrări în cond~ii mai bune şi cantităţi
mal mari a produselor sale.
Proastele condiţii economice create de război , inflaţia în continuă creş tere ,
dezorganizarea producţiei agricole prin lipsa braţelor de muncă, face ca societatea să
inregistreze în 1917 un profit de numai 4.086 K. La sfârşitul războiului cauzele sus amintite
fac ca moara să lucreze numai cu 1O % din capacitate.
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„The Steam Mill" company from Satu Mare
(Summary)
ln 1869 the elite of Satu Mare. knowing that the railway will reach the fown decides
the setting of an enterprise: •The steam mill company. ls the first enter.prise ith industrial
feature from Satu Mare, based on eaw resources from the environs ofthe town. Since 1871
it had the railway, which ensures integration of its productsin the wares circuit.
The mii! used steampower (150 horse power), supplied by an aggregate (three
Cornwall boileres): the capacity was 50.000 - 60.000 quintals/yeae. ln 1884 the power.
through acquisition of new types of steam boilers. There were installed other installation for
cleaning of the flour. The increase of production makes necessary, in 1883, the construction
of a railway, in order to connect the mill to the railway system. The capacity multiplied of
almost three system. The capacity muliplied of almost three limes (66.831 quintals in 1880,
171 .506 quintals in 1883). lt was installed a new equipment, so the production in 1900 was
239.882 quintals. Through the rise of the mill it have increased the number of employees (în
1880-67, in 1900 - 112 employees). Comparing to 1890 the number of the milfs increased
and so the number of employees. ln 1890 în the town there were working two mllls, with 91
employees, in 1900 there were faur mills and in 191 O the town had seven mills.
The economic crisis 1913 and the first world war vili bring a dificult situation. After a
brief rehabilitation (as a resuit of the war suppltes) will continue !he agricultural
disorganization, because of the shortage of workes. The inflation and other factors will
contribute to a decrease of production, ceasing of small enterprises, so •The steam mili'
company works, at the end of world war, only with 1O % capacity.
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ANEXAI
Membrii fondatori

şi garanţii

S.C. ·Moara cu Aburi S.A," Satu Mare
(a• jelă lt nevek az 1867 - ben vâllasztott vârosi tanâcs tagja1)

1). Abrah8m Antal
1875 v.t 1876
1875 v.t
1876
2). Andre Ata1os
3). Antal Dâniel 1869 v.t 1875 v.t;ig.t
1876
1875
1876
4) Antal Krist6f
1876
1875 v.t
5). Bânyâsz Albert
1875 v.t
1876
6) Bartha Endre
1875
7) Bathy Karoly
1875
1876
6). Borbely Gyorgy
9). Boros Bâlint
1875v.t
10). Boszormenyi Andrâs
1875
11) Boszărmenyi J6zsef Dr.
1875 v.t;ig.t 1876
1876
1869 v.t
1875 v.t
12) BOszormeny1 Karoly
1876
1875
13) Bosz6rmeny1 Laszl6
14) Oebreczeny Ferenc
1875
1875 v.t
1876
15) Demidor fgnacz
1875
16). Densz Samuel
1876
1875
17). Doroghy Antal
1875 v.t
18) Erd6sy Vilmos
1875 v.t;ig.t 1876
1869 v.t
19). Farl<as Antal
1875
20) FefegyhBzi MihBly
21). Foch lgnâcz
1875 v.t;ig.t
1875
22). Frank6 PfJI
23) Freund Abrahâm
1875 v.t;ig.
1869 v.t
1875 v.t;ig.t 1876
24) FOlep Mihăly
25). GedO Endre
1875
1876
1875 v.t
26). Gillyen J6zsef
1875
27) Gyurits Antal
28) Haller Otto
1875 v.t
1876
1876
29) Heder Săndor
1875 v.t
30). Hel1elein Kăro/y
1875
1876
1875
31). Herman Mihăfy
1876
1875 v.t
32). Hermei Kâro/y
33). JfJk6 Mihăly
1869 v.t
1875 v.t;ig.t 1876
34). Jak6 Păi
1875 v.t
35). Jâk6 Săndor
1875(ca reprez. al· • Casei de
S.A• Satu Mare)
36) Jeney Gyorgy

37). Jo6 Ferencz
38). Kapusy Andras
39). Kat6 lstvfJn
40). Kerekes Zsigmond
41). Keresztes Andrăs
42). Kiss Gedeon

1875 v.t
1875
1875 v.t
1875 v.t
1875 v.t

1876
1876
1876
1876

1875,

1876

1869 v.t
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1869 v.t

43). Kiszely Kâroly
44). Kollonay Soma
45). Kolozsvâri Mihăly
46). Ko6s Gy6rgy
47). Ko6s Marton
48). K6rânyi Janos
49). Kovacs Ăgoston
50). Lehoczky Janos
51). Lengyef Endre
52). Lengyel Istvan
53). Lengyel Simon
54). Losonczi J6zsef
55). Madarassy Lâsz16
56). Makay Kăroly
57). Markovits Elek
58). Marton Bălint
59). Matolcsy J6zsef
60). Mâyer J6zsef
61 ). Nagy Bela
62). N6vak Antal
63 ). Novâk Kârofy
64). Papolczi Antal
65). Pefey J6zsef
66). Petrovits Antal
67). Petz Istvan
68). Polya J6zsef
69). Ro6s Gyorgy
70). Ruprecht Antal
71). Smotzer lgnâcz
72). So6s Janos
73). Steinberger Abraham
74). Sz. Tbrok Janos
75). Szaizer Janos
76). Szeizer Janos
77). Sze6ke Bâlint
78). Szerdahelyi Ăgoston
79). Sziner Janos
80). Sz6denyi J6zsef81). Sz6nyi Ferencz
82). Tegze Mihâly
83). Thury Mihă/y
84). Torok Istvan
85). T6r6k Janos
86). Unger J6zsef
87). Văsarhelyi Kâlmân
88). Vajay Kâroly Dr.
89). Visky Karoly
90). Wallon Ede
91 ). Wallon Henrich
92). Wallon J6zsef
93r Weisz Găspăr
94 . Weisz S.A.

1869 v.t
1869 v.t

1869 v.t

1869 v.t

1875 v.t;ig.t- 1876
1875 v.t
1876
1875 v.t
1876
1875
1875 v.t
1875 v.t
1875 v.t;ig.t
1875 v.t
1876
1875 v.t;ig.t
1875 v.t;ig.l 1876
1875 v.t
1876
1875 v.t;lg.t. 1876
1875 v.t
1876
1875 v.t
1876
1875 v.t
1876
1875 v.t;ig.t 1876
1875
1876
1875 v.t
1875 v.t
1875 v.t
1875
1875
1875 v.t
1876
1875 v.t
1876
1875 1876
1875 v.t
1876
1875
1875 v.t
1876
1875 v.t
1875 v.t
1875 v.t;ig.t 1876
1875 vt
1875 v.t
1876
1875
1875
1875 v.t
1876 m.â
1875 v.t
1876
1875.
1875 v.t
1876
1875 v.t
1875
1875 v.t
1875
1875 v.t
1875
1876
1875 v.t
1875
1876
1875
1876
1875 v.t
1875 v.t
1875 v.t
1875 v.t 1876
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ANEXA li
Acţionarii

S.C. „Moara cu Aburi S.A." Satu Mare
între
1869 -1895

1). 1). Ambrozy Antal
2}. Antal Krist6f - 1875, 1876
18
3). Antal Daniel 1869 v.t -1875 v.t;ig.t1876
4). Andre Alajos - 1875 v.t1876
5). Andre Gusztâv
50
6). Andre Gusztâvne
64
7). Asztalos Peter
8). Abraham Antal - 1875 v.t 1876
9). Balâzs Antonia 1880
10). Balâzs Terezia 1880
11). Barlha Endre - 1875 v.t1876
12). Bathy Karoly - 1875
13). Bărthory Jânos 1880
14). Banyasz Albert - 1875 v.t1876
15). Bekessy Geza
(ca repreyentant al oraş Satu Mare)
16). Beer Simon 1880
17). Berghoffer lstvân 1895
18). Bender Jânos 1890(m. âltal)
19). Benedikt Lip6t 1876
1
20). Binder Gusztâv 1880
21). Biro Lâszl6 ( hagyateka)1880 m.â.
22). Bokor Lajos 1880 m.â
23). Borbely Gyorgy - 1875- 1876, 1890
24}. Boros Bălint - 1875 v.t 1890
8
25). Văd. Boros Pâine 1890
4
26). Bossin J6zsef
27). Bosz6rmenyi Andras - 1875
28). ozv. Boszormenyi J6zsefne- 1890 (m.â)
6
29). Bosz6rmenyi Karoly 1869v.t -1875v.t1876
30). Boszormenyi Elek 1876
31 ). Dr. Boszormenyi J6zsef -1875 v.t;ig.t-1876
32). Boszormenyi Lasz/6 - 1875, 1876
1
33). Bulster Agoston 1876
13
34). Bulster Ilona 1876
35). Cseh Fâni 1880 m.â
36). Csorba Kâroly
37). Dar6czy Endre 1895
6
38). Debreczeny Ferenc - 1875
39). Debreceni Tkp. Rt.
80
40). Demidor lgnacz - 1875 v.t 1876
41 ). Dents lgnâcz
42). Densz Samuel -1875, 1876
43). Deutsch lgnâcz 1880
44). Dezs6ffy Emanuel (vegrendeletenek vegrehajtoi)1880
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45). Oier Lajos 1876
46). Domidovitcs Kâroly 1880- 1890 m.ă
47). Dorka Janos 1876
48) Doroghy Antal - 1875
49). o-zv. Duna lstvănne 1876 m.a
50). Ekker Mihăly 1880
51)Elbel Kăroly 1880 m. ă.
52). Ember Mihăly 1876
53). Erdosy Vilmos 1875 v.t
54). EltetO Efemer 1880
55). Elteto Ferenczne 1880 m. ă
56). Farkas Antal 1869 v.t- 1875 v.t ;ig.t-1876
57). Farkas Antal lfj.Dr.
58). Fazekas Gyorgy - 1889,
59). Fazakas J6zsef 1876
60). Ferenciu Săndor 1880
61 ). Felegyhăzi J6zsefne 1876
62). Felegyhazi Mihilly- 1875
63). Fetegyhâzi Pâl 1876
64). Fejer Zsigmond
65). Foch lgnâcz - 1875 v.t;ig.t
66). Frank6 Pat - 1875
67). Freund Ezekiel 1880
68). Freund Âbraham ~ - 1875 v.t;ig.t
69). FOlep Mihaly-1875 v.t;ig .t - 1876
70). Găspârdi Rudolf 1880 m.â.
71). Gedo Endre -1875. 1876
72). Gillyen J6zsof 1875 v.t
73). Gobl Jakab - 1877
74). Grosz Jakab -1876
75). Grosz lzsak - 1876
76). Groszman FOlop -1876,1890,
77). Gyări J6zsef - 1876
78). Gyulai Lajos - 1876
79). Gyulai Săndor 1876
80). Gulyas J6zsef es neje 1877 m.â.
81). Guth Hennan - 1876
82). Gyurits Antal - 1875
83). Haller Otto 1875 v.t1876
84). Haracsek J6zsef 1890 (m âltal)
85). Hatvânyi Peter 1880
86). Hămon J6zsef - 1889
87). Heder Săndor - 1875 v.t 1876
88). Helmeczy J6zsef
89). Hehelein Karoly - 1875, 1876,
90). ( R.K. gym. takarekintezete m.)
91 ). Herman Mihaly - 1875, 1876
92). Hermei Karoly - 1875 v.t
93). Homonnay Păi 1880
94 ). Horvăth 1895
95). Horvath Gusztâv

3
4

5
22

12

15
2

10

1
2

2
9
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96). lrgalmas mănăstire de maici
2
97). Jrgalmas intezet
14
96). lrsik Ferenc 1877
1O
99). Ignat Jânos 1880
100). Jak6 Pâl - 1875 v.t
3
101). Casa de Păstrare S.A 1875
5
( reprez. prin Jăk6 Săndor )
102). Jak6 Mihaly-1869 v.t 1875 v.t;ig.t - 1876
103). Jo6 lmre arval 1880
104). Jeney Gyorgy- 1875 v.t 1876
105). Jo6 lgnacz 1880
106). Jo6 Ferencz - 1875, 1876
107). Kabay Istvan 1876
3
108). Kat6 Istvan - 1875 v.t 1876
109). Kato Mihălyne 1880
110). Kanizsai Zsigmond
111). Kapusy Andras - 1875 v.t
112). Kâdâr Mihâly - 1889
113). Kenyeres Kăroly
114). ifj. Kenyeres Kăroly 1890
115) Kerekes Zsigmond - 1875 v.t1876
116). Keresztes Andrăs -1869 v.t
13
117). Kirilla Gusztav
(şi ca reprez. al Asocialei caritabile lrgalmas lntezet)
118). Kirnbauer J6zsef 1876
119). Kiss Gedeon - 1875, 1876
120). Kishalmi M. Lajos
121). Kiszely Karoly 1869 v.t - 1875 v.t;ig.t - 1876
122). Knopfler Albert 1895
20
123). Kohn Daniel 1880
124). Kollonay Soma - 1875 v.t 1876
125). Kolânyi Sândor - 1890
126). Kolozsvâri Agoston
127). Kolozsvâri Kăroly 1880
128). Kolozsvâri Mihâly - 1875 v.t 1876129). Komâmyik
1876
130). Komlosi Artur
1
131). Korânyi Janos 1876
3
132). Koos Gyorgy 1875
133). Ko6s Gâbor 1880
134). Ko6s Mârton - 1875 v.t
135). Ko6s Kâroly 1880
136). Kopossi Andrăs - 1876,
137). Kovăcs Arpâd 1876
138). Kovacs Bela 1880
139). Kovâcs Istvan 1876
140). Kovăcs Karmelia 1876
141). Kovăcs Agoston 1875v.t;ig.t
142). K6ranyi Janos - 1875 v.t
143). Konig Daniel -1890
144). K6peczy Sâmuelne
10
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145) Kov1 Sâmuel 1876
146) Kranzthor M6r 1890
147) Latzk6 Laszlo 1877
148) Lâzâr Mâtyâs 1876
149) lechner Antal 1879
150) Lehoczky Jtmos - 1875 v.t 1876
151). Lengyel Endre - 1875 v.t ;ig.t
26
152). Lengyel lmre 1880
153). Lengyel Istvan - 1869 v.t-1875 v.t;ig.t-1876
154). Lengyel Kâroly- 1890
6
155). Lengyel Endrânâ - 1890
156). Dr. Lengyel Mârton - 1880
157). Lengyel Srmon - 1875 v.t 1876
158). Lewlnger Samuel 1876
159). Losonczi J6zsef 1869 v.t;1875 v.t;ig.t. 187618
160). lfJ. Lo5onczy J6zsef 1890
1
161). Losonczy Jullanna 1876
162). Losonczy Sâmuel 1876
163). Littetzky Endre -1880
5
164). Lukâcs Antal 1877 m. ă .
165). Madarassy Lâszl6 - 1875 v.t 1876
166). Markk6 Ede
167). Maf<ay Kâroly - 1875 v.t 1876
168) Mandelbaum Samuel
4
169) Mari<ovil s Elek - 1869 v.t 1875 v.t 1876
170) Markovrls M6ricz 1880
11
171) Matofcsy J6zsef - 1875, 1876
172) Matvanyi Peter - 1890
173) Mârton Bâlint - 1875 v.t;îg t-1876
174) Mayer Ferencz 1880
175) Măyer lgnâcz 1880 m.â
176) Mâycr lzrael 1880
177). Mâyer Jozsef- 1875 v.t
178). Mayer lgnâczne 1880 m.a.
179). Mâyer Mariska 1895
5
180) Mâyer Salamon 1876
181). Metz Rudolf 1876
182). Mlhaly Kârolyne - 1890
183). Molnâr Mihâly 1876
184). Muszka Dânlelne 1880
185). Cs. Nagy Mlk16s 1890
186). Nagy B~la - 1875 v.t
8
187). Nagy Gyargy 1876
188). Nagy J6zsef 1877
4
189). Nagy Vincze 1877
190) Noeh Lajos 1876
191) Nov!Jk Antal - 1875 v.t
192) Novak K!Jro/y- 1875
193) Nuszer Dezso - 1889 ( felesege Toth Juliska)
194) Olchvany Eulâlia 1880 m.â
195) Ormos Gâbor 1890 m.âi
10
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196). Papp Antal 1880
197). Papp Dezso 1876
198). Papp Jănos - 1890(m. ăltal)
199) Papolczi Antal - 1875
200) Payko Bela 1880
201) Peley J6zsef - 1875 v.t 1876
202). Penyigei lmre 1880
203). Petz Istvan - 1875, 1876
204). Petrovits Antal - 1875 v.t 1876
205) Petrovits lgnâcz 1880
206). Pika Mik16s 1876
207). Pillich Gy6z6 1880
208). Polya J6zsef - 1875 v.t 1876
209). Văd.. Reich Andrăsne 1880
210) Rein Istvan - 1889
211). Reiter Jakab 1895
212). Rethy Sâmuelne 1880
213). Ro6s Gy6rgy - 1875
214). Rozenberg Adolf 1876
215) Rosenfeld Herman 1876
216) Ruprecht Antal - 1875 v.t 1876
217) Szaizer Janos - 1875 v.t 1876 -1889
218) Szatmăn Adolf - 1889
219). Szatmari Takarekpenztar
220). Szatmari szilcsipar Tă rsulat
221). Szatmamemeti thj. văros
222) Szasz Geza 1879
223). Szerdahelyi Agoslon - 1875 v.t 1876
224) Sziner Janos - 1875 v.t
225) Szlâvik Leona
226). Szabo Daniel 1876
227). Szabo J6zsef 1876 m.ă .
228). Szabo J6zsef 1876
229). Szabo Norbert 1880
230). Szekely Ferenc 1876
231 ) Szeizer Janos 1875
232). Sze6ke Balint - 1875
233). So6s Janos - 1875 v.t
234). Sz6denyi J6zsef- 1875, 1876
235). Sz6nyi Ferencz - 1875 v.t 1876
236). Serty Gyorgy 1880 m.a
237). Schonfeld Adolf 1880
238). Schwarcz Albert
239). Schwartz Săndor 1880
240) Spiegel Adolf
241). Smotzer lgnăcz - 1875 v.t
242). Stefanszky Laszl6 1880
243) Steinberger ÂbrahtJm - 1875 v.t;ig. t-1876
244). Sternberg M6r 1880
245). Sz Torok Janos - 1875 vt - 1890
246) Tabajdi LajOS

8

10

5

2
50

19

7

1O

4

5
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247). Togze M1hâly- 1875 v.t
248) Teilelbaum Herman 1877
1
249). Thury Mihaly - 1875
250). Toka Samuel 1877.
251 ). Tomer Mihăly- 1890
252) Toroczky lgnâczne 1880
253) Toth Jânos 1876
254). Toth Juliska(Nusser felesege) 1890
255). Toth Sândor
256) TOrok lstvân - 1875 v.t
257). T6r6k Janos - 1875
30
258). Tned Emil 1880
259). Trillhâz Henrik 1880
6
260). Vajay Kăroly 1875 v.t
26 1). Vajt6 Lâszl6 1890
262). Varga GyOrgy 1880
263). Vâczi Kâroly 1876
264) Vally Janos 1880
15
265). VâsArhelyi Kâlmăn - 1875
266). Vercbi Antal 1880 (şi ca reprez. al Asociaţiei pantofarilor din Satu Mare)
267). Dr Vinnay Arpâd - 1890
7
268). Vlskl Mihâly 1877
269). Visky Kâroty- 1875, 1876
270). Vlzler Mihâly 1876
271) Volkovits Jânos 1880
272) Wagner Lajos - 1890
273) Wallon Al::i1os - 1890
10
274) Wallon Ede - 1875, 1876
20
275) Wallon Henrich - 1875 v.t
276). Wallon Gyula Dr.
10
277) Wallon J6zsef - 1875 v.t
278). Weisz Gâspâr - 1875 v.t
279). Welsz Hermân 1880
280) Weisz Janos 1880
28 1). Weisz SA. - 1875 v.t 1876
282). Witt J6zsef 1880
283). Unger J6zsef - 1875 v.t
2
284). Unger Gusztâv 1880 (şi ca reprez. al Băncii "Casa de pastrare S.A." Satu Mare)
285). Unger Kâroly
286). Uray Gâspâr 1880
287). Zakariâs J6zsef 1876
288). Zsiga Mikl6s
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ANEXA III
Semnatarii listei de

subscripţie

pentru noile

acţiuni

emise în 1895 de

Se. "Moara cu Aburi S.A" Satu Mare
şi numărul acţiunilor

1 Ădâm Albert
2 Ackermann Antal
3 Adorjân Gedeon ifj.
' Andra Gusztâv
5 Antal Knstof
6. Ba~6 Gyula Dr.
7 Bartha Zsigmond (ref lk. Okorito)
o Bârâny1 Sandor
3. Bâlhy Szeren (Szeged)
10. Beer M6r
11 Beer Samuel
12. Benedikt Up6t
13 Bennschen Lip6t
14 Berghofer Istvan
5 Beszediti Vilmos
16 Boros Bâlint
17 Boros Ilona
18. Boros Zoltân
19 Boszin J6zsef
20. B6sz6rmenyi
21 BOsz6rmenyi Emil
22 B6szormenyi Lâszl6
23. Boszormenyi Sândor iij.
24. BOszorneny1 J6zsef (berendi)
25 Bosz6rneny1 J6zsefne Ozv.
26. Braun J6zsef (Potău)
27 Csero Zs1gmond
28. Oaroczy Endre
29 Deâk Kâlmân
30. Oeuls lgnâcz id.
31, Deuts M6r
32. Drucker Zsigmond (Micula)
33. Ekker Testverek (Sziget)
34. Elso magyar Juta-Fon6 es sz6v6gyar
35. Emerich livadar
36. Felegyhâzi Ferencne
37 Felegyhâzi Sândor
38 Farkas Antal
39. FarkasAntal ifj.

1
2
1

43
21
5

5
2

5
5

1
4

2
1O
2
6
4
2
1
2
5
1

3
1
2
2
1

2
2

2
4
2
2
1O

3
2
4
20

18

m~~~~~

2

41. Fejer Zsigmond
42. Fejer Zsigmond fi6k ilzlete
43. Fejes Istvan

12
6

44. Fekete Lajos (Livada)
45. Feldman Mârkus

subscrise

2
1

1
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46. Feldman Sandor (Satu Mare)
47. Fischer M6r
48. Fogarassi Lamdorf
49. Fogarassy Aurel
50. Fogarassy Zsigmond
51 . Frank6 Jânos
52. Frankl Mihăly
53. Galgoczy Lajos
54. Grosz Dâniel
55. Grosz Franckel es Leop Ezekiel
56. Gillyen J6zsef
57. Gluck Vilmos (Oraşul Nou)
58 Goldstein Adolf ( Bara Mare )
59. Groszman
60. Gutmann lgnâcz
61 . Gyene Istvan ( Porcsalma )
62. Hâmon J6zsef
63. Haberfeld Jakab
64 Halâsz M6r
65 Haller Otto
66 Helmeczy J6zsef
67. Hermân Mihâly
68. Horonyecz Antal
69. llk Roza (Seini )
70. lnâncsy Jeno
71 . lrsik Ferenc
72. Jak6 Endre
73. Jak6 Kâlmân
74. Jandrics Janos
75. Jankov1ts Jănos
76. Jo6 Ferenc
77. Kahăn lzidor
78. Kalocsai Zsigmond
79. Kappelmayer Frigyes
80. Kauffmann Jeno (Carei)
81 . Kaufmann David
82. Kaufmann Up6t ( Csenger )
83. Kelemen ? Dr.
84. Kellucz lgnacz ( Brxad )
85. Kepecs Herman (Satu Mare )
86. Kepecs Hermanne
87. Keresztes Andrâs
88. Kesztes Sândor ( Srget )
89. Klein Gyula
90. Klein G~ ula
91 . Klein lgnâcz
92. Klein M6ritz
93. Klein MenyMrt
94. Klein M6ricz
95. Klein Rudolf (Apa)
96. Klein Vilmos

2
4
4
5
5
10
2
7
2
5
20
2
1
3
2
2
20
2
2
20
20
20
2
2
5
20
2
2
1
2
1
1
2
2

10
2
2
2
2
1
1
20

1o
6
2
5
1

5
4
2
6
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97 Klein Vilmos (a 2 subscriere )
Koch Gusztăv
99. Kolozsvari Kăroly
100. Kolozsvâri Kâroly
101. Kovâcs Abrahâm
102. Kovâcs Eduard
103. Kovâcs Kâlmân
104. Kovâts Gyula
105 Kovats Albert
'06 K6rănyi Janos
1.7 Kolcsey Akos (Micula)
108. Kolcsey Boriska
109. Ko:csey Celluska
110 Kopeczi Sâmuelne văd .
111 . Krausz FGlop
112. Kuszner Albert
113. Lâzâr Adolf ( Racsa )
114 Levai Mihâly ( Baia Sprie )
115. LOvy J6zsef ( L1pău )
116. Leichemann Adolf ( Hafmeu )
117. Lenggyel Endre
118 Lengyel Kâroly
119 Lengyel Mârton Dr
120. L1tteczky Endre
121 litteczky Endre
122. Losonczi J6zsef
123. Losonczl J6zsef ifj.
124. Mâjer J6zsef Dr.
125. Mârkus Mâron
126 Mâyer Kârofy
127 Madzsâr Janos
128 Mandef lgnacz
129 Mandelbaum Samuel
130. Mand1s Janos
131 Markov1ts J6zsef ( Gerţa Mică )
132. Merz J6zser
133 Merza J6zsef ( Halmeu)
134. Merza J6zsefne
135. Meszlenyi Gyula (episcop R.k. Satu
136. Mlkes
137. Molnar Mihâly
138 Moskovits Efreim
139 Nagy Bela
140. Nagy Gyorgy
141 Nagy J6zsef
142 Neulander Kisterstverek
143 Olâh DezsO
144. Pâskudi lmre
145. Pâsztory Arkâd ( Bixad )
146. Peley J6zsef
147. Poszvek Sendor
~

2
1O
4
8
4
5
1
2
1O
20
5
1
1
1O
1

1
2
1
2
5
20
10
20
1O
4
20
2
2
10
2
1
1
4
3
2
2
1
1
Mare)

5

2
2

s
1
18
2
1
2
3
5
2
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148 Reiter Bela
5
149. Reiter Jakab
1
150. Reiter Jakab
10
151. Reizer Janos
2
152. SOcs J6zsef
2
153. Salyi Lajos ( Porumbeşti )
2
154. Scheffler & Reitet
2
155. Schik lgnacz
2
156. Schwartz Albert
20
157. Schwartz Albert
2
158. Schwartz Herman
1
159. Schwartz J6zsef { Satu Mare )
3
160. Schwartz Sămuel ( Apa )
2
161. Seppy Antal
7
162. Simon Lajos ( Porcsalma )
2
163. Sornogyi Ferenc
10
164. Stegman Mârkus
2
165. Stein (Stem?)Samuel
1
166. Steinberger
2
167 Steinberger Elias
2
168. Steinberger Herman
1
169 Steinberger Elemer
1
170 Stern Jakab
2
171 . Sz. Kereskedelmi es /par Bank Rt.
20
172. Sz. T5rok Janos
4
173. Sz. TOrok Janos
5
174. Szarka Andor ( Sătmărel )
2
175. Szatmarf Adolf ( Păuleşti )
2
176. Sz. Kereskedelmi es /par Bank Rt.
20
177. SzatrnârvannegyeiTkp Rt
5
178. Szatmâr văros torvenyhatosâga
100
179. Szatman Adolf ( Păuleşti )
2
180. Szatmân Termâny es Hifei Bank Rt. 10
181. Szatrntiri Tkp Egyesalet
95
182. Szatmarnemeti NtJpbank Rt.
50
183. Szabo Janos ( advocat )
1
184. Szabo Kâlmăn
1
185. Szeizer lstvân Dr.( advocat Satu Mare)5
186. Szentivănyi Gyula
2
187. Szier Imola
1
189. Sz6nyi Ferenc ifj.
5
190. Szonyi J6zsef
1
191 . Szonyi Mihâly
2
192. Szonyi Antal
5
193. Szoboszloi Sandor
10
194. Szuger Lip6t
5
195. Tabajdi Lajos
3
196. Tatolczy Gyula Dr.
10
197. Teitelbaum Herman
1
198. Toth Mor
4
199. Unger J6zsef
9
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200 Uray
201 Uray Gâspăr
202. Uray Geza
203 Vecsey Mikl6s bă ro
204. Vajay Endre (inginer,Siget )
205. Vajay lmre
206. Vajay Karoly Dr.
207 Valkovits Samuel
208. Vallyl Jănos
209. Vinnay Arpâd Or.
210. Wallon Ede
211 Wallon Fngyes
212 Wallon Gyula Dr.
213. Wallon Lajos
214. Welhaner lmre
215. Weihaner Samuel
216. Weinberger lgnacz
217. Weisz
( Agris)
218. Weisz Sândor
219. We1sz Albert
220 We1sz Mikl6s (Mâteszalka)

1
2

221 Zamnner Kâroly

5

1
2
2
1o
2
2
2
4
16
20
20
5
5
20
1
3
2
4
1
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ANEXA IV
S.c. " Moara cu Aburi S.A." Satu Mare

după

1915

1915... 16.,.17... Hl... 19„,20,„a..22„.23.„24„ 25, ..22„ .;z7.. 2a.„2s
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ambrozy J6zsef Dr.
1
5
Ambrozy J6zsefne
20
20
Ambrozy Sândor Dr.
Ambrozzy Sândorne
Antal Daniel
Antal Lâszl6 Dr.
Antal Laszl6ne
Antal Sândor Dr.
9
Asztalos Sândor
Belteky Lajos
Binder Gusztâv
7
7
Bodnâr Kâroly
Boros Lajos
Boros Zoltân
Br6czk6 Gyula
Cs. Majer Sândor
Czumbel Lajos Dr.
Dar6czi Endre
4
Deâk Kâlmân
1
Ehrmann Eszter
Farkas Antal Dr.
20 20
Farkas Antal Dr. ifj.
Farkas Antal ifj.
Fejes Istvan Dr.
2
Fekete Dezso
Fekete j6zser
Felegyhâzi Ferencne
Felegyhâzi Mihăly
Felegyhâzi Sândor
7
7
Frank Laszlo
4
4
GoblAlajos
Halczer Aladâr
Haller Ferenc
1
Hâmon Robert
27 27
Haraszthy Lajos
Harcsâr Geza Dr.
15 18
Harcsâr Gezâne
Helmeczy J6zsef (kiskoru)
Helmeczy J6zsef Dr.
Helmeczy Jozsefne ozv.6
6
Helmeczy Păi
Helmeczzy J6zsef ifj.
Herman Mihâlyne 6zv.
Homonnay Pâl
2
2
Horvâth Bertalan
30
Horvay Kăroly
lrgalmas Noverek
Jak6 Endre
4
4

5
20

9

5
20

14

5 5 5 2
20 20 20
9 14 9
1 1
1

2

2

2

9

9

9

1

1

1
3 3
20 79
9 9
14 14

9
1
3
3
20 20 20 20 20 20 20
2 6 6
9 9 9
9
14 14 14 14 14 14 14
10 10 10
20

2

7
20 20 20 20 20
10 10 10
2
20 20 20 20 20
69
110 110 110
110
13
13

4
1

1

20

20

11 11 11 11 11
20
20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 52 52
20
20 20
1 1

11

2
5
10

1

2
7
4

7
4

7
4

7 7
4 4

1
27

1
27

1 20 20

22

34

4

6

2
30

15
6

2

27 20 20

2
2
20 20 20
20 20 20
20
20 20

2
2
20 20 19
20 20 20
20 20

20
20
20
34 21 20 25 25 36 43
19 19 19 19 19 19
6 10 6
15 15 15 15 15 19
6 6 6
10 10 10
7
7
10
21 4 4
4
2 2 2
2 2 2
2
30 30 30 30 30
4
20 20 20 20
1

4
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44 44

19

6
6
7

30 30
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49. Jâk6 Săndor
2
2
50. Jankovits Jânos
3
51. Kanizsai Jeno
52. Keresztes Andrăs
26 26
53. Keresztes Endre (kiskoru)
54. Keresztes Endrene
55. Kishalmi Lajosne
56. K6tay Păi
57. Kovacs Gyula Dr. (Kanonok)
58. Lahotsinszky Bela
59. Lilszl6 Kăroly
60. Lechner Anna
61. Lechner Emma
62. Lehoczky J6zsefne
63. Lehoczky Lanos
64. Lengyel Alajos Dr.
20 20
65. Lengyel A lajosne
66. Lengyel Kăroly
20 20
10 10
67. Litteczky Endre
68. Litteczky Endrene
10 10
69. Litteczky Endre ifj.
70. Litteczky Erzsike
71. Litteczky lstvân
72. Lorincz Lajos
73. Lărincz Laszf6
74. Losonczi J6zsef
21 21
75. Losonczi J6zsefne
76. Losonczi Sărika
Mârtha J6zsef
78. Muhi Miklos
5
5
79. Nagy J6zsef Dr.
80. Nagy Lajos
81. Nagy Săndor Dr.
82. Nemes Bela
1
83. Nigriny Săndor
84. Nyisztor Zoltân Dr.
85. Pakocs Kăroly
86. Păskesz M6r
4
87. Paskuj lmre
as. Petho Gyorgy
2
89. Popolczay Zoltăn
90. Reitter Jakab
64 64
91. Rohacs Endre
92. Ronai Janos
93. Rosenberg lgnâcz
94. Rosenberg Rozi
95. Rosenberg Simon
2
96. Rosenberg Simon & fia ceg
. 97. Rosen feld Miksa
2
1
98. Rosenfeld Miksâne
99. Schwartz Albert
24

3
1
31

3

3
26

2
26 16 16 8
5
5
5
2
2

3
2

8

&1
20 20
20 20
20 20
20
20
1 1 1
1
1
3
3

20

1

1

10

3
20
31
10
10

20

10
10

20 20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15

10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
5
5

1
10 10
20
20
21
19

19
9

n.

1

1

1 1

5

4

4

~

2

2
59

59

51 51

2

4 4

2

2

3
1

14 14
1
19
18 18 18
20
20
20
1 1 1
20 20 20
20
5
5

4
2
2

3
1

2
1
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19
18

1

1

20 20
5

4

2

30 30
20
20
20 20
20
19
1

2
20
30
20 20 20
20 20
20 20 20
19 19 19
1
1 1
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100. Seffler Ferenc Dr.
101.Simon Janos
102.Stall Bela
103.Sz. Tkp es a Nepbank
100
104.Sz. Tkp egyesiJlet
105. Sz. Keresk. es iparbank
106.Sz.N Nepbank
51
107. Sz. R. K neptanitok egyes.
108.Szabo Janos
109.Szatmâri Nepbank
11 Szatmamemet1 Sz.k. v. 125
111. Szentgyorgyi Jordan Kâroly
112. SzepesiSândor
113. Szlăvi Dezso
114. Szucs J6zsef
115. Turner Albert
116. Unger Istvan
117. Unger Ulman Sândor 4
118. Uray Jeno
119. Vajay lmre Dr.
30
120.Vajay Kă roly Dr.
10
121. Vajay Ka rolyne
122. Vajay Kăroly ifj.
123. Vecsey Laszlo bâr6
124. Vereczy Antal
125. Wagner J6zsef
126.Wallon Gyula Dr.
127.Wallon Gyu lăne
128. Wallon Lajos
25
129. Wallon Lajosrie

o.

20 20

20

10 10 10 10
100 100 100 100
20
51
100
100
1
100
125 125 125

1

1
9
4

1

1
1

4

4

30 30
30 25

30
25

10 10

10

25 25
6

25

6

5
20 20 20 20
20 20

125 125

125
125
20 20 20
20
1
1
20 20 20 20
20 20
20
20
20 20 20

4

4

4

4
32 32 32 32
25 20 20 26 20
5
1 1
1
20
20
20 20
10 10 10 10 10
1 1
1
1
25 25 25 25 25
6 6
6 6 6

32 32 32
20 20 23
5
1 1
20
20 20
20 20 20
10 10 10
1
25 25 25
6 6

Note
1. Săndor VHmos, Nagyipari fejlodes Magyarorszâgon 1867-1 900, Ed. Szikra, Budapest
1954, p. 70.
2. Dr. Borovszky Samu, Szatmar - Nemeti monogrăfiâJa, p. 13, Budapest 1910.
3. Arhivele Statului. Dosar de firme nr. CCLXXV (in continuare Arh. Stat. D.f.).
4. Arh. Stat. : D. f. nr.: CCLXXV: Hird etm eny : 7089/1869 A debreceni Kir, e, b;
valt6torvenyszeknel 1869 augusztus 12-ân a tarsas cegjegyzekbe bekebelesztett a
kovetkezo ceg: . szatmari gozmalom târsulat•.
5. Arh. Stat. : 0.f. nr. : CCLXXV: Hirdetmeny: 7089/1869.
6. Arhivele Statului: Registru de firme sociale, voi. I; p. 19 (in continuare: Arh. Stat. Reg. f.
soc.).
7. Arh . Stat. : D,f. nr.: CCLXXV.
8. Arh. Stat.: Registru de procese verbale ale Consiliului Municipal 1867.
9. Dr. Borovsz~y Samu, Szatmâr - Nemeti monogrâfiâja, p. 15, Budape~t 1910.
10. Săndor Vilmos, op. cit. , p. 74.
11. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
12. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
13. Arh. Stat. : D.f. nr.: CCLXXV Adunarea generală din 27 iunie 1875.
14. vâlt6 leszâmitolas utjân hitelt nyerven.„
15. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV Adunarea generală extraordinară din 18 iulie 1875. Usta
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16. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV: Protocol încheiat între acţionarii garanţi şi Societatea Moara
cu Aburi S.A. Satu Mare: .Nyilatk6zat, 1876 nov. 22 A ;"Szatmâri Gozmalom târsulat" a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank- tol 125.000 Frt. erejeig vâlt6 hilelt nyerven, mely oszeg
felvetelere a fentemlitett Gozmalmi Tâsulat 1874 XII 6 a reszvenyesek kozgyUlese âltal hozot
hatarozat sa Foidmuvelesi es Kereskedelmi miniszter 22855/1874 sz. leirata s kozelebb a
Szatmârnemeti Kir. tbrvenyszek mint kereskedelmi birosâgnak 6244 sz. 1876 augusztus 28ăn tartott gyOlesen bemutatott alapszabâly szerint felhatalmazva es vegOI a hiteles
masolatban ide csatoll 65 tagu vâlasztmâny kozott kotott j6tallâsi szerdodes alapjan,
biztositva leven, alulirottak, mint a szatmâri gozmalom târsulat igazgat6 tanâcsai es ezen
văllalat vâlt6torvenyszâkileg bejegyzet alâirâsâval elfogadot s bârmelyikOk âltal kibocsâtot
forgatat es a pesti magyar kereskedelmi bank âltal leszâmitott vâlt6k pontos bevâltâsaert
ezennel onszemelzunkel es magân vagyonunk lekotese mellett egyikOk a mâsikert es mind
egyert J6t âllva vâlaltunk keszfizetoi minosegben egyetemleges ftzetesi kotelezetseget
miszerint ha a fent emlitett szatmâri G6zmalom Târsulat âltal bekOldott es leszâmitott vâlt6k
bârmelyike az elfogad6 szatmâri g6zmalom târsulat reszerol, a lejârat napjân pontosan be
nem vâltatnek, mi keszfizetoi minosegben felvâlalt egyetemes fizetesi kotelezetsegOnknel
fogva a leszâmitott vâlt6 oszeget, a lejaratt6t szâmitand6 6 % kamattal egyot a hitelezo pesli
Magyar Kereskedelmi Bank-nâl azonnal megftzetni tartozik.
Azon esetben pedig ha az elfogad6 Szatmâri g6zmalom târsulat vagyonaira nezve
csod eljârâs nyittatik kilelentjuk miszerint mindazon vâlt6k, melyek az elfogad6 szatmâri
gozmalom tarsulat âllal bekOldetven leszamitoltattak, lejârtnak tekintendok leven, ăltalunk
vălalt egyetemes keszfizetăi kotekezetsegunknel fogva szinte azonnat bevâlthatok es
kifizetoek leendnek. Kelt Szatmaron 1876 november 31. Alâirok az igazgatosag tagjai S.K.
17. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV Adunarea generală extraordinară din 18 iulie 1875.
18. Arh. Stat.: D.f. nr. : CCLXXV.
19 Arh. Stat.. D f. nr.: CCLXXV.
20. Anul comercial al morii este cuprins între lunile august-august.
21 R. Răpeanu , N. M ărutâ: Maşini şi instalaţii în industria morăritului, Ed. Teh. Bucureşti,
1965, p. 7-9.
22 Idem, p. 15.
23. Ibidem, p. 16.
24. Ibidem, p. 17, p. 94, p. 178, p. 187, p. 222, p. 228, p. 230.
25. Sândor V., op. cit. p. 88.
26 Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
27. Magyar Compass pe anul 1877, p. 64, Budapest 1878.
28. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
29. Debreceni Kereskedelmi es lparakamara Jelentese 1879-1880 evekben , p. 197,
Debrecen 1882.
30. Arh. Stat.: D.f. nr: CCLXXV.
31. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
32. Arh. Stat.: D.f. nr. : CC LXXV.
33. Am. Stat: O.f. nr. : CCLXXV.
34. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
35. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
36. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
37. Ath. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
38.Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
39. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
40. Am. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
41. Arh. Stat.: D.f. nr. : CCLXXV.
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43. A Debreceni Kereskedelml es lparakamara Jelentese, p. 112, Debrecen 1895.
44. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
45. M. Stat. H. A. Magyar szt. korona orszâgainak Malomipara 1906, p. 36, tb. li, Budapest
1909.
46. A Debreceni Kereskedelmi es lparakamara Jelentese, p. 114, Oebrecen 1890.
47. M. Stat. Koz. 1900 Nepszâmlâlâs, partea IV, voi. IX. p. 372-373, Budapest 1905.
48. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
49. Arh. Stat.: 0.f. nr.: CCLXXV, Adunarea generaiă extraordinară. Listele de subscripţie din
anul 1895.
50. Arh. Stal: D.f. nr.: CCLXXV.
51. M. Sat. Koz. Magyarorszâg Malomipara 1894-ben, p. 121, Budapest 1896.
52. M . Stat. Koz. A. Magyar szt. korona orszâgainak Malomipara 1906 evben. p. 62,
Budapest 1909.
53. M. Stat. Koz. A . Magyar szt. korona orszăgainak Malomipara 1906 evben, p. 61 ,
Budapest 1909.
54. Arh. Stat.: Reg. f. soc., voi. III, p. 223.
55. „Nepszava" 23 iunie 1906, nr. 149, an XXXIV, p. 7.
56. Arh. Stat.: 0.f. nr.: CCLXXV.
57. Arh. Stat: D.f. nr. : CCLXXV.
58. Arh. Stat. : D.f. nr.: CCLXXV.
59. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
60. M. Stat. Koz. 1910 Nâpszâmlălâs , partea li, voi. XLVIII, p. 641, Budapest 1913.
61. Arh. Stat.: Reg. f. soc., voi. III, p. 223.
62. M. Stat Koz. 1910 Nepszămlâlâs, partea li, voi. XLVIII, p. 1048-1049, Budapest 1913.
63. A Debreceni Kereskedelmi es lparakamara Jelentese az 1913 evben, p. 173, Oebrecen
1914.
64. Idem.
65. Arh. Stat.: D.f. nr. : CCL.XXV.
66. Arh. Stat.: 0.f. nr.: CCLXXV.
67. M. Stat. Koz. A. Magyar szt. korona orszâgainak Malomipara 1906 evben, p. 213.
Budapest 1909.
68. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV.
69. Arh. Stat: O.f. nr.: CCLXXV.
70. Arh. Stat.: D.f. nr.: CCLXXV, Listele de subscripţii din 1895.
71 . M. Stat. Koz. 191 O Nepszâmlâlas, partea li, voi. li, p. 641, Budapest 1904.
72. M. Stat. Koz. A. Magyar szt. korona orszâgainak Malomipara 1906 evben, tb. li, p. 3233, Budapest 1909.
73. M. Stat. Koz. A. Magyar szt. korona orszăgainak Malomipara 1906 evben, tb. li, p. 6061, Budapest 1909.
74. M. Stat. Koz. A. Magyar szt. korona orszâgainak Malomipara 1906 evben, p. 37,
Budapest 1909.
75. Cifrele din comital nu includ municipiul Satu Mare. includ numai cele trei oraşe. Carei.
Baia Mare, Baia Sprie.
76. M. Stat. Koz. A. Magyar szt. korona orszâgainak Malomipara 1906 evben, tb. IV, p. 89,
Budapest 1909.
77. Include şi Satu Mare: M. Sat. Koz. Magyarorszâg Malomipara 1894-ben, p, 32, Budapest
1896.
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Figuri ilustre sătmărene (li)
Dr. Titu Demian (1896-1958)
Claudiu

Porumbăcean

Fiind un partid cu o puternică influenţă în judeţ, Partidul Naţional Ţărănesc (P.N.Ţ.)
a avut în fruntea sa şi la Satu Mare personalităţi ilustre, cum ar fi Alexandru Breban, Mihai
Popovici şi Titu Oemian. Din aceste motive şi pentru a fi mai bine cunoscut cititorilor, am
decis să dăm spre publicare câteva date despre ultimul preşedinte al P. N.Ţ. filiala Satu Mare,
dr. Titu Demian (fig.1 ), avocat. doctor în drept şi om politic, luptător anticomunist şi exemplu
de moralitate, fiind un reprezentant de marcă al acestui judeţ, numele său aflându-se prezent
in mai multe lucrări oe specialitate şi enciclopedii româneşti şi maghiare 1.

Născut la 7 septembrie 1896 in comuna Dăneşti, satul Negreia2 (atunci satul
aparţinea

actualmente în judeţul Maramureş, Titu Demian se trage dintr-o
de ţărani înstăriţi, al cărei arbore genealogic (fig .2) coboară,
deocamdată, până în 1770 (anul naşterii lui Demian Alexa). De numele acestei familii se
famili e

comunei

Şişeşti),

românească

leagă şi prima şcoală românească din Negreia3.
Fiul lui Demian Atanasie (1859-1929), agricultor îmbogăţit prin comerţul cu vite, Titu
Demian urmează de mic toate treptele educaţionale, la fel ca şi fraţii săi (cu o singură
excep~e) ajungând student la Facultatea de Drept a Universităţii din Cluj, pe care o absolvă
in 19234, an în care vine la Satu Mare. unde practică avocatura. Obţine doctoratul în drept
şi se afirma ca un bun avocat, devenind membru în diferite societăţi şi asocia!ii, consilier

Juridic al Băncii .Casa Noastră" şi al Fabricii de vagoane .Unio"5.
Pe lângă activitatea sa profesională, dr. Titu Demia n a rămas cunoscut
contemporanilor săi şi parţial urmaşilor, prin faptul că a luat parte activ la viaţa politică a
oraşului şi judeţului Satu Mare, în calitate de membru al P.N . Ţ. Numele său este prezent,
alături de cel al lui Mihai Popovici, Alexandru Breban, ş.a. pe lista P. N .Ţ. Satu Mare pentru
alegerile parlamentare din 1927, fără însă a fi ales6.
Sfârşitul anilor '"30 ni-l prezintă pe Titu Demian în funcţia de vicepreşedinte al

organizaţiei Judeţene şi membru în Comitetul Executiv orăşenesc al P.N. Ţ 7. După căderea
guvernului Iorga (6 iunie 1932), ţărăn iştii revin la putere, iar pe plan local Titu Demian
îndeplineşte funclia de primar al oraşului Satu Mare în perioada 12 iunie 1932 - 18
decembrie 1933. În această postură confirmă calităţile sale şi se implică în probleme dificile,
reuşind redresarea situaţiei financiare a oraşului şi pavazarea unor străzi8.
Un moment foarte important din istoria organizaţiei judeţene a partidului s-a
petrecut la data de 3 mai 1936, când s-au desfăşurat lucrările Congresului judeţean al P. N.Ţ.
Satu Mare, eveniment ce s-a bucurat de participarea lui Maniu, Mihalache, dr. Lupu, ş.a.9.
Cu această ocazie s-a ales noua conducere a organizaţiei pe o perioadă de 2 ani, în frunte

o.

cu Titu Demian. secretar general fiind Ştefan Anderco 1 Noua conducere a rămas valabilă
(şi din cauza menţinerii altor congrese datorită condiţiilor istorice neprielnice) până la
Congresul partidului din 23 martie 194611 .
Protestând împotriva regimului carlist, Titu Demian semnează , alături de alţi
fruntaşi P. N .Ţ , Memorandumul românilor din Transilvania. adresat lui Carol al II-iea la 15
decembrie 193812. Anterior acestui moment, el dă dispoziţie tuturor organizaţiilor ţărăniste
din judeţ să voteze contra constituţiei cu ocazia plebiscitului din 25 februarie 193813.
Dictatul de la Viena şi anii celui de-al doilea război mondial au lăsat urme adânci în
rândurile populaţiei sătmărene. Cu toate acestea P. N. Ţ. îşi reia activitatea destul de repede
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şi deţine, pentru o scurtă perioadă de timp, majoritatea în conducerea judeţului Satu Mare14.
Sursa citată prezintă procesul verbal de constituire a Uniunii Democrate Române, datată 15
decembrie 1944, al cărei preşedinte a fost ales Titu Demian. Această organizaţie întrunea
membrii mai multor partide din judeţ, în vederea instaurării unei administraţii româneşti.
Într-un context mai mult decât dificil, foarte ostil din partea puterii, dar suspnut de
populaţie, la 23 martie 1946 P. N .Ţ. Satu Mare şi-a ţinut ultimul Congres, chiar în clădireain
care se afla {şi se află şi azi) sediul P.N .Ţ. , fiind proprietatea lui Titu Demian (autorită~le
locale comuniste nu au permis desfăşurarea lucrărilor într-un local adecvat). Congresul a
desemnat noua conducere P.N.Ţ. Satu Mare, Titu Demian fiind reales în fu ncţia de

preşedinte al acestei organiza~i15.
Fiind o persoană anticomunistă şi antitotalitară, el s-a opus sistemului sovietic pe
cale de instaurare, fiind un exemplu şi un fider în rândurile opoziţiei sătmărene, motiv penlru
care şi-a atras ura comuniştilor.
La alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 candidează pe lista P.N.T.; este
ales în ciuda fraudei electorale, fiînd ultimul parlamentar al opoziţiei din Satu Mare. semn
de protest faţă de alegerile falsificate de către Partidul comunist, Titu Demian refuza
prezenţa în Parlament. După ce a fost ţinta mai multor atacuri calomnioase din partea

în

politrucilor comunişti, dr. Titu Demian a fost arestat şi mutat cu domiciliu obligatoriu la Ciuf 16
unde va înceta din viaţă fa 29 aprilie 1958. întreaga avere i-a fost confiscată în momenluf
t

dislocării (10august1949)17 lăsând în urma sa doar o fiică, Maria, actuatmentecercetaiOa/9
la Academia Română în Bucureşti.
Numele său va rămăne înscris pentru totdeauna in paginile P. N .Ţ„ partid pentru
care a făcui tot ce i-a stat în putinţă, având convingerea că ceea ce face este bine pentru
acest judeţ şi locuitorii fui.
Historical characters from Satu Mare (l i}
Dr. Titu Demian(1896-1858)
(Summary)
Bom în 7 th of september, 1896 în the commune

Dăneşti,

viflage Negrera (now in

Maramureş county), Titu Demian (fig.1.) is the fast president of. P.N.Ţ. (Satu Mare branch),

before 1947. Advocate, master în law and political personafity, anticommunist fighter (fig.2),
Titu Demian îs a representative for county, his name being mentioned in a lot of speciality
works, în Romanian and Hungarian encyclopaedies.

Note
1. Vezi Lucian Predescu - Enciclopedia Cugetarea, Ed Cugetarea, Georgescu Delafras
Bucureşti 1940, p. 263.
Vârady Afadăr - Erdelyi Monografia, Ed. Gloria, Satu Mare, fa., p. 90.
Tank6czf Gyula - Satu Mare Văros Kâpes TOkre, Satu Mare, f.a., p. 140 şi 141.
2. O scrisoare a fiicei fui Titu Demian, Maria Demian, Maria Zaharescu Demian, care se
referă fa unele date personale din viaţa tatălui său, se află în posesia autorului.
3. I nformaţiile privind originea familiei fui Titu Demian se datorează amabilităţii domnului
director al Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare, V iorel Ciubotă , care ne-a pus la
dispoziţie o cronică a familiei Demian.
4. Lucian Predescu - QQ..QJ.t. , p. 263.
5. Vârady Afadâr, Berey Geza • QQ.cit„ p. 90.
6 . • Satu Mare", anul IX, nr. 26/26 iunie 1927.
7. Tank6czi Gyula - op. cit.. p. 141.
8. Ibidem, p. 14.
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9. Arhivele Statului Satu Mare, fond Aurel Popp, dos. 41 , fila 107-108 şi .Satu Mare" nr. 52/11
decembrie 1932.
10.•Dreptatea", nr. 127/28 ianuarie 1945.
11 .•Patria", nr. 36/1946.
12. Cornel Grad, Doru E. Goron - Un document despre situatia Transilvaniei la 20 de ani
după unire: Mermorandumul Românilor din Transilvania (Ardeal. Banat. Crişana. Satu Mare.
Maramureş). prezentat de fruntaşii P.N.Ţ. regelui Carol al II-iea la 15 decembrie 1938, în
A.MP. (Zalău), nr. XVIII, 1994, p. 390.
13. Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura Judetului Satu Mare. seria ConfidentialPersonafe (C.P.). dos. 1/1938, f. 4.
14.•Dreptatea", nr. 132/10 februarie 1945.
15. Idem, nr. 59/1946.
16. Arhiva A F.D.P.R. filiala Satu Mare.
17. Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura Judetului Satu Mare, dos. 32/1949, f. 64 şi

83.

Fig.1 Dr. Titu Demian(1896-1958)

https://biblioteca-digitala.ro

218

FAMILIA DEMIAN
1820 • 1930
CECJl.

TITUS.....,. ATANASIU t 1952
--i..EMil,
t 1952
DEMlAN ATANASIU
1795-ISRO

tOSlF {MARI~ (Chindriş Mihai)
fOSTF Jr.

fricâ

/

fiic~

i

1820 • i829

PRĂSINA

DEMIAN

ANA

ALEXA

~IULIA
MARIA

GHEORGHE ..... PĂRASCA
TERTULEA
SILVIA
TEODOR

MARIA
IOAN

~ATANASIE

GHEORGHE

SILVIA
VIOREL
GHRRGHE jr.
AUGUSTIN
VALERIA

VASrLE T 1858
ATANASIE
1859-1929

AUREL-=:::::::: V ASlLE
MARIA

Fig. 2 Familia Demian. Arborele genealogic

https://biblioteca-digitala.ro

Contribuţii

cu privire la integrarea evreilor
din Transilvania in viaţa politică şi religioasă
aRomâniei (1 918-1922)
Eugen GIUck
în istoriografia romllnească apare doar succint poziţia evreilor din Transilvania faţă
de rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, precum şi
Momentele procesului de tranziţie ce a dus la integrarea lor în realităţile României. De
regulă, se repetă hotărarea pozitivâ a adunării celor, originari din Transilvania, domiciliaţi în

81Jcureşti, ce a avut loc in primăvara anului 19191. Doar vag se aminteşte despre adunarea
de la De1 (1920), sau apar formulări festiviste2.
În realitate desfaşurările contemporane oglindesc poziţia precumpănitoare, dictată

de celebra maximă a profetului Ieremia. Reflectând acest cuvânt de ordine gaonul C . Sofer
preciza: „Este de datoria noastră a evreilor de a se ruga şi activa pentru binele acelei ţări ai
cărei cetăteni suntem şi de a servi propăşirea statului de al cărei orotec\ie beneficiem .. ·•3.
Condiţiile şi formele adaptării la situaţia creată în toamna anului 1918, îr mare
măsură erau

determinate de antecedentele mai îndepărtate şi cele apropiate. Nu putem uita

ca pe la 1700, se găseau in Transilvania doar vreo 1000 de e\rei. A urmat apoi, o

imigraţie.

secondată şi de o mare prolificienţă ceea ce a dus şi la creşterea ponderei lor în ansamblul
populaţiei. Primul val de imigranţi a provenit din cei expulzaţi din Viena (1672), şi alte
provincii habsburgice ereditare. Apoi, s-au reslmtit efectele legii din Moravia (1737) ce a
limitat dreptul la căsătorie doar la un singur fiu într-o familie. Ocuparea Galiţiei de Habsburgi
'1774). ~deschis drumul unui rezervor israelit şi spre Transilvania Deşi s-au emis repetate
prohibi~i ?-a p'odus în nord-vestul Transilvaniei o zonă intens populată de evrei
ln orima jumătate a secolului al XIX-iea s-a intensificat migraţia din mediul rural
şpre marile oraşe. mai ales în vestul Transilvaniei, iar mai târziu şi spre Cluj şi Satu Mare.
Populaţia evreiască a cunoscut şi un proces de emigrare spre Budapesta şi Viena. iar mai
lârziu, spre Statele Unite.
Conscripţia întocmită in anul 1919 în Transilvania a constatai 171443 israeliţi, iar la

recensământul din 1920. 181340 persoane, 3.58 % din totalul populaţiei4.
în prima jumătate a secolului al XIX-iea a apărut o restructurare socială în populaţia
evre1ascâ. O imagine concludentă ne ofera conscripţia comitalului Sătmar din 1848. Din cei

8862 evrei, 1427 erau domiciliaţi rn Carei, reşedin\a comitatului. Din persoanele active 42, 12
%se mai ocupau de comerţ, in multe privinţe modernizat, 16,49 % erau meseriaşi. iar 12, 75

%se ocupau de agricultură, reuşind să escaladeze prohibiţiile existente în acest sens5.
Evoluţia ulterioară s-a încadrat în general in aceste tipare. Doar naşterea unei
intelectualităţi numeroase a modificat întrucâtva structura amintită . Este semnificativ faptul
că in anul şcolar 1913-14, în 42 de licee din Transilvania învăţau 1833 elevi israeli~i (12, 78

10)6
Structura de bază a evreilor din Transilvania a fost comunitatea. În sânul for însă sau cristalizat mai multe curente. Cel reformist a fost îmbrăţişat in special de descendenţii
primelor două valuri de imigranţi, având ca promotor pe rabinul Aaron Chorin din Arad ( 17871844 ). În norsul şi nord-vestul Transilvaniei au precumpăni! elementele ortodoxeconservatoare. În sânul lor s-a resimţit şi infuenţa hasidică, o variantă a pietismului,
oromovat în primul rând de rabinul Eleazer Teitelbaum (1788-1855), rabin la Sighetu
1
.1armaţiei. La fel, in scaunul rabinic din Satu Mare, creat pe la 1850, apare luda GrOnwald,
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de orientare hasidică

militantă.

O influenţă

hasidică

s-a

resimţit şi

la Oradea, Teiuş, Cluj, Dej,

Tăşnad etc. 1.
În urma congresului evreiesc din 1868 comunită~le s-au divizat după orientare in
structuri deosebite, unele dintre ele s-au schimbat În anul 1920, în Tr~nsilvania funcţionau
23 comunităţi neologe, 80 ortodoxe (inclusiv hasidice) şi 8 statusquo. Acestea din urmă nu
s-au raliat la organizaţiile ortodoxe şi neologe, rămânând autonome pe baza statuetelor
aprobate înainte de 1868. Pe parcurs însă, s-au apropiat de cele neologe. Ortodocşii aveau
cca. 135000, iar celelalte categorii cca 46.000 enoriaşi. Rela~ile dintre ortodocşi şi neologi
erau viciate.
În cursul secolului al XIX-iea şi la începutul celui următor, în sânul evreimii s-a
derulat un proces de maghiarizare ceea ce a făcut ca în 1910, 73,3 % să declare limba
maghiară drept cea maternă . Procesul a fost practic desăvârşit în unele părţi ca Arad şi

Timişoara, idişul menVnându-şi influenţa în co~ul nord-vestic al Transilvaniei8.

în 1867, parlamentul ungar, inclusiv cu voturile româneşti, a legiferat emanciparea
a evreilor ceea ce le-a deschis accesul în viaţa politică şi le-a întărit pozi~ile in
cea economică. Legea, însă, în practică nu a soluţionat toate problemele. Astfel, cultul
israelit a intrat în rândul celor recepta (catolică . luterană , reformată , unitariană , ortodoxromân şi sârb), abia în 1895. Autonomia ei similară cu a celor recepte (exclusiv cato!icil)
până în 1918, nu a fost leg iferată. nu în ultimă instanţă din cauza diferendelor interisraelite
Mutaţia intervenită în limba maternă a majorităţii evreilor a fost secondată adesea de
asimilare în rândul maghiarilor. Ca urmare evreii apar între susţinătorii şi chiar execu1an~i
politicii oficiale contrară românilor transilvăneni.
După anul 1880, mai ales în urma procesului de la Tiszaeszlar în care câţiva evrei
au fost judecaţi pentru imaginarul omor ritual, s-a înviorat antisemitismul. După efemerul
partid antisemit al lui lstoczy Gyozo, începând din anul 1894, Partidul Popular a stăruit pentru
măsuri limitative la adresa evreilor. Nu putem ignora nici poziţia negativă de pe acum, a lui
Octavian Goga, Alexandru Vaida-Voevod etc. Acesta din urmă, trecând cu vederea începutul
cetăţenească

mişcării naţionale evreieşti, le atribuia în bloc veleităţi maghiarizatoare9.
Toate acestea nu au putut împiedica convieţuirea paşnică a oamenilor simpli.
Astfel, in 1877-1878, nu puţini evrei din Transilvania au donat pentru suferinzii armatei
române 1o. Nu a fost rar nici cazul semnalat cu ocazia edificării bisericii ortodoxe-române din
Tăuţ (1888), figurând printre ctitori şi 5 evrei11 .
În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, se întrezăresc tendinţe accentuate ale
conservării identităW evreieşti, chiar în mişcările presioniste. Printre israeliţii religioşi care au
întemeiat cartierul . Mea Shearin" din lerusarrm au figurat şi câţiva transifvăneni12. Aici, s.a
grupul celor de la Satu Mare, creaţie a familiei rabinice Teitelbaum, existent şi
aZJ·13.
evidenţiat şi

Au apărut organizaţii ortodoxe locale care vedeau esenţa identităţii în respectarea
preceptelor rituale înscrise în .Sulchan-Aruh". Printre ele amintim .Tlferes bathurim·. cu
organizaţii mai mari la Oradea şi Seini (1896} precum şi .Agudat Israel" având în 1910,
numeroase filiale. Asociaţia .Machiske hadas• avea aderenţi în 8 comitate ardelene etc.14
Printre promotorii acestor idei a figurat şi juristul Ioan Ronaî din Blaj, care împreună cu al~
lideri insista în 1883, printr-un memoriu publicat in .Siebenbiirgische Israelit" din Alba Iulia
pentru creşterea conştiinţei iudaice 15.
De fapt, începutul sionismului în Transilvania este legat de numele lui Ioan Ronai
(1849-1919), el însuşi participant la primul lor congres mondial din 1897, întreţinând

corespondenţă şi cu fondatorul mişcării, Theodor Harz116. Din datele disponibile reiese că
mişcarea natională evreiască

s-a

făcut simţită

la Cluj, iar prima
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Sibiu, după o conferinţă a doctorului Ronai {1897) 17. Au apărut apoi organizaţii la Cluj
(1899), Oradea (1904), Bistriţa etc. La Satu Mare mişcarea avea în frunte pe prim-rabinul
Iordan, însumând în 1908, 280 membri. Alte organlza~i au apărut la Sighetu Mannaţiei, Baia
Mare, Carei. Târgu Mureş, Făgăraş, Sfântul Gheorghe şi mai ales Timişoara. În 1913 doi

delega~ transilvăneni au participat la congresul mondial sionost18. Sume importante au fost
rolectate pentru .fondul naţional", chemat să faciliteze imigraţia în Palestina19.
Mişcarea sionistă

s-a

pronunţat

împotriva

asimilaţionismului, deşi

emigrarea era

văzută ca soluţie pentru evreii din ţările unde egalitatea lor cetăţenească nu a fost legiferată .

Baza poziţiei sionismului local a constituit cartea lui Ioan Ronai, publicată în 1897. Ideile
respective au fost propagate de un număr de gazete ca .Ahavat Zion· din Sighetu Mannaţiei
(1908), Erdelyi Zsld6 Lapok din Cluj {1910) etc.
Apariţia sionismului a fost combătută de asimilaţionişti. Gazeta .Egyenloseg·,
răspândită şi în Transilvania replica cu titlul . Nu cerem din noua patrie". Iacob Gabel,
directorul gimnaziului din Oradea. combătea sionismul de pe poziţii mesianistice - ortodoxe.
Rabinii ortodocşi transilvăneni au boicotat chiar şî congresul . Mizraki" {1904), care căuta
lmbinarea ortodoxiei cu sionismul. Demersurile rabinului Moise Glasner din Cluj au
delerminat abia pe la 191 Oadeziunea unul mic număr de enoriaşi la această mişcare20.
Ar fi greşit însă să credem că, chiar şi asimilaţia maghiară ar fi însemnat, o
renunţare totală la identitatea evreiască , fapt contrazis de realizările comunitare pe tărâm
cultic, cultural şi filantropic.
Izbucnirea primului război mondial a supus şi pe evreii din Transilvania la sacrificii
mari. La Satu Mare din cei 277 contribuabili al comunită~i statusquo până la 1 septembrie
1917, 160 au fost mobilizaţi (58 %). Dintre ei au căzut 9 iar 11 au fost luaţi prizonieri. La
Târgu Mureş în cursul războiului din cei 280 mobilizaţi au murit 4821. Au apărut probleme ca
asigurarea alimentaţiei rituale a militarilor (în regimentul 13 infanterie 40 % din efectiv erau
israeliţi) sau asistenţa refugiaţilor din Bucovina şi Galiţia de groaza atrocităţilor antisemite,
comise de trupele ţariste. Acestora s-a adăugat şi refugiaţii din Maramures şi Ugocea în
1914-15, atinse de ofensiva ţaristă. Nu s-au dat uitării nici coreligionanl prizonieri luaţi din
armatele rusă şi română22.
După izbucnirea războiului s-a dezvăluit un val antisemit, pretextând că evreii se
sustrag în special de la serviciul de pe front, iar excrocheriile furn izorilor armatei au fost
atribuite lor. S-au produs agitaţii şi împotriva refugiaţilor. Consiliul municipal Cluj în 1915, a
pretins măsuri, mai ales unii nu au avut curajul să se întoarcă la căminele lor, creându-se şi
o problemă de perspectivă23. Proteste vehemente au stârnit în 1918, raziile operate la Satu
Mare, Sighetu Marmaţiei, Valea lui Mihai, chiar şi în sinagogi în zile de sărbătoare ,
Invocându-se urmărirea dezertorilor şi speculanţilor24.
Climatul amintit a determinat tot mai mulţi evrei să se orinteze spre sionism. La
Timişoara un rol organizatoric major l-a jucat Alexander Marmorek (1865-1923), mobilizat ca
medic militar. Au luat naştere noi organizaţii şi în general a crescut numărul membrilor25. O
activitate deosebită s-a conturat în rândurile tineretului la Satu Mare, Sibiu, Timişoara etc. La
Sibiu s-au organizat serate pentru militari. S-a intensificat activitatea culturală la Cluj,

Timişoara , Lugoj, Beclean etc.26.
În aceste condiţii se găsea evreimea din Transilvania în momentul prăbuşirii
monarhiei habsburgice şi izbucnirea mişcăril or revoluţionare în ultimele zile ale lunii
octombrie 1918. În timp ce în oraşe ca Arad, Oradea, Cluj, şi evreii au aclamat revendicările
democratice, în unele locuri situaţia lor a devenit critică. în condiţiile războiului s-a produs o
lipsă de mărfuri, agravată şi de discriminarea ţăranilor în distribuirea produselor raţionalizate.
Atmosfera tensionată a determinat în unele locuri ca persoana băcanului să se confunde cu
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.speculantul" ş1 datorită ponderii evreilor în rândurile lor cu "jidanu1· La Prundul Bărgăulu 5·
a pretins ca evreii sa plece în termen de 24 de ore. La Nădaş (comitalul Arad) au fosl
devastate băcăniile evreieşti. Excese sau produs la Năsăud, Aleşd etc.27.
în condiţiile date au apărut timide încercări de autoapărare . În realitate, doar i~
comitalele Sătmar şi Maramureş s-a obţinut vreun rezultat. Astfel, la Cătalenl o formaUe oc:
20 voluntari, a reuşit să curme excesele. Acţiuni similare au avut loc la Crasna. Sărmăşag~
câteva sate în preajma Şimleului-Silvaniei28.
În urma prăbuşirii aparatului de stat ungar s-a evidenţiat că factorii decisivi in
Transilvania au devenit Consiliile Naţionale Romane, cel central din Arad funcţionând în luna
noiembrie 1918, ca un veritabil guvern. Activitatea lor s-a concentrat în jurul pregătirii şi
înfăptuirii Marii Adunari Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, care a proclamat
unirea Transilvaniei cu România. În urma acestui act istoric a luai fiinţă Consiliul Dirigent la
Sibiu, ca guvern provincial. Jurisdicţia lui in primăvara anului 1919 s-a extins şi asupra
vestului Transilvaniei iar în august şi asupra Banatului. Unirea a fost consfi nţită de corpul
legislativ din Bucureşti, iar pe plan internaţional de tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920.
În acelaşi timp. s-a impus aplicarea revendicărilor democratice materializate in
rezo luţia de la Alba Iulia, inclusiv referitor la drepturile minorităţilor naţionale şi llbertate:a
cultelor În acest context încă de la începutul lunii noiembrie principalii lideri ardeleni au
considerat de necesar d istanţarea de antisemitism. în pragul evenirnentelor Vasile Goldiş a
elaborat o lucrare declarând antisemitismul un produs al forţelor negative pentru progresu
uman29. într-o declaraţie, publicată in gazeta „Aradi Kozlony" la 17 noiembrie 1918. a
din nou antisemitismul. Ştefan Cicio Pop a respins acuzaţia privind Intenţia

co m bătut

expulzării evreilor30. Mai mult, a fost stopată încercarea unui oarecare Tr. Nicolau de a
strecura în gazeta .Românul" articole antisemite31. într-adevăr in Transllvania problema
cetăţeniei evreilor, ca urmare a drepturilor câştigate anterior. nu a apărut pe rol. Ag1ta;1a
antisemită, in special influenţa aderenţilor profesorului Cuza, în Transilvania s-a resimţit doar
mal târziu.
Analizând evoluţia populaţie i evreieşti din Transilvania este clar că era exclusa
formularea globală a poziţiei lor în contextul încadrărilor lor in viaţa politică , culturală ş1
religioasă a României.
încă de la începutul lunii noiembrie 1918, mişcarea naţională devine principalul
factor polibc al evreilor. La 10 noiembrie la Tim1şoara a avut loc o mare adunare in care
vorbitorii (E. Vermes şi I. Dohany) s-au pronunţat din nou împotriva asin1ilaţionismulu1
practicat în trecut şi pentru recunoaşterea evreilor ca minoritate naţională. S-a ales o comisi~
compusă din 15 persoane cu sarcina de a organiza consiliui naţional evreiesc din Banat. Oe
asemenea au salutat „caminul naţional" în Palestina, in conformitate cu declaraţia Balfour
Gazeta .Mântuirea" din Bucureşti a apreciat că sioniştii au obtinut la Timişoara o adez1uneck
75%32
O rganizaţia e vreiască din Banat în zllele următoare, a fuzionat cu Uniunea
Naţiona lă Evreiască din Transilvania, înfiinţată la Cluj la 20 noiembrie 1918, având ca
pre şedinte pe avocatu n he0do( Fischer. „Scopul aces tei org-anizatiL es!e .ca prin fo~a
evreimii să i se asigure toate drepturile care nu pol fi refuzate nici unui ~·. sublinia rezoluţia
votată. Au apărut ş i organele de presă ale uniunii "Uj-Kelet• din Cluj (1918-1940}şi „Neue
ZeitA.Jjkor" din Ttmişoara- (1920-1 940).
Hotăfârea uniunii a fost bine primită de forurile româneşti traf'lsilvănene. la 11
dec~mJ:>rie ,1 9.1 8 , „Uj-Kelet" cit~ ;:idresl!I Gonsiliului Naţion~I din p uj, care aprecia „poporul
evreu ca natiune liberă".
În- ~erct.1r:ile evreieşti au fost aprt;?ciate la_ rân<;lt:1,l lor măsurile luat-e împotriva
exQeselor din provincie. În fondul Consili ul ui :Naţional Român din-Alba, găsim documente
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i ului s;u fost

despre implicarea acestuia în soluţionarea unui număr de 12 plângeri evreieşti. Aici e locul
să amintim că în Şilindia Uudeţul Arad), în garda naţională a servit şi un evreu, ulterior

oar în
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clujene34.

decorat33 .•Mântuirea" la 16 februarie 1919, avea aprecieri pozitive la desfăşurările
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în perioada următoare, iniţiativa uniunii a întrunit adeziuni locale35. La Sibiu, a luat
fiinţă Consiliul Naţional Evreiesc36. La Dej, la 7 decembrie, 300 participanţi au constituit o

grupă locală. Hotărâri similare au fost luate la Târnăveni. În ciuda unor greutăţi create de
de război din primăvara anului 1919 şi alte măsuri de securitate, până la începutul
anului 1920 in cadrul uniunii s-au integrat 15 asociaţi i, 45 grupe şi 24 comunităţi
situaţia

~o.

religioase37.
În realitate. ea nu a putut cuprinde decât parţial evreii din Transilvania. Multe
comunităţi, ca de pildă cea din Arad, au considerat uniunea ca improprie pentru
înmănunchearea tuturor organizaţiilor considerând prea puternice deosebirile existente intre
ele. A eşuat deocamdată şi misiunea rabinurui Schorr din Bucureşti care propunea integrarea

te în

transilvănenilor în cele existente în Vechiul Regat38.

atea
ii au

poziţiei evreilor din Transilvania şi în primul rând a uniunii faţă de hotărârea de la Alba Iulia.
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Presa

românească şi

mai ales, liderii politici au

urmărit

cu mare interes conturarea

Astfel, „Patria", oficiosul Partidului Naţional Român. a publicat un reportaj despre adunarea
unui grup al evreilor ardeleni, domiciliaţi în Bucureşti, la 18/31 martie 1919. Moţiunea lor
exprima adeziunea la hotărârile luate la Alba Iulia. Ei au decis promovarea unei acţiuni care
să ducă la aderarea explicită a comunităţilor din Transilvania. Moţiunea a fost prezentată la
Bucureşti lui Mihai Popovici, membru al Consiliului Dirigent, urmând ca o delegaţie să plece
la Sibiu, pentru a prezenta documentul lui Iuliu Maniu, în calitate de preşedinte al amintitului
for şi apoi, să cutreiere Transilvanîa39. Nu există însă informaţii ulterioare despre activitatea
lor.
în tot cazul, încă de la sfârşitul anului 1918, organizaţiile evreieşti au statornicit
legături cu autorităţile româneşti care au luat fiinţă . .,Telegraful Român" în câteva numere a
relatat faptul că la primirea generalului Moşoiu la Sibiu în decembrie 1918, au fost prezen~
oficialităţile comunităţilor evreieşti locale. A vorbit şi un ofiţer evreu cerând scut şi ocrotire
pentru conaţionalii săi. În răspunsul său generalul a asigurat această ocrotire până ce „nu
jignesc aspiraţiile neamului românesc". Preşedintele comunităţii a reiterat că .israeliţii sunt
pretutindeni supuşi credincioşi ai ţării care îi ocroteşte". Cu ocazia recepţiei oferite la Sibiu în
cinstea generalului Berthelot la începutul anului 1919, reprezentantul Consiliului Naţional
Evreiesc a regretat că conaţionalii săi în general nu ştiu româneşte , dar se vor sili să o

inveţe40. Intrarea armatei române în aprilie 1919 în Oradea. a prilejuit acte de simpatie. La
primirea oficială au participat şi notabilităţile evreieşti 4 1. O atmosferă.simîlară a dominat şi la
Satu Mare.
Vizita regelui Ferdinand şi a reginei Maria în mai 1919, a prilejuit manifestări de
loialitate. La Oradea ei au fost bineventati de rabinul ortodox Beniamin Fuchs, cerându-se
s4veranului ~ă-i_i_mpărtăşea_sca ajn wot~cp~ lui .regală ii:i ·asijlurare'l dreQtliri!oryrriane-§i
civice. Presa ;;i relq,t(!f'lâ .solemnităţi .Prezen'â qe1~gat}ilor iâsra~tile ortodoxă Şi nE::!olog~f. La
C!r_
ei Ja~ prim ir~- a _fost
faţă d~t~i~ţia ev;e.ilctrjQcainrct.
B~s!ţ~a/~g~I~- prlr;11~\~
delegaţie CGm,u 9.iţ_aFă4~. L.a întoarcer.e au fost sall!taţi ~~ p_reş,edfnt~~ cqmunit<'M.ii d.in. Si_ţliu

sa2
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Dr. l.tilius Schwattz13. La-Hna:uguFarea universităţii din Eluj ~192orrabihal Moise Glasaer
vorbiM "in numele ·ambelol'lcomuniU\ţi s-a ex.primaCî'l'l sensul'ca.q>0po:rul 1nos:tru. n!;LVa
-rămâne> îh .aceast-ă ţară--în anna..nici one1 naţionalităţi 'în privinţa ac.omodărîrla ·sita a ţi a

creată ... şi va satisface cu credinţă şi dăruire ot91igaţiile·sale:faţă de stat..:·"44. -· _
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Un moment însemnat L-a c~nstituit depunerea jurămâ'.n1ulur de. c[edinţă 1Hn partea
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oficialităţilor aparatului de stat La Alba Iulia toţi au depus jurământul, fără deosebire de
naţionalitate şi religie. La Timişoara majoritatea s-au încadrat în rândurile oelor care au
prestat jurământul. La Oradea mulţi, între care evrei, au subscris jurământul sau declara\ja
de fidelitate. Dat fiind situa~a dezastruoasă a aprovizionării în Oradea, un grup de oameni de
afaceri evrei, înzestraţi cu paşapoarte noi, a plecat spre a achiziţio11a mărfuri. Cea mai
importantă iniţiativă a fost condusă de Nicolae Ullman care era investit cu un acreditiv de
1.000.000 coroane.
Au fost statornicite contacte oficiale şi la nivelul comunitar. Astfel, comunitatea din

Arad a tradus în româneşte statutele sale pentru informarea autorităţilor45.
Contactele intre reprezentanţii evreilor şi Consiliul Dirigent (1919-1920) sunt pu~n
cunoscute din cauza distrugerilor survenite în fondul arhivistic şi raritatea relatărilor de
presă, ele de regulă având caracter confidenţial. Din gazeta .Mântuirea· din februarie 1919,
reiese că o delegaţie a Uniunii Naţionale Evreieşti l-a vizitat pe ministrul plenipotenţiar Vasile
Erdelyi în legătură cu difuzarea presei străine. Se aminteşte de tratativele dintre Iuliu Maniu
cu doctorul Mârton Erno şi o delegaţie ortodoxă condusă de E. Hirsch. Din altă sursă aflăm
de discuţiile purtate intre Ioan Suciu, membru in Consiliul Dirigent şi prim-rabinul Lazăr
Sch6nfeld, asigurându-l că nu poate fi vreo îndoială în problema drepturilor cetăţeneşti ale
evreilor46_
Din relatările presei aflăm şi despre concluziile acestor contacte. La 8 ianuarie
1920, ziarul .Patria" publica declaraţia preşedintelui uniunii, dr. Theodor Fischer, reluată şi de
.Uj-Kelet•, care era în concordanţă cu poziţia adoptată şi până atunci de factorii organizaţiei.
El a precizat, privind hotărârile adoptate de conferinţa de pace, că .ne plecăm în faţa ei•. în
aprecierea lui doctorul Fischer pleca de la .caracterul r'ăal al situaţiunii precum şi in posesia
unor informaţiuni particulare·. Este .incredinţar că .unirea Ardealului şi a părţilor româneşti
din Ungaria" este consfinţită. în ceea ce priveşte poziţia uniunii dr. Fischer a concluziona!:
.noi declarăm solemn că vom fi cetăţeni loiali al noului stat. Vom sprijini acţiu nea de
închegare a statului nou şi dorim înflorirea Românier. Totodată, şi-a exprimat încrederea că
guvernul va facilita traducerea în fapte a programului uniunii S-a precizat că ei doresc in
cadrnl organismelor proprii validarea culturii lor şi posibilitatea de a participa la viaţa de stat.
bazată pe sufragiul universal. Referindu-se la legăturile din trecut cu ungurii, dr. Fischer a
respins ideea duşmăniei faţă de aceştia, dar s-a disociat de politica lor de rezistenţă faţă de

situaţia creată după 1decembrie191847.
Plecând de la aceste premize s-a cerut prin doctorul Chaim Weiszburg autorizaţie
pentru o şedinţă plenară a conducerii uniunii, considerată de .Curierul Israelit" din Bucureşti
drept .sfatul diriguitor al evreilor". Şedinţa începută la 27 ianuarie 1920. a discutat realizarea
programului uniunii, problema învăţământului evreiesc, a presei etc. ln aprecierea
posibilităţilor, uniunea pleca de la premiza că parlamentul va asigura condiţiile pentru o
autentică viaţă iudaică: .ca să ne declarăm în sensul adevărat al cuvântului cetăţeni ai
acestei patrii...48.
în anii 1920-21 , au apărut luări de poziţie prin care o parte din evreii din Transilvania
îşi manifestau hotărârea de a se integra în minoritatea maghiară. În fruntea acestei orientări
a fost prim-rabinul Kecskemeti Lip6t din Oradea. în convorbirea avută cu ministrul Diamandi
a declarat că ei . vor să se aşeze numai sub ocrotirea minorităţii maghiare·. Odată cu
renunţarea la pasivitate şi apariţia primelor organizaţii politice ale minorităţii maghiare din
România un număr de lideri evrei pot fi identificaţi în conducerea lor şi fireşte printre membri.
Rabinul Kecskemeti a făcut parte din ,.Alianţa maghiară" şi apoi, (Partidul Maghiar). alături de
Hegedus Năndor, Nagy Sândor etc. Ei au stăruit pentru menţinerea limbii maghiare de
predare în şcolile evreieşti , protestând împotriva soluţiei guvernamentale care lăsa la
alegerea comunităţilor adoptarea limbii ebraice sau română49_
Dincolo de mutaţiile survenite în viaţa politică a evreilor din Transilvania.
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organizaţiile

cele mai cuprinzătoare şi influente au rămas comunităţile, în special in cazul
ortodoxe. Nu putem uita că în anii 1918-1920. s-au raliat uniunii doar un sfert din
comunităţi, ca ulterior în general să-şi retragă adeziunea. în consecinţă procesu l de
clarificare în poziţia lor a avut o importanţă sporită.
Primii care au păşit pe terenul activităţii au fost ortodocşii majoritari Purtătorul lor
de cuvânt a fost , Neue JOdische Presse", apărut în 1920. în sânul lor continuau să coexiste
curentele ortodox propriu-zisă şi cel hasidic, într-un raport de influen\ă variabil de la caz la
caz, dar ruptura organizatorică în cadrul comunităţilor a fost rară ca de exemplu la Cluj
{1921 ).
La 6 ianuarie 1920, s-au întrunit la Dej delegaţii, rabini şi laici. Alegerea Dejului nu
a fost întâmplătoare. aici găsindu-se o mare comunitate, condusă de un descendent al
dinastiei rabinice Paneth. Cei mai influenţi participanţi au fost rabinii din Dej, Oradea, Bistriţa,
Turda, Târgul Lăpuş şi Târgu Mu reş . Şedinţa a fost prezidată de Edmond Hirsch. Ei au votat
o rezoluţie cuprinzătoare, definind poziţia lor faţă de problemele arzătoare. La punctul doi sa precizat că .evreimea din Transilvania, care se situa pe temelii ortodoxe.. doreşte să
trăiască în cadrul statului ca minoritate naţională şi în acest scop pretinde toate drepturile ce
revin unei minorităţi naţionale ... ". Adunarea de la Dej s-a pronunţat în sensu I activităţii
politice ale evreilor, în cadrul unei organizaţii reprezentative.
Rezoluţia de la Dej, a fost apreciată în general pozitiv din mai multe unghiuri de
vedere. O satisfacţie deosebită a stârnit hotărârea din partea primului ministru Alexandru
Valda-Voievod. Primind corespondentul influentului ziar englez .Da1ly Thelegraph" i-a relatat
„cu plăcere" că evreimea din Transilvania „prin intermediul conferinţei rabinice din Dej, s-a
majorităţii

ataşat României Marj•50 .Curierul Israelit" din Bucureşti o considera drept o expresie a
fiinţei naţionale evreieşti. Totodată

manifesta convingerea că rezoluţia serveşte ca bază la
realizarea programului de la Alba Iulia. Uniunea Naţională Evreiască a salutat poziţia
fundamentală a adunării de la Dej. dar a respins ideea creeri unui nou organism politic.
Adunarea de la Dej a fost repetată la 24 februarie 1920. De această dată , s-a
eviden~at prezenţa rabinilor din Oradea, Turda, Reghin şi Târgu Mureş. Deşi nu s-a păstrat
procesul-verbal al adunării, se pare că de această dată au prevalat problemele legate de
pregătirea unei adunări reprezentative care era chemată să definitiveze crearea unor
structuri ale comunităţilor din Transilvania, desprinsă şi formal de cea existentă cu centrul la
Budapesta51.
în zilele de 10-12 august 1920, s-au întrunit ta Oradea 106 delegaţi între care 42
rabini, care de fapt au avut cuvantul hotărâtor. S-a decis înfiinţarea „Biroului Central Ortodox
din Transilvania", cu sediul la Bistriţa . Desemnarea Bistriţei a fost determinată de alegerea
ca preşedinte a prim-rabinului Slomi Ullmann, cu reşedinţă in oraşul respectiv. Cu ocazia
discutării celorlalte probleme, a avut loc o confruntare între aderen~i prim-rabinului Fuchs din
Oradea şi partizanii hasidismului. solutionată prin compromis. Amintitul birou urma să se
constitue ca organ de legătură cu forurile guvernamentale şi cu celelalte organizaţii similare
din România52. La congresul rabinilor ortodocşi pe ţară (1922), tinut la Bucureşti, rabinul
Fuchs a insistat pentru drepturile lor. Prim-rabinul Ullmann a detaliat revendicările culturale
şi religioase ale enoriaşilor ortodocşi. În perioada următoare , ortodoxia evreiască din
Transilvania a continuat în majoritatea ei să se abţină de la organizaţia Mizraki, promovată
in continuare de prim-rabinul Glasner din Cluj, şi apoi de cel ortodox din Satu Mare53.
Mai lent s-a cristalizat reorganizarea comunităţilor neologe şi statusquo. Primul pas
a aparţinut doctorului Armin Ad6rjan, preşedintele comunităţii şi totodată al circumscripţiei
comunitare din Oradea, convocând conducerea acesteia pe data de 6 februarie 1921. El a
relatat că a trimis o circulară comunităţilor cu caracter neolog şi statusquo îndemnându-i la
reorganizarea structurii centralizate, conformă cu realităţile existente. Primul pas concret Iau făcu t rabinii aparţinând orientărilo r amintite, constituind la 20 septembrie 1921, o
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asociaţie transilvăneană, desprinsă de organizaţia de profil din Ungaria. Ca preşedinte a fost
ales prim-rabinul U:iwy din Târgu Mureş.
În urma răspunsurilor pozitive venite la circulara din Oradea, la 22 martie 1922 s-au
întrunit la Cluj preşedinţii şi rabinii comunităţilor din Oradea, Cluj, Târgu Mureş , Arad şi Lugoj
şi au stabilit coordonatele reorganizării. Pe baza hotărârilor luate la 12 iunie 1922, s-au
întrunit tot la Cluj, delegaţii comunităţilor neologe şi a majorităţii celor statusquo. Ei au decis
crearea unei organizaţii proprii în Transilvania, similară cu cea a ortodocşilor. În mod
provizoriu conducerea a fost încredinţată unui prezidiu compus din prim-rabinul dr. Matei
Eisler (Cluj) precum şi preşedinţii comunităţilor din Cluj, Oradea, Arad şi Târgu Mureş.
Definitivarea reorganizării s-a făcut în cadrul adunării reprezentative ţinută la
Oradea la 31 august 1922. Au decis înfiinţarea unui birou permanent la Cluj. Preşedinte a
fost ales dr. Adorjân, iar preşedinte executiv prim-rabinul Eisler. Totodată , s-au fixat

circumscripţiile comunitare subordonate cu sediul la Cluj, Oradea, Timişoara şi Braşov54 .
Bazându-se pe organismele existente.
aspiraţiile sale55.

populaţia evreiască

a căutat să promoveze

Contributions concerning integratlon of the Jews from Transylvania in the politica!
and religious life of Romania (1918-1922)
(Summary)
The Jews community from Transylvanla was bom as a resuit of immigration from
XVlll-th - XIX-th century.
Different tendencies from the community was confronted with transformation
dictated by the political evolution during and after the firsl world war. The Jewish national
movement became a main polilical factor.
The alliance of Jew groups was outlined arround the recognition of Jewish people
as a national minority. lt is tobe noticed the adhesion to the Union from 1-th of December,
1918 and the adaptation of the Jew population to the new political conditions from Remania.
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Evacuarea autorităţilor româneşti din judeţul
Satu Mare in urma Dictatului de la Viena
Lucian Cucuiet
l'n anul 1940, România s-a aflat singură în faţa agresiunii fasciste devenind ea
a politicii de dictat şi de uzurpare a unităţii sale naţional-teritoriale" . Din
teritoriul încorporat Ungariei hortyste, în urma Dictatului germano-italian de la Viena din 30
august, făceau parte fostele judeţe Satu Mare, Maramureş . Sălaj , Someş, Năsăud , Odorhei,
Ciuc şi Trei Scaune în întregime şi parţial: Bihor, Cluj şi Mureş.
Telegrama ministrului de interne David Popescu adresată către prefectul judeţului
Satu Mare, colonel Nicolae Haşiganu , caracteri.za hotărârea de la Viena ca un act dureros
pentru neamul românesc. Se solicita tuturor persoanelor de origine română „cuminţenie
desăvârşită pentru ca nu cumva prin dezordine să ajungem la situaţii mai grave care ar putea
însăşi „victimă

pune în pericol existenţa noastră ca stat independent"1 . Populaţia românească din teritoriul
pierdut era îndemnată să rămână în localităţile unde trăia.
Printre cei 200.000 de români care au părăsit nordul Transilvaniei, conform datelor
întocmite de către Comisariatul Central al Refugiaţilor până la 1 ianuarie 1943 se aflau şi
16.286 persoane care au fost nevoite să părăsească judeţul Satu Mare. Potrivit unor tabele
alfabetice întocmite în luna septembrie 1940 de către Prefectura Judeţului Satu Mare,
numărul celor care s-au refugiat la început se estima la 2.244 persoane de diferite categorii
profesionale2. Sunt menţionate localităţile unde s-au refugiat: Lugoj, Caransebeş, Arad.
Herculane, Severin, Braşov, ş.a.
Din documente ale seriei de Acte Confidenţial Personale aflate în fondul arhivistic
Prefectura Judeţului Satu Mare, păstrat la Arhivele Naţionale Satu. Mare reies aspecte
semnificative privind evacuarea autorităţilor româneşti în urma Dictatului.
Printr-un ordin telegrafic dat de către Marele Stat Major al Armatei în ziua de 31
august 1940 şi primit la Satu Mare de către colonelul Iliescu, în ziua de 1 septembrie, s-a
stabilit programul pentru 9 transporturi (numărul de vagoane, ora şi locul plecării) în perioada
nmişoara, Băile

fixată: 1-3 septembrie 1940, pentru destinaţia Lugoj3. Localităţile nominalizate pentru
evacuarea autorităţilor româneşti erau: Satu Mare, Baia Mare, Seini, Medieşu Aurit, Satu
lung.
în virtutea unui ordin din ziua de 4 septembrie dat de către prefectul judeţului ,
colonelul Nicolae Haşiganu, s-a format un comitet din 5 membri, coordonat de către
Gherman Ioan având rolul împreună cu comisia mixtă româno-ungară să procedeze la
predarea şi primirea instituţiilor publice din judeţul Satu Mare4.
Raportul privind desfăşurarea evacuării din oraşul şi judeţul Satu Mare, înaintat de
la Lugoj în data de 6 septembrie de către prefectul judeţului, col. Haşiganu către ministrul de
interne David Popescu, a m enţionat că evacuarea unităţilor administrative publice precum şi
a populaţiei civile a fost realizată în spiritul ordinelor telegrafice primite5. în raport s-a
exprimat decalarea cu o zi a programului de transport, motivându-se întârzierea vagoanelor.
S-a relevat faptul că acţiunea de evacuare din judeţul Satu Mare s-a executat pe
calea ferată în şase transporturi, începând din ziua de 2 septembrie, ora 352 şi încheindu-se
în data de 4 septembri e, ora 1545, prin plecarea ultimului transport. în cadrul celui de-al
şaselea transport a fost amintită includerea Statuii lui Vasile Lucaciu, operă a sculptorului
Cornel Medrea, lucrare monumentală închinată preotului memorandist.
Din raportul conceput la Lugoj la încheierea acestei operaţiuni de transport se
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poate distinge faptul că evacuarea instituţiilor administrative din oraşul Satu Mare a fost
de către prefect fără concursul armatei, iar cea de evacuare din localită~le Baa
Mare, Seini, Medieşu Aurit şi Satu Lung s-a efectuat sub conducerea prefectului, avârid
sprijinul armatei.
Telegrama trimisă în data de 7 septembrie 1940 de către prefect ministrului de
interne a comunicat efectuarea tuturor transporturilor privind unităţile administrat1~e
îndrumată

evacuate din judeţul Satu Mare, la Lugoj6.
Pe baza unor borderouri referitoare la documentele create de către autorilă\1le
administrative locale şi întocmite fa Lugoj, în perioada 12-14 septembrie, a fost încheiat
procesul-verbal de predare-primire a unor acte de către: Prefectura Judeţului Satu Mare
Primăria oraşului Baia Mare, Primăria oraşului Baia Sprie. Preturile plăşilor: Satu Mare

Şomcuta, Ardud, Halmeu, Oaş, Seini şi Notariatul Mănăştur7. Din partea Prefectur11
Judeţului

Satu Mare, procesul verbal de predare-primire a arhivei, creată de institu\ilfe
a fost semnat de către dr. Octavian Simu. pretor, ajutor de prefect, în ziua de 24
septembrie, la Lugoj, cu scopul de a fi păstrată in condiţiile date de Ministrul de Interne.
Din documente incluse în fondul Prefectura Judeţului Severin (dosar inv nr
40/1940) rezultă categoriile de acte păstrate şi anii extremi intre care au fost creale
Prefectura Judeţului Satu Mare a predat spre păstrare acte şi registre confidenţiale. ale
Biroului personal şi ale Biroului mobilizare-organizare, documente privind evacuarea
autorităţilor, registre ale Biroului statistic secret, situaţii numerice ale populaţiei din judeţ
situaţii agricole, dosare ale Biroului Informaţii, anchete, denunţuri, abuzuri, dosare ale
Biroului Presă şi Cenzură , dosare cu starea de spirit din judeţ, planuri de apărare pasivă
diverse hărţi, lucrări comunale, construcţii ş. a., având anii extremi 1925-1940.
Pretura plăşii Satu Mare a predat acte confidenţiale de mobilizare, legi ş1
menţionate.

regulamente de apărare pasivă, acte notariale, anii extremi 1939-19408. în cadrul
documentelor preturii plăşii Baia Mare şi a Primăriei Baia Mare au fost introduse 19 planun
de apărare pasivă ale unor societăţi comerciale din oraşul Satu Mare: .Fra~i Princz•, Uzina
electrică, F-ca de piele, . Willinger Efraim" - cărămizi, Textila Ardeleana, Rafinăria de Petrol.
• Fraţii Freund", . Forestiera Lomaş", Morile, .Spitzer", Laszlo" şi „Elisabeta• ş.a.
Preturile plăşilor: Şomcuta (1936-1940), Ardud (1936-1940), Ugocea (1938-1940).
au cuprins acte confidenţiale, planuri de apărare pasivă, ordine referitoare la rechiziţii, iegl,
regulamente, acte notariale. Au mai predat acte: Notariatele cercuale din Apa, Medieşu Aunt
şi Casa Naţională din Satu Mare. Preturile plăşilor: Seini şi Oaş, precum şi Notariatul cercual
llba au predat documente fără a fi întocmite borderouri cu denumirea actelor. Primăria
oraşului Satu Mare, pretura plăşii Mănăştur şi notariatul cercual Boghiş nu au predat acte
confidenţiale şi de mobilizare întrucât acestea au fost distruse prin ardere în baza unor
ordine ale autorităţilor, ale primarului oraşului Satu Mare şi pretorului plăşii Mănăştur.
Un inventar păstrat în fondul Prefectura Judeţului Satu Mare oferă o imagine a
bunurilor rămase în teritoriul cedat, proprietatea statului român în judeţul Satu Mare: terenuri,
locuri de casă, unelte, instalaţii (cuptoare de uscat fructe, batoze, maşini de sămănat
porumb, aparate pomicole şi viticole) din diferite localităţi10.
Considerat ca un act nedrept, Dictatul de la Viena din 30 august 1940 a uzurpai
dreptul poporului român de a se dezvolta unitar în teritoriul său naţional.
Câteva mărturii inedite prezentate arată principalele măsuri concretizate prin
evacuarea la Lugoj a celor mai importante autorităţi administrative româneşti din fostul judel
Satu Mare (ce cuprindea 8 plăşi : Satu Mare, Oaş , Ugocea, Ardud, Baia Mare, Seini.
Şomcuta Mare şi Mănăştur), în urma Dictatului de la Viena.
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L'expulsion des autorites roumaines du departement de Satu Mare, a la suite du Diete
de Vienne du 30 Aout 1940
(Resume)

.

Considere depuis toujours comme un acte d'injusticie, le Diete de Vienne du 30
Aout a usurpe le droit du peuple roumain a l'independance, au droit de vivre normalement
sur son territoire national.
Quelques temoignages inedits viennent en presenter Ies mesures dirigees vers
l'expulsion a Lugoj des autorites de l'administration roumaine de l'ancien departement de
Satu Mare, avant 8 districts: Satu Mare, Oaş, Ugocea, Ardud, Baia Mare. Seini, Şomcuta et
Mănăştur a la suite du Diete.

Note
1. Arh ivele

Naţionale

Satu Mare, fond Prefectura Judeţului Satu Mare , Seria Acte
dosar nr. 7/1940, f. 2
Satu Mare, fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dosar nr. 56/1940, f.

Confidenţial-Personale,

2. Arhivele Naţionale
1-48
3. Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Prefectura Judeţului Satu Mare, Seria Acte
Confidenţial-Personale , dosar nr. 7/1940, f. 1
4. Ibidem, f. 17
5. Ibidem, f. 19
6. Ibidem, f. 20
7. Arhivele Naţionale Timiş , fond Prefectura Judeţului Severin, dosar nr. 40/1940, f. 1-3
8. Ibidem, f. 29
9. Ibidem, f. 24-28
10. Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dosar nr. 54/1940, f.
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Contextul istoric

şi

inceputul prigoanei impotriva

şvabilor
Dorin

Dărăban

Înfrângerea fascismului in mai 1945 a fost considerată pretutindeni ca o victorie a
o probă de forţă şi de vitalitate a popoarelor, aşa cum istoria nu mai cunoscuse
niciodată. Fenomenul deportării populaţiei de origine etnică germană din spaţiul românesc.
inlagărele da muncă din URSS, se plasează in condiţijle apropierii sfârşitului războiulu i şi-n
oerioada în care România era supusă executării prevederilor Convenţiei de Armistiţiu.
Schimbarea cursului politicii interne şi externe a României este neîndoios legată de victoria
Insurecţiei de la 23 August 1944. Intrarea armatei române în război împotriva Germaniei a
consfiluit un eveniment major în desfăşurarea în continuare a conflagraţiei mondiale, cu
consecinţe directe in schimbarea situaţiei politico-militare din bazinul Dună;ii. Actul de la 23
August a avut un rol mare in schimbarea pulsului diplomatic al sud-estului Europei şi-a
statuat principiile de politică externă ale statului român. El a avut loc într-un cadru bine
precizat, de care a beneficiat şi care J-a impulsionat. La scara ostilităţilor europene acest
impuls a fost decisiv. Istoriografia străină este unanimă în a recunoaşte consecinţele militarostra!egice ale insurecţiei române.
Condiţiile de armistiţiu hcheiate cu ţările Europai Orientale n-au avut caracter pur
militar. ci au comportat şi importante clauze politice . juridice şi economice. Se poate afirma
că aceste evenimente au ţinut cont într-o măsură limitată şi de-o seamă de principii enunţate
democraţiei,

la conferinţele anterioare 1. Desprinderea de alianţa fascistă, denunţarea tratatelor încheiate
cu Axa şi încetarea stării de război cu Naţiunile Unite au creat condiţii pentru încheierea
arrnistitiului cu puterile antihitleri.:>te. Guvernul roman luase act cu satîsfac\ie de declaraţia lui
Molotov prin care trupele române urmau să fie reînarmate şi vor participa în continuare la

răzooi2. În felul acesta el solicita la 28 august recunoaşterea calităţii de cobeligerant şi
acceptarea de către URSS a unui schimb de reprezentanţe diplomat!ce3.
Convenţia

de

armistiţiu

s-a semnat la 13 septembrie 1944 la Moscova , de o
Barbu Ştirbey, Ghe. Pop şi gen. O. Dămăceanu.
ln numele Naţiunilor Unit,e convenţia a fost semnată de gen. Malinovski. Convenţia
reglementa situaţia internaţională a României postinsurecţionale. Cuprindea un protocol, 20
delegaţie compusă

din Lucreţiu

Pătrăşcanu,

de articole şi 6 anexe4. Textul Convenţiei crea o aparenta confuzie pnn modul în c::ire erau
prezentate diferitele stipulaiii. În Convenţie se recunoştea că România a întors armele contra
Germaniei încă de la 24 august 1944 (art. 2). România se obliga să participe la război cu
minimum 12 divizii şi să acorde toate înlesnirile necesare s taţionării şi delasării trupelor
sovietice spre şi dinspre front. De asemenea, se obliga să ia măsuri împotriva elementelor
fasciste, să elibereze prizonierii de război aliaţi şi deţinu\ir politici antifascişti, să restituie
toate bunurile străine aflate pe teritoriul ei şi să plătească o despăgubire de 300 milioane
dolari către URSS, pentru daunele provocate de armata română. (art. 5 6, 7, 8, 11 ).
Frontierele reveneau la cele din septembrie 1940 (art. 4) cu excepţia Transilvaniei. Arbitrajul
de la Viena este considerat nul şi neavenit (art. 19) şi României trebuia săi se retrocedeze
întreg teritoriul Transilvaniei. Toate materialele de război, depozitele, vasele germane erau
predate URSS (art. 10-12). Se înfiinţa o Comisie Aliată de Control ale cărei atribuţiuni
constau până la înch eierea păcii , în reglementarea şi controlul executării prezentelor
obligaţiuni, sub conducerea generală şi ordinele înalt Comandamentului Sovietic. Clauzele
militare erau inserate în art. 14. Convenţia confirma nişte stări de fapt create prin actul de la
23 August şi stipula obligaţiile României faţă de Aliaţi. Era privită ca un act militar şi nu ca un
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acord care s-a semnat intre reprezentanţii guvernului român şi cei ai Puterilor Aliate.
Cu toate că existau mari greutăţi economice şi administrative ţara a trecut imedra!
la îndeplinirea obligaţiilor asumate. în mai multe rânduri, guvernul de la Bucureşti a discutat
problemele a rmistiţiului şi a insistat asupra respectării scrupulioase a prevederilor lui ·
timpul discuţiilor de la Moscova s-a stabilit crearea unei Comisii de Control care avea ca
obiectiv principal urmărirea aplicării armistiţiului. Guvernul român a ezitat să aducă ia
cunoştinţa Misiunii sovietice o serie de abuzuri din nefericire, destul de numeroase, săvârş11i
de soldaţii din trupele de ocupaţie. Sancţionarea vinovaţilor, după legile române - se no!a
într-un document al Marelui Stat Major - pe lângă faptul că ar fi împiedicat atingerea scopuli.
propus, ne punea într-o discuţie delicată faţă de Comisia Aliată, care apreciază procedeele
de până acum ca o practică nefondată şi tendenţioasă. Comisia pentru aplicarea armislijillM
a fost înfiinţată prin Decretul-lege nr. 527 din 24 octombrie 19445. La 31oct.1944 au fos!
numiţi ca preşedinte Ion Christu iar ca membri Savel Rădulescu. C. Vişoianu , Radu

Creţulescu , gen. Septimiu Pretorian, Cezar Popescu6. Trupete sovietice dădeau impresiadt
a considera România ca ţară ocupată dezorganizând prin rechiziţii forţate de autovehicule
Problemele prevăzute în Convenţie (colaborare militară, măsuri interne, angajamente
interne) li s-a răspuns cu maximum de bunăvoinţă , făcându-se tot ce îngăduiau
împrejurările. Într-un memoriu către gen . Vinogradov, preşedintele Comisiei Române
prezintă la 30 septembrie 1944, modul cum a înţeles România să-şi respecte obligaţiile
asumate. Internarea forţelor militare germane şi maghiare ca şi a germanilor civili a fost
realizată integral Pentru înlăturarea dezorganizării producţiei se evidenţiau avanta1e..:
restaurării admrnislraţiei române în Transilvania. Numai astfel în condiţii de ordine şt
siguranţă, exercitate de o singură autoritate, cea română , ca mandatară a Puterilor Aliate, se
poate asigura o bună funcţionare a administraţiei şi guvernul poate să respecte
angajamentele luate prin Convenţie. Cooperarea cu Aliaţii repezintă un puternic suport în
spatele frontului. Guvernul îşi puni:a serios problema creării unor condiţii optime pentru
executarea clauzelor armistiţiului. ln nota sovietică din 2 oct. 1944 adresată guvernului
român şi apreciată ca ultimativă se cerea ca până la 7 oct. 1944 să se predea o
documentaţie privind forţele politice interne, organizaţiile fasciste, locul prizonierilor de
război sovietici, lista supuşilor germani maghiari. Aceste informaµi erau necesare pentru a
raporta Naţiunilor Unite despre realizarea condiţiilor armistiţiului. Obligaţiile asumate erau
severe. prin executarea deveneau excesiv de apăsătoare. Latura esenţială în privinţa
executării privea libertatea de acţiune a ţării. Problema cea mai spinoasă era legată de
dificultăţile pe care le intîmpina în executarea obligaţiunilor, create de Armata Roşie „extrem
de diverse şi multiple". încă din această perioadă au început primele măsuri împotriva
etnicilor germani. Prima măsură dintr-un lung şir de măsuri punitive a fost dată la 7 oct. 1944,
legea 485 care abroga legea din 21 nov. 1940 prin care se constituise Grupul etnic German
Prin prezenta lege statul român devenea unic proprietar al bunurilor mobile şi imobile ale
acestui grup etnic. N-ar părea exclus să vedem cum Comisia Aliată încearcă să pretindă ca
România nu a executat întocmai clauzele armistiţiului, atrăgându-şi consecinţe incalculabile.
La 23 oct. 1944 a fost publicată legea 604 referitoare la sancţionarea celor care găzduiau
supuşi inamici sau le facilitau sustragerea de la internare?. La 5 nov. 1944 gen. Vinogradov
adresează o notă diplomatică în care amintea guvernului mersul nesatisfăcător al aplicăril
armistiţiului. Nemulţumirile izvorau şi din neîndeplinirea art. 2 prin care supuşii germani
trebuiau internaţl8. La 14 nov. 1944 Comisia Aliată hotăra ca până la instaurarea în ţară a
unui guvern democratic, problema ordinii în partea de nord-vest a Transilvaniei să treacă în
competenţa organelor sovietice. La 19 nov. 1944 guvernul se adresa gen. Vinogradov, prinlf·
un memoriu cerând restabilirea administraţiei civile române în Transilvania şi considera
acest lucru ca o chestiune vitală pentru ţară . Decizia sovietică este considerată ca o eroare
de fond şi formă şi care urma să fle rezolvată conform literei şi spiritului Convenţiei. La 28
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nov. 1944 C.1.C. Brătianu se adresa printr-un memoriu la Comisia Aliată prin care cerea
restituirea întregului exerciţiu de suveranitate asupra întregului teritoriu al ţării. Puterilor
Aliate trebuiau să li se aducă asigurări că prevederile Convenţiei vor fi respectate în litera
legii. Ele aveau nevoie de fapte care să le confirme cu prisosinţă că ţara face eforturi pentru
aonora clauzele armistiţiului. Prevederile erau foarte grele şi situaţia economică şi financiară
a statului făcea ca îndeplinirea acestui prin deziderat al naţiei să întâmpine numeroase
impedimente. Semnând armistiţiul statul român s-a gândit fără îndoială să-l respecte cu
toate că economia era dezorganizată şi lipsită de resurse. Le-a respectat şi-n ideea că în
felul acesta s-ar putea îmbunătăţi unele din clauzele lui. Interpretarea greşită şi neconformă
C1J realitatea şi cu normele de drept internaţional a unora din punctele Convenţiei, au stârnit
neînţelegeri intre guvern şi Comisia Aliată, care a acuzat că sabotăm aplicarea armistiţiului.
Cei care s-au opus la îndeplinirea integrală a unor puncte din Convenţie şi-au justificat
atitudinea prin denaturarea conţinutului unor articole de către Comisia Aliată. La 25 sept.
1944 Comadamentul sovietic a elaborat un protocol prin care a ordonat guvernului român
lichidarea unităţilor neangajate în război România dorea să păstreze 1O divizii de rezervă iar
URSS nu era de acord decât cu 3 divizii. La 25 oct. 1944 se comunică ultimativ guvernului
că dacă nu acceptă această dispoziţie se va urmări chiar lichidarea ei ca stat independent.
Primul ministru Rădescu semnează cu specificarea că protocolul a fost impus de Comisia
Aliată. Până la 1 dec. 1944 au fost demobilizate 13 divizii. Se urmărea astfel ca guvernul să
nu dispună de forţe capabile la dezordinile interne organizate din exterior. Tulburările interne
erau un element esenţial pentru scenariul preluării puterii. Scopul era de a dovedi că
guvernul este incapabil de a menţine ordinea 10.
Comuniştii români nu puteau face altceva decât să menţină măsur irile
ocupaţioniste cerute de Convenţie şi puse în practică de armata sovietică. Ei au susţinut
aceste măsuri pe un ton belicos în raport ou autoritatea lor mai mult decât modestă11.
Partidul Naţional Ţărănesc care cerea pedepsirea crimelor înfăptuite de hortyişti, era acuzat
că aţâţă şovinismul , fără ca nimeni să fi îndrăznit să ceară o denumire pentru actele de
represalii în masă îndreptate împotriva etnicilor germani din România. Se arăta astfel
caracterul iluzoriu al independenţei noastre. Încă din 8 oct 1944 într-un raport al Consiliului
de Miniştri către M.S. Regele Mihai se arăta că minoritatea germană se bucura încă din 1940
de un regim excepţional , constituind o corporaţie de drept public şi era necesar pentru
stabilirea suveranităţii ţării abolirea tuturor privilegiilor de care beneficia această minoritate.
la 10 oct. 1944 prin Legea 487 se înfiinţa Comisariatul pentru administrarea regiunilor
eliberate din Transilvania. Acesta era însărcinat cu apărarea intereselor populaţiei de aici, în
cadrul legilor, în vederea reinstaurării administraţiei româneşti în aceste teritorii. Gen.
Vinogradov arată în nov. 1944 că aplicarea Conven~ei era nesatisfăcătoare datorită lipsei de
bunavoinţă din partea guvernului pentru asigurarea executării clauzelor. A arătat totodată că
supuşii germani şi maghiari nu au fost internaţi, iar cei foarte puţini care au fost totuşi
internaţi pot părăsi zilnic lagărul, primesc pachete de acasă, întreţin legături cu aderenţii
mişcărilor fasciste. Se cere îndeplinirea clauzelor de la care guvernul se sustrage sistematic,
curmarea acestei politici de tărăgănare a îndeplinirii consecvente a obligaţiunilor asumate.
Aplicarea convenţiei a fost încredinţată Comisiei Aliate de Control în fapt o comisie
sovietică în care reprezentanţii celorlalte puteri au fost mai mult figuranţi neavând nici măcar
dreptul de a călători prin ţară fără acordul autorităţilor sovietice. Ambasadorul SUA la
Moscova, Harimann prevedea după încheierea armistiţiului că el va da ruşilor un control
nelimitat asupra vieţii economice a României. Ruşii vor avea şi putere poliţienească pe
durata perioadei de armistiţiu. Pe durata discuţiilor de la Cairo din martie 1944, englezii
recunoscuseră din realism politic rolul predominant al Moscovei in raporturile cu România pe
durata războiului. în octombrie 1944 când armata sovietică ocupase Bulgaria şi atinsese
Grecia, temându-se de căderea Pen. Balcanice sub ocupaţie rusă, Churchill a propus lui
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Stalin cunoscuta împărţi re a Balcanilor în sf~re de influen ţă. Ruşii aveau influenţă 90 %în
România, 50 % în Ungaria. 1O % în Grecia Înţelegerea era socotită temporară, soarta
Europei urmând să fie stabilită la Conferinţa de pace 12. Aceste planuri nici măcar nu erau
cunoscute sau bănuite la Bucureşti . Guvernul român a salutat cu încredere
întalnirea de la
1
Yalta din febr. 1945, punându-şi mari speranţo în· medierea occidentală. La întâlnirea cu Trto
de la sfârşitul anului 1944, Stalin declara că acest război nu este ca cele din trecut, cine
ocupă un terilenu îşi va impune şi propriul sistem social. Generalităţile din Declara~a asupra
Europei eliberate nu reprezintă un obstacol in calea expansiunii sovietice aşa cum avea s-o
dovedească la 6 martie 1945, Visinski comisarul pentru afacerile interne al URSS care a
declarat „Yalta sunt eu". Brutala încălcare a prevederilor constitutionale ale României vor
pune capăt iluziilor occidentale în privinţa politicii sovietice. Ţeluri le erau înţelese limpede la
Washington şi Londr;:i dar voinţa de confruntare a Apusului şi miîloacele de care dispunea
erau prea slabe pentru a opri alunecarea Europei de Est sub pulpama sovietică 13 Lumea
occidentală a crezut că URSS nu urmează pe durata războiului decât instaurarea unor
regimuri prieteneşti care să-i asigure securitatea şi o influenţă indirectă S-a făcut ca igrora
existenta lui ca scop final la care URSS nu renunţase ni ciodată şi care acum devenea
posibilă datorită împrejurărilor intsrnaţionale. Armata Roşie eliberase o parte a Europei
printr-un accident al Istoriei care nu fusese previzibil înainte de razboi şi va juca un rol
important ir impune'ea regimurilor comuniste în august 1944 Iuliu Maniu a ezitat sâ ia
puterea, lăsând-o în mâna generalilor, lipsind ţara de o conducere fermă şi populară care ar
fi putut ralia poporul în jurul unui program democratic. A apărui astfel un vacuum de putere
de care va profita P.C.R La adăpostul armatEli sovietice şi cu ajutorul unei propagande bine
întreţinute rândurile comuniştilor români au crescut neîncetat alimentate de speranţele de
mai bine ale unora şi de oportunismul altora De la 1OOO de membri în 1944 la 35 800 în
martie 1945 Avându-l oe Lucreţiu Pătrăşcanu la Ministerul de Justiţie s-a început epurarea
elementelor necomuniste din armată şi aparatul de stat. La 12 sept. 1944 se va institui şi
cenzura sovietică asupra mijloacelor de informare. Odată cu instaurarea celui de al dodea
guvern Sănătescu la 16 oct 1944 poziţiile comuniştilor se vor întări foarte mult avându-l pe
Petru Groza în funcţia de vice-prim ministru, Teohari Georgescu ca subsecretar de stal la
Ministerul de Interne. L. Pălrăşcanu la justi~e ş1 Ghe. Ghe. Dej la comunicaţii. România se
îndrepta fără speranţă spre prăpastia comunismului. La 12 oct 1944 s-a adoptat Legea or.
488 prin care se punea sechestrul s tatului pe bunurile persoanelor acuzate de
colabor::,ţionism şi plecate din ţara Soarta etnicilor germani din Transilvania depindea de
poziţia lor fată de naţional-socialism care ern ultimul bastion al existenţei Hitlerisrnului14.
între 1939-1944 Grupul Etnic German a avut o poziţie privi legiată în cadrul vieţii social·
politice dm ţară. A comis şi-o întreagă serie de abuzuri pnn preluarea bunurilor evreieşti
rămase după deportarea lor, abuzuri în reţelele de comunicaţii a tăni. biserica luterana
propagând valorile naţional socialiste. La 31 aug. 1944 gen. Sănătescu a declarat că nu top
germanii din ţară au fost vi novaţi de dezastrul ţării. în oct. 1944 l. Pătrăşcanu arăta că o
problemă arzătoare pen!ru ţ::iră era chestiunea etnicilor germani, care erau in cea mai mare
parte indoctrinaţi de naţional socialism. Această problemă se cerea a fi rapid rezolvată prin
ancheta riguroasă pentru depistarea celor vinovaţi15. Unii dintre gemiani s-au lăsat vrăji!i de
oropaganda F.N.D. şi au devenit membri ai acestuia încă din nov. 1944 Au făcut acest lucru
ca să scape de măsurile punitive care bănuiau că vor fi luate împotriva lor. încă din sepl
1944 în numeroase articole din ziare se cerea ridicarea cetăţeniei române tuturor acelora
care au racut parte din armata germană trădându-şi ţara care i-a hrănit. Poporul german va
trebui supus unei acţiuni de reeducare, penlru a stârpi periodic microbul imperialist care-l
infectează periodic, o acţiune de epurare spirituală. Numai după aceea va putea pretinde
drepturi egale cu celelalte popoare 16. Îşi vor putea menţine cetăţenia română doar cei care
fac declara~i la prefecturile de pol~ie că denunţă angajamentele lor de orice natura faţă de
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Germania şi la naţionalitatea germană dobândită. Se oferă astfel salvarea germanilor de
parcă cooperarea lor la atâtea crime şi banditisme nu erau decât o scăpare de creion pe o

coală de hârtie 17.
La 27 iul. 1943 Ion Antonescu semnase la Berlin o convenţie în care se permitea
etnicilor germani care nu erau înrolaţi în armata română să se înroleze în Werchmacht.
Aproximativ 46.960 de persoane s-au încadrat în armată iar circa 1O.OOO în organizaţia Todt
în 4 sept. 1944 Ionel Pop viitorul comisar român pentru teritoriile eliberate va
declara că etnicii germani sunt o coloană a V-a care periclitează securitatea statului roman
La 20 nov. 1944 ministrul na\ionalităplor Vladescu-Racoasa spune că to(i etnicii germani au
aderat la doctrina naţional-socialistă şi sunt vinovaţi de numeroase abuzuri18 În nov. 1944
erau atacaţi oamenii politici şi jurnalişti care susţineau ca poporul maghiar era plin de călăi şi
uitau de nemeşi germani. Trebuie aruncaţi din rândurile neamului nostru toţi acei care au
comis crime de-o bestialitate făra margini, pentru că au dezonorat \ara care i-a crescut şi
hrănit. Libertatea Ardealului nu poate să însemne libertate pentru criminali şi jefuitori care au
luat bogăţiile pă mân tu lui şi sângele român 19.
ln proiectul de p l atformă electorală al F.N.D. din 24 sept. 1944 se cerea con fiscarea
bunurilor germane, arestarea fasciştilor saşi şi şvabi , confiscarea averii lor naţio nalizarea
intreprinderilor germane. După 23 August 1944 nu s-a putut face o situaţie clară a celor
rămaşi în ţară dintre germani şi maghiari O parte s-au dat dreot cetăţeni de alte origini: evrei,
polonezi etc. pentru a scăpa de la interr.are. De asemenea a început dizolvarea organizaţiilor
fasciste şi acelor care făceau propagandă ostilă sovieticilor. La 28 aug. pnn nota telefonică
33218 către Comisariatele Politice din judeţe se cerea de către Prefectura Poliţiei Bucureşti ,
lnerea cetăţenilor germani de la vârsta de 16 ani în sus iar cei periculoşi să fie internaţi alături
de militari germani găsiţi în civil. Se mai cerea întocmirea de tabele cu cei care nu sunt găsiţi
la domiciliul lor. Comisia Aliată prin nota 75 din 31 oct. 1944 către Consiliul de M i niştri se
cerea internarea supuşilor germani şi maghiari până cel târziu la 5 nov. a.c. iar cei care nu
vor îndeplini aceste îndatoriri vor fi aspru sancţionaţi. Se mai cerea în tocmirea până la 10
nov. a unor tabele cu cetăţenii germani şi maghiari care au locuit în ţară până la 23 august
1944. în funcţie de naţionalrtate, sex. ocupaţie şi locul de domiciliu La 22 dec. 1944 s-a
adoptat un decret lege care prevede sancţionarea cu '1 -5 ani inchisoare şi 55.000-100.000
lei amendă cei cam vor ajuta la dispariţia sau ascunderea persoanelor care urmau să fie
internate. Popu laţi a germană era acuzată de genocid şi etnocid punându-se in mod
sistematic pe seama lor pe toţi evreii din Transilvania care au disoărut in lagărele naziste.
lnca din sept. 1944 gen. Arthur Phleps a dat ordin de evacuare a 30.000 de etnici germani
din Transilvania. La începutul lui nov. 1944 aceştia au ajuns in Germania sau Austria. in vara
anului 1945 cei rămaşi în zona de ocupaţie a Austriei de către Sovietici, au fost repatriaţi în
Rornânia20.
Aceas tă evacuare se înscrie în şirul lung de evacuări a populaţiei germane din
Europa Orientală . Aceste evacuări au început încă din 1940 când au fost evacuaţi, în
septembrie, etnicii germani din Basarabia şi Bucovina. Au urmat in aprilie-nov. 1941 cei
2.900 de germani din Serbia, 18.300 din Bosnia, 15.000 din Croaţia. lan. 1943 cei din
Bulgaria, mart.- iul. 1943 Dobrogea, aug - sept. 1943 Crimeea, Ucraina, 1944 - Slovenia şi

Ungaria. Numai în ian. 1944 erau în curs de evacuare 166.234 persoane21.
Legile adoptate au întărit ideea şi conştiinţa unei culpabilităţi germane în conştiinţa
oamenilor. făcând evidentă ura antigermană . Nu mai rămânea decât un pas până la
declararea lor ca duşmani de clasă. Administraţia locală a Transilvaniei era ocup ată de
maghiari care au împiedicat activita tea Comitetului Antifascist al m uncitorilor germani din
România, nerec unoscând a parten en ţa la a ceastă minoritate decât a unei părţi mici din
această populaţie . Limba german ă a fost exclusă din şcoli şi biserici. Acţiunea de deportare
a etnicilor germani din România este co mp lementară cu cea din Ungaria şi Iugoslavia.
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Guvernul maghiar i-a pus pe alia~ în faţa faptului împlinit, deportând 300.000 de persoane la

reconstrucţie în URSS şi pentru a face loc maghiarilor evacuaţi din Slovacia22. între 19441947 din Polonia au fost expulzaţi 6 mii. de germani iar din Cehoslovacia 3 mil.23. După
război şi Ungaria trecea printr-o perioadă tulbure. În aprilie 1945 ' mareşalul Vorosilov
indemna guvernul ungar să înceapă pregătirile pentru deportarea germanilor. Se motiva că
se va limita amestecul Germaniei in treburile interne maghiare şi se va înlătura coloana a V·
a care este minoritatea germană. la întâlnirea de la Posdam aug. 1945 se vor studia tactici
diferite pentru deportarea populaţiei germane din Ungaria, Cehia şi Polonia.
Comisia Aliată va hotărâ în nov. 1945 deportarea a 500.000 de persoane. La 27
febr. 1946 Ungaria şi Cehoslovacia au hotărât schimbul de populaţie . Circa 20.000 de
maghiari din Slovacia vor lua locul a 60.000 de slovaci din Ungaria. De la deportarea în
URSS au fost exceptaţi doar cei care fuseseră membri ai Partidului Democrat al Uniun8
Muncitorilor înainte de 1940, cei persecutaţi pentru opiniile pro-ungare, cei care nu aveau
germana ca limbă maternă. Numărul celor excepta~ se ridica la 1O%. Deportaţii au avut voie

să-şi ia doar lucrurile personale cu ei dar greutatea lor să nu depăşească 100 kg25.
Transportul s-a făcut cu trenuri de 40 vagoane, în fiecare vagon erau peste 30 de persoane
însoţite de personalul de securitate. Expulzarea s-a făcut în 2 faze: ian.- iun. 1946 şi aug. ·
dec. 1946. Aproximativ 220.000 de germani au fost deportaţi în zona americană a
Germaniei. Deportarea nu a durat mai departe de mijlocul lui 1948. în URSS au fost deportau
alţi 240.000 de germani, in condiţii dramatice. Izolaţi deportaţii aşteptau venirea trenului.
plângându-şi casele şi pământurile pierdute iar localităţile rămase pustii au fost ocupate de
locuitorii din vecinătatea lor26. În general maghiarii au manifestat înţelegere şi simpatie faţă
de soarta grea a celor deportaţi. Reacţiile lor au fost în general amestecate aflându-se sub
presiune sovietice. Totodată Biserica româno-catolică maghiară a exercitat presiuni asupra
germanilor protestanţi. Nu numai expulzarea ca parte a politicii sovietice dar şi ideea era
socotită binevenită de marea majoritate a maghiarilor, care îşi aminteau prea bine aminte de
abuzurile din epoca precedentă. Ungaria a procedat la fel ca celelalte ţări de sub ocupa\la
rusă. în febr. 1946 proprietăţile membrilor acestei comunită~ au fost confiscate şi pentru
restul proprietăţilor rămase se vor plăti compensaţii sub forma unei indemnizaţii de război
Valoarea bunurilor expropriate se ridică la 257 mii. peng6 iar a celor confiscat,e la 32 rnd.
pengo27. Ac:_este valori uriaşe au fost folosite pentru ajutorarea economiei ţării, aflată într-o
gravă criză. ln general enclavele germane au dispărut şi identitatea lor etnică a avut mult de
suferit. Dintre cei deportaţi s-au reîntors circa 1O o/o care au fost mal apoi expulzaţi în
Germania, în Rusia murind 30.000 dintre cei deportaţi. La 10 ian. 1946 prin lege au fost
maghiarizaţi cu forţă toţi cei care aveau un părinte maghiar. La 15 mart. 1945 avusese loc
reforma agrară care dăduse o puternică lovitură etnicilor germani din Ungaria. în oct. 1949
se acorda amnistiţie tuturor celor deportaţi şi familiilor din care făceau parte. în acest an
numai 22.453 de persoane declarau ca limbă maternă germana iar restul fiind maghiarizai!
Comunitatea germană era o victimă a timpurilor postbelice integrându-se populaţiei
maghiare din punct de vedere lingvistic. În martie 1950 s-a permis reîntoarcerea germanilor
expulzaţi ca cetăţeni cu drepturi depline în cadrul statului ungar. Ei se pregăteau pentru mari
sacrificii ca să-şi dovedească loialitatea fată de Ungaria28.
În ceea ce priveşte Iugoslavia situaţia germanilor era foarte grea. Deportările au
fost făcute de partizanii lui Tito din luna decembrie 1944. Nu a fost exceptat nimeni de la
deportare. S-a făcut in trenuri compuse din 30 de vagoane, escortate de soldaţii ruşi.
tranzitându-se prin România, fără ca Aliaţii să protesteze în vreun fel. Au fost duşi spre
Harkov şi Rostov, în vagoane în plină iarnă fără mâncare şi apă. Regimul lui Tito a adoptato
linie dură împotriva etnicilor germani, trimiţându-i în URSS unde au murit 16 % dintre ei. Cei
întorşi în toamna lui 1949 au fost expulzaţi spre Germania la Frankfurt pe Oder. Deportările
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au continuat până în aprilie 1945 şi au cuprins pe toţi germanii între 17-60 de ani fără a fi
exceptat nimeni. înainte de deportare germanii au fost internaţi într-o serie întreagă de

lagăre: Filipova, Hogeac etc.29_
În epoca de după război regimurile din cele 3 ţări au considerat minoritatea
ca un mare risc pentru securitatea lor naţională . Aceste sentimente au fost
considerate indiscutabil ca o parte a opiniei publice locale. Lichidarea acestei probleme se
datora unor motive în legătură cu securitatea naţională şi cu sentimentele naţionaliste.
Aceste considerente erau socotite suficiente pentru justificarea deportărilor.
în general, în perioada interbelică , relaţiile etnicilor germani cu România chiar dacă
nuau fost niciodată perfecte, au fost privite cu simpatie de ambele părţi. Această minoritate
afost favorizată pe de-o parte datorită eficienţei şi standardului înalt de civilizaţie şi pe altă
parte datorită revizionismului maghiar. Nu au existat încercări de asimilare a acestei populaţii
datorită sporului bun al populaţiei româneşti. Spre deosebire de România în Ungaria au
existat numeroase încercări de asimilare. Relaţiile cu ţara-mamă s-au menţinut continuu în
mod intensiv. După venirea lui Hitler la putere, ian. 1933 au început şi acţiunile repetate ale
Germaniei de aliniere a comuniăţii germane la linia nazistă , culminând cu crearea la 21 nov.
1940 a Partidului Naţional Socialist al Muncitorilor din România. Populaţia germană era
considerată a fi parte a marii comunităţi germane condusă direct de la Berlin. Nazificarea
germană

este o formulă familiară şi altor ţări care intraseră în sfera de interese nazistă30. înscrierea
germanilor în armata ge rmană însemna pentru omul obişnuit o trădare a ţării , servind
interesele unor forţe străine. Până în 1845 au fost evacuaţi din România aproape 213.630 de
germani, în unele părţi ale Poloniei şi Alsacia31 .
Odată cu avansarea ofensivei sovietice în Transilvania situaţia populaţiei germane
începe să se complice tot mai mult. Panica liderilor locali s-a transmis şi populaţiei mai ales
in rândul celor adânc implicaţi în cauza nazistă. în retragerea lor militarii germani luau pe toţi
cei care vroiau să fugă din calea ruşilor. De cele mai multe ori din cauza panicii nu şi-au putut
lua decât puţine lucruri. Avansul trupelor sovietice nu a putut fi oprit în ciuda ordinelor primite
şi-a pierderilor avute. Ofensiva sovietică asupra Budapestei din nov. 1945 a dus la amânarea
organizării pe scară largă a evacuării populaţiei germane din Ungaria. Germania încă din mai
1944 şi-a propus să înceapă evacuarea germanilor din NV Transilvaniei, în toamna anului
1944. Ea a început în septembrie 1944, asistată de cîţiva lideri locali, folosindu-se toate
mijloacele posibile pentru această evacuare32. Pasul acesta era foarte târziu făcut,
deoarece armata germană se apropia cu paşi repezi, de colapsul final. Loviturile aeriene
date de sovietici în timpul evacuărilor vor puncta clar apropierea catastrofei şi haosului şi
piederea semnificaţiilor iniţiale date evacuării. O parte a şvabilor sătmăreni urma să fie
evacută la începutul lunii oct. 1944 dar procesul nu a putut avea loc deoarece reorganizarea
acestei populaţii , care fusese maghiarizată, nu a avut decât un succes parţial şi datorită
rezistenţe i autorităţilor maghiare. Cu timpul şvabi i sătmăreni vor intra şi ei în coloanele
refugiaţilor din calea armatei sovietice. La mijlocul lui septembrie 1944 din Timişoara vor
pleca primele vagoane cu şvabii bănăţeni. Ofensiva armatei sovietice va face mutare
populaţiei germane să fie drept o sarcină foarte dificil de realizat. Ultimele transporturi vor
pleca în luna oct. 1944. O statistică cu privire la evacuări nu există dar estimativ se poate
stabili că aproximativ 100.000 de germani s-au refugiat din România (2500 şvabi sătmăreni
şi 45.000 din Banat). Majoritatea etnicilor germani au rămas în continuare în România.
Ocuparea României a fost desăvârşită la sfârşitul lunii oct. 1944 de către Armata Roşie.
Populaţia germană se menţinea într-o stare de expectativă. Ca şi-n cazul Ungariei şi cei din
România vor fi mai mult sau mai puţin molestaţi de trupele sovietice35. Măsurile
discriminatorii privind deportarea populaţiei germane se vor înfăptui la începutul lui ian.
1945. Circa 15 % din aceşti „voluntari" nu vor supravieţui lagărelor sovietice: O parte a celor
deportaţi se vor întoarce între vara lui 1945 şi începutul lui 1951 . O parte se vor stabili în
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Germania rar altă parte vor rămânea în România. Va fi începutul unui proces dificil deoarev
o mare parte a bunurilor le erau distruse şi legislaţia încă îi dezavantaja. O dramatică măsură
a reprezentat-o deportarea la începutul anului 1945 a unor masive loturi de etnici germar
din România. Motivele erau acuzaţiile de colaboraţionism ş1 pericolul pe care ii reprezentau
pentru spatele frontului Printre cei deportaţi se aflau nu numai bărbaţr. potenţiali combata~~
în spatele frontului ci şi femei, bătrâni şi copii. Deportările s-au făcut în condiţii foarte grefe
în plină iarnă, în condiţii de război. Suveranitatea ţării era pul'ă ficţiune. şefii de guvern
generalii Sănătescu şi Rădescu privind neputincioşi umplerea arhipeleagului Culag cu
populaţie civilă. Guvernele care s-au succedat la-conducerea ţării se dovedeau
neputincioase din cauza prevederilor Convenţiei şi a faptului că până în martie 1945 s-a
refuzat restabilirea administraţiei române din România. Nici Aliaţii nu au protestat la acel<
măsuri deşi se ştie că nişte civili nu pol fi luaţi prizonieri de războr ba mai mu!t linia frontului
se îndepărta cu fiecare săptămână34.
Se pare că sovieticii nu trebuieu să ceara socoteală hortyişti!or pentru Ardealul
ocupat Ei nu erau o masă de oameni şi nu aveau averi imense. Germanii trebuiau să dea
seamă ca popor învins şi deportarea s-a aplicat tuturor, creindu-se un precedent periculos
Se deportau cetăţenii unei tări cu care se semnat un tratat de armistiţiu . România era
preocupată ca acelaşi tratament să nu fie aplicat tuturor celor care se opuneau sovielizânl
Maniera de stabilire a cetăteniei şi originii germane era vagă fiind destul ş1-un prenume
german . Dii" aproape 500.000 de germani au fost deportaţi circa 46 540 (conform
documentelor Ministerului de Interne} şi circa 100.000 (conform lucrării lui M. Pelin·
Recquiern pentru Geneva). După energica intervenţie a părţii americane, s-a acceptat
constituirea unei Comisii mixte ruso-române, care să-i selecteze pe cei care urmau să fr!!
deporlaţl în URSS. Liberalii doreau să părăsească guvernul dar P.N.T. 1-a convins să-şi
schimbe decizia astfel inct să nu dea ocazia comuniştilor posibilitatea să pretindă că·s
democraţi luându-i sub protecţia lor pe germani. în ian. 1945 soseşte la Bucureşti gen
Malinovski care hotăreşte că doar aceia care au semnat Volksliste germ311e să fie deportaţi
Existau totuşi zvonur i de la Moscova că deportările să se facă conform ordinelor
anterioare35. La începutul lui ianuarie 1945, printr-o acţiune nocturnă bine organizată, au
început deportările la muncă de reconstrucţie in URSS Singurul motiv era apartenenţa k;
etnia germană. Nesocotind orice drepturi ale omului au fost pedepsiţi nu doar acei care erau
vinovap pentru dezastrele provocate ci prin atribuirea unei vini colective (care era gândită să
fie imputată Germaniei) au fost deportaţi şi cei care nu erau cetăţeni germani.
Majoritatea măsurilor impuse adml nistraţiei de la Bucureşti au fost dictate de la
Moscova şi făcute sub presiunea administraţiei militare sovietlce36. Prin ordinul 031 al
Comisiei Aliate către Preşedintele Consiliului de Miniştri se ordona ca-n perioada 10-20 iar
1945 să se facă mobilizarea pentru muncă a locuitorilor români de naţionalitate germană,
indiferent de cetăţenia lor. Bărbaţii intre 17-45 ani şi femeile intre 18-30 de ani. Cei moblliza\1
să aibă asupra lor îmbrăcămin te de iarnă. bocanci, lengerie de pat, obiecte sanitare, cu111.
furcul~ă şi hran~ pentru 15 zile, greutatea celor luate să nu depăşească 20 de kg. Celă!enii
mob i lizaţi vor avea dreptul de a scrie scrisori şi de a primi colete poştal e. Cei care nu se vor
supune vor fi aspru sanc\ion aţi. Se va alcătui o listă cu cei care meri tă a fi scuti ţi şi va fi

înaintată Comisiei Aliate37.
Această cerere a generat reacţii diverse atât în ţară cât şi peste hotare. Astfel
Burton Berry. reprezentantul politic al SUA la Bucureşti într-o scrisoare către ministrul român
al afacerilor externe C. Vişoianu. la 12 ian. 1945, a arătat că Guvernul SUA dezaproba
măsura de deportare dictată de URSS, care depăşeşte necesitatea de a asigura securitatea
liniilor sale de comunica~i din spatele frontului. SUA îşi lua răsp underea de a face demersuri
pe lâng ă URSS şi de-a apăra interesele româneşti în această chestiune la momentul

potrivit~ Tot acest punct de vedere era susţinut şi de reprezentantul militar al SUA gen.
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Scheyler într-o scrisoare adresată gen. Vlnogradov. În telegrama nr. 441 de la Washington
către Foreign Office se susţine că deportarea este o măsură de a aduna reparaţii nu una de
securitate. Armistiţiul cu România nu prevedea reparaţii sub forma de prestaţii în muncă deci
deportările nu au justificare legală în cadrul armistiţiului. Faptul că vor repara distrugerile
provocate de armata germană priveşte chestiunea reparaţiilor de război datorate de
Germania, care vor fi decise prin consultare şi nu prin măsuri unilaterale din partea URSS
(18 ian. 1945). Se deduce că se face un proiect de muncă fără discriminare şi nu se asociază
cu acţiunile întreprinse în numele Comisiei Aliate. În minuta personală a primului ministru
englez Churchill adresată MAE britanic. la 18 ian. se arăta că nu este greşit faptul că ruşii cer
100.000 de oameni ca să lucreze in minele lor. Asta dacă luăm în considerare ce a suferit
Rusia şi atacurile cu premeditare făcute de România împotriva sa.
Reprezentanţii populaţiei germane, Otto Roth şi Rudolr Brandsh s-au întâlnit cu
gen. Rădescu la 21 dec. 1944 ş1 11 ian. 1945. În cadrul discuţiilor s-a pus problema
germanilor din ţară, care erau gata de a depune jurământ de fidelitate şi s-a cerut încetarea
dispoziţiilor de deportare. Rădescu le-a răspuns că aceste dispoziţii au fost date de sovietici

şi el nu se poate opune lor39. De asemenea Crucea Roşie a Intervenit pentru diminuarea
proporţiei

la 2 febr. 1945 Guvernul român va protesta pe lângă Comisia
are o situaţie grea datorită lîpsel de forţă de muncă care era
concentrată pe front şi dato rită situaţiei de război. Dep0rtarea lipsea ţara de aportul deosebit
de calificat al etnicilor germani, cu repercursiuni nefavorabile asupra calităţii şi cantităţilor de
produse industriale necesare despăgubirilor de război. S-au adus şi argumente de ordin
juridic, economic, umanitar. Un alt protest a fost făcut de Dinu Brătianu. şeful PNL către W.
Churchill , în care se arată că deportarea va leza suveranitatea ţării şi va genera
discriminarea rasială . Nici pe plan umanitar nu era acceptabilă fiind făcută în toiul iernii, în
condiţii mai mult decât vitrege (febr. 1945)40. Toate protestele factorilor politici interni au
rămas rară ecou.
Ministerul de Externe britanic a luat o poziţie oficia l ă mai mult formală cerând
deportarea doar a celor vinovaţi. Churchill a dat dispoziţii Ambasadei Marii Britanii la
Bucureşti să-şi limiteze protestele deoarece România intra în sfera de influenţă rusă şi este
problema URSS ce se întîmplă în această parte a Europei. Cu toate aceste dispoziţii şeful
Misiunii militare engleze de la Bucureşti vice-mareşalul Stevenson, in discuţii particulare cu
gen. Vinogradov a arătat ca se face o mare greşeală deportându-se personal tehnic calificat
şi oameni nevinovaţi. S-a interesat de soarta celor deportaţi şi a făcut numeroase gesturi
umanitare, asigurându-i cu apă şi hrană. Aliaţ.ii nu au manifestat o atitudine clară în acestă
celor

deportaţi.

Aliată arătând că ţara

chestiune. in faţa URSS. făcând posibilă deportarea germanilor41 . la 13 ian. 1945 N.
Radescu adresează o notă gen. Vinogradov, în care se cere să se ţină cont că deportarea
aduce în toate ramurile de activitate o gravă perturbare, compromiţând îndeplinirea
obligaţiilor asumate în Convenţie. Se generează şi-o gravă zdruncinare a activităţilor
administrative, cerându-se ca mobilizarea să se facă pe teritoriul ţării. Aceste măsuri ar
atrage după sine şi înrăutăţirea situaţiei românilor prinşi de evenimentele de la 23 August
1944 în Germania. Deportarea este o contrazicere formală cu prescripţiile şi uzanţele
internaţionale. Este injustă de asemenea mobilizarea cetăţenilor români cu o îndepărtată
ascedenţă germană. Este de datoria Guvernului Român de a veghea asupra intereselor
supuşilor săi , indiferent de originea lor etnică , cerându-se atenuarea într-o măsură a
hotărârilo r luate de Comandamentul Sovietic. Guvernul român este ţinut de tratatele
semnate, de conştiinţa răspunderilor sale şi de articolele 2 şi 6 din Convenţie, să nu fie de
acord cu măsurile cerute de sovietici. Este de acord să colaboreze la internarea acelor
cetăţeni germani, care s-ar dovedi primejdioşi cauzei aliate prin atitudinea, legăturile sau
activitatea lor în favoarea Germaniei ca şi pentru a garanta securitatea anumitor zone42.
în febr. 1945 familiile germanilor deportaţi au adresat un memoriu către guvern în
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care se arăta că etnicii germani au fost ridicaţi fără cercetarea actelor de identitate sau
control medical, mulţi fiind bolnavi sau neobişnuiţi cu munca fizică grea. Este o pedepsă fără
vină şi mulV nu ştiu nimic de soar1a celor deportaţi. Autorităţile ignorau demersurile făcute,
cerându-se totodată să nu fie persecutaţi din cauza originii germane iar guvernul să se

îngrijească de soarta familiilor rămase în mizerle43_ Organizaţiile germane au făcut chiar
colete de bani pentru a scăpa pe unii dintre cei selectaţi de la deportare44.
De asemenea a protestat şi şeful Marelui Stat Major, gen. Ghe. Mihai care a refuzat
să semneze înţelegerea de colaborare cu sovieticii la internarea etnicilor germani. La 20 ian.
1945 s-a adoptat legea privind urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării.
Erau pedepsiţi toţi aceia care au Instaurat dictatura. punând în primejdie securitatea statului,
au încheiat tratate cu Germania, cei care au militat pentru o politică externă alături de
Germania, cei care prin ameninţări , teroare, acte ilegale au urmărit să fmpună ţării o
orientare fascistă, cei care s-au pus în slujba propagandei germane pentru aservirea ţării vor
primi următoarele pedepse: muncă silnică pe viaţă , muncă silnică între 5-20 de ani, temniţă
3-20 de ani şi închisoare intre 3-10 ani. Vor plăti de asemenea despăgubiri şi îşi vor pierde
drepturile politice între 3-1 O ani45.
în 24 lan. 1945 regele Mihai adresează preşedintelui american F.D. Roosevelt un
memoriu de 36 pag. şi o scrisoare. Memoriul era o enumerare a abuzurilor comise de armata
sovietică în numele Comisiei Aliate. Este vocea poporului român care serveşte interesele
aliate şi a cărei istorie, suferinţe şi calităţi merită luate în considerare. Este vocea unui popor
care nu are un alt ideal decât de a se debara de trecutul apropiat, prin sacrificii şi greută~
enorme, şi prin aceasta să-şi găsească un modest dar onorabil loc printre popoarele
iubitoare de pace46. În memoriu se mai arată că ad-ţia română din Transilvania nu a fost
Este o stare de haos, lipsa de protecţie a cetăţeanului şi a bunurllor lui.
Situaţia sanitară grea, nimeni nu cunoaşte reglementările legale existente, şcolile închise,
funcţionari neplătiţi, viaţa economică dezorganizată, institu~ile financiare închise. Guvernul
s-a declarat de acord cu anumite măsuri de securitate devenite necesare prin atitudinea

încă restabilită .

nesigură a etnicilor germani47.
La 12 apr. 1945 va fi primit răspunsul de la preşedintele SUA în care se arată că
acesta va sprijini acţiunea României de a-şi lua locul în rândul ţărilor Iubitoare de pace. Cu
tote demersurile făcute la diferite nivele nimeni nu a reuşit să oprească deportările sau să
reducă numărul celor deportaţi. Toată lumea a găsit de cuviinţă să protesteze doar formal
pentru că jocurile erau făcute încă înainte de terminarea războiului. în viziunea doctrinelor
politice totalitare omul este supus unei aritmetici necruţătoare în care nuanţele şi aborările
analitice sunt neavenite. Eludarea aspectelor legale sau a hotărârilor oficiale este reflexul
ideologiilor totalitare, impregmate de antiumanism.
Deporting of the Gennan population
(Summary)
The deporting of the German population ls placed în the time when Romania was
forced to obey to the stipulation of the Armistice Convention. The same thing happened în
Poland, Hungary, Jugoslavia and Soviet union. The reason is cooperation with the German
Army and danger in Romania. The action was done ln the hard Ume of winter. The steps
made on different levels had no results.
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Eliberarea preoţil or greco-catolici din Închisorile
comuniste
Crina 'sodea

Începând din anul 1963 regimul de detenţie din închisorile comuniste începe să
unele aspecte mai umane, fiind o a doua etapă după ceea de după moartea lui
Stalin şi până în 1956. Deţinuţii încep să fie trataţi cu o oarecare indulgenţă; nu mai sunt
supravegheaţî atât de strict, regimul alimentar cunoaşte o oarecare îmbunătăţire şi nu nu mai
sunt atât de torturaţi fizic şi psihic. Ba chiar li se aduc ziare în celule, ziare după care deţinuţi i
au tânjit atât de mult. Acum puteau să afle ce se mai întâmpla în ţară şi în lume, chiar dacă
ziarele la care aveau acces erau tot de natură comun i stă, ziarul .Scânteia" de exemplu. Nu
dezinteresat primeau însă ziarele. şi deţinuţii şi -au dat curând seama de adevăratul scop.
Presa nu le era spre informare, ci pentru a-i reeduca; căci citind acelaşi ziar cu
aceeaşi ideologie, după ani de zile, pe bază de sugestie, mintea începe a-şi însuşi termenii
şi a se şabloniza. Devenită astfel obligatorie, presa aj unsese un obiect de tort u ră
intelectuală. Referitor la presă , circula chiar o glumă : „în ziare sunt trei feluri de ştiri : sigure,
probabile şi false. Sigur este titlul şi data; probabil este buletinul metereologic, restul este
cunoască

fals"1. Deţinuţii aveau acces la biblioteca închisorii, de unde puteau primi broşuri şi carţi de
literatura româ nă precum şi cărţi de ştiinţă.
Explicaţia constă în schimbările care se produc pe plan intern, precum şi în planul
relaţi i l or cu Moscova. Gheorghiu-Dej se desprinde tot mai mult de sub tutela Moscovei în
perioada 1960-1965.
În anul 1964 a apărut mult aşteptatul decret care a deschis porţi le penitenciarelor
pentru foarte mulţi „bandiţi". După unele informaţii acest decret ar fi fost dat la 9 aprilie 1964,
după altele - mai târziu prin lunile iunie-iulie. Monitorul Oficial din acel an, 1964, nu publică
însă , nici măcar într-o formă mascată vreun astfel de decret.
Indiferent de acest fapt, cert este că, începând cu lunile iunie-august o mare masă
de bandiţi, arestaţi pe nedrept începând cu fatidicul an 1948, au fost eliberaţi .
Marea majoritate a preoţi l or au fost eliberaţi în luna august 1964. Această eliberare
nu a presupus însă şi o libertate a persoanei; poate doar o liberare în limita legilor; aşa cum
erau legile date şi mai ales înţelese de securitate.
În închisorile comuniste, unde nu existase n ici ~ o lege. schimbarea nu putea fi atât
de bruscă. Teama şi nesiguranţa le era servită zilnic deţi nuţilor; unii securişti apăreau prin
penitenciare ş i le spuneau „bandiţilor", că oricum nu toţi !vor pleca.
Dacă ar fi avut şansa să fie eliberaţi, trebuiau să-şi ia un fe l de angajament cum că
n-o să divulge nimănui nici odată, nimic din ceea ce ştiu; ca şi cum ar fi fost plini de secrete
de stat.
Preotul Gavriş îşi am i nteşte ce s-a petrecut în ziua în care a fost eliberat de la
Poarta Albă: „ne-au scos din baracă şi ne-au dus pe platou cu toate bagajele; am stat până
ne-au făcut ordinele de eliberare - pe care le făcea un căpitan de la Constanţa: A durat mult
pentru că printre cei care eram eliberaţi , unii nu ştiau scrie şi atunci le făceam eu declaraţii.
Când să-mi fac mie declaraţie, mi-au spus să nu scriu că am fost preot, ci să scriu
funcţionar. Ne-au ţinut toată ziua nemâncaţi; am mai stat acolo încă o noapte şi o zi şi abia
noaptea următoare, pe la ora 1 am plecat spr~ gara Basarab. Comandantul Cristea ne-a
spus că după ce ne vor elibera să tot mergem, să nu ne oprim, pentru că dacă ne vor vedea

că stăm au ordin să tragă"2.
Reîntâlnirea cu cei dragi a fost emoţionantă: „bă iatul cel mic şi ginerele nu m-au
recunoscut; nu şti au cine sunt pentru că nu mă mai văzuseră de mult; băiatu l cel mare, care
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m-a recunoscut, mi-a sărit în gât şi a început să plângă.. ·3, ne spune acelaşi preot.
Preotul Mangra Ghe. ne relatează că: „înainte de eliberare, m-au chemat la
interogatoriu şi m-au întrebat dacă nu trec la ortodoxie; le-am răspuns că nu trec şi apoi mau mai ţinut închis până au fost eliberaţi aproape toţi. Alunei mi-au dat şi mie drumul,
spunându-mi: .Du-te că eşti un încăpăţânat!"4.
Preoţii au fost eliberaţi, dar Biserica lor nu: Biserica Greco-Catolică practic nu mai
exista sau nu mai trebuia să existe. Bisericile lor continuau să fie ocupate de ortodicşi, iar ei,
care au suferit pentru credinţa lor. nu mai aveau dreptul să intre în biserici ca preoţi.
Neavând posibilitatea să profeseze legal, ei au continuat să împartă alintare şi
mângâiere, să oficieze botezuri, slujbe în ilegalitate.
Preotul Gavriş Vasile ne spune: .după eliberare am continuat să activez ca preot.
deoarece erau mulţi credincioşi care au rămas fără preot. Mai multi preoţi greco-catolici neam gândit să ne facem o asociaţie pentru a fi mai uniţi"s.
.
Această activitate a preoţilor se desfăşura cu foarte multe riscuri pentru că securiştii
erau mereu pe urmele lor. Preotul Gavriş ne-a spus că aici preoţi din acea Asociaţie au fost
descoperiţi de Securitate şi arestaţi. Preoţii care făcuseră închisoare, ne-au mărturisit că şi
după eliberare erau chemaţi periodic la Securitate; acolo erau puşi să declare tot ce au făcut,
cu cine s-au întâlnit, cine i-a vizitat, ce părere au despre regimul politic, etc. Ori în aceste
condiţii, pentru a putea supravieţui au fost nevoiţi să-şi caute un loc de muncă. Dar. n-a fost
deloc uşor găsirea unui serviciu. din cauza dosaruluj ce-l aveau, n-ar fi riscat să-i angajeze
de teama consecinţelor.
Am întâmpinat multă rezistenţă: .am fost angajat ca muncitor necalificat la băile de
dragare, unde se lucra cu acid clorhidric la 1ooo 0 c; am cerut mereu o muncă mai uşoară,
dar n-am primit; am lucrat acolo 13 ani şi datorită condiţiilor toxice mi-a slăbit vederea"6.
Un alt preot ne spune .am fost angajat la un sector de poduri CFR, am stat 6 ani;
apoi vreo trei ani am lucrat la Depoul de locomotive la magazia de uleiuri"?; preotul Mangra
a fost angajat ca administrator la Şcoala Sportivă din Oradea; preotul Mureşan D. a fost
angajat ca tehnician la abator, deşi potrivit studiilor putea fi economist; preot Dărăban Teodor
la o fabrică de cărămidă, Andercău Vasile la un Oficiu fa rmaceutic. Gavriş Vasile la o fabrică
de cherestea. iar Marna Gheorghe la o autobază ca împiegat de coloană.
Angajaţi în aceste posturi umile, ce nu erau nici pe departe pe măsura pregătirii lor
intelectuale, preoţii au ştiut să-şi facă datoria au fost cinstiţi şi corecţi fa locul de muncă şi
mereu cu fruntea sus dar sp eranţele lor în legătură cu Biserica Greco-Catolică s-au
spulberat treptat, chiar dacă îşi dădeau seama cu fiecare zi ce trece că suferinţa lor a fost
zadarnică.

Guvernul a interzis preoţilor greco-catolici trecerea la ritul lor obligându-i pe toţi
fie ortodocşi. Mai mult decât atât, Conciliul Vatican li, a validat această stare,
admiţând puterea Bisericii Ortodoxe peste credincioşii greco-catolici.
Guvernul nega dreptul greco-catollcilor de a se ruga în Biserica Greco-Catolică. iar
preoţilor romano-catolici le interzicea dreptul de a primi şi asista pe credincioşii greco-catolici
refugiaţi la ei.
Până în anul 1970 Biserica Română Unită era considerată ilegală, orice activitate
religioasă a clerului interzisă, iar credincioşii în marea lor majoritate erau sub jurisdicţia
Bisericii Ortodoxe.
Din 1970 autorităţile comuniste româneşti au devenit mai tolerante faţă de Biserica
Română Unită , mai ales că au constatat că „unificarea• bisericească din 1948 nu a adus ţării
nici un aport politic, ci a fost una din cauzele care au contribuit la ştirbirea prestigiului ce l-ar
fi avut regimul pe plan internaţional.
în noile împrejurări. mai ales după 1985, BRU a început a-şi regrupa credincioşii în
românii

să
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servicii religi oase publice proprii, deşi neautorizate îndeosebi la oraşe unde au luat fiinţă
adevărate capele. Ziua de 14 martie 1986 este dată la care a încetat vacanţa scaunului
mitropolitan al BRS Unite intervenită la 5 iulie 1941 , prin decesul mitropolitului Alexandru
Nicolescu. Noul mitropolit ales va fi Alexandru Todea.
La Oradea eparhia a fost administrată de către episcopul auxiliar Iuliu Hirţea până
în 1978 când a încetat din viaţă. A urmat canonicul Coriolan Tămâian (1978-1989), când
încetând şi el din viaţă a fost urmat de profesorul Vasile Hossu, care în 1990 la 27 mai a
devenit episcop titular al eparhiei. Vasile Hossu fusese confirmat de Papa Ioan Paul al II-iea,
încă din data de 3 martie 1990. O instalare în catedrala din Oradea nu a avut loc, lăcaşul fiind
ocupat de răpitorii lui din 1948. Din şase biserici câte au avut greco-catolicii în Oradea în
1948, nici măcar una nu le-a fost restittJită . Institutul Teologic din Oradea a reuşit să-şi reia
activitatea, la început cu numai două zile de cursuri pe săptămână: sâmbăta şi duminica.
La 31 decembrie s-a emis o lege a cărui articol anula 21 de legi printre care, în locul
al 20-lea se abroga Decretul nr. 358/1948, care scosese în afara legii BRU. în urma acestui
fapt. Papa Ioan Paul al Ii-lea a stabilit şi definitivat la 12 martie 1990, ierarhia Bisericii
Catolice din România, atât de rit latin, cât şi de rit bizantin.
Conducerea BRU este următoarea: Alexandru Todea - Mitropolit al BRU, Ioan
Ploscaru - Episcop de Lugoj, Vasile Hossu - preot-profesor, hirotonit ca preot în
clandestinitate la 4 februarie 1949, Episcop de Oradea , Lucian Mureşan - Episcop de
Maramureş; George Guţiu - Episcop de Cluj-Gherla şi dr. Ioan Chertes Arhiepiscop.
Guvernul comunist, ajuns la putere în 1948, nu s-a mulţumit doar cu desfiinţarea
cultului greco-catolic; a urmărit întotdeauna trecerea forţată a acestora (a greco-catolicilor)
la ortodoxie. Dar, .ortodoxia", deşi se intensifică cu românismul, pe care-l monopolizează pe
seama sa nu esle un cnleriu adecvat de a categorisi prin ea poporul român şi a-1 fixa la o
periferie euro-asiatică. Ortodoxia a devenit românească printr-un accident, prin acel Fatal
destin al istoriei" (DONCIUL), care a fost impus străbunilor noştri în mod violent, prin bulgarii
slavizaţi, abolirea oficială a confesiunii proprii, daco-romane. în care au fost creştinaţi şi au

trăit primele aproape zece veacuri"a.
Acţiunea lor a fost deci lipsită de orice justificare politică, religioasă sau morală; iar
greco-catolicilor nu le rămâne altceva de făcut decât să caute noi punţi de comunicare, şi să
spere că, poate cândva. nu prea târziu vor fi auziţi.

gth April 1964 - The liberation of the Greek-Catholic priests from communist prisons

(Summary)
Through the decree from 9-th April 1964 it was open the gates of prison for the
politica! prisoners. They pledge to teii nobody what they know. The appointment with the
families was touching. They worked in unskilled posts, although they were intelectuals. The
communist government had in wiew the abolition of the Greek Catholic Church and the
transfer at the Orthodox cult. The action was politica! injustified.

Note
1. Ploscanu. Ioan - Lanturi şi teroare, Ed. Signala, Timişoara 1994, p. 32
2. Mărturia lui Gavriş Vasile (1915)

3.J.b.id.e.m
4. Mărturia lui Mangra Gheorghe (1913)
5. Mărturia lui Gavriş Vasile
6. Mărturia lui Marjan Nicolae (1919)
7. Mărturia lui Buzaş G. (1912)
8. Viata creştină - nr. 18, 1994, pag. 4
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Repere metodologice
Istoria imediată - istoria orală intre teoria
şi metoda istorică
Recuperarea

experienţelor concentraţionare

Dorin

Dără ban

devine un fapt extrem de necesar în

condiţiile în care prod u cţia l iterară propriu-zisă1 şi cea docurnen tară2 de până acum sunt
departe de a satisface exigenţe le istoricilor profesionişti, atât sub aspectul cantităţii cât mai
ales sub cel al tematicii şi al genulu i scriitoricesc abordat. Poate că este o etapă
indispensabilă a istoriografiei pe această temă. în care memoria vie se vrea înregistrată sub
forma faptelor brute, de conştienti zare ş i relatare a supliciului.
Poate este paradoxal dar datorită coexistenţei s u pravieţuitorilor a două extreme
(factorii de represiune vinovaţi de . crime împotriva umanităţii şi cei reprimaţi) , faptul istoric
este confundat cu actul de denunţa re , în ciuda declaraţiilor de re n unţare la ideea de vendetă .
De acea în lipsa acţiunilor judiciare sau politice, revine registrului ştiinţific rolul de recuperare
grabnică şi cât mai compl etă a documentelor privitoare la acest câmp. Urgenţa este impusă
tocmai de şansa favorabilă de a avea printre noi supravieţuitorii unei epoci, martori a că ror
existenţă individuală trebuie concepută ca o istorie. Or, ceea ce s-a realizat până acuma nu
este decât o disipare a memoriei sub forma biografiilor şi autobiografiilor, care doar pot crea
iluzia unei restituţii tematice ad integrum, în vreme ce rămân deoparte o mare varietate de
aspecte indispensabile oricărei analize critice a mecanismeor socio-istorice3.
Dincolo de multiplele aspecte generale privitoare la universul represiv, în demersul
de faţă vom căuta să re l iefăm câteva direcţii în abordarea problematicii experie n ţe l or
concentraţionare, ca revelator al ide ntităţii . al imaginii de sine pentru sine şi pentru altul. Este
evident faptul că orice regim represiv, şi avem în vedere mai ales pe cel de tip comunist, a
produs un întreg sistem de cond uite durabile ş i transportabi le în timp , de princi pii
generatoare a unor practici ş i reprezentări specifice. Experimentul comunist a provocat deci
habitudini distincte a căror coerenţă şi continuitate psihică este detactabilă mai ales de cei
care au trăit în afara sistemului. în tot acest câmp de experienţe cotidiene, familiare pentru
noi, se află ceva demn de a reţine atenţia: existenţa celor care au cunoscut recluziunea pe
motive politice şi al căror subconştient a generat manifestări fizice şi psihice pe baza cărora,
astăzi, pot fi identificaţi şi recunoscu ţi printre alţii. Asistăm aşadar la intersectarea a 2 planuri
distincte, dar care aparţin aceluiaşi câmp: unul al anormalităţi i liber acceptate şi altul al

anormalităţii impuse prin viole n ţă răului, cruzimii şi anihilării sentimentului uman4.
Este important deci a se opera o disociere între resorturile intime care generează
diversele manifestări ale individului ieşit din totalitarism. Recluziunea cu tot angrenajul de
evenimente premergătoare şi posterioare, cu toate monstruozităţile şi calvarul îndurat, nu
indică nu numai o defecţiu n e preze n tă în bibliotecile de stat ci ş i o insuficienţă dezarmantă .
Faplul acesta nu a devenit încă o preocupare majoră nici pentru cei care ar avea ceva de
spus, nici pentru analiştii fenomenului totalitar. Această insuficienţă nu permite deocamdată
o anchetă conve n abilă socio-istorică asupra expe r ienţelor co n centraţionare datorită
cunoaşterii numai în profunzimea neclară a actorilor ş i naraţiun i lor individuale. Puţinătatea
mărturii lor nu poate fi pusă pe seama existenţei unor stări traumatice sau post-traumatice
care ar impune indivizilor o ruptu ră mental ă cu trecutul, ci mai curând pe i n apetenţa factorilor
politici actuali fată
. de un atare sl:lbiect ceea ce determină o adevărată obstructie. În contextul
actual când arhivele mai multor i n st ituţii importante su nt inaccesibile, considerăm că
abordarea b iografică trebuie să rămâ n ă un instrument de in vestigaţie privilegiat. Îndeosebi
autobiografiile sup ravieţu itorilor neces ită o atenţie specială atât pentru faptul că sunt martori
vii. cât şi pentru tipul de material deosebit de valoros în cadrul şti inţe lo r sociale. Pentru o

.
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corectă interpretare a corpusului de mărtu'rii este necesară stabilirea unei tipologii a lor.
Relatarea riscă a reactiva experienţe traumatizante faţă de care anchetatorul
trebuie să ia distanţa cuvenită. Este nevoie aşadar de a opera o diferenţiere intre tentativele
de eliberare prin cuvânt şi celelalte modalităţi de obţinere a mărturiilor fundamentale. Toate
documentele rezultă din întâlnirea disponibilităţii de a vorbi şi posibilităţii de a fi ascultat. între
cel ce doreşte să-şi reconstituie experienţa şi cei care sunt dispuşi a se interesa se stabileşte
o relaţie socială şi afectivă ce defineşte limitele a ceea ce se poate într-adevăr exprima.

Reflexia asupra confesiunilor scoate în evidenţă şi problema tăcerii5. Departe de a ţine doar
de voinţa sau capacitatea de reconştruire a experienţelor lor, orice mărturie se află în strânsă
interdependenţă cu condiţiile politice şi sociale în care ele s-ar putea face comunicabile. Unul
din principalele moduri de organizare a acestor materiale ar fi , credem, distinc~a ce trebuie
operată între mărturiile solicitate şi cele spontane. În spaţiul dintre cei doi poli se plasează o
altă suită de documente mai mult sau mai puţin elaborate într-o manieră spontană sau
solicitată. Mărturiile solicitate pot fi considerate depoziţiile judiciare, documentele ştiinţifice
(mărturia istorică şi ancheta sociografică) iar cele spontane sunt autobiografiile. Depozi\ia
judiciară reprezintă polul extrem prin modalitatea de solicitare şi prin generalizarea
experienţei individuale. Nu putem vorbi încă de existenţa organizată a unor mărturii sub
forma depoziţiilo r judiciare. Valoarea depoziţiilor constă în aceea că sunt purtătoare a
principiilor administrării probelor şi limitarea la obiectul procesului. Principiile administrării
probei juridice elimină emotivitatea, impresionabilul şi contribuie la sistematizarea

informaţiilor6.
Deşi toate mărturiile sunt istorice, ne îngăduim să le numim altfel pe cele concepute
la cererea diverselor centre de cercetare, asociaţii, cluburi etc. şi care urmăresc alte principii
de selectivitate decât în cazul depoziţiilor judiciare. Mărturia istorică astfel concepută rezultă
din întrebările puse supravieţuitorilor de către profesionişti în diverse domenii ale ştiinţelor
umane. Obiectul acestor relatări este de strictă folosinţă istorică şi ca atare se limitează la
cazuri mai largi; ele autorizează totodată o mare varietate de forme de expresie. Pe lângă
marea diversitate de informaţii obţinută asupra persoanelor. se mai adaugă date relative la
organizarea internă a spaţiului concentraţionar.
Mărturia istorică impune totodată un echilibru în ponderea diverselor aspecte
relatate şi stimulează la destăinuiri pe cei care nu au capacitatea de a face în mod spontan.
Pentru reconstituirea comportamentelor în câmpul concentraţionar se impune totodată o
complexă abordare sociografică. Un atare tip de anchetă s-ar apropia cel mai mult, spre
deosebire de toate celelalte modalităţi de cercetare, de rigoare ştiinţifică tocmai prin
reprezentativitate. Analiza trebuie să ţină seama de întreaga diversitate a mărturiilor în

măsura în care acestea condiţionează cunoaşterea şi înţelegerea informaţiilor7. Dacă
experienţa concen traţiona ră nu pare ar fi alterat convingerile politice şi religioase.
readaptarea la viaţa cotidiană corespunde adeseori cu debutul unei noi existenţe. Analiza
sociografică oferă puţine răspunsuri la efectele pe termen lung generate de universul
concentraţionar. Fără îndoială că scrierile autobiografice nu sunt doar emoţionale ci şi cele
mai bogate în informaţii. în faţa tăcerii documentelor arhivistice locale numai istorisirile
detaliate ale unor destine ne permit studierea articulaţiilor între experienţele
concentraţionare, viaţa anterioară şi efectul de readaptare la cotidian. Publicarea şi
receptarea autobiografiilor se subordonează unor condiţii care, în fond, autorizează această
formă de expresie particulară. Dincolo de chestiunile strict literare, acceptarea publică este
strâns legată atât de notorietatea autorului, cât şi de circumstanţele istorice care valorizează
individul prin ceea ce scriea. Experienţa nu se apreciază decât în măsura în care prezintă un
interes colectiv. Se străduieşte a stabili o coerenţă între istoria relatată şi aceea ce s-ar putea
descoperi în urma investigaţiei obiective. Dincolo de sensibilitatea, de ritmul sau tensiunea
dramatică ce rezultă din lectura unor asemenea documente, autorul nu conştientizează
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decât faptele care l-au marcat profund, el nu dezvăluie decât o parte a istoriei sale, neglijând
adesea ceea ce i se pare dezagreabil. Pentru a înţelege conduita unui individ nici un
eveniment nu trebuie neglijat. Fiecare element adaugă ceva nou imaginii generale. Separat
ar avea o importanţă minoră , dar împreună configurează marele mozaic al universului
concentrationar. lată de ce aceste mărturii bazate pe realitatea propriu-zisă şi pe reflecţia
asupra si~elui trebuie considerate veritabile instrumente de reconstrucţie a identităţii Şi nu
doar ca relatări faptice cu o funcţie informativă9.
Chestiunea trecutului este una a trecuturilor mai mult sau mai puţin posibile.
Istoriografia este un domeniu în care abordarea logică a trecutului se apropie de dificila
tratare logică a viitorilor contingenţi, ivită odată cu Aristotel (Despre interpretare LX) 1O.
Trecuturile avute în vedere de către istoric pot fi şi ele supuse contingenţei astfel că
dificultatea de a alege este maximă. Viitorul de nestăpânit pare a se fi refugiat în trecut. Dacă
istoriograful are tot dreptul să se dea înapoi din faţa ispitei de a tălcui viitorul nu la fel este
cazul în ceea ce priveşte trecutul , căci acesta este obiectul său de studiu. Alegerea
trecuturilor semnificative pentru mersul ulterior al istoriei este o operaţie care seamănă cu
discernarea viitorului. Istoriografia poate fi de a opta pentru un trecut semnificativ ori pentru
altul a cărui semnificaţie este de două ori alterată. Documentul ne minte adesea chiar dacă
autorul nu şi-a propus asta şi atunci scriptorul care-l descoperă pentru a-l ticlui, subiectiv
fiind, îi poate deturna încă o dată sensul. E o fatalitate probabil. Şi atunci se pune problema
cât din puritatea faptulu i originar se găseşte în paginile naraţiunii istorice. Istoricul până la
urmă este pândit tot de-o profeţie , una oarecum în răspar de această dată: va proroci
trecutu111.
Discursul pe care omul îl produce asupra istoriei e intesat de mituri redus la
fragmentarism şi aproximaţii şi de aceea este dator să se refacă mereu ca şi-n povestea
acelui personaj din mitologie pe care zeii l-au condamnat să nu-şi ducă niciodată povara
până la ţintă ci să repete mereu imposibila, trudriica lui ascensiune. Fiinţa umană nu trebuie

să ştie mai mult decât i s-a prescris nici să trăiască peste limitele îngăduite 12. Se evocă clipa
în care omul devine conştient de sine iar memoria începe a-1 situa în istorie. El iese din
linearitatea biologicului pentru a intra în istorie. Ne rapo1iăm de obicei la memoria individuală
dar există şi una colectivă purtătoare de imagini car contribuie la cunoaşterea trecutului,
înlesnind căutarea de sensuri. A recupera experienţele trecutului e aşadar o regulă de
conduită pe seama căreia omul îşi asigură cunoaşterea de sine şi-o bună inerţie în lume.
Pentru omul modern istoria e întotdeauna reconstrucţie fiindcă se întemeiază pe eforturile
mai vechi, pe critica reînoită (beneficiară şi ea a unor achiziţii graduale), pe căutări de
formule narative. Rolul de comentator îi aparţine chiar istoricului care nu se poate depărta de
cel real fără pedeapsa desuetudinii. El porneşte din prezent pentru a explora segmente
cronopile şi se înapoiază cu profilul unei mai bune cunoaşteri a omului şi a soartei acestuia
în timp 13.
Înoirea continuă a discursului său este o regulă inevitabilă căci se schimbă
informaţia şi se primesc viziunile. Preocuparea de a scrie istoria în cheia actualităţii nu mai
suprinde pe nimeni. Faptul de a porni mereu de la prezent îl obligă pe istoric să facă apel mai
activ la alte discipline umaniste, să-şi rescrie mereu discursul în raport cu noile achiziţii din
alte domenii ştiinţifice dar şi cu modificările produse în raport cu sensibilitatea din orizontul
de aşteptare al societăţii. Descrierea istoriei în timp şi spaţiu interesează şi societatea care
vede în istorie un revelator al gândirii colective. Ştiinţa şi conştiinţa nu pot merge decât
împreună. Se vorbeşte despre o retroistorie, care nu e străină de actualitate nici
propensiunea inerentă a omului spre ce va fi. Retroistoria şi propensiunease complinesc căci
!in de economia creaţiei umane, în ansamblu, care înseamnă descoperirea de noi raporturi,
indiferent de momentul şi locul în care se plasează acestea 14.
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Există în istorie tăceri la fel de elocvente ca şi discursul cel mai bine condus după
cum există ş i contra-istorii ce se opun de regulă istoriei oficiale respective şi care se extinde
pe cât posibil în sfera adevăru lui. Subiectul tratat din punct de vedere al teoriei istoriei se
circumscrie istoriei imediate iar metodologîc în perimetrul istoriei orale. Enunţul sintagmatic
istorie im ed iată - istorie orală . adjudecat de mult timp în cercetarea modernă a istoriei.
validează acel tip de istoriografie care se află în ipostaza unei duble proximităţi şi anume
există o, proximitate temporal ă a subiectului tratat şi o proximitate a autorului faţă de
problema studi a tă. Acest tip de Istorie, deşi valorifi că martorii care sunt nişte arhive vii ale
unui eveniment. nu privilegia ză oralul faţă de documentul sens ci procedează la o echivalare
istorică, la o acreditare a celor 2 surse. utilizate in reconstituirea faptului istoric. Observăm
intrarea în joc a imaginii istoriei imediate ia r interesul este o linie cu adevărat specifică
acestei istorii. Componentele ireductibile ale istoriei imediate sunt proximitatea temporală a
redactării lucrării in raport faţă de subiectul tratat şi apropierea materială a autorului de criza

s tudiată 15.
Jurnalistul face o cercetare proprie istoricului, chiar dacă dă dovadă de mai putină
prezentând oamenii implicaţi în eveniment. punctul de a fi şi gândirea
participanţil or. Nu este hazard să vehiculezi locul privilegiat al istoriei orale, care a
împrumutat denumirea globală de mass-media şi este fondată pe recursul altor medii.
Momentul când această istorie se face este apropiat oe miezul unei temporalităţi imediate:
reportaJul în direct este eveniment absolut Se sortează ţesatura care leagă actul in curs de
îndeplinirea lui şi se convoacă part icipanţi şi mijloacele tehnice. Julian Besancon reduce
această formulă de istorie imediată la tenta vulgară apărută la debutul anilor 60 şi trecută in
limbajul comun 16. Nu se tinde numai la scurtarea amânării intrării în viata socictăţii dar se da
rigoare

ştiinţifică.

cuvântul celor care sunt actorii acestei istorii. Nu se pretinde numai rapiditatea reflexiei c1 se
vrea a fi o elaborare plecând de la aceste arhive vii care sunt oamenii. Nu se dispreţuieşte
documentul scris şi se afirmă nişte raporturi logice şi resorturile pe care autorul le dezvăluie
între diferitele experienţe ale cercetă rii sale. Pornind de la exemplele ilustrative pe care le
retră ieşte, dar cu mijloace specifice care atenuează această acţiune care comportă
aventură, se fondează un raport afectiv între autor şi obiectul său de cercetare. Această
cvadru pl ă operaţie: reperare. clasificare, montaj şi rationallzare, pleacă de la o dată cu l turală
care determină o mai bună orientare a cercetării pe axa interoretării sale, faptul că-ş1
îndeplineşte munca sa într-o du rată particulară.
Albert Camus ca lifică ziaristul ca istoric al clipei. Acest fapt este infirm at de ziarişti
Ei fac mai puţin acea muncă în grabă, a celui care manipulează puţine fapte. observatil etc
Diferenţa care se observă este mai mult calitativă decât cantitativă. Odată cu dezvoltarea
tehnicilor la caro are acces, recursul la computer multiplică brusc elementele de analiză de
care dispune jurnalistul. Ele pot schimba natura muncii sale. Observând raporturile, adesea
conflictuale, intre istorie şi jurnalistică, nu greşim dacă vedem că cele 2 discipline sunt şi-n
tendinţă de convergen!ă, d upă timpul când domină pe de-o parte religia duratei lungi şi fobia
evenimentului şi pe de altă parte cultul senzaţionalului17 .
Istoria fiind o ştiinţă despre trecut nu găseşte raţiunea şi justificarea existenţei sate
in culoarele trudnice ale resurselor sale, în afara munţilor de arhive. Adolphe Thiers în
prefaţa la Istoria Consulatului şi Imperiului sugerează care e momentul ideal pentru scrierea
istoriei. Acesta este atunci când p rotagoniştii istoriei se degajă de sub pasiunile care-i
animau şi păstrează amintirile evenimentelor, deasupra cursului care le influenţează 18, in
distanţa sa faţă de tre cut şi raportul să u cu materialele selecta te de operaţia istorică se
cunosc mai multe perioade contradictorii. in toate cazurile oamenii sunt deschişi ancorării in
prezent, la care ei sunt martori, uneori actori şi alteori protagonişti. Fenelon apreciază un
istoric de mare precizie nu este acela care aliniază faptele şi datele ci acela care evocă cu
culoare şi artă particularităţile timpurilor şi singularitatea eroilor săi. El încearcă să evite
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pledarea pro domo a istoriei, datorită grijii cu care el ansamblează amintiri, martori şi
documente. Lissaganay propune diferite tipuri de muncă pretinse imediate: prima izbucnire,
prima punere la loc a coleţiei incomparabile de documente perisabile, gesturi vii, culorile şi
minusurile mulţimii , poporul la muncă şi războiul. Plecând de aici alte operaţii istorice se
dezvoltă în profunzime. Deasupra cadavrelor îmbălsămate ale istoriei, istoricii mişună încă
în căutarea unei corespondenţe inedite, al unui diagnostic ascuns în secretul medica1 19.
lmediatistul nu este solitar, nu dezarmează în ignoranţa sa de dezlegător, munca sa
actele dramei, asumându-şi funcţia sa de acompaniator orb al materiei pe care el
o cercetează, formând un bloc delimitat pentru evoluţia ulterioară în transformarea radicală
a naturii sensurilor. Incapacitatea de a prevedea, imposibilitatea de a cunoaşte, găsirea mai
multor istorii faţă de perioada pe care o studiază poate fi o chestiune de forţă şi curaj. Când
măsoară schimbările istoricul poale mai bine să considere cursul independent unde va
ajunge. Operaţia istorică constă evident în compararea categoriilor şi abordarea lor
clasificată. Există o antiteză orizontal-vertical. Prima fază se desfăşoară în lungimea
universului istoric, pe mari suprafeţe de timp şi viaţă. A doua fază ridică studiului o schelă a
evenimentului. El sondează faptele, descoperă denivelările şi se exprimă într-un fel grăbit.
Răgazul limitat în care se operează este compensat de diversitatea surselor de informare
luminează

care se oferă lui20.
Erupţia selectării în istoriografie ne permite să observăm o formidabilă dezvoltare a
canlltalivului şi executarea unor măsuri inimaginabile până acum. Această erupţie multiplică
şansele de descriere, riscurile şi ambiguităţile cronologiei imediate. în toate situaţiile în care
se pun diverse obiceiuri ale mass-media jurnalistul istoric infruntă riscul distrugerii surselor
sale. Fără a avea inspi raţie în efectuarea surselor şi anchetelor sale, practicând tactica
pământului pârjolit imediatistul este constrâns să aştepte raporturile informatorilor şi
subiecţilor săi. Se obiectează că există în tehnica documentară un nivel înalt şi costisitor.
Dacă se pune problema finanţării acţiunilor ce urmează a fi intreprinse se pune problema
libertăţii de manieră şi expresie. Istoricul imediatist poate utiliza aparate şi materiale care nu
necesită înstrăinarea libertăţi i sale. Evoluţia în sensul echipării moderne a cercetări i impune
o certă vigilenţă.
Condamnând afluxurile de subiectivitate imediatlstul găseşte salvare în claritatea
ideilor sale. Aceste manifestări le neutralizează mergând pe drumul echi tăţii. Care jurnalist
muncind la o cercetare aboleşte hazardul? Hazardul care marchează activitatea jurnalistului
este acela care ţese peripeţiile vieţii sociale cu terminaţii improvizate şi discontiuni.
Jurnalismul ca formă a istoriei imediate este tributar scopului inedit şi frapant, capriciilor
evenimentului. Se poate face o operaţie istorică doar atunci când actorii evenimentului sunt
introduşi în cercetarea sa şi-o voinţă raţiona lă ordonează aceste secvenţe şi le raportează

unui sens mai puţin problematic21 . Cel care observă imediatul începe operaţia istorică în
surselor şi amplorii documentaţiei sale, permiţându-se ca ceea cea
recuperat să fie verificat. Ziaristul schiţează laconic faptele pe care le cercetează şi depinde
mai puţin de ritm decât de munca de comparare ştiinţifică. Evenimentul este depăşit definitiv
de cunoaştere şi nu poate să fie un epifenomen secundar şi definitiv in procesul de schimbări
măsura diversităţii

sociale22. Se constată că este creator de emoţii pasagere. Mişcarea pe care el contează în
descriere se situează în afara zgomotelor scenei. Voinţa istoricului imedialist distinge bine
diferenţele nivelelor ascultate.
Această formidabilă presiune a evenimentului determină reacţia Şcolii Analelor, în
contra dictaturii evenimenţiale. Proscripţia istoriei instantanee, beneficiara prescripţiilor
trecute ale pozitivismului, nu poate fi aplicată şi evenimentului. Cercetarea jurnalistului este
viciată de citate mai puţin prestigioase, actualitatea fiind comandată de evenimenţial. El nu
este prins de iluzii atunci când restituie banalitatea vieţii cotidiene. Activitatea cercetătoru l ui
imediatist este comandată de concepţia actualităţii fondate pe senzaţional. în măsura în care
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este re~nut de dublul imperativ al rapidităţii de execuţie şi recuperare a documentelor
sirnultiplicarea surselor, munca solitară devine în plus toarte problematică, chiar
inconvenabilă. Se recomandă tratarea operaţiilor istorice în colectiv. Înainte de a se organiza
şi sistematiza acest tip de cercetare plurală , istoria imediată poate revendica un număr bun
de şefi de lucrări23_ Se poate afirma că o oarecare naivitate şi subiectivitate, graba de a
crea marea precizie sunt virtuţile imediatistului. Istoria Imediată este proiecţia convulsiilor
secolului nostru, un gad-get al secolului2 4 . Această imediatate a comunicării impune

dezvoltarea istoriei imediate, un semnal ceţos al unei societăţi halucinante de informaţie şi
dreptul de a pretinde înţelegerea istoriei apropiate. A reaminti nu va fi invalidat de cercetarea
istoriei imediate.
·

L'histoire orale
(Resume)
Avani de devenir une nouvelte forme de la practique historique l'histoire orale
ocupe une place importante dans la sociologie empiriq americaine. Apris un nouveau visage
et apparait plutot comme une tentative de deplacer le sujet et Ies agents de l'enquete
historique de rehabiliter la memoire comme source historique et donner aux gens des patries
dans le passe. La multiplication meme de ces recherches impose a historien comme aux
practiciens des autres disciplines de reflechir sur la nature et Ies limite du document urnise,
sur la methodes de conservation et d'analyse et sur la place du temeignage oral dans
l'interpretation historique. Meme si le document oral tel le recit de vie est absolument
irremplacable pour obtenir une restitution du vecu quotidien certain a periodisations fines
dans le domain de la vie materielle eu le percept sonde l'histoire meme si certains dimension
de histoire ne pauvent etre apprehendees que parce type de demarche. Les questions
irestent en suspans et Ies problemes methodologiq a resoudre sont preocupations. Sans
tomber dans Ies exces de la reactions au document individual ou la recours a la memoire
colective ne sauraient tenir lieu de concept et theorie et histoire la Ies d'un ouvrier du debut
du siecle ne sauroit remplacer Ies dessiers explicatifs indispensabiles a la comprehension
des processus sociaux et a l'elucidation des evolution politique.
Note
1. Glucksman, Andre - Bucătăreasa, Mâncătorul de oameni. Ed. Humanitas, 1991,
Bucureşti, pag. 13
2. Radosav, Doru - Ponbas - O istorie deportată, Ed. Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben, Ravensburg 1994, p. 7
3. Năstasă, Lucian - Pentru o recuperare socio-istorică a experlentelor conceotrationiste
româneşti, în Xenopoliana an I nr. 1-4, laşi 1993, p. 93.
4. ~pag.94.
5. !Qldfiln., pag. 96
6. Ibidem, pag. 97.
7. ll21.dfiln.. pag. 98.
8. !b.idmn. pag. 99.
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CULTURĂ ŞI CIVILIZATIE
'
O valoroasă a rmă de vânătoare confectionată
,
la Satu Mare În prima jumătate a secolului al XIX-iea
Czira Vasile
Imola Kiss
Străvechiul meşteşug

al armurăritului a luat un deosebit avânt în oraşele
în evul mediu, fiind impus de necesităţile militare şi de noua tehnică a
războiului. Pericolul turcesc, repetatele invazii tătăreşti, au determinat oraşele să angajeze
armurieri speciali, p l ătiţi din veniturile proprii ale acestor oraşe, armele deservind întreaga
populaţie în caz de război. Aşa a fost şi cazul oraşului Satu Mare, care, datorită poziţiei sale
strategice a fost preocupat într-o mai mare măsură de apărarea proprie în primul rând, şi a
\ării întregi în al doilea rând. Însă armele confecţionate în această perioadă, nu au fost
folosite NUMAI în caz de război , ci erau totodată şi arme de vânătoare, având în vedere
bogata faună de care dispunea în secolele trecute comitatul Satu Mare.
Istoria armurăritului este prea puţin cercetată la Satu Mare. Nu se cunoaşte nici
existenţa unei bresle a armurierilor din oraş, dar având în vedere faptul că „armurierii din Cluj
transilvănene

la început constituiau o branşă a breslei lăcătuşilor"1, ne îndreptăţeşte să presupunem că şi
la Salu Mare se putea petrece ceva asemănător. în 1580 este amintită existenţa breslei

lăcătuşilor în Sătmar, iar în Mintiu în 15382.
Prima informaţie despre existenţa acestui important meşteşug la Satu Mare ne
parvine din 1700, când apare în actele financiare un .armorum faber" pe nume Andreas
Csiszâr3, ceea ce dovedeşte deci că şi aici se confecţionau arme, şi nu erau aduse din
oraşele mai mari. Datorită istoriei zbuciumate a acestor ţinuturi, a numeroaselor incendieri
ale oraşului , ocazie cu care arhiva a fost arsă ori distrusă , probabil nici ştirea din 1700 nu
este prima atestare a existenţei armurăritului la Satu Mare ci meşteşugul poate fi mult mai
vechi. După această dată urmează aproape un secol jumate de tăcere şi în 1828 în

conscripţia meseriaşilor din Satu Mare apare un singur „sclopetarius"4. Vremurile devenind
mai puţin tulburi din punct de vedere politic, oraşul de pe Someş cunoaşte o oarecare linişte,
putem chiar vorbi de o înflorire, este perioada cârmuirii înţelepte a episcopului Hâm Jânos
(1827-1857), când se construiesc biserici (se lărgeşte catedrala catolică, se construieşte
biserica Calvaria), se pietruiesc străzi. În această perioadă armele de foc uşoare. puştile
cunosc aici o deosebită înflorire. în 1835 apare un armurier despre care aflăm că a venit în
oraş în acel an şi-l cheamă Leitner Gyorgy. Cu această ocazie aflăm şi numele celuilalt
armurier, probabil cel amintit în 1828, Gyorgy lstvan5. Din anul 1841, armurierii lăcătuşii şi
ceasornicarii sunt reuniţi într-o singură breaslă şi existau trei meşteri armurieri şi doi
ucenici6. Acest fapt este confirmat şi în 1847, când însă nu sunt amintiţi cei doi ucenici?.
în 1848 printre membri breslei este amintit şi Schirulski Janos8. Arma prezentată în
cadrul acestui studiu, este o armă de vânătoare cu percuţie, confecţionată în prima jumătate
a secolului al XIX-iea, la Satu Mare de armurierul Schirulski, ceea ce o face deosebit de
preţioasă pentru noi. Schirulski mai apare în documentele din arhivă în 1851, când este
enumerat alături de alţi trei din aceeaşi branşă, Schmidt Carol, Gyorgy Istvan, cel prezent în
1853 şi Ko6s Gâbor9. Nu avem date suficiente din care să aflăm cu exactitate anul naşterii
armurierului Schirulski Jânos, nu cunoaştem nici anul morţii , dar putem deduce perioada
confecţionării armei, care prin construcţie este caracteristică primei jumătăţi a secolului al
XIX-iea.
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cu două ţevi, cu sistem de dare a focului cu percuţie, este o
dintre anii 1830-1845.
Arma are o lungime totală de 121 cm din care, ţevile au o lungime de 82 de cm.
Calibrul armei este de 18 mm. Ţevil e sunt forjate, şi făcute din oţel de damasc, în roseole
(Rosen damast). Cele două ţevi sunt unite la mijloc cu o şină de oţel de damast cu un desen
fin de cercuri ovale simetrice late de 13 mm, la baza căreia este gravată o gâscâ sălbatică
zburând deasupra unui stufăriş. în continuare pe o lungime de 95 mm este o inscripţie
gravată bătută în aur „Schirulsky Szatmâron", pe partea de jos a ţevii stângi sunt bătute
numerele 3845 şi sub ele numărul 807. Pe ţeava dreaptă se vede 1nscrip~a I. Bury = şi N
186„ probabil numele furnizorului ţevilor de damast (Belgia). Patul şi patul mic sunt dintr-o
bucată, din esenţă de nuc. Porţiunea distală a patului a fost putrezită şi mâncată de carii,
drept pentru care a fost înlocuită şi restaurată , folosindu-se lemn de nuc. O parte din garda
trăgaciului fiind mâncată de rugină a fost înlocuită in parte şi restaurată; pe partea
posterioară este gravat N.13. Sub ţevi la mijloc, proximal şi distal, sunt sudate două inele de
28 mm din oţel de damast. care servec la ţinerea baghetei de incărcare, care are o lungime
de 80,5 cm şi se termină cu un buton din alamă. Lacătul şi cocoşul din partea dreaptă sunt
cele originale şi sunt gravate cu motive florale, în parte şterse , mâncate de rugină. Lacătul şi
cocoşul stâng sunt înlocuite. Pe partea stângă a patului pe porţiunea putredă a fost fixată o
placă ovală din argint de 6x3.8 cm, cu o inscripţie gravată în limba maghiară. Placa a fost
transpusă pe patul restaurat cu inscripţia: „Emlekul szeretett Belânknak, a tart. korhăz
tisztikarat61. Szatmar 1916 IV.23", adică .în amintirea dragului nostru Bela din partea corpului
ofiţeresc al spitalului de rezervă . Satu Mare 23.04.1916".
Arma este deosebit de importantă şi prin faptul că a fost dăruită celei mai mari
personalităţi ai vieţii medicale sătmărene Uiko Bela, ceea ce-1 conferă şi o valoare istorică
Arma de

vânătoare

piesă unică şi datează

documentară.

în timpul primului război mondial la Satu Mare funcţiona un important spital militar,
cu un personal numeros, care purta numele de „Spital de rezervă". Aici lucra doctorul Luko
Bela ca medic şef chirurg. Pe cheltuiala corpului ofiţeresc şi al personalului spitalului s-a
cumpărat această armă artistic realizată cu ocazia zilei onomastice a doctorului Uik6 Bela
care a fost înmânată la 23 aprilie 1916.
Doctorul Luk6 Bela s-a născut la Salu Mare la 4 iunie 1883. Studiile liceale le face
în oraşul natal, unde îşi ia bacalaureatul în 1901. Din tinereţe şi-a ales nobila meserie de
medic, propunându-şi să aline suferinţele oamenilor. Astfel în 1902 îl întâlnim la Budapesla
la Institutul de Anatomie a Universită\ii ca preparator universitar lucrând lângă renumitul
profesor Tellyesniczky. În 1904 este numit asistent universitar. La Institutul de Anatomie; este
preocupat cu punerea la punct a unui procedeu original de conservare a cadavrelor ce va fi
definitivat şi prezentat de talentatul medic în 1908 ia Congresul Mondial al Medicilor. în 1907
îşi ia doctoratul în medicină şi cu toate că i s-a propus să râmănă la Facultatea de Medicină,
preferă să lucreze în cercetare la o clinică chirurgicală din Budapesta. În 1912 se reîntoarce
în oraş u l natal, renuntă la cariera universitară şi se străduieşte să reorganizeze şi să
lărgească spitalul care functiona în condi~i precare. în toamna anului 1914, primeşte printre
primii ordinul de încorporar~. apoi este numit la Spitalul Militar de rezervă din Satu Mare. în
1915 vede lumina zilei lucrarea intitulată „Concluzii despre răniţii de război" în care autorul
prezintă 7000 de cazuri de răniţi, din care 127 erau leziuni ale cutiei craniene. Dintre acestea
în 88 de cazuri a fost afectat creierul. La cazurile analizate mortalitatea era doar de 14 %,
ceea ce era o realizare unică pe plan mondial, mai ales dacă comparăm cu datele
renumitului profesor Cusching, la care procentul de mortalitate era de 50,3 %.
La sfârşitul lunii aprilie 1917 este chemat pe câmpul de bătălie, de unde se întoarce
abia în decembrie 1918. pupă terminarea războiului Spitalul Militar de rezervă este desfiinţat
iar doctorul Luk6 Bela este numit director al Spitalului Satu Mare. Aici el este preocupat de
înfiinţarea unui spital modern şi obţine în urma unor încercări repetate o nouă clădire atât de
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necesară

pentru un spital corespunzător cerinţelor secolului XX, care să satisfacă exigenţele
sanitare până atunci destul de precară aici. I se dă actuala clădire a Spitalului
Municipal, care era iniţial destinată unei şcoli. Despre construirea unui spital nou nici nu
putea fi vorba în acea situaţie economică dezastruoasă cauzată de război. În ur~a
intervenţiei personale a Dr. LOko Bela Ministerul aprobă funcţionarea spitalului în noul
edificiu.
în această perioadă salvează viaţa colonelului Margaritopol din Marele Stat Major
şi a soţiei generalului Butu noiu. Pentru meritele sale deosebite generalul Davidoglu
comandantul suprem al Armatei Române îi mulţumeşte personal doctorului Luko Bela şi îi
înmână din partea majestăţii sale Regele Carol al Ii-lea „Ordinul Coroana României" în grad
de cavaler şi .Ordinul Steaua României".
în anii ce au urmat eminentul chirurg a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică
elaborând numeroase lucrări de specialitate participând la multe congrese şi consfătuiri
medicale.
în 1930 se îmbolnăveşte de pneumonie în urma căreia intervin multe complicaţii.
Cu toate că era grav bolnav s-a ocupat în continuare de obţinerea unor metode de
ameliorare a cirozei ficatului. Datorită meritelor sale în domeniul asistenţei medicale în oraşul
Satu Mare, i s-a înmânat decoraţia „Răsplata Muncii" brevetul distincţiei fiind semnat de
Nicolae Iorga la 31 decembrie 1931 .
în 1936 în urma unei noi pneumonii, organismul său greu încercat, care a suferit 17
intervenţii, nu a mai putut rezista, şi în prezenţa prietenului său , profesorul Haţieganu se
stinge din viaţă la 2 mai 19351 O.
Prin dispariţia sa prematură oraşul Satu Mare a pierdut pe unul dintre cei mai iubiţi
şi mai iubitori fii. Drept recunoştinţă veşnică , sculptorul Csap6 Sandor i-a modelat bustul în
piatră în 1941, care a fost aşezat spre veghe în faţa spitalului pe care l-a fondat şi l-a slujit
cu devotament. Mâna care a făcut minuni a fost turnată în metal de marele artistil sătmărean
Aurel Popp şi este expusă la Muzeul de artă din Satu Mare. Tot Aurel Pop a proiectat ş i
capela unde i se odihneşte trupul ostenit.
asistenţei

A valuable hunting weapon manufactured Satu Mare in the first half of the XIX-th
century
(Summary)
This study presents a hunting weapon with double value, both historical and
documentary, because the weapon was made în Satu Mare in the first half of the XIX-th
century by one of the armourers from Satu Mare, Schirulszki I. and it was given to one of the
most remarkable personality of the town, LOko Bela, surgeon, famous în all Transilvania.

The list of illustrations
Fig. 1 Detail of described weapon
Fig. 2 The hunting weapon made in Satu Mare in the firsl half of XIX-th century
Fig. 3 The name of the armourer engraved with golden letters on the barrel
Fig. 4 The booklet wich ison the barrel the weapon (donated to LOko Bela on his name day
by the physicians from Satu Mare)
Fig. 5 The bust of surgeon LOko Bela sculptured by Csap6 Sândor
Fig. 6 The chapel projected by Aurel Popp
Fig. 7 The hand of the surgeon Luko Bela made by Aurel Popp
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2. Arma de vanătoare confecţionată la Satu Mare in prima jumătate a secolului al XIX-iea.

3. Numele armurierului gravat cu litere aurite pe ţeava puştii.
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4. Placheta memorială aflată pe patul armei donate doctorului LOko Bela cu prilejul
zilei sale onomastice de corpul medical militar al spitalului de rezervă din Satu Mare.

5. Bustul doctorului Luko Bela sculptat de artistul Csap6 Sandor.
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6. Capela funerară a doctorului LOko Bela proiectată de Aurel Popp.

7. Mâna chirurgului UikO Bela executată de artistul Aurel Popp
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Apusul unei meserii. Ultimul armurier al

Sătmarului
Czira Vasile
Imola Kiss

cu adânci tradiţii pe plaiurile sătmă rene era, printre altele, şi
armelor. Din cele mai vechi timpuri, era o necesitate determinată de rolul
strategic important, jucat mai întâi de cetate, apoi de oraş.
Şirul lung, aproape necunoscut până acum al armurierilor sătmăreni este încheiat
în deceniul al şaptelea al secolului nostru de Garda Kalmân Mikl6s, care este considerat
ultimul reprezentan t al acestei interesante şi importante meserii.
Garda Kalmân Mikl6s s-a născut la Satu-Mare la 20 iulie 1893 ca fiu al lui Francisc
Garda şi al Rozaliei Csânyi.
Primul său loc de muncă la Satu-Mare era în atelierul de lăcătuşerie al lui Iosif
Bama, însă în 1916 pleacă la Budapesta, unde va lucra ca ucenic în atelierul renumitului
armurier Kund Agoston, de unde se va muta la fabrica de candelabre al unchiului dinspre
mamă, Csănyi Laszlo, care în 1918 a fost transformată în vederea producerii de armament:
muniţie şi grenade. Viitorul meşter armurier însă în această perioadă era în legătură
permanentă şi foarte fructuoasă cu fostul său meşter Ăgoston Kund, îmbogăţindu-şi mereu
cunoştinţele şi perfecţionându-şi meşteşugul confecţionării şi reparării armelor.
în 1919 s-a simţit deja stăpân pe meserie şi chinuit de dorul de casă s-a reîntors în
oraşul său natal. Aici a devenit singurul armurier din nordul Ardealului, dar a fost solicitat de
foarte mulµ şi din răsăritul Ungariei, Cluj, Sălaj . Se pricepea la toate părţile componente ale
armelor, începând de la lemn până la ţeavă şi cartuşe. Era un bun specialist în conceperea
şi desăvârşirea formei puştilor, a patului puştii , a gravării ţevilor, care de cele mai multe ori a
atins forme artistice.
Din 1925 începe o îndelungată colaborare şi apoi o strânsă şi durabilă prietenie cu
pădurarii şi vân ătorii. Aceştia posedau arme de diferite tipuri, producţie şi forme.
Tot în anul 1925, cu ajutorul unui prieten va fi angajat ca maistru la atelierul de arme
al Regimentului 87 Infanterie al Armatei Române. Cu această ocazie Garda Kalmân dă un
examen la Bucureşti , pe care-l ia cu felicitări , ceea ce-i conferă o mare reputaţie.
1932 este anul unui nou examen pentru meşterul sătmărean , care devine maistru
privat. deschizându-şi atelier particular, care va sta la dispoziţia asociaµilor de vânători.
Pentru a satisface pe deplin cerinţele acestei categorii, în cursul anilor, atelierul se va extinde
şi moderniza. Meşterul Garda Kâlman va avea elevi şi ucenici, iar atelierul va fi întregit cu un
magazin de desfacere. Având cunoştinţe şi relaţii de prietenie la Bucureşti cu proprietarul
unei mari firme, B.D. Zissu, acesta l-a aprovizionat cu arme, cu diferite piese de schimb, cu
Un

meşteşug

confecţionarea

cartuşe .

În anul 1937 obţine la Oradea, în urma susţineri i unui examen greu luat cu felicitări ,
Carnet de meşter eliberat de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şi ratificat de
Direcţia Generală a Muncii. Acest lucru a avut o însemnătate deosebită, căci în perioda
interbelică a fost revocat foarte des dreptul de a purta armă , armele vechi erau de multe ori
retrase din folosinţă , alteori posesorii de arme au fost obligati să cumpere arme noi.
În anul 1941 a fost numit expert în arme la Trib~naL în această perioadă nu a
încetat să ţină legătura cu cei mai renumiţi armurieri , magazinul său deservea o vastă
clientelă care provenea din toate colţurile ţării. Talentul şi priceperea sa au trecut cu mult
peste graniţele judeţului. devenind foarte renumit şi recunoscut ca fiind unul dintre cei mai
bine pregătip meşteri , ridicând această meserie rară la rangul de artă.
Armurierul sătmărean Garda Kâlmân a ajuns să fie numit cel mai bun expert în
arme din Ardeal.

https://biblioteca-digitala.ro

266
Merită să fie amintit şi faptul că Garda Kiilman era un excelent vânător, dar ca un
bun cunoscător al naturii s-a îngrijit întotdeauna de ocrotirea ei şi a diferitelor specii de
animale rare.
A murit la 16 februarie 1972 în Satu Mare la vârsta de 79 de ani. Odată cu moartea
sa a încetat poate pentru totdeauna la Satu Mare această interesantă şi rară meserie. Autorii
acestui studiu au considerat că merită şi trebuie să aducă la cunoştinţa cititorilor sătmăreni
şi nu numai, existenţa în oraş a acestei meserii de care ultimele generaţii abia dacă au auzit.
şi au vrut să facă cunoscut numele ultimului său reprezentant, Garda Kălmăn, care a reuşit
să sporească renumele plaiurilor natale prin nivelul pe care 1-a atins în exercitarea meseriei.

The sunset of a craft The last armourer of Sătmar
(Summary)
Making armours îs a craft with deep traditions in the region of Sătmar. The las!
exponent of this ancient trade in Satu Mare was Garda Kidman Mikl6s, which was one of the
most successful in Transilvania in conceiving and pertecting a weapon shape, in engraving
a barrel. After his death, in 1972, it ceased perhaps forever in Satu Mare this interesting and
rare trade.
The tist of illustrations
Fig. 1 The craftsman book of the last armourer of Sătmar-Coloman Garda
Fig. 2 The workshop heading from inter-war period
Fig. 3 The stamp of the workshop
Fig. 4 The armourer Coloman Garda seventy years old
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2. Antetul atelierului lui Coloman Garda din perioada interbelică.

3.

4.

Meşterul

Ştampila

atelierului lui Coloman Garda.

armurier Coloman Garda la vârsta de 70 de ani.
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AJEZSUITĂK SZATMĂRON (SZATMĂRBAN)
Bura Laszlo
1. Ajezsuitâk Szatmăron (Szatmârban)

1.1 . A kozel negy es fel evszâzados multu szerzetesrendet tărtenete sorân sok
elismeres es sok tâmadâs erte. Kănyvtârnyi kănyvet irtak rola, âttekintesuk nyilvanvaloan
meghaladja egy foly6iratbeli tanulmany lehetosegeit, de ez nem is szândekunk, ugyanis
celunk csupân annak âttekintese, hogyan mukădott a renci a Kârpât-medence eszak-keleti
regi6jâban. kăzelebbrol Szatmârban 1.
(ltteni) milkodesuk szâmbavetelekor es megitelesekor mindenekelott târgyilagosan
korvonalaznunk kell a szerzetesrend szellemiseget, jelleget, hiszen maskent nem erthetjuk
meg munkâjukat, eredmenyeiket. Szukseges ez azert is, mert a szerzetesrenddel
kapcsolatosan (nyilvânvaloan ellensegei reven) a tortenelem folyamân sok teves, sot
szândekosan harnisitott nezet lâtott napvilăgot s terjedt el a (kănnyen befolyâsolhat6)
kozhiedelemben.
A Jezus Târsasâga megitelese a mai rnagyar tortenetirâsban sem egyseges,
pontosabban vâltoz6ban van2.
A szerzetesrend egykori es jelenbeli tevekenysegenek megertesehez, a jezsuitâk
lelkuletenek, szellernisegenek megârtesehez feltetlenOI foglalkoznunk kell a rendet alaplto

Inigo Lopez de Loyola (Lojolai Szent lgnac) szemelyisegevel3, amely meghatâroz6an
rânyomla a belyeget a rend szellemisegere, ugyanakkor azt ls meg kell vizsgâlnunk, hogyan
viszonyult a rend a negy es tel evszâzados tortenete sorân is fejlodott emberi
gondolkodâshoz, egyben az egyhâz tanitâsâban is rnegtapasztall fejlodesehez4.
Az emberi goldolkodâs es tevekenyseg vizsgălatâban a jezsuităk is magukenak
vall1âk Szent Tamas m6dszeret: Minden kerdes alâ esik. Vagyis: meg kell vizsgălni a dolgok
(eszmek) rninden lehetseges oldalât; ez meginditja a gondolkodâst (szukseg eseten a
pârbeszedet).
A renci alapit6ja baszk nemesi csalâd 12. gyermeke, aki kozepkori szokâs szerint
nemes lovag mellett nevelkedik; aprod, fegyverhordozo; kesobb katona lesz. tiszt. Harminc
eves. amikor âgyugoly6 zuzza szet jobb lâbat. Hosszan betegeskedik, s mivel nem kerullek
kezebe fovagregenyek, Krisztus eletel, szentek legendâit olvassa. Elhatârozza: szaklt eddigi
eletevel, Krisztus katonâja fesz. Manresa egyik barlangjăban majdnem egy evig kemenyen
vezekel, buzg6n elmefkedik. Megîrja hires Lelkigyakorlatos k6nyvet, a kereszteny vallâsos
irodalom egyik leghatâsosabb alkotâsăt. Elzarândokol a Szenlfăld re , utăna kăzel tiz
esztendeig egyetemi tanulmânyokat vegez, magiszteri fokozatot szerez. Bâmulatos
akaratereje, onuralma, buzgosâga măsokra îs hat, târsakat szerez a lelki elet szâmâra,
akikkel szovetseget kot: megfogadjâk: a szegenyseg es tisztasâg megtartâsa melletl a lelkek
OdvozOlese erdekeben fognak munkâlkodni, s elhatârozzâk. hogy Jezus Târsasâga neven
egyhâzilag elisrnert szerzetesrendde alakulnak. (Celjuk: szolgălni embertărsaikat,
szeretetben, ez âltal vegso soron lstennek, ugy, mint Jezus, latin sz6szerkezettel: Jesus isa
=jezsuita).
III. Păi papa 1540-ben .Regimini militantis ecclesiae" (A kOzdo egyhâz vezetese
javâra) kezdetO bullâjâval megerositette az uj szerzetesrendet es szabâlyzatăt. (Kesobb ezt
mag âtdolgoztâk, vegleges szoveget az âltalânos rendi gyUles 1558-ban fogadta el).
Az alapitolevel celki!Uzese ertelmeben Jezus Târsasăga tanito es misszionarius
rend. A szerzetesek azt akartâk, hogy a kor lelki szuksegleteinek megfelelo, mindenutt
alkalmazhato, magas kepzettsegG es buzg6 eroket kepezzenek es bocsâssanak a sok
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oldalr61 fenyegetett egyhâz rendelkezesere.
A rend eletkepesseget elterjedesenek merteke bizonyitotta, nemcsak
Nyugat-Eur6pâban honosodott meg, tagjai (mâr elsă idăszakâban) eljutottak Eszak- es
Del-Amerikăba, Azsiâba, El&-lndiâba, a Tâvol-Keletre, s Japănba is.
Az egesz v1lăgon mukod6 rend szervezetet szigorua11 monarchikus es
centralisztikus rendi alkotmâny szabălyozta . A tărsasâg egyetemes vezet6je, a generâlis
hatalma szinte korlâtlan, fOlotte csak a rendi nagygyulesnek van hatalma, melynek
illetekessege a rendi torvenyhozâs, a generălis megvâlasztâsa. illetoleg a rend legf6bb
kerdeseiben val6 dontes . A Jezus Tărsasâga rendtartomânyokra oszlik, vezetoit, a
tartomânytonokoket a generâlis nevezi ki. A rendtartomăny tagjai a tartomânyf6noknek
tartoznak szigoru engedelmesseggel, fegyelmezetten kell teljesiteniOk a râjuk osztoll
kOldetest. Az egyes szerzetesek az Egyhâz erdekeben bărmikor es bărhovâ kOldhetok.
A Jezus Târsasăga tagjai negyfogadalmas szerzetesek, akik a rendes szerzetesi
fogadalmakon kivOI, negyedlkkent kii/6n engedelmesseget fogadnak a papanak. A
rendtagok mâsik csoporljât a segitotestverek alkotjâk, aklk egyszeru szerzetesl
fogadalommal a hâzi teendok vegzesevel mozditjâk el6 a rend muk6deset.
Az egyhăz szerzetesrendjei kozOI a leghosszabb a jezsuita rend tagjainak a
kikepzesi ideje, ugyanis a rendbe jelentkezok ket ev ujoncidejet (befejezese 30 napos
lelkigyakorlat) koveti a bolcseleti es teol6giai kepzes, kozben 2-3 ev neveloskodes
valamelyik kollegiumban. (ellenorzik a kozosseggel vaio egyuttmukOdesi keszsegOket), s
vegOI a belso elmelyOles ave. Tfz-tizennegy esztend6, mig kesz, itel6kepes. kOldetesre
alkalmas szerzetesse valik.
2. Magyarorszagon 1561-ben jott latre a jezsuita rendhâz Nagyszombaton; ez
azonban megfeleloen kepzett magyar rendtagok hiânyăban 1567-ben megszunt Magyar
rendtagok kepzesere XIII. Gergely păpa R6mâban 1580-ban megalapitotta a Collegium
Hungaricumot. Egy evvel kes6bb Bâthory l stvăn Erdelyben telepitelte le a jezsuităkat
(Ugyancsak akarta a kolozsvări kollegiumot egyetemi rangra emelni).
A szâzad vegen Magyarorszâgon ket rendhaz is alakult, a nagyszombati pedig
1615-ben mâsodszor is megnyilt. Ezt Păzmâny Peter 1635-ben egyetemme fejlesztette.
A Târsasăg feloszlatâsakor (1773. julius 21.) Magyarorszăgon 18 kolleglumban, 20
kisebb rendhâzban es 11 misszi6s âllomâson mintegy 900 rendlag mOkodott. A Târsasăgot
1814-ben âlHtottăk vissza. Magyarorszâg tovâbbra is az osztrăk rendtartomânyok resze a
XX. szâzad elejeig, egeszen pontosan 1909. szeptember 7-en lelrejon az elso fi.iggetlen
magyar rendtartomăny.
A rend XVI. szazadi magyarorszâgi megtelepedese a hitujitâs evtizedeiben tortenik,
a szâzadfordul6 es a XVII. szâzad elso evtizedeire pedig a katolikus megujhodăs jellemzo.
A XVI. szâzadr61 ismeretes, hogy a fOurak a hitterjesztessel lepleztek vagyonszerzo
torekveseiket, s ezek sorân maguk is szemelyesen, de emberelk reven is gyakran eroszakos
m6dszereket alkalmaztak. A birtokosokkal egyutt a birtokon lak6k is ăttertek az uj hitre A
reformaci6 Szatmarban annyira elterjedt, hogy a XVI. szazad vegen lenyegeben az egesz
megye (s a kornyezo videkek is) az uj hitet (eleinte a lutheri, kesobb a kălvini hitvallâst)
vallotta, a XVII. szâzad els6 evtizedeiben a videken măr nem volt (legfeljebb egy-ket)
katolikus pap, s nagyon csekely a katolikus vallăsu hivo.
A Pâzmany korabeli katolikus megujhodâs sajâtos vonăsait a biboros egyenisege
jellemezte. Pazmâny (ellentetben az ausztriaival) nem engedett teret az eroszaknak.
Magyarorszâgon (is) eroszakoskodni egyes rekatolizâlt fourak kezdtek, majd 1671-161
mellejOk âllt az allamhatalom.
3. Szatmâr videke 1594-ben megszenvedte a tatâr sereg ătvonulâsăt es rablâsait
is, majd a kassai fokapitâny, Băsta , Erdely elleni hadviselesenek is (felvonulâsi) kozponljăvâ

o

vălt.

Nem sokkal azutân, hogy Bathory Istvan Erdelyben letelepitette a jezsuitâkat
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(1781), Szatmâron is megjelennek jezsuita lelkipâsztorok, 1583-b61 ismeretes P. Antonius
Possevinus (nevet onnet ismerjOk, hogy kozvetito volt Rudolf kirâly es Bâthory lstvân
fejedelem kozott).
A XVII. szâzad elso evtizedeib61 Marietti Antal (olasz jezsuita) atya neve is
ismeretes, aki 1601-1605 kozott (tobbnyire a szatmâri vârban tart6zkodva) vezette a
szatmâri r6mai katolikus hivek lelki ugyeit. A korabeli forrâsok emlitik, hogy 1610-ben egy
jezsuita atya (nevet nem tudjuk) D6czy Andrâs szatmâri vârkapitâny hâzâban tart6zkodott,
onnet gondozta a vârosban elo katolikus lelkeket. 1617-ben Vârady lstvân jezsuita atya
pasztorâlt Szatmâron , de mindossze nehâny hâtig, mert suyosan megbetegedett es
meghalt5. (A tOrtenelmi forrâsok megemlitik, hogy tisztelettel kisertek a temetobe a
kâlvinistâk is).
A kozeli Nagykâroly hfveinek gondozâsâra îs jezsuita szerzetesek vâllalkoztak.
Vârad eleste utân azonban Szatmârra, a văr terOletere koltoztek, ezt biztosabb helynek
veltek. 1622-ben azonban Bethlen Gâbor fejedelem a vârbeli templomot es plebâniât âtadta
a prolestânsoknak, lgy ott mukOdesOket tovâbb nem folytathattak6.
1630-ban viszonl li. Ferdinand telket ajândekoz a jezsuitâknak a vâr terOleten, s
ezen epitettek fel kesobb lakâsukat (az On. regi rendhâzat, .antiqua residentia"), s 1636-ban
visszaâllllottâk a vârbeli plebâniât.
Pâzmâny Peter 1636. szeptember 14-en irta ală az adomânylevelet7, amellyel
Szatmâron a kollegium felâllitâsânak az alapjât megvetette. (Evi 2000 Ft-t - akkor nagy
penz - adomânyozott e celra. Ajezsuitâk megtelepedese utân fourak is adomânyoztak: III.
Ferdinând8 a Zemplen varmegyei Kisfalud kozseget, Kârolyi gr6f a vârbeli templomot es
Berencze kozseget, I. Lip6t 23 telket ajandekoz).
A kollegium (a rend felfogâsâban) olyan rendhâz (es iskola), amelyben legalâbb 20
rendtag mukodik, es amely felsobb tanintezettel (teljes gimnâziummal) (is) rendelkezik.
Szatmâron 1639 oszen indu! meg a jezsuita iskola, P. Kerzi (Kerczy) Lâszl6

hăzfonoksege idejen9, de csak kisgimnâzium, tehât negyosztâlyos grammatikai iskola volt.
Az ilyen „kisgimnâzium" als6 osztâlyaiban a tanul6k a latin nyelvet sajâtitottâk el (egyre
magasabb fokon). A kornyek nemessege kUldte ide a gyermekeit (szâmosat, de a văros
protestâns polgârai is 1O!). A jezsuitâk az iskolâikba jâr6k reszere, tanulmânyaik idejere
elhelyezest, eltartâst es felOgyeletet biztositottak a gimnâzium mellett letesitett kollegiumban
(bentlakâsban) 11.
Minthogy a jezsuita gimnâziumok minden rendtartomânyban azonos tanrend
szerint m0k6dtek, azonos tankonyvekb61 tanitottak (igy tanul6ik bârmelyikben azonnal
folytathattâk tanulmânyaikat), tudjuk (helyben megorzott okiratanyag hiănyâban is). hogy mit
tanltottak a szatmâri kisgimnâziumban.
A szatmări gimnâziumban is bizonyosan ragaszkodtak a Ratio Studiorum-ban 12
leirt iskolamodellhez, azaz a mai felfogâsban ertend6 osztâlyokkal - azonos felkeszOltsegO,
tobbe-kevesbe azonos koru novendek egy esztendeig tart6 tanulmănya - dolgoztak, s
minden osztâlyt kOlon tanâr tanftott. A szatmâri jezsuitâkhoz foldrajzilag legkozelebb a
sarospatakl rendhâz volt, s a torteneti adatokb6 1 Ogy tonik, hogy bizonyos
gazdasâgi-igazgatâsi kerdesekben (legalâbbis idoszakosan) ennek alârendeltje volt.
(lsmeretes ugyanis, hogy a XVIII. sz. 30-as - 60-as eveiben a szatmări rendhâz gondnoka
a sărospataki rendhâz egy-egy tagja volt) 13.
Szatmaron - plebâniai iskola hiânyaban - a jezsuitâknak meg kellett szervezniOk
az olvasâst-irâst tanul6k (minimistâk) es a latin nyelvtant, nevsz6ragozâst tanu16k
(declinistâk) osztâlyât, a gimnâziumra el6keszft6 elemi osztâlyokat. Ez az elemi lskola ket
eves volt, s minthogy az egyseges jezsuita iskolahâl6zat resze volt, a rend szabâlyzata
ertelmeben tananyaga, tanterve. oktatâsi m6dszerei nem terhettek el a kozpontilag
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kidolgozott szabalyzatt61.
A gimnâzium grammatikai osztâlyaiba - a szabâlyzat szellemeben - felekezeti
kOlonbseg nelkOI mindenkit felvettek. A szabâlyzat ertelmeben minden tanar csak egy
osztâlyt vezethetett, legfeljebb kis letszâmu osztalyos eseteben az elso ket osztâlyt
tanithatta ugyanaz a tanâr. Csakis olyan tanithatott, aki a magisteri cimei megszerezte.
Ehhez viszont el kellett vegeznie az akademiai tagozat hârorneves filoz6fiai studiumait.
A jezsuitâk nem torekedtek nagy letszămu diâkotthon mukOdtetesere, hisz ez
megnehezitette volna az egyes diâkokkal vaio foglalkozast A vârosban lak6 szegeny soru
tanul6k anyagi tămogatâsâra is gondoltak, a bentlak6k mellett naponta ingyen kapott ebedet
15 szegeny tanul6 is. (Juszkulistâknak hivtâk oket).
A gimnâzium als6 tagozatănak feladata a latin nyelv ismeretenek mennet
tokeletesebb elsajâtitasa, valamint (bizonyos) matematikai ismeretek (es valamelyes gorog
nyelvi ismeret) szerzese volt. (a tankonyvekre itt nem terunk ki, ezekre vonatkoz6an
b6vebben sz61unk a szatmări katolikus girnnâziumr61 megirt (meg kezlratban leve)
iskolatorteneti munkâban).
1735-ben a gimnâziumok minden vonatkozâsban torteno erositesere az osztrak
rendtartomâny terOleten mukodo glmnâziumok szâmara uj szabâlyzatot keszîtettek. Az

lnstructio 14 a magyar pedagogia tOrtenetenek elso tanterve es m6dszertani utasitâsa.
Megkîvânta az esztendo pontos beosztâsat, korGltekinto naptârl terv kesziteset, ot napos
munkahetet. A 3+2 napos munkahetet a csotortăk vâlasztotta kette. Negy nap az ismeretek
tanitâsara szolgâlt, a szornbat a hetl tananyag lsmettesere. Ennek pedig az ismeretek
gyakorlati alkalmazasât kellett szolgalnia. A tanterv kesz 6rarendet kozălt. (Nyârra kulon
6rarendet!). Uj tantârgyat îs bevezetett:a tărtenelmet. (A Nagyszombaton nyomtatott 6
kotetes Rudimenta historica c. mu alapjan tanftottâk, IV. koteteben magyar tortenelmi
anyag elsokent jelent meg). A tărtenelem sorân valamelyes fOldrajzi ismeretet is tanitottak.
Tananyagât azonban a tanterv nem hatarozta meg pontosan.
A tanitâsban a jezsuitâk az anyanyelvre is tâmaszkodtak! Alvarez Principia c
muvet (a tobb reszes vâltozatât!) hasznaltăk. A tanitâsban a latin torzsanyagot anyanyelven
is kozlo segedk6nyveket (is) hasznâltak. (CikkOnkben nem terhetUnk ki az oktatas
reszletkerdeseire).
A szerzetestanarok szigorD fegyelmet koveteltek meg diakjalkt61, ua. azonban ok
maguk barâtsâgos magatartâs kialakitasâra torekedtek. Kemeny munkât k6veteltek, de
tervszerOen gondoskodtak diâkjaik megfelelo piheneserol îs. Sz6rakozâsi alkalmakat (sport,
jâtekok, szini eloadăsok) teremtettek, szerveztek.
A gimnâzium sajât konyvtâra: 69 mO, tobb peldânyban, osszesen 1182 konyv, a
tobb kotetesek reven 1192 konyv. Tobbseguk latin, de voltak magyar, nemet, olasz es gl5r6g
nyelvuek is. A gimnâzium konyvanyaga (es a vonatkoz6 konyvek peldânyszama) tanusitja,
hogy a szatmâri kisgimnâziumban a latin tanitasakor a tanu16k anyanyelvere is
tămaszkodtak, s anyanyelvi ismereteiket îs fejlesztettek. Olyan segedkonyveket hasznâltak,
amelyek a latin torzsanyagot magyarul is kozăltek, olyan sz61âsmagyarâz6-ertelmez6
sz6tărt, amely a szavak magyar jelenteset es a jelentes szinonimâit is felsorolta. A
gimnazium konyvei kozt tobb szerzo15 magyar nyelvtana is megvolt.
A szatmâri jezsuita rendhâznak sajât kănyvtâra is volt, a (feloszlatâsukkor keszult)
leltâr szerint 854 mO (890 konyv), es î 3 munka kezira'tban (20 peldânyban). E
konyvallomany tObbsege latin nyelvu volt, tematikăjukat tekintve pedig a teol6giai, filoz6fial
munkâk mellett fOldrajzi, termeszettudomânyi, tOrtenelmi, jogi es retorikai munkâk, valamint
kulonfele sz6târak voltak. Megâllapithat6, hogy a jezsuităk tărekedtek a korabeli fejli:idni
kezd6 nemzeti irodalmi termekek beszerzesere, s nyilvânval6an tanulmanyozâsâra îs.
Megszereztek Pray Gyărgy, Kery Janos, Tur6czy Lâszl6, Szegedi Gyorgy, lllyes J6zsef
Andrâs es Pâzmâny Peter tortenelmi munkâit, Bel Mătyâs : Compedium Hungariae
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Geographia cima muvet, (es) egy nevtelen szerzo Synopsis Geographica cima foldrajzi

munkăjăt16.
A diăksăg koreben vegzett lelki nevel6 munka resze volt a Szuz Măria- tisztelet
szorgalmazâsa, ennek eszkoze volt az 1642-ben megalapitott vallâsos egyesulet, a Maria
kongregâci6. A csalădok koreben vegzett munka, a hivek pontos nyilvantartâsât is igenyelte,
ezt szolgălta a plebania anyakonyvânek megteremtese es vezetese. Ezt 1665-tol vezettek,
kulon a magyar es kOlon a nemet hiveket. A jezsuita atyâk sokakat megnyertek,
visszateritettek a katolikus hitre, s ez protestănsok meltatlankodâsât eredmenyezte, s
1647-tol gyarkran panaszkodtak răjuk az orszăggyUleseken.
1654-ben li. Râk6czy Gyorgy, hogy tâborat egyOtt tarthassa sa szetzullest61
meg6vja. a protestănsok kivănsăgăra kiadja az idegen jezsuităk kivezettetesere vonatkoz6,
9 pontb61 âll6 rendeletet. Ennek esik ăldozatul a szatmări iskola is. Ajezsuităk (Jelkipăsztorok
es tanârok) Nagykărolyban, Apătiban es Nagysz616son telepednek le, hogy onnet
segithessek a szorongatott katolikusokat. Hat ev mulva (1660-ban) sikerOlt visszaterniOk
Szatmărra s ismet tanitanak.
A szatmări rendhăzban sohasem ertek el a teljes gimnâzium muk6dtetesehez
szukseges letszâmot, (nyolcnăl ti:ibben sohasem voltak, val6szinUleg .ez is egyik ok volt az
iskola kiteljesitese elmaradăsânak), măsreszt a szerzeteseknek misszi6s feladataik (is)
voltak. Minthogy (viszonylag) kevesen voltak, ti:ibben tobbfele feladatot is kaptak, feladataik
6sszefon6dtak. A rendhâzat vezet6 hâzf6n6k mellett mindig vannak tanărok, hittantanarok,
iskola i prefektus (fe10gyel6), vannak hitsz6nokok, gy6ntat6k (magyar es nemet.
1676-1678-ban szlăv hitsz6nok is, P. Globi Tamas), s vannak, akiknek a megbizatăsa
„misszionârius" Nagysz616săn, Nagykârolyban, Apatiban, misszi6t alapitottak Nagybanyan,
Szinervâraljân, Gir6dt6tfaluban , Felsobânyăn is, s volt a rendhâz gazdasagi Ogyeit intez6
„oeconomus" is.
Ajezsuitâk kozOI kerOlt ki a vărosi par6kus is (tobbszor emlitik)17.
1683-ban a szatmâri rendhaz fogadja be a Thi:ikoly hadai el61 menekOlni
kenyszer016 jezsui tăkat , Kassăr61 P. Szechenyi Mikl6st, Sârospatakr61 P. Szentgyorgyi
Andrâst es Koval6czy Mikl6st. (Mindhârman itt is haltak meg) 18.
1742-ben pestis pusztitja Szatmâr lakosait, felev alatt 1799 halott. A ragâlyosbeteg
haldokl6kat 6nfelâldoz6an ăpol6 jezsuita szerzetesek mind megkaptâk a betegseget es
sorra meghaltak, utols6kent Bojda Andrâs hâzfonok.
A Szatmăron megtelepedett jezsuitâk egyik els6 misszi6alapitâsa a nagybânyai volt
(rneg 1673 el6tt), majd a szinervâraljai, (itt P. Kover Mihâly, a misszi6 adminisztrâtora sajăt
hăzik6jâban kâpolnât âllitott fel. s ott misezett), kesobb a gir6dt6tfalui s a fels6bânyai
(Felsobânyân a plebâniât is vezettek 1719-1611773-ig).
A XVII. szâzad hetvenes eveiben a katolikusok es a protestânsok vallas i
kOzdelmebe beavatkoz6 politikai ero er6szakoskodâsai csak a felekezetek kozti feszOltseget
noveltek. 1673-ban a szepesi Kincstari Kamara felsz61itotta Nagybănya vârosât, hogy a
Szent Mikl6s templomot adja vissza a katolikusoknak. A văros vonakodott, ezert 1674-ben
Spankau nemet tâbornok elfoglalta es bevezette oda P. Serei Jânost plebânosnak.
1677-ben viszont a Wesselenyi Pal vezette kurucok eluztek a plebânost, felforgattâk az
oltărokat s visszaadtâk a templomot a reforrnâtusoknak. 1687-ben a csâszâri kormăny
vizsgăl6bizottsâgot kOld6tt ki a templomfoglalăs kivizsgâlâsâra. a bizottsag a templomot
visszaitelte a katolikusoknak, âtadta a jezsuitâknak. A Szent-lstvân es a Szent Mârton
tempfomot îs P. Ravasz Ferencre biztâk. (Ugyanebben az evben a Szent Mikl6s templomot
a rninoritâknak adtâk ât).
A szatmăriak visszaelve a kirălyt61 kapott privilegiummal, felszentelt pap helyett
predikâtort tartottak, ezert felkerik Tyukodi Gyorgy jezsuita atyât, vâllalja el a szatmâri
plebânia ellâtăsât, 1674 . okt6ber 25-en elrendelik ideiglenes plebânoskent vaio
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beiktatâsat19. (1692-ben az I. Leopold csâszâr âltal adott diploma a mlsszi61 rendhăzză
(residentia) nyilvânitja, s az oklevel alapjân be is iktatjâk. Matyasovszky Lâszl6 nyltral
pOspok adomânyâb61 felepitik a jezsuitâk lakâsăt es az iskolaepOletet, amelyben 1696-ban
megnyitjâk a negy osztâ/yos algimnâziumot.
1705-ben a kurucok szecsenyi orszâggyOlesen elhatâroztâk.' hogy a Szent lslvân
templomot a helvet hitvallâsuaknak adjâk, a jezsuitâkt61 pedig azt koveteltek. hogy vagy
szakadjanak el az ausztrial tartomânyt61, vagy tâvozzanak az orszăgb61. El kellett tehăt
hagyniuk Nagybânyat, s csak 1711-ben, a szatmâri beke megkotese utân terhettek vissza.
A szepesi kamara kuldottsege Jott veluk. A reformâtusok tiJtakoztak, ellenalltak, de hiaba,
kenyszeritettek 6ket a templom kulcsainak âtadâsâra.
1713-ban elkâszOI a rendhâz, majd 1718-ban megkezdik a Szenl Marton
tiszteletere epOlt templom lebontâsât, s helyette uj epiteset. Ez, a Szenthâromsâg
tiszteletere szentelt, a rendhâzzal egybekotott templom 1720-ban keszOlt el. A nagybanyai
plebâniât a jezsuitâk vezettek 1766-ig, amikort61 egyhăzmegyes pap veszi ât. Az iskolăban
azonban tovabb tanitanak a jezsuita tanârok a rend feloszlatâsăig, 1773-ig.
4. 1773-ban kOlonfele nagyhatalmi erdekek es polilikai intrikăk (a
Bourbon-udvarok, a latin âllamok kormânyainak nyomâsâra) kereszttuzeben XIV Kelemen
fOloszlatla a Târsasâgot (azzal fenyegettek, hogy orszâgaikb61 minden szerzetest kitiltanak
es megszalljak az Egyhăzi Allamot). lntezkedeset azzal indokolta, hogy az adott helyzetben
a rend nem teremheti azokat a gyumolcsokel, ametyekert alapitottâk, mâsrâszt a rend
fennmaradâsa eseten nehezen volna meg6rizheto az egyhâz bekeje.
A rendet 1814-ben VI I. Pius âllltotta vissza. (Oroszorszâg es Poroszorszâg
feivilâgosult uralkod6i nem engedtek kihirdetni a rendelkezest, nem vollak hajland6k
lemondani a jezsuitâkr61, akiket kivâl6 taner6knek tartottak, lgy aztân a rend e ket
birodalomban folyamatosan fe.nnmaradt).
Az osztrâk rendtartomânyt feloszlattâk, a szerzetesek nagy resze egyhăzmegyes
szolgâlatot vallalL A szatmâri gimnâzium tanârai kozOI Kozrna J6zsef es Kelk Antal a văros!
plebânia kâplânaikent mOkodtek tovâbb. A szatmâri kisgimnâzium vezeteset 1773-ban a
Pâlosrendi szerzetesek vettek ât. A jezsuita rendhăz anyagi javait, a fenntartâsât szolgâl6
birokokat mind a văros hatârâban. mind Ovâriban, Lazâriban. Homokon, Sâron. Berencen.
Udvariban, Szinervâraljân, Nagybănyân, Musalyban az âllam eladta az lskolaalap javâra.

li.
Hâm Janos pOspokot mar reg foglalkoztatta a gondolat, hogy az 1806-ban
ujrainditott katolikus gimnăzium konviktusât szerzetesekre kellene biznia, de az 1848-as
forradalomig nem volt m6d telepitesOkre. 1850-ben, miutân a kiszemelt lazaristâk
elharitotlâk a meghivast, Aristakes Azarian caesareai ersek, aklnek segilseget kerte.
(1851.111.2-ân) a jezsuita szerzetesekre hivta fel a figyelmet. Hâm Jânost lelkesltette a
goldolat, hiszen a ce lja a mâsvallâsuak es a biinosok megteritese volt , s erre a
nepmisszi6kat tarto, lelkigyakorlatokat szervezo rend igen alkatmasnak tOnt, mâsreszt a
konviktusban az ifjusâg helyes nevelesevel kellett foglalkozni, s ez ugyancsak a rend
profiljâba tartozott. Ham Janos arra gondolt, hogy a gimnăziumot is âtadnâ a jezsuitâknak. a
rendhaz fenntartâsâra pedig alapitvănyul Szamosnagygoroszl6 kozseg birtoklasât ajânlotta
fel. Azt is szerette volna, ha a szatmâri irgalmas noverek âlland6 lelkiigazgat6ja jezsuita
szerzetes Jenne, mert e feladatra alkalmas vilagi papat nem igen talâlt.
A rend vezetei gondolkoztak, hogy fogadjâk-e el a meghlvâsl, ugyanis kerdeses
volt, talâlnak-e a puspok terveinek megfelelo embereket, masreszt a Magyarorszâgon vaio
megtelepedesiJket korOltekintoen kellett megszervezni âs biztositani, nehogy a renddel
szemben tâplalt ellenszenv miatt fOlosleges nehezsegeket tâmasszanak. Ezert peldâui a P
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Generâlis nem ajânlotta, hogy a csâszârt61 letelepedesi engedelyt kerjenek, ugyanis az
1849-es osztrâk alkotmâny ertelmeben a vallâsszabadsâggal egyOtt jâr az egyhâzilag
j6vâhagyott szerzetek letelepltese.
A helyzet felmeresere ket atyât kuldtek, P. Weninger Sândort {el61jâr6uf) es P.
Polânkay J6zsefet. Ok ugy gondoltâk, hogy a szerzetesrend munkâssâgât Szatmâron azzal
kellene kezdeni, ami a jezsuitâk szârnâra a legkonnyebb: misszi6s, illetve lelkigyakorlatos
hăzzal, kesobb el lehetne fogadni a kispapok szeminâriumât, majd a kozepiskolâs diâkok
konviktusât.
Megâllapitottâk azi is, hogy ha a rendtagok sikerrel akarnak dolgozni, akkor nem
elegseges a nemet nyelv ismerete, Szatmâron fOltetlenOI szukseges a magyar ismerete is.
Kivânatos tehât, hogy magyarul es nemetul is tudjanak, vagy legalâbbis tokeletesen
magyarul. Hasznos volna, ha valamefyik szerzetes românul îs tudna. Mindenkeppen ofyan
atyâkat ~ell talâlni, akik j6 sz6nokok, de segitotestverekre is szukseg lesz. Ogy tapasztaltâk,
hogy itt sok sikaml6ssâggal fognak talâlkozni, amelyeknek csak igazi lelki emberek âllhatnak
ellent, tehât ilyenekre van szukseg.
Hâm Janos puspok a jezsuitâknak minden remenytelenseg ellenere val6
megjeleneset lsten tHmutatâsânak tekintette: lsten akarja a jezsuitâk szatmâri
lelelepiteset20. Az atyâkat ugy tekintettek, mint akik a „Static Szathmariensis"-t, a .szatmâri
ăllomâst" alkotjâk.
Az atyâknak semmi kellemetlensege nem volt a szatmâri lakossâg reszerol, amely
pedig tobbsegeben kălvinista voii. (az oka persze az îs lehetett, hogy a nyilvânossăg el6tt
nem szerepeltek)21. P. Polânkay J6zsef es P. Zimânyi tokeletesen beszelte magyar
anyanyelvet. Polânkay a puspoki kisszeminărium aligazgat6ja lett, P. Weninger, aki akkor
meg nem tudott magyarul, felvâltva predikă!t a zărdatemplomban, gy6ntatta a
szerzetesnoket, lelkigyakorlatot adott nekik, tanitotta a katonat1sztek leânyait hittanra
(ezeket kulon intezetben neveltâk az apâcâknâl).
A ket patert elvittek mâshova (Baumgartenbe, iii. Nagyszombatra).
A letetepltest vegOl 1858. junlus 7-en sikerOlt alâlrni. P. Schwltzer Antal provinciâlis
âs Obermayer Andrâs kâptalani helytart6 irta ala a megegyezest. A kâptalan âtengedte a
Jezus Târsasâganak a konviktusl epuletet takâsul a hozză tartoz6 kerttel, a goroszl6i
b1rtokol, a Templom utcâban fekv6 hârom telket. azzal, hogy a ket utols6n a rendhâzat es
templomot kell felepiteni.- a JT kotelezi magât a nehai Ham Janos szatmâri puspok
alapitotta k6zepiskolâs konviktus elfogadăsâra es vezetesâre. Vâllaljâk a zârdatemplomi
beszâdeket, az apâcâk rendklvOli gy6ntatâsât es lelkigyakorlatait.
A szatmârnemeti 1ezsuita rendhâz elso szerzeteskozossege a kovetkez6 atyâkb61
es segilotestverekbol alakult: P. Polânkay J6zsef (lelkiigazgal6) es Frank Janos
segitotestver {szakâcs), majd szeptember 24-en megerkezett Geiger Alajos hâzfonok,
Balâzs lstvân konviktusi felOgyelo, Neuhauser Ferenc testver (portâs, ebedlos), majd a meg
novlcius Bely Erno {szab6nak).
Okt. 1-jen nyflt mega konviktus, az Onnpelyes beiktatâs azonban csak nov. 1-jen
tortent meg. Ezen a szatmâri pOspokseg titkâra, Huszâr Sândor erre az alkalomra irt
kollemenyet olvasta fel (Emieklombok Jezustârsasâga szatmâri konviktusânak kettos
jubileumâra)22_ 1889 mârcius elejen megerkezett a szatmâri egyhâzmegye uj puspoke,
Hass Mihâly, aki a jezsuitâk rendjât nem ismerte, mâsreszt bizonyos mertekig komyezete
befolyâsa folytăn sok kellemetlenseget es nehezseget okozott nekik. (A bentlak6 diâkok
szâmânak olyan merteku noveleset klvânta, amil sem az epUlet befogad6kâpessege, sem
az alapitvâny teherbirâsa nem engedett meg, ezen kivOI azi 6hajtotta, hogy elemistâkat is
vegyenek fel). Azt is kerte, hogy minden vasâr- es unnepnap „rovid"23 nemet szentbeszedet
mondjanak a zârdatemplomban. Tovâbbi nehezsegeket okozott, hogy mitsem torodve a
szerzetesi kivâllsâgokkal, ugy intezkedett feloluk, mintha egyhâzmegyei papok volnânak.
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Utasitotta a jezsuitâkat, hogy vâllaljâk el a Kâlvâna-kâpolnât, ezt a provinciâlis nem
vâllalta24 _ Haas pi.ispok lă t va a hasznot , amil a teol6gusok a jezustârsasâgiak
lelkivezetesebol merltettek, 1861- ben arra gondolt, hogy a papnevelo intezetet a JT-ra
bizza . A kovetkezo ev elejen kinevezi (az e cetb61 ide kOldott)• P. Sagler ferencel
spirituâlisnak (aki kozben hâzfOnok is lett). 6 vegezte a teol6gusok lelki oktatâsât, s hârom-.
illetoleg otnapos lelkigyakorlatokat tartott szâmukra a nagyobb rendek felvetele elott Az.
egyhâztortenelmet a teol6giân (az Otaszorszâgb61 menekOft) P. Ortando Ferenc adta elo
A ket atya neveto- es oktat6 munkâja '.llyan eredmenyes volt, hogy a piispok
elhatârozta: egeszen a jezsuitâkra bizza a papsâg kepzeset, 1863-ban sikeri.ilt kineveztetn1e

P. Vervaet Gyulăt szatmări rektornak25. Ajezsuitâk a bevălt m6dszerekkel (eimelkedes, zări
lelkigyakorlat, Jezus Szive tisztelet, mâjusl âjtatossâg) iparkodtak megalapozni es
etmelyiteni a râjuk bizott 36 teol6gus vallâsossâgat, fokozni kepzesOket. A jezsuita atyâk a
tanull tananyagb61 tanitvănyaikkal nyilvănos vităkat. tovâbbkepzo osszejOveteleket
{.akademiâk") szerveztek, meglepo kozonsegsikerrel. A gyakorlati elet fele tăjekoz6dâsl
erzekeltette az intezetben (1864. januăr 1-jen) felavatott meteorologiai âllomas is.
Haas puspoknek es a Jezus Târsasăgânak nagyobb stilu elgondolasa volt a
szatmâri hlttudomânyi fOiskolâval. Azt terveztek, hogy mas egyhâzmegyek papnovendekeil
is es szerzetesnovendekeket is felvesznek es kepeznek. A foiskolăn a tanitâs egeszen a
Jezus Tărsasâga el6irăsai szerint tortent, tanări kara a kovelkezo volt: P. Vervaet Gyula
rektor, (a dogmatika tanâra), P. Hi.inner Kăroly (filozofia , liturgika, egyhăzi enek es
szertartâsok), P. Orlando Ferenc (morâlis, katetetlka P. Heller Janos {keleti nyelvek), P.
Staffler J6zsef (szentirâstudornâny, egyhăzjog es sz6noklaltan), P. Vlertler Janos (lelki
igazgat6), P. Leopold Păi (egyhâztOrtenelem), P. Rosty Kalmân (magyar szonoklat: fegyelm1
felligyelo). P. Haslinger Alajos (gondnok). (A ket ut6bbit kiveve mindegyik a filozofia es a
teologia doktora.)
A teologia rektora az eljovendo papokat a tan i tăs gyakorlatâba is be klvânla
vezetni, ezert ugy intezkedett, hogy a teol6gusok hetente hâromszor hitoktattak az elemi- es
az ismetloiskolăban .
1863 szeptembereben a szatmări rendhă z ban 14 jezsuita (9 pater es 5
segitotestver) rnukodott.
A hittudornânyi f6iskolân 1865- ben az atyâk rnegatapitottâk a Măria Kongregăci6t.
A kispapokra az ujdonsâg varâzsâval hatott. Megszunt koztOk a 9yulolkodes es
ellensegeskedes.
A jezsuita atyăk oktat6i tevekenysegl terOlete volt a szatmâri irgalmas noverek
intezeteben (magyarul es nemetul) vegzett hitoktat6i munka. Pasztorâci6s munka voii a
katonasâgnak tartott nagyb6jti szentbeszedek, melyeket P. Staffer a katonasâgnak nemetOI
tartott a zârdatemplomban, a hiveknek pedig a szekesegyhâzban magyarul. Ezt hallgattâk a
szatmâri nemetek is, szivesebben hallgattâk a magyar szot. (A Jezsuita atyâk feljegyeztek,
hogy kOlso lelkipâsztori-misszi6s munkâjukat akadalyozta, korlătozta az a korulmeny, hogy
nem beszeltek magyarul). 1866-ban lengyel ezred âllomâsozott a vârosban. Az atyăk kozt
nem volt lengyellil beszel6, igy a veliik vaio foglalkozâst lengyelOI tartott nagybOjti beszedek
jelentettek, amelyeket a rektor kivânsâgâra Kusiacki Szaniszlo teol6gus tartott
Az 1867-ben beiktatott uj pOspok, Biro Laszlo, a papnevelo intezet vezeteset
1868-ban efvette a Jezus Târsasagâtol, holott mind a kormânyzat, mind a neveles, mind a
tanităs tekinteteben teljes mertekben meg volt vele elegedve, de - mint âllitotta - a Jezus
Tărsasâga erdeke, hogy szelesebb korO mukodest fejtsen ki. Cselekedete inditeka
tulajdonkeppen a vilâgi papsâg irigykedesenek es neheztelesenek kovetkezmenye volt,
amely ugy erezte, hogy meg van fosztva a lehet6segtot, hogy teol6giăban alaposan
kikepezze magăt, ezt megsinyli az egyhâzmegyei papsâg, hiânyoznak a szakkepzett
emberek.
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A Hâm Janos fele konviktust 1858-tol vezettek a jezsuitâk, kezdetben 25 tanul6t
helyeztek el es neveltek, 1860-161 35-ot (elemistât is). A bentlakâs szukosse vâlt, ezert
1862- ben kib6vitettek (a kăvetkezo evekt6163 - 65 tanu16 lakta, egy evtized multân ujabb
ălatakftâsok reven 80 fiu befogadâsâra tettek alkalmassâ).
A konviktusba nemcsak tanulni vâgy6 diâkok kerOltek, hanem olyanok ts, akik
nehezen birtâk a fegyelmet, a tanulâst, esetenkent erkălcsileg is veszelyt jelentettek
tărsaikra . A jezsuitâk eros kezzel, de megis atyai megertessel raneveltek novendekeiket a
munkâra. az onkepzesre. Elismeressel es jutalmazăssal osztOnoztek a diâkokat a jobb
munkâra, de magukra vâllaltâk a rostâlâs nem nepszeru feladatât îs. Sok szUlo csodât vârt
a jezsuitâkt61, az a teves etkepzeles vezette oket. hogy a tehetsegtetenb61 tehetsegest.
rakoncâtlanb61 mintagyermeket varazsolhatnak.
Gondot okozott persze az is, hogy a nevel6k nem tudtak magyarul, s az is, hogy a
konviktusban lak6k es a g1mnâziumban tanul6 vârosiak neveleseben nem ervenyesott
egyseges eljârâs. A konviktusban lak6 tanut6kat nevetoik (P. Fialla Janos, P. Bota Erno, P.
Loboda J6zsef) negyszemkozti megbeszeteseken igazsâgosan , megert6en, kedvesen
irânyftollăk, ălland6 felOgyelet alatt tartottâk, apai szigorral tanulâsra szoritottâk. A
bentlakâsban a diâkok a szOlok keresere minden vasârnap az etoadâs muveszetet
gyakoroltâk. Munkajuk eredmenyesseget, hatekonyseget jetezte, hogy eredmenyeiket lâtva,
megtapasztalva, nem katolikusok is a jezsuitâk kezere akartăk bizni gyermeti;eiket. Az atyâk
arra is torekedtek. hogy minei tobb szegeny fiu tanutâsât tehetove tegyek. Ezt szotgâlta a
20-30 szegeny soru vârosi diak (az un. JUSzkutistâk) konviktusi etkeztetese is. A tanul6kkal
folytatott megbeszeleseiken a pâlyavâlasztăs egyeni gondjaival. kerdeseivel is foglalkoztak.
Ugy ertekeltek, hogy a korhangulat a kalvinista vârosban is immar mâskent tekint
râjuk , ugyanis megyedszâzaddal korâbban , a vârosban âllomâsoz6 katonasag
fiiparancsnoka kijelentette, hogy 6 azert ellensege a jezsuitaknak, mert a modern korban az
fgy szokâs. A kozvetemenyt nemcsak nevelesi eredmenyeik befolyăsoltâk kedvezoen,
hanem kozerdeku, a văros javât szolgâl6 munkăjuk is. (lgy az egyik atya a văros levegojet
megmetelyezo, ket mocsâr lecsapolâsâhoz szelmotorhajtotta vizszivattyut szerkesztett.)
A jezsuita atyâk a diakok tanulâsra kesztetesen kivOI lelkileg kimuvelt, erkolcsiteg
helytâll6 fiatalok nevelesere torekedtek. E celt szotgâlt a Maria Kongregaci6 alapitâsa
(1863), amely egyesOletnek tevekenysege a Szuzanya bensoseges tiszteleten alapult.
(Kesobb, 1866-ban, megalaprtottăk az iparosok Măria Kongregâci6jăt îs, 1913-ban pedig az
ertelmisegieket. Az iparosoke nehâny ev mulva feloszlott, az ertelmisegieke a vilâghâborut
kovetoen sorvadt el). Alighanem a szatmări konviktus volt az els6 a mult szăzadbeli
Magyarorszagon, amelyben a hăromnapos zârt diâk-lelkigyakorlatot rendeztek. (A
kezdemenyezes âlland6sult, minden tanevben nagyheten).
A jezsuita atyâk munkakorebe tartozott a kornyekbeli plebâniăkon (es
Nagykârolyban îs), valamint (nagybojtben, ketszer) a szekesegyhăzban megszervezett
mlsszl6k es (3--5-8 napos) telkigyakoriatok tartâsa (1908-ig 643-at, 1909-1922 kozott
354-et tartottak).
A szatmâri irgalmasnovârek pasztorâlâsa, az intezetOkben tanul6 lânyok es
nOverek k6rhâzăban leve betegek lelki gondozâsa ket pâtert kotott le, s ez - a jezsuitâk kis
letszâma miatt - kOlso lelklpâsztori munkâjukat korlâtozta. Minthogy Jezus Tărsasâga nem
tartotta munkakorebe tartoz6nak a szerzetesnoverek pasztorâlâsat, ezert ezt a
tevekenyseget fokozatosan minimâlisra csokkentettek.
A Jezus Tărsasâga szatmâri megtelepedesekor keszOlt szekhelyOk (hâzuk) es
iskolâjuk a mai Kălvăria-tamplom terOleten âllott (ahol valamikor a vâr foepOletei ălltak,
ke>zepen a mesterseges domb emelkedett, err61 nyult magasba az 6rtorony). A jezsuitâk
epOleteben lakott Ham Janos pOspok, amig szekhelyet az uj pOspoki palotâba ât nem tette.
A regi rendhâzat a hozzâ tartoz6 nagy kerttel Haas puspok bizta ismet a jezsuităkra , egyben
a gyakorlatilag gazdâtlan, romlâsnak indult kâpolnăt (es az arra lak6 katolikusok

https://biblioteca-digitala.ro

278
gondozâsât) îs az ott lak6 jezsuitâkra bizta, hiszen amugyis templomra volt szOksegOk. Akert
domb irânyâban levo reszen ekkor măr âllott a tizennegy keresztuti stâci6, arnelyeket Harr
Janos epittetett. A kâpolnât azonban egyelore nem vehettek ât, mert eletveszelyes volta
miatt a hat6sâg becsukatta. Rendbehozatala utăn (immâr) Bir6 Lâszl6 pOspăk âldotta m~
(1868 szeptember 15-en) s bizta P. Sagler hâzfonokre.
Magyar atya hlânyâban azonban nem tudtâk a kt>rnyek elhanyagoll hlvăit ellatr.
kevesen es ritkân lâtogattâk a kâpolnât, hitelet iii szinte nem îs volt
Az atyak ugy gondoltâk, hogy a Jezus Szive tisztelet meghonosilasa
megelenkitheti a Kalvâria-kâpolnabeli hiteletet. Megszereztek a r6mai engedelyt s (1868
julius elso vasârnapjân) meghonositottâk a Jezus Szive Târsulatot. Az atyăk buzgalma-az
elsopenteki szentmisek, az els6vasârnap delutâni predikâci6k fokozott lâtogatottsăga folytân a hivek hitelete gyarapodott. Ket ev mulva Jezus Szive unnepen Meszleny1 Gyula
pOspok e templomban ajânlja egyhâzmegyejet a Szent Szlv oltalmâba. A kovetkezo evtol
kezodoen az Onnepet hârom napos szentbeszeddel egybekotott âjtatossâg elozte meg
1 897-ben pedig a Kâlvâria-kertben Jezus Szive-kormenetet rendeztek. 1899-ben az
Onnep vegen elvegeztek a XIII. Le6t61 eloirt felajânlâst, 1901-tol az Onnep az egyhâzmegye
zarăndokhelye.

A Kălvâria-kâpolna templommâ âtepitesenek gondolata es szândeka - 6ha1kent
- măr âtvetele ulan ott lappangott az eloljâr6kban. Hatârozott tervkent 1904 konil
korvonalaz6dott. A munkălatok 1907 okt6ber 18-ăn indultak meg, P. Schafer Jakab
irânyitotta oket. Lebontottâk a kâpolnât. a nyolc meteres dombot felere lehordtâk, ezâllal
tâgasabb teret nyertek a templom szâmâra. A templom a kovetkez6 evben el is kesziill P
Alaker Istvan hăzfonok fejezte be. Az uj templom megorizte a kâpolna g6tikus stilusâl
fer6helyeinek szâma 1200 lett, Jezus Szivenek szenteltek. A jezsuitâk szatmâri
letelepedesenek ătveneves jubileumât az uj templom fblszentelesevel (1909 junius 6-ăn)
Onnepeltek meg26.
1909-10-ben tUnik el a regi pOspoki rezidencia, amely 1773-is jezsuita szekhâz
volt. Helyere epult az Oj gimnâzium. 1912 december 8-ân tortent az uj konviktus
alapkoletetele es a (kirâlyi) katolikus gimnâzum Onnepelyes megâldâsa. A rendhâzat
atcsoportosltottăk, a felszabadult helysegekbol: kăpolna, aula, konyvtăr lett. (A konviktus1
kâpolnâba kerOlt a Kâlvâria regi oltâra). Az uj konviktust 1913 december 8-ân avattâk27
1914-ben Jezus Târsasâga jubileumâra a rendhâznak a Kâlvâria fele eso reszeben
Boromissza puspok felepitteti az els6 magyar lelkigyakorlatos hâzat, a „Manreza" nyolc
emeleti szobâjât.
1914 jt.inius 28-ân Szarajev6ban eldordOlt a fegyver, Europa a nagy megrâzk6dtatâsok
utjâra lepett.
A papi szellem elesztesere 1915-ben a jezsuitâk megkezdtek a havi lelkinapot
(rekollekci6). Ezen resztveltek a kanonokok es a vârosi papsâg a pOspokkel egyOtt. A
kezdemenyezes a kăvetkezo evben is folytat6dott. A hivek buzgalma azonban az elhuz6d6
vilâghâboruban lanyhult, belefâradtak, kiâbrândulâs Oile meg a lelkeket.
A hâboru idejen a konviktusb61 hadlk6rhâz leit, 1918 oszen a harcterrol visszatero
katonâk foglaltâk el, majd a szekely hadosztâly fOhadiszâllâsa feti. 1919. aprilis 18-ân
(nagypenteken) bevonultak a varosba a românok, s az uj megyei prefektus az epOletet sajât
celjaira foglalta le Az Oj hatalom felsz61itotta a szatmâri jezsuitâkat, hogy szakadjanak el a
magyar rendtartomânyt61 , ezt P. Bota Erno hâzfonăk megtagadta. Azt azonban a beke
kedveert megtette. hogy gorog katolikus fiukat nem vett toi tobbe a konviktusba. Minthogy a
katolikus gimnâziumot a hat6sâgok megszuntettek es helyette român gimnâziumol
letesitettek, a konviktus bentlak6i is a magyarnak meghagyott reformătus gimnâziumba
jărtak.

1919 âprilisât61 az erintkezes a rendhâz es a felsobb el61jâr6k kozt csaknem
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lehetetlenne vâlt. 1922 vege P. Lassberg mint vizitator hosszabb idot tudott Szatmaron
1923 vegen ut61jara jârt a rendhăzban P. Somogyi Jeno provinciâlis, aki a
lehet6segekr61 târgyalt a kâptalannal.
1924 januâr 6-an azonban R6mâban a Pater Generâlis megalapitotta a „ Missio
Rumenica"-t es 1924 februar 25-en kihirdettek a dekretumot. A p0sp6ki - es az lrsik
konviktus anyagi bâzisait 1927-tol egyesitettek es ett61 kezdve a vilâgi papsâg vette at a
nevelointezet vezeteset.
eltălteni,

A Maria-Kongregâci6 meg 1920/21-ben mukodhetett28, ezt kovet6en a
Szatmârnemeti rendhăzban maradt jezsuita atyâk tevekenysege a Kalvâria-templom
ellâtâsa maradt29.
II I. 1940 6szen Szatmâr megye ujb61 Magyarorszâg resze lett, megnyilt a magyar
tannyelvu katolikus gimnazium30, igy a jezsuitak elott megint megnyilt a diâksâg
nevelesevel vaio foglalkozâs lehetăsege. Mâr november 3-ân ujb61 megalakithattâk a Maria
Kongregâci6t (amely az el6z6 evben mar egyâltalân nem mukbdhetett), megindulhatott a
vilâgnezeti, misszi6s es szociâlis szakosztâJyok tevekenysege. 1941 âprilisaban P. Tornyos
Gyula vezetesevel kongregâci6s vezet6kepz6 tanfolyamot tartottak huszti, beregszâszi,
ungvari es szatmarnemeti kongregâci6k vezet6 diâkjai szamâra.
1941 juniusânak k6zepet61 a Jezus Târsasâga ismet âtveszi a Pusp6ki Konviktus
vezeteset. A munka elinditâsât, megszervezeset P. Kollâr Ferencre bizzâk, segit6i voltak
Tamas Janos es Feny6vari Antal magiszteri minosegben . P. Kollâr vilâgos , korszeru es
âtgondolt elveket dolgozott ki , melyek alapjât kepeztek az otthonban foly6 nevelesi
munkânak. Mindenekel6tt a becsi.iletesseg megvalositâsât hangsulyozta es gyakoroltatta.
Megkivanta a gyermekek nagy tiszteletet, 6năll6sâgra es szabadsâgra val6 neveleset.
Elvallalta a (kirâlyi) katolikus gimnâziumban vaio hittanârsâgot, 6 lett a Maria Kongregâci6
vezetoje. A Vârosi SzinMzban diaknapokat rendezett, a Puspoki Konviktus bentlakoival
nyilvânos Onnepsegeket.
A szambelileg îs meggyarapodott szatmârnemeti jezsuita kozosseg szoros barâti
kapcsolatot epitett ki az egyhâzmegye (videki) vilagi papsagâval, a rendhaz lett a
rekollekci6ik szinhelye. lgen sok keleti szertartasu papot is ide vonzott az atyâk lelkisege.
P. Kollar kezdemenyezesere a konviktus lett a KALOT mozgalom
kelet-magyarorszâgi bâzisa, itt szerveztek meg a KALOT Nepf6iskolâk rendezzvenyeit is, a
falusi legenyek szâmâra szervezett lelkigyakorlatokat is. 1943-ban, tâvozasakor P. Schmid
Ferenc hâzf6n6k mellett itt m0k6d6tt immăr P. Radânyi R6kus, P. Kulcsâr Antal, P. Ecker
Ferenc, P. Jask6 Balazs, P. Bâtay Gyula, P. Simcsâk Mihâly, (a megisztereket ujabbak
vâltottâk fel, Kirâly lstvân, Szommer Gy6rgy, T6th Ferenc), s mellettOk hârom kisegito testver
is m0k6d6tt a rendhâzban.
Tobb k6zepiskolâban tanitjâk a hittant, vezetik a diak-kongregâciokat.
Uj viszonyok kozt kell dolgozniuk a szovjet csapatok bevonulâsa utân. A
kommunista hatalom ârnyekâban ujra szervezik a ferfiak (ertelmisegiek es iparosok)
kongregâci6jât A varos ertelmisege szâmâra (a zârda disztermeben) vilâgnezeti
eloadâssorozatot szerveznek. A diâkkongragâci6k (videken) vândorgyOleseket szerveznek.
M. Toth Ferenc kidolgozza a kongragâci6 kisdiâkokkal vaio foglalkozâsânak uj m6djât, a
8-10-es csoportokban mukodo, un . „kongreganista csalâdok" nem lâtvânyos , de
eredmenyes rendszeret.
1948 nyarân az iskolâkat âllamositjâ.k, az egyhâzat kitiltjâk az iskolâkb61. A POspoki
Konviktust vezeto P. Radânyi R6kusnak magyar âllampolgârsâga mlatt tâvoznia kell ,
helyette erkezik (az egyetemi lelkeszseget abbahagyni kenyszerOlo) P. Godo Mihâly. 1949
juliusâban feloszlatjâk a szerzetesrendeket, anyagi javaikat âllamositjâk. A szatmârnemeti
rendhâz tagjai ezutân a vârosban szetsz6rtsâgban elnek31 .
1950 âprilisâban Marosvasârhelyen meginditottâk az un. bekepapi mozgalmat.
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amelynek (es fo lylala sakent megszervezelt akc1oknak) kifeiezelt szandeka es celia a
ro mânia i ka to l1kus egyhâ znak a pâµa16 I fuggetlen egyhâzzâ vaio valtoztatasa voii A
jezs1utak negyedtk fogada lma eppen az ilyen helyzu tekre vonatkozik. az egyseges katohi<us
egyhâz. a păpahoz vaio huseg fellellen katona1. Erre alapozva kapja a megbizasat P Godo
Mihaly, aki a mozgalom elleni elmelell es gyakorlall kuzdelem egy1k fontos kivitelezoie lesz
(Eredmenyes te vekenysegOt kesobb a român polit1kai rendo rseg 16 evi bortonnel
„jutalmazza")
Ugyanobben az evben a Ro maniâban mukodo valamen nyi (latin es gorog
s.c:ertartăsu) 1ezsu1tat Szamosu1varra 1nterna11ak Mukodesuk gyakorlatilag befejez6dott A
Szatmarnemeltbe 1960-ban v1s szakerull (idâs koru) P. Horvath Sandor. P Ecker Jeno P

es

Simcsâk Mihâly mukodese egyhazmogycl paoi tevekenyseg: mlsezes gy6ntatas32
Szatmâr 1elene. az u11âeledes varasa
1991 oszen Lijb61 Van Ka10ÎlkUS gimnazrLJma33 az egyhâzmegye lulajdonal keoezo
telken epul a S7-ent Ala1os Kollcg1um (bentlakas a g1mnaz1um - es az 1993-ban letesitell
(erettsegr utan vegezheto) r6ma1 kalohkus egeszi;cgugy11skola -vrdekrof slarmaL6tanul61
szamara).
novicius1

1996 oszen mcghalt P Goctl> M1haly:\4 ezen az oszon kedzte mega iezsu1ta rent11
gimnaztumun~ kot cz 1.vbcn crettsogizctt tanul6Ja.

evet

Iezuiţii

în Satu Mare
(Rezumat)
Membrî1 ordmului monahal al Soc1etaţ1i Isus inf11nl<lt cu scop educativ ş1 misionar
au apărut pentru pnma oara în jurul Satmarulur la sfârşitul &ecolului al XVl~lea . În deceniul
patru al secolului al XVII -iea au ridicat o biserica pe lcrrtoriul ccta\11 Satu Mare ş1 au condus
parohia de a1c1. Pâzmany Peter art11ep1scop de Strrgornu prin actul fundallonal din 1636
pune bazale unui 1nst1tut de i nva\<'mânt secundar Acest gimnaziu işi va începe activitatea in
anul 1639 sub îndrumarea n e m11locilă a căl u gă rilor 1ezuiţ1.
Procesul ac instruire a fost favorizat ş1 efic ien!l..::at de ex1s1enta unel însemnate
biblioteci proprii
Dincolo de activitatea şr.olarâ propriu-zisă din Satu Mare. 1ezu1tii s-au remarcat şr
prin preocupârile duhovn1ceşll didactice ş1 educative desfăşurate în diverse locahta\1 ale
com1tatulu1 nostru
Începând cu a doua Jllffil'1alc a secolului al XIX-iea, episcopul ca tolic din Satu Mare
a încredinţat ordmufu1 1ezu1t conducerea aşa- numitului con vicl episcopal (internat) şi
educaţia elevilor cazati aici
Jegyzetek
1 Megtc lepedesukkor Szatmor es Nemcti a Szamos egyik - kesobb kiszâradt - ăga ăltal
elvâlasztott varos 1715- ben egyesultek a mai neven ismert Szatmarneme/Ne A Szatma•
foldraiz1 nev a nepnyetvben tovabbrakban 1s ha s z n ă l atos , de a szak1ro dalomoan t1
Szatmarnemett kozpon t(1 taiegyseg neve ( is).
2. Vo : Kosâry Domokos Egyhazamk Magyarorszagon az uj1aepitest6f a pofgârosodas1g ln
H1st6ria, V. evf ( 1983) 5 5- 23
3 A r6Ja irt eletraizok kozul em litji.ik: Jablonkay Găbor Loyofa1 Szent tgnâc e/efe es
mOkodese , HI , Budapest. 1921
4. A Jezus Tarsasăga tortenetere (altalâban) vonatkoz6an Dr Sznnt6 Konrad A kalolskus
egyhaz t6rtenete I-III, Budapest. Ecclesia. 1987 . Adriâ ny1Gâbor Az egyhazlortenel
k ezikonyve. li . kiadâs . MOnchen. 1975. cimu munkâkra alapo;cunk A kerdes rol meg
reszletesebben tâjekozlat Meszleny1 Antal A magyat 1ezsurlak a XVI szawdban Bp
1930-31 , Bangha Bela· A negyszazeves Jezusta1sasâg Bp 1940. Bongha Bela. A1ezsuda
rend es el/ensege1. Gyenis And ra s: A 1ezsu11a 1end twzanKl.Jan Budapest- Ra~ospalcla
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1941, Nagy TohOtom: Jezsuitak es szabadk6m0vesek, Wien, 1969, Petruch Antal: Szaz ev
amagyarjezsuitakmultjab61. I- li. resz, Korda Kiad6, Kecskemet, 1991, li. kotet, Uop.1994.
Bartoli: Def Istoria de/la Compagnia di Gesu, Torino, 1825, Szeaint-Priest: Histoire de la
chute des Jesuites, Paris, 1844.
5. Az. eszakkelet- magayrorszâgi katolikus misszi6kr61 Id.: Molnâr Antal, Olasz minonlak a
XVII. szazadi Fels6-Magyarorszagon, in Aetas 199213 44-77„ Documenta Missionaria 1/1.
Edd. J. Sâvai- G. Pinter, Szegedini, 1993, valamint az ott emlitett irodalmat.
6. Szirmay Antal: Szatmâr vârmegye fekvese. tortenete es polgâri esmerete. 1-11. Buda,
1800, Vo.: I. 204.
7. Vo. : Pazmany Peter bfbornok . ..osszegyOjtott leve/ei, 1- 2. kol. Kiad, es bev. Hanuy
Ferenc, Bp. 1910-1911 , 1059. sz. Ehhez csatlakozik az ugyanezen a napon keletkezett
oklevele (uo. 1060 sz. ), amelyben a szepesi Corpus Christi kâpolna ji:ivedelmeb61 evi
ketezer forintot a szatmâri kollegiumnak ad ât.
8. Pâzmâny alapit61evelet III. Ferdinand 1639. februar 22-en er6sitette meg, az ingatlanokat
1647-ben adomânyozta. Vo.: OL Magyar Kamara Jevellăra E 152 Acta Jesuitica 73. doboz,
14 fasc„ 302 irat.
9. Lukâcs, Ladislau , Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I. Tom. li (
1601-1640). Romae 1982.
10. Szatmar varmegye, Szerk. Borovszky Samu, Bp. (1907), 445,526. (Magyarorszâg
vârmegyei es vărosai) Szatmăr-Nemeli sz. kir. văros.„i.m„82 .
11. Az. iskola celjâra alkalmas epOletet azonban csak 1643 utân kaptâk meg, tanusitja ezt az
a kirâlyi rendelkezes, amelynek ertelmeben a meg mindig a posta epOleteben lak6 jezsuitâk
szamâra iskola celjâra is alkalmas epuletet kell kijeli:ilni. Vo. : OL E 15269. doboz fasc.
1.f.348.
12. Teljes neven: Ratio atque institutio Studiorum Societatis Jesu.
13. A kovetkezoket ismerjuk kozuluk: 1734: Joannes Reberics, 1753: Adalbertus Torok,
1759, 1760: Paulus Bertalanfi. 1760, 1762: Laurentius Petresics. Vo.: A katolik11s iskolaOgy
Magyarorszagban. Fasciculus tertius. Pars. I. Collectae, editae et notis illustrae a Friderico
Weiser S.J„ 53. 1.
14. Teljes cime: lnstructio privata seu typus cursus annui sex humanioribus ln usum
maglstrorum Societatls Jesu. Vo. : Meszâros Istvan: Az. iskolaugy tortenete Magyarorszăgon
966- 1777 kozott. Akademiai Ki:inyvkiad6, Budapest, 1981 : 461 .
15. Viszocsânyi Ferenc, Pereszleni Pâl, Kovesdi PâL
16. A jezsuita rendhâz feloszlatâsakor keszult ki:inyvtârjegyzeket a budapesti Egyetemi
Kt:lnyvtăr kezirattâra orzi. (Vo. : J 98/ 12a- c , J 103/1 , J 107/2a-b, J 107/ 5b, J 21/27. sz,
jegyzekekkel.) a jezsuita. majd a pâlos rend szatmari mukbdesenek dokumentumait.
feloszlatâsi leltâraikat Id. meg az OL-ben: C 106.6.cs.
17. Sarkadi Nagy Mihâly nem ismerte a regi anyakonyveket, igy 6 csak 1687-161 sorolja fel a
szatmâri vărbeli jezsuitâkat.
18. Vo. : Schematismus venerabilis cleri almae diocesis Szathmariensis pro anno Jesu
ChrlsH 1893.
19. Vo.: OLE. 152 70 doboz fasc.3.f.309a-310b.
20.Vo.: Petruch Antal S.J.: Szâz ev a magyar jezsuitak multjab6/. A magyar jezsuitak a kăzos
rendtartomanyokban. Korda Kiad6, Kecskemet, 1992.1.:295.
21. L.m. 1.296.
22. Nyomtatâsban is megjelent: Emleklombok Jezustarsasaga kett6s jubileumara. Szatmâr,
1889.3-7.1.
23. Ez abban az idoben 31-45 perces beszedetjelentett. (Vo. : Patruch, i.m.299.)
24 . Az epolet olyan rossz âllapotban volt, hogy beomlâssal fenyegetett. Nemsokâra a
szatmări polgări es katonai memok is bezăratta.
25. Fizikât es matematikât is tanitott.
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26. Vo.: Petru ch , i.m. 332- 333.
27. Petruch, i.m.339.
28. Elnoke: P. Varga Istvan.
29 . 1918-1940 osze kozott a szatmâri rendhăzban muk0d6 jezsuitâk kozOI
Szatmărnemetiben haltak meg: Fr. Koromvillas Philippus (1918.XJ.14.). P. Demjanovlch
Basilius (1 919.Xl.17.), Fr. Joannes de Deo Windisch (1922.111.24.), Fr. Sigismundus Egn
(1922.IX.22.), P. Stephanus Hippich (1922.Xl.16.), P. Stephanus Varga (1923Vl.2.), Fr.
Stephanus Erdelyi (1924.Xll.3.), P. Eduardus Raile (1925.IV.6.)
30. Neve: Kirâlyi Katolikus Fogimnăzium.
31 . Ebben az idoszakban halt meg P. Kulcsâr Antal (1946. IV.20.) es Fr. Csegedi Gyorgy
(1949.Xl.12.)
32. Az internăltsâgb61 hazatertek nem elhettek szerzetesi k6z6ssegben . Meghaltak
Szatmârnemetiben: Fr. Lenner Gyorgy (1970.1.16.), P. Ecker Jeno (1981.1.31 .), P. Simcsâk
Mihăly (1973.IX.28.), P. Horvâth Sândor (975. Xll.3.), Fr. Schmiedt lstvân (1985. 1.14.)
33. Româniâban nincsen felekezeti iskola. A TanOgyi Torveny leheti:iseget nyujtott arra. hogy
az egyhâzak (sajât szemelyzetuk utânp6tlâsâra) az âllami oktatâsi rendszer reszet kepezo
kozepiskola letesiteset kerje. A Szatmâri R6mai Katol ikus POspokseg kerelmere lgy
indulhatott meg egy osztâllyal (kezdeti neven) a R6mai Katolikus Szerninâriumi Uceum,
măsodik tanevet61 ket (vegyes) osztâllyal, • Hâm Janos " R6mai Katolikus Szeminăriumi
Liceum neven . neve 1996 6szet61 • Hâm Jânos • R6mai Katolikus Teol6giai Uceum. Az
iskola az adott viszonyok kozott fofytatni akarja el6dei, a jezsuita kollegium, majd a katolikus
gimnâzium hagyomânyait.
34. Szentannân, 1996 szeptember 22-en (Arad megye). szulofalujâban, Kisiratoson
temettel el, szeptember 24-€n.
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A Szatmârnemeti R6mai Katolikus Puspoki Liceum
(1804-1852)
Bura l âszl6

Bevezetes
Szatmârnemetiben a XIX. szâza elejen. 1804-ben letesiilt az a keteves tanulmânyi
id6tartamu liceum , amelyben a hat eves gimnâziumok vegzettei tan ulmânyaikat
folytathattâk, felkeszOlhetek a jogi vagy a teol6giai foiskolâra, illetoleg elmeleti gazdasâgi
kepzesben reszesUltek.
Az intezmeny leveltâri anyaga hiânyos 1, de elegseges ahhoz, hogy mukOdeset
val6szer0en es kello hitelessegel feltârjuk. E munka elvegzese azert is fontos, mert az iskola
mOkOdese lenyegeben elkeriilte a kukat6k figyelmet2.
A liceumra vonatkoz6 iskolatorteneti anyag feldolgozâsâban fontos m6dszertani
elvnek tekintjOk a konkret tenyek tiszeletben tartâsât, az adatok feltârăsâban a forrâsokra
val6 alapozâst. mert az ellen6rzott forrâsok teny- es adatanyaga onmagaert beszel, mig a
ki.ilonfele hivatkozâsok pontatlanok.
A liceum megaJapităsa es mukodese 1804-tol 1852-ig
1814-ben az igen kiterjedt teriiletli egri egyhâzmegyeb61 ket uj egyhăzmegyet
szakitottak ki, a kassait es a szatmârit. A szatmâri katolikus egyhăzmegye elso piispoke,
Fischer Istvan, mindjârt az egyhâzmegye megalapitâsânak evâben letrehozta az un. pOspoki
liceumot3. A liceum ket tanulmănyi eves bolcseleti (filoz6fiai) tagozattal rendelkezett a
(leteză) hagyomânyos liceumok mindket vâlfajât61 kulonbozott A hagyomanyos llceum
ugyanis olyan gimnăziumot jelentett, amelyhez ket filoz6fiai osztâly is tartozott, vagy a
pospoki szekhelyen mukt5d6 papnovetdet, amely ket evfolyamu filoz6fial es negy evfolyamu
teol6giai kepzest nyujtott.
A szatmâri liceum a hatosztâlyos gimnâziumt61 fCiggetlen intezmeny volt. tanul6ja
termeszetesen csak a gimnâzium hatodik osztâlyât - vagyis a humanista tagozatot is bevegzetl diâk lehetett. Tulajdonkeppen kettos celja volt, befejezett, teljes muveltseget
nyujtanÎ a fiataloknak, mâsreszt el6keszftenl a foiskolâra, az egyetemre mindazokat, akik
tanulmânyaikat jogi, teol6giai vagy orvosi pâlyăn akarjâk folytatnÎ4.
A szatmări pOspoki liceum azonban nemcsak a szatmâri r6maÎ katolikus
papnovelde szâmâra kepzett tanul6kat, s - noha a teol6giai tanulmânyok vegzesere kesziilă
tanul6k ÎS ebben az iskolâban nyertek a kozepiskolai tanulmânyokra raepulo ismereteket - a
liceum tanul6Înak tobbsege vÎlâgi pâlyâra/vÎlâgi f6iskolân val6 tovâbbtanulâsra keszult,
ugyanakkor a liceumot lâtogathattâk mas vallâsuak is.
A liceum megalapitâsakor un. piispoki magânliceum volt, de a fentebb emlitett
nyitott, minei szelesebb târsadalmi retegeket kisz61găl6 szândekkal tortent alapităsâra abb61
is kovetkeztethetunk, hogy szinte az alapitâs evet61 kezd6d6en celul tOztek a teljes jogu
nyilvânos Hceum stâtusânak elereset. A piispoki magânliceumkent letrehozott intezmeny
ugyanis nem bocsâthatott ki ervenyes , az egyetemre val6 beiratkozâskor is elismert
bizonyitvânyt, ezert a jogi, orvosÎ, mernoki pâlyâra kesziil6, foiskolăn tavâbbtanulni akar6
diâkoknak elobb ujabb „lyceâlis" vizsgât kellett tenniOk.
Magânliceum jellegebOI ad6d6an fenntartâsa, a tanârok fizetese is a patr6nus, a
szatmâri egyhăzmegye kotelezettsege volt.
A teljes nyilvânossâgi jog megnyeresehez vezeto utnak tobb âllomâsa volt. A
helytart6tanâcs 1817-ben megadta az ervenyes bizonyitvăny kibocsâtâsânak jogât5, a
kirâlyi kincstâr 1825-tol magâra vâllalta a tanârok fizeteset, 1832-ben pedig - Eger, Szeged
es Nagyszombat liceuma utân , negyedikkent - a szatmâri liceum ÎS elnyerte a teljes
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nyilvânossâgi jogot5.
A liceum 1852-ig, az uj kozoktatâsi rendszer (az Organisations Entwurf)
bevezeteseig mGkodott, amikor az orszâgban akkor mukOdo mâsik ot hasonl6, csak
bOlcseleti osztâlyokkal rendelkezo liceumâval egyOtt, azokhoz hasonl6an, egyesiilve az
adott vârosban mukodo hatosztâlyos gimnâziummal (Szatmârnemeti eseteben a R6mai
Katolikus Gimnâziummal), nyolcosztâlyos, un. fogimnâziummâ alakult ât. Az Organisations
Entwurf elrendelte ugyanis, hogy a gimnâziumokat egyegesiteni kell. Csak nyolcosztâlyos,
un. fogimnâzium, vagy negyosztâlyos, un. algimnazium mOkădeset engedelyeztek. A
fogimnaziumnak tizenket, az algimnaziumnak hat, tanâri jogosiMmnyal, bizonyitvânnyal
rendelkezo tanara kellett hogy legyen. A gimnaziumokat arra is kăteleztek, hogy az egyseges
allami tanterv szerint, egyseges tankonyvekbol tanitsanak.
Szatmârnemetiben adottak voltak a nyolcosztalyu gimnâzium megteremtesenek
feltetelei, s a vârosnak szOksege is volt râ. A hatosztâlyos glmnâzium es a ketosztâlyos
llceum osszeolvasztâsânak m6dozatait a ket intezet tanări kara kozos ertekezleten
kidolgozta, s miutân ezt a fefettes hat6sâgok 1851 . okt6ber 24-en j6vâhagytâk, a kovetkezo
tanevtol, 1852 oszetol a ket kOlăn intezmeny helyetl immâr a nyolcosztâlyos f6gimnâzium
kezdle meg a mukădeset.
Az iskola vezetese
A liceumban tanit6 tanârok legalâbb akademia1 (foiskolai) filoz6fiai vegzettseguek
voltak, tăbben jogi, a papok teol6giai vegzettseggel is rendelkeztek. Szamos lanârnak
tudomânyos cfme - a rnoz6fia doktora - is volt.
A liceum igazgat6ja minden ăszefogla 16 jelentest keszitett a tanârokr61, s ebben a
tanăr szemelyi adatainak felsorofâsa utân beszâmolt az illeto egeszegOgyi âllapotăr6t,
szakmai vegzettsegerol, tudomânyos fokozatar61, nyelvismereterol, kăzolte, Mny eve tanit a
liceumban, itletoleg, hogy rnenny1 a tanitâsban eltaltott osszes eveinek a szama. Killi:in
rovatban beszârnolt a fizetesOkrăl. lllet61eg egyeb javadalmazâsukr61, vegUI megjegyzeseket
fGz6tt evi munkajukhoz7.
A liceum tanârainak kivâlasztâsâban minden bizonnyal (egyik) fontos kriterium voii
a nyelvtudâsuk, ugyanis a tanârok mindegylke - a latin kivOI Mrom nyelvet kivetel nelki.il joi
beszelt, tăbben negyet is. A hârom nylev: magyar, nemet, szlâv, egy tanâr eseteben a
tiarmadik nyelv az ormeny. Negyedik nyelvkent egy-egy tanâr a francia vagy a român nyelvet
ismerte8.
A liceum tanârai altalâban ket-ket, neha hârom tantargyra szakosodtak, rnegpedig
a legkOlonfelebb pârositasban: filozofia es tortenelem, matematika es hidrotechnika es
polgari epltkezes, fizika es mez6gazdasâgtan es magyar irodalom, stb. A tantărgyak
elosztâsâb61 arra kovetkeztethetOnk, hogy az egyes liceumi tanâroknak rnegvolt a maguk
(fO) alaptantârgya, de valamelyik tanar nyugdijazâsa, uj tanar erkezese nyomân a tantârgyak
valamelyes ujraelosztâsa. egyik-masik tanâr szakvâltoztatasa kovetkezett be, illetoleg vâlt
szuksegesse.
A pOspăki maganliceum tanârainak fizetese, anyagi javadalmazâsa (magât61
ertetodoen) a pOspokseg feladata volt, a pospokseg jăvedelmeMI tOrtent.
A lfceum mukodesi szabâlyzata
A lfceum vezetosege az iskola belso eletenek megszervezeseben, a fegyelem
megtartâsâban diâk-tisztsegviselokre tâmaszkodott. Mindegyik evfolyamnak megvolt a
maga kurâtora, gondnoka, akl az anyaglakert felelt. Minthogy az egyes evfolyamokon Wbb
tanâr is tanitott, val6szin0nek tartjuk, hogy az evfolyamok felelosei vegso soron a liceum
szeniorânak, fogondnokânak tartoztak szamadâssal. A szenior tisztsege a liceumba is
megvolt, ezt a tisztseget a liceum valamelyik tanara toltotte be. A leveltari anyag hiânyalnak
tulajdonithatjuk, hogy egyetlen biztos adatunk van: 1831-ben Zenovits Janos volt a
bolcseszek szeniora9.
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Az egyes tantargyak anyagănak elmelyitesere a llceumban (îs) un. academiăt,
szakcsoportot szerveztek. Ezeknek a tanitâsi 6râkon kivi.ili onkepzo koroknek - mai
megnevezessel szakkoro knek - mukodeset vâlasztott diăkvezet6k szerveztek,
diăkkori

irănyltottâk 1O. A puspoki liceum osztalyait szamara Fischer lsvan puspok az egykori jeţsuita
iskola epOleteben helyezte el 11, 1824-ben a szeminâriumi resz bovitese miatt a liceum âltal
hasznâlt helysegeket lebontottak, s ekkor a liceum âtkoltozott a katolikus gimnazium K6
utcai12 epUletenek emeletere 13, az 1836-os f61drenges utăn egy evig az epOlo uj puspoki
palota ket termeben m0kodott14.
A liceumi tanul6k tobbsege a vârosban lakott (csalâdoknăl) nehânyan helyet kaptak
a gimnâzium szâmâra letesitett pOspoki konviktusban 15, a papjeloltek pedig a szeminărium
epOleteben laktak.
A liceumi tanul6k szâmâra ls letezett osztondij. Az okiratokb61 kovetkeztethetoen
tobbfele osztondij is volt. Az un. 'rendes osztondrj'-nak ket fokozata bizonyosan volt, tudjuk
ezt egy 1825-bol val6 okiratb61, amely kozli, hogy Koszeghy Mihâly - ădesanyja ozvegy - li.
osztâlyu osztondijat kapott. A leveltâri anyag hiânyanak betudhat6an nem âllapithatjuk meg,
hogy tanevenket Mny tanul6 reszesulhetett osztondijban, anyagi tamogatasban . Biztosan
azi tudjuk, hogy 1849/1850-ben hărom elsoeves es negy mâsodeves bolcsesz kapott
osztondijat 16.
Tantervek, tananyag, oktatâsm6dszertan
A tanev a liceumban ket felevre tagoz6dott. Az elso felev okt6ber 1-jen kezdodott
es mârcius vegeig tartott, a masodik feiev âprilis elejen - elsejen, masodikăn - kezd0d6tt es
augusztus vegeig tartott. A felevet lezăr6 vizsgâkat ket hetes vizsgaidoszakban tartottăk , az
egyes vizsgâk kozott âltâlâban ket-hârom, ritkâbban negy nap vo1117. Minden vizsga utân
/egyz6k6nyvben rogzitettek a liceumi evolyam tanul6inak minositeset. A jegyzokonyvek
tanusâga szerint a sikeresen vizsgăz6kat negy csoportba soroltăk: kitOno, els6 osztâlyu (=
1eles), mâsod osztâlyu ( =j6), harmad osztâlyu (=eteseges) tanul6k. Azt a tanul6, aki
valamelyik vizsgân nem ert el elegseges minositest. megbukott.
A tanu16k minden tantârgyb61 az egyes csoportokon belOI is rangsoroltâk, s nevOket
a vizsga jegyzokonyvebe ennek megfelelo sorrendben vezettek be. Megâllapitottâk tehât
azt, hogy a jelesek kozlil ki az elso, mâsodik, harmadik stb„ ugyanigy a tobbi osztâlyozâsi
csoportban is. Az egyes tantârgyakb61 keszOlt minositeseket ăsszesitettek, majd az
osszesites alapjân megăllapitottăk az evfolyam tanuJ6inak tanulmânyi sorrendjet.
A meglev6 dokumentumanyag alapjân pontosan ismerjOk a szatmâri pOspoki
liceumban tanitott tantărgyakat, ennek alapjân tudjuk, hogy a liceum ket bolcseszeti
evfolyamân ugyanazokat a tantârgyakat (s nyilvânval6an ugyanazt a lananyagot) tanitottâk,
mint Magyarorszâg tobbi hasonl6 liceumăban .
Az elso eves filoz6fusok a szatmâri liceumban az elso felevben a hittanon kivOI ot
tantârgyat tanultak: logikât, matematikât, !Clrtenelmet, magyar nyelvet es magyar irodalmat.
A logika tantârgyânak megnevezeseben (a kesobbi tanevekben) tobbszor îs
tapasztalhat6 elnevezes vâltozăs minden bizonnyal a tanitott tantărgy tananyagânak tartalmi
pontositâsât celozta, persze jelenlhetett l ananyagvâltozâst is. Az 1805. evi tâjekoztat6
szerint a logika az elso felevben: logika es filoz6fiatortenet, a mâsodik felevben:
erkolcsfiloz6fia (es metafizika ?). 1809-ben a tantargy megnevezese mindkel felevben:
logika. 1812/1813-ban az els6 felevben: elmeleti logika, a mâsodikban : alkalmazott
(gyakorlati) logika. Az 1814/1815-0s tanev mâsodik felevben: ontologia 18 es loglka, 1829ben az elso felevben loglka es empirikus pszichol6gia, a mâsodikban: elmeleti metafizika,
1838/1839-ben viszont filoz6fiat6rtenet es empirikus pszicho16gia, illetoleg analitikus logika.
A matematika neve az 1805-1806-os tanevben matematika es gyakorlati mertan,
1809-ben tiszta (va16szinOleg 'elmeleti') matematika, 1812-1813-ban algebra. a mâsodik
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fetevben: elmeteti es gyakorlati mertan, a hUszas evekben pedig (egyszenJen): mertan.
A tortenelem tanitâsa sorân. 1804-1805-ben vallâs es muvetodestortenetet es
cezarol6giât (a klrâyok tortenetet) tanitottâk, a tantârgy neve a kesobbiekben - 1809-tO.
bizonyosan - a magyar kirâlysâg oknyomoz6 tortenelme, a huszas evekben ped1g
egyszeruen: tortenelem.
Kulon-kOton tantârgy volt a magyar nyelv (neve 1812-1813-ban: a magyar nyelv
tanulmânyozâsa) es a magyar irodalom. A magyar nyelvet elsosorban a kozhivatali pâlyâra
keszOl6 nem magyar anyanyelvO es magyarul j61 nem tud6 tanul6k tanulmânyoztâk19.
A magyar anyanyelvuek irodalom6rân foglalkoztak anyanyelvi ismerele1k
bovitesevel, a nyelv csiszolâsâval, valamint nevesebb lr6k es koltok muveinek olvasâsâval
megvitalâsâval.
A magyar nyelv es irodalom ilykeppen tOrteno oktatâsa megfelelt az 1806 evi Ratio
Educationis rendelkezeseinek20. Az 1821-1822-es tanevtol kezdodOen a
a ket tantârgy mâr egyetlen tantârgykent szerepel: magyar nyelves irodalom.
A magyar nyelv tanilâsâra a hUszas evek vegetol Bilnicz Lajos: A magyar nyelvbel
e/6adas tudomanya cimO kănyvel, illetoleg egy evtized multân Magyar nyelvtudomâny cimen
vizsgajegyzokănyvekben

megjelent âtdolgozott vâltozatât hasznâlhattâk21 .
Az. els6 eves bOlcseszek a lanev masodik feieben fizikâl es mezogazdasâgtanl IS
tanultak.
A mâsodevesek a hittanon kivUI het-nyolc tantârgyat tanultak: rnatematikat, fiziKăt,
flloz6fiât, tortenelmet, mezogazdasâgtant es termeszetrajzot, hidrolechnikat es epiteszetel,
valamint magyar nyelvet es irodalmat.
A masodevesek matematikâja: alkalmazott matematika.
A fizika: elmeleti es kiserleti fizika.
A filozofia: ontol6gia es kozmol6gia22. A tantârgy neve 1812-1813-ban: metafîzlka.
1821-tol: elmeleti es gyakorlati moz6fia = metafizika, az 1829-1830-as tanev mâsodik
feleveben: filoz6tiai etika.
A tortenelem: egyetemes tortenelem, azaz vilâgtortenelem, az 1820-as evektol·
egyetemes tărtenelem es a magyar kirâlysâg tărtenete.
A mâsodeves bolcseszek a mâsodik felevben hidrotechnikât es polgân epiteszetet
is tanultak23.
A tanitâsi nyelv a liceumban latin nyelvO volt, de a tanârokt61 megkivantak a magyar
nyelv ismeretet (kiegeszllo magyarâzatok szoksegessege oeljâb61).
Amikor 1844-tol a gimnâziumi oKtatâsban bevezettek a magyar tannyelvet. a
liceumban a tantârgyak egy reszet magyarul, mâsokat tovâbbra îs latinul tanltottâk. Magyarul
tanitottâk a vallâstant, Wrtenelmet, termeszetrajzot. a mezogazdasâgtant (oeconomia
ruralis) s termeszetesen az irodalmat. Tovâbbra is latinul tanitottâk a logikât es metafizikat.
meg egy ideig a fizikât, matematikât, hidraulikat es architekturât. Latinul tanitottâk a
rendkivuli tantârgyakat is, a diplomatikât, heraldikât, geneal6giât.
A liceumi oktatâsban hasznâlt tankonyveket konkretan 1828-b61 ismerjilk. Ebben a
tanevben hat. a liceumok szâmâra keszOlt rendes tankănyvet hasznâltak: Pankl: Oeconomia
rura/is, Milterpacher es Bertuk: Historia naturalis, Horvâth: Physica. Nagy Paulus: Historia
universalis, Hadaly: Algebra es Geometria, Szaniszl6: Doctrina Religionis.
A tobbi tantârgyb61 forrâsokat felhasznâlva a tanârok (keziratos) jegyzetekel
keszitettek, az 6râkon ezeket diktâltak. A liceumban az 1828-as tanevben ilyen jegyzetek
voltak: Logica, psychologia, empirica, metaphlsica, ethica, philosophia, Mathesis app/icata
(Tomtsanyi munkaja utân); Architectura civilis (Huberth munkâja alapjan), Hydrotechnica
(Hadaly munkâja alapjân), Historia pragmatica Regni Hungariae (Pray es Palma munkăja
alapjan), Geometria practica {Sleind! munkâja alapjân).
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A magyar nyelvet is keziratos munka alapjân tanitottâk.
1836-ban a tan itâsban felhasznâltâk lmre Janos: Metaphisica es ethica cimu
munkâjât.
A liceum konyvtâra
A pOspoki liceum konyvtărât az iskola alapitâsânak eveben, 1804-ben lete~itettek.
Akonyvtâr els6 âllomănyât azok a konyvek alkottâk, amelyeket az egri nyilvânos liceum es
az egri ersekseg magânkonyvtârâban tobb peldânyban megtalălhat6 kănyvekb61 - kirâlyi
rendelet alapjân - az iskola szămăra megkOldtek.
Az Egerbâl kapott konyvek jegyzeke 235 cimet soro! fel, - kozOIOk 79 vaio a liceum,
156 az ersekseg adomănyăb61 -. minthogy azonban sok mubol ket-ket peldănyt . kettăbol
hărmat, illetoleg egy-egy mub61 negyet, otot is kOldtek, letesitesekor a konyvtăr val6jâban
osszesen 304 kotettel rendelkezett. A konyvanyag tuzetes elemzesekor viszont
megâllapithatjuk. hogy val6jâban ennel is tobb konyv erkezett, ugyanis tobb konyv - ot
b1zonyosan - colligatum24. Ha pedig szâmbavesszOk a tobbkotetes muveket is, akăr 595
konyvvel is szâmolhatunk.
A liceum els6 konyvtârânak konyvjegyzekeb61 tâjekoz6dhatunk a konyvanyag
ternatikai megoszlâsâr61 is, ugyanis a konyveket a felso r olăsukkor temati kai lag
csoportositottâk. A konyvjegyzek tudomânyszakok szerint 6t csoportba sorolja az egri
liceumt61 atvett l<onyveket: teol6giai munkâk (21 cim). jogtudomânyi mu nkâk (9 cim).
tărtânelmi munkâk (36 cim), filoz6flai, matematikai es orvosi konyvek (3 cim), irodalmi
vonatkozâsu muvek (14 cim).
Az ersekseg konyvtârâb61 kOldott 156 konyvet a jegyzek nem csoportositja

tematikailag, viszont (tobbnyire helyes) betOrendben sorolja rel okel
A konyvek tUlnyom6 tobbsege latin nyelvu. A huszonegy nem latin nyelvO mub61 tiz
francia, hat olasz - kăzOIOk ketto nyelvtan - egy nemet, kett6 ruszin (ruten), kett6 magyar
nyelvO,
A kănyvek nyomtatâsânak helye , valamint megjelenesOk kora valamelyest
tâjekoztat arr61 is, hogy milyen tâjegysegek (orszâgok) es milyen idoszakok muvelodesi,
filozoflai es tudomânyos eredmenyei es irânyzatai jutottak el a liceum diâksăgăhoz a fenti
konyvanyag reven.
A kănyvtâr âllomânyănak tobb mint hatvan szâzalekât magyarorszâgi nyomdâkban
nyomtăk , mintegy ket szâzalekât Erdelyben es Horvâtorszâgban, a tobbit szerte
Eur6pâban25 kănyvâllomânyb61 megăllapithatj uk. hogy a tanărok felkesziîlesOk soran. a
liceum tanul6i az egyes tantârgyak elmelyiteseben, illetoleg a nyelvnek tanulâsa sorân
milyen konyveket olvashattak, melyekb61 egeszithettek ki a tanitâsi 6răn kapott ismereteiket
A matematika tanităsâban, tanulâsâban hasznos segedeszkoz volt losephus
Llesganig Tabulae memoriales praeclpue arithmeticae cimu muve, valaminl Vlacq Adrianus
rontos matematikai segedkonyve, a Tabufae sinum, tangentium el secantium, et logaritmi
sinum, tangentium et numerorum ab unitate ad 1000, H orvăth Joannes Baptista Efementa
matheseos phifosophiae auditorum usibus accomodata cimu ketkătetes munkâja, valamint
Eduardo Corsini otkotetes, kimondottan a bolcseszeti osztalyok tanul6i szâmâra keszult
muve, az lnstitutiones phifosophicae ac matematicae, ad usum Scholarum piarum.
A hidraulika es a fizika tanităsăban hasznositottâk Oomenico Guilielmi Operra
Omnia Mathematica, Medica et Physica cimu negykătetes muvet.
A fizika tanitâsăban Guilielmi muve mellett ket fizika konyvet tanulmânyozhattak,
losephus Khell Phyisca Generalis es Briald Physica Generafis et pastorafis cimu muvet.
A tortenelem tanulâsakor vilâgt6rtenelmi ismereteket szerezhettek a hatkotetes
Rudimenta historica-bol, valamint loannes Rosinus Antiquitatem Romanorum, Petrus
Bertius Breviarium Historiae Esticae, Franciscus Borgia Keri Hystoriae byzantinae, Petrus
Bizarus Persicarum rerum historia, Carolus Du Fresne 11/yricum vetus et novus, sive historia
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regnorum dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Keri lmperatores orientalis cimO munkâib61
Ugyancsak a balkâni orszâgok torteneter61 olvashattak loannes Lucius Oe regno dalmatiae
et Croatioae, Servise atque Bulgariae clmO munkâjât, a nemetseg torteneterol sz61t
Burcardus Gotthelfius Struvius Corpus Historiae Gennanicae, prima gentis origine ad annum
usque cimu move, Jean Rousset konyve - Histoire memorable dtJs guerres entre Ies
Maisons de France el d'Autriche - pedig a francia-osztrâk hâborurâl; Thomas le Land
Histoire d'lrland depuis l'invasion D'Henri li cimo move az irek torteneteben nyujthalotl
betekintest
Mivelhogy a tortenelem tanulmânyozâsa is jelentett, ilyen irânyu ismeretek
szerzeset seglthettek az egyhâz zsinatainak tortenetet târgyal6 munkak - loannes
Cabasutius Historiarum conciliorum et canonum invicem coltorum Veterumque Ecclesiae
rituum notitia ecclesiastica es Notitia conciliorum sanctae Ecclesiae cimu muvei, Paulus
Sarpius Historiae Concilii Tridentini libri VIII„ a fentebb emlitett Rudimenta historica elsă es
hatodik k6tete, valamint a magyar egyhăz tortenetet bemutat6 konyvek - Stephanus
Salagius De Statu Ecclesiae pannonicae libri VIII - s kozejuk sorolhatjuk Bernardo
Giuslinianinak a lovagrendek tlirtenetet târgyal6 muvet - Histoire chronologiche dell'origine
de gf'Ordini Militari e di tutte le Religioni Cava/leresche - is.
·
A magyar kirâlysâg IMenetet târgyal6 munka a konyvtâr anyagâban Kazy Ferenc:
Historia Regni Hungariae ab anno secuii decimi septimi ad annum ajusdem secuii cimti
muve. s magyar tOrtenelmi vonatkozăsuak EsterMzy J6zsef posztumusz emlekiratai is.
MOvelodestorteneti vonatkozâsu ismereteket szerezhettek loannes Passerius
Picturae Etruscorum in vasculis cimO muveszettorteneti munkâjâb61, valamint Martinus
Antonius Oei-Rio hatkl:itetes, a boszorkânypereket bemutat6 munkajâb61 (Disquisitiones
magicae).
A XVII-XVIII. szăzadi tOrtenelemtanitâs magâba foglalta a foldrajzi ismereteket is.
Ezt tanusitja a mâr emlitett Rudimenta historica cimu munka is, amely azonban mâr jelentos
elorelepes a fClldrajzi tanulmanyozăsa tekinteteben, ugyanis V. kotete, a Rudimenta
geographica - minden kotetenek kOlon cime is van az âltalanos Rudimenta historica mellett
- egeszeben f61drajzi tărgyu . A liceumban hasznâltâk a konyvet, kovetkezeskepp a
bolcseszeknek toldrajzi ismereteket is nyujtottak. A konyvâllomâny foldrajzi ismereteket
kozl6, ilyen termeszeW ismereteik elmelyiteseben hasznosithatâ konyve volt a polihisztor
Timon Sâmuel Imago antiquae Hungariae, representans terras, adventus res gestas gentis
hunnicae es Iosef Veisett Geographie Historique Ecclesiastique et Civile cimu muve is.
A bblcsesz osztâlyoknak termeszetszerUleg fontos tantârgya volt a logika es a
filoz6fia. A konyvtâr kezdeti ăllomânyâban mindossze ket logika konyvet talâlunk, a
Domonkos-rendi Antonius Genuensis Elementa Logicae es Alexander Berenyi lnstitut1ones
logicae el metaphisicae cimu mGvet.
A filoz6fiai konyvek kozOI emlltesre melt6ak a termeszetfiloz6fiai munkâk: Rogerus
losephus Boscovich Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in
natura existantium, lacobus Zabarella Tractatus de rebus naturalibus, valamint a mechanikai
szemleletet terjeszto Reviczky Antal: Elementa philosophiae naturalis cimo move.
A hittani ismeretek elmelyitesehez gazdag konyvanyag allt a tanul6k
rendelkezesere. A katolikus szerzâk kCizOI olvashattak Păzmany Peter Kalauzăt, Robertus
Bellarminus , Franciscus Xaverius, Thomas Morus, valamint Cyprianus , Hermannus
Busenbaum, Daniel Concinna, lgnatius Graveson, a Benedek-rendi Piere Coustant es a
Domonkos-rendi Melchior Canus irasâit. A hazai katolikus szerzok kozOI olvashattăk
Csapodi Lajos, Foglăr Gyorgy, Koszeghi LâszJ6 es lllyes Istvan muveit.
A konyvtărban szămos protestâns szerz6 munkâit is megtalâlhattâk, igy Dâvid
Millius, lacobus Vilhelmus Fererlinus, Samuel Basnagius, a svăjci irânyzatot kepviselă
Sebastianus Castellio es Paulus Sarpi(us) Polanus, a jenai Burcardus Gotthelffius
Struvius, a magyar szerzok kozOI pedig Otrok6csi F6ris Ferenc es a puritânus Komâromi
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Csipkes Gyorgy 1râsait.
A filoz6fiai evfolyamok tanul6inak val6szlnOleg valamelyes jogi ismeretre is szert
kellett tenniOk - forrâsainkb61 nem âllapithat6 meg, hogy melyik tantârgy kereteben -, ugyanis
a konyvtâr anyagâban ket. a liceum szămâra eloirt tankonyvet is talâlunk, Vitus Pichler
Candidatus abbreviatus 1urisprudenfiae sacrae es Szegedi Janos Tripartitum juris hungarici
tyrocinnius cimii miivet. Ez ut6bbi - gyakorlati jogludomănyl es magânjogot tartalmaz6 tankonyv anyagânak elmelyitesere szolgâlhalott (az erdek16d6 k, illetoleg a jogi
tanulmanyokra keszulok szâmâra) Aszalai Istvan Index seu Compedius operis Tripartiti, Et
Generalis Decreli, Constitutionumque /nclyti Regni Hungariae ac Partium eidem adnexarum
es Stephanus Huszti lurisprudentia practica seu commentarius in jus Hungari cimu munkâja.
A termeszetjoggal ismerkedni kivân6nak Anselmus Desing Jus Naturae, a r6mai 109 irânt
erdekl6donel< Dionyslus Gothofredus Corpus Juris Civilis Romani cum notis integriis cimu
rnuve âllt a rendelkezesere.
Feftehetăen ezeket a k6nyveket a ficeumban tanul6 papjelOltek tăbbet
hasznâlhattâk hasonl6kepp ok olvashattâk a katolikus kânonjogot es a luterânus
egyhâzjogot târgyal6 munkăkat is.
A konyvtârban nyelvek tanulâsâl, illetoleg nyelvi ismeretek bovitâset elosegito
konyvek is âlltak a tanul6k rendelkezesere. Latin beszedgyakorlatokat tartalmaz6 konyv volt
Desiderius Erasmus Rotterdamus Co/loquia familiaria cimu muve, Georgius Watehius
Historia critica Latinae Unguae cima munkâja pedig a latin nyelv tertenetet ismertette.
Noha - tudomâsunk szerint - a szatmâri liceumban gorăg nyelvet nem tanitottak, az
erdeklodo, a gorog nyelvet tanulmânyozni akaro diâk felhasznalhatta Cornelius Schrevelius
Lexicon manuale graeco-Jatinum et /atino-graecum cimo nepzeru , szâmos kiadasban
rnegjelent sz6târât, g6r6g nyelvu szovegeket ped1g Stephanus De urbibus quam primus
Thomas de Pinedo Lusitanus... dobebat cimu, gărăg es laltn sz6vegeket pârhuzamosan
tartalmaz6, valamint Johannes Leusden Leudeni Compediam Graecum Novi Testamenti
crmo muveben talâlhattak
Az olaszul tanulni kivân6 diak olasz nyelvtankonyvet - Grammatica lta/ica26 is tala!!
a konyvtârban.
Bizonyosan egyhâzl enekeket tartalmaz6 konyvek voltak a ruten/ruszin nyelvu
himnuszokat - Hymni Ruthenici - es zsoltârokat - Psalterium Ruthenicum - tartalmaz6
konyvek.
Az erdekl6d6 a k6nyvtârban megtalâlhatta Sajnovics Samuel Demonstratio ldtoma
Ungarorum et Laporum c1mu altalânos nyelveszetl munkăjâl is
A liceum diâksăga
A forrăsok
A XIX. szâzad elsâ feleben mul<odo szatmâri puspoki liceum kepet kiadatlan
forrâsanyagunk k6zlesevel, szakszera feltârâsâval es feldolgozâsâval sok teklntetben
jelenosen korvonalazhatjuk, egyuttal a r61a ecidig 1smert kepet lenyegesen kib6vithetjuk.
A liceum diâksâgânak bemutatâsakor ugyanazokat a •...zempontokat es elveket
ervenyesitjuk, amelyeket a nagyenyedi kollegium diaksâgânak bemutatâsa es elemzese
sorân kovettek27, s amelyeket a szatmâri reformâtus kollegium valamint a szalmâri katolikus
gimnâzium feudalizmus-korabeli diaksâgânak bemulatâsakor is kovettonk28, hogy az
oktatâsunkr6l megirand6 osszefogla16 tanulmâny alapja egyseges elvek es m6dszerek
szerint megszerkesztett anyag legyen.
Forrâsaink java resze - a megmenekOlt leveltâri anyag - 39,6 cm/ 24,5 cm-es,
illetoleg 42 cm/26,8 cm-es meretil okirat. A legtobb okirat a fenti meretre oszehajtott kettos
Iv. Valamennyi j61 olvashat6. Beirâsi anyakănyv ertekOek a szatmâri ltceum ifjusâgaoak
osszeirâsai29. a Tâjekoztat6 a Szatmâri Liceum ifjusagâr61 cimo. illet61eg a
bolcseszhallgat6k nevsorâr61, tanev eleji helyzeterot30, a tâjekoztat6 okiratok. Ide kell
https://biblioteca-digitala.ro

......„ „ „„„„ ...............„„----------------~

-- ~~~~~~~~------------

290
sorolnunk a Szatmtm Liceum szemelyeinek es lanul6inak Katal6gusa3 1 megnevezesu
dokumentumatnkat is. Ugyancsak osszegez6 Jelleguek az elso-32, illeloleg a măsod1k
relevrol sz616 tâjekoztat6k, valamint a bolcsesz hallgat6k felevi es mâsodlk felev1
osztâlyzatat kozlo k1mutatâsok33. Szămos jegyzokony tâ1ekoztat a MlcseS'zek els6- vagy
măsodik felev1 vizsgăJân a kulonbăz6 lantârgyakb61 - matemat1kâb6I, mertanb61. fiz1kab6I
algebrâb61, tortenelembol, filoz6fiâb61 logikăb61 - erert osztâlyzatair6134.
Tobb ok1rat tâjekoztat a tanul6k vizsgarenrljerol, az osztondijasokr61, es vann;:,k a
tanârok nyilvantartâsât, fizetesi jegyzeket35 tarlalmaz6 okirataink is
Megmaradt a l1ceumi konyvtâr els6 k6nyvjoqyzeke36, es a con.:::ura lObb
tâjekoztat6ja
Tăjekoztat6 forrâsul felhasznaltuk a szatmâri r6mai katolikus C;Qyhăzmegye
klerusânak evkonyve1137 es a egyhăzmegye papsagâr61 keszi.llt keziratos osszelrâst3B.
A diâkletszăm alakulâsa
A licoum bolcseszetl osztălyai 1804-1852 kozott negyvenMt tanovben mukodtek,
1848/1849-ben nem volt tanitâs.
Az elso tanevben a llceumban csak az elso evfolyarn mOkMOll, a kcivetkezo
tanevtbl kât âvfolyam minden tanevben. A teljes diâkletszamot huszonnegy tanevbol
ismerjuk. Az 1834/1835-os es az 1838/1839-es tanevbol csak az elso cvesek, 1847/1848bol csak a mâsodevesek teljes nevsorât ismerjuk. Tizennyolc tanevb61 viszont csak a
liceumban tanul6 klerlkusok, papjelCillek nevet es szâmat, egy tanâvbol ped19 csak 'lZ
osztondi1asok nevet ismerjuk. Ket tanevb61 (1818/19 es 1831/32 nincs egyellen adatun~
sem.
Az ismert letszămu huszonnegy lanevben a liceumban 1678 dia~ t 'lull. Ha ehhez
a letszămhoz hozzâadjuk a fentebb emlitett evfolyamok szăzhatvannyolc els6- 1lletolcg
mâsodeves diak1at valamint a szaztizennyolc ismert nev(J k1erikus es osztOnd11as tanulot
osszesen 1964 1smert bOlcseszhalgat6r61 tudunk.
Az 1810-1811-es tanevre - a megeloz6 es a kovetkezo tanev diâkletszâmânak
ismereteben bâtran szămolhatunk hetven tanul6t az 1813' 1814-es es az 1814/1815-os
tanevekre otvenet 1lletoleg negyvenet, az 1818/1819-es ta nev letszâmât - otvenhărorn tarul6
(az 1869/70-es evkonyvben kcizoll) statisztikai osszegezesb61 ismeriuk az 1827/1828-as
tanevre legalâbb Otven tanul6val szâmolhatunk. A kesobbi tanevek letszâma megkozelito
pontossaggal a (kesObbi) katolikus f6gimnazium 1869/1870-cs evkonyvebtn kozolt
adatokb61 kCivetkeztethetonk, ez ugyanis (visszamenoleg) evekre bontva kC>zli a gimnaziumi
osztâlyok es a liceum diăksâgânak osszesitett letszâmat A fenb evkcinyv adatai alapjan, az
adott evek grammatlkai es humanista osztâlyai diâkletszâmanak ismereteben megkozelito
pontossâgal kcirvonalazhatjuk a liceumba jăr6k lâtszâmât: 1831: 98, 1832:86, 1836:97:
1837• 97, 1838: 120, 1839°149, 1840: 130, 1841. 120, 1842 90, 1843. 97, 1844 100, 1845:
80, 1846: 70, 1847: 60 , 1849 : 40 , 1850: 80 , 1851 : 70 Ezeknek az cveknek a
(kikovetkeztetett) tanul6i letszâma tehăt korOlbelOI 1847.
Az ismert es a kik6vetkeztetett adatokat osszesitve megâllapithatjuk· a liceumban
1804 es 1852 kOzOtt mintegy 3811 diâk tanull
(Meg kell jegyeznOnk azonban azt. hogy az 1896-ban megjelent 1skolamonogrăfia
a legtObb esetben mas szâmadatokat kozol - nem ismeriuk a forrăsait -. s ezeket osszesltve
meg 1624 tanul6val kellene szâmolnunk39, ezesetben az adott idc5szakban 5435 tanul6val).
A liceum ket bolcseszeti osztălyba jărt tanul6k evenkenti lsmert letszâmat
tâblăzatunk szemlelteli:
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"A tanul6i nevsorok niânyoznak adatunk az 1smert nevu tamrl6i< szamât 1elolL
•· A llceu1111 osztâlyok. nevsorail (anyakonyv1..-•) ezekbbl a t-.nevekb61 m.:ir az 1869/70-es
evkonyv ke:;;z1tesekor sem 1smertek. felteneto1::n korabban ~lveszli;;K vagy kaH6d1a~
-~ Az 1841J-es tanevtăl kezdedoen az idezett evkănyv egvL1tlesen kozh a gimnaziumi es a
liceumi osztăiyok tanul61etszamat. Minthogy 1pv pontosan egyikre sem ~5vetkeztethet0nk.
kozlesuket meU6zzuk.
A llce~mban beiralkozott tanul6k kozul ltlbben oObahagytuk tanulmanyaikat.
l9morzsol6dtaK, mâso!<. eiegtelen lanulniânyi h"lyzeti.iK miatt 'llaradta~. le.
A lil:euml tanul6k kozOI mintegy nyolcvan tanu!Or61 tud1uk, hogy az adott iskola1
evben nem fejezte be liceum• tanulmânyait Az skolat elhag} huszonegy tanu!o kbzul k1lenc
katonânak szegâdott, egy Egerbe ment tanulmânyai folytatâsara
Az osztâly megismetlese reven - a nevsorok szerint - harmmcnyolc tanul6 maradt
le Az val6sagban biZonyosan t6bb, ugyanis a meglevo tanul61 nevsorokb61 is tobo tanul6r61
meggallapltl1at6, hogy ugyanazt az osztâtyt vegz1 a kt>vetkezo tanevben ts, viszont ismetlo
vottât nem 1elt51ik.
A lemaradâs sajatos esetenek tartjuk a Todorka Basiliuset, akit az 1833-as tanev
vegen a mâsodik evfolyamr61 (vagy elegtelen anyagismerete, vagy az els6 evfolyam
elvegzesenek hlânyz6 igazolâsa miatt) a kc..,etkez6 tanevre atsobb osztălybam az elso
evfolyamra utasitottak; lefokoztâk.
Sokan a tanulmanyaikat fellehetăen anyagiak vagy mas csalădi ok, kori.ilmeny
folytăn hagytăk abba - nemelyek id61egesen, mâsok vegleg. Tobbekr61 feljegyeztek:
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betegseg akadâlyozta a vizsgâkon vaio megjelenesoket.
A diăkok szânnazâshelye, elozo iskolâja
Az 1964 nevleg ismert liceumi tanul6 tobb mint ketharmadanak ismerjOk a
szârmazâshelyet, ugyanis a liceum tanul6inak ev eleji helyzeterol keszitett, valaminl a
liceum diaksâgât 6sszelr6 (kulonfele elnevezesO) jegyzekek, felev es tanev vegi
tâjekoztat6k âltalâban kozlik szoletesi helyuket es szoleik lakhelyet
A jegyzekek nem kozlik a bolcseszeti osztâlyokban tanul6, papi pâlyâra keszulo
tanul6k adatait s esetenkent meg nehâny tanuloet. Kozoluk megis sikerult azonositanunk
118 klerikus adatait, reszben az elozo tanev(ek) humanistâinak nevsoraib61, reszben a
szatmâri ramai katolikus egyhazmegye adatalt kozlo forrâsainkb61.
Tekintelyes szâmu diâk nevet az egyes vizsgâkr61 kesziletl osztâlyoz6
jegyz6konyvekb61 ismerjkuk, mâsoket a diakok âltalanos tanulmânyi eredmenyeit osszegezo
jegyzekekbol. Ezek egyike sem kozli viszont a tanul6k szemelyi adatait. Az ily modon a
nevleg ismert tanul6k kozul sokuk ad atait az elozo vagy a kovetkezo tanev szemelyi
adatokat is tartalmaz6 jegyzekei, tobb esetben az el6z6 tanev(ek) humanlsta osztâlyainak
tanul6ir61 keszitelt jegyzekekb61 sikerult azonositanunk40. Az 1364 azonositott szarmazâsi
helyu tanul6 - a diâkok 70,98 % - k(jzUI Szatmârnemetib61 vaio 87 Szatmâr megyebol 350,
tehât osszesen 437 tanul6, az ismert szârmazâsi helynek 32 %-a Mâramaros megyebOl 244
tanul6 (17,88 %), Ungb61135 (9,89 %), BeregbOl 124 (9,08 %), Ugocsâb61114 (8,35 %),
Szabolcsb61 68 (4,98 %), Zemplenbol 52 (3,80 %), Abauj, Ârva es Kozep-Szolnok megyebăl
18-18, Bihar megyebol 16. Kovâr-videkrol 28 (2,05 %), Pest megyebol 12, Galic1ab6111
tanul6 tanult a liceumban.
A fentieken kivOI 5-5 tanul6 tanult a liceumban Kraszna es Nyitra, 4 tanul6 Bels6Szolnok megyebOI illeloleg 1-3 diâk Arad, Beszterce. Csfk, Csongrâd Doboka. Fejer. Honl,
Kolozs, Vas, Zâgrab es Zala megyebol.
A bolcseszeli osztalyokban legalâbb ot tanul6 tanult a kovetkezo falvakb61.
5: (Kis-. Nagy) Bocsk6, Csâszl6c, Csengerujfalu, Dobos , Domb6, Egres.
Fâbiânhăza , Fancslka, Gec, Kemecse. Komjât, Korosmez6 Piskârkos, R6naszek,
Saj6polyana, (Szilagy) Somly6, Szâszfalu, Szerednye, Veresmart. Zsadâny.
6: Batâr, Erdoszâda , Jânk, Krass6, Miszt6tfalu , Oroszfalu, drdarma, Rah6,
Szâldobos, Tasnădszânt6.
7: Halmi, J6d, Nagyszollos , Sâtoraljaujhely, Szamostelek, Szinervâralja,
Sz616svegard6,
8: Kâll6semlyen, Szepes,
9: Bilke, Hosszumezo, Kokenyesd, Pâl6c, Pest. Sârkozujlak;
1O: Beregszâsz,
11: nszaujlak, Vetes,
12: Kâlinfalva,
13: Felsobânya,
17: Kapnikbânya, Nagybănya,
22: Munkâcs,
51: Nagykâroly, (Mâramaros)Sziget,
72: Ungvâr,
87: Szatmârnemeti
A liceumi tanul6k (megyenkentl szârmazâshelyet a k6vetkez6kben reszletezzOk·
Az ismert szârmazâsi helyu diâkok megoszlâsât az 1848 elotti kozigazgatâsi
beosztâs szerint kozoljuk41, a helysegnev utâni szâmokkal jelolve, hogy az illet6 helysegbOI
hânyan lanultak Szatmârnemetiben. Szatmâr megyeben a (helysegek betOrendjeben) a
k6vetkez6 helyekr61 jăltek liceumi tanulmânyaik elvegzesere: Amac 4, Angyalos 3, Apa 2, Ar
1, Aranyosmegyes 2, Ard6 2, Barlafalu 1, Banya 1, Batiz 1. Beltek 2. Bikszâd 1 Borhid 3,
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Borzova 3, BCirvely 1, Csanâlos I, Csegold 2, Csenger 4, Csengeru)falu 5, Csornakoz 1,
Oara 4. Dendeleg 4, Ders 4, Dobracsapâti 3, Egri 2, Erdod 2, Erdoszada 6, Fabiânhăza 5,
Fehlirgyarmat 2. Feketepatak 1, Felsobânya 13, Fels6szopor 1, Fels6bânya 13, Fels6szopor
t. Felsoujfalu 1 Femezely 4 . Gacsăly 1, Gec 5, Goe 3, Gyulaj 1. Gyulvesz 1, Gyurus 2,
Hldegklrt 1, Hodâsz 2, Homok 4, Hosszlifalu 1, Jânk 6, J6zsefhăza 2, Kaplony 2, Kegye 1,
Klsar 2, Kisbanya 4, Kisgerce 2, Kirâlydar6c 3, Kismajteny 4, Kolcs 2, Kornl6dt6falu 1,
Komorzân 1. Kopacspâti 1 K6r6d 1, Kortvelyes 2, Krass6 6, Lacfalu 2, Lâposbânya 4, Lâzâri
2, Madarăsz 2, Mezopetri 1, Miszt6tfalu 6, Monostor 2, Nagybănya 21 , Nagygec 1,
Nagykaroly 57, Nagypeleske 2, Ohuta 1, Oroszfalu 6, 6vâri 1, Parasznya 1, Pat6hăza 1,
Peneszlek 1. Peltyen 2, Piskârkos 5, Pusztadar6c 1, Râkosterebes 2, Remetemez6 1,
Re:iiege 2, Salyi 1, Sândorfalu 2 Sărkozujlak 9, Sima 4, S6s 1, Szakasz 3, Szamostelek 7,
SzanrszlO 1, Szatmâmemeti 87, Szelestye 1, Szentmârton 3, Szinervaralja 7, Szinfalu 1,
Tart6c 1. Tomanya 4, T6keterebes 3, Udvari 3, Ujfalu 2, Vasvări 3, Vetes 11, Vezend 1, Vitka
2. Zsadâny 5
Mâs megyekb61 a kovetkezo helysegekbol tanultak a liceurnban:
Abauj megye: Gyulko 1 , Jâsz6 4, Kassa 4 , Kek 4, Miste 2 , Mogyor6ska 2
(Puszta)Radvâny 1,
Arad megye: Araa 1.
Arva megye: Chizsne 4, Csimhova 1, Denka 3, Habovka 1, Hladovka 2, Jablonka
3. Roslyina (Hrustin) 4,
Băcs megye: Szabadka 1,
Baranya megye: Hosszuheteny 2,
Belsă-Szolnok rnegye. Olâhlăpos 1, Szamosujvâr 3.
Bereg megye: Balazser 1, Bene 2, Beregszâsz 1 O, Bilke 9, Bisztrahâza 1,
Bobovisoe 3, (Nagy)Borzsova 1, Bulcsu 1, Csetfalva 4, Csoma 2, Dâvidfalva 1, Dobos 5,
Fogaras 2, Hrib6c 1, llonca 4, Kalnik 1, (Mezo)Kaszony 4, Kisalmâs 3, Kislucska 1, Kovâsz6
2. (Bereg) Kovesd 3, Kustănfalva 4. Kuzmina 2. Leănyfalva 1, (Nagy)Lucska 3, Makarja 1,
Medence 1, Mihalyfalva 1, Misztice 4, Munkâcs 22. Nagyabrânka 2, Nagymogyor6s 1,
Nagyliba (Havasalja) 1. (Saros) Oroszi 2. Patkan6c 2, Răkos 1, (Als6)Remete 2, Rosztoka
i, Szâjka 1 Tallya 2, Tarpa 1, Tiszavasvări 2, Sztrabicsk6 (Mezofenyes) 1, Văralja 1,
Vcrecke 3, Veresmart 1, Vol6c 1,
Beszterce megye: Beszterce 2,
Bihar megye: (Nyir)Acsăd 1, Abrâhăm 2, Beretty6Ujfalu 1, Erkeseru 1, Kisdebrecen
1, Nagyvărad 2, (Uj)Palofa 3. Pocsa1i 1, Telegd 3, Teleke 1,
Csikszek. Kâszonimper 1,
Csongrâd megye. Szeged 2.
Doboka megye· Magyaregregy 1,
Fejer megye: Szekesfehervăr 2,
Hajdu kerl.ilet: Nagykaba 2, Szepes 8,
Heves megye: Gyongyos 1,
Hont megye: Belabănya 2,
Kolozs megye: Kozmatelek 1,
Kovar-videk· Borberek 2, Gaura 1, Kapnikbănya 17, Nagynyires 1, Remete 2,
Pusztafent6s 2, Restolcs (Hosszurev) 1, Somk(1t 4,
Kozep-Szolnok megye: Akos 1 Debren 1 , Erszentkirâly 1, Gyir6kut 1,
Hadadgy6rtelek 2, lllyesfalva 1, (Kis-, Nagy) Somkut 2. Tasnădszant6 6, Zilah 2,
l<rasz:1a megye: (Szilâgy) Somly6 5,
Lipto megye: Hradek (Lipt6Ujvar) 2.
Mâramaros megye: Aknasugatag 2, Als6apsa 2, Apsa 1, Barcânfalva 4, Bârdfalva
3, Bedo (Bedohăza) 1, (Kis-, Nagy)Bocsk6 5, Borsa 1, Brusztura 2, Budfalva 1, Bukovec 2,
Bustyahăza 4, Csuszka 2, Desze 1, Domb6 5, Dragomir 1, Fels6apsa 1, Glod 1,
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(Mâra)Gyulafalu 3, Herincse 2, HosszumezO 9, Huszl 3, lrhoc 3 Iza 3, Jod 7
Kabolyapolyan -i (Gyertyanl"get) 2, (A1so Felso)Kăhnfalva 12. '<asz6polyara 1 Kelec"eny 3
KerekhP.gy 2, Keselyumezo 1, Kiskirva 2 (lza)Konya 2. Kokenyes 2. K5r6sniezo 5
KOrtvetves 3 Kovesd J, "'ovesliget 3 Kozepap<::a 1 il'btt'I' "Sv 3 Kncştalva 2, Kw:i ?) 1
L1pcse 3. Upcsepolyana (lipcsemezo) 1, Luh1 2, Oholyallna 2, Petrova 2, Pusztahaza 1
Raho 6, R 1kasz ~ R;; l<sa 2 Recse ~. Remete 1, Ripinye 1 Rorias7ek 5, Roslol<a - Rosz o 1
3, Saio 4, Saj6m<>zo (Sai6polyâna) 5, S6falva 1. (Akna)Sugat·1g 5. S7âldobos 6, Sz~rvasz6
2, Szele~tye 3, Szerfalva 2 Sziget 49, Szlatina 3, Szuhabaranka 1, Szurd6~ 1 Tacsă 4
Tiszabogdâny 2, Topolca (?) 1, UJholyatl a 1 Y.sk 1, Viso 2.
Nyitra megye· Chinoran 2 Nag} Kosztolâny 1, Nagytal')olca 1. Vâgujhely 1,
Pest '71egye Buda 1, Jănoshid 1 Pe ,1 9, Sz da 1
Saros megyc. Bartfa 2, Eµerjes 1. Kakasfaiu (Delmckakasfalva) 1. Mârtinvagâs 1
(Tapolya- Veg}Orto11ăny 1, (Nemet- î6t)S6vâr 1,
Szabolcs megye: (Nyir)Abrany 1. Apa11 1, Bezered 1, B1n 1, Borzsova 3. Derog 2
Encsencs 1, E6r 1, Gelse 1, Gemzse 1, Jeke 3 Gyulai 2 K 1116semlyen 8 Karâs? L. acas
3, Kem"1 ·~„, 5. K1.se 1.1 1 K6ta 1, Kopal,;snpali 2 Mada 1, M mdol~ 1, M<:irlâpocs 1, Ndgyfalu
1. Narw~ · 116 1 Napkor 1, Nyiradorw 4,
,.. irt.Ja a
1yirb6ltek 3, MyireJyhăza 1, Ny1rlugos 1, Pcirasznya 2, (MăriaJPocs 2
Racr~rer16 2. îcrnyospal<"a 2, (llj1Ve.1csello 1, Vcrssniârton 1
Szepes megye Alsorneczenzer 4, lglo 1 Leut chov1a (?) 1 (O- Uj)lunl6 1
(Szepes)Olaszi 2 Podolin 1. Svedl&r 1, (Szepes)Sze11tgyo1gy 3. Szepes megyei 1,
Ugocsa 11e ye. Als6sa•od -Als6sarad 4, Ba!âr 6 Batarcs 1, Csedreg 2, Cseoe 2,
Egres 5 Fane!:ika 5, Feketeardo 2, Feketepata~. 2 Gerc 1, GodenyMza 1, Halmi 7. l<'C:1raszl6
1, Kirălyhă:;:a 3 Kom1at 5 Kokenyesd g Magyfa'va 1 Nagycsongova 3 Nagygerce 1
(Nagy}Ra r'lc 3 Nagyszollos 6, Olves 3. Ral<asz 1, Salanl<. 1, Sas var 2, Szâszfalu 5, Szâllls
1, S 7 6losvPgard6 6 1lszaliJhely 3, TiszaujJa'< 12. Turc 2, Turtereoes 1 Veresmart 5
Ung m"'nye Antal6c 2, Bezo
CscJszloc 5, C ;ornollolova (Sohal) 1, Darma
(Ordarma) 1. D::ir6c 1. Ouhrincs (Bercsenyifalva) 4 f.or (Ordarma) 6 Fekeshaza 1, (KisNa9y)Go1ăc 1 • lrly::iva {?) 3 Ker sz 2 Kisrât 3 Kor.ch 1za 1, Konyus (Urg ovasd) 1.
Mogyor6s (Magyaros) 3, Nagyderezna 1, Nag;szeretva 1, Paloc 9, Pcrecseny 1, Porosk6
(Porosko) 4 Radvânc 4, Szeko 2, Szeredrye 5. Uny"i'tr 72,
Vas megye. Pink6cz 2,
Zagrab rnegye Samobor 1,
Zala megye: Sumeg 1.
Zempteri megye. Almaska 1, Barancs 1 BodrogszerdahP.iv 1, Borsi 2, Dubrofka
(Dubrovka Hid1::yKut1 , G rg6 1. Hava 1 Kie• cva 1, Kras/ "l1brod (laborcrev) 1 Lazony 1,
Lelesz 1. Leleszpolycrn 1 BodrogmJz6) 3. Lomna 1, Luk11rOc 1. Mito (Vămosujfalu) 1,
Naoyrozsvan 1 PP.tr'< 1, Ru llyo (E cfalva)42 1, Sarospatal 1, Satoraljaujhely 7, Stefanccl
- Stefan6c (lstvântelke) 1. Szerdahely 1, Sztarina 1, Sztropk6 4, Tarea! 2 Techna
4
(Szecsudv"lrl 3 1, Telep6c 3, Topoly<1n 2 Jjhely 1, Utit6 1, V"lrh6c 1, Zsalobina (Ujszomotor)

5.
A liceumban mas orszagokb61 ~rkezett dia'<ok is tan1 ltak.
Galiciâb61 44 Brzozow 1, Csarnoaunaiec 2, Leopolis 2 Odrovoz 2 Pisovka 1,
Rogozsmi.. 1
T10sc1a 2.
Lengyelor~zagb61. BllgoraJ 1.
A tanul6!< elozo iskolăj<t
M ndossze nyolc tanevbol van k1mutatâsunk arrOI, hogy a l1ceum tanul6i hol
vegeztek a humanista t;:igozat logika. illet61eg retorika osztnlyât. Minthogy azonban ezek a
l(tmutata"ok m'nd az els6evesek, mtnd a mâsodevesek eloz6 tanulmânyait Jelâlik,
megâllapltasainkat V316jâban csak tizennegy tanevre vonatkozlathatn6k, amil azonban

z. .
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megsem tehetiink mert sok masodeves mâsutt vegezte elso liceumi evet.
A nyolc tanev adatainak tanusaga szerint - s az arănyok csekety elteresekkel
vai6szinUleg hason/6ak a !Obbi lanevben is - a //ceuml tanul6k negyvennyolc szâzaleka
Szalmârnemetiben vegezte a logikai es a retorikai tanulmânyait. A katolikus gimnăziumban
negyvenot, a reformâtus kotlegiumban hârom szâzalekuk.
A tanul6 ifjusag mâsik resze - otvenket szâzaleka. tehât lenyegeben j6 fele ,
huszonegy helyseg gimnâziumânak humanista tagozatâr61 erkezett
A tanul6k szâma alapjan a liceum bolcseszeti osztâlyainak legjelentosebb
diakforrâsai Mâramarossziget, Nagykâroly, Ungvâr es Nagyvârad gimnâziumai vollak,
emlitesre melt6 meg Kassa es Jâszbereny gimnâziuma.
Az ismert nyolc tanev diak.sâgânak eloz6 iskolâjâr61 reszletesen tud6sit a
kbvetkeză !ăhlâzat.
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A diâksăg târsadami ossztetele
A bolcsesz osztâlyokb61 nevleg ismert 1964 tanul6 kozul 1049-nek (a tanul6k 53,44
%-ănak) lsmer)uk a tarsadalmi helyzetet. Tanevekre bontva ezt a kovetkezo lablazat
szemletelti.
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Az. ismert târsadalmi eredetUek legszâmosabb reteget az ertelmisegi csalâdok
gyermeke1 alkotJâk, 514 tanul6. az ismert szârmazâsuak 48,98 szâzaleka. A kisnemesi
csalâdok gyermekeinek csoportja koveti oket, 267 tanul6 (25,45 %), szâmottevă releg a
polgăr csalâdok fiaie (141 diâk, 13,43 %), es a fi:ildmOves, gazdâlkod6 csalâdok gyerme~eie
(113 diâk, 10.76 %). Keves a munkâs szarmazâsu tanul6 (8), hasonl6kepp csekely a katona
csalâdb61 szarmaz6k szâma is (6).
Meg kell jegyeznunk, hogy az ertelmisegiek retegei ki:izOI a liceumban is a
legszâmottevobb a gorog katolikus papi csalâdok gyermekeie. Szâmarânyuk a liceumban
sokkal nagyobb, mind a gimnâzium grammatikai, mind a humanista tagozatân tanul6
hasonl6 kateg6riabelieke Az ertelmisegi csalâdbeli tanul6k kozul 293 tanul6 (az
ertelmisegiek 52 %), az ismert szârmazâsuak osszletszâmânak llzenhât szâzalek gi:irog
katolikus papi csalâdb61.
Az ertelmisegiek mâsik szâmottevo csoportja az âllami es megyei tiszvisel6k
gyermekeie: 97 tanul6 (az ertelmisegiek mlntegy 9 szâzaleka).
Amint azt osszesit6 tablazatunkb61 lâthatjuk, igen jelentos a nemesi szârmazâsu
tanul6k szâmarânya. âvakodnunk kell azonban att61, hogy ez a szâmarâny teves
kăvetkezteteshez vezessen bennOnket. Mindenenekelott azt kell megâllapitanunk, hogy a
XIX. szâ.zadi Szatmâr megyeben a nemesek 12.4 szazalekos szâmaranya messze
meghaladta a mintegy 4-5 szâzalekos orszâgos âtlagot45. Es tudnunk kell azt is, hogy e
jelentos szâmu nemesseg tulnyom6 tcsbbsege csak un hetszilvafâs . bocskoros nemes:
kisnemes, akinek eletm6dja nem kOlonbozi:itt a parasztoket61, aminek bizonysâga az is. hogy
a jobbăgyfelszabaditâs utân ez a nemesi tomeg beolvadt a kisbirtokosok retegebe. A
l<isnemesi szarmazăsu tanu16k nagy resze es a văros feudalis ruggesben nem elo paraszt
retegebol szârmaz6 tanulâk eletkorulmenyer kozt val6Jâban alig volt kOli:inbseg.
A kisnemese~ mâs târsadalmr retegekkel vaio kapcsolatat. illet61eg veliik val6
keveredeset tanusitjâk a tanul6i jegyzetek azon bejegyzesei, amelyek a tanul6 csalâdja
nemesi âllapotânak jelzese ki:izllk az apa .polgarl" foglalkozasât is. lgy a nemesek k6zott
talâlunk jegyzoket, birakat. papokat, tanlt6kat. orvosokat. uradalmi intezoket es iparosokat
(meszâros-. es cipeszmestereket. stb.) is. Ezzel pârhuzamosan nagyon sok pap, tanit6,
orvos, mernok stb. neve melle a polgâri âlfapotât jelzo „civis" vagy .plebeius" bejegyzes
olvashat6
Ha 6sszehasonlit1uk a szatmârnemeti katolikus gimnâzium grammatikai es
humanista tagozatu osztâlyaiba jar6 tanul6inak târsadalmi helyze:et a liceumi tanul6keva146,
az egyl;evetesbol megâllapithat1uk, hogy a XIX. szazad elso feleben gyermekei
iskolâztatâsânak tbrekvese târsadalml reszarânyâhoz viszonyitva - fokepp a polgârsagot
jcllemezte A megye lakossâgânak megkozelitoleg nyoic szâzalekât kitev6 polgârsâg
gyerm'11<.ei a grammatikai osztâlyok (ismert târsadalmi eredetll) tanul6inak 27, 13, a
humanista osztâlyokban 28,40 szâzalekât kepeztek, tehat a polgârsag reszarânyât
hâromszor, a humanista osztâlyokban hârom es telszer haladtâk meg. Erthetonek tartjuk
azob6nban azt is, hogy a - fOleg jogi, orvosi, teol6giai tanulmânyok vegzesere el6keszit6 llceumi osztâtyokban a polgâri s.zârmazăsu tanul6k szamaranya csak măsfelszerese
târsadalmi reszaranyuknak.
Az ipari munkasok es bănyâszok egyOttes szâmarânya Szatmar megyeben
valamennyivel az orszâgos arâny foi~ emelkedett. Statisztikai adataink alapjân ugy lătji..k.
hogy a grammatikai osztălyokba Jâr6 munkâsgyermekek reszarănya a munkassâg
târsadalmi reszarânyâval egyezo, valamelyest emelkedett a humanista osztâlyokban,
viszont a liceumban târsadalmi reszarânyânak mintegy harmadâra csokkent.
A megye lakossagânak az orszâgos âtlagnal is nagyobb szâzalekât jobbâgysâg es
a vâ rosl f61dmuves retegek gyermekeinek gimnâziumi reszarânya a legkisebb, a
grammatikai osztalyokban a jobbâgysăg es a falusi szabadok târsadalmi reszarânyânak
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mâsfel tizede, a humanista osztâlyokban az egytizede a liceumban az egynyolcada

A tanuJ6k anyanyelve, nemzetisege
A liceum tanul6ir61 keszult osszelrâsok (= anyakonyvek) âltalaban kozlik a tanul6k
nemzeli es vallâsi hovatartozâsât is. A bolcseszeli osztălyok tanul6i okozlil a nev szerint
ismert 1964 tanul6 kozOl 2101 tanul6 (61,15 %) nemzelisegi hovatartozâsâtjegyeztekfel,
nem ismert 763 tanul6e (38,85 %).
Az ismertek nemzetisege a k6vetkez6 rnegoszlăsu: magyar nemzctisegO 887
tanul6 (73,79 %), ruten/ruszin 172 (14,31 %), român 116 (9,69 %), gaficiai (val6szinuleg
lengyel 8 (0,88 %) nemet, 6rmeny es szlâv (ezjelenthet rutent/ruszint, szlovâkot delszlavot)
3-3 (0,24 - 0,24 %), (0,66 %), lengyel 1 (0,88 %), .Transylvanus" (Kovar-videki es az erdelyi
rnegyekbol vaio. elvileg egyarănt lehet magyar, ruten, roman) 8 (0,66 %).
A fel1egy.:eseket tanulmănyozva rnindenekPloll azt allapithatjuk mcg, hug~ a
feljegyzok - s nyiMin a nyilatkoz6 szOlok vagy tanul6k - tudataban is keveredett a nemzethez
(nephez) es az orszaghoz val6 tartozâ~ fogalma. A ncpi hovntartot:as fogalma helyett
tobbszor az orszâgbeli, taji hovatartozăs jelzojet hasznâljâk erdelyi galrcial eyy csetben·
szekely. Mârpedig az erdelyi val6jâban 1ehetne mngyar rs, român 1s, nemet îs, a galiciai 1s
lehetett lengyel. ruten Minden val6szlnuseg szerint a .hungarus· be1egyzes sem jel 1nl
minden csetben nemzeti hovatartozâst. mert hungarusnak val!ottâk (vallhattâk) magukat
românok ruszinoff is.
Nem tekinthetjOI\ el:gazit6 tenyezonek a taru16k csalâctne1 · t s~m. ugyarris nagyon
sok. esetben a nev nyelvî eredme nem az.onos vîsef6jt'! nemzetJ hovatartozasava1. Teljeser
magya·u1 hang:.:6 csalaanev11 tanulok esetenkent românnak vagy a ruten nemz€thcz
tartoz6nak valljak rnagukat rn:ilskor roman(os) vagy ruten/n;szin nevuek magyarnak.
A fenfiek szernleltetoieiil rnegvizsgaltuk tobb kulonbozd ev - 1806 '1808 1809,
1612, 1815 1820, 1829 · tanul6incsk csalâdnevanyagât, szâmba vevd minden idegen nyofvi
eredeta, csaladnevel es minden olyan magya• nyelvi alaku nevet, amelynek v1sek1Je m3s
etnîkumunak vallotta magăt.
A kovetkezo kep !ârul elenk {A neveket betOhiven kozot1ui<).
Szlâv nevforrnănssal kep..::ott nevek

- ics/- vics
Rutennek vallia magat: ( 1806) 0•.Jliskovits Koflanov 1ts, Lyăchov1ts, M1halkovits
Mitrovits, Popvits; (1808) lsz.ajovlcs, Kosztevics Kolzakovits; (1809) l<oszte.iits· (1820)
Stetzovits
·
Magyarnak va'IJa magât· (1806) Fur1danits, (1808) 8uKov1cs, Rudrcs; 11829)
Hatalovits, IHyasrevits, Jalzkovits Koflanovlts Kontratovits Miskovils, Popcvi\s, R1.Kov11~
Zsldovits.

• szki
Rutennek· (180G) Krinszky. (1808) J\alinszky S1monnky, ( 1815) Ladis1nszky
(1820) Pofyânszki, Volenszki.
Magyarnak· (1806) Marsovszky, (1808) Dudtnszky, Francovszky. (1820)
Szozanszky· (1829) Bukovinszky Langvarszky valkovszky, Vargovszky

• cki
Rutennek· (1806) Stiretzky, Stromelzky, (1808) Medvetzky, (1820) Stvertetzl·l,
Zlotzld.
Lengyelnek: (1816) Sztanatzky.
Magyarnak' ( 1820) Gonzetzki; (1829) lllnitzky, Zlotzky.

·âk
Szlavnak: (1809) Spertăk, Stahulyak
Magyarnak: (1806) Hanâk, (1815) Firtzak, (1829) Novanyâk, Porhontsak, Szotăk.

-ik
lllirnek: (1820) Jandrasik,
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Magyarnak· (1808) Bob1k, Hauhk. (1820) Jassik (1829) Hudik .

-ek
Magyarnak: (1306) Csernek, (1820) Mratsek.
-ec
Rulennek· (1809) Magdinctz, (1815) Romanecz.

- la
Rutennek· 11812) Matzola

-na
MagyarnaK: (1829) Brana

-ka
Magy3ma\· (1815) Prf:ievf(a (1 820) Zs ska. ( 182.9) Mart.ska

- ăr
r.i, JY~m;ik: {1820) Blanar. (1829) Hrabar
uk
n itennek· (1820) Andruk.

a
Rutennek· (18081 Severa, ( 1820) Hutza.
S!lavnal< · (1809) Z3hora
~1ma
Magyarnak

r>

• US

Magyarnai<· (1806) Angyus ( 1829) Dragus,
RoMflnnak. (1808 1820) Orăgu s

- !<o
Rutcnnek: (1806) :>t:sk6, (1809) Mesl<o
Magyarnak (1820) Schramk6.

-6
Magyarnak. (1829) Kro6
S.dav es român nevformans eqyar;:.in' lehet·

· ân
Romannak: (1806) Marian (1814) Sorbăn. (1820)Argelan. Bl ltyan, Laurăn
Ru•enPek· {~806) Stefa
Magyamal< ( 1 806) Dragân. (1829) Krizsân Popdan, Prodan.
Roman nevfonnânssa' kepzett neveK .
• uj
M<igyarnaic (182(1) Pas~uly
Nemet nelfformânssal keozell nevek·

- er
Nemetnek vallja magat· (1820) Leitner, Rezler,
Mag y a rnal~ : (1806) Fo rc;tenhei;:ler, Meltzer, Prugberger, Stocklnbe r, (1808)
Faulvetter (1809) Rottensteiner, Sajner (1829) Brielmajer, FraldhorFer, Galdler Hungreder,
langer, Lachner, Paier. Stetlner Tischler. Vangler.

- ol
Nl!metnek (1820) Hampei
Magyamak: (1806) Ru,....,pel, (1829) Harkel.
Magyar nevforrnanssal kl':pzett nevet v1seltek ruten/ruszm ~s roman anyanye!vu
tanul6k 1s:
I

Ru tenek vallja magat: (1806)Asztal6cy, Fogarassy, Gadaczy. (1808) Mitr6sy,
Sereghi, (1809) Zombory, (1815) Slmonyl.
Romannak vallja magat: (1806) Buday47, Madaraszl, Mlhâlyl.
TC>bb esetben koznyelvi magyar sz6 az idegen anyanyelvu tanul6 csalâdneve:
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Ruten tanul6e: (1809) Fazikas. (1815) Juhăsz. Lakatos, Molnâr,
Român tanulM: (1806) Kardos, Papp, (1808) Beres, Fâbiân, Kelemen Nemes.
Pap, Sândor, (1820} Molnâr, Talpas.
Adataink arr61 tanuskodtak, hogy a nevek irăsm6dja a nevet fel)egyză
muveltsegere. iskotâzottsâgâra jellemzo annak fOggvenye, hogy melyik nevet irtci nemetes,
faimos, magyaros muveltsegu scriptor, hallâs vagy bemondâs utân_
Mint 11âr emlitettem. igen vat6sznu, hogy a .hungarus"-nak bejegyzett idegen nyelvi
eredetO csalâdnevel viselo tanul6k egy resze tulajdonkeppen nem volt magyar Szâmos
esetben tehat el kell kOlonitenOnk az anyanyelv es a nernzet1 hovatartozâs kerdeset. A
hungarusok kozdtt bizonyosan voltak ruten/ruszin , szlovak român anyanyel·1uek egyben
etnikumtiak 1s egy reszO" pedig bizcnyosan ket-. vagy tbbbnyelvO volt. A felsor.agyaror:>zăgi
nemesi es ertelmisegi fiatalok nagyon sokan meglanultak ugyanis nemetul, magyarul es
szlovăkul is!
A tanul6k vallâsi hovat.artozasa
Az adatokb61 meg311aoithat6an 1964 bolcse5z hallgat6 kozOl 1488-nak (a diâksăg
75.76 %-a) vallasi hovaranozâsât ismerjOk. Ehhez bătran hozzâadljuk mega szatman r6n-..:1•
katolikus pi.ispokseg 118 pap1alo1tiet - ezek nyilvănvaf6an m1nd r6mai katolikusok volta!<-. s
akkor 1606 isrnert vallasu tanul6val (a diâksăg 81.77 %-a) szâmolhatunk..
l<.ozulOk r6mai katolikus 957 (59,58 %) gorog katolikus 587 diâk (36,39 %),
reformâtus 62 tanul6 (3.82 %).
Ha megv1zsgaljuk a kulonbozâ vallâst1 diâkck anyanyalvl hovatartozasât,
megâllapithaljuk hogy a ramai katolikusok magyarok, „erdelyiek", lengyelel< nometek: e:1
gorog katolikusok magyarok, .erdelyiek". ruszinok/rutenek romănok, a retormâtusok m1nd
magyarok
A fentiekb61 kOvetkezoen tehai lâthatjuk. hogy a vallâsi hovatartozâs nem Jelemi
egyben etn1ka1 , nemzeti hovatartozasukat 1s, ugyan1s az evszâzados fejlodes
eredmenyekent s vegyesen elo k01onboz6 r::tnikumu român, ruszin/ruten es magyar
anyanyelvu keleti (gor6g) szertartâsu katol1kusok a csalădl es gazdasagl kapcs{)latok61
fUggoen egymăs nemzetisegebe kolcsonOsen beolvadtak. Ez a folyamat a torteneli Szatmăr
megyeoen is vegbemem, s lgy a nehol egeszen osszekeveredve elâ, egymâst61 nyelvîleg ~s
nemzeti erzesben egeszen e1ter6, sot egymâssat olyor ellentetes 1.:soportokat alkot6 keleli
(gorog) szertartăsu katolikusokr61 aligha allapithato meg pontosan, hogv român . ruszln
(ruten) vagy magyar eredetlleknek te'<intendok-e.
Erre a jelensegre utalnak a kes6bbi (foJlmnaziumi) evkonyvekben !aldlhat~. a
lanul6k nyelvismereters vonatkoz6 beJegyzesek is, amelyek magyarul, româhui rieme\01
rutenOI românul, magyarul, stb. beszelo tanul6kat emlitenek Ez a jelenseg a nemzeti
ideol6giâk kibontakozâs<1 elotti hurgarus patrlotizmus, „hunga rus tudat•
megnyilvânulasânak tekinthetă . ugyanis ebbe~ a korszakban nem magyar nemasek is a
natio hungarica reszenek tekintettek rnagukat 4 8. 6. bolcseszeti osztâlyok tc.nuloi kozoll.
fokeppen a liceum mukăde"'enek elso eveiben igen sok - 293 - az egyesmt gorog katclikus
egyhâz papjainak, kantorainak a gyermeke. Ezek tanulasi lehetosegeit novelte es indokol!a
az a teny hogy az uni6ra lepett papsâgot fe!szabaditottăk a fOldesuri terhek alul, sokan
kozOIOk nemesseget îs kaptak. A ruszin (ruten) papsăgra ezert Jellemzo a XVII!. szâzad
veget61 , hogy latin l si<olâban (is) lanul, els!"akad nepetol es fokozatosan elhagyia
anyanyelvet ls49. Fbkent ezert van a gorog katolikusok s rap1a1k kozott annyi magyar
anyanyelvu.
A fentebb emlltettek eredmenyekent a szlovăk. ruszin, român csalâdnevek
irâsm6dja - a jelenseg a tanul6i nevsorokban nyomon kovetheto - spontan fo!yamalkent
magyaros lett. Ezek a nevek nem tekinthet6k az anyanyelv vagy a nemzet1 hovatartozas, az
etn1kum jelolâjenek, pusztân emlekei a nevet visefo osei hajdani nyelvi hovatartozâsanak.
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Az. C>nâll6 oktatăsl intezmeny megszunese
A hat osztalyu katolikus gimnâz1um50 es a puspoki llceum az osztrăk oktatasi
16rveny szellemeben es az adott feltetelek51 alapjân 1852 oszen egyesOlt. nyolcosztalyos
J6gimnăzium· lett. Az UJ intezmeny mukodeset az addigi katolikus g1mnăzium 1816-ban
elkeszOlt Ko . kesobbi neven Kazinczy utcai epuleteben folytatta52.
Liceul episcopal romano-catolic din Satu Mare (1804 -1852)
(Rezumat)
Studiul prezintă istoricul Liceului episcopal romano-catolic din Satu Mare. care a
funcţionat între 1804-1852 În această şcoală se pregăteau pe o durată de doi ani absolvenţii
de gimnaziu (de şase ani), care intenţionau să urmeze şcolile superioare de drept sau
teologie După ce se prezintă împrejurarile întemeierii liceului. se intră în detalule funcţionării
lui, fiind tratate modul de conducere, programa de învăţământ, planurile de lecţie şi
problemele de metodică. Conţinutul bibliotecii liceului este analizat prin prisma posibilitătii
utilizării in procesul de învăţământ.
Analiza originii sociale a naţionalităţii. a limbii materne şi a religiei elevilor
conturează profilul Ul"'lan al acestei şcoli
în 1852 cu ocazia reformei îmvăţământulul prin care s-au infiintat şcolile generale
.cu 8 clase. Liceul a fost desfiinţat.
Jegyzetek
1 A Szatmari POspoki Liceum leveltari anyagât a jogut6d, a Kiralyi Katolikus Fog1mnâzium
orizte 1948-ban a romanrai tanOgyi reform megszOntette a felekezelt iskolâkat, ekkor a
(măr) Allamr Magyar Liceum nevet visel6 g1mnâzium es a Reformâtus Fogimnâzium
egyesltesebOI letrehozott uj intezmeny, az Allami Magyar Fililiceum a volt reformâtus
g1rnnâziu'll epuleteben folytatta mukodeset. A katolikus g1mnaz1um leveltara az epuletet
atvevo Eminescu Llceum irattârâban maradt. A kesobbiekben a regi irattârat felszamoltak,
az 1945 elotti regi magyar 1rratâri anyagot kidobtâlc.
Forrâsamk, az leveltari anyag, amelyre munkânkat alaoozzuk, a szegedi JATE
Kozponti K6nyvtaranak tulajdona (Jelzete: Ms 1805b).
Nehâny osszeirăs a Szatmân Romai Katolikus Puspokseg irrattârăban talălhat6.
2. A pOspoki liceumr61 tObb munka is kozol adatokat, de tulaJdonkeppen a szatmări
oktatâssal folglalkozo valamenny1 szerzo figyelmet elkerulte az intezmeny onâll6 volta,
mindnyâjan a fogimnâzium egyik alkot6elemekent târgyailăk.
3. A Puspok1 Liceumot a szatmari r6mai katolikus egyhazmegye elso pOspoke, Fischer
Istvan letesitette 1804-ben, a tanitâs november 17-en kezdodott meg. (Vo.: A statmâri
pQspOki egyhâzmegve EmlE!kkOoyve Fennâllâsanak szâzadik esztende1eben
(Schematizmus ceotenarn1ş-1.a04-1904l Szatmar, 1904, 350 I). Az Orszâgos lskolai
Bizottmâny 1804 december 7-i 1206 7 szâmu Hatârozatâval engedelyezte. a
Helytart6tanâcs engedelye: 20371/1805. aug 4 (Vă.: Sarmasâgh Geza: ~atmârl kir. kat.
fogymnazium tortenete, Szatmâr Pazmany-sajt6, 1896. 18.1.).
4 Az alapit6 szăndeka nyilvânval6an az volt, hogy a sajât egyhăzmegyejebe tervezett (1806ban meginditott) teologiai fOiskola leendo hallgatl'..i 1s Szatmârnemetiben keszulhessenek fel
felsofoku tanulmânyaikra. de mindjârt a mâsodik tanevt61 tăgra nyitott kapuk tanusit1âk, hogy
az alaplt6 a tanul6k szelesebb kore szâmăra is biztositani akarta a teljesebb milveltseg
megszerzesenek a lehetoseget.
5. A helytart6tanăcs engedelynek szâma: 30993/1817.X.21. V6. Sarmasâgh, i.m. 20.
6. Az engedely szâma: 3532/1832. 11.21. Vo.: Sarmasâg, i.h.
7. A tanârok Jellemzeset minden tanevben az igazgat6 keszitette el. A liceum igazgat6i, az
iskola fennâllâsânak fel evszâzada alatt a kOvetkezok voltak: Meszâros Gyorgy (1804-1809).
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Kovacs F16riân (1809-1811 ), Dubinszky Mihaly (1811-1827), Obermayer Andrăs (1828-1837
es 1843-1852), Schlachta Mârton (1837-1843) (V6.: Sarn asagh i.m. 213)
Meg keil jegyeznGnk, hogy Sarmasâgh Geza konyveben DubinszKy Mihâly ~827-19
szerepel 1gazgatokent, adata azonban bizonyosan teves. ui a megorzott eve1tân anyag
bizonysaga szerint 1830-ig mmdrg Dubinszky ir alâ 1gazgat6kem, Ober'mayer Andras pad1g
csak 1830-t61.
Adatainkb61 az is megâllapithato hogy a gimnâziumot ':OS a ltceumot d k'vu!allbk (s
nyilvân az 1skolakrol ir6k is 1 azert îs egy intezmenvnek velhettek rnert oiyko1 uyyanez a
szemely tbltbtte be a gimnazium igazgmo1 tisztet es a liceum (al) igazgato1 tisztet 1s
8. A tanârokr61 irl jellemzesben feljegyeztek, hd valamelytk n;-e1vet .csa~. k.ozeoas n ·
beszelte. Nagyon ritka az rlyen eset. A szlav nyelv val6szmuleg a ruszrnlrc ~n vagy a szlova
nyelvet jelenthette (Vo.: Kelatro de Professcnbus„. 1817/18)
9. Semm1kepp sem tartjuk valoszinunek, hogy a szernor cimet az 1skola ;:.goregebo tanara
Jelentesben hasznâlta volna
10. Ugyanakkor a bolcseleh taf'1folyan1on nagy sulyt fe'<teUek a tezisek n;1 .ânos vrtajâra (is)
ernket ki is nyomtattâk. Vo.: Sarrnasagn, J.JIL 108
11. Ez ekkor az Uray csalâd magântula1donaban volt. a kolleg1um 6pule:tel arnely egyben
pospbki iakâs e;s szeminârium is volt b&rel,e. tula1donjogât 1824-ben szerezt issza
Kovacs Florian puspok
12. Az utca neve 1883-tot Kazinczy, me1 Ştefan cel Mare.
13. A liceum ket tanterme mellett egy szobât pedig a terrneszetra1zi eszkbzok tă~olaM•1a
Csak a liceumnak voa a tudomân~ akKori allase1nak megfelelo ,phis1ca m( zeum -a (49 tar:..1
5 konyv es 7 (miscelanea) k1sebb tudomânyos l<.ozlemeny, vatam1nt (a p•Jspvl< băKezusege
folytân) termesztrajzi gyujtemenye. Va · Şar masag, i. m 128.
14. Az. epOlet a f61drenges kovetkezteben megrongaJ6oott, javitâsra SZ<.)ru t.
15. A pOspoki konviktust 1828-ban Ham anos ~iu9yespu:>p )k d1apitotta ,,zzal a cella!. hogv
a gimnâziumban tanul6 v1dek1ek szamara elhe,„ze:.I ellatc:1::.1 (tanâri - evelor 'el1.1gye1Fbiztositson. Az. epulet, amelyet a konv1ktus letesrtAse celjabOI megvetl, " puspok lakâsa (a
regi rezidencia) mellertr telek t:S a rajta epult haz volt A haz utcal resze a 1<apoln:l (kesobh
Eotvos. ma Alexandru Ion Cuza J utcara nezett. A.- utcar re 7 1 mrntegy masfel ev! zed utar
lebontottak es 1842-ben hel}·ere az emeletes konv1ktust ep.tellek.
16. Vă. Alumnii... pro anno 1848/4!:!, 1549/50, Az. os1:tăndijasokml sz6!6 taJekoztat6 szennl
1849/1850-ben hei osztondlJas tanul6 volt. a mas\ deves Csernek Karoty E1 sekiiJvâri lmre.
Frank Jozsef, Miller Jakab az elsăeves Brâza Jano~ Marton Aiajos
Mrac"na1 ls van
17. A liceum1 tanul6k v1zsagareno1et negy tanev i„mert vizsgarerd1evel szemleltet11Jk. Az
okiratban eloszor a masodeveseket kozlik utâna a.z elsoeveseket, ezert mr is fgy jarunk el
/\z elso felev vizsgai marciusban volt!Jr(, ha valarne1yik vrzsgat aprihsbdr tartou ik ezt az
idopont mellett jeloljuk; a masooik felev mrn':! augusztusban voltak
18. A szub1ektumt6I es a szubjektum tevekenyseget61 flJggctli;n letrcl s.::616 tanitâs 1Vo
Bakos Ferenc: ldegen sza11ak es kife1ez:essk szolara. Akademre1 Kiad6-Kossuth Konyvkiado
1974.601)
19 Vo.: Meszaros Istvan: Liceum1 magyartanitas a reformkorban. Magyar Nyelvâr, 108 ev!
(1984) 4;442-449.
Az 1807-1808- as tanevben magyar irodalomb6l huszan vlzsgaztak, magyar
nyelvbol pedig lizenegyen. A tizenegy vizsgaz6 kozul romannak vallja magat Madaraszr "
loannes senior es runior, Mihâlyi Georgius, Papp Petrus es Sândor loannes. rutenna~
lszâjovits loannes, Dan Ladislaus. magyamak Y6nutz Francrscus es Francovsz.k1 loannes,
nincs adatunk Nedeczei Franciscus es Ungur loannes anyanyelver61 es nemze11seger6I.
20. Az. 1806 evi li. Ratio Educationis erosen katolizâl6 es nemetesito szellemO volt. ez utobbi
vonatkozâsa tulajdonkeppen nem a nep(ek} nyelve ellen irânyult, hanem inkâbb a - foleg a
magyar nemesseg âltal hasznâlt-latin nyeiv helyere klvânt egy elo nyelvet meghonositani a

es
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ernzetk5zi es az allarnigazgalas celjaira. A b1rodalorn egysegesiteset tervezte. azt. hogy
rcividesen a nemet Jegyen az egesz bi roda lom alta lânos nyelve (Vo .. Meszâros Istvan. 8
iw.veles lOrtenete 1790-1849. Tankonyvkiad6, Budapest, 1968. 82 , es Jăszi Oszkâr. 8
Habsburg-monarchia felbomlasa. Gondolat,. Budapcst. 1982, 136) fi J6zsef nemet13sit6
politikâja tulajdonkeppen a nemzeti erzes felreertesen alapul es akaratlanul is elomozditja a
nemzeti ellenâllâst (Vo: Jâszi, i.m. 341). Lâsd meg: Meszâros Istvan: Az iskolaugy tbrt(mete
Magyaroszagon 966-1777 kow.tl. Akademiai K6nyvkiad6, Budapesl, 1981. 643 es kk.
Sarmasâgh Geza i.m. 50-51.
21 Bilnitz els6 konyve 1827-ben jelent meg Pesten, az âtdolgozott kiadăs 1837-ben A
l<onyvekrol reszeletesen lâsd Meszâros elăbb idezet tanulmânyât.
22. A vilâgmmdenseggel mint oszefi.lgg6 egyseges egesszel, ter- es idobeli szerkezetevel
foglalkoz6 tudomâny. (Vo.: Bakos, i.m. 465).
23 Vlzmutan, vizepiteszet; a termeszetes gyakorlati felhasznâlâsaval foglalkoz6
tudornânyâg (Vo.: Bakos im 333)
24. A konyvjegyzek 74, 88, 91, 137 es 227 sorszâmu tetele kOlonbozo szerz6kt61 szârmaz6
(tObbnyire rovid) muvek egybekotese.
25. A konyveket a kovetkezo helysegekben nyomtattâk. Nagyszombat 48, Eger 17, Kassa
15, Pozsony 4, Debrecen 4, Buda 3, Gyor 2, Sopran 2 (Nagy)Vârad I. Veszprem 1.
Kolozsvâr 2. Szeben 1 Zâgrâb 1, Roma 9 Velence 8, Becs 6, Amszterdam 6, Coloniae
Agrippinae, Firenze, Lipcse es Frankfurt 4-4 Antwerpen, Bâzei es Pârizs 3-3, La Haye,
Magdeburg, WolfenbOttel 2·2, Argenlorati, Drezda, Franeker. Genf, Hania, Hamburg, Jena,
Kolen, Mastricht. Manz, MOnchen, Năpoly, Rajna (= Rhein), Rotterdam. Rupella, Salzburg.
Toledo, TOb1ngen H .
26. Lehel!>eges, hogy Tarmim, Reuvald: Grammatica italiana cimu (h n. es e.n.) konyverol
van sz6. amely a szatmâri r6mal katolikus p0spoksegr61 elvitt konyvekkel a Român
Tudomânyos Akademia kolozsvari fi6kjânak kbnyvâllornânyâba kerolt.
27 Vo .: Jak6 Zsigmond • JuhâsL Istvan. Nagyenyedi diâkok 1662- 1848. Kriterion
Konyvkiad6 Bukarest. 1979. vaia mint Bura Lâszl6: Szatmâri diâkok 1610-1852. Szeged,
1994, cimu munkâjâban a kozles m6djâr61 elmondottakat.
28. Vo„ Bura Laszlo. A szatmâri r6mai katolikus glmnâzium es diăksâga. l<:ezirat.
29. Informatic de iuventute Lycei Szathmariensis: 1805/06.
30. Conscriptio iuventulls Lycei Szathmariensis· 1806/07.
31. Cathalogus Personalium lndividorum et Studiosorum oui in Studio Episcopali
Szalhmarieosj initio prnesentis An ni Scholastici.., invenietur: 1806/07, 1807/08, 1811 /12.
Newaltozata 1829/30-ban es 1830/31-ben: Conscrlplio personalium ...
32. lnformatio Primo-Semestrialis de luventute jn Studio Philosophico Szathmariensi. an no...
Lilleris operam Navante: 1805/06. 1808/09, 1812/13. 1815116, 1816/17, 1820121. 1821/22,
1825/26, 1826/27; Informatic Secundo Semestrialis de luvenlute in Studio Philosopbjco
Szathmariensi. aono ... Uttens Operam Nayante: 1805/06, 1809/10, 1812/13, 1816/17,
1817/18. 1822/23, 1824/25.
33. Classificatio Philosophicae auditorium· 1805/06, 1807/08.
34. Clasificatio primo semestralis .. ex historiam: 1804105: ... ex Mathesis: 1804/05.
1807/08;... ex metaphisjca: 1815/16; ... ex historiae uniyersalis: 1805/16, .„ ex phjsica:
1815/1G; ... ex mathernatica et phjlosophia: 1819/20; ... ex logica: 1829/30: .. . ex hjstoria
pragmaticae: 1834/35; .. . ex historia universalls; 1835/36; ... ex algebra: 1838/39;
Classificatio secundo semestralis„. ex philosophiae. 1822/23, 1823/24; .. ex religioris:
1825/26, 1829/30; ... fil< literatura Hunqarica: 1833/34; ... ex logica 1833/34; ... ex Malhesis
rn: 1833/34:. ex Algebra: 1833134, Erdem sorozat... 1849/50.
35. A liceumi tanârok javadalmazasa 1815 - 1816-ban (a megmaradt kimutatâs alapjan) a
kovetkezo volt:
Garamay Ferenc, 8 szolgalati ev, 200 Ft es lakâs a szeminârium epOleteben.
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Hering lgnâc, 2 ev, 200 Ft.
Klimek Mârton, 6 ev, 500 Ft es 100 Fl (becsto) {Nem derul ki az iralbol, hogy ez
mii yen tevekenyseget jelentett).
Meg kell JegyeznOnk, hogy az Eur6pâban korabban hasznâlt penzegyseg, a ra1nai
forint (a taller ketharmada) erteke 60 krajcâr volt. Magyarorszâgon csak elszamolâsl
egyseg kent ismertek. t:rtekere vonatkoz6an tâsd a Fogarasi Sâmuel oneleti~
(Kriterioo, 1974.1451) emlitetteket.
36. Lelohetye: JATE Kozpontl Konyvtâra. jetzete: Ms 1805b.
37. Catalogus venerabj!js cleri diocesis Szathmariensis ad annum MDCCCXXVI.. Pestini
1826(Valamint 1827, 1828. 1829, 1830. 1831, 1833, 1835, Viennae, 1840. M. Kar0Un1. 1851
Szathmarini, 1853, Pestini, 1855.
40. Vo: Bura Lâszl6. Szatmâri diâkok 1610-1852, Szeged, 1994, 216-245.
41 A helysegneveket az adoll 1doben hasznâlatos megnevezesOk szerint es az akkort
kozigazgatăsi beosztâs szerint kozlbm. A nev utâni kerdojel azt 1elent1. hogy a talu nevet nem
talâltam meg a Uetzett) megye korabeli hefynevanyagăban. Ha a koznyelvben hasznălt
helysegnev maskent szerepe l a helysegnevtârban, ugy ez ut6bbit a koznyelvben
hasznâlatos nev utân zâr6jelben kozlom.
42. A tanul6i jegyzekben a helyseget Saros megyebe tartoz6nak irtâk, a helysegnevtar
szerint Zemplen negyei talu.
43. Zemplen megyei talu, a tanul6i jegyzek viszont AbaOj megyeinek irja.
44 A galiciai helysegneveket az iskolai okiratokban bejegyzett alakban kozlom betOh1v
alakban. A kovetkezoket sikerOlt megfelelojukkel azonositanom· Csamodunaiuc = Czarn> •
Ouna1ec, Leopolis Leopolsdorf, Rogozsnik Rohuzno, Zamoscia Zamosc.
45. Europăban az orszâgos atlag is igen magasnaK szâmitott. (Vo.: Orosz lstvân: ~
oepelet. a XIX. szâzadbao . ln. Tanufmănyok Szatmâr neprajzâhoz. Farkas J6zsef
kozremukodesevel szerkesztette Oivary Zo!tan. Oebrecen, 1984. 143-144.
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magyarorszăgi nem
magyar nepek nemzeti ideol691âjânak elozmenyei. Akadămiai Kiad6, Budapest, 1975, 103·
105.
48. Vo.: Arato, i.m. 124
49. A nevkultura szempontJab61 - ennel az informâci6s tartalommal - ertekesebbek kOzOIOk
azok, amelyek, ha idegen sz6val is, de mondanak valamit az osok szârmazâsi helyerol.
foglalkozâsar61 vagy valamely tulajdonsagar61.
50. Hivatalos neven Gymnasium Maius Regium, azaz Kirâly1 Nagy Gimnâzium.
51. A gimnâzium hat osztâlya es a liceum ket (a kivânt Vil - VII. osztafynak tel1esen
megfelelo) bolcseleti evfolyama osszeolvadhatott. igy megoldhat6vă vâlt a nyolcosztâl}OS
gimnâzium letesitese. A ket intezet egyesitesenek m6dozatait a ket tanâri kar egyesitetl
ertekezleten dolgoztâk ki s kozosen terjesztettek elo j6vâhagyăsa vegett. A miniszlărium
meg 1851-ben j6văhagyta az ui lntezmeny letesiteset.
52. Neve: Katolikus Fogimnăzlum. A gimnâziumot 1863-ban soroltâk be a nyilvânos ki(âlyi
fogimnâziumok sorâba.

47. Vo.: Arat6 Endre: A feudâlis nemzetisegt61 a polgâri nemzetig. A

https://biblioteca-digitala.ro

Grigore Tocilescu şi Revista pentru Istorie,
Arheologie şi Filologie (1882-1909)
Sever Dumiţraşcu
Motto. • Binevoiţi a recunoaşte in aceasă trimitere a operei recunoştinţa Academiei pentru
acest viguros sprijin al Domniei Voastre, precum ş1 recunoştinta personală a editorilor operei.
Totodată nutnm speranţa că marele şi in semnatul domeniu recâştigat astfel prin
Dumneavoastră pentru ştiinţă, va putea să se bucure şi mai departe de aceeaşi ingrijire ca
ş1 până acum.
Th. Mornmsen
Otto Hirschfeld
A. v. Domaszewski"
Viaţa şi activitatea lui Grigore Tocilescu a fost cunoscută şi cercetată atât în timpul
sale de către contemporanii săi, de d1sciooli sau prieteni după trecerea sa în rândul
drepţilor. Importante studii sau referiri la activitatea şi opera primului arheolog român de
teren, ne-au lăsat, in ultimele decenii arheologii români Al. Vulpe (1959), O Tudor (1968), C.
Preda (1 978) şi I Barnea (1979)
Astfel, în anul 1900, când Grigore Tocilescu împlinea 50 de ani, contemporanii,
prietenii şi discipolii săi îl dedicau volumul: Omagiu lui Gr. Tocilescu !Biografie si articole) 1.
vieţii

Moirele au făcut însă ca peste nici un deceniu împlinit. in 1909, la trecerea sa în rândul
drepţi lor, la o vârstă tânără pentru un om de ştiinţă, pentru orice om. dealtfel. la 59 de ani, în
publicaţia pe care o crease şi o condusese pâ nă la moarte - Revi:=-ta pentru Istorie,
Arheologie şi Filologie, devenită între ltmp, mcă din timpul vieţii sale - organ al Societătii
lstorjce Române, comitetul de redacţie sa-1 publice oortretul 11ecrologu12 c u numeroase
detalii din viaţa şi activitatea sa şi o listă a lucrărilor publicate in timpul vietii3
Lista lucrărilo r (în număr de 40 de titluri), cuprinde. pe lăngă l ucrările sale de
arheologie şi pe cele dedicate de Gr. Tocilescu istoriei medii tM1hai Viteazul. DoC1mna
Stanca, Petru Cercel). istoriei modeme (Dirnilne Cantemif, Nicolae Bălcescu). lucrări de
geografie (Marele Dictionar Geografic al Romaniei 5 volume, editate de Gr, Tocilescu în
colaborare cu George I. lahovari şi General C.I. Brătianu). folclor (Chestionar fotklorlstic,
Buc , 1898)5 şi manualele6 de istorie elaborate de Grigore Tocilescu între 1885-1909. în mai
multe variante, pentru diferite şcoli şt clase şi - unele - în repetate ediţii
De un interes aparte , pentru istoria istoriografiei române - pe lângă lucrările
dedicate lui D. Cantemir şi N. Bălcescu ~, sunt cele d 0 dicate istoricilor G Panu. P.

Cernătescu 7, L Bogdao8 (Cronici inedite) ş1 E. Brotc9 (Cbeştiunea română in Transilyania şi
Ungaria).
Peste ani. în studiul pe care savantul Radu Vulpe, discipolul cel mai sincer al
învăţatului arheolog Vasile Pârvan -. l-a dedicat lui Grigore Tocilescu. cu ocazia trecerii a 50
de ani de la moartea sa, scrie aceste fraze demne de a fi rememorate, pentru a înţelege firul
continuitătii gândirii arheologice româneşti: .Dans l'evolution de l'historiographie roumaine, ii
eut le role d 'un eminent pionnier: partout, ii foulait un terrain vierge. Meme dans
l'archeologie, qui avait ele representes en Rournanie, avant lui, par des amateurs zeles
comme C. Bolliac ou par un erudit renomme cornme Al. Odobescu, ii lui restait l'espace
necessaire pour tracer des chemins nouveaux. C'est a lui qu'on doit le premier ouvrage
concernant l'histoire du drolt roumain , le oremier recueil d'information sur la Dacia,
preromaine, Ies premjeres etudes, roumaines d'epigraph1e , le premiem exploration
systematique des monuments anciens de la Dobroudja et de la Valach1e li fut aussi le
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premier professeur roumaln d'histoire annciene, ainci que le premier directeur du Musee
National des Antiquites qui enrichit Ies collection de cette institution et qui en fit un centre d€
recherches archeologjgues. Les archeologues roumains d'aujourd'hui, qui beneficieot d'un
appui official que, dans Ies conditions de son epoque, Tocilescu ne pouvait pas meme rever
travaillent, dans plus d'une direction, sur un terrain battu d'abord par lui. On ne saura1t
parles, par exemple, du Monument d'Adamklissi ou de la contribution roumaine 1s.n.S D) a11
Corpus lnscriptionum Latinarum, sans rendre hommage, ne sarai! - ce que par la simple
mention deces importantes realisations, a leur a~teur"10. Radu Vulpe întocmeşte şi pn ia
bibliografie cuprinzând numai lucrările de arheologie publicate de Grigore Tocilescu în timpul
vieţii sale (43 de titluri).
Un alt savant român, romanistul Dumitru Tudor, în monografia Oltenia romană3
mai ales contribuţia lui Grigore Tocilescu la cercetarea vestigiilor romane din Dacia.
,,La şcoala lui Odobescu şi-a început pregătirea Grigore G. Tocilescu, promotorul şi creatorul
ştiinţei arheologice de teren în România. Cercetările lui au cuprins întreg pământul ollean, iar
ceea ce s-a făcut de alţii mai târziu, au fost investigaţii cu caracter local in afară de
săpăturile efectuate de el, în mai toate staţiunile mari ale Daciei sudice , a mai urmărit pe
teren valurile şi drumurile, propunând identificări cu ajutorul itinerarnlor antice multe
acceptabile şi acum. Fructul acestei munci îl formează o hartă arheologică a întregii Dacii
(Fouilles, anexă) . Tocilescu s-a ocupat numai de materialul epigraf. trimis anual spre a fi
publicat în revista vieneză „Archaeologische- epigr. Mitteilungen". Elementele de arheologie
topografică , monumentele sculpturale şi piesele de arheologie măruntă n-au fost studiate
decât foarte puţin, fiindcă acestea erau de fapt neglijate în mai toate centrele ştilntific
europene (s.n.S.D.). Totuşi , importanţa ce le-o dă se vede din rapoartele, notele şi planunh;
ridicate de el şi de asistenţii săi, păstrate acum la Academia R.S. România, unde acest
material poate fi cercetat şi nu este pierdut (cum 1 s-a aruncat această învinuire nedreaptă)
Până acum au fost valorificate parţial şi ar fi bine venită tipărirea lor fiindcă în multe locun ~
a săpat şi se sapă pe urmele cercetărilor arheologice de Tocilescu, descriindu-se lucrun
existente în aceste manuscrise! Materialul epigrafie referitor la Oltenia, rămas numai 11
aceste manuscrise s-a dat penlru prima dală la lumină într-un Supplementum Epjgraphicum.
la prima ediţie a acestei cărţi.
Cu materialul arheologic depozitat in Muzeul din Bucureşti îna'inte de trecere„
acestei instituţii sub conducerea lui Tocilescu {1881 ), tot acesta s-a ocupat, în principala sc1
lucrare Monumentele epigrafice şi sculpturale ale Muzeului National de Antichităţi, unde
analizează şi comentează pe larg mai multe inscripţii din Oltenia. Cu toate că această carte
are multe lipsuri şie scrisă fără de control riguros, ceea ce i-a atras la apariţie o critică severă
din partea lui N. Iorga, rămâne şi azi de neînlocuit (s.n.S.D ). Cercetările din Oltenia, făcuit.
după 1894, au fost expuse de Tocilescu în mai multe comunicări sintetice prezentate la
Academia de Inscripţii din Paris şi apoi tipărite în volumul său Fouil!es et recherche~
archeoloqiaues en Roumanie. Unele capitole ale lu crării s-au retipărit şi in româneşte, in
relevă ,

.Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", condusă de e1•11.
în Enciclopedia Istoriografiei Românesti, arheologul şi numismatul bucureştean
Constantin Preda înfăţişându-i lui Grigore Tocilescu biografia şi opera ii caractenzează
succint, dar cuprinzător: .Polihistor. Deschizător de drumuri în istoria culturii romanesh
(s.n.S.D.). şi-a pus întreaga sa capacitate în slujba progresului, ştiinţei şi culturii noastre,
aflată la graniţa de trecere de la faza de tinereţe la cea de maturitate. Domeniul în care şi-a
câştigat un merit cu totul deosebit a fost studiul antichităţilor greco-romane din România
Debutul său în istorie veche şi arheologie l-a constituit cunoscuta lucrare Dacia înainte de
romani, care, prin proporţii şi conţinut, reprezintă prima mare încercare de realizare a istoriei
Daciei preromane. Lucrarea cuprinde un vast material istoric filologic şi arheologic. Ultenor
se consacră aproape în întregime cercetărilor de antichităţi greco-romane şi epigrafie. Ca
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Director al Muzeului Naţional de Antichităţi lntreprinde o ampla campanie de identificare şi de
strângere a numeroaselor monumente, elemente arhitectonice şi sculpturale inscripţii.
monede, acordând o atenţie deos ebită teritoriului Scyth1e1 Minor. Numai in Dobrogea
identifică 60 de cetăti greceşti şi romane şi aoună peste 61 O inscripţii. Grigore Tocilescu
iniţiază cercetări de informare in Dobrogea la Axiooolis Tom1s, Troesmis, Callatis. precum şi
de-a lungul celor trei valuri dintre Cernavodă şi Constanţa , ca şi pe valea Oltului. mai ales in
castrul de la Copăceni, şi pe limes-ul transalutan Ca rezultat va publica volumul Eouilles et
recherches archeologjques en Roumanie, lucrare de mare interes arheologic, cu o hartă a
Daciei cuprinzând principalele centre cunoscute până la acea dată• 1 2.
La Tropaeum najani .PRIMUL ŞANTIER ARHEOLOGIC ROMÂNESC", Grigore
Tocilescu a efectuat 12 campanii de cercetări şi săpături arheologice 1ntreruple de
prematurul său sfârşit. Cercetările de teren au fost continuate de o intrea9ă serie de
cercetători : Georne Murnu, Paul Nicorescu (10 campanii}, Ion Baroea Alexandru Barnes,
Ioana Bogdan Cătăniciu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. Gheorghe Pap1,;c 1 3 şi Mihai
Sâmpetru 14 Se ştie că monumentul de la Adamklisii a fost restaurat ş că în prezent
(începând din anul 1968) o întreagă echipă de arheologi bucureşteni ş1 constănţeru continuă
cercetările in cetatoa Tropaeum. A început şi publicarea (in serie precum Histria) a
volumelor monografiei arheoloyice Trooaeum Traiani în ·imt I volum al monografiei, Ion
Bamea, coordonatorul cercetărilor prezintă istoricul cercetărilor. insistând şi asuora datelor
obţinute in cele 12 campanii de cercetări arheologice conduse d •Grigore Tocilescu Redăm,
pentru fumuseţea şi adevărul lor frazele prin care eruditul savant bucureştean u 1 Barnea.
însuşi la o vârstă care ii permite un orizont larg şi o înfăţişare exhaustivă şi limpc:de, parcă
încrustată în pietrele bătrânei cetăţi dobrogene „Tropaeum Traiani, simbol al victoriei
decisive a lui Traian în războaiele pentru cucerirea Daciei şi al rorianizării populaţiei getodace. este numele monumentului triumfal care comeml"lrează această izoândă. ş1 al aşezam
întemeiate de ilustrul împărat :n apropiere de monument, una din cele mai man aşezări
romane dintre Dunăre şi Marea Neagră Asupra lor ş1-a îndreptat .Jttint1a cercetătorul român
curând după reintrarea Dobrogei în graniţele României în ur(Tla războiului de indepondenţă
din 1877-1878 în anul 1882, Grigore Tocilescu directorul dl atunci al Muzeului de
antichităţi, a deschis la Adamclisi judeţul Constanţa. primul şantjer arheologic românesc
(s n S.D ). Să păturile au stabilit mai întâi caracterul măreţului monument triumfal, despre
care se exprimaseră mai înainte cele mai diferite păreri ş1 au dus la datarea lui in anul 109,
sub împăratul Traian. Extinderea săpăturilor arheologice, incepand din anul 1891, la cetatea
situată spre V de satul Adamclisi, pe platoul din valea Urluii a avut ca rezultat descoperirea
unor importante inscripţii, pe baza cărora s-a putut preciza că n umele ac<=-steia era
Trooaeum Traiani. obţinându-se in acelaşi timp date valoroase pentru i 1ceputurlle şi evolutia
fortăreţei construite de Traian şi refăcută .din temelii' de Constant:•, cel Mare ş1 Llcinius
(316). şi a cărei viaţă urbană s-a prelungit până la ~fflrşitul secolului al \II-iea - incE'putul celui
de-al VII-iea. S-au stabilit glanul şj caracterul cetăţii. s-au dezvelit portlle principale carte din
incinta şi din strada principală . basihca forensis, patru bazilici crestine. diferite alte constructii
din interiorul fortului municipium o bazilică de cimitir, în acelaşi timp au fosl reluate săpăturile
pe dealul monumentului triumfal. unde s-au descoperit allarul militar si turnului funerar
{mausoleul) (s.n.S.D.).
Dacă despre monumentul triumfal. Grigore Tocilescu a publicat, în colaborare cu
Otto Benndorf şi George Niemann, lucrarea de mare răsunet, apărută la Viena în 1895 şi
mereu actuală, in schimb. rezultatele săpăturilor la cetate. cu excepţia majorităţii Inscripţiilor
şi a unor mari edificii publi~. sumar publicate au rămas inedite, din cauza dispariţiei
premature a marelui arheolog şi istoric român (1850 1909). Această lipsă a fost implinită in
parte de două studii ale lui George Murnu. succesorul lui Tocilescu la conducerea Muzeului
Naţional de Antichităţi şi a şantierului de la Tropaeum, şi îndeosebi de temeinicul strudiu de
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sinteză arheologico-istorică publicat de Vasile Pârvan în Buletmul Comisiunii Monumentelor
Istorice, 1911. Reluarea, la o scară mult mai redusă a săpăturilor arheologice la cttatea
Tropaeum, între anii 1933-1943, de căire profesorul de atunci de la Universitatea dtn laşi
Paul Nicorescu, n-a avut o soartă mai bună, rezultatele acestora rămânând necunoscute

aproape în întregime"15.
Acestea sunt câteva, dar credem, esentiale. referiri la opera arheologică si istorică
a lui Grigore Tocilescu. în activitatea sa, însă, un loc™® îl deţine publicarea Bevistei de
Istorie Arheologie şi Fi!oloaie. ce apare în anul 1882 şi continuă, cu unele întreruperi pâna
la sfârşitul vieţii sale. Nici acest important segment din activitatea lui Gngore Tocilescu dar
care implica întreaga istoriografie românească, nu a rărnas neremarcat
În primul volum apărut după moartea sa (RIAF, XX, 1, 19109 noul DirectorProprietar Em. E. Kretzulescu, Preşedintele Societăţii Istorice Române. într-un cuvânt .Qatm
cifilQtl, face un scurt istoric al acestei reviste:
.în urma crudei pierderi încercate de Societatea Istorică Română tn persoana mult
regretatului Grigore G. Tocilescu. această Societate, pe care am onoarea a o prezida de mat
bine de un an, s-a găsit iarăşi ameninţată de o nouă întrerupere· ba chiar de dispantia totală
- a organului ei "Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie". Într-adevăr, valoroasa
publicaţiune. - unică in genul ei la noi, de la ,.Arch1vur lui Cipariu şi .Magazinul Istoric" al lui
Laurian şi Bălcescu - a trecut prin diferite faze şi a întâmpinat greutăţi matenale, ce ii" multe
rânduri au redus-o la încetare. După o perioadă de înflorire, de la 1882 până la 1891 în carP
timp apar şase volume (s.n.S.D.}, cu aproape 5000 oe pagini, cu 41 stampe şr cu 105
gravuri, urmează o întrerupere de doi ani La reapariţie în 1893, Grigore Tocilescu însuşi
spunea: „Se împlinesc 10 ani de când întemeind Revista nentru Istorie. Arhi:!ologie şi
Filologie, speram că voi putea scoate la lumină regulcJt câte 2 volume pe an, ceea ce ar fi
făcut astăzi ca publlcaţlunea să ajungă la 20 de volume. Ea însă abia dacă numără şase
volume, pe care cu lot felul de sacrificii, în mijlocul indiferenţe' publicului mare şi nic, iLbutii
târâş-grăpiş să le încropesc.Aceasta n·o spun ca o plângere; când la noi se citeşte aşa de
puţin, - ar fi bine. ca o revistă cu materii atât de speciale, să-şt fi găsit cet1tori mai numeroşi,
sprijinitori mai statornici şi mal calzi Au fost totuşi câţiva, cărora cu alăt mai mult le datoresc
recunoştinţă, şi care îmi dau şi acum indemnul să reîncep publicaţiunea" Timpul primei
reapariţii abia ţinu însă un an. ca să apară volumul al şaptelea în 2 fascicole. De la 1894,
urmează iarăşi o întrerupere de opt ani, în care timp Grigore Tocilescu publica o parte dtn
cercetările sale în revista Societăţii „Tinerimea Română" La 1902, revista reapare a doua
oară, de astă dată ca organ al Societaţii Istorice Române, instituţiune culturală fundată tot
din iniţiativa lui Gr. Tocilescu, la 5 mai 1901. în cursul anilor 1902-1903, Societatea noastră
face să apară volumele 8 şi 9 cu 47 clişee şi 1 planşă. Dar tn curând - după ce şi Societatea
Istorică Română îşi suspendă activitatea sa din diferite cauze. intre care şi boala îndelungată
a fostului Preşedinte. regratatul George I. Lahovari, - Revista încetă pentru a treia oară. în
sfârşit, la 1908, Societatea reluându-şi activitatea reapăru şi Revista, în 1909, ajungând la al
10-tea volum.
În acest şir de ani, Grigore Tocilescu, cu toate greutăţile ce a avut de înfruntat,
înflăcărat fiind de iubirea trecutului şi de gloria neamu!ui românesc, a luptat şi a lucrat fără
preget lăsându-ne această importantă publicaţie, de peste 7000 pagini. la care au colaborat
fruntaşii istoriografiei şi filologiei române ca: Mjhai Kogălniceanu. Haşdeu, V A. Urechja, AL
Odobescu. Gr. Tocilescu. Episcopul Melchisedec, Papadopol-Calimah, Be!dicean~1. ~lfill,
Al. Xenopol, M. Sutzu, ~. Q. Onciul Al Lambrjur, V.M. Burlă, S FI Marian, or Gaster.
Gr. Creţu, Lazăr Şăjoeanu, lspirescu, G, Dern. Teodorescu. looescu-Gion şi alţii, fără a mai
enumera şi pe colaboratorii mai noi. Acesta este istoricul pe scurt al revistei"16
Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care, pe lângă activitatea şi opera lui
Grigore Tocilescu, vom publica cu aceasta ocazie titlurile cuprinse în cele XIII volume ale
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Revjstei oentru Istorie. Arheologie şi Filologie, pentru pregătirea lucrărilor în vederea
atât de necesarei Istorii a arheologiei româneşti, nu numai pentru arheologi, ci
pentru istoriografia română şi europeană, în genere. Titlurile cuprinse vor ilustra şi volumele
XI. XII, XII I, de după moartea lui Gr. Tocilescu, deoarece ele arată evoluţia rel,(istei până la
1912 inclusiv, înaintea războiului al doilea balcanic, situat cronologic în preajma izbucnirii
primei conflagraţii mondiale ( 1913/1914). în aceste volume au fost publicate şi lucrări ale lui
Gr. Tocilescu, rămase nepublicate de dinainte de 1909, cât şi unele importante, credem noi,
informaţii privitoare la omul Grigore Tocilescu, la ultimii săi ani de viaţă, când, deşi grav
bolnav de o cardiopatie care-i va grăbi sfârşitul, continuă să cerceteze la Adamklisi. Sunt
referiri importante la viaţa sa şi a primului ŞANTIER ARHEOLOGIC ROMÂNESC, de la
Tropaeum Traiani Până la publicarea integrală a operelor rămase în manuscris de la Gr.
Tocilescu şi mai ales a corespondentei sale, aceste informaţii privesc direct şi nemijlocit
acest capitol al istoriei arheologiei române.
Au fost publicate fragmente din corespondenţa sa, din care noi redăm doar două
pasajii semnificative din două scrisori:
A Scrisoare din BAD-NAUHEIM. Villa Hupfeld, datată 26 iulie 1907:
,Eu continui cura prescrisă de doctor; am ajuns la 15 băi thermalspondel; iar de
Duminecă voi începe băile de Spondel, care alcătuiesc gradul suprem de tărie în tratamentul
ce urmez. Oarecare îmbunătăţiri a circulaţiei se simte; apetitul a crescut; insomnia, de care
greu sufeream mai zilele trecute, n-a mai revenit; dar ameţeala, slăbiciunea corpului, rămân
ca să-mi amintească mereu. că sănătatea a zburat de la mine şi că foarte greu va mai
reveni".„ „n-am teamă de moarte, căci odată trebuie să mor; dar regret că trebuie să închid
ochii, înainte de a-mi fi încheiat opera. Soarta însă aşa a voit Împlinească-se voia ei. Saluturi
afectuoase tinei, îmbrâţişăn finişoarei; d-tale o strângere. de sincer şi devotat prieten.
Tocilescu··.
B. Scrisoare din ADAM-KLISL Duminecă 23 seotembrie 1907:
,Aici lucrez continuu la dezgroparea Cetăţil Tropaeum Traiani. scoţând la Iveală
edificii din ce în ce mai interesante şi noi documente şi materiale pentru chestiunea
Adamklisi. lndur aici toate mizeriile, toate lipsurile ce le poate avea cineva într-un mic
cătun" „. „Pe aici mai stau până la 27 septembrie când vin la Bucureşti pentru vreo 4 zile; apoi
mă întorc iarăşi la Adamklissi până la 1-iu noiembrie. Adresa mea aici este: Adamklissi prin
gara Medgidia. Îmbrăţişări Mărioarei; sărutări de mâini doamnei Apostolescu. Amice
elaborării

recunoscător. Tocilescu"17_
Sunt acestea informaţii directe despre omul Grigore Tocilescu, despre firea,
luciditatea şi delicateţea sa sufletească, calităţi pe care, e învederat, s-au clădit marile sale
aventuri ştiinţifice tinereşti şi mature. opera sa care rezistă dintelui curd al vremii.
Semnificativ este şi un fragment în care. precedând scrisorile. autorul, N. I.
Apostolescu, răspunde unor critici aduse ilustrului arheolog; „Pentru cunoaşterea adevărului
suntem totuşi datori să arătăm că în ultimele sale campanii de săpături, neîntrecutul
arheolog a fost secondat astfel: in 1906 cu succes, de inginerul Van Kube din MOochen: în
.1.fil!Lprecum dovedesc scrisorile de mai sus, Tocilescu a stat nemişcat la fata locului: iar de
la 22 mai 1908 până la 15 noiembrie 1909. săpăturile au fost conduse de un tânăr specialist.
d-l Heinrich Br<itz, elev al prof. V. Thtersch din Miinchen. şi recomandat de prof. Dr. Ritterling
din Wiesbaden. Apoi în privinta descoperirii căii principale (via principalis) din cetatea de la
Adamklisi în 1910, după ce se zice că s-a curăţat locul de urmele săpăturilor lui Tocilescu. noi
avem în fată planul cetăţii ridicat de inginerul lacobi încă din 1895, în care se vede că
zgomotoasa descoperire din 1910 era cunoscută de 15 ani"18.
Grigore Tocilescu s-a bucurat de asupicii cu totul ieşite din comun. l-a fost încă în
tinereţe, nu numai discipol , ci colaborator, secretar de redacţie la diferite reviste, genialului
savant care a fost B.P. Haşdeu 19. În acelaşi sens e demnă de amintit generozitatea umană,
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profesorală şi ştiinţifică

culturii româneşti
de la Pietroasa.

şi

a scriitorului şi arheologului Alexandru Odobescu, cel care a lăsat
europene celebra şi mereu necesara monografie arheologică: Tezaurul

Această gen~rozitate şt11nţiflca, existentă în vremea Junimii lui Titu Maiorescu şi a
lui B.P Hasdeu (cu iocuri intelectuale de tipul acrostihului La noi e putred mărul, de B.P
Haşdeu. publicat în Convorbiri Literare). în bunul concert al istoriografiei europene - cu
luminile sale. venite dinspre istoriografia germană de tip Ranke Lamprecht-Mommsen, şi a
celei franceze cu gandul sintezei în sensul şcolii lui H. Berr, începe, deci această
generozitate, şcoala de critică istorică, erud1\ie şi acnbie profesională. în sensul limitelor
cunoaşterii, a adevărului omeneşte posibil, să se estompeze Are loc un proces de
satan1zare a 0?'1di, 11 is oriografice europene şi treptat sub influenţa acesteia ş1 a celei
româneşti. Despre acest proces de :?etanizare marxistă a istoriografiei vom publica în viitor
un studiu adecvat. Acum ne limităm a aminti că în preajma primului război mondial, în
oerioada interbelică ş1 mat ales în anii de după a doua conflagraţie mondiale acest proces
înaintează mereu. se cantonează, şi, sub forma recrudescenţei poststalinismului ortodoxist
marxist. t31 oersistă şi pe alocuri. la cei care-l acceptă triumrn chiar în pofida declaraţiilor
acestora, d:3r cu semn ~chimbal ~Astfel critica (ne-a demonstrat-o într-o ~arte întreagă,
Al. Zub) se transformă în criticism, remarca, observatja cole91a!ă se transformă în polemică
zgomotonsă, iar Intoleranta se transformă in excludere. închisoare cniar sau răzbunare . Aşa
,, fost ţJos1bil, ca treptat. dar neîntrerupt, din păcate, procesul de satan1zart=: să duca de la
critica ştiinţifică atol de necesar umană şi ştiinţifică. de necesară adevărului uman, nu
3devăru u,•· lagârelor ae concentrare naziste sau gulagului stalinist. la .Academia
istoriografică" de ta Sighet Redăm acest .bilant academic" după lucrarea lui C.C. Giurescu.

Cinci ~ni ŞI doua luni jn Penitenciarul de la Sighet20. Preşedinte al Academiei. Al. Lapedatu
- 1876-1950 (fost preşedinte al Academie Romic"ine, 1935-1937) mort la Sighet:
Preşedintele Sectiei de Istorie al Academiei. Ion Lypaş - 1880-1967 (a fost preşedintele
Secţiei de Istorie a Academiei Române, 1932-1935), Membn: ai Academiei: Gh. I. Brătianu 1898- 24125 apri'ie 19'>3, celula ~3 (fost membru al Academiei Române); Sily1v Dragomir 1888-1962; .Q...Q__Giurescu - 1901-1977. Ştefan Metes -1887-1997; LI. NistQr - 1876-1962:
Victor Papacostea 1900-1962 Zenob1e P~ (1886 -7), Teofil Sauc1uc-Săveanu 1884-1971 (toti foşti mernbri1 sau membri corcspondenlt ai Academiei Române). Fireşte a
Academiei Române desfiintată în anul 1948, în locul cărora au fost aleşi alti membrii ai noii
Academii ilustrând acest proces de satanizare marxistă. Confirmarea ne-o da substan~aia
culegere de tel'.te pu Jlicata de Pompiliu Teodor Q..in_găodirea materialist-istorică
J:Ql!lânească ( 1921-1944 ). unde sunt prezentaţi, prlritre alţii, noi academicieni· Petre
Constantinesc.u.=!W Andrei Otetea, David Prodan Banyai Lad.slau, Mir.Qn
Constantinescu21, cărora noi le adaugăm pe ne.amnintitul academician Mihail Roller.
Că acest proces continuă ne-o demonstrează anatemizarea academicianului
Stefan Pa~ c.u studii occidentale, !a Roma, la Pe Propaganda Fide dat afară după 1950
de la Universitate, de unii din aceşti academicieni noi , şi a istoricului - specialist în istoria
modernă a Occidentului. SUA A.n9Jl.a. fun.t,a. Tările dtl Jos. Camil Mureşan . ostracizai şi el,
o vreme, de cei cu alte feţe ş1 cu semn schimbat, dar cu darul aceleaşi atitudini satanice - să
domine, să fie în vârf şi mai ales .să deţină" ad evărul, sfidând prin îngâmfa re, trufăşie
marxistă. simpla şi umana socratica sau creştina urnilintă. în fa(a limitei cunoaşterii
omeneşti

Din aceste motive publicăm în continuare bibliografia cuprinsă în cele 13 volume
ale Revjstei pentru Istorie, Arheologje ŞI Filologie, in care Gr_ Tocilescu, ii publica pe maeştrii
s i - B.P Haşdeu şi Al. Odobescu, pe savanţii contemporani -A.O. Xenopol, D. Onciul, pe
atât de contestaţii în epocă - savantul Dr. Gaster şi pe Lazăr Săineanu, dovedind nu numai
încredere şi bunăvoinţă fată de semeni. ci temeritate in atitudine; sau pe unii dintre cei care
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vor deveni ulterior nume cunoscute ale culturii româneşti: bizantinologul N. Bănescu. istoricii
Ilie Minea şi l.C. Filitli, istoricul de artă Orest Tafrali, etnologul S.FI. Marian (bucovinean, însă
absolvent al Liceului .samuil Vulcan" din Beiuş) sau lingvistul G. Giuglea şi alţii.
in Biblioteca Universităţii din Oradea se păstrează cele 13 volume, legate în 7
tomuri groase, cu cotorul în piele albastră. Pe pagina de gardă a primului volum se păstrează
ex librisul: R. de Skina, probabil al proprietarului sau al unuia dintre el.
Considerăm că parcurgerea bibliografiei cuprinse în cele 13 volume ar putea
constitui pe lângă o contributie la istoria - nu numai - arheologiei române. şi o mică lecţie
pentru studiul tolerantei ştiinţifice.

Revista pentru Istorie, Arheologie
Bibliografie

şi

Filologie

Volumul I. 188222
1. Mihail C. Sutzu, Tezaurul de la Turnu Măgurele, p. 1-16
2. G. lonescu-Gion, Montagne şi Yalachja Cercetare critică, p.
3. Dr. M. Gaster, Stratificarea elementului latin în limba română, p. 17-32.
4. M. Kogălniceanu, Colecţiune de modelurj de pictură religioasă de Dascălul Radu
Zugravu, p 33-36
5. A Lambrier. Ceva despre conjunctivul românesc, p. 37-44
6 Al. D. Xenopol, Finantele în Epoca Fanariotilor. Sămile Moldovei din anii 1777-

.lfilM, p 45-73
7. Dr M Gaster, Texte române inedite din secolul XVII. I. Călătoria lui Sith la raiu

(1600-1625) p. 74-96
8. Gr G. Tocilescu, Monumente epigrafice şi sculpturale din Dobrogea. lglita
Cîroesmjs), p. 97-132
9. A Papiu-llarian. Memoriu inedit. p. 133-146
10 V.M. Burlă, Despre pronuntia lui S în limba latină, p. 147-154
11. MB Calloianu, ,S,Qrtes sau răspynsuri de oracul, p. 155-161
12. V Dimilrescu. Note asupra monumentelor. ruinelor şj locurilor însemnate istoric
din judelui Mehedinti. p. 162-177
13. A.I. Odobescu, lnscrjpţ1unea lui Ştefan cel Mare de la Curţile Domneşti din

!::iatlfil! p 178-180
14. Arhimandrit llarie Huşanu, lnscrjptiunea de la Bisedca SOntii Voevozj pronumită
Dancu din orasul laşi p. 180-182
15 Gr.G. Tocilescu, Documente jnedite privitoare la Istoria Română, p. 183-192
16 G. Maior. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae, p. 193-223
17. P. lspirescu, Zicatori popylare, p. 224-235
18. Desire Mare. Săpăturile de la Troesmis, p. 240-242 (Recenzii-Comunicări
Notlţe şi în continuare)
19. Episcopul Melchisedec, Q vizită la câteva mănăstiri şi biserici antice, p. 245-248
20. M. Sutzu, Lanţul de aur de la Grădiştioara şi Tezaurul din Maramureş, p. 282292
21 Gr.G.Tocilescu, Monumente epigrafîce şi sculpturale djn Dobrogea l.lglita
liroesm1s). p 293-330
22 VM. Surlă, Despre accentuatiunea formelor contrase ale substantivelor latine
terminate jn -1us şi -ium, p 331-336
23. H. Tyktin, O foaie de zestre din 1669. p. 337-344
24. Dr. M. Gaster, Stratificarea elementului latin în limba română, p. 345-356
25. George O. Gârbea, Asupra cuvântului compus de profesorul Lazăr învătătorul
şi directorul şcoalelor româneşti din Bucureşti, p. 357-368
26. Episcop Melchisedec, Pouă urjce inedite de la marele Ştefan, p. 369-377
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Traiană .

27. Gr.G Tocilescu, Documente inedite privitoare la istoria română, p. 378-388
28. A.O. Xenopol, Teoria lui Ross!er. Studii asupra stăruinţei Românilor în Dacia
p 409-417
29. Teodor T. Burada, Biserica Sf. Ioan dlO Vaslui. p. 418-420 ,
30. G Maior, Monumenta Comitialia Reqnl Transilvaniae (1544-1551). p. 421-449
31 P. lspirescu, Zicători populare. p. 450-460
32. A. Vizanti, Abecedarul lui G. Lazăr. Notită bibliografică, p. 461-469
33 Dr M. Gaster Tiganii ce şi-au mâncat biserica, p. 469-475 (Miscellanea)
34. N. Popilian, Cetatea, p. 475-477
35. G. lonescu-Gion, Montaiqne si Valachia. Cercetare critică, p. 477-484

Volumul li. 188323
36. G. Dem. Teodorescu, Yiata şj operele luj Eufrosis Poteca !1786-1859). I
Şcoalele greceşti de la începutul secolului XIX. p. 1-46
37. Episcopul Melchisedec, O vizită la câteva mănăstiri şi biserici ant~
Bucovina. p. 47-75
18 Teodor T Burada, O călătorie la Muntele Athos. p. 76-82
39 A.O. Xenopol, Teoria lui Rossier. Studii asupra stărujnţej Românilor în Dacia
Traiană. p. 83-1 39
40 C. Esarcu, Documente istorice ioedjte descoperite jo arhivele dtn Veoeţja, p.
140-1 76
41 .xxx. Obsteasca mângâiere (Origirialul scris la începutul secolului. după fuga lui
Caragea. se păstrează de d C Aricescu). p. 177-178
42. Mihail C Sutzu. Valul lui Tra1af] (Miscellan~a) p 179-181
43. Gr Sima a lui Ion, Materiale de limbă, p. 181-185
44 Dr M Gaster, Ciubăr Voda mâncat de guzgani. p. 185-191
45 Teodor T Burada Bisedca Sf. Apostoli Petre şi Pavel din Huşi. a lui Ştefan cel
.Mgra, p. 191-192
46 xxx. Alexandru Lambrier, Necrolog, p. 191-192
47 xxx. Câteva din scrisorile lui Al. Lambrjor24, p. 193-201
48 A.O Xenopol, Teoria lui Rossler. Studii asupra stărujotei Româmlor in Dacia
Traiană (1), VI. Documentele. p.202-213
49 M.C. Soutzo. Systemes monetaires prjmilifs de l'Asja Mineure et de la Grece
(1), p. 214-247
50. Gr G. Tocilescu, Monumente eoigraOce şi sculpturale din Dobrogea I. lglita
CTroesmisl. p. 248-282
51. Melchisedec, O vizită la câteva mănăsUd şi biserici din Bucovina, p 261-281
52. V.M Surlă, Domnul Paul Hunfalvv si Teoria lui Rosler25, p 283-288
53. M. Sutzu. Lantul de aur de la Grădiştoara şi Tezaurul din Maramureş, p. 282292
54 Gr G Tocilescu, Monumente epmraf1ce şi şculpturale din Qobrogea I. Igliţa
(Troesmis), Fine (1 ). p 293-330
55. V.M Surlă. Despre accentuatiunea formelor contrase ale substantivelor latine
terminate jn -ius s1 -ium, p.331-336
56. H. Tyktin. O (oaie de zestre din 1669, p 337-344
57 Dr. M Gaster, Stratificarea elementului latin în limba română, p.345-356
(Urmare şi fine)
58. G.O Gârbea. Asupra cyyântului compus de profesorul Lazăr inyătătoryl şi
directorul şcoalelor româneşti djn Bucureşti, p. 357-368.
59. Episcop Melchisedec, Două urice inedjte de la marele Stefan. p. 369-377
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60 Gr.G. Tocilescu, Documente inedite privitoare la istoria română, p.378-388
61 . Teodor T Burada. O călătorie la Muntele Athos, p. 389-408
62. A D. Xenopol, Teoria lw Rossler Studii asupra stăruintei Romanilor în Dacia
Traiană. p.409-418
Volumul III. 188426
63. Episcopul Melchisedec, Mjtropoljtul Grigore Ţamblac, p. 1-64
64. V.A. Urechia, O cronică anonjmă, p. 65-82
65. C.Esarcu, Dispacele Ambasadorilor Venetieni la Constantinopol. p. 83-88
66. V.M. Burlă, Domnul Paul Hunfalyy şi Teoria lui Roesler (Fine), p. 89-98
67. Dr M. Gaster Colinde. cântece populare şi cântece de stea jnedi.le. p. 99-110
68. A O Xenopol, Teoria lui ROssler Studo asupra stăruintei Românilor în Dacia
Imlână. o. 111-127
69. C.D Aricescu. Notită despre portretele lu1 Tudor Vladimirescu, p 128-129
70. Episcopul Melchisedec, ~ cu cărtile sârbeşti şi ruseşti manuscrise vechi.
ce se află în Biblioteca Sântei Măn ăstiri Neamtului. precum şi de cuorinderea lor ş i de
însemnările istorice ce se găsesc în ele, p. 129-143
71. P. lsplrescu, Zicători popula.m (I), p. 144-163
72. Prea Sf Sa Episcop Melchisedec. Viata Sf. Ioan cel Nou de..l.a Suceava scrisă
jn limba slavă de Mitropolitul Grjgorie Ţamblac şi tradusă de Prea Sf. Sa Episcop
Melchisedec. p. 163-174
73 C. Esarcu, Moldova şi Valilh1a Sumarul documentelor păstrate jn Arhiva
Generală a Venetiei. Sena I, p. 176-208
74. Gr G . Tocilescu, Documente inedite privitoare la Istoria Română . Colectiunea
Doamnei Rudeanu născută Marghiloman (1). p. 209-235
75. Gr G Tocilescu. Câteva acte privitoare la haiducul Iancu Jjanul p. 236-240
76 Gr.G Tocilescu. Studii critice asupra cronicilor române. Cum şunt publicate
cronicile române, p. 241-288
77. A.O. Xenopol, Teoria lui R6sler. Slud1i asupra stăruintej Românilor în Dacia
Tra!ană (1) (Urmare), p 289-297
78 I C. Georgian , încercare asupra metodei în istorie, p. 298-326
79. Gr.G Tocilescu, Stihuri asuora venirii nemtilor in Bucureşti şi asupra pieri rii
voevodului Hangerli De un anonim. p. 327-332
80. C O. Aricescu, Încâ o orobă despre neorânduielile zaveraiilor de la 1821, p. 332334
81 Dr M. Gaster, Legende iriedlte. Viata Sf-ului Alexie omul lui Dumnezeu, p 335352
82 C. Esarcu, Moldova şi Valachia Ol Sumarul documentelor păstrate jn Arhiva
Generală a Venet1ei. Facut de d.C. Esarcu Seria I. Scrisori de ale Baliilor Veoetier.i din
Constantinopol, p. 353-370
83. G.Oem. Teodorescu, Literatura populară. Colecţia G.Dem. Teodorescu. p. 371 381
84 Episcop Melchisedec, O rugăciune-vrajă, p. 381-385
85. Aron Prijbean. Pescântece. şuperstitiuni şi poezii populare din plaiul Prahova.
p. 384-391
86 N.D Popescu. Balada Corbea p 392-400
Volumul IV 1885
87. Mihail C. Soutzo, Etalons ponderau x pnmitifs et lingots moneta1re, p. 402-463
88. Gr.G. Tocilescu, Studii critice asupra cronicilor române. p. 464-500
89. Episcop Melchisedec. O excursjune jn Bulgaria, p. 501-532
90. B.P. Haşdeu, Alun alună şi derjyatele, p. 632-642
91. Gr.G. Tocilescu, Documente inedjte privitoare la Istoria Română, Un autograf al
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române.

125. B.P. Haşdeu , Anonymus Lughosiensis. Cel mai vechiu dlctionar al limbii
manuscrisul din Biblioteca Universitătii din Pesta, p. 1-48
126. Teodor T. Burada, Cercetăd asupra muzicii ostăşeşti la Români. p. 49-71
127. Grigore Creţu. O nouă etimologie a numeralului românesc v (din lat. ullam), p.

după

72-88
128 Zilot Românul, Din scrierile inedite ale lui Zilol Românul. Jalnica cântare a lui
lilo!,

p. 89-115
129. Alexandru Papadopol Calimach, Dare de seamă despre câteva cărti vechi. p.

116-133

130 Theodor T Burada, Biserica Sfântul Gheorahe din oraşul Hârlău zidită de
cel Mare, p. 134-143
131 Episcop Melct1isedec, O colină din Moldova, p 143-144
132. Gr. Creţu, Codicele Voronetean cu un vocabular şi studiu asupra lui de I. al lui
G Sbiera. p. 145-158
133. L. Şăineanu . Ielele-Dânsele-Vântoasele-Şoimanele-Frumoasele-Măiestrele
' lilosltvele-Zânele. Studiu de mitologie comparată, p. 159-210
Ştefan

~supra

134. L. Săineanu28, încercare asupra Semasiologiei limbii române. Studii istorice
tranzatjunii sensurilor, p. 211-467

Volumul vn29 Fascjcola I. 1893
135 V.A. Urechia, Pin istoria secolului XVII. 1665-1700, p. 1-33
136. Traugott Tamm, Situaţia geografică a României în lume. Neber die
W<Jllstel!ung Rumănjen s, p 34-67 (text bilingy, român şi german)
137 Aurelian Candrea, Câteva substrate latine vulgare, p. 68-96
138. Mihail C Soutzo. Essaj de restitulion des systemes monetaires Macedonjens
ges rois Philippe et Alexandre et du systeme monetaire egiplien de Ptolemee Soter. p. 97114
139. Mihail Canlanu, Din Psihologia populară. Descântece. Farmece şi Vrzjă. p.
115-191
140. George Popa. Poezia populară la Români, p. 192-228
141 . Ilie Gherghel, Năvala ungurilor asupra cetăţii Constantinopol la 934, p. 229-

235
142. Emil M . Teodorescu, Obiectele Muzeului din Odessa referitoare la trecutul
României. p. 236-240
Volumul v1130, Fascicola 11. 1894
143. Gr.G. Tocllescu, Monument Triumphal de l'Empereut-Traian a Adam-K!issi
IDobroudja/ et la ville de Tropaeum Trajani). p. 241-253
144 Grigore G . Tocilescu, Nouvelles recherches sur le Monument de Tropaeum, p.
254-259
145. Grigore G. Tocilescu, Monumentul triumfal al Iul Traian de la Adam-Klissi, p.

260-300
146. Bonifaciu Florescu Idealul lui Bălcescu, p. 301-323
147 G.I. lonescu-Gion, Din istoria si comerţul Braşovului la începutul secolului XVI,
p 324-333
148. M Gaster31 , Alexandria din Bucovina publicată pentru întâia oară, p. 334-366
149 xxx• Documente inedite privitoare la Istoria Românilor, p. 367-385 (două
comunicate de A.O. Xenopol. p. 383-385).
150. A.O. Xenopol, Cel maj vechi episcop român din Transilvama (Ioan de Capha),
p. 386-389
151 . George Popa, Insula şeroilor, p. 390-416
152. Gr.G. Tocilescu, Balade populare. Auzite în mănăstirea Horezyluj <Vâlcea) de
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la Oprea Drăgan Cantorul, p. 417-427
153. Sofroniu Liuba Marcu. Căpcânii adecă Tătarii. Traditiunj pooorane, p

428-432

Volumul V III. 190232
154. xxx Statutele „Societătii Istorice Române", p. IJl-Vll
155. xxx, .6i.!:sw.I Societăti1 Membrii Comjtetului. Membrii Societătii. Membri a~tiv1. p
VIII-IX
156. C. Protopopescu-Argeş. Preşedentia S ocietătii Istorice Române. Tablou
rezumativ al lucrărilor Societăţii. cu incepere de la 5 mai 1901, când s-a constjtujt Societatea
şi până la 27 iunie 1901 . p XII-XXI

157. Xx>'· Societatea Istorică Român~. p. 3-7
158. Gr.G Tocilescu O carte de aforisme de acJrr 2000 dP. ani. p 8-49
159. Nicol:ie Densuşianu, Chineslatul Familiei Băsărabă din Tara Hateoului, p 5G.
73

160. I fonescu-Gion Boerii Cra1oveşt1, p. 74-79
161. Ilie Bărbulescu. Affahetul chirilic în textele rornânes\\ din al XVI
legătura cu monumentele slave si româno-slave chirilice, p.

şi XVII ve;ici~

80-99

162. Gr G Tocilescu Un!@gment de cronică assynană. S~r..olul IX BC. in MNA.

100-105
163. Gr.G. Tocilescu,

n

o mscriptie h1erog!tficâ pe un sarcofag eaiotean in MNti. p

106-109
164 NI Apostolescu Schillll Triyafe..a, p 110-'16
165. Ilie Nicolescu. Familia Golescu, p. 117-136
166 S.FI Marian. Stânienelul, p. 137 140
167. SFI Marian, 1fil<rimioara

p

141-146

168. M.G. Gofbanu. Europa si CbestillneaAustde! (recenzie) p. 147-149
militara.

169. Generalul C.I. Brătianu. În;;emoătatea jstoriei nationale orntru instrucyunea
p 151 169
170 Nic. Densuşianu R<)zboiul lui Stefan cel Mare după istoricii poloni Otugosz ~1

.Q!:Qm.fil. p. 170 208

171 Ilie Btirbulescu, Alfabetul chirilic jn textele române din ~I XVI ş1 al XVII veac io
cu monumentele slave ş1 ro!"l'Jc!l"o-slave=chinlice, p. 209-223
172. Gr G Tocilescu Sur quelgyes monuments antigues du Musee de Bur.arest.
Comrnunication lue a l'Acadernie des lnscriptions el Bellc-Letlre de Paris. seaonce du 23
Novembre 1900 p. 226-241
17:3. N.I Apostolescu. Frunzj verde! p. 242-252
174. Elle Nicolescu, Familia Golescu, p. 253-267
175. Gr.G Tocilesc,u, Oouă statui antice din Micia34 p. 259-273
legătură

176. Grigore Goilav Stat:Jtele Asociatiuni1 MmorilQr din Suceava, p. 274-276
177 El!e Nicolesc1J pe la Academia Romflna35 - (cronică). p. 277-284

178. xxx, Recenzii s1 Notlte Bibliografice p. 285-296
179. N Mciteescu-Movifă, Din literatura popul~r3 - Povestea Ilenei Cosânzer-e p
296-30<)

180. S Florea-Marian Sita Ielelor p 310-316
181 . S. Florea Marian , Lacusta. p. 31 7-319
î 32. C. Protop op escu-Argeş, Tablou rezumativ al
Romane de la 2 feb si oână la 1 iulie 1902. p 320-324
Volumul IX. 1903

lucrărilor Societâ!li

Istorice

183. Gr.G. Tocilescu, Câteva monumente epjgrafice descoperite în România. pag

3-83
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184. Ilie Barbulescu O danie a lui Vasile Lupu mănăstirii Lepovina din Croatia şi
ale Principatelor Române cu Croatia. p. 84-126
185 N.I Apostolescu, Originalitate, p 127-139
186 Dr. Em. Grigorov1tza, Studii Gotice. I Etnologia regiunilor daco-scite la venirea
golilor, p. 140-147
187. M. Dimitrescu, O nouă orientare a studiilor istorice în Germania, p. 139-160
188 Gr. Cretzu. Câteva etimologii românesti. Răspuns Domnului Ovidiu
Densusianu, p. 161-192
189. Elie Nicolescu, Miloş Vodă, p. 193-199
190 Ehe Nicolescu, Din descendenta „Cra1oveştilor". p. 200-212
191. St.O. Grecianu, Contele Nicolae Rosetti. p 213-245
192. N l . Apostolescu, Ritm si măsură. p 246-266
193. Gr. G. Tocilescu, Fouilles d Axiooolis, p. 267-275
194 G Tafrali, Un manuscris necunoscut al lui Naum Râmniceanu, p. 276-283
195 C. Protopopescu-Argeş, Preşedinţia Societătii Istorice Române. Tablou
rezumativ al lucrărilor societătii de la 19 iynie 1902 şi până la 16 ianuarie 1903, p. 284-288
vechile

legături

Jlolumul x37, 'J 909

196. xxx Societatea Istorică Română38, p. 1-11
197 General P V

Năsturel .

Originea boierilor Nâsturel. Studiu istorroo-oenealogic.

p. 1-25
198. I. Tanoviceanu, începuturile ceasornicăriei în Moldova. p. 26-32
199. l.C. Filitti, Jurnale inedite alP Adunării Obşteşti Extraordinare de revizuire a
Regulamentului Organic al Moldovei. p. 33-41
200. Al. T. Dumitrescu, Legăturile de vasalitate dintre Principatele Române şi
Imperiul Otoman p 42-52
·
201 . l.B. Bobescu, Curtea Domnească Garda Domnească şi ridicarea la ranguri!~
boiereşti înainte de Regulamentul Organic (sub domnii fanarioti), p. 53-57
202. l.P.C„ Cromatica lui Daniile Paoonski, p. 58-62
203 Emil Staicu, Note si impresii cu privire la Tara Lylivej, p 63-69
204 Ioan Antonovici. Un manuscris din Mănăstirea Pângăraţ1. 1udetul Neamtului, p.
70-76.
205 Şt Nicolescu, Documente istorice cu privire 1a Radu Vodă (!a la Afumat1 sau
Radu Vodă cel Viteaz (1522-1529). p 77-86
206 Y. Despre Monymeotele de la Adamklissi si diferite oărerji asupra lor.
Rezumatul Comunicării d-lui Gr.G. Tocilescu, făcută în şedinta de la 27 martie 1906 a
Academiei Române, p. 87-105
207. Şt. Popescu, Contributii la studiul istoriei artei nationale, p 106-124
208. G. Ionescu, Tipografia de la Episcopia Buzăului. p. 125-139
209. xxx, Reviste şi ziare, p. 140-141
210. C. Protopopescu-Argeş, Preşedintia Societătii Istorice Române. Extrase din
procesele verbale ale şedintelor Societalii de la 22 mai 1903 până la 20 Iunie 1904 şi de la 6
decembrie 1908 până la 18 martie 1909, p 142-172
211. Gr G T , George I Lahovari (necrolog), p. 177-179
212 Em. E. Kretzulescu. Lamurjn şi întreceri cu pnvire la familia lui Mihai Vodă
Viteazul (sept 1593-8 august 1600), p. 181-190
213 Michel C. Soutzo, Les origines assyro-chaldeennes des poids romains.
Commuotcalion faite au Congres lnternational d'Archeologle du Cairo, Section VI
(Numismatiguel. p. 192-199
214. General P.V. Nă sturel. lstorjcul leagănului Năstureilor (Hăraşti. Hierăşti.
Flerăştn . sud Elhov (Ilfov). p. 200-232
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215. Gr. Goilav, Armenii ca întemeietori de orase i n partea de

răsărit a Europei. p

233-251
216. Gr.G. Tocilescu, Fosilles dans la Bas-Oanube, p. 252-257
217. Sp Popescu, Observaţiuni critice asupra bisericii din Bălteai, p. 258-264
218. Şt. Nicolaescu, Diaconul Coresi şi familia sa, p. 265-291
219 C.M. Ciocazan, Despre invătământul istoriei jn şcoalele noastre, p. 292-308
220. Em. Grigorovitza, Studii gotice (continuare), p. 309-313
221. Ion B. Bobescu, Mecanismul de guyernare al Tării Românesti înainte de
Regulamentul Organic, p. 314-323
222. AJ.T. Dumitrescu, Actele pietrarilor din Vâlcea. Vlădica Climenl al Râmnicului
Note si Excerpte, p. 324-328
223. G. Ionescu, lJpografia Episcopiei de la Râmnicul Vâlcea, p. 329-353
224. M. Dimitrescu, Studiul istoriei in învătământul secundar, p. 354-360
225. N.I. Apostolescu, Studiul limbii române la Paris, p. 361-362
226. O. Tafrali, Colectiunea creştină şi bizanti n ă a Scoalei de Hautes - Etudes din
Paris si studiul monumentelor noastre. p. 363-368
227. Sp. Popescu, Mânăstirile şi bisericile întemeiate de Stefan cel Mare voevod, p.

369-371
228. Emil Faguet, Les romantiaues rrancais et la Roumanie, p. 372-375
229. AT.O., Reviste si ziare, p. 376-377
230. C. Protopopescu-Argeş, Preşedintia Societătii Istorice Române. Extrase dtr
procesele-yerbale ale sedintelor Societătii de la 15 aprilie 1909 până la 20 iunie 1909, p. 378
Volumul x139..1.fil.Q
231. XxX, Gngocje G, Tocilescu l26 octombrie 1850 - 17 septeribrie 19091
Necrolog, p. 7-14
232. XxX, Lucrările lui Grigone G. Tocilescu , p. 15-16
233. Em. E. Kretzulescu, Codex Kretzulescu, p. 17-36
234. General P.V Năsturel, Genealogia Năstureilor. p. 37-71
235. Ion Peretz, Pravila de la Govora, p. 72-95
236. Gr. Creţu, Tipografiile din Bucureşti de la 1678-1860. Forme patroni masm1
cilindrice. date, p.96-97
237. Şt. Nicoleascu. Letopiseţul Tării Românesti, p. 97-186
238. Z.C. Arbure, Despre averea familiei Cantemir jn Rusia, p. 187-188
239. General P.V. Năstu rel, Antichităti de la Reşca, p. 189-191
240. Ioan C. Filitti, Documente din epoca regulamentară, p 192-201
241. G.Popa-Lisseanu, Carmina Valachia Horas et Kloskae, p. 202-207
242. G. Ionescu, Institutul „ALBINA" din laşi. p 208-229
243. V.L , +Dr. Augustin Bunea (Necrolog), p. 230-232
244. Em.E. Kretzulescu. Regele Carol I al României. Cuvântări şi Scrieri. Tom 1-111,
Buc., 1903, Ed. Acad. Române (Dare de seamă), p. 232-240
245. xxx, Preşedjntia Societăţii Istorice Române. Extrase din procesele-verbale ale
şedi ntelor Societătii. de la 20 iunie 1909 pâ nă la 3 decembrie 1909, p. 250-253
246. xxx, Materiile publicate în RIAF de la anul 1882, data înfiintării şi până la 1909.
p. 254-261
247. Em. E. Kretzulescu, Codex Kreţzulescu , p. 265-281
248. General P.V. Năsturel, Genealogia Năstu reilor, p. 282-330 •
249. C.M. Kog ă ln icean u , Cercetă ri critice cu privire la Istoria Românilor, .Vlad I
Voeyodul Basarabiei" 1396-1397, p. 331 -333
250. N. Bă nescu, Moştenirea lui T. Vladimirescu. p. 334-339
251. N.1. Apostolescu, O carte a lui Bălcescu. p. 340-346
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252. Şt Nicolaescu. Letooisetul Ţării Româneşti. p. 347-356
253. N.1. Apostolescu. Din viaţa lui Tocilescu. p. 356-361
254. AT. Dumitrescu, Excursiuni istorice, p 363-381
255-256. xxx, Săpăturile de la Cucuten! (Sub titlul acesta. d-l Hubert Schmidt,
conducătorul săpăturilor de la Cucuteni publică in ziarul Bukarester Tagblatt următorul'
raport) (traducere de V.L ). p 381-386
257. General P.V. Năsturel, Biserici şi Mănăstiri din Oltenia, p. 387-391
258. Ion Pereu, Pravila de la Govora. p. 392-408
259. Al T Dumitrescu, Despre oraşul Floci, p. 409-438
260. N I. Apostolescu, O recenzie a D-lui Weigand. p. 439-443
261 G Giuglea, Psaltirea Voroneteană, p. 444-467
262. xxx. Dări de seamă (Recenzii), p. 459-483

263. xxx, Societatea

Istorică Română.

Proces-verbal Nr, 59, p. 484-485

Volumul XII. Partea 1-a. 1911
264. C. Sărăţeanu, Din trecutul Teatrului National, p. 1-6
265. General PV. Năsturel, Genealogia Năstureilor, p. 7-43
266 Const. Kogălniceanu, Alexandru li ziş Aldea. Domnul Tării Româneşti. 1431,

1432-1435, p. 44-51
267 Em.E. Kretzulescu, Codex Kretzulescv. p. 52-88
268. N I. Apostolescu, Bălcescu şt .Cântarea României'. p. 89-98
269. Gr.Goilav, Bisericile armene de prin Unie Române, p. 99-112
270 I. Popescu-Bajenaru. Un schit istoric în Codrul Vlăsiei. Schitul Bălteanu şi
yecmatătile, p 113-144
271. xxx Săpaturile de la Cucytem Confennta tinută la Societatea Antropologicâ
din Berlin (Raport trimis ziarului Bukares[er Tagblatt. 149, 1911) (Traducere V.I.), p. 145-147
272 I B Bobescu. Influenta culturii oreceşli în Princjpatele Române. înainte de
Rea Oraanlc, p 148-151
273. Dionise Olinescu, O carte veche germană despre România, p. 152-156
274. lsidor leşan. Despre originea cuvântului „Bosnia", p 157-177
275. Ion Peretz, Pravila de la Govora, p. 178-193
276. G Giuglea. Psaltirea Voroneteană, p 194-209
277. NJ Apostolescu. Pe Valea Argeşului, p 210-216
278. Şt. Nicolaescu, DocuMente de la Mihai Vodă Viteazul ca domn al Tăn1
Româneşti. al Ardealului şi al Moldovei - 1600, p. 217-243
Volumul XII. partea 11-a. 1912
279. I Tanoviceanu, Pagini dm istoria domniei lui Cuza Vodă, p. 249-267
280 General P. V Năsturel, Biserici. Mănăstiri şi Schilurj din Oltenia. p. 268-333
281. Em.E. Kretzulescu. Săpăturile de la Reşca (1911 l. p. 334-356
282. Al.T. Dumitrescu, Ler împărat. p. 357-395
283. G.G. Burghele, înainte de convocarea Divanurilor AD-HOC, p. 396-402
284 Sp. Cegăneanu, Câteva chestiuni de Arhitectură B1sericeascâ, p 403-413
285 Andrei Rădulescu. Din judecătile moşnenilor vulturern p. 414-420
286. I. Popescu-Băjenaru. Şjj)jtul Bălteni şi yecinătătil~. p. 421-444
287 lsidor leşan, Despre originea cuvântului .Bosnia", p. 445-456
288 Gr Goilav Bisericile armene de prin Tărlle Române, p. 457-466
289 Ion Peretz, Pravila de la Govora. p. 467-474
290. G Giuglea. Psaltirea Voroneteană, p. 475-487
291 . xxx. Dări de seamă. Recenzii. p. 488-508

292. xxx. Societatea istorică

Română.

Proces-Verbal Nr. 60, p. 509-511
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Volumul Xlll.1912
293. I. Tanoviceanu, Pagini din domnia lui Cuza Vodă. p. 3-23
294. N.I. Apostolescu, Hasdeu si Tocilescu. p. 24-25
295. General P.V. Năsturel, Genealogia Năstureilor, p. 46-90
296. Colonel Se. Panaitescu, Din istoria fortificatiilor, p 91-01
297. C. Kogăln icean u , Capitalele si întinderea Moldovei sub orimii voievozi, p. 102

112

298. Alex. Sturdza, Rasa românească din punctul de vedere antropologic şi
etnografic. p. 113-117
299. Iulia Marinescu, Documente privitoare la aranita dintre Ţara Românească şj
Ungaria, p. 118-128
300. G Ionescu, Ttpografiaîn Sibiu, p. 129-153
301 Gr. Goilav, Bisericile armene de prin Ţările Române, p. 154-167
302. lsidor leşan , Despre origjnea cuvântului. Bosnia", p 168-173
303. I. Popescu-Băjenaru, Sch!tul Bălteni şi vecinătătile. p. 174-225
304. I. Minea, Românii înainte de 1222. Noi contrlbutiuni. p. 226-233
305. I. Dragomirescu, Ideile ş1 faptele lui B.P. Haşdeu, p. 234-277
306. Gh. Alexiei. Material de ljmbă djn „Codicele de Petrova", p 278-293
307. D.Z. Furnica, Documente de colectia D.l- Furnică, p 294-304
308. Al. T. Dumitrescu. Ler îmoărat p 305-381
309. C V. Obedeanu, Lista banilor Olteniei de la început până la desf1intare, p 382·
384
310 xxx.

Dări

de

seamă.

Recenzii. p. 385-391

311. xxx, Societatea Istorică Român#il. Proces-Verbal Nr. 61 , p. 393.39441
Grigore Tocilescu et „Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie" (1882-1909)
(Resume)
L'auteur presente l'autorite scientiphique de Grigore Tocilescu, fondateur de la
publication Revista pentru Istorie, Arheologie si Filologie. parue entre 1882-1909.
Les dernieres annees de son existence, partiellement pendanl la vie de Gr
Tocilescu, la revue fut editee sous !'egide la Societe H1stor1gue Roumame.

Note
1. Omagiu lui Gr. Tocilescu {Biografie şi articole), Buc 1900
2. Gngorie G. Tocilescu (26 octombrie 1850 - 17 septembrie 1909) în Revista oentru Istorie.
Arheologie şi Filologie, XI, 1, Bucureşti , 1910. p. 7-14 (în continuare se va nota RIAF)
3. Lucrările lui Griqorie G. Tocilescu. în RIAF XI, 1. 1910, p 15-16
4. g,_ Principele Dimitrie Cantemir, Hronjcul yechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, publjcat sub
auspiciile Academiei Române. de pre originalul manuscriptului autorului. I. Buc . 1901 , rod al
cercetărilor sale in bibliotecile şi arhivele din Rusia
5 . .Qf. M aterialuri folklorisllce culese şi publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor şj
învătământului public prin îngrijirea lui Gr. Tocilescu, 1-111, Buc„ 1900
6. Istoria română pentru clasele primare şi secundare, Buc. , 1885; Manual de istorie română
pentru şcoalele primare şi secundare, Buc„ 1886; Istoria română pentru şcoalele primare de
ambe sexe, Buc., 1887; Istoria română pentru şcoalele primare, Buc., 1889; Istoria română
cu naratiuni. întrebări si rezumate, Buc , 1890; Manual de istorie română pentru şcoalele
secundare de ambe sexe, Buc„ 1894; Manual de Istoria Românilor pentru şcoalele
secundare de ambe sexe, Buc., 1899, 19002; Manual de Istoria Românilor pentru clasa IV

gimnazială, Buc„ 1904; 19092.
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7. Gr. Tocilescu, Doi istorici G. Panu şi P. Cemătescu. Schite critice. Buc., 1874
8. Gr. Tocilescu, I. Bogdan, Cronice inedite. Raport prezentat Academiei Române, Buc.,
1896
9. Gr. Tocilescu, E. Brote. Cheştiuoea română in Transilvania şi Ungaria. Raport prezentat
Academiei Române, Buc., 1896
10. R. Vulpe, Un pionnier des scieoces archeologigues en Roumaoje: Grjqorje G. Tocilescu
.!.JW.:19.Q.fil. in Dacia, N.S., III, 1959, p. 610

11. O. Tudor, Oltenia romanil3, Buc., p. 16-17
12. C. Preda, Grigore Tocilescu, in Enciclopedia Istoriografiei Româneşti, Buc., p. 326, ~
13. Al Barnea, I. Barnea, Ioana Bogdan-Cătăniciu . Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Gh.
Papuc, Tropaeum Traiani. I, Cetatea, Buc., 1978
14. Qt. Mihai Sâmpetru, Oraşe ş1 cetăţi romane târzii la Dunărea de Joş, Buc., 1994
15. I. Barnea, Cuvânt jnajnte. in Al. Barnea, Ioana Bcgdan-Cătăniciu, Monica Mărgineanu
Cârstoiu, Gh. Papuc, Tropaeum Trajanj, I, Cetatea, Buc. , 1978, p. 7.
16. Ero E. Kretzulescu. Către cjtllorj, în RIAF, XI, 1, 191 O, p. 3-4
17. N.I. Apostolescu, Din viatall.!.LIQ.ml~. în RIAF, XI, 2, 1910, p. 357-358
18. .Qf.B.IAE, XI, 2, 1910, p. 360 n..1 semnată de N.IA şi A.T.D.
19.J;i şi N.T. Apostolescu, J::l..aş.deu şi Tocilescu, in RIAF, XIII , 1-2, 1912, p. 24-25, unde este
reprodusă epigrama pe care poetul Radu D..B~ i-a dedicat-o lui Gr. Tocilescu când
împlinea 50 de ani:
.Duşmanii' ncearcă să te sape,
Dar tu, arheolog, petreci,
Ştiind că marmura săpată
Vorbeşte de ce-ai fost, pe veci" (~. şi R.R. Rosetti), în Lui Grigore G. Tocilescu.
Omagiu Dedicajie, p. 2, col. 2)
20. C.C. Giurescu, Cinci ani şi dQyă 1unj jn oenitenciarul din Sighet <Z mai 1950-5 iulie 1955),
Buc„ 1994, p. 161-193
21 . P Teodor, Din gândirea materialist-jsto.rkA românească {1921-1944), Buc., 1972, p. 49228
22. Pe pagina de gardă se specifică: apare sub Direcţiunea lui Gregoriu G. Tocilescu,
Profesor la Universitate. Director al Muzeului de Antichităţi, Buc., 1882, Tipografia Academiei
Române. Str. Academiei, nr. 26
23. Pe pagina de gardă se specifică: RIAF. sub Direcţiunea lui Gregoriu G . Tocilescu,
Profesor la Universitate - Director al Muzeului de Antichităţi, Buc. , 1883, Tipografia
Academiei Române, Str. Academiei, Nr. 26
24 E!AE. li , 1883, p. 193 .statul român, oe consideră pe amândoi nevrednici de a vorbi
despre limba română şi cele romanice la Universităţile sale şi trimite tineri ca să înveţe mai
zdravăn decât noi şi apoi să creeze asemenea catedre, cel puţin aşa am auzit pe aice. Vom
putea noi să lucrăm ori cât de mult şi ori cât de bine, cine are să se intereseze de un evreu
şi de un moldovean?!"
25. Qt.. P. Hunfalvy, Pie Rymănen und jhre Ansprycbe, Wien und Tescheo, 1883, p. 283.
26. B.IAE.. III, 1884, cu precizarea, pe pagina de gardă: sub direcţiunea lui Gregoriu G.
Tocilescu, Buc., 1884, Tipografia Academiei Române, Str. Academiei, 26
27. BIAE. VI, 1891 , cu precizarea că a fost tipărit în Tipografia Curţjj Regale, F. GObl and Fu,
Pasajul Român, Nr. 12
28. BJAE, VI, 1891 , p. 211-467. Atragem atenţia asupra următoarelor paragrafe (p. 233-260)
din amplul şi documentatul studiu al lui L. Săineanu: 11 1 . Creştinismul sj limba; 112.
Iermlnologja creştină la români: I. Biserica; li. învăţătura creştină, cu elemente ce pot şi
trebuie să Intereseze pe cercetătorul român sau străin care se apleacă asupea acestor
importante probleme din istoria poporului nostru.
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29. În Pretata, semnată de Gr. G. Tocilescu, care însoţeşte volumul VII (se publicaseră !'.fill! 6
volume, între 1882-1892, deşi ideal Gr. G. Tocilescu ar fi dorit 2 pe an, în totaf 20 de volume
în cei 1O ani) precizează: . De astă dată cel puţin , soarta Revistei pare a fi mai asigurată·
librăria Socee a luat asupra şi editarea ei, iar un număr de subscripturi garantează o parte
din cheltuielile tiparului (Bucureşti , 15 noiembrie 1893)".
30. RIAF, VII, li, 1894, pe pagina de gardă se specifică că a apărut în Stabilimentul Grafic
I.V. Socecu, Str. Berzei, 59.
31 . Lucrarea este trimisă de M. Gaster din Lonclra-1893; deci şi după „plecarea• sa din
România Gr. Tocilescu continuă sa-i publice cu aci;aşi promptitudine lucrările marelui savant
londonez acum.
32. RIAF, VIII, 1902, pe pagina de gardă se specifică că revista este „oraan a Societătii
Istorice Române", şi apare .sub Direc~unea lui Gngorie G. Tocilescu, membru al Academiei
Române, profesor la Universitate", împreună cu .Comitetul de redacţiune: Nic. Densuşianu,
G.I. lonescu-Gion, N. Petraşcu, Ilie Bărbulescu, N.I. Apostolescu• şi tipărită în .Tipografia
Corpului Didactic" C. l spăşescu şi G. Brătănescu, Str. Academiei, 30.
33. RIAF, VIII, 1902, Societatea Istorică Română: Preşedinte- G.I. Lahovari; Vicepreşedinţi
- Gr.G. Tocilescu, N. Densuşianu; Secretar - G. lonescu-Gîon; membri - Th. Agulleti, Ilie
Bărbulescu; General G.I. Brătianu, M. Calfoianu, N. Gabrielescu, I. Grădişteanu , N. Ionescu,
Gr. Lahovari, N. Lăcusteanu , G.O. Mirea, C. Panaitescu, N. Petraşcu , N. Quintescu, Buc„ 1
mai 1902"
34. Publicate în urma studierii lor cu ocazia excursiei istorico-arheologice efectuate in
Transilvania - Ulpia Traiana şi Micia - de către Societatea Istorică Română , în iunie 1902.
Publicarea se face cu avizul deţinătorului de atunci a celor două lucrări romane - Geza Kun.
35. EJAE, VIII, 1902, p. 281-282, se publică scrisoarea Academiei din Berlin adresată lui
Grigore Tocilescu, pentru aportul epigrafie adus la redactarea CIL - III - Supplement:
.Academia Prusiană de Ştiinţe din Berlin. Prea Onorate Domn, Subsemnaţii , însărcinaţi de
către Regala Academie Prusiană de Ştiinţe cu publicarea volumului Supplement la
INSCRIPTIONIS ORIENTIS ET ILLYRICI LATINAE, vă trimitem odată cu aceasta. conform
hotărârii luate de Academie, un exemplar din marea şi laborioasa operă . Aveţi să regăsiţi
intrânsa o bună parte din descoperirile şi cercetările proprii ale Domniei Voastre. Moesia de
Jos romană , care nici că figura la apariţiunea volumului capital (în 1873), acum e
reprezentată în acest Supplement printr-un larg şir de monumente epigrafice în parte foarte
însemnate. De cel mai mare număr din aceste inscripţii numele Domniei-Voastre este legat.
Pe lângă aceasta noi am avut în multe rânduri ocasiunea de a constata graba şi
promptitudinea deosebită cu care Domnia Voastră ne-aţi făcut îndată accesibile noile
descoperiri.
Binevoiţi a recunoaşte în acea stă trimitere a operei recunoştinţa Academiei pentru
acest viguros sprijin al Domniei Voastre, precum şi recunoştinţa personală a editorilor operei.
Totodată nutrim speranţa că marele şi însemnatul domeniu recâştigat astfel prin
Dumneavoastră pentru ştiinţă, va putea să se bucure şi mai departe de aceeaşi îngrijire ca
şi până acum. Berlin şi Heidelberg, în iunie 1902. Th . Mommson , Otto Hirschfeld, A.V.
Domaszewski".
36. RIAF, X, 1903, volum tipărit în Tipografia „Universita ră" , Str. Academiei, 30.
37. RIAF, X, 1909, este ultimul volum publicat de Gr. Tocilescu. Pe pagina de gardă se
menţionează: RIAF organ al Societăţii Istorice Române sub direcţiunea lui Gr.G. Tocilescu,
membru al Academiei Române, Profesor la Universitate, ajutat de Comitetul de redacţie ales
de Societate. Publicat la . Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, Str. Doamnei, 16".
38. De menţionat o schimbare: Gr. Tocilescu devenise Secretar General al Societăţii Istorice
Române. Printre cei 15 membri ai Comitetului, este menţionat şi istoricul C. Giurescu
39. B!AE. XI, 1910, pe pagina de gardă se specifică: .organ al Societăţii Istorice Române.
Director-Proprietar Em.E. Kretzulescu, Preşedintele Societăvi Istorice Române, ajutat de
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Comitetul de redacţiune ales de Societate; apare la . Institutul de Artă Grafică Carol Gobl Sol.
St. Raridescu. Str. Doamnei, 16
40 . .B.IAE. XIII, 1-2, 1912, p. 394, se publică o chemare către membrii Societăţii Istorice
Române, pentru a trimite datele autobiografice „ce vor servi la alcătuirea Dicţionarului istoric
al Romanilor"
41 . Responsabilitatea asupra celor conţinute în prezentul studiu revine în întregime autorului
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A Szatmâri Evangelikus-reformâtus Felsobb
Leânyiskola es Tanit6n6-Kepz6intezet jegyzokonyvei,

1903-1909
K6nya Laszlo
A jegyzokOnyvek a tanări kar (a jegyz6kOnyvben: tanărkar) gyOlesein keszultek. Az
elso 1903 szeptember 8.-ân, az utols6 1909november13.-ân. A tanări kar havonta tartotta
gyOleset, amelyen foglalkozott az iskola megszervezesevel, a tananyag beosztăsăval, a
tank6nyvek kivâlasztăsâval (măr akkor volt alternativ oktatâs), a tanul6k megintesevel, a
vakaoi6k, az onnepsegek megszervezesevel.
A tanări kar gyUleseit az igazgat6tanâcs elnoke, az iskola igazgat6ja vezette. 19031909 kOzott Demjen Săndome Molnâr Ilona volt az igazgat6. Voltak idoszakok, amikor az
igazgat6tanăcs eln6ke az egyhâzmegye esperese, Biki Kâroly, vagy Szatmâmemeti vâros
polgărmestere, Vajai Kâro!y volt. Annak erdekeben, hogy az iskola nagyobb tâmogatâshoz
jusson, az igazgat6tanăcsba bevâlasztottâk a nagybănyai, a nagykârofyi es a măramarosi ugocsai reformătus egyhâzmegyek kepviseloit is.
Az itt bemutatott kotet jegyzokonyvei hat ev tevekenysegeit tokrozik. Az Ev.reformâtus Tanlt6n0-kepzointezet megindulâsât61 kezdOdik a konyv. Jegyz6konyvek azelott
is keszUltek, de a leveltârban ma nincsenek meg, ezert roviden bemutatom az iskola
tortenetet 1903-ig.
A Sz~tmări Ev.- reformâtus FelsObb Leânyiskola megalakulâsa.
Az iskola megalapităsânak gondolata eioszor az 1857 mărcius 18.-ân,
Szinervâlaljân tartott Nagybânyai Reformâtus Egyhâzmegye gyulesen merOll fel. Darvay
Ferenc, tanâcsbir6 elnokletevel terv-bizottsăg alakult. A Szatmămemeti Reformâtus Egyhâz
măr 1858-ban a celra adomânyozott 100 pengot, a Szatmâri Reformâtus Egyhăz pedig egy
hâzhelyet1.
Az iskola fenntartâsaira a bizottsâg azt ajânlotta, hogy az egyhâzmegyek minden
lelek utân szedjenek be egykrajcâros ad6t. A Szatmâri Egyhâzmegye be is szedte a râeso
810 pengot, azonban a măsik hărom egyhăzmegye nem mozdult. A bizottsâg es f61eg
Gy6rgy Lajos, a nemeti reformâtus felkesz, sokat buzgolkodott az iskolâert. Megprobâltak
alapitvănnyal efote remteni a penzt, azonban az 1848-as forradalom utăni onkeny
korOlmenyei kozott, ez sem hozott eredmenyt.
1862 januâr 26.-ân tartott kozos gyOlest a Szatmâri es a Nemeti Reformâtus
Egyhâz. A gyUlesen resztvetl Gyene Kâroly polgârmester îs. A jelenlevok elhatăroztâk a
reformâtus nonovelcio azonnali felâllltâsât Az iskola mukădeset Szatmârnemeti vâros
hat6săga evi 600 forinttal es tOzifăval tămogatta. A hatărozat hozatafban es annak
megval6sltâsâban a legjefentosebb szerepet Gyene Kâroly, a Szatmâri Reformâtus Egyhâz
fOgondnoka, Szatmârnemeti polgârmestere vâllalta. ezert az ut6kor ot tekintette az iskola
alapit6jânak, efetnagysâgu kepet az iskola tanări sz6bâjăban oriztek 1948-ig.
A szatmărnemet .Protestăns N6novelde" 1862 julius 1~n Indult meg, a Kisjenorol
meghivott, Latinăk Jânosne igazgatăsa alatt3.
Az intezet egy berhazban kezdte meg mOkodeset. A ket szatmârnemeti egyhâz
1868-ban hatârozza el, !iogy az intezetnek sajât epOletet haz letre. A Lâncos templom
melletti Ores telken kezdik meg az epitkezest. A szOgseges penzt adomânyokb61 gyOjtik
ossze. Az adomânyoz6k kozott volt a vă ros lakossâga, az ipartestoletek, a ket egyhâz, a
falvak lak6i es maga Ferenc J6zsef, osztrâk csâszâr es magyar kirâly 1800 forinttal. Az
osszegyOlt osszeg nem volt eleg ezert kolcsont kellett felvenni, amelyet majd a ket egyhâz
fag visszafizetni. 1873-ra keszolt el a diszes, egy emeletes epolet (ma a SOket-nema
gyermekek âltalânos iskolâja), amelyben a Nânovelde mellett helyet kapott az internâtus es
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a Szatmâri Reformâtus Egyhăz elemi leânyiskolâja4.
Az. 1886/87-es iskolai evtâl az iskola uj nevet kapott: . Hatosztâlyti Protestâns Fels5
Leânyiskola" lett. 1891-ben a Tiszântuli EgyhâzkerOlet 10.000 forint tokevel es 1.000 forint
evjâradekkal segelyezte meg az iskolât. 1892-ben a miniszterium a 4.100-as szămu
rendelettel nyilvânossâgi jogot adott az iskolânak, elismerve elsorendu fe lsobb
leânyiskolânak5.
A tanit6n6kâ 0zo Jetrehqzâsânak szOksâgszerOsege.
A reformatus egyl'lâzmegyei tanOgyi bizottsâg, a XIX szăzad vege tele, mind tobb
hibăt es hiânyt âllapitott mega reformâtus nepiskolâk mOkodese::>en. 1873-ban 89 tanit6b61
csak 68 volt kepesitett, ezek kozul is 11 oklevellel, 57 igazolvânnyal. 21 iskolâban kepesites
nâlkOli tanit6 mukodott a Szatmâri Reformâtus Egyhâzmegyeben6. Bâr megszabtăk a
hasznâlhat6 tankonyvek nevsorât, 1877-ben azi allapitjâk meg, hogy sok tanit6 tovâbbra is
az ertelem nelkiili magottatâsra tette a hangsulyt. Nem csoda, hiszen a tanitok kepzettsege
nagyon alacsony volt, sokan csak 2-3-4 ev gimnăziumot vegeztek. A tovâbbkepzeseken nem
vettek reszt, meg az egyhâzmegyei konyvtarat sem hasznaltăk7. Az 1890-es evekben
tovâbb nott a tanlt6 hiany. băr az âllam 1893-t61 300-400 forinttal hajland6 volt kiegeszfleni a
tanlt6 fizeteset8.
Szatmârnemetiben mt'.lkodott a R6mai Katolikus tanfl6n6-kepz0, ahova sok
reformâtus leânyt is befogadtak, azonban ott mar pârhuzamos osztâlyok mOkodtek nem
lehetett tovâbb boviteni a letszâmot9.
A Szatmârl Protestăns Tanit6n6kepz6 az 1903-1904-es iskolai evben indult. 1903
november 20.-ân a 67.436-os szâmu rendelettef nyilvânossăgi jogot kapott10.
Az. intezet 1903-1909 kOzOtt folytatott teyekenysege a jegyzâkonyvek tot<rebeo.
Szervezesi tudnival6k. 1903 szeptemberetâl beindult a tanit6nc5kepz6 elso
evtolyama, de tanări kara es igazgat6ja kozos a felsobb leânyiskolâJeval 1907-ig, amikor Biki
Kârolynak, a Szatmâri Reformâtus Egyhăzmegye esperesenek, az igazgat6tanâcs
elnokănek a javaslatăra, szelvâlasztjak a ket tanări kart, s csak az igazgat6, Demjen
Sândorne, Molnâr Ilona lesz kozos a kât intezmenyben. A ket tanări kar szetvâlasztâsa azt
jelentette, hogy kulon tanări gyOleseket tartottak, kOlon jegyzokonyveket irtak, kOlon vezettek
a tanulmânyi statisztikât11.
Az. intezetben mukodott az I-IV osztâlyos reformâtus gyakorl6 elemi iskola, az I-IV
osztâlyos fels6bb leâny iskola, amely 1909-tol ujb61 hat evfolyamos lett12.
Az iskolai munka megszervezese szempontjâb61 , a mai igazgat6k is, sokat
tanulhatnânak az akkori tapasztalatokb61. Napjainkban szeptember 15.-en, az evnyilo
napjân, meg a legtobb iskolâban sok tanszek nincs betOltve, igy nem lehet beszelni j6
kezdesr61. A jegyz6konyvek arr61 tanuskodnak, hogy a Reformâtus Tanit6n6kepzoben mar
az elso iskolai evben, tehât mâjusban megszabtâk a kovetkez5 evre ervenyes oktatăsi
tervet, a katedra beosztasokat, kineveztek az osztălyf6nokoket. Azt is megtudjuk, hogy az
igazgat6n6nek heti hat 6râja volt, a tobbi tanârnak heti 20-24 6ra, a vegzettseg es a tanitott
tantârgy szerint13.
•
Ugyanezt elmodhatom a tankonyv ellâtasr6l is. Ezelott szâz ewel iskolâinkban mâr
letezett az alternativ oktatâs. Az iskolâk az âprilisi tanări gyOleseken kivălasztottâk a
szerlntok legjobbnak itelt programokat es tankonyveket. Megrendeltek a kivâlasztott
tankOnyveket es segedeszkozoket. 1904-ben a francia szakos tanâr a tankonyv mellett
minden tanul6nak rendelt egy kotet La Fontaine âllatmeset14.
A tanitâsi evet ket felevre osztottâk, az els6 tartott szeptembertol - januărig, a
mâsodik pedig februârt61-juniusig. Az oktatâsi intezmenyek nagyfoku onkormănyzâsi joggal
rendelkeztek. lgy az evkozi szOnid6k idejet es idotartamat is ok hatâroztâk meg. Az eiso volt

https://biblioteca-digitala.ro

327
a szureti szunid6. amelynek

kiadăsa

a sz616 ereset61 fOgott. 1907-ben okt6ber 14-20 kozott

volt, 1909-ben pedig okt6ber 11-16 kozott volt a szureti vakăci615.
A karâcson yi sz0nid6 âltalâban ket hat volt, de 1907-be egy h6napra nott, mert
jârvânyos betegseg Otott ki a vârosban. Ugyancsak kenyszerszOnido volt vorh enyjârvăny
miatt 1909-ben, januâr-februâr h6napban 16.
A husveti es a pOnkosdi szOnido, minden evben, az Onnepekhez kapcsol6dva, mâsmas id6szakra estek. 1904-ben a hUsveti sz0nid6 tartott marcius 28-t61ăprilis 9-ig, a
pOnkosdi szOnido pedig mâjus 23 es 30 kOzott17_
A m6dszertani tevekenyseg jelentoseget es helyet az intezet munkajâban az
igazolja a legjobban, hogy minden felevben tartottak ki.ilon egy-egy .m6dszeres gyUlest".
amelyen uj tanitasi m6ctszereket mulattak be, beszeltek meg. Peldâul ..A tanit6i gyakorl6
k1kepzes m6dszertani elemzese". Bemutatta a gyakorl6 iskola vezetoje. Mas tanit6kepz6k
tapasztalata alapjân ekkor javasoljak es el is fogadjâk azt az ujitâst, hogy a szaktanârok
mintatanitâsi 6râkat tartsanak a novendekek elott, valamint vegyenek reszt a gyakorlati
oktatâsokon es rnC1ndjanak velemenyt azokr6118.
A gyakorl6 oktatâsra mindvegig nagy hangsulyt fektettek, az elso evesek karâ.csony
utănt61. a nagyobb diâkok egesz evben jartak hospitâlni. A gyakorl6 oktatâst a gyakorl6
iskola tanlt6i irânyitottâk. A legjobb tanltâsi m6dszerek elsajâtitâsâra kOlon tanfolyamokon
vettek reszt. A tanfolyamokr61 , a tanulmânyi kirândulâsokr61 hazatero nevel6k mindig
beszamoltak a kollegâknak egy . m6dszeres gyUlesen". 1907-tol alkalmaztak kOlon
m6dszertani tanârt, aki minta6răkat tartott es resztvett a gyakorl6oktatâsokon19. A tanitasi
m6dszerek jobb elsajătitâsa erdekeben, a negyedeves tanit6kepz6soket kethetente elvittek
a varos egy-egy iskolâj âba, aho! orâkat hallgattak, a gyakor16 iskola tanit6nâje es a
m6dszertan tanâr irânyitâsâval.
A gyakorl6 iskolât ellenorzo tanfelOgyelok altalăban j6 eredmenyeket tapasztaltak.
1906-ban ezt irtâk a jegyzokonyvbe: „peldâs rendet es tisztasâgot tapasztaltam.„ A tanul6k
minden tantargyb61 batran es dicseretesen feleltek. A lâtottak es hallottak feletti etismero
koszl>netemnek adtam kifejezest. Gâlffy Lajos kirâlyi helyettes tanfel0gyelo"20.
Volt olyan 6ra is. amelyet a tanfelOgyelo unalmasnak tartott, aho! megbirâlta a
tanrt6n6jel01tet, hogy nem tartotta be a m6dszertani eloirâsokat. javasolta a m6dszerek
javitâsât. Figyelmeztetetl, hogy az eloadâs legyen erdekes, vâltozatos, vilâgos, hogy a
tanul6k hamar megertsek. Rogziteskor tObb tanul6val keU elmondatni az uj ismereteket, igy
a tanul6k mar az iskolâban elsajâtitjak azokat. Az igazgat6n6. a tanitasi gyakorlatok
jobbâteteleert. azerl, hogy a tanul6k torekedjenek a minnel văltozatosabb m6dszerek
alkalmazâsâra, felajănlotta, hogy a legjobb 6râkat tart6 novendâknek, az ev vegen 10
korona jutalmat ad.
A tanitâsi es nevelesi m6dszerek javitâsâra, az iskolât ellen6rz6 tanfelugyel6k,
mlndig reszletes tanâcsokat adtak. D6czi lmre, gimnâziumi felOgyelo a kovetkezoket
jegyezte meg:
- • Az. osztâlyf6nokoknek nagy szerepOk van a n6vendekek neveleseben, s ezert
csak olyan taner6k tehetăk osztâlyfonokăknek, akik elmeleti tantârgyakat tanitottak a
năvendekeknek".

- .Az elfogadott tankonyvek mellett feleslegesek a reszletes jegyzetek keszittetese
a tanu16kkal, mert igen megterheli a novendekeket es feleslegesek is".
- . Az idegennyelvi tan6râkon kevesebb fontossăgot kellene tulajdonitani az
elmeletnek, a nyelvtannak, es tobb gondot kene forditani a gyakorlatra. a mondat alkotâsra,
a nyelv sajâtossâgainak a kidomborităsara"21 .
A tantestolet a tanulmanyi elomenetelt âlland6an szem elOtt tartotta. A fel evek
kozepen ellen6rz6 ertekezletet tartott. amikor dontott arr61, hogy a tanul6k k6zul ki kapjon
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sz6beli intest es ki kapjon irâsbeli intest. Januârban es juniusban voltak az osztălyoz6
ertekezletek, amikor a tanări kar elfogadta az elămeneteli min5siteseket Alăbb bemutatom

.J

"~

I

l

·1

az 1907 juniusi eredmenyeket22:
Osztâly
El6menetel
Magaviselet
Kit.
JeL
J6
Elegseges
Elegtelen
Pâldâs J6 Osztâly letszam
I.
11
18
2
1
31
1
32
li.
7
20
6
32
1
33
15
20
4
44
III.
3
4
2
46
15
38
11
64
IV.
64
96
23
4
Osszsen 48
4
171
175
Ez volt az els0 ev, amikor az intezet kepesito vizsgăt is szervezett.
A tanul6k minden iskolai ev vegen vizsgâz1ak, s az er&llnienytol fuggoen ker01tek
felsobb osztatyba. Az evi vizsgâk altalâban junius 10 es 20 k6zett voltak, a magântanul6ke
pedig majus 6-31 kozi:itt. 1907-tol a 31.043-as miniszteri rendelet alapjân, a magântanul6k
vizsgâi a rendes tanul6k vizsgaszesszJ6ja utânra kerC1ltek Magăntanul6k voltak azok, akik
otthon rnagukban, vagy segedtanit6val keszultek fel a vizs9akra, s evkozben nem Jârlak
6râkra.
Az iskola tanul6i tandijat fizettek. TandiJmentessegben reszesultek a reformatus
tani16 es pap gyermekek, a nagyon alacsony csalâdi iovedelemmel rendelkezol<, valamint a
nagyon j6 tanul61<23.
A tanâd kar tObbsege az elso evekben a reform;ătus fogimnâziumb61 ;ărt ăt, mint
6ra ad6 tanâr, kes6bb az osztalyok szămânak năvekedE.isevel părhuzamosan nott a
kinevezett tanaroknâk a szâma is. llyen tanâr lett ~z 1909-bel" alkalmazott Szatmări Akos is,
aki Nagyenyeden volt gyakort6 tanar es palyăzat utjân ke10lt Szatmârra fizikăt tanitani.
KOlfOldOO is tanult, egy-egy fel evet a berlini es a zurichi egyetemen24.
A tanărok fizetese âltalâban alacsonyabb volt, mint az âllami iskolâk tanârainak.
ezert tobbszor is kertek fizetes emelest. A Reforrnătus Egyhâzkerulet beleegyezesevel 1907tol kaptak meg a fizetes kiegeszitest az âllamt61, az igazgat6no 2.400 koronât, a tanârok
pedig 1.000 - 1.000 koronât.
A tanârok tobbszor vettek reszt tovâbbkepz6 tanfolyamokon az iskola
tamogatâsâval. 1906-ban a Vallâs es Kozoktatâsi Minisztenum uj m6dszert vezetett bea
rajz, a kezOgyesseg es az enek tanitâsăra az elemi isl<olakban. Ezert a Tanit6nokepzo
lntezet a gyakorl6 iskolajâb61, tovâbbkepză tanfotyamra kOldi, Szolnokra, Pongrâcz Roza
tanlt6not25 _ 1907-ben elet es kortanb61, a beszedhibăk kezelesebOI es szellemi
egeszsegvădetemb61 volt tovâbbkepzes.
Az iskola! szal;la~ reszletes leirăsa nem szerepelt a jegyz6k6nyvekben, de
megtudjuk azt, hogy az elso evekben delelt>tt es de1utân îs volt tanltas. Ez foteg a vârosban
tak6 lanyok szămâra volt neMz program, mert naponta ketszer kellett elmenjenek az
iskolâig. Az igazgat6no javaslatara a tanâri kar megszavazta az uj napiprogramot, amely
szerint a tanitâs 8 es 13 ora kOze kerult, delutânra csak enek. rajz vagy toma 6rat lehetett
tenni, de ezeket îs csak ketszer hetente26.
Az iskolai rend es tisztasăg fenntartâsa erdekeben a testOlet elhatârozta, hogy a
tantermekbe mindig a tanit6 vagy tanăr megy be elsonek, s utolsonak hagyja el azt. lgy a
tanitvânyoknak nincs alkalmuk megrongâlni az iskolai felsz&releseket. A nevelâk felvâltva
vegeznek egynapos szolgâlatot az iskolâban es az inlernatusban, ok vezetik felvăltva az
istentiszteletekre a tanitvanyokat.
Szigoruan bOntettek az iskolăb61 hianyz6 lănyokat, sat ha valaki egy evben tăbb
mint 100 6rât hiănyzott, ha igazoltăk îs ezt a hiânyzâst. akkor 1s az ev vegen magânvizsgăra
kellett jelentkezzen. Egy fokkal lecsokkentettek a magaviseleti osztâlyzatăt annak, aki
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kesobb jott vissza a vakâci6b61, vagy, aki hâromszor elkesett az iskolâb6127.
A novendekek egy resze az internatusban lakott. A ket tizenket ferohelyes hâl6ba
50 tanul61ânyt zsufoltak be. Ezert D6czi lmre, a gimnâziumi felugyelo, szorgalmazta a tervbe
vett internâtus felepiteset28. A Szatmâri Reformatus Egyhăz 100.000 korona kolcsoot vett
fel es felepitette az internâtust, 1909 oszere. Az internâtus felszereleset Szatmârnemeti
vârosa 12.000 koronăval tâmogatta. Ezt az epitkezest es az 1912-ben âtadott tornaterem
felepiteset is, Biki Kâroly esperes szervezte es irânyitotta. Nem csoda, hogy a văros lak6i
mai napig rola nevezik el Szatmârnemeti egyik teret (Piaţa 1 Mai).
Nagy gondot forcHtottak az iskolai konyvtârra îs. Volt kulon tanări konyvtar es
diăkkănyvtăr. A konyvel< szama akkor nott rneg jobban, amikor az egyhăzmegyei konyvtârat
az iskolănak ajândekoztak29.
M.ăs tevekenysegek, A Vallăs es Oktatâsugyi Miniszterium a tanul6k szâmâra
biztositotta az 50 %-os kedvezmenyt a vasuti szâllitâsban, egy-egy ingyen jegyet
szegenyebb tanul6k szâmâra, minden 10 utaz6 diâk utân. A kedvezmeny bevezetese utân
az iskola tobb orszâgos kirândulâst szervezett. 1908-ban es 1909-ben elmenygazdag
kirândulâst tettek a Bânâtba, ahol hajoztak a Dunân es fOrădtek Herkulesturdon;
Horvâtorszâgba, ahol megcsodâltâk az Adriai tenger partot. Az ejszakakat budapesti es
fiumei leânyintezetekben toltottek30. Ugyancsak a miniszterium evi 6000 koronâs
osztondijat biztositott az intezet szâmâra, amely arra volt, hogy evente egy-egy tanâr kulfoldi
tanulmânyutra menjen. 1908~ban Luby Margit, foldrajz szakos tanârnonek szavazta meg a
tanări kar az osztondijat, amellyel nemetorszagi es svedorszâgl korutat tett meg. A tatottakr61
reszletesen beszâmolt a tanari gyUlesen. Sajnos a tanări gyOleseken bemutatott beszâmol6k
nem maradtak rânk, igy sok erdekes adattal maradtunk szegenyebbek31 .
A reformâtus leânyintezet sokszor volt penzhiânyban, ezert alapitvânyokhoz es a
reformătus egyhâzakhoz folyamodott. Ha mâsok megszorultak, akkor abb61 a kevesbol is,
ami volt, adtak, segitettek. A tanul6k egy resze tandijfizetesi kedvezmenyekben reszesult az
iskolaban mukodo hârom alapitvâny segitsegevel. A kovetkezo alapitvânyok voltak az
intezetben: Visky MargitAlapitv., Sunk Kârolyne Alapitv., Ko6s Lajosne Alapitv.
Az iskola jovedelmet szerzett meg bazar rendezesevel, gyermek
hangversenyekkel, sorsjegyek âru tăsâval. Az ăszegyult penzbol vâsâroltak varr6gepet,
zongorat, pianin6t, konyveket. de ugyanakkor adomanyoztak a vakok szâmara, az Orszâgos
Gyermekvedo l.igânak, a Genfben keszOlo Kâlvin Janos szoborra, a Kossuth Muzeumnak,
stb.
Egyszeruen, de szepen unnepeltek meg minden evben Mârcius 15-en a
szabadsâgharc szent napjât, okt6ber 31-ân a Reformâcio Onnepet. november 19-en pedig
Erzsebet kirâlynore emlekeztek32.
Az intezet tortenete 1909-1948 kozott
A tanari kar gyOlesei es az arr61 sz616 jegyzokonyvek val6szinGleg folytat6dnak
1909 utân is, de kozben vârosunkon âtvonult ket vilâghâboru, tăbb forradalom es
orszaghatâr, vâltozâsok, amelyek nem multak el nyomtalanul a protestâns leănyintezet felett
sem. A leveltâra tobszori koltozkodessel megcsappant, szerencsere a legfontosabb iratok,
az anyakonyvek, tobbsege megmaradt. El6ker01t egy păr evkonyv is, ametyek segitsegevel
rekonstruâlnî lehet az intezet tovâbbi sorsât. A kesobbi jegyzokonyvek kozOI egy sem kerOlt
elo.
Az 1912-1913-as iskolai evben pârhuzamos osztălyok indultak a
felsoleânyiskolâban, amely az 1917/36.100-as szămu miniszteri rendelet alapjân
nyolcoszâlyos gimnăziummâ alakult33.
Az 1916/17-es iskolai evben engedelyeztek a kereskedelmi tagozat beinditâsât.
Azert, hogy mind a hârom tagozat, a gimnăzium, a tanit6kepz6 es a kereskedelmi szămăra
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legyen eleg tanul6, 1918-1919-es evben az als6 tagozaton hârom pârhuzamos osztăly
indult. Az intezet ekkor erte el fejlodesenek tetofokât, tanul6inak a letszâma meghaladta a
hetszâzat34.
A rom ân kozigazgatâs szămos nehezseget hozott, az addig teljesen fQggetlenOI
mOkodo, protestans egyhâzi iskolâk szamâra. Uj âllami terveket tettek koteJez6ve, majd
mindent megtettek az intezet megyenglteseert. Az iskola tanari kara evente roman
tanfolyamon vett reszt. Szatmârnemetiben, Nagyvâradon, majd a Regâtban. Az ifjak a
kolozsvâri român egyetemen vegezve jottek tanltani az intezetbe, azonban ez mind keves
volt az erosodo român nacionalizmussal szemben, amely celul tGzte ki a magyar nyelvu
oktatas teljes leepitesât. Orszâgosan 1919 es 1929 kozott 65 f0gimnâziumb61maradt17, 27
tanit6kepz6bc51 7, 28 felsokereskedelmib61 435. Lassan , de ălland6an meni Ossze a
bemutatott leânyintezet. 1924-ben betiltottâk a tanit6kepzot, 1928-ban megvontâk a
mukodesi engedelyt a gimnaziumt61 es a kereskedelmitol is. A tanări kar igy is helyt âllt
felkeszitette a tanul6kat, hogy az iskolai ev vegen, levizsgâzzanak a român liceumok tanări
kara elott es szerezzenek kepesitest. Az intezmenyt fgy is tovâbb tamadjâk, s 1935-ben
betiltjâk a kereskedeimi oktatast es a gimnăziumot csak az als6 negy osztâllyal
engedelyezik36.
Az egyhazi iskolâk ujb61 virâgzâsnak indulnak 1940 utan. lgy a Szatmarnemeti
Reformâtus Leângimnâzium es Tanit6n6kepz6 (Lyceum) is megnovekedett letszâmmal
folytatta tevekenyseget37.
A român kormâny 1945-ben elismeri a magya r nyelvu oktatâs teljes
egyenjogusâgat a român nyelvuve138. Ezert a tanitokepz6 intezet nyolc osztalyossâ nott, a
negy elemi utân bekerOll novendekek, nyolc eves tanulâs utan vâlltak tanit6nokke39.
Sajnos a tOrteneiem tijra kozbesz61t. A hatalomra jutott kommunista rendszer 1948
augusztus 3-ân , a 176-os .Decret"-tel az orszâg tobbi egyhâzi intezmenyevel egyOtt a
târgyalt intezmenyt is âflamositotta40.
A tanulmany vegen bemutatom a tanlt6kepzos oszâlyok letszâmat, ezzel is
bizonyitva azt a nagy szerepet, amelyet betOlttitt a szatmâmemeti protestâns lskola a lânyok
neveleseben, az iskolâk tanit6nokkel val6 ellatâsâban41 .
A tanul61etszâm alakulâsa a Szatmârnemeti
magântanul6kkal egyOtt):
lskolai
Evfolyam
ev
I.
III.
li.
IV.
1903/1904
56
1904/1905
42
50
1905/1906
53
48
56
190611907
41
47
54
67
35
37
47
53
1907/1908
1908/1909
31
44
45
28
27
1909/1910
36
36
47
1910/1911
37
36
38
36
1911/1912
42
37
40
39
1912/1913
49
32
40
39
1913/1914
Hiânyzik az anyakonyv.
51
41
46
36
1914/1915
1915/1916
47
65
44
42
1916/1917
Hiânyzik az anyakOnyv.
1917/1918
Osszesen 191 novendek volt

Reformâtus Tan it6kepz6ben (a
Kepesltozott

V.

67
54
46
35
38
38
39
39
35
41
40
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lskolai
ev

1918/1919
1919/1920
1920/1921
1921/1922
1922/1923
1923/1924
1941/1942
1942/1943
1943/1944
1944/1945

I.

li.

14
14
13
16

26
10
13
14

27
46
36
33

V.

38

179 •
33
16
17
15
10

22
15
14
16

26
41

22

42
13

18
14
20

28

44
34
I. ev

1945/1946 31
1946/1947 20
1947/1948 22

Kepesitoz<>tt

Evfolyam
IV.
III.

37
31
22

fi.
41
35
30

III.

42
42
27

22
IV.
44

42
27

V. VI.
26
43 26
38 46

-

VIL

VIII.

11
22

22

11

ProceseJe verbale ale Şcolii EvangheUce-Reformate Superioare de Fete şi a Şcolii
normale din 1903-1909
Resumat
Şcoala Evanghelică Reformată Superioară de Fete şi Şcoala Normală au funcţionat

ir

Piaţa Păcii nr. 6, în actuala clădire a Şcolii generale de Surzi din Satu Mare.

Lucrarea prezintă procesele verbale, întocmite lunar, la şedinţa cadrelor didactice.
Din aceste acte scrise reiese că , şcolile conresionale reformate au avut o largă autonomie
internă. Activitatea lor a fost organizată şi condusă de director, de consiliul directorial şi de
consiliul profesoral.
.
Toate măsurile luate erau propuse de director sau consiliul profesoral, dar intrau în
vigoare dacă erau aprobate de consiliul profesoral.
Consiliul directorial avea un rol consultativ în procesul de învăţămân t, dar avea rol
de decizie in problemele financiare, pentru că instituţia era susţinută la început în
exclusivitate de biserica reformată şi numai după 1907 profesorii şcolii vor primi un supliment
la salarii din partea statului.
Şcoala Evanghelică Reformată SuperioAră de Fete s-a înfiinţat în 1862. În 1873 sa mutat în clădirea mai sus amintită. Şcoala se numea superioară pentru că şcolile de fete
până atunci erau de numai patru clase, iar aceasta avea clasele I-IV, care coincide cu
actualele clase V-VIII.
Registrul de procese verbs::ile prezintă activitatea institu~ei din 1903, când în cadrul
său s-a înfiinţat şi o şcoală normală de fete.
Astfel în acest grup şcolar elevele puteau să facă la un loc studiile timp de 12 ani,
din care I-IV la şcoala elementară de practică pedagogică, I-IV la Şcoala Superioară de fete
şi I-IV la Şcoala Normală.
Pe baza proceselor verbale iucrarea prezintă modul de organizare a şcolii, unde se
detaşează pregătirea la timp a noului an şcolar. Planul de şcolarizare, planificările,
repartizarea orelor pe catedre, manualele valabile, numirea diriginţilor, încadrarea şcolii se
realizează în lunile aprilie-mai, astfel în septembrie din prima zi de şcoală s-a putut trece la
activitatea propriu-zisă.
La şedinţa pe teme metodice s-au prezentat metode noi. Anual câte un profesor era
trimis în străinătate, pe banii statului, în schimb de experienţă. Viitoarele învăţătoare, în anul
IV de studiu, practica pedagogică au făcut-o în şcoală, dar bisăptămânal asistau la lecţii, pe
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rând, în toate şcolile oraşului.
Anul şcolar era împărţit în două semestre: septembrie-ianuarie, februarie-iunie. La
mijlocul semestrelor consiliul profesoral hotăra sancţionarea verbală sau scrisă a elevelor
care aveau rezultate slabe sau probleme în comportare.
Veniturile cadrelor didactice erau mai mici ca în instituţiile de stat, fapt pentru care
ei cereau mărirea acestuia.
·
Regulamentul interior arată că treptat se trece de la programul împărţit în două,
înainte şi după amiază, la un program continuu intre orele 8-13.
Toate activităţile şcolare şi extraşcolare erau îndrumate şi controlate de profesori.
în excursii au fost în Banat, la Dunăre, în Croaţia, la Marea Adriatică.
Lucrarea prezintă, în continuare, istoria Şcolii Reformate Superioare de Fete şi a
Şcolii Normale, de la 1909 până la 1948, cănd prin decret de stat s-au naţionalizat toate
şcolile confesionale.
în 1916 şcoala s-a mărit prin crearea unei secţii comerciale. Apogeul şcolii este
atins în 1918 cănd numărul elevilor a depăşit 700.
in 1924 Şcoala Superioară de Fete revine la un ciclu de pairu ani, de asemenea se
suspendă de către autorităţi activitatea Şcolii Normale. în 1928 gimnaziul şi şcoala
comercială pierd dreptul de a elibera diplome. în 1935 este desfiinţată Şcoala Comercială.
Din 1940 se reînfiinţează Liceul Pedagogic de Fete, iar Gimnaziul reprimeşte personalitate
juridică.

în 1948 regimul comunist distruge o instituţie care timp de o sută de ani a contribuit
la educaţia fetelor din judeţ.

Lista

Ilustraţiilor

1. Primul proces verbal
2. Lista profesorilor din anul înfiinţării Liceului Pedagogic (1903)
3. Clădirea în care a funcţionat Liceul Pedagogic astăzi localul Şcolii Generale pentru Surzi

Konyveszet
1. F. Varga Lajos: A Szatmâri Evangelik.us Reformâtus Egyhâzmeaye hUsz evi tortenete
1875-1895. Szarm âr, 63-65 old.
2. A Szatmârnemeli Reformătus Leânygimnăzjum es Kereskedelmi LeanykOzeojskola
8/KONXYE 1940-41. iskolai evre. 3 ofd.
3.~.
1942-43
4 old.
5 old.
4. ~
5.!Q!Wmi
6old.
6. F. Varga: k!....mO.î'.. 52-53 old.
7. l.!2lQfiln, 65 old.
8. J.Qi.Wm:J.. 165 old.
9. AnyakOnyvek 1895-1902 kOzlitt I R6mai Katolius Tanit6n6kepzo I
10. tvkOnyv, 1942-43, 5 old. /Ref. Leângimnâzium„./
11. Az Ev. ref. FelsObb Leâoyiskola ăs Tanit6-kepz6int9zet tanărkarănak Jegyz6k0nwej az
1903-1909 kOzott âvekre. 1907 12.14.-en keltjegyzokonyv.
12. .l.QiQfiln, 1909.04.30.
13. Ibidem, 1907.05.07.
14. Ibidem, 1904.04.22
15. Ibidem. 1907.10.10
16. Ibidem, 1909.02.14.
17. Ibidem, 1904.03.11
18. Ibidem, 1907.11 .09.
19. Ibidem, 1907.11.09.
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20. Ibidem. 1906.05.14.
21. Ibidem, 1907.04.25.
22. Ibidem. 1907.06.21.
23. Ibidem, 1908.05.06.
24. Ibidem, 1909.09.09.
25. Ibidem, 1906.05.14.
26. Ibidem, 1906.10.10.
27. Ibidem, 1906.10.10.
28. !..!lli1filn. 1907.04.25.
29. Ibidem, 1907.12.11.
30. Ibidem, 1908.06.05.
31. lQj.Qfiln, 1908.09.17.
32. Ibidem, 1903-1909.
33. Horvath Istvan: 1919 es 40 kozott. ldezett Evkonvv. 1940-41, 6 old.
34. Ibidem, 6 old.
35. Beke Gyorgy, Regi erdelyi iskolâk, Budapest, 1989, 351 old.
36. Horvâth lstvân, id. mov. 8 old.
3i. Idem, 11 old.
38. Beke Gyorgy, id. mtiv. 357 old.
39. Osztâlynapl6k, 1945-48.
40. Szabo K. Attila. lskolănk tOrtenete. Evfordulonkra, 1670-1995/Szekelyudvarhely, 15.0.
41. Anyako~ 1904-1948, SOket Gyermekek iskolâjânak Leveltâra. Szatmâr.
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2. A tanit6kepzo tanarai az
1903-as alapilăsi evben.
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3. A volt, Reformatus Felso Leănyiskola es Tanit6kepzo ma SOket gyermekek Altalănos
lskolăja.
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1 . Az. elso jegyzokonyv
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Bibliografia periodicelor

româneşti sătmărene

(V)

Nae Antonescu
1 BRAZDA Revistă de indrumare agricolă. economică şi socială. Satu Mare. I. 1937, nr. 1
(mai-iunie)- III, 1939, nr. 4-5 (aprilie mai). Editată deAsocla~a inginerilor agronomi din nordvestul Ardealului. Apare bimestrial. Comitetul de reda~· Preşedinte inginer agronom
A!~xandru Năsturaş. Membrii: inginer agronom Lazăr Perianu; Alexandru Sipoş: P Caliricov,
I Rusu, Sebastian Dărămuş şi G. Obrazenco
Abonamente. Abonament general... 120 lei; Abonament de incurajare nebenevol.„ 10 lei
Redacţia şi administraţia: strada Fabricii, nr. 1. Tipografia .Atheneum". 13, 8.21,8. Cota
6ibliotec1i Universitare .Lucian Blaga*- Cluj 450095
D0 la I, 1937 nr. 4 (noiembrie - decembrie) director: Alexandru Năsturaş.
Colaboratori permanenţi Sebastian Oărămuş, Gr. Obrazenco, Ioan Rusu; Ioan Poleac. De la
li, 1938, nr. 3-4 (mai-august) colaborator permanent E. Naghirnea (numai pentru acest
număr) De la III, 1939. nr. 1-2 (ianuarie-februarie) reyjstă de îndrumare agricolă. silvică.
W11Qm1că şi socială. Apare sub conducerea unui comitet format din domnii: inginer agricol
Inspector. Alexandru Năsturaş; dr. Ştefan Piersic, p•im medic veterinar judeţean. inginer şef
silvic Zeno Spârche.:. Apare la 15 ale fiecărei luni.
Abonamente· Abonament genera! 120 lei; Abonament de sprijin•. 250 lei. Pentru instituţii. ..
300 lei exemplarul.. 10 lei.
Redactori: inginer Sebastian Dărămuş, dr. Georgeon Alexandru şi inginer Obrejan Grigore.
Programul revistei: informarea agricultorilor sătmăreni pe teren practic, social şi
economic pnn mijlocirea unor articole de actualitate cu privire la ocrotirea păşunilor, cultura
tutunului ridicarea economică a ţărănimii, culegerea şi uscarea plantelor medicinale,
probleme de organizare a gospodăriei ţărăneşti, pescuitul în apele judeţene.
Colaboratori: membrii din gruparea revistei.
?.. CULTURA ENCICLOPEDIE Carei, I, ~933, nr. 1 (octomorie) - I, 1933, nr. 3 (decembrie).
Apare lunar sub conducerea unui comitel
Redacţia şi administraţia: str. 1uiiu Maniu, nr. 2, Cnreii-Man.
~pe 12 luni: 120 lei; pe 6 luni: 60 lei· pe 3 luni: 30 lei. Un număr „ 10 lei.
Tipografia R6th ~i Komârov, Carei, 14,5x22 Cota Bibliotecii Universitare .Lucian Blaga•.
Cluj, 4~3510.
De la I, 1933 nr. 2 (noiembrie) fondator· Maximilian Vasiliu.
Ideologia umamtaristă, în bună conlucrare cu toţi "care ştiu să muncească cu drag
pentru România şi poporul român" din Cuvânt de îriceput I, 1933 nr. 1 (octombrie) p. 2.
3. GAZETA SĂTMARUL!.!.1. Organ politic, cultural ş1 economic. Organ a! partidului Naţional
Liberal Satu Mare. I, 1928, nr. 1 (10 octombrie) - XI. 1938, nr. 223 (11 februarie). Aoare de
doua ori lunar Redactor responsabil dr. Ioan Şuta. Redacţia şi administraţia: Bulevardul
Regele Ferdinand, nr. 14.
Abonamentul· Pe un an... 100 lei. Tipografia .Gloria". 26x39; Cota Bibliotecii Universitare
„Lucian Blaga•, Ciuj, p. 1864.
Oe la li, 1929, nr. 5 (15 mai) redacţia şi administraţia; str. Decebal, nr. 7; de la li,
1929, nr. 9 (31 martie): Piaţa Brătianu, nr. 20; de la III, 1930, nr. 1 (5 ianuarie): str. colonel
Iacobini, nr. 2.
De la li, 1929 nr. 9 (31 iulie) director: dr. Ioan Şuta, redactor responsabil: Felician
Gh. Zaciu.
De la III, 1930. nr. 1 (5 ianuarie) apare sub conducerea unui comitet. De la IV, 1931,
nr. 3 (5 septembrie) apare sub conducerea unui comitet, director: dr. Ştefan Cherecheş
(până la V, 1932, nr. 64 (17 februarie). De la VI, 1934, nr. 111 (14 ianuarie) pentru redacţie
raspunde comitetul.
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Apariţie foarte neregulată. Oe la li, 1929, nr. 9 (31 iulie} apare săptllm~nc;I, apoi cu
intermitenţe în 1930 s-au imprimat doar 7 numere.
Abonamentul: Pe un an .. 150 lei. Oe la li, 1929, n1 9 (31 iulie} pe un cm . 200 lei
Exemplarul... 2 lei. De la li, 1928, nr. 5 (5 decembrie) tipografia .Patria". De la IV. 1931. 11r. t
(15 martie) tipografia Szabadsajt6. De la V, 1932, nr. 69 (23 martie) tipografia .Presa liberă'.
Militează pentru promovarea politicii liberale. stabilizarea operei de refacere
naţională, atragerea tineretului în politica bancară . dezvoltarea culturală Reproduce nulte
articole de doctrină din ziarul YiitQaJl din Bucureşti organ al Partidului Naţional Liberal.
Colaboratori: dr. Teofil Dragoş, Al. Sîmtion Vasile Scurtu, V. Haiduc, Ion Giurgea,
Aurel Dragoş.
4. HOTARUL. Oraan de afirmare natională. I. 1933, nr î (1 septembrie)- IV 1936, nr. 119120 (4 aprilie} Satu Mare. Director· N Trăistaru Apare săptămanal Reoacţia ş1
administraţia str. Pintea Viteazul, nr. 3. Abonamentul Pe un an ... 120 lei Pentru autori1â\i ş1
instituţii: dublu. Tipografia R6th şi Komaromy, Carei. 26.2 40. Cota Bibliotecii Universitare
„Lucian Blaga· - Cluj. P. 1869.
De la III, 1935, nr. 107-108 redacţia şi administraţia : str. Stroescu, nr 20.
De la I. 1933 nr 14 (30 noiembrie) abonamentul pentru autorităţi şi Instituţii. .. 600
lei; de la li, 1934, nr. 32 (3 mai)... 500 lei şi de la li, 1934, nr. 47 (1 septembrie), iarăşi 600 lei
Abonamentul pe un an ... 150 lei.
De la li , 1934, nr. 32 (3 mai) tipografia Kolcsey Carei, iar de la li 1934. nr. 47 (1
septembrie) R6th şi Komaromy.
Săptămânalul careian sprijină presa românească la gran~a de vest a ţării şi se
interesează de problemele culturale ale ţărănimii. Colaboratori: George Tescaş, Vasile
Dumbravă, Miron Ţăranu, George A. Petre, Octav Şulu\iu, T.L Roşu . Mircea StehAn, Tiberiu

Vereş.

5. ÎNFRĂTIREA ROMÂNĂ. Foaie culturală şi educativă. I, 1923, nr. 1 (11 aprilie) Satu Mare
Număr unic. Director: I. Roman. Apare miercurea. Redac\1a şi administraţia· Bulevardul
Regele Ferdinand, nr. 1. Abonamentul: 50 lei anual. npografia Simon şi Vescan Satu Mare.
Exemplarul· un leu 28 x 39,5. Cota Bibliotecii Universitare .Lucian Blaga Cluj· PIII A89
Textele sunt redactate în limbile română şi maghiară.
Programul publicaţiei: apropierea cultura lă roman o-maghiară Din articolul
program: „Chemăm alăturea de noi pe toţi care împărtăşesc ideile noastre şi doresc să
muncească în acest sens". Nicolae Iorga le trimite un salt • •Ce vă pot spune. alta decât că
sunteţi pe drum bun? (Câteva cuvinte de introducere.p. 1). Publicaţia face apel la preoţii şi
alţi cârturari. Are ş1 o rubrică de literatură.
6. SOLIDARITATEA. Culturală. economică, na~onala, socială, po:11ică . Carei. I, 1935, nr 1 (1
decembrie) - V, 1940, nr. 196 (30 august). Apare săptămânal duminica sub conducerea unui
comitet. Redactor responsabil: Ion Cleja. redacţ[a : str. Decebal, nr. 7; Administraţia: str. G.
Şincai, nr. 3.
Abonamente: Pentru plugari, studenţi , elevi: 80 lei; Pentru meseriaşi, comercianţi , Funcţionari
şi orăşeni 100 lei. Pentru primăriile comunale: 200 lei; Pentru institu~i. firme şi spnjinilori. 500
lei. Exemplarul 3 lei.
Tipografia Kolcsey, Carei. str. Aurel Vlaicu, nr. 3. Cota Bibliotecii Universitare .Lucian Blaga•
Cluj: P. 2278.
De la III, 1938, nr. 118 (5 mai) director. redactor răspunzător Ion Cleja,
administrator delegat: Iosif Negreanu. De la III, 1938, nr. 126 (15 septembrie) director· Ion
Cleja. De la III, 1938, nr. 127 (28 septembrie) ziar de afirmare românească. Fondator: Iosif
Negreanu, până la III, 1938, nr. 128 (4 octombrie), director administrator delegat Ion Cleja;
redactor responsabil: Mihail P. David până la III, 1938 nr 136 (11 noiemblie) şi, tot de la
această dată, redactor responsabil: Ion Cleja De la III, 1938 nr. 137 (21 noiembrie) Qr9ID.1
cultural. pedagogic si de informatii.
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De la li, 1936, nr. 2 (6 decembrle) administraţia : Piaţa Brătianu , nr. 11.
De la !li, 1938, nr. 127 (28 septembrie) redacţia şi adminic;traţia : str. Aurel Vlaicu, nr.
3; de la IV, 1939, nr. 159 (11 iulie): str. Decebal, nr. 7.
Abonamente: De ia 111, 1938, nr. 127 (28 septembrie): Pe un an: 350 lei; pe 1/2 an: 200 lei;
pe o lună : 40 lei; Instituţii: 1500 lei. exemplarul: 2 lei; De la 111, 1938, nr. 130 (12 octombrie);
Pe un an: 250 lei; pe 1/2 an· 150 lei; pe 1/4 an: 70 lei; Instituţii: 1500 lei; De la IV, 1938, nr.
139 (7 decembrie): Pe un an: 150 lei; pe 1/2 an: 100 lei; pe 1/4 an: 50 lei; I nstituţii: 500 lei;
De la IV, 1939, nr. 159 (1 1 iulie): Pe un an: 100 lei; pe 1/2 an: 60 lei; pe 1/4 an: 30 lei; instituţii:
500 1ei.
De la III, 1938, nr. 119 (19 mai) tipografia .Transilvania", str. Aurel Vlaicu, nr. 3; de
la IV, 1939, nr. 159 (11 iulie), tipografia R6th şi Komaromy.
Ziar independent cu ştiri şi informaţii curente, cu articole de politică . educaţie şi
cultivarea limbii române literare. în fiecare număr O săotămână din viata oraşului Carei şi în
acelaşi timp, informaţii despre activitatea Astrei locale.
Colaboratori: Ion Berinde, Ion Gh. Bulgăr, N.D. Coriciu, Aurel Cosma, Horia I.
Gheorghiţă, Ion Scutaru, N. Trăistaru.
7. VALAHUL. Organul luptei naţionale condusă de Alexandru Vaida-Voevod I, 1935, nr. 1 (10
mai) - III , 1937, nr. 48-49 (19 decembrie). Satu Mare. Apare săptămânal. Redactor
responsabil: Alexandru M. Bohăţiel. Redacţia şi admini straţia: str. Mihai Viteazul, nr. 24.
Abonamentul anual 150 lei. Tipografia . Patrian. 28,2 x39,5. Cota Bibliotecii Universitare
„Lucian Blaga"- Cluj: P 3291.
De la I, 1935, nr. 2 (19 mai), Alexandru M. Bohăţiel editor şi redactor responsabil:
de la I, 1955, nr. 10 (21 iulie) Alexandru M. Bohăţiel preşedintele Comitetului de presă; de la
I, 1935, nr. 17 (22 octombrie) apare sub conducerea unui comitet; de la 11, 1936, nr. 22-23
(30 ianuarie) apare bilunar, fondator: Alexandru M. Bohăţiel şi tot de la acest număr organ al
Frontului românesc.
De la I, 1935 . nr. 12 (18 august) redacţia ş i administraţia : Bulevardul Regele
Ferdinand, nr. 15
De la I, 1935, nr. 2 (19 mai) tipografia "Gloria", de la I , 1935, nr. 14-15 (13
octombrie). tipografia „Balogh".
Gazeta Valahul apare în perioada în care dr. Alex. Vaida Voevod s-a despărţit de
PNT înfiinţându-şi o grupare politică proprie, ce nutrea sprijinirea naţionalismului românesc
în toate compartimentele vieţii naţionale. Direcţia etn i că era afiliată ideii numită atunci
oumerus valachicus. De partea lui Alex. Vaida-Voevod au trecut D.R. I oaniţescu , Sever Dan,
Iuliu Moldovan , Emil Haţieganu şi alţii. Duce o polemică destul de înverşunată cu gazeta
Satu Mare, organul PNT.
Colaboratori: lng. Mihail Tanco; G. Lungu, Felician Vaida , prof. M. Raţiu , prof. A.
Peia.
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ETNOGRAFIE
Sărbătorile

anului

şi

vârstele omului
Daniela Ottean

Era ~iresc ca un popor care s-a format şi a trăit aproape în totalitate la sat, vremP.
d<. două milenii. să fie mult mai apropiat de ciclurile anului, determinate de schimbarea
poziţiei Soarelui pe cer, decât orice alt popor care a avut şansa să beneficieze de spaţiul
Î"C'iis al unei cetăţi sau al unui oraş
Dacă socistatea occidentală se rupe lfeptat de contactul direct cu natura prin ampla
înftonre pe care au avu~-o acolo oraşele, Tncepând cu sec IX în sctiimb, românii nu numai că
au avut d~ înfruntat o c.ontinuă teroare a istoriei, dar chiar mai mult: au fost sub vreme, au
depinE mai mult decat oricare popor de vârstele anului. Dacă sărbătorile occidentalilor rezidă
în ese'lta lor în latura de carnaval pe care o poartă, sărbătorile româreşti scot ·n evidenţă
atât prin număr, c;ât şi prin modul tor de manifestare o formă de vieţuire prin excelenţă
vegetativă.

Balciurile şi sărbătorile ce derivă din ţinerea târgurilor, la români, au pătruns abia
acum două secol" şi nu au nici pe departe ponderea ce o detin sărbătorile legate de ciclurile
anLl.:i. Dacă O..;cidsntui glisează undeva pe o poziţie mediană. între natură şi om, în ce
priveşte ancorarea lui în substanţa vieţii, de aici derivând şi aspectele eroice sau erotice ale
stirbători'or s~le Europa Orientală, in speţă România. putem spune fără a greşi, că
Ci neficta până acum un secol sau două, de îmbinarea elementelor de microcosmos şi de
mr;c~ocosmos în cadrul sărbătorilor sale.
Mirced Ehado vorbea în multe din cărţile sale de .creştinismul cosmic" românesc,
iar Blaga rle o întrepătrundere perfectă în orizontul culturii noastre a elementelor stilistice
orizontale cu c~to verticale Pornind deci ce la aceste considera~i vom folosi îrr cele ce
ur·1ează metoda inductivă, presupunând din capul locului că viaţa omului are clare
similitudini ~u viaţa satului, similitudini reflectate în sărbătorile româneşti.
Vom ccnstata astfel ca arul, pe~sonificat adeseori în ipostaza lui Crăciun, a Turcii,
etc. are in alcătuirea sa toate cele trei trepte ale devenirii specifice omului: n aşterea ,
c!\s.1toria moartea. Sărbătorile vârstelor omului au în alcătuirea lor aceleaşi elemente ca şi
sărbătorilo anull,i
începem aşadar cu sărbătorile începutului de an. numite de noi sărbătorile naşterii.
Acest ciclu cuprinde· Crăciunul Sf Vasile, Boboteaza, Sâmpietrul de lamă, sărbători ale
anului ce au în alcătuirea lor aceleaşi efemente pe care le posedă şi sărbătorile vârstelor
omului· naşterea. purificarea, precum şi elemente oraculare.
ln scenariul Crăciunului se întâlnesc mai multe personaje, care în decursul
secolelor şi sie diverselor influenţe exterioare, şi-au schlfnbat sensibil funcţiile. Astfel,
Cr~ciunul dintr-un personaj al noului (etimologic} se transforma după intrarea in scenă a
creştinismu lui , într-un indlvrd care moare exact pe data de 25 decembrie, dată când se naşte
noul Mediator în raporturile oamenilor cu Dumnezeu. Din cauza acestei substituW. care a
determinat sensibile oscilaţii privind funcţia atribuită vechiului Crăciun, elementul vechiului
este plasat cu siguranţă asupra Turcei. Dacă Crăciun moare sau nu pe 25 decembrie, în
schimb, putem spune cu siguranţă că Turca moare in jurul acestei date Oricum. soţia lui
Crăciun, Crăciuneasa, se transformă într-o moaşă bună care o asistă pe Maica Domnului la
naştere, împotriva a tot ce relatează Evangheliile, chiar şi a celor apocrife· .Crăciuneasa s-a
dus de a moşit-o pe Maica Domnului" (1, 109).
Există credinţa, în nenumărate părţi ale ţării , că riumal moaşele au dreptul de a lua
copiii nou născuţi în mână, deoarece ele sunt urmaşele Crăciunesei, şi care ca şi aceasta au
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mâinile de aur. „Numai moaşa are dreptul de a lua copilul cu mâinile goale. Altcineva nu-l
este iertat căci nu-i este bine" (2,408).
Urmează imediat după naştere, atât a omului, cât şi a anului, elementele oraculare.
în vreme ce ursitorii anului sunt cei trei Crai de la Răsărit. datină reflectată in mersul cu
Steaua:
.Trei Crai de la Răsărit
Cu steaua au călătorit
Când din cale purcedea
Steaua 'nainte mergea". (1,136),
ursirea omului se face de către ursitoarele femei, replicile româneşti ale anticilor Moire: .în
prima noapte dupa naştere moaşa dormea lângă copil ca să i se arate in vis ursitoarele"
(2,408). Exista. aşa cum cum se ştie, un intreg ritual de întâmpinare a acestor ursitoare. în
aşa fel încât soarta copilului să fie „ţesută" într-o manieră cât mm benefică pentru el.
Ritualurile oraculare culminează la 1 ianuarie de Sfântul Vasile. După 6 zile, la 6
ianuane urmează Boboteaza, când are loc purificarea prin apJ a casei pre:cum şi de preot a
apelor curgătoare, procedeu prin care se alungă dracii din elt> {3, 16).
Cât priveşte viaţa noului născut, trebuie remarcat că botezul sau se efectuează .La
8 zile de la naştere... în ziua botez.ului vine nănaşa ac;asă ca stt ia prunrul şi sâ-1 ducă la
biserică" (2,140). Un element foarte interesant a acestei perioade, elemen ce ţme ce
sărbătorile anului, este acela referitor la Sâmpietrul de Iarnă (la 1O zile după Bobotează), şi
care lipseşte sau a fost pierdut din sărbătorile omului.. Pos1~ilele urme se vor mai fi oăstrând
numai în Bal~da Şarpelui, ce se referă la individul în pubertate şi care comportă rituri oe
iniţiere. Se ştie deci, că la Sâmpietrul de Iarnă, Petru orânduieşte fiecare lup dupa prada sa.
Nu poate să ne scape asemănarea dintre lupul supus unui patron, in speţă Sf Petru. cel mal
interesant şi mai enigmatic dintre sfinţi şi lupul iniţiatic, care la origini era şi ini~atorul fiecăre
odrasle. Confreeriile Volkerwanderung, despre care scrie M C:hade, poate tocmai la acest
aspect se referă. Oricum, precizăm încă de pe aci.im, şi vom reveni şi pe mai departe. Sf
Petru şi lupli săi intervin după fiecare moment de criză al c;nului, trădând de fi~care dat.
ritualuri ce ţin de vârstele omului. Astfel, la 16 ianuarie, Sf Petru împarte lupii şi prada.
procedură ce relevă clar valenţe iniţiatice. La 29 iunie, după solstiţiul de vară Sf. Petru şi
lupii săi comportă proceduri legate de răs cumpărarea sPfletelor dm robia 01avolulu1
implicându-se deci în acte eroice ce ţin de maturitatea omului şi a anului, iar !a F11ipi, la 4-6
noiembrie, acţiunile lupilor lui Petru ne Indică semnificaţii funerare.
După fiecare moment crucial al anului, de prefaceri majore U1mează acest Sf
Petru şi lupii săi. care deschid zile închinate morţilor După fiecare etapă de acest lip. să-i
spunem Kata1tica, urmează o nouă vârstă a anului.
Trecem acum la cea de-a două etapă a anulti'. şi a omului, şi !a săroătorile lt>gate de
ea Acest ciclu cuprinde Rusaliile, Sânzienele, Sf. Petru, Sf Ilia. Nota esE:n~ală a aceste
etape este sinteza, legătura contrariilor, precum şi trecerea de la imatur şi rău, I? matur ş1
bine... La 50 de zile după PaştP. vin Rusaliile, privite in une!e zone ale ţării ca fiice ale lui
Rusalim Împărat, duşman fă\1~ al creştinismului (4, 18). Ma poartă şi denumirea rte lele,
Frumoase, Dânsele. Au în general puteri malefice. împotriva lor luptă Caluşarii: .Poporul
crede că ei au puteri vindecătoare dacă joacă peste cei pociţi de Zâne" (4,56). .în ziua de
Rusalii nimeni nu trebuie să doarmă, ci să petreacâ pe Căluşari pe urde vor juca, iar dacă
va trebui să se culce să-şi pună sub căpăti un cuţit, ca sa nu se trezească pociţi" (4,69).
După ce echilibrul forţelor binelui şi ale răului s-a restabilit, este deschisă in toată
plenitudinea sa următoarea secvenţă a ciclului: căsătoria dintre cer şi Pământ. dintre băie~
şi fete. Este momentul de apogeu din viaţa omului şi a anului când sevele viului ajung până
în cele mai umbrite cotloane ale fiinţării. Este timpul unirii.
Fetele care vor să se mărite, alături de băie~i apţi de însurat, se strâng prin sate de
Sânziene, pe inserat Băieţii fac ruguri, aprind focurile şi se învârtesc în sensul mişcării
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soarelui, striyând:
Du-te soare, vino lună
Sânzienele îmbuna
să le crească floarea floare
galbena mirositoare
fetele să se adune
să le prindă in cunune
să le pună la pălărie
struţuri pentru cununie.
Soaiele să le răstească
până-n toam1ă sa urâţeasca (2,399).
la Sânziene, ch1;ir Soarelo umbla sâ se însoare cu Luna. Acum microcosmosul şi
macrocosmosul nu formează decât trepte superioare în devenirea fiinţei Structura lor este
1ccntică. Do.ir o diferenţă de majusculă le separă:
• Soimanul de Soare
E puternic mare
Umbla sa se însoare
Vremea i-a venit
De căsătocil
. .. (4,90).
Pentru a se marca arhaica hierogamie dintre elementele opuse. nu rntâmplător
Sanzienele coincid cu Sf Ioan de Vară. Cununile de flori ce se aruncă acum pe casă, în zorii
zilei, ca să aducă belşug. nu diferă deloc ca func\ie de cununile mireselor
Un ritual pierdut la românii din Transilvania, dar păstrat la aromâni este cel al
taghianilor (traducerea grecească a Sânzienelor) Fetele împodobesc o galeată ca pe o
mireasă şi o poartă aidoma Cu apa din găleată se vor stropi atât băieţii cât şi fetele. Găleata
este împodobită cu trandafiri roşii (4, 100).
Ciclul nuntii de Sânziene este încheiat cu un episod didactic, de cea mai înaltă
~:3toare· muţirea cucului. Valoarea pedagogică rezidă in acea că scoate în lumină, într-o
modalitate dintre cele mai elocvente, interdicţia încălcării fidelităţii matrimoniale. Natura şi
omul au făcut din bietul cuc un „ţap ispăşitor". în ziua de Sânziene muţeşte cucul, care a
cântat întruna de la Bunavestire. Despre acest cuc se spune că nu mai este cel adevărat, ci
este soţia sa. 8ava. care l-a înşelat cu privighetoarea. Sava, işi caută soţul în tot acest timp.
Cât despre cucul adevărat, se spune că el a plecat în cer sau că s-a transformat în vultur sau
uliu (4, 107) Se mai spune că cine ii va împuşca pe cuc şi-f va mânca fără pâine şi sare, iar
capul ii va purta întotdeauna cu sine, acela va fi iubit de toată lumea {4, 111 ).
După cele două sărbători dominate de forţe malefice şi benefice feminine, urmează
dlte două sarbatori inchmate unor sfinţi maturi: Sf. Petru de Vară şi Sf. lhe (29 iulie). care
incheie de altfel acest ciclu de apogeu al anului. Acum Sf. Petru, mâna dreaptă a Ziditorului,
apără oamenii de balaurul care aduce grindina şi răscumpără sufletele celor duşi în robia
Diavolului, înşelându-l. De Sf. Petru aveau loc târgurile de fete de pe munţii înalţi şi marile
Nedei unde erau peţite fetele. Exemplu este Târgul de fete de pe Muntele Găina (4 ,153).
Celă lalt sfânt matur care luptă în această perioadă împotriva Diavolului, este Sf Ilie.
stăpânu l tunetelor (4,175).
Intervalul de la 20 iulie până la 8 septembrie, în care se sărbătoreau Schimbarea la
Faţă, Sf. Mărie Mare şi Mică, este un ciclu intermediar, ce face trecerea de la perioada de
'Tlaximă expansiune a viului. la perioada de retragere a vieţii sub umbrele morţii. După ce
rând pe rând s-au perindat stin~i şi sfintele în toată plinătatea benefică a forţei lor. urmează
sfin\il slabi, bătrâni, acoperiţi de nevoi şi aproape incapabili să lupte cu întunericul şi cu
moartea.
Astfel. cel de-al treilea ciclu intră pe rol în intervalul dintre Sf. Dumitru şi CrăCJun. La
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26 octombrie se sărbătores-:: Moşii lui Simedru sau Sâmbăta Mortilor, oli a moşilor (4.62). La
8 noiembrie este sărbătorit Sf Arhanghel Mihail, cel care conduce sufletele celor morţi spre
locul de odihnă (7,82). După 11 noiembrie începe Postul Crăciunului, marcat prin Filipi,
sărbători care continuă vechile Lupercalii romane. Lupul devine acum un animal dom,nant,
prezent pretutindeni. având o infătişare psihopompă . Ciclul acesta dominat de moarte.
cu lminează cu Sf. Andrei de lamă (30 noiembrie), când intre viaţă şi moarte pare sa se fi
distrus chiar şi ultimul zăgaz. Morţii sunt prezenţi acum printre cei vii, iar cei vii, printre cei
morţi . După ce moartea pare să triumfe în lupta cu viaţa şl cu lumina, se ivesc ca prin minune
câ~va sfinţi aproape neputincioşi, care reuşesc să inchne baianţa către viaţă. Sf. Toader ş•
Sf. Nicolaie în unele părţi ale ţăni, de la 6 decembrie şi până la Crăciun începe să se umble
cu Capra Vechiul, întunericul Moartea trebuie să dispară prin acest rit de magie imitativă.
aşu cun1 moare şi capra. Numai în urma acestui rit expiatoriu Noul va fi capabil să se rasca
Mascaţii apar atât la priveghiul de inmormăntare al omului, cal şi la ,priveghiul
anului", aproape sub aceiaşi înfăţisare. Vom arăta ceva mai încolo c:"I structu;a celor două
priveghiuri este analoagă. Acolo unde nu mo:ire sau unde iri scenariul sfârşitului de an nu
este reprezentată moartea Crăciunului, moare cu obhgativii.ate Capra sat• invers Ială câteva
date despre moartea şi îngroparea Crăciunului ş1 apoi despre moartea ş1 îngroparea Caprei
in satul Niriş. la confluenţa Someşurilor, re data oe 28 decembrie, era ingrrmat
Crăciunu!. Un fecior se îmbrăca în popă şi apoi ern dus la groapă, după care I se cânta·
.Măi Crăciunule, măi batrâne
Aslăzi te'ngropăm pe tine
Haideţi toţi, cu mic cu mare
S~ ducem Craciunul în vale" (6,152).
Despre Capră· după ce porneşte de Sf Nicolaie, ee vizitează toate casele satului,
până la Crăciun, într-o veselie generală.
Urmaază ospăţul Turcei, după care ea devine tristă ştiind că va mun. in cele mai
multe locuri, Capra era impu'}catJ de Anul Nou, dar nu lipse,au nici satele unde era răpusă
da Crăciun Schimbarea datei de împuşcare a Turcii, relevă mutarea de începere a Anului
Nou de la 25 decembrie, la 1 ianunrie
Nu trebuie scăpat din vedere ca atât la .priveghiul anului", în a1un de Crăciun, cat şi
la priveghiul omului se împărţeau colaci.
Priveghiul omului are ace1aş1 succesiune 01:: momente vesele ş i triste pe :aia o
comportă şi ritualul Turcei iată câteva mărturii culese de echipa lui O. Gusti la Clopotiva,
exact lângă Ulpia Traiana: „Priveghiul, la care se petrece cu veselie, glur1e şi jocuri. nimic
nedând caracterul unei ceremonii triste Priveghiu! ţine toat3 noaptea. Abia dimineata in
răsăritul sorelui şi seara, în apusul lui, se cântă mortul, şi numai atât" (2,428). jocurile de
priveghi din Clopotiva ne duc cu gân:iul la jOtLrile, din diverse regiuni ale ţării, desfaş!Jrale
în perioada Crăciu nului: Calul, Sărutarea la uşă. bflnii din bild, omul cu copii Le.ul în nap,
Teatru. Mâţa oarbă, Mişca. Aţa (2,430).
Asta.zi. când omul nu mai poate antromorfiza decât 1laşina şi mijloacele ce-1 3; .rtâ
să-şi uşureze viaţa, un asemenea ritm de vieţtiire este definiti•1 pierdut. Întoarcez(ja la natură
este o formulă ce redă doar nostalgia dupa vechile societăţi tradiţionale, în care ritmul vieţir
era impus în cea mai mare măsură de rllmul naturii. Şi dacă ne este imposibil să na
întoarcem către capetele vieţii, suflul simţirii Im Ovidiu ne poate veni ca o umilă consolare
livrească:

.Anul a împărţit şi el de la natură în patru anotimpuri asemănătoare cu treptele ce
oamenii in cursul vieţii lor. Primăvara e zglobie, veselă şi jucăuşă, ca un copil
neastâmpărat; vara face să se coacă roadele pământului, aşa cum încep să se coacă mintea
şi trupul copilului ajuns în anii tinereţii. Urmeaz.:I toamna, mai domoală, ca şi omul ajuns la
anii bărbăţiei depline Vine, în sfârşit, iarna, posomorâtă, cu covorul ei alb de zăpadă, ca şi
bătrâneţea care încununează via1a şi strădaniile oamenilor. Aşa e legea firii" (OvidiuMetamorfoze, transpus în proză).
le

străbat

https://biblioteca-digitala.ro

345
The age of Man and the feasts of the year
(Summary)
As w e !mow, lhere îs a relationship between microcosmos and macrocosmos,
between life of human beings and life of the year. This study proves the similarity belween
birthfeasts rituals and those from the beg!nning of the year.
,
The moment of maturity of the year has perfect resemblance with the wedding
ceremonial and the late aufumn feasts. until Christmas has obvious fuf!eral resonanoes, also
sean seen at the burial fea st.
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Etnosocionumismatica zonei Codru
Ion. I. Drăgoescu
Cercetările de arhivă conexate cu investigaţiile de teren în peste 1OOO de localităţi
ne-au permis la constatarea că se poate vorbi în etnologie de un compartiment care să se
ocupe de rolul banilor în civi!izaţ1a şi cultura umană. Dealtfel, constatăm. că o caracteristică
a contemporaneităţi: . că toate ştiinţele se dezvoltă prin compartimentare. în etnologie se
profilează capitole de paleoetnologie, etnomuzeologie, etnolingvistică, etnobotanică,
etnosociologie etc. Pentru unele din cercetările noastre propunem termenul de
etnosoc1onumismat!că. Corespondenţa purtată cu specialiştii din 24 de ţări ne-a dus la
constatarea că acesi compartiment al etnologiei nu a fost încă abordat nici în literatura de
specialitate a altor nopoare şi termenul nu a fost clefinit nici de către specialiştii de peste
hotare. Aşadar. în definiiia pe care o propunem pentru această disciplină etnologică
considorăni etncsocionumismatica drept acea ramură a etnologiei care se ocupă de studiul
fQrm.Qrui modalitătilor prin care banii înd~plinesc un rol spiritual. Este. deci, un capitol al
etnologiei care apelează la metodele etnologice de cercetare şi care în ultimă instanţă
completează cercetările de istorie a culturii, ajutând în acelaşi timp şi cercetarea privind
istoria generală.
în prezent, noi nu ne propunem tratarea tuturor prob lemelor de
etnosocionumismatică. Pe plan naţional am stabilit 264 de probleme cu caracter
etnosocionum1smatic şi într-o lucrare de proporţiile celei de faţă nu &m reuşi decât o sumară
enumerare a lor Nu putem trata toate problemele pe care le ridică zona Codru. întrucât nu
am cercetat în suficientă măsură această zonă. Dealtfel, nu ar fi posibilă o astfel de lucrare
în stadiul actual al cercetărilor. Ne vom mărgini numai la rolul banilor în riturile legate de
naştere, nuntă şi inmonnântare, urmând ca în viilor să extindem lucrarea Mai precizăm că
etnosocionumismatica este veche .de că n du·i lumea• Unele capitole ale sale au fost
sturllate p<'lrţial, chiar de când se efectuează cercetări ştiinţifice. Se pare însă că ea a fost
denumită şi definită abia în zilele noastre 1. întrucât ne aflăm la începutul unor cercetări

organizate, socotim utilă şi o introducere prin care să cităm unele materiale cu caracter
general. În studiile anterioare am apelat la citate celebre din bibliografia naţională. De data
aceasta, pentru a în cadra tema în contextul general. ne propunem să apelăm la ce ne oferă
cultura universa lă. ştiind că unele dintre expresiile care vor urma sunt de obârşie

romănească. Am constatat bunăoară că, după Ceantar, banii sunt . Nervus rerum·2, sar
Eminescu vorbeşte despre .nervum rerum gerendarum". Banii au creat termeni ca· .rău
platnici", prin care se înţeleg acele persoane care îşi achită greu datoriile . Ad Calendas
graecas", .La sfântu'aşteaptă", .La moşii verzi"3, sau la .Paştele cailor"4
întrebat despre mijloacele necesare unui război pentru cucerirea Milanului,
mareşalul Trivulzio i-a răspuns lut Ludovic al Xfl-lea: .Ttre cose, sire: danari, danari e poi
danari"5. După Shakespeare, Richard al 111-lea ar fi strigat în disperare: „A horse, a herse, my
kingdom for a horse"6. Eminescu foloseşte expresia .un regat pentru o ţigară"?, iar o eroină
a lui Cehov „un regat pentru un pahar de ceai"s. În opoziţie cu eroii citaţi mai sus, alţii cer,
vorba ceea .Omnia mea necum porto•9 sau , pe câmpul de bătălie nu se gândesc 1a fugă şi

anunţă: .eu îmi apăr sărăcia. şi nevoile, şi neamu1·10, căci pentru ei aceasta era .epoca de
aur"11. Ei abia acum au atins .vârsta de aur"12. Despre aceştia din urma nimeni nu poate
exclama .ViRus post nummos·13.
Istoria civilizaţiilor mai glăsuieşte de .Amende honorablle" 14 ş1 de oameni care se
vând pentru un blid de linte15, de „Burtă verde"16, eroi cu .,familia mare, renumeraţie mică

https://biblioteca-digitala.ro

348

după buget•11, care asemeni lui .lanus cu două feţe ·18, sau prin analogie cu o veche
monedă austriacă aurită, care se decolora cu timpul, deci cu .talerul cu două feţp• l 9, .îşi driu
arama pe faţă·20 Izvoarele etnosocionumismabcii trădeaz~ desigur şi diferentierele sociale
căci vorbesc despre oameni care trăiesc .ca in sânul lui Avram·21 sau ttca un b1mbaşa·22
Ei plătesc totul „in bani ghiaţă" sau .bani peşln•23. Pentru ei "Le valeur n'attend pas la
nombre des annees·24 şi .Les affaires sont Ies affa:res·25 Ei ştiu că .on ne prete qu'aut
reches·26 şi că .Oui risque gagne•27 În sfârşit, ei au .rude la lerusallm•28 sau acel .Sesam
deschide-tea29. Tuturor acestor li se opun cel care tin să precizeze că „sărăcia nu e un
viciu·30 Apoi, ..Auri sacra fames·31 a determinat .La part d\.. lion ·32 deoarece .banL: n-an.
miros·32, în schimb: .locri bonus est odor ex

re qualibet"34 şi „Time is money·35.

Pemru

aGeasta „da cest des"36. Se caulă .Comorile lui Cresus·37 iar pentru români amintim du
lucrările lui Decebal ascunse, zice-se, sub albia vechiului strei şi sunt prudenţi până si CtJ
prietenii, unii oameni fiind călăuziţi de dictonul • limeo Dansos el dona ferentea"38.

război

În sfârşit mai amintim de "Ortul popii"39 ŞI de .Date obolus Belisario"40
Pentru a justifica func~onahlalea banilor mai amintim că in timpul celui de al doilea
mondial oamenii au transformat bancnotele de 5 lei - care erau accesibile oricui - în

lozinci cu sensul că scriau pa ele lozinci ca: .Afară cu nemţii", .Jos r~zboiu1•41
în loc de o introducere care să se ocupe de justificarea temei, am preferat o s11."!fl
de expresii celebre de importanţă etno~ocionumismatica. '\cestsa, deşi greoaie, suslln
credem, afirmaţiile noastre anterioare despre vechimea ctnosociomrrnsmaticii, precurr 11
unele pvncte de vedere despre locul etnosocionumismaticii în cercetarea ştiinţifică. in piui
credem ca acest preludiu la etnosocionumismatică arc rădăcini mai adânci ş1 mai plitem1c.
ancorate decât numisrnatica propriu-zisă. în sensul că tdei etnosocionum smatice suni
e.<primate cu mult înaintea apan~ei disciplinei despre studiul mone-det. aşa cum procedează
numismatica. În concluzie, nu ne mai rămâne decât să dăm ascultare unui alt vechi dicton

.o Jae sont Colbaris. Colbans·42 şi să prezentăm datele cu!ese, constatările la care am
ajuns pentru ca apoi să tragem concluziile care se impun.
I Banijlan~
la noul născui se obi şnuieşte a se pune un ban la faşă, informatorii explicâr'1
aceas\a că .aşa am pomenit". Atunci când moneda din metal prepos lipseşte. ea est l
înlocuită cu o bijuterie din metal fin, în special inel sau verighetă. Aceasta nu µoate sa fie
decât u11 talisman. Prin punerea banilor de aur sau de argint în prima scaldă, cât şi in cea
care urmează bolezului43 iar în lipsa acestora a unor bijuterii din metal fin din salbă44 int·I
sau cerceii din .băncuţe•45, se realizează, după cercetările lui Arnold Zwe1g, o
microelectroliză care se pare că influenţează favorabil asupra copilului. Nici unul din
lnfo~matori nu ne-a relatat că ar cunoaşte efectul terapiei. Acest fapt ne duce la concluzia că
practica este veche şi a intrat în obişnui nţă, uităndu-se imporianta sa iniţială Constatăm msâ
că in prezent se mai adaugă aghiasmă, rechizite şcolare şi flori. trădând şi ele vechime·
obiceiului, pentru că florile şi metalul fin ne poartă spre cultul nalurii, spre deosebire de
rechi7itele şcol are şi aghiasrnă. care sunt noi, creionul intrând i11 obicei pe cale firească
aqhiasma sau apa sfinţită fiind impusă de cultul creştin.
Se pun bani şi în apa de la botez, aceştia fiind puşi in special de către părinţi, sprf.'
deosebire de alte zone - şi in special in Banat - unde aceşti bani sunt puşi, de regulă, de
către naşi respectiv naşă.
Constatăm de asemenea, că se întâlneşte şi în această zonă obiceiul de a pune
după uşă, atunci când copilul este luat de la sân, pieptene, nori, hârtie, un ou fiert şi bani.
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pentru a determina caracterul copilului, deoarece se crede că aceste obiecte reprezintă:
banul - bogăţie; pieptănul - firea sa (colţat, rău); florile - frumuseţe; hârtia - învăţătura. Oul
reprezintă sânul devenit inaccesibil pentru el. Caracteristica zonei col"stă în aceea că în
această parte a ţării nu am găsit încă elemente noi care se adaugă. De exemplu, în zonele
miniere se adaugă cărbune pentru a stabili dacă copilul se va face miner, ciobanii, în spetial
mărginenii, pun lână pentru a vedea dacă copilul se va face păstor. în zona Codrului am
întâlnit numai forma patriarhală, cu adăugirea hârtiei care este specifică pentru toată ţara
li. Banii la nuntă
Nu am reuşit să suprindem încă obiceiuri cu caracter etnonumismatic legate de
logodnă. Consemnăm însă un pasaj dintr-un vers din legherişte care surprinde substratul
străvechi al exogamiei, rezolvat în vremuri târzii prin plată simbolică.
Noi venim după mireasă
Da nu ştim lăsa-ne-a-n casă
Noi am face ce-am putea

Şi n-am vini până la ea46
Informatorul precizează: .înainte, aici se mergea după mireasă cu boii, nu se putea
să meargă s-o ia, chiar dacă era din sat Asta e un cântec de drum, după mireasă Îl cânta
partea mirelui·47.
Se mai practică încă şi în această parte a ţării .gătitul miresei", dar în prezent ea
este impoctobită de o femeie pricepută , remunerată pentru acest serviciu, în timp ce fetele
care o însoţeau şi care o găteau, rămân simple spectatoare, astfel că în momentul de faţă
suntem martorii dispariţiei acestui obicei. Şi în această parte a ţării alaiul de nuntă este
întâmpinat de către persoane cu vase cu apă numită „plin", care este cinstit totdeauna cu
bani. Constatăm că în unele localităţi ale ţării , printre care şi, in parte, din cele Codrene, mai
ales la populaţia urbană , ~anii nu mai sunt aruncaţi în vas, mai ales bancnotele, ci puse
lângă vas, sau date în mână. Nu am întâinit încă nici un informator care să ne explice
semnificaţia sa, dar rolul apei în calea nuntaşilor ne este pe deplin cunoscut din izvoarele
antice. Se ştie că Darius a cerut lui ldanthyrsos supunere prin ieşirea în care c u pământ şi

apă48 . Ce s-a întâmplat ştim din numeroasele scrteri, cât şi din cunoscuta ironie a lui M,
Emioes~

în Scrisoarea a III-a. Este deci un simbol străvechi, păstrat şi în această parte a
Tot străvechi este şi obiceiul de a nu se permite nuntaşilor pătrunderea în curtea, şi apoi
în camera miresei, decât după ce aceştia achită mai întâi o anumită sumă de bani impusă de
.apărătorii" miresei. Despre vechimea practicii şi despre faptul că ea este specifică mai
!ării.

multor popoare, vorbeşte şi ka!evala. Killikki a fost furată de către Lernminkainen49. Acest
obicei, atestat pentru prima dată în această epopee al cărei conţinut epic .reflectă societatea

primitivă din treapta a treia, sau superioara a barbariei·50 dovedeşte furtul fetei - câteodată
cu consimţământul ei - atunci când flăcăul nu putea plăti suma de bani cuvenită tatălui fetei.
Practica este cunoscută la toate popoarele musulmane sub forma Kalâm. Pentru traci,
cumpărarea nevestei este atestată de Herodot51 şi Heraclid52. Vânzarea fetelor, în special
a celor frumoase, era cunoscut şi la asirieni53.

Legat de suma ce trebuie plătită cu această ocazie, notăm că uneori se obişnuieşte
se pretindă echivalentul unor anumite cantităţi de vin sau pălincă, funcţie de calitatea
vinului şi mai ales de starea socială, în trecut a nuntaşilor, şi în special a naşului. în prezent
se are în vedere posibilitatea financiară a platnicului. Se păstrează deci o formă de
manifestare aflată în natură. Concluzia că ar putea să fie o reminiscenţă a furtului femeilor
este întărită cu atât mai mult cu cât asistăm la simularea anumitor obstacole şi a luptei. La
plecarea cu mireasa din casă, mirele o dăruieşte pe soacra mică cu nişte bani care sunt puşi
într-un ştergar, mai nou, într-o batistă şi băgaţi în sân. Informatorii explică aceasta ca o .plată
a sânului", „plată a pieptului", „plata ţâţii" sau „ţâţa fetii". Nu cunoaştem încă existenţa unei
să
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creaţii legate de acest .târg·. care se păstrează încă puternic, în C:iferite forme, in această
parte a ţării dar în Kalevala am găsit reflectată practica de o rară frumuseţe şi o excepţionala
valoare paleontologică , în sensul că ne permite concluzii generol valabil e privitoare la
vechimea obiceiului:
Mire, frăţioare .
Ce răbdaşi cam multâ vreme.
TI-i prietena-acum gata,
Porumbiţa ta de veni-va
Hai, y_ânoută fat~. vino,
Cumpărată porumbită ,

Doar vei pleca indată:
lată clipa despărţirii,
Lângă tine-i rapito1 ul.
C-un picior pemprag aşteaptă,
Armăsar-şi muşca frăul
Sama-şi doreşte

fata
Te ademeniră banii;
Mâna repede-ai întins-o
Gata-I fost să iei ploconul.
Ca să-si vâri inelu-n deget.
Fii acum ademenită
Şi de sanie, fii gata
Să te-aşezi şi in trăsură,
Grabnjra să fii şi-acuma
Ca sa pleci din satul ăsta,
Fii şi-acum tot sprinteioara
Ca să laşi aceste tocuri.
Tu n-ai socotit fcti!lk
Pe-amândouă părli cum vine,
Nu ai chibzuit ~uminte
Târgul prost de-o fi să iaş~,
Rău cymva de o -~S!.lli.
De nu-i plâng~ mult în viată
Că ti-ai părăsit tăicutul.
Că-ai lăsat locaşul unde
Ai văzut lumina 7.ilei,
Casa blândei tale mame
Care te:a purtat jo pântec54
Acest ultim 001ce1 vine să întărească concluziile noastre arterioare d~spre furtul
femeilor, încadrând formele sale de manifestare incultura locală, naţională şi un iversală. Mal
notăm că se păstrează în zonă, încă destul de şters, obiceiul ruperii iiei sau mai nou, a bluzei
de pe soacra mică cu .această ocazie, de către ginere. Ni s-a precizat de către informatorii
mai bătrâni, că aceasta însemnează că mireasa • a rupt-o'' cu mama ei şi cu familia in
general, fapt confirmat dealtfel şi de versurile citate. Explicaţia capătă pentru noi valoare
documentară, deoarece j ustifică acel cântec după care mireasa trebuie să-şi ia ziua bună de
la tată, de la mamă, de la fraţi, de la surori etc. Obiceiul propriu-zis este specific întregii ţări.
dar faptul că mirele are de jnchejat anumjte socoteli cu mama fetii şi cu nimeni altul, ne
determină să credem că este vorba de o rem iniscenţă matriarhală . Dealtfel, Eugene Fourier
arată că la români, în momentul în care viitorii soţi îşi puneau o trestie verde pe cap, ceea ce
reprezenta începutul ceremonialului de nuntă - trestia fiind înlocuită in prezent, la noi, de alte
obiecte şi în special de textile - ,,fata trebuia să se prefacă că nu voieşte cu nici un chip să se
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despartă de mama ei, băieţii mici, îmbrăcaţi în alb, parfumaţi, veneau să ia fata, ea se agăţa
de gâtul mamei sale plângând şi spunea că nu voieşte să se despartă de ea; se prefăcea că

numai cu sila va fi scoasă din casă·55 iar la Atena fetele cereau permisiunea Dianei de a se

mărita56.

Am mai surprins înca reMiniscenţe ale obiceiului de a se aşeza mireasa de către
mire, la sosirea în casa acestuia, pe o blană de oaie, şi de a-i da caierul şi furca în mână.
Obiceiul este străvechi şi este identic cu forma descrisă de Eugene Fouriere, ca specifică
pentru români57. 0'.lservărn că la muntenii păstori din ţara noastră se obişnuieşte să se
cu această ocazie şi bani sub pielea de oaie. Informatorii explică practica drept o plată
pentru ţesutul şi respectiv torsul fibrelor animale. Este deci, un specific local care
completează informaţiile despre romăni . Nu este exclus ca această adăugire să fie
pună

ulterioară.

La cununia religioasă se puneau bani sub covorul pe care stau mirii în timpul
slujbei, aşa cum aflăm din izvoarele de epocă, că s-a întâmplat şi la una dintre căsătoriile lui
Ştefan cel Mare. Explicaţia constă în dispreţul faţă de avere, în acest moment solemn ş1
dovada preţuirii alesului, respectiv a miresei. Tot în timpul cununiei, în momentul in care se
înconjoară masa şi se cântă .1s·aiia dănţuieşte" rudele şi piietenii aruncă după tinerii însurăţel
cu grâu, bani. bomboane. Este şi aceasta un obicei străvechi, cunoscut încă din perioada în
care ceremonia nuntii se rezumă doar la un ospăţ şi presupunem că banii şi bomboanele nu
sunt decât un substitut al poamelor şi nucflor aruncate în antichitate cu această ocazie58.
III. Banii la înmormântare
Pornind de la credinţa că în drum spre lumea cealaltă sufletul are de făcut faţă
aceloraşi bucurii şi necazuri ca şi pe pământ, credinţa care, aşa cum vom vedea în
documente, este precreştină, neamurile mortului iau anumite măsuri pregătitoare.
Folclorul codrenesc surprinde gândurile pe care şi le făcea omul în anumite
momente. Un vers din Solduba glăsuieşte:
• - Staţi voi fraţi şi ne-ntrebăm
CPire ce moarte avem?
La cel mic i s-a venit,
Fie-I moartea de cu\it,
De cuţit fără rugină
Să moară-n ţară străină.
Şi mă

duc la maică mea,
ce-a zice şi ea,
Să văd cu păs m-a jelit,
Ori cu banii m-a plătit?·59
Îi pun bani in buzunar, pe piept şi pe ochi. Explicaţiile sunt următoarele; banii pe
ochi împiedică pe mort să vadă pe cine să mai ia. Nu am găsit încă expiicaţia pentru această
parte a ţării şi nici chiar pentru această zonă, a lumii, cu atât mai mult cu cât am insistat
asupra ei, întrucât este cunoscută credinţa despre nemurirea sufletului şi cu cât la strămoşii
noştri nu a existat teama de moarte. Ştim însă că la evrei se obişnuia încă din antichitate.
obiceiul păstrându-se până în prezent, să se pună cioburi de ceramică pe ochii mortului cu
acest scop. în cazul de faţă este vorba despre un obicei străvechi. cunoscut unor popoare
încă din perioada premonetară şi transmis din generaVe în generaţie cu ajutorul banilor, care
substituie ceramica. Cercetările de teren vor trebui să aprofundeze această problemă.
Deocamdată amintim observaţiile noastre care ne-au permis constatarea că într-adevăr,
dacă se aplică mortului pe ochii deschişi o monedă, aceştia se închid datorită desigur, răcelii
relativ persistente a metalului. Nu este exdus ca practica să fi urmărit acest scop estetic,
deoarece sunt puţini informatori care cunosc credinţa amintită. Socotim demne de luat în
consideraţie şi observa~ile unor informatori care, chiar dacă nu sunt din zonă de care ne
Şi văd
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ocupăm, ele prezintă interes şi pentru noi în sensul că ne permit explicarea fenomenului. N!
s-a relatat că este normal ca unii oameni, şi în special paznicii, pescani şi vânătorii, să moară
cu unul sau amândoi ochii deschişi, aceasta fiind cauzată de specificul muncii lor.
În buzunar sau la deget se pun bani pentru ca să aibă mortul . de drum" sau .de

punte"60. Problema punţii şi al vămilor al căror număr diferă pe teritoriul ţării noastr&, rude
la zonă la zonă, câteodată chiar de la informator la informator, crezfmdu-se că sunt trei,
şapte, nouă. 12, 24. sau 44 de vă'l11. Pentru noi prez•ntă interes faptul că acestea nu sunt
altceva decât o formă de reflectare şi de păstrare a creomţei despre trecerea sulleiului de
către Kharon peste Styx Credinţa despre existdnta altei lumi la care trebuie să aiungd
sufletul a generat din antichitate dictonul .daci nemuritori". Zalmoxis care. după
Herodian61, se mai numea şi Zalmoxis şi Salmoxis62, iar după Porphyrios însemnează

bărbat străin63, şi-ar fi construit o casă sub pământ64 şi conform practicii atribuite şi altor
profeţi. ar fi reapărut după patru ani. De atunci geţii - ca dealtfel şi terizii şi crobizii - spuneau
că

„cei morţi pleacă la Zalmoxis şi că se vor reîntoarce•.
O reminiscenţă a acestei cred111ţe poate fi considerată şi numirea de sălaş65 deci

de locuinţa sezonieră. adăpost temporar pentru sicriu, alături de copârşeu66. Oif'!lo~deauna
ei au crezut că aceste lucruri sunt adevărate. Aduc jertfe şi benchetuiesc, ca şi cum meiul
se va reîntoarce67. Pentru a demonstra vechimea şi răspânoirea obiceiului, aminttm că şi
vechii finlandezi credeau in existenţa impărăţrei subpământene a morţilor condusă de zeul
Mana68, care se mai nume;:i şi Manalainen69. Notăm de asemenea. că şi păstrarea
obiceiului de a fi purtat mortul pe diferite străzi şi uliţe, pe la rude şi cunoscuţi, pentru a-şi lua
adio. este străvechi, fiind cunoscut şi sciţilor De obicei el se păstrează sub tonna a trei sau
nouă odihni. ln Clisura Dunării am întâlnit însă până la 72 de stări. in ccmuna Sotânga, jud.
Dâ mboviţa am fost martorii unor discuţii intre preot şi minerii care-l însoţeau pe defunct
Preotul n-a vrut să facă mai multe stări, deoarece minerii nu au considerat necesar să
plătească îri mod special stările pentru acest obicei pe care-l considerau normal. Exemplul
citat ne demonstrează capacitatea anumitor autorităţi de a înlocui sau schimba pe cole
administrativă anumite obiceiuri El ne ce'llonstrează în ace.aşi timp şi capacitatea poporului
de a păstra neştirbite anumite obiceiuri străbune. Pentru zona de care ne ocupăm, reţinem
cu deosebire forma sobră. probabil cea arhaică, a obiceiului. Notăm că, cu această ocazie
cei care-l însoţesc pe mort aruncă bani în locul pe care acesta a stat în timpul odihnei,
explicaţia fiind drept o plată adusă pământului. Reţinem perpetuare~ obiceiului sub ochii
preotului, care rămâne neputincios în faţa tradi~ei.
Andreiciu Ioan din Solduba, cantor, a relatat unor folclorişti următoareie . Cânc
intrăm in cimitir se face evanghelia. După ce termina popa evanghelia, eu incep să cant asta
până la groapă . La intrare, se face o oprire se pune mortul jos, dus pe nişte ruje, se face o
staţiune şi popa face evanghelia, după evanghelie, eu cantorul, cânt versul ~sta. Dacă
poporul ii ştie, îl cântă cu mine Popa nu-l cântă". Nu considerăm necesar să redăm tot textul.
Ne vom mărgini numai la pasajul care ne interesează·
Cântaţi. clopote, cântaţi ,
Iar voi cu toţi lăcrămaţi.
Cântaţi clopote-n tărie
Trista mea călătorie70
Concluzii
Am prezentat rolul banilor în riturile de trecere, în zona Codrului, aşa cum ne sunt
cunoscute în stadiul actual al cercetărilor. Pentru înţelegerea for am ales însă material
semnificativ din afte părţi ale ţării, precum şi material privind practicile respective la diferite
popoare. În sfârşit, am apelat la istoria veche. pentru a da studiului nostru şi un caracter
paleo-etnologic. În felul acesta am re u şit credem, să demonstrăm, credem, vechimea
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milenară

a unor obiceiuri pe meleagurile codrene, contribuind astfel la studiul culturii şi
locale încadrată în cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Desigur, cercetările
viitoare vor aduce noi şi valoroase concluzii asupra problemei în studiu.
civilizaţiei

Ethnosocial numismatics of the Codru zone
(Summary)
This study try to present the role of the money in human civilization and culture.
Ethnosocial numismatics is a new branch of ethnology; it appeals to ethnological methods of
investigation and completes the researches of the history of culture, helping, in the same
time, the researches concerning history, as a rule.
Note
1. Ne-am ocupat de problemele etnonumismaticii în: .Din etnonumismatica Clisurij Dunării",
comunicare susţinută la sesiunea jubiliară a Institutului de etnografie şi folclor, Bucureşti. 78 august 1969; Cu această ocazie am propus public şi termenul de etnonumismatică deşi noi
l-am folosit mai de mult într-un chestionar dactîlografiat în fişele noastre tematice şi de
informaţie; „Probleme de etnonumismatică în Clisura Dunării", Editura Centrului Craiova al
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Bolile umane

şi

medicina populară din zona

Oaşului

Gheorghe Haiduc

Veche şi frumoasă istorie îşi are Ţara Caşului, în care locuitorii acestei zone s-au
luptat cu multe greutăţi în decursul veacurilor, depănate de timp şi în conştiinţa cărora există
multă cinste, omenie, bunăvoinţă, ospitalitate şi multă voie bună , atunci când li se oferă
asemenea ocazii.
Ei ştiu deopotrivă să-şi cânte bucuriile, dar şi dorul de cei dragi, precum şi
necazurile atunci când acestea s-au abătut , ori se abat asupra lor şi mal ales când sunt
năpăstuip de soartă. În diferite împrejurări devin gânditori, sfătoşii, dar şi cu un spirit de
observaţi~ deosebit. Neiertători, sunt atunci când li se face o nedreptate.
ln ceea ce priveşte peisajul Ţării Oaşului în care aceşti locuitori trăiesc , putem
spune că este un colţ rupt din Rai, care cuprinde atâtea bogă~i naturale de mari frumuseţi,
înzestrat de către Dumnezeieştile puteri înconjurat de vis şi poezie, care încântă pe orice
trecător. De aceea, bine ar fi ca cei înzestraţi cu darul povestirii, să scoată în evidenţă prin
condei strădaniile şi viaţa acestora, cuprinsă în istoria şi etnia în care-s încadraţi prin natura
zonei, exprimată în datini, obiceiuri, viaţă spirituală şi socială care con servează adevărate
comori ale acestor trudnici. Toate acestea, scoase la iveală, îl fac pe cercetător să mediteze
şi mai mult asupra vieţii oşenilor, care perpetuă de milenii peste aceste locuri, coborâtori de
la strămoşii noştri daci.
În studiul de faţă ne vom ocupa de medicina populară şi tratarea unor boli cu
metode empirice locale din zonă. Şi mai ales din Vama, practicate de către unele bătrâne
tămăduitoare care-şi moşteneau cunoştinţele de la înaintaşe , şi le transmiteau altor generaţi i
prin practică şi viu grai. Dintre acestea, unele se practică şi în zilele noastre şi se vor practica
încă-n mult timp. Folosindu-se în tămăduirea lor de farmacie naturală care-şi dovedeşte şi în
prezent în multe cazuri eficacitatea în tratarea unor boli specifice timpului pe care-l trăim.
Surse şi documente vechi scrise, lăsate posterităţii cu privire la denumirea şi
tratarea unor boli la oameni, sunt prea puţine, şi acelea sărace în conţinut. Din fericire totuşi,
în .Matricolele de stare civilă" ale decedaţilor întocmite în decursul timpului de către preo~i
parohiilor, în rubrica: . boala sau felul morţiia, apar denumirile bolilor cunoscute în popor, care
au precedat moartea individului şi care, până la punctul culminant, .decesul", erau tratate de
către unele bătrâne ale satului. Printre aceste bătrâne se numără .baba", moaşa, care era o
femeie de rând şi nu avea o pregătire prealabilă pentru această muncă de domeniul sanitaruman. Dar aveau curajul, inteligenţa, îndemânarea şi practica dobândită de la înaintaşele ei.
Practicau cu succes .moşitul", dar şi tratarea unor boli la mamă şi la copii1. în rândurile ce
urmează, vom aminti pe unele dintre acestea care au moşit între anii 1828-1875, şi apoi în
perioada interbelică până prin anul 1940:
1828-1875
1. Eudochia Vereş; 2. Ofimia luhas; 3. Ileana Balog; 4. Maria Fersigan; 5. Erji Bani; 6. Ioana
Man; 7. Erji Ember; 8. Teodora Receanu; 9. Irina Maniu soţia lui Ioan Dobrican.
1900-1940
Moaşa Văsâiasa Fenea, născută Contra;
Baba Himnea, născută Pop;
Baba Irina Tâmplarului.
Apoi în fiecare sat, mai erau şi alte bătrâne cunoscute în popor, atribuindu-li-se
diferite epitete: vrăjitori, drăcei , bosorcăi , babe care ştiu să arunce cu .diochiu1·2, babe care

ştiu să arunce cu .ciuru1·3. Unele bătrâne aveau spiriduş şi ştiau să facă sau desfacă
.făcături"

(vraciuri), precum şi combaterea unor boli presupuse că sunt pricinuite de către fire
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omenească rău intenţionată

împotriva altei persoane. Pentru vindecarea acestora se

foloseau ceaiuri însoţite de ,descântece"4.
Motivaţia de a recurge cei suferinzi la acele femei tămăduitoare era aceea că,
medicii erau foarte puţini, în toată zona Oaşulu1. În secolul al XIX-iea era un singur medic
care îşi avea sediul de circumscripţie la Oraşul Nou. Apoi, pe la începutul sec. al XX-iea s-a
mal înfiinţat o circumscripţie sanitară cu sediul la Negreşti Oaş. ŞI acesta după ce sediul
plăşii Oaş s-a mutat de la Oraşul Nou la Negreşti Aşa că. toate satele din zonă erau
arondate la cele două circumscripţii, acest sistem de organizare a durat până în anul 1954,
când s-au înmulţit medicii şi au ajuns şi în zona noastră medici la centrele de comună.
Redăm mai jos modul de arondare a satelor din Oaş la cele două circumscripţii,
după un document emanat de Prefectura Negreşti Oaş din ianuarie 1947.
La Negreşti dr Altmann Miklos, născut în Oradea, la 3 noiembrie 1914, a terminat
Facultatea de Medicină generală la Cluj în anul 1939, octombrie 25 şi i-au rost arondate
satele:
1. Negreşti 4300 locuitori
2. Carteze 2640 •
3. Moişeni 883
4. Hula 1340
5. Bixad 1880
6. Trip 1279
7 Tur 922
8. Vama 1439
•
9. Boineşti 971
Total 15654 locuitori.
La Oraşu Nou dr. Kircic Emeric
1 Oraşu Nou 1340 locuitori
2. Oraşu Nou Vii 340
3. Racşa 1940
4. Racşa Vii 207 •
5. Prilog 865
•
6 Căllneşti şi Coca 2115 locuiton
7. Cămârzana 1720
8. Aliceni 832
9. Târşolţ 1558
10. Remetea 848
11 Lechinţa 674
Total 12439 locuitori.
Datele de mai sus, luate după situaţii statistice nu relevă întru totul realitatea
deoarece într-o situaţie statistică cu privire la consumatorii pe categorii socialerrezultă că, în
comuna Vama (sat) avea în anul 1945: 2232 locuitori, satul Tur. 1095 locuitori, iar satul
Prilog: 888 locuitori (document nr. 1058 din 5 iul. 1945), cele două sate de mai sus
aparţineau Notariatului Cercual Vama de la începuturile lor şi până în anul 1947. Deci, faţă
de situaţia trimisă de către Pretura Plăşii Oaş, în care erau menţionate şi cuprinse cele trei
sate: Vama, Tur şi Prilog apare o diferenţă de populaţie de 989 locuitori. Înseamnă că, la
nivelul fiecărei comune va apare o diferenţă de populaţie în plus faţă de evidenţa sanitară a
locuitorilor găsită la acea vreme la Pretura Plăşii Negreşti , şi deci, volumul de consultaţii al
medicilor era mult mai mare faţă de situaţia nominală dată. La aceasta mai adăugăm şi faptul
că medicii nu erau ajutaţi de către un alt personal medical. Astfel, este motivată medicina
populară de tămăduire sau ameliorare a bolnavilor de către: babe, moaşe, sau alte femei
bătrâne ale satului, cărora li se dădeau diferite nume defăimătoare, în unele cazuri aşa după
cum am arătat mai sus. Denumiri primite datorită strădaniei lor de a ghici boala celor
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suferinzi. În multe cazuri prin succesul lor de vindecare îşi câştigau faimă în rândul populaţiei
săteşti Dar şi invers, atunci când lecuirea bolnavilor nu reuşea , şi-i pricinuia grăbirea morţii
celui în cauză. în asemenea situaţii, stârnea groază mai ales pentru familii şi etichetau pe
baba tămăduitoare în fel şi chip. Şi tratamentul era considerat făcut cu rea credinţă de către
baba angajată în vindecări.
Nu am dori să se creadă că activitatea medicilor existenţi în Oaş nu era cunoscută
şi recunoscută, mai ales în rândul Intelectualilor şi în rândul oamenilor avuţi. La Negreşti ,
imediat după Primul Război Mondial a fost repartizat Alexandru venit de la Turulung, care a
desfăşurat o vastă activitate pe teren medical şi erau mulţi suferinzi care mergeau cu
încredere la el. Dacâ era invitat acasă la domiciliul bolnavilor nu refuza deplasarea pe care
o lăcea cu maşina proprie el fiind al doilea proprietar de maşină din Oaş. Primul fiind
inginerul silvic Puşcaş5
Au trecut multi ani după Război, până când în zona Oaşului au fost repartizaţi
medici. La Vama, prin anul 1946 în calitate de moaşă a fost Tal Floare, care deşi nu avea o
pregătire superioară totuşi a funcţionat pe bază de salariu asigurat de către secţia sanitară,
care a funcţional până prin amil 1958 Apor intre anii 1959-1967 a venit ca moaşă repartizată
cu pregătire de specialitate Warsay Ireni, care de fapt în mod temporar a mai lucrat în Vama
şi în perioada interbelică.
În anul 1954 a venit în calitate de sanitar Cseh Vasile, care şi-a însuşit pregătirea
sanitară în armată şi a funcţionat până prin anul 1968.
Fiind mare lipsă de cadre sanitare cu pregătire s-a înfiinţat în anul 1964 la SighetuMarma\iei, Şcoala Sanitară de Surori Medicale şi de Moaşe, care a pregătit mai multe serii
de tineri cu o durată de doi ani Vestea despre acea şcoală a ajuns şi la Vama unde s-e
instruit şi Demeter Emilia (căsătorită Onuţ), care funcţionează şi in prezent in aceaşi calitate
la Dispensarul Uman Vama.
Tn anul 1956 a început construcţia Spitalului din Negreşti Oaş, care după punerea
lui în funcţiune deserveşte şi astăzi întreaga zonă a Oaşului. Apoi în întreaga zonă au apărut
şi medici pregătiţi, printre care redăm mai jos numele câtorva medici care s-au remarcat prin
buna lor activitate în calitate de profesionişti.
În anul 1960 a fost repartizat in Vama dr. Lucai Gheorghe. care a funcţionat până în
anul 1966 Apoi dr. Santa1Boia1967-1974, dr. Peter Viorica 1975-1980, Filep Rodica 19811983, dr. Haidel Ladislau 1984-1992 apoi au urmat şi alţi medici dar fără să-şi câştige un
renume prin munca lor profesională. Poate din cauza că unii erau detaşaţi pe perioade
scurte de timp de la Satu Mare, popula~a nereuşind să-i cunoască pentru a fi consultaţi de
ei.
Am făcut această incursiune succintă în istoria activităţii sanitare· pentru ca, cititorul
să poată face o comparat1e cât mai clară intre trecut şi prezent pe linie sanitar-umană şi de
a înţelege mai bine de ce medicina populară era strict necesară şi fiind conside rată pentru
marea majoritate a populaţiei unica posibilitate de tămăduire a bolnavilor. Dar fără să
neglijăm faptul selec~ei naturale, care se oglindeşte mai pregnant in documentele vremii şi
mai ales în Matricolele de Stare Civilă, de unde reiese clar sporul de natalitate pe d iferite
perioade după prezenta situaţie:
Matricola anului
Născuţi
Căsătorii
Decese
1840
16
11
20
1841
26
4
10
1842
27
4
9
1844
23
7
9
1845
29
7
23
1846
24
8
23
1847
20
9
7
1848
32
30
14
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Situaţia se potriveşte aproape cu acelaş spor de natalitate până prin anul 1947
când populaţia mai entuziasmată după Război, sporul natalită\ii creşte continu până-n zilele
noastre.
Decesele după prezenta situaţie este destul de elocventă în ceea ce priveşte sporul
natural al populaţiei, care pe tot parcursul istoriei noastre este in nuenţat de mai mulţi factori,
printre care cel mai important în trecut era asistenţa sanitară, apoi starea socială şi mai ales
mizeria şi ali mentaţia acestora. Bolile şi apoi moartea nu îi prea întristau pe bolnavi,
deoarece trăiau cu crezul că acesta le este destinul ca şi-n nuvela .Fefeleaga" de pr.
Agârbiceanu. Care se consolau cu credinţa că aşa trebuie să fie soarta unor oameni.
în rândurile ce urmează redăm denumirea populară a celor mai răspândite boli în
satele din zonă şi care, unele din ele sunt trecute şi în matricolele decedaţilor din anii 18161948 şi care conţin şi motivaţia decesului (Arhivele Statului Satu Mare).
Bolile care bântuiau în popor în decursul veacurilor
Cea mai răspândită era boala de piept care era de trei feluri:
1. Dureri de piept cu tusă , care provoca~ bolnavului înnăduşeli (asmă) cu sufocare.
2. Junghiuri în piept, nelinişte , agitaţie, dureri de inimă, oboseli (simptome cardiace). Mulţi
bolnavi vârstnici când îşi declarau boala de inimă, ziceau că-l .doare sufletul". Deci inima era
confundată cu sufletul omului.

3. Dureri de piept cu multă tusă seacă denumită .hectică'' (tuberculoză)6.
Toate aceste simptome de boli erau denumite .dureri de piept"?.
Pentru tratarea durerilor de piept mai uşor vindecabile şi gripă , dureri de gât se
foloseau plante şi alte mijloace pentru tratarea lor.
Era bine cunoscut siropul din mugur de brad, care în tratarea răcelii se foloseşte şi
în zilele noastre.
Apoi ceaiuri de romaniţă (muşeţel Matricaria Chamomilla). Mărarul în stare uscată
sau seminţa acestuia (Anthum Craveolens), Cimbruşorul sălbatic (Thymus Serpyllum).
busuiog (Amaranthus Cudotus), vâsc de măr (Viscum Album), flori de tei (Tilia Platyphyllos)
şi veninariţă (Craliola Officinalis).
Pentru ameliorarea junghiurilor, nelinişte, agitatie nervoasă, oboseli, dureri de inimă
şi înfocăciuni se folosea compresă cu apă stătută, ceai de frunză de dud (Morus) uscate.
ceai de vrej de fasole şi ovăz. În unele cazuri se consumau 2-3 căţei de usturoi (Allium
Sativum), ceai din plante traista ciobanului (Capsella Bursa Pastoris), precum şi sare
amestecată cu oţet şi înfăşurat într-o cârpă curată sub formă de tampon care se punea pe
piept, sau pentru dureri de cap se punea pe frunte până la ameliorarea durerii8.
Pentru bolnavii de "hactică" (tuberculoză) se recomanda bolnavului ca să consume
„zară" din tărâţe de secară (birş) în fiecare zi câte 2-3 I apoi ouă crude care în unele cazuri
erau puse în oţet timp de 24 de ore sau chiar mai mult timp, până când coaja de ou devenea
moale şi elastică, apoi se mânca crud cu coajă cu tot9. Se mai folosea ceai din flori de urzică
moartă (Urtica Dioica). în cazuri mai grave se folosea rădăcină de mătrăgună (Atropa
Belladonna), plantă erbacee otrăvitoare şi care fiartă pentru ceai mulţi bolnavi aiureau, şi
chiar înnebuneau şi aveau nevoie de mai multe săptămâni pentru a-şi reveni la starea
normală . în tratament se mai folosea lapte de iapă, lapte de capră, şi cei mai înstăriţi
foloseau bere de casă făcută de către unele gospodine ale satului. La Vamai, cea mai bună
.bere de casă o ştia bine prepara Contra Maria Oţăloaia ( 1906-1955) 10, pe care apoi o
vindea pentru cei suferinzi la preţuri foarte mici.
Pentru bolnavii TBC, dar şi pentru bolnavii cu alte maladii se mai făceau băi cu
aburi, prin fierberea anumitor plante de câmp îndeosebi plante medicinale. În unele cazuri se
mai încălzea la foc o bucată de cărămidă, care se punea apoi într-un vas de metal pe care
se punea o mână de făină de mălai şi se turna mai mulţi litri de apă fiartă , producându-se un
adevărat nor de vapori, apoi bolnavul trebuia ca să stea asupra vasului dezbrăcat până la
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brâu, dar se acoperea cu multe ţoluri (pături) şi inhala vaporii produşi de cărămida încinsă şi
apa fierbinte care se turna peste ea.
Un alt tratament era acela că, se opărea într-o căldare de fontă cenuşă din lemn de
fag, în care la fierbere se introducea un cearceaf din pânză de cânepă, care se muia bine în
cenuşa opărită, apoi se scotea cu grijă şi se punea pe aşternutul de paie de pe pat. După
câteva minute cel bolnav era înfăşurat cu tot corpul în cearceaful pregătit, lăsându-i-se
aerisire la gură, după care apoi se puneau mai multe cergi11 (pături de casă) ca cel bolnav

să transpire puternic, stând în baia de leşie 12. Se aşeza apoi într-un aşternut uscat după
baie, unde stătea mai multe ore, dar toi bine acoperit pentru a continua transpiratia.
Procedura unei asemenea băi se mai repeta de cel puţin o dată, la trei, patru zile, pentru ca
bolnavul să scape de boala din organism.
Răceala, gripa, durerile de gât şi durerile de burtă se tratau astfel:
Atunci când era vorba numai despre o răceală se foloseau multe ceaiuri, îndeosebi
„romanită" (muşeţelul), flori de tei. flori de salcâm, ceai de ceapă şi mentă. Dar dacă răceala
era mai acută atunci se folosea cearceaful opărit în leşie după explicaţiile date mai sus.
în multe cazuri, răceala era însoţită de dureri de gât. în asemenea situaţii, se mai
făcea gargară cu apă sărată în mai multe zile. iar peste noapte se punea într-o ştergare
curată mămăligă caldă nesărată pe lângă gât care-l făcea pe bolnav să transpire şi după o
noapte de tratament durerea de gât se ameliora. În alte cazuri se punea compresă cu apă
rece amestecată cu puţin otet de casă făcut din mere pădureţe.
Pentru diaree, primul tratament era ţuica cu piper pisat, care se lua înainte de
mâncare cca. 100 g. Se mai folosea şi buretele de prun amestecat cu ţuică. Dacă
tratamentul nu dădea rezultate. se trata cu cărbune din lemn de mesteacăn pisat de mai
multe ori pe zi câte o lingură din acel praf. După 2-3 zile de tratament diarea se diminua şi
bolnavul folosind şi multe ceaiuri de iarba fierului (sunătoare, Hypericum Perforatum) astfel
bolnavul devenea sănătos. Tot pentru diaree se folosea ceai din frunze de mesteacăn uscate
sau dln mugur de mesteacăn şi frunze de măr gutui (Cydonla Vulgaris). Acest tratament se
foloseşte şi în zilele noastre după aceleaşi metode.
Pentru dureri şi crampe în burtă se folosea capac de pe oală, sare caldă şi ceai de
mentă sălbatică. Se mai consuma pere pădureşti uscate sau fierte în puţină apă pentru a
înlătura crampele dureroase denumite şi cohăil de intestine13.
Ceai de pere pădureţe se dădea ş1 la copii mici amestecat cu praf de cărbune.
Guta - sau lovit de vânt (paralizia), şi nu boala pricinuită de depunerea acidului uric
la încheieturi, în popor era crezul că cel bolnav de gută se datorează blestelemelor aruncate
de cineva asupra bolnavului pentru fărădălegile săvârşite de ei. De aceea se şi pronunţă ca
înjurătură sau blestem împotriva cuiva şi mai ales în zona noastră .O fermate guta!". Atunci
când i se făcea o nedreptate, dar trebuie să remarcăm faptul că pe la noi foarte puţini zăceau
de paralizie, deoarece hrana populaţiei era în general săracă în grăsimi , de aceea era privită
cu groază în popor. În medicina populară nu I se găsea leacul. Ceea ce se mai putea face la
asemenea bolnavi erau masajele cu apă cu oţet de casă şi în alimentaţie i se dădeau
preparate lactate, mai ales iaurt în rare cazuri bolnavul se trata cu ceaiuri şi chiar dacă-şi
revenea puţin membrii familiei şi cei din jur îl considerau irecuperabil, şi se consolau cu idea
că bolnavul nu mai are leac şi că trebuiesc făcute pregătirile necesare pentru a-ş pregăti pe
drumul fără întoarcere14.
Răspândită era şi boala de mătrice sau mătrică (reumatism). În concepţia populară
erau cunoscute şi varicozele, tromboflebitele şi TBC-ul osos.
Primele măsuri în a le trata durerile de picioare erau băile calde. Se aducea apă
sulfuroasă de la băile Puturoasa în butoaie, care se încălzea şi se punea bolnavul ca să stea
într-un ciubăr15 timp de cel mult o oră. Dacă se observa că boala se ameliorează, băile se
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repetau. în situa~a în care bolnavul nu putea suferii băile se aducea alta apă de la Adeguş16
sau de la Boroşteni17, care ziceau bătrânii că este „apă mai moale''.

Dacă nici una din ape nu folosea alunei se făceau băi cu .lstroh"18 de fân opărit, iar
în cele din urmă se ducea bolnavul la muşuroaie de furnici, se spărgea .muşuroiul furnicilor
şi bolnavul punea picioarele pe muşuroiul furnicilor. Acestea agitate înţepau picioarele
bolnavului, după care bolnavul se mai liniştea Vara se ma folosea urzicatul picioarelor celui
bolnav sau îşi înfăşurau picioarele în balegă de vacă încălzită într-un vas folosit la animale.
Erau multe cazuri, când una din măsurile folosite în combaterea acestor boli se
ameliorea ş1 bolnavul repeta tratamentul arătat mal sus atunci când simţea nevoia.
Pentru varicoze sau dureri de şeale se folosea în primul rânci unsoare de dezurc
(bursuc) (Meles MelesJ. care se putea cumpara de la unii pădurari sau de la .oamenii
pădurii" cum îşi ziceau ei, adică muncitorii de pădure
Se mai prepara seu de oaie cu fiere de porc. care se aphca pe locul dureros sau
chiar pe rana canceroasă. Tot asemenea tratament se folosea în vindei;area TBC-ului osos
numii şi .şui 19 care însemna scurgere şi era considerată boală molipsitoare.
Bolile de urechi care se mai numeau şi „ţuc" (curent) erau tratate cu ceai de
romaniţă. Se spălau urechile, apoi se încălzea într-o lingură ulei de floarea soarelui care se
turna în urechea bolnavului acesta stătea culcat pe o parte până simţea puţină ameliorarP
Pentru o mai bună siguranţă, uleiul se turna în urechea bolnavului cu gura, astfel ca uleiul să
aibă temperatura organismului. în cele mai multe cazuri tratamentul folosea si boala se
ameliora
Durerile de octi1 erau foarte răspândite mai ales la copii cei mici.
Pentru lăcrimatul ochilor se folosea compresă cu ceai de muşeţel. iar atunci când
bolnavul simţea înţepături în ochi, se căutau în sat femei care alăptau copii şi cel bolnav o
ruga ca să-i mulgă ţâta in ochi, iar când ochiul era „impojorar20 se punea pe el o cârpă cu
iaurt care: tră~ea infocăciune. Tratamentul dura 3-4 ore. Tot pentru intepaturi in ochi era 1
femei care ştiau să caute peri răi m pleoapele ochilor oe care cu o pensetă anume îî trăgea
afară din ochi şi cel bolnav se tămăduia. O asemenea bătrână era Siik Rozalia (n 19101966) din Vama . Când unui om matur îi dădea ceva în ochi şi nu era cine să-i scoată gowl
îşi prindea pleoapa de sus pe care o mişca-n sus şi-n JOS, zicând descântecul .Porcu besă,
gozu iesă" şi se repeta pâna când ntJ mai simţea înţepătura şi gozul căzut se trăgea în colţul
ochiului, de unde se putea lua cu degetu121
Miopia, era considerată un destin bicisnic provocat de un demon care-şi alegea
victimele şi-1 stabilea predestinul, ca să .cadă în orbul găinii cel vizat" boală fără leac şi
înţeleasă în popor .făcătură demonicească". pricinuită voit de către o bătrână a satului rău

făcătoarl·22 Tot pnr. descântec se considera că se poate şi înlătura.
Boala de rânză (ulcer de stomac), greu vindecabilă cu multe dureri şi slăbire a
organismului. Durerile de rânză erau destul de frecvente din cauza alimentaţie!
necorespunzătoare, dar şi a meselor spontan luate ş1 fără conţinut proteic. Se credea ca
boala se primeşte şi de la o altă persoana fiind considerată contagioasă Bolnavilor li se
recomandau ceaiuri multe, produse lactate şi în locul pâinii de mălai, bolnavul mânca
mămăligă Iar după fiecare rnasă lua câte o linguriţă de bicarbonat. Erau bărbaţi mai alas
care înainte de mâncare luau câte un păhărel mic de ţuică, iar dacă nu folosea ţuica căte uri
păhărel de spirt sanitar preparat cu apă de vale, care se lua înaintea meselor cu cel puţin 1015 mn. Asemenea tratament se mai foloseşte şi în zilele noastre. în loc de apă bolnavii
consumau ceaiuri de mentă. rostopască (Chelidonium Aaius), muşeţel şi sunătoare. Dacă
tratamentul nu dădea rezulta te atunci se deducea că bolnavul are .rac" (cancer), boală

considerată transmisibilă, şi pe cât posibil cel bolnav era izolat23 Tratamentul se fâcea cu
sucuri de fructe şi de mărul lupului, plantă care creşte în Lunca Ţalnei şi a Turului, şi care nu
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menţionată

în

cărţile

de plante medicinale. Acestei plante i se folosesc frunzele

Dacă cancerul era la exterior se folosea frunze de mărul lupului şi (în multe cazuri)
vindecarea era posibilă. (Cazul lui Cismaş Vasile n. 1890-1966. care s-a vindecat de rana de
la mână după un tratament îndelungat).
O altă boală necruţătoare era .beteşigul cel rău" (epilepsia}, boala era considerată
o făcătură prin blestem de către o persoană îndemnată de demon să blesteme familia, care
cândva a pricinuit vreun rău unei alte persoane. De acolo provine şi bestemul .Ferme-te
beteşigul cel rău". Crezul în popor este acela că dracii din el ii chinuie şi în situaţia de criză
bolnavului i se muşca urechea sau un deget de la mână făcându-i-se rana prin care să se

scurgă dracii afara din el. Boala era considerată incurabilă24
Lingoarea sau febra tifoidă25. Lingoarea este o boală infecţioasă care se manifestă
prin febră, somnolenţă dureri de cap şi in cele din urmă consecinţa era moartea.
Tratamentul era unul singur .ştergură udă" (prosop ud), ceai dat cu lingura pentru a completa
apa din organism.
Boala secera multe vieţi omeneşti. mai ales copii şi bătrâni. Chiar dacă unil, mai
ales dintre copii rămâneau în viaţă, boala lăsa urme grave fizice şi mintale celor .iolnavi.
Cum a fost cazul lui Racoş lmre (n 1914-1969) Racoş lojica (1916-1973).
O altă boala contagioasă care se manifesta la copii era .tusa măgărească"
(convulsivă) Cop111 bolnavi se scoteau din locuinţă la aer curat d1mmeata şi seara in runde
de câte 2-3 ore. De prefennţă pe lângă apele Taina Mare Taina Mică şi Tur, iar unii copii erau
duşi în Lunca Someşului mai multe saptămâni pentru a schimba aerul. Apoi ca şi tratament
se dădea copiilor lapte de măgăriţă sau de iapă şi ceai cu miere de albine, sau ceai din
ceapă prăjită, care înmuiau coardele vocale, apoi se mai folosea ceai din scai albaştri
(Erync1um Campestre). rratamentul în multe cazuri se dovedea tolositor şi cu efect, mal ales
atunci când copiilor li se creiau conditll de schimbare a aerului26.
Deşi traiul majorităţii populaţiei era sărac în proteine şi grăsimi totuşi erau bolnavi
cardiaci Aceştia apelau la unii bărbaţi priceputi in special frizeri care ştiau să pună .pahare"
şi care consta într-un meşteşug de a aprinde câlţi de cânepă într-un pahar, apoi după 1-2
sec. când oxigenul a fost consumat prin ardere din pahar se punea rapid pe spatele
bolnavului. Se puneau până la şase pahare deodată, apoi pe rând se ridica fiecare pahar şi
muşchiul ridicat in ~us se încresta sub formă de cruce cu briciul de bărbierit ca să curgă
sânge. Dintr-o asemenea actlune bolnavului ii curgeau 200-300 g. de sânge, apoi se ştergea
cu o cârpă curată înmuiată în apă cu alcool După pusul paharelor bolnavul stătea la pat 2-3
zile. în Vama era fnzerul numit Venter Alexandru care punea pahare atat pentru văMeni, cat
şi satele din apropiere. Mai erau apoi ş1 unele femei care prindeau din bălp lipitori (Hirudo
Medicinalis)27 . care se foloseaua tot in scopuri terapeutice de a extrage sânge bolnav de la
oamenii suferinzi. Se puneau 6-8 lipitori pe un bolnav, care lacome fiind, işi introduceau gura
în muşchiul bolnavului iar când erau sătule se lăsau singure jos, după care bolnavul era şters
cu un prosop curat, apoi se ştergeau rănile cu cârpe îmbibate în alcool. Lipitorile folosite erau
stoarse de sânge, spălate şi aP.oi se introduceau într-un borcan de sticlă în care se punea
apa curată pentru a mai putea fi folosite şi la alţi bolnavi.
Lipitorile se mai foloseau pe inflamaţii lovituri interne, vânătăi corporale dureri da
picioare sau sclintituri de membre.
Pentru a putea fi tratate asemenea boli, în fiecare sat erau 10-15 femei bătrâne
care se ocupau cu pusul lipitorilor la bolnavi, şi le păstrau ani de zile pentru a putea Interveni
cu ele la cei suferinzi de maladiile arătate mai sus.
Colera (holera), este o boală epidemică gravă, caracterizată prin crampe stomacale
foarte dureroase, vărsături şi diaree. în decursul istoriei a secerat multe vieţi omeneşti. în
zona noastră se cunosc mai multe perioade de coleră. Unele documente vorbesc despre anii
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1840-1849 când în întreaga ţară a fost mare epidemie de holeră , precum şi intre anii 18801886, şi între anii 1914-1919. Cunoscându-se în popor gravitatea şi răspândirea acesteia
era inevitabilă şi nevindecabilă, care în multe cazuri bântuia simultan cu o altă boală tot aşa
de urâtă şi periculoasă denum ită .ciumă" , despre care vom vorbi mai jos, şi măsurile ce au
fost luate de către autorităţile locale în acest sens. Primăria şi biserica trebuiau ca să fie
primele în luarea unor măsuri. printre care era şi aceea că, în fiecare cimitir s-au construii
barăci denumite „casa morţilor", unde persoanele bolnave erau duse în acea baracă
punându-li-se aşternut din paie de grâu sau secară şi bolnavii erau aşezaţi pe acel aşternut
să zacă acolo zilele pe care le mai aveau de trăit. Bolnavii care nu erau în stare prea gravă
îi îngrijeau pe cei mai bolnavi ca ei. Ceaiurile şi mâncarea acestora era dusă de persoane
sănătoase până la apropierea casei morţilor, unde erau lăsate jos şi cei care erau mai în
putere veneau şi o luau din locul stabilit. Apoi, o împărţeau între ei, cei care mai aveau pu~nă

vlagă de viaţă28.
La Vama, .casa morţilor" era construită de 6/6 m pe punctul oei mai înalt din cimitirul
de sus. Pe partea dreaptă a potecii care, de sute de ani străbate cimitirul acoperit cu copaci
de stejar seculari, unde pe o vatră liberă era construită acea casă, mortuară în care-şi
petreceau bolnavii ultimele zile ale vieţii lor29 _Nu se cunoaşte dacă erau îngrijiţi în mod
special de către cineva. se ştia doar că, în cazul deceselor erau luaţi de către persoane
sărace plătite pentru aceasta, le săpau groapa şi-i înmormântau. Ceremonia religioasă
pentru ei se făcea la Biserică in cadrul unui grup restrâns de credincioşi. Gropaşii odată cu
înmormântarea morţilor îşi distrugeau şi hainele, fie prin ardere, fie că le îngropau odată cu
morţii. Apoi primeau altă îmbrăcăminte prin grija preo~lor în felul acesta se presupunea că
contaminarea a fost evitată30.
O altă boală soră bună cu holera era .ciuma·. care însemna .umfl ătură" , foarte
periculoasă , epidemică, prime1d1oasă şi contagioasă, caracterizată prin umflături pe piele,
prin inflamarea ganglionilor şi desfigurarea feţei. Datorită acelor consecinţe năprăznice,
ciuma era conside rată încarnată fizic într-o femeie urâtă şi rea. gârbovă cu păr lung pân ă la
pământ, cu nas coroiat şi gură mare, care trăia în pădurea din apropierea satului şi în mânia
ei venea şi secera vieţile omeneşti unde familii sau parte din familii erau bântuite de mânia
ei şi trecute pe celălalt ţă râm.
Tn durerea lor de jale, se aduna un sobor de femei bătrâne vaduve ale satului şi se
hotărau ca să facă .cămaşa ciumei". care trebuia lucrată de seara când apăreau primele
stele pe cer şi până-n zorii zilei, când trebuia să fie terminată şi dusă ciumei, ca răsplată
pentru a scăpa satul de la dezastrul pieririi Se adunau la o casă cele nouă femei, care
duceau cu ele furcă ş1 fuior pentru tors. Se străduiau apoi ca să îndeplinească toate fazele
prelucrării fuiorului pâna la faza finită de transformare în pânză; torceau, răşchieau ,
depănau, urzeau firul, şi apoi ţeseau pânza pe care urgent o tăiau de pe sulul de la război.
După aceea coseau apoi „cămaşa ciumei". Când era gata, cele nouă femei în procesiune o
duceau la cea mai apropiată mejdă de hotar dintre două sate. Alegând un loc cu vegetaţie şi
mai puţin luminiş pe unde se credea că picior omenesc nu poate străbate cu uşurinţă şi era
predestinat pentru plimbările ciumei. Cămaşa era pu să pe un boschet sau atârnată de un
pom, astfel ca ciuma trecând pe acolo să o vadă şi să o îmbrace, ca drept răsplată să se
îndepărteze de satul lor şi să nu mai semene moarte în rândul populaţiei. Se zicea că, ciuma
găsindu-şi cămaşa , când o îmbrăca zbiera amarnic că nu va mai putea duce suflete din acel
sat. Crezul era acela că , ciuma apoi se retrăgea în pădure primindu-şi numele .fata pădurii"
în acest mod era rezolvată povestea ciumei şi cu măsurile luate era de acord întreaga
populaţie. Deci aşa se ducea lupta colectivă împotriva ei, măsură despre care lua cunoştinţă
întreaga populaţie a satului. Dacă se observa o ameliorare în satul unde bântuia ciuma după
trimiterea cămăşii, vestea mergea ca fulge rul şi procedau şi alte sate la fe131.
O altă boală epidemică era „vărsatul negru sau mare" (variola sau scarl atina) care
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se manifesta prin

băşicuţe

cărora rămâneau nişte

cu sânge ieşite pe corp şi la scărp ina re se spărgeau în urma
adâncituri, care dând un aspect fizic urât mai ales feţei celui bolnav.

Împotriva vărsatului mare se foloseau băi de catrafoi32.
Au mai fost apoi o mulţime de boli externe care trebuiau tratate băbeşte, unele
dintre acestea erau bolile de piele ca de exmplu Pecingina (petico~cinis) care avea efectul de
cădere a părului ş i „curul de găinaţ" care boală de piele era motivată că cel în cauză s-a uitat
la găină în momentul în care se oua. Boala era o ciupercă care se extindea de la interior spre
exterior mai ales pe faţă, formând cercuri de mărimea unei monede ş1 care avea pe margini
nişte băşicuţe cu iichid şi provocau o mâncărime , iar prin scărpinare ciupercile se extindeau.
Tratamentul pentru cele doup feluri de ciuperci diferite era acelaşi. Se amesteca ulei de
floarea soarelui cu praf de piatră vânătă, apoi cu soluţia obţinută se ungeau ciupercile de mai
multe ori pe zi. Se mai folosea ca şi unguent lichidul de pe ţeva pipei, şanţul din fundul pipei
de la unii bătrâni33 care fumau.
O altă boală era „spurcul la copii'» care se manifesta ca o ciupercă cu scoarţă
groasă pe întreg capul copilului şi se zicea că a pus mâna pe capul celui în cauză o femeie
„spurcată'' care nu se spăla în timpul „ciclului"34.
Pentru vindecare se folosea ulei prăjit cu ceapă sau ulei de in. Mai erau apoi
.bubele dulci" şi apăreau pe faţa şi mai ales pe guriţa copiilor. Boala era contagioasă şi se
trata cu fiere de porc amestecată cu grăsime luată de pe intestinele porcului când acesta se
tăia. Se prepara prin amestec fierea cu untura culeasă, apoi se punea în borcane bine
închise şi se păstra la răcoare folosindu-se ca şi unguent pentru mai multe boli. Preparatul
se numea „fonădău''. Se mai folosea scai albastru prăjit în ulei amestecat cu cenuşă din lemn
de prun.
O aJtă boală era „orbeţul" care se mai numea şi erizipel se manifesta mai mult prin
apariţia unor inflamaţii la exteriorul nasului însoţite de pete roşii care provocau mâncărime.
Prima măsură de lecuire era aceea de a da celui bolnav ca să fumeze 2-3 zile, apoi
inflamaţia şi mâncărimea dispăreau. La copii se sufla de căire un fumător fumul pe faţa lui in
scopul de vindecare a bolii. Se mai folosea ca unguent şi fonădăul dar cu mare grijă şi în strat
foarte subţire pentru a nu irita pielea botnavului35.
Vara, din cauza unor încălţăminte neadecvate mai ales la copii prin frecarea
piciorului în încălţămintea incomodă se formau bătături, denumite în popor „laba de raţă",
prin julirea pielii care netratată se infecta. Primul tratament erau băile în ceai de muşeţel.

După aceea se punea frunză de „zărnă"36. Pe bătătură de mai multe ori pe zi, apoi iar se
spăla rana cu muşeţel şi tratamentul se repeta până ce rana începea să se usuce. Se mai
folosesc ş i frunza de minciună (Plantago lanceolata) odată cu scuipat.
Vara din cauza căldurii oamenii se „muşchiau" între degetele de la picioare.
Tratamentul era destul de simplu. Se udau degetele cu urină de mai multe ori pe zi şi
vindecarea era rapidă37 .
Mulţi copii vara umblau fără opinci în picioare ş i erau expuşi ca să primească
înţepături de spini în talpă şi dacă spinul era scos totuşi locul se irita. În asemenea cazuri se
punea un tampon de slănină sau o bucăţică de bitum încălzit pentru a grăbi coacerea. Apoi
se storcea bine partea infectată după care se spăla cu alcool.
Tot pe înţepături sau umflături la picioare se punea frunză de brustur (Lappa Maior)

sau bucăţi de roşii care aveau proprietatea de a curăţii locul infectat38.
La unii tineri mai ales în perioda adolescenţei apăreau pe corp nişte „buboi"
(furunculi). Bătrânii spuneau că li se curăţă sângele, dar pe tineri nu-i încânta acest lucru,
deoarece buboii erau foarte dureroşi şi în prima faz.ă produceau temperatură bolnavului, sau
îi apuca un exces de friguri. Pentru ameliorarea şi grăbirea coacerii se înmuia pâine de
porumb în lapte dulce, cu care se făcea apoi un tampon care se aplica pe buboi mai ales
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noaptea. Se mai punea ceapă întreagă prăjită în jar, până când se alegea în varful buboiului
o pată galbenă cu puroi care era spartă ca să curgă şi a doua zi se curăţa rana cu alcool şi
în continuare era protejat~ ca să se vindece. Mai era o altă categorie de furunc de
dimensiune mult mai mare cu două-trei capete şi se numea .moimă" Pentru coacerea lut
trebuia şase săptămâni. Asemenea furunc cu mai multe capuri producea mari dureri cu
febră Pentru ameliorarea şi grăbirea coacerii se zdrobea samănţa de in care se opărea cu
lapte dulce şi se aplica pe moimă printr-un sistem de legare. Conţinutul acelui terci grăbea
coacerea dar ş1 înmuia furuncul ş1 ii făcea pe bolnav să se liniştească iar după ce se
constata că coacerea este definitivă. fie că se spărgea el singur, fie ca se tăia cu briciul ca
să se scurgă puroaiele. Apoi după câteva zile se curaţa rana cu alcool pentru a se
vindeca39
Pentru arsuri se folosea un amestec de flori de suntoarea amestecat cu ulei
comestibil care se prepara vara şi amestecul se ţinea la soare cel putin 1O zile, apoi se
păstra în sticle bine închise la răcoare La nevoie se folosea ca unguent pentru arsuri
Asemenea preparat din flori de sunătoare şi ulei se face ş1 în zilele noastre40
Pentru sclintiturile de la mâini şi picioare erau anume femei care ştiau ca să le
.tragă" (să le pună la loc), şi luau plată bună pentru aceasta, dar şi în cazuri de fracturi ştiau
ca să le pună în lopeţele confecţionate din lemn de brad, mulţi suferinzi de fracturi de
membre îşi găseau vindecarea la babele satului41
O altă boală deşi mai rar întâlnilâ în zona Caşului erau .frigurile rele" (Malaria). care
era considerată că nu de la ţântarl era orimită, ci datorită blestemelor sub formă de vraci pe
care le invoca o bătrână .bosorcaie" din sar42. Aşa a rămas în popor crezul că un btesterr
zis cu ura într-un ceas rău „O, scutura-tear frigurile rele!" se poate ş1 întampla şi transforma
în acţiune adevărată împotriva celui vizat. Şi deci, frigurile erau o consecintă a blestemelor
voit exclamate unei persoane.
Tratarea acelei maladii se făcea prin măsun şi acţiuni de scârbă· se punea într-un
pahar cenuşă, se căutau 2-3 r Ame care se puneau ş1 acelea în paha1 apoi se turna apă
peste ele şi se învârteau cu o lingură şi foarte repede se consumau de către cel bolnav, cliîar
în perioada de criză provocată de friguri. Au fost cazuri când acel tratament folosea
bolnavului prin scârba carel cuprindea mai puternic decât frigurile.
Tot după o asemenea metodă se combătea „gălbenarea• (icter), dar nu cu râme, ci
cu .păduchi" (paraziţi) puşi într-un pahar cu apă şi băuţi, care trebuiau să fie 7, sau 9 la
număr Păduchi se cumpărau de la o familie săra(,ă unde se găseau destui. Tratamentul se
mai practică şi în zilele noastre43.
Până prin anul 1960 se credea că şi .guşa· această maladie la oameni este goală
asemenea unei traiste şi că dacă persoana în cauza înghite peşti\ori vii sau ţipari (cobits
Fossisis) Aceştia intrând în guşe pe cale bucală era crezul că curăţă acea traistă (guşa) de
rezidurile adunate în ea şi respiraţia bolnavului va fi mai uşoară44.
Maladiile malformatice de orice natură erau considerate in popor „Mâna dracului" şi
unor asemenea copii care erau consideraţi „schimbaţi" de către demoni, nu li se dădea mare
importanţă. deoarece nu erau recunoscu~ de către părinţi. Cei mai defavorizaţi de dragostea
părintească erau copii cu .cocoaşă" sau cu .cap mare", erau marginalizaţi alat în famifie cât
şi în şcoală De aceea mul~ nu a1ungeau la vârsta majoratului. Care însă depăşeau această
vârstă , se luptau din răsputeri pentru a supravieţui. Ideea de negare şi de marginalizare a
unor asemenea copii se manifestă şi astăzi de către unii părinţi Asemenea cazuri avem
chiar şi în Vama45.
După cel de-al II-iea Război Mondial o boală foarte răspândită era .râia" (scabia).
S-a ajuns prin răspândirea ei, aproape ca la fiecare casă să fie persoane râioase, şi mai ales
copii. Combaterea acestei maladii contagioase era foarte greu de realizat deoarece cei
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contaminaţi considereau o ruşine ca să se dea în vileag că ar suferi de râie şi nu se
prezentau nicidecum organelor sanitare pentru a fi trataţi. De aceea tratarea ei se făcea în
ascuns acasă de către babele satului cu metode empirice, chiar dacă acestea le provocau
celor bolnavi mari suferinţe prin încercarea de vindecare. Printre măsurile de con:ibatere,
c.ele mai eficace erau băile pregătite cu diferite plante băi de urzică, de cucută . leşie . sau băi
pregătite cu piatră vănătă. cam 2 % şi care erau cele mai eficace.
Băile se pregăteau în ciubare, apoi cel bolnav stătea in baie cel puţin 30 de minute.
După ieşirea din baie urma perioada cea mai grea „usturimea" pielii, apoi după 2-3 ore
bolnavul se liniştea şi mai făcea o baie în apă curată folosind şi săpun de casă. După un
asemenea tratament, putea să se spună că bolnavul a scăpai de scabie Dar tot in tratarea
râiei se mai folosea ca unguent .unsoare de la batoză", care producea o usturime pielii, dar
care ajuta la vindecarea râiei.
Multe familii trăiau cu crezul că boala de râie a fost transmisă prin diferite
descântece şi leacuri băbeşti de către unele babe ale satului şi care erau luate de la cei
suferinzi şi transmise altor persoane Şi crezul se întemeia cu atât mai mult cu cât apa în

care cel bolnav şi-a făcut baia se punea int-un vas vechi de lut şi la miezul nopţii (orele 2400)
vasul era aruncat cu putere pentru a se sparge şi apa din el să se răspândească pe un
teritoriu cal mai mare la răscruc.ea de străzi pentru ca boala să fie luată prin contact cu apa
de o altă persoană şi aşa cu crezul in vraci să se lransmita altora aşa dupa cum a fost ea
p•1mită de la cineva. Şi aşa deci boala îşi continua cursul însoţit de mizene, lipsă de hrană şi

îmbrăcăminte, condiţii favorabile pentru răspândirea ei în continuare46 Şi aşa cu crez, sau
fără crez in vraciuri, erau tratate şi alte boli, pe care le vom menţiona in continuare în studiul
nostru. Dintre acestea menţionăm răspândirea .paduchllor de cap şi de corp" care îşi au şi
ei povestea lor
Pentru îmbrăcăminte se folosea opăritul cu leşie şi călcatul îmbrăcămintei. Pentru
ca să fie şi mai mult scoasă în evidenţă combaterea păduchilor redăm mal JOS conţinutul unui
document în care este oglirdită măsura de combatere şi gri1a organelor de stat fa\ă de
populaţia găsită într-o asemenea s1tuat1e.
COPIE
Judeţul Satu Mare
Primăria corn. Vama
nr. 1481/1947
CĂTRE
Prim '\na Cercu ală a comunei Vama
în -::onformitate cu ordinul 934/1947 a PretuJii Plaşir Oaşului din Negreşti am
onoarea de vă comunica următoarele ·
fn mai multe părţi ale ţării a apărut boala cumplită. tifosul exantematic, boală foarte
periculoasă vielli omului
Avand în vedere că această boală se răspândeşte prin păduchi şi necurăţenie vă
rog a executa următoarele:
1. Veţi publica prin batere de tobă că toţi locuitorii comunei sunt obligaţi a face
curăţenie in interiorul şi exteriorul locuinţei şi dependinţelor curăţenie generală a
veşmintelor

2. De la data de 20 octombrie şi până la 28 octombrie va avea loc săptămâna
când comisii speciale vor controla din curte în curte ş1 din casă în casă felul cum
au înţeles locuitorii să-ş1 facă datoria din punct de vedere a curăţeniE!i.
3 Acolo unde comisia va constata că nu este curăţenie va prevedea la
despăduchtre imediată prin forţa publică, ii va tăia părul atât bărbaţilor cât şi femeilor în
curăţeniei,

intregime, ii va spăla şi veşmintele, le vor trece prin etuvă47.
Cred că este mai frumos şi plăcut pentru toată lumea să-şi facă curăţenie singur şi
să rămână cu părul mare femeile, decât să fie ciupite in total.
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Toţi cei care călătoresc şi în special prin regiunea Clujului să fie trimişi la medic
pentru cercetare etc.
Se atrage atenţia domnului Primar să trimită căruţă la data când medicul de
circumscripţie şi-a anunţat venirea în comună.
Vama la 16 octombrie 1947
Aşa după cum reiese din conţinutul ordinului de mai sus, metodele folosite de către
organele competente în combaterea păduchilor şi ale altor boli parazitare sau contagioase,
erau destul de dure, dar erau menite pentru a ajuta populaţia la diminuarea sau chiar
eliminarea suferinţelor unor asemenea contaminări. Şi aşa, după reiese din prezentul studiu:
medicina populară era menită să vindece sau cel puţin să amelioreze unele boli din rândul
populaţiei săteşti. El fiind primul mijloc la care cei suferinzi puteau apela şi spera într-o
vindecare sau cel puţin o ameliorare a suferinţelor lor. Aşa s-au format la sate nişte persoane
în majoritatea cazurilor femei bătrâne, numite babe, drăcoi, vrăjitori sau femei făcătoare de
vraciuri, care după priceperea fiecăreia se angajau cu, sau fără plată, să trateze prin diferite
metode şi mijloace maladiile unor bolnavi. bazându-se totul pe Jarmacie naturală" tradiţii şi
obiceiuri locale lăsate de la înaintaşe. Unele dintre ele perpetuă până în zilele noastre,
însoţite de descântece, vraciuri şi blesteme.
La Vama, ca şi în toate satele din Oaş, erau multe asemenea tămăduitoare şi care
primeau diferite nume după metodele şi mijloacele folosite în tratarea b.olilor.
Să luăm câteva dintre acestea cu nume, care au contribuit foarte mult la vindecarea
şi combaterea unor boli în zona Oaşului, dar mai ales în Vama şi satele din jur:
Crişan Terezia Costăneasa , care a trăit între anii 1830-1916. Aceasta era mare
meşteră în vraciuri şi descântece. Dezlega de boli pe cei suferinzi şi ştia să aducă acasă prin

meşteşug

pe cei îndepărta\i de familie.

Feciorea Lişcă (1880-1940). Medicina ei se baza pe ceaiuri, bă i cu diferite buruieni
şi descântece. Ştia ca să ia boala de la cel suferind şi să o transmită „moroilor" (demonilor
din pustie).
Rus Nuţa (1836· 1922), i se mai spunea şi „Tâscoaie Gobie", ceea ce însemna drac
împieliţat. Cunoştea multe ,,Făcături" de a lega şi dezlega prin vraci căsătorii, folosea leacuri
băbeşti cu ajutorul plantelor în tămăduirea unor boli şi prepara băi pentru bolnavi.
Vereş Maria (1833-1926). Lucra mai mult cu buruieni în tămăduirea bolnavilor şi
cunoştea flora zonei, asigurându-şi buruienile necesare pentru tratarea multor boli.
Molnar Maria Bontoaia poreclită şi drăcoaia , pe lângă descoperirea unor boli şi
tratarea lor ştia ca să arunce şi cu „diocul". Făcea vraciuri pentru a descoperi făptaşii în hoţii
sau omoruri.
Feher Floare (1868-1956). A fost mare vrăjitoare în „ghicit" şi ştia să tămădu iască
bolnavii în diferite boli. Se implica şi în probleme intime dintre tineri.
Cseh Berta (191 3-1986). S-a ocupat mai mult de boli exterioare. Era cea mai
cunoscută, dar şi cea mai pricepută în a vindeca sclintituri , dar şi fracturi de mâini şi de
picioare. La nevoie punea şi lipitori pe care întotdeauna le avea la îndemână .
Robotin Ana (1907-1992). Vindeca copiii plângăreţi, dădea cu „ciurul" pentru a
stabili cauza sperierii copilului, care nu se ogoia din plâns.
Decoperirea bolii era făcută prin aruncarea cu „ciurul", apoi după stabilirea
motivului sperieturii copilul era afumat cu părţi de îmbrăcăminte, pene sau păr de animale.
La oameni (vârstnici) le vindeca unele maladii prin ceaiuri şi descântece. Cunoştea
vraciuri şi pentru animale.
Prezenta lucrare de studiu şi cercetare nu se pretinde că a epuizat totul prin scris în
ceea ce priveşte medicina populară şi mijloacele folosite prin care se aplicau ele.
Descoperirea şi tratarea bolilor se bazau pe tradiţii şi obiceiuri preluate multe chiar
din cadrul fam'iliei şi transmise altor generaţii prin exemple şi viu grai. dintre care multe se
perpetuează până în prezent.
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in prezent. cel mai vestit mediu (tămăduitor popular) în zona Oaşulu1 este călugărul
Mihai Neamţu de la Prilog, care prin studiul făcut asupra persoanelor bolnave stabileşte
diagnosticul şi ii recomandă ceaiurile corespunzătoare pentru vindecare. Reuşind prin
tratarea unor boli să-l meargă faima în 1ntreaga ţară ca fiind un bun şi priceput tămăduitor a
unor maladii la care medicii în multe cazuri (medici) au renunţat în tratarea lor, dar Mihai, zis
Iancu citeşte nu numai în sufletul oamenilor dar şi în corpul lor descoperindu-le cu precizie
boala de care suferă. precum şi posibilităţile de tratare a bolilor.
Deşi bolile provoacă suferinţe populaţiei din zonă totuşi ele, sunt strâns legate şi de
folclor. în multe cazuri satirizând pe unii bolnavi sau pe aşa zişii bolnavi de ~lene" Referitor
la cele de mai sus redăm unele aspecte de acest fel. trecute prin filtrul spiritului de observaţie
şt psihologia descoperirii adevărurilor ce dominau sau domină şi astăzi credinţe fată de
anumite stări sufleteşti sau fizice ale individului: bucurii, supărări sau anumite maladii
preconcepute sau bazate pe adevăruri.
Deşi studiul de faţă cuprinde în conţin u tul său probleme de medicină populară,
totuşi are strânse legături şi cu folclorul, care în zona Oaşului este bogat.
în rândurile ce urmează vom relata două specii din creaţiile populare: strigăturile,
care întotdeauna se exprimă într-un ritm vioi cu un puls sufletesc deosebit ş i colindul al căru i
melodie este lentă şi melancolic redată, care şi ea exprimă o stare sufletească mai
deosebită. Creatorul lor avea motiva\ia de a transmite prin viu grai de la o generaţie la alta
dar. aşa după cum se observa Tn conţinutul lor unele versuri nu sunt lipsite de ironie şi
mcearcă să scoată la iveală că nu întotdeauna bolnavul care suferă de diferite maladii poate
fi considerat nefericit. dar chiar şi unii bolnavi sufleteşte suferinzi după cum reiese din
versurile de mai jos.
1
Mândra care-o am acuma
Harnică-i bată-o luna
C-o luat de jos o prună
Şi-a zăcut o săptămână
O ridicat şi-un bostan
Şi-o bolit din greu un an

2

3.

Oe n-ar fi potica-n'"18 lume
Multe fet~ar fi minune
Dar potica-i sănătoasă
Multe fete fă frumoasă
Mândra-i lele rumenită

Gândeşti că-1 picioucă49 friptă
Auzită

4.

de la Pinte Lenuţa
18 ani Vama
Poţi fi mândră ca o floare
Dacă măta-i băutoare

5.

6.
7

8.

Tu sucită de picioare.
La al meu maică drăguţ
Nu-i trebuie mare struţ
Numai lapte-n păhăruţ
De trei ori pe zi călduţ
Avut-am o mândruliţă

Şi-o murit mâncând pomniţăSO
Nu ţi-se cade Mărie
Cu cisme-nalte-n călcâie
Pe mânuri plină de râie51
Roşie-i mândra pă nas
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9.

1O

11.

Că s-o uns cu federvais52
Face-să mândru beteag53
Oe ce-am zis că nu mii drag
Nu sta lume din mine
Nici din tine mândrule
Nu stă lume-n clop54 de paie
N1c1 din tine bosorcaie.
Mai mândruţ când ii murii
Tare mândru te-oi jeli155
Cu haină alba de jo156
Cu floare roşie-n conci57
Trei zile la fogădău58
Că n-am bal de dorul tă u .

12.

Decă t să-mi m oa ră mândruţa

Mal bine-mi

a rdă căsuţa

M ă ndrullţa dacă-ml moare

N-o mal pot pune-n picioare
Tn pădure-s lemne multe

ŞI iară-mi
13.

Şi

14.

15

pot face curte59

Măi mândruţ de mi lăsa

apa-n vale-a seca

Pietrele ar putrezi
Io mândruţ m-oi prăpădi.
Mândruţ d1 ce m-ai lăsat
Să nu ai mare păcat
Numa-i nouă luni pă pat
Nouă luni ş1 nouă zile
Nouă doctori lângă tine
Oe ce mai lăsa t pă mine
Auzite de la Petcaş
Codrina Vama.
M ă n dră nu mă tra de cap
CI-mi dă gu ră că-s beteag

Mândră nu mă sudui60
Ci-ml dă g u ră c-01muri
16.
C-avut-am o mâ ndrulioară
A murit fugind la moară
N-o murit că l-o fost greu
CI-o murit de dorul meu.
Auzită de la Anton Floare Bumboaia cls. a VII I-a 8.
COLIND
- Scoală-te Legmane scoal ă
Drăgu liu\ bădiu\ (refren)
Nu zăce de-atâta boa lăR
Alţi ară şi samănăR
Şi tu zaci de-o săptămână R

Al\i a u grăeţe verzeR
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Şi

tu n-ai nici să le veziR

Ba io

zău

nu m-oi scula
mea (REFREN)
tu nu mii aduceR

Drăguleana
Până

Sloi de gheaţă-n miez de varăR
Mure coaple-n poslu MareR
Ba 10 zău nu

ţi-oi

aduce
(REFREN)
Sloi de ghiaă-n miez de varăR
Drăguhuţ bădiuţ
Mură coaptă-n

postu MareR

- Tută eşti. ori mulă eşti
Drăguleana mea (REFREN)
Slor de ghiaţă ţi-e guraR
Cu ea racoare mi-i faR
Mură coaptă şi-s

Pă

ochiiR

care i-aş sarutaR

apoi m-oi vindeca
Drăgulena mea.
Culeasă din Vama de la Petcaş Codrina 28 de ani.
Şi

The human diseases and the popular medicine in the zone of Oaş
(Summary)
The researches and the study are the resuit of many years of work. The study
includes the popular name of varled diseases. known by the people from Oaş.
As we found it mentioned also in the documents from Civil Status, the diseases are
grouped : chesl diseases, belly diseases, where was included the epidemic diseases:
cholera, plague, the catching skin diseases
For each group it was established a suitable cure.
ln order to establish lhe d1agnosis and the treatment the old women had an
important role.
Note
1. Matricolele de stare civilă dintre anii 1828-1875 şi informator Robotin Gheorghe n. 1919,
str. G. Coşbuc, Vama.
2. „mocul" era un coral prin mişcare producea un sunet pe care babele îl tâlcuiau.
3. „Ciurul" este o sită mare cu ajutorul căreia se „direja" (selecta) grâul manual pentru
semănat, dar se mai folosea şi de către unele babe în scopuri de vindecare a unor copii.
Pentru aceasta, baba arunca plev topit în ciur care primea diferite forme de păsări sau
animale şi pe baza aceasta se ştia de către cine s-a speriat copilul. Care apoi era afumat cu
pene sau păr de animale. Informatoare Robotin Ana, 86 ani, str. Victoriei.
4. Informator Robotin Ghe. ibidem
5. Robotin Ghe. ibidem.
6. Informator Robotin Ghe. ibidem
7. Informator Morar Vasile. n. 1910-1996. str. G. Coşbuc, Vama.
8. Informator Pribilean Maria, n. 1896-1982.
9. Informator Robotin Ana, n. 1905-1993, str. Victoriei, Vama.
10. Informator Pintea Maria, n. 1920, str. A. Iancu.
11 . „Cergă" învelitoare confecţionată casnic cu urzeală din fir de cânepă şi nătătură din cârpă
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vechi de îmbrăcăminte tăiate, preconizându-se folosirea lor în diferite culori, dându-i cergii o
formă frumos colorată.
12.•Leşie" este cenuşă opărită care se folosea şi la spălatul hainelor de pânza. mai ales a
lenjeriei de pat şi de corp.
13. Informator Vereş Ghe., n. 1906-1976, str. Mică, Vama.
14. în Vama au fost mai multe cazuri de paralizie ca şi consecinţă a obezităţi i, care au dat
multe necazuri familiilor: Husti Ioan, Mali Emeric şi Samu Ludovic, care au zacut pe pat mulţi
ani.
15.•Ciubărul" este un butoi confecţionat din doage de brad care are mai multe înlrebumţari
gospodăreşti .

16. „ADEGUŞ" este un teren în Vama cu izvoare de ape sulfuroase.
17.• BOROŞTEN I '' partea de teren de sub dealul Boroşteni care are izvor cu apă lăptoasă,
ce provine de pe rocă de calcar văros.
18. Frunzele şi florile de fân uscai căzute de pe tulpini din depozitele de păstra re a fânului
se adunau şi se opăreau, apoi bolnavul ţinea picioarele în tumultul frunzelor calde de plante
iar în unele cazuri se făceau împachetări în stroh de fân opărit.
19. Informator Contra Ion Ciuntru, de 77 ani, Vama.
20. ,.Împojărat" (înseamnă înfocăciune , temperatură" cu roşeaţă a ochilor.
21 . Informator Pop Gustina. 1913-1987. str. G. Coşbuc, Vama.
22. PinteaAna, n. 1891-1984, str. Principală, Vama.
23. Informator Cseh Carol. 78 ani, str. Principală , nr. 793, Vama.
24. în Vama a zăcut de epilepsie Silai Emeric şi a trăit vârsta de 30 ani, str Băilor Informator
Contra Emanuil, 80 ani, str. Mică.
25. „Lingoare" sau febfă tifoidă este o boală infecţioasă care se man ife s tă prin febrâ,
semnolenţă şi în cele din urmă generează moartea. Informator Pop Gistina ibidem
26. Informator Robotin Ghe. ibidem
27 . •Lipitori" sunt viermi paraziţi care trăiesc in ape dulci hrăni ndu-se cu sângele animalelOi
de al căror corp se lipesc şi care se întrebuinţează in medicina populara ca mijloc terapeutic.
28. Pop Gustina ibidem. care, ca şi fată orfană de ambii părinţi ora trimisă de multe ori cu
mâncare la cei bolnavi de coleră sau de ciumă la casa morţilor din cimitir.
29. Informator Pintea Ana ibidem.
30. Informator Robotin Ana ibidem
31 . Informator Pribilean Maria ibidem
32. „catrafoi• este un arbust care creşte pe malurile râului Taina şi pe pârâul Racoşa din
Vama. De la care se folosesc frunzele şi florile.
33. Informator Sima Ana, n. 1926, Vama, str. Băilor.
34. Informator Husti Finare, n. 1922. str. Principală. nr. 575, Vama.
35. Informator Robotin Ioan, de 40 ani, str. Margaretelor, nr. 568, Vama.
36.•Zarnă" este o plantă urât mirositoare, i se folosesc frunzele pe ră n i şi bătături la picioare.
Informator Husti Floare ibidem.
37. Informator Leuşcă Ana, Racşa, nr. 136.
38. Informator Leuşcă Ana ibidem
39. Informator Cseh Paraschiva, 70 ani, str. Principală, Vama.
40. Informator Govor Maria, 59 ani (cart. Balta Negreşti).
41 . Informator Cseh Berta, n. 1910-1987. Era cea mai pricepută in Vama în vindecarea
sclintiturilor şi a rupturilor de oase.
42. Informator Sabău Maria, n. 1922-1996, Vama, nr. 698.
43. Informator Cseh Paraschiva ibidem.
44. Informator Boilor Ioan, n. 1890-1976, care şi el avea guşă şi se trata cu peştişori şi ţipari.
45. Informator Samu Laioş, n. 1922, Vama, str. Petofi.
46. Informator Crăciun Ioan, n. 1904-1996, str. Margaretelor.
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47. „Etuvă" este un cazan mare mobil în care se dezinfecta îmbrăcăm intea şi lenjeria de
paraziţi .

48 .•Potica" - farmacie.
49. _Picîoucă" - cartof.
50. „Pomniţe• - dude.
51 „Râie" - scabie.
52.•Federvais" - praf de talc.
53 „Beteag" - bolnav.
54. „Clop" - pălărie.
55. „Jeli" - a purta doliu.
56. ..lolj" - pânză alhă de bumbac.
57 „Conci" - coc.
58 Fogădău" - birt.
59 .Curte• - casa frumoasă cu etaj cu mai multe camere.
60 . Sudui" - a înjura (înjurătură).
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religioasă.

Potirul gotic din Apa
Imola Kiss
Bujor Dulgău

Situat pe valea Someşului, în cuprinsul plăşii medievale, Baia-Mare, cea mai întinsă
a comitalului Satu-Mare, localitatea Apa se înscrie ca fiind una dintre cele mai
străvechi aşezări rurale din zonă . Prima menţiune documentară datează din anul 1215, când
plasă

apare sub denumirea de "villa Apa 1. Ceva mai târziu, in 1298, o scrisoare regală de danie

aminteşte de numele lui Grigore şi Iacob, fiii contelui de Apa2. În secolele următoare satul
Apa a

făcut

parte din cuprinsul domeniului

Medieş,

constituit în Jurul cunoscutei

cetăţi

de la

Medieşu-Aurit, ale cărei începuturi pol fi identificate undeva în secolele x-x13. Vecinătatea
cu această cetate. un important punct strategico-militar şi politic medieval, a cauzat adeseori
locuitorilor din Apa suferinţe şi pagube materiale, mai ales din partea turcilor şi tătarilor.
Bun ă oară cu ocazia ultimei mari invazii a tătarilor din anul 1717 întreaga aşezare a fost
pâqolită. Pe de altă parte, situată fiind intre târgurile Medieşu-Aurit şi Seini, la foarte mică
distanţă a putut înregistra o relativă înflorire economică. Nu intîmplător, antistia din Apa s-a
situat printre primele care şi-au comandat un tipar sigilar, necesar validării actelor oficiale.
confectionat încă ain anul 17054.
Din ouncl de vedere confesional şi organizatoric, în perioada anterioară secolului al
XVI-iea, românii ortodocşi din Apa se găseau sub autoritatea episcopilor de la Mânăstirea
Sf Mihail" din Peri (Maramureş)S. iar maghiarii catolici sub jurisdicţia episcopilor Ardealului
cu reşedinţa la Alba-lulia6. Reforma religioasă declanşată în prima jumătate a secolului al
XVI-iea a găsit cu repeziciune teren propice şi în comitatul Satu-Mare, catolicii îmbrăţişând
în masă protestantismul. Se pare că pe la 1562 ar mai fi existat doar trei parohii romanocatolice 7 Catolicii din Apa au adoptat şi ei noua religie, graţie activităţii prozelite desfăşurate
enerqic în jurul Seinului de către Szilveszter (Erdos) JanosB.
Construcţia bisericii reformate din Apa este legată, după unele surse, de numele
Suzanei Bâthory, rezidentă în cetatea Seini, care după moartea soţului, Mauriţiu. banul
Croaţiei - s-a dedicat înălţării unor lăcaşuri religioase, printre ele şi cel construit într-un stil
gol!c curat9
avea

Clopotul mare al bisericii a fost executat la Preşov în anul 163410_ Turnul bisericii
text: "Proverb 18, x: Ut turris fortis est nomen Jehovae.

inscripţionat următorul

Exumptis Eccl Apae absoluta pastor Valentin Szalkai. A.O. 1640•11 ("Turn puternic este
numele Domnului. Pe cheltuiala bisericii din Apa în timpul preotului Valentin Szalkai Anul
Domnului 1640" - n.n.). Prima parte a textului este un citat biblic din "Pildele lui Solomon"12.
Cu prilejul sus amintitei invazii a tătarilor din anul 1717 biserica a fost incendiată,
arzând in întregime. Acest fapt este menţionat în tr-o scrisoare de mărtu rie a adunării
generale nobiliare a comitatului Satu Mare, ţinută în localitatea Lazuri la 14 iulie 1723,
document păstrat în original la Arhivele Statului din Satu Mare 13. în baza acestei scrisori
comunitatea din Apa primea libertatea de a aduna ofrande şi ajutoare. pe întreg teritoriul
regatului, în vederea ridicării unei noi biserici sau restaurării celei vechi. Amvonul din
interiorul bisericii poartă o inscripţie de meşter din care rezultă că a fost terminat la 20 martie
1759, din porunca şi pe cheltuiala nobilului Desi Mezei Samuil, originar din Sădeşti, comitalul
Dabâca (azi judeţul Cluj), în timpul cât era provizor al domeniului Medieş 14. Autorul acestui
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frumos amvon , sculptat în

piatră

este renumitul

meşter transilvănean

Sipos David,

reprezentant de seamă al renaşterii lârz1i15_ Putem deduce, cJ oarecare aproximaţie. că în
jurul acestui an lucrările de restaurare se apropiau de încheiere. Dar. circa patru decenii mai
târziu, avea să se abată o nouă nenorocire asupra bisericii Exact cu o săptămână înainte de
Rusalii, în ziua de 25 mai, ora 14, trăsnetul a lovit turnul bisericii toc-mai în momentul ieşirii

credincioşulor de la slujba religioasă16. Au fost din nou restaurate pe parcursul următorilor
ani, turnul. bolta, înlocuite geamurile ş.a.m.d. Imaginea bisericii existente la începutul
secolului al XIX-iea poate fi reconstituită astăzi doar prin Intermediul sigilului parohiei
reformate, confecţionat în anul 1821. Legenda sigilului are următorul text: "AZ APAI NS
REFORM SZ: ECCL PETSETJE: 1821 (Sigiliul nobilei şi sfintei biserici reformate din Apa n n.). În câmpul sigilar se distinge o biserică cu un turn central, flal"cal de două turnulete mai
scunde. Pe partea frontală a zidului apar trei ferestre, aliniatg pe verticală De jur-împrejurul
bisericii a fost gravată o deviză: FORT.TURRIS EST NOM IEHOVAH17 (Turn puternic este
numele Domnului - n.n.), de fapt o formă prescurtată a inscripţiei de pe turn
Sigur că restaurarea bisericii a necesitat eforturi băneşti considerabile. ce nu
putec.u f1 acoperite din contribuţia personală a credincioşulor sau din donaţiile ocazionale. De
aceea şi antlstia comunală s-a aliniat acestui efort, oforind, potrivit unei scrisori de
angajament din 30 aprilie 181 O, o treime din veniturile provenite din exercitarea dreptuh.!1
liber de câ rciumărit al locuitorilor. drept practicat anual în perioada Gânmihai-Sângeorz A
doua treime a fost afectată ca subsidiu prmtru biserica gwco-catolică rom.lnă, iar a treia
nevoilor de obşte 18. Veniturile bisericii erau asigurate şi din exploatarea unor bunur
imobiliare avute în posesie· terenuri arabile, tâneţe şi 1:i1, al căror inventar de la începutul
veacului al XIX-iea se pastrează in Arhivele Statului din Satu Mare 19. Rela1iva bunăstar~
economică va permite bisenci1 reformate de a1c1 să se înscrii" pr•ntre principalii acţionari a1

societăţii miniere "St Gheorghe" din Racşa în ultimele decenii ale secolului trecut20.
Fiind supusă mai multor operaţiuni succesive de restaurare şi modificare, biserica
din Apa şi-a pierdut treptat din caracteristicile stilului goti1,; iniţial ajungancJ în 1887
la fizionomia din zilele noastre21 .
Pe parcursul investigaţiilor intreprinse am depistat două inventcre ale obiectelor de
cult aflate în posesia bisericii, primul întocmit în anul 1800, al doilea i'1 anul 1895 Este foartP
probabil ca prima inventanere să se fi făcut după ce biserica a fost lovita de trăznet şi urmau
să demareze lucrările de restaurare, iar a doua în contextul prelucrării de câtre stat a
atribuţiunilor de stare civilă. Dintre obiectele de cult ct:. "ţineau de Masa Domnului
reformat~

enumerate in primul inventar, ne-a atras aten~a un •pahar aurit din ~r·colul ai XVl-lea·22
Obiectul este identificat ş1 în al doilea inventar, unde preotul de atunci. Soltesz Janos
menţionează acest potir ca fiind "Pahar de arg im aurit - donaţia Vai alJai Mana·. confecVona1
toi în secolul al XVJ-lea, dar cu următoarea remarcă: "acest pahar este deosebii de
valoros"23. Monografia districtului protopopia! reformat Baia-Mare. publicată la începutul
secolului XX, consemnează potirul de secol al XVI-iea. cu precizart"~a că el este aurit doar în
interiorul cupei şi că ar purta inscripţia "VaralJai Mâria"24. prnsupusul donator.
Descrierea potirelor, analiza interpretativă şi determinarea lor cronologica
presupune, în prealabil, câteva noţiuni fundamentele de natt..râ istorică şi de artă decorativâ
Potirul (lat. calyx) este un vas ltlurgic. de importanţă maiora folosit atât în cultul
ortodox. cât şi în cel catolic şi reformat25_ Franz Sales Mever ii defineşt& ca fiind o ·cup:J

adâncită. de forma unei jumătăţi de ou, fără toarte, doar cu un picior înair26 Termenul de
potir presupune o mare bogăţie decorativă a vasului, care este o cupa sau un pahar din
metal preţios27. Istoria lui se prelungeşte până in perioada paleocreştină. iar originea ii este
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atribuit<l prir tradiţie de "Cina cea de taină". când 1-a folosit Mântuitorul insuşi Potrivit Sfintei
Evanghelii după Luca Isus gra eşte astfel: "Acest pahar este Legea cea nouă intru Sângele

Meu. care se varsă pentm voi"28 Astfel. în vechile inventare ale parohiilor potirul apare sub
denumirea oe pahar", B'blia nE>cunoscând terme11ul potir. Mişcarea husitâ (1419-1432)
reînnoieşte tradiţia paleocreştină , conform căreia şi laicii au dreptul la Sfânta impârtăşanie,
ritual în cadru l caruia vinul este gustat clin potir obiect devenit simbol al ace<>!e1 mişcări
reformatoare.
Materia prima utilizatt; la confecţionarea lor diieră de la o epocă istoricâ la alta.
Astfel, în perioada oaleocreştlnă materialul folosit era lemmi' piatra. osul. cera'TJica sau
onixul dcr pu~t:n1 t.:orts<;:ita, spor3c1c apariţia potir~1or confec•1onate am metale rrelt0ase
mat alP.S din argint. Sinodul din Trior \ 1310) interzice folosire<i pol1relor din sf irlfl !'-au

ceram1că29. De acum încolo numărul potircllor confectionatc din metdle preţioase cff•şte
considerabil. Parohiile w venituri mai modeste aveau potire din nietal cumun sunat cL ::irg111t
cele mai înstări1<' din argint suflat cu aur
Potirul „fiai ş: a$l<lzi ~n ..iropn, ta:":'a parchie· reformat... 1:i:r, i\pa est·- nul gotic de
o trumu'iv!e deosubilă, ce se r• ·rnarc;:i c)lln suplelea forine1 caracteristice acestui sl!I. E::.te
c.:;ontectlonat din argint care 1mtlill a fo"> t parţial -iurit. var.ii urm"- fiind viz1b1le îrt 1ntenon •I rnpei
şi ir prezP.nt Arqintul u astP. m CNJ 'T'ai bu„a calllate avand titlul sub 7 '• Gmutatea
potirului este de 586 g.
F"te ll'crat pnr tumari:i gr:ova~e . cizelar"!, cioc: 1mre Ar<„ o Î!"ălt1me cJc: 22 ~ 1 'l. 1.=ir
cupa are un diar~etru de 1'l cm. ~alpa , având diametrul de 12 cm este hex~tooata 1..u o
bo1dura inalt5 ornament:ită cu o friza alcătuită din iomburi Pîr:1ori1I poliru!w cslc sub fermă
de trunchi de pirţimid<i l'l"xagonală, întrerupt de nodul sferoidal tL•rtit, realizat pr·n ciocar.ir0
cu şa5e romburi. care rn in interior r.rr~mente florale Pe ru~. sub nod, este grdvii 1 cu
n1inuscule gotice MARIA". Carar,terul lit11relor con=•spunde modului de scrier• gcl1ctl din
veacul al XIV-lca30 Ch•ar faptu că pe 'us apar(; o „„c,·•cţie E.S!c caracterislil" s"cc. iti.,1 ai

X V-lea, când pt> potirele contecţion:lle se grava adesea numele Moic11 Or;rr111ul•i13 1
Deasupra nodJlu1, sub cupa se poal~ descifra o altă inscnptte gra\C:ila 101 ru ~ardc(nre
gotice. p;:iro Apa 1paroh1a Apd' Cupa este neteda, e 1az?t~ ~pre ;uz.â Ea nu arc i ·a·v~r
cee a ce ne dc-ter'llmă. pe 1angâ alte ronsiderirnte, sa încadră m ri ir punrt
V"'dr,re
cronologic acest potir <'.l"lterior serolulu1:ii XVt-•<>a. O 1mport;:;r!}.s -:a-aclt•ristic.a ::i r·J~irnlor c ,,

ce

"

)

secolu1 '11XIV-1.:::a P.Ste şi rnotivul ornamental pl.1t, !·W~vat , ~<JiCd fj;~ sa ltc:' :-cos 111 reltc1"'-'
Piesa nu are sigla de moşier, r~E:la ce- confera da a;..ernenea o vechirne rnai 1n;:ira
decât ,,,erolul al X"'-le, Gener;i!izarE t <>1glei
cazdl ~res,=>lor trans1h1ârien~ c:re ior dupâ
anul 1504, c.â.1d. la cererea meştPrilor s1~1eni , printr-un pri 1,Jeg1u emts de rege!~ Vladi:, .•w se

„

impune obligativ!totea insemnăni obiectului finit cu poin<:onul propriu al P.Yec-u!antdu133
Pe cup<t apar" un tex! gravat circular, cu minuscule go\1c.a. a:ca'uit din p:-1tru
cuvinte care prezintă serioase dificullăţ1 de descifrare· OVIAT CALICH.1 SALVEATIS
MARIA. ceea ce intr-:0 traducere aproximativă ar inst,m'la. ~.1ARIA JU8il E •\l \ POTIRUL
SĂ-L SALVEZE Trebwe avut însă 1r vedere ş1 faptul câ te:xtele gravatf. w mi:iu::;ru•e golire
pe potirele confectionate în secolu l ni XV-iea . rna1 eiles " centrC' IP rnf'ştc·s un ~Heşt1

traris1!·1~11ene prezintă adcseon ~r0sP.I <Ic formulare '.n•pli:;rt ş1 dr gr;:iv 1 ,. <> hl':lrPfor 1
rară orctentia unei desc1trari corecte se impuri a fi foi ri1 •lah:• c ite110 conrlll•.11
t potirul gotic <iin Aoa prin cararterislic1le enuritatc P<;\e i11n'1rabil dir punct de
vedere cr•)nolog1c ;:;1 tenor seco· rlui al XVl-1E>a
2. donatoarea nu fare parte dintre familiie nobiliare cunoscu te alP com1tatului Snt11Mare deşi numele e1 (Vciraljai n n ) ne trimite c;u găndul la localitatea Se1m; eventual, solia
ori ruda apropia!a protopopului Szinervaral1ai Mihâly atestat in anul 160335
l af1rm::il1ile lui Soltesz Jânos. atiloru l l:unoscutei monograf11 n districtu lui
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protopopiat reformat Baia-Mare din anul 1902, potrivit careia pe potir ar fi inscnp\lonal
numele Vâral1 ai Măria, este Inexactă.
4. Numele Maicii Domnului, ală!Jri de "paro Apa", gravate pe fusul potirului
demonstrează faptul că potirul a apartinut bisericii din Apa încă m penoada de dinainte de
reformă. deci înainte de sec_ al XVI-iea căci reformaţii nu gravează numele Marie pe
obiectele de cult.
5 Este posibil că actuala biserica din Apa. în perioada când a funcţionat c.a b•serir:ă
catolică să fi fost închinata Maicii Domnului, având hramul ·sr Ma ta". obicei foarte r<ispăndi;
în Transilvania evului niediu

TreasurPs of religious art. -h,_, gothic chalice frcm Apa
(Summary)
The authors nf th.s study presems, ir 1few words Lhe 1rna~e of 111tl~ge Apa ln he
Mtddle Age, the church buii! in Gothic Style in XV-th century. with a pulpit .naae by a famo:is
master Sipos David, ir ttie style ofTransylvan1a Rena1ssance. But 1he goal of aulhors was
to prove that tl'lo valuab·e ctialice i11 Gothic style (the rlncument$ Hre lt-:oling US that \rc!S mac!)
in XVl-!h cenlwy) it's chrono1ogical1y older The reasons of U1e authors aro:
- the chalice doesn't hava a support which i-; ~ specinc features of \he ch ah~es
beginning \"ith XV-th CN'lur",
- the orn<iment 1s fiai ar.a engraved. ano!her spl'!c1fic fe<1!ures ofttie chalices in XIVth centu, 1·
- the pieces doec:n't have a craftsman seal , wr1ch is a hab1t in Trnnsylva11a f1rti:r
1504 when king Vladisla 'mpose the obl1gat.on 01 narking tl.P c' 1ect wtth a ooinyor

property of the craftsman,
- the letters engra1ed on tho chalice

~uit

to the medei of wnting belonging !o XIV·lh

century·

- the name of \J·g1' Mmy, and the wcrd "aaro Aoa·. engraved on the "leg· of Lhe
chalice proves that the ct.altce was a property ::>f 1he c: urch of Ai.ia, before Reformai on
thero1ore from XV-th century (Protestants don't engrave the name of Virgin M.Hy)
lt is most Hl<ely that the Catholîc church fror.1 A>1a. previi..•us to Rcform3hon 1t w ~
devoleJ to Virgin Mary, wioespreau p!1er:omenon in Transyfvania during Middlc Age
The list of illustrations
Fig. 1. Protestant church from Apa - The tower
Fig 2. Protestant church frol"" Apa · Q'!neral v1ew
Fîg. 3 Sculpturt=>d pulpit ;n 1759 by the craftsman Sipoş David
Fig. 4. The Goth1c. chalice
Fig. 5. The knot of the ch"'Jice
Fig. 6 The engr"'lved text I J, '> c. d)
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Fig. 1. Biserica

reformată

rfin Ap?-Turnul

Fig. 2. Bisertca refonnat:i
din P.pa.Veclere gP.ncr<:.l.ă
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Fig. 3. Amvonul sculptat în 1759 de

meşterul Sipoş
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fig. 4. Potirul gotic

Fig. 5. Nodul potirului
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Fig. 6.a Textul gravat

Fig. 6.b. Textul gravat
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Fig. 6.c::. Textul gravat

Fig. 6.d. Textul gravat
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O p iesă de excepţie din colecţia
Muzeului Ju deţean Satu Mare
KissJmola
în co l ecţia de obiecte de argint a Muzeului Judetean Satu Marc ce s-a .format
începând cu ultimul deceniu al secolului Jrccut. prin achiziţii de la colec.t•onarii particulari sau
prin donatii. se află sub numărul rle inventar 560, o cupă cu captJc deosebit de interesanta şi
valoroasa. Cupa este confecţionată din argint şi in cur;:;ul secolului nostru zbuciumai 1-a
dispărut talpa, dar cu toate că este inco.np!etă nu şi-a pierdut din frumuse\e
Tehnicile folosite la conterţionarea piesei sunt· ciocănirea , turnarea, c1ze;area
Argintul este de foarte bună calitate. având litiu' de peste 850. Fară talp~ are m<llţ.riea de 38
cm. iar diametrul cupe; este de 10.5 cm
Cupa este aurită în inlenor ~i pe marginile buzei Această cupă cu cap<ic 1eprezintă
o cornpozlţ1e foarte interesantă plină de simboluri creştlnt' în lipsa !Clipei Qi'lsim totuşi o siglă
pe buza auntă a cupei, care însa datorită re~taurări lor repetate inadecv. te este complet
ştearsă, rămânând doar o adâncitură, astfel nu avem posibrllt:=tt&a sa stabilim cu certitudine
anul, locul confectionării piesei ş1 eventual numele meştP.•ulu1 argintar. c11e & f3urit-o
Consultând literatura d& specialitate, cataloagele marilor exp0Liti1 de arta deccrali-1ă credem
că aceasta capodoperă a argintăriei medievale a iost realizata 111 secolul al XVII lea şi ~sll~

~
1

'

i

opera unui meşter din NOmberg 1. avănd multe asemănan atât ca form~ câ ş1 realizare
artistica şi dimensiune cu anumite piese dm acest catalog Suni simih'udini şi ·,., ceea ce
priveşte tematica cu câteva obiecte confecponate în cursul secolului al XVII-IM la Nurnberg.
La piesele de argintărie amintite în acest catalog, talpa este mica în comparatie cu cupa r?i
capacul deci putem deduce că şi cupa noastră avea o talpă rPlahv mica , rotundă. Cupa esle
susţinu tă de figura uriui drngon foarte fwnios realizat din punct de vedere artistic ş1 tehnic
Piesa fiind de fapt un ansamblu de coduri ş1 simboluri creştine, dr'1gonc1I. care este descris
în ''Dicţionarul de simboluri şi arhetipuri culturale", ca fiinţă comploxa ,;I <imcilgamală. cu cap

J

şi corp de repti lă şi cu aripi de pasăre sau liliac, cu solzi de peşte2, poat 0 fi foa·te bine
asociat cu animalul biblic monstruos L"Vlillhan :simbol al Infernului 'În gura sa larg deschisă
se rostogolesc păcătoşu turat! de ·aul rle foc"3. El reprezintă monstrul primordial
întruchiparea haosului, a forţelor naturii neinbtâ~zite. Este teqat de pământ, ap8. roc şi cer
Meşterul argintar. care pe bsza acestei piese poate fi numii 'ără exagerări un mare artist în
realiLarea dragonului a respccl<it inlocma1 descrierea pe care o dă monstrt.lui Leviathan
Biblia, in Cartea lui lov4 Acest demon al râului este închipuit df> autor c•J coada iricolăcită
care precum spune Cartea Sfanta este

dărz~

ca lemnul cerlrulul

ş1

vir.ele de pe pulpele lui

stau ca nişte solzi•5. "Spinarea lui este cn un şirag de scuturi pe cart'! Io ai fi intăril şi pecetluit
puterni~; Ele sunt strânse unul într-altul atât de tare. că nrci vântul nu pătrunrlG printre ele;
Fiecare e lipit de cel de lângă el ş1 nu l>e mai despart; Sub pântecele lui sunt nişte solzi

ascuţiţi;6. Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui lov spunându-i. "Cât despre Leviathan voi vorbi„.
despre tăria lui ş i despre frumoasa lui întocmire·?. Parcă artistul argintar ar fi ascultat şi el
printr-o minune descrierea dată de Dumnezeu acestui demon al Răului Într-adevăr se poate
sublinia fr umoc:1sa şi armonioasa structură a acestui animal Membrele lui superioare se
termin~ în ghiare puternic ascuţite ş1 sunt acoperite cu aripi, ale căror pene frumos arcuite
dau dovadă de o bună cunoaştere a mesenei de argintar Monstrul are capul dat pe spate,

nările puternic adâncite şi de parcă vedem că "din nările lui iese fum"8 . Are ochi de reptilă
şi

gura

întredeschisă,

dându-i la

iveală dinţii ascu ţiţi.

"Cine a deschis

vreodată porţile

gurii

lui? zimţii lui sunt ingrozitori"9. Şi parcă urmând cu sfinţenie descrierea din Biblie meşterul
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argintar aşează pe gâtul acoperit de solzi al monstrului cupa propriu-zisă. "Puterea lui e

adunată în grumazul lui şi înaintea lui ţâşneşte groază•10 Partea inferio~ră a cupe un fel
de nod, care în interior comunică cu partea superioară a cupei este impflrţil în şase registre,
unde figuri alegorice. specific germane alternează cu flori Atât figuri.e cât şi florii"? suni
realizate prin ciocănire şi denotă un deosebit simţ artistic. Una ointre figun este prezen:atâ
din faţă, un bărbat zâmbăreţ cu o beretă specific gerrnana de la sfârşitul evului rne'.'iiu, în
partea inferioară, figura este încadrată de aripi. Cealaltă figură este pre.zenlata cm pro'il
stânga, cu ochii întredeschişi, cu păli:irie în cap. ('; a de-a treia figura este Î"Clinată spre
stânga, tot cu pălărie, încadrată de o singură aripă. ir, alternanţă cu m"\ştile. arli"tul a plasat
în cele trei registre trei flori, realizate tot prin tehnica cioc:Zriirii un tranrlafir un c,r:n ur bujor,
toate importante în simbolistica creştină. Acest pseudo-nod se îngust~ază ~i lărgindL1-se
formează cupa propriu-zisă, hexalobată, împărţită şi ea în şase registre Aici, meşte•ul
argintar îşi propune prezentarea a trei dintre vrrtu~le creştine MI.[!â una dirtre cele ma,
importante virtuţi şi care este mal cunoscută fiind des reprezentată in ana medievala, şi dou3
dintre aşa-numitele virtu~ "teologice". mai puţin cunoscute şi cu o importantă mai mică în
iererhia virtuţilor:~ şi ~11 _Celelalte trei registre sunt ocupate în imregime oe trei
flori simbolice creştine: laleaua, crinul, trandafirul.
JUSTITIA este întruchrpatâ de un personaj feminin având în mâna dreaptă întinsă
sabie, simbol al dreptăţii12. în mâ11a stângă ţine o balanţă înclinată. vechi simbol al just1ţ:e1
al măsurii, prudenţei şi echilibrului13. Personajul este realizat prin tehnica strămoş ·ască a
ciocănirii, având caracterele feminine puternic accentuate cu părul cări1onţa' cu faţa m:i
puţin reuşită din punct de vedere artistic. La executarea acestei figuri meşterul arg1mar nu ş1a dat măsura talentului său, JUSTITIA semănând cu un desen medieval germ3n d-;s1 J 0e
naiv conceput, cu capul supradimensionat faţă de restul corpului dMd cJov"ldă de slab1.;
cunoştinţe de anatomie. Hainele virtuţii cad in falduri caracteristice pentru secolele XVI-XVII
- "draperiile iau aspecte deosebit de agitate. cu falduri grupate în elipse. inttetăindu-se
încolăcindu-se la picioarele figurilor, unde formează un fel de corolă ampiă .. cxpenme11tarea
unor mijloace de expresie pentru exteriorizarea tensiunilor latente, fizice sau psihice. Ele
contribuie deci la caracterizarea şi dramatizarea figurii 14. Este posib1! ca 11parur iolc~1l de
meşter să fi fost m.ai vechi şi deosebit de cel utilizat la capacul cănii. În registrul .J.U.fil!D.E!
in planul al doilea. în partea stângă a figurii se zăreşte o cetate cu turnul ascuţit. cu poarta in
două arcade, în faţa căreia un grup de oameni în haine căl1Jgăreşti stau la srat r: ]I b1re
realizate sunt trei personaje, care se desprind din grup, cel din dreapta stă în faţa celorta.\i şi
are gura întredeschisă, parcă ar ţine o predică celor din jur. Deasupra capului personajl.!!u1
feminin stă gravată numele: JUSTIŢIA cu maiuscule latine F:.1nda1ul orezintâ lini. ond1.lale
gravate.
Cea de-a doua virtute este~ (Speranţa), întruchipată de un pe1sonaJ re:ninin
asemănător cu cel anterior prezentat. ŞI acesta are caracterele feminine mult accentuat" cu
capul şi faţa supradomensionate, cu părul despletit. cu o rochie a cărei falduri cad în mod
asemănător cu cele ale JUSTITEL În mâna dreaptă, ridicată a virtu~i este o peisăre, ·· mbol
al învierii lui Isus, al sufletului omenesc mântuit 15. În mâna stângă lăsată jos ţine o sabie. în
dreapta personajului, în spate se zăreşte o mare furtunoasă un peşte cu gura întredec;chisă
gata să înghită un naufragiat, ce cade dintr-o barcă, în spatele lui alte trei personaje, o navă
cu catargul înclinat, gata să se scufunde. În tradiţia creştină barca (corabia) e imaginea
bisericii, care duce spre izbăvire sufletele celor drep!i salvându-le de naufragii pe marea

zbuciumată a vieţii16. Deasupra stă scris cu majuscule latine SPES
FIDES (Credinţa) este virtutea cea mai bine realizată din punct de vedere artistic,
are faţa mai expresivă, feminină blândă, pare schiţând uri vag zâmbet. Are parul desµleltt.
ce-i cade liber pe spate, acoperându-i umerii, dar lăsându-r la vedere caracterele feminine
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puternic accentuate. în mâna dreaptă ţine strâns un potir, simbol al credinţei şi al lui 1sus17 ·
în mâna stâ ngă ţine o pasăre. Deasupra, cu majuscule latine stă scris FIDES. În dreapta
virtuţii, în planul al doilea este redată foarte plastic scena dramatică a încercării la care-l
supune Dumnezeu pe Avraam, cerâ'ldu-i să-şi ucidă unicul fiu ca dovadă a credln\ej sale
neţărmurite în Dumnezeu Artistul surprinde punctul culminant al dramei, când, Avraam gata
să-ş1 jertfească singurul copil pe Isaac, este 1mpiedicat de un înger ieşit din nori, care-i reţine
mâna ridicată, înarmată cu sabia gata să ucidă Isaac es~e reprezentat îngenuncheat, cu
mâinile împreunate la rugăciune, iar Avraam în haine lungi, bărbos, cu mâna dreaptă
ridicată , ţinând sabia, iar cu cea stângă \ine capul copilului. Deasupra lor îngerul cu aripile
desfăcute o preşte mâna ucigaşă . Şi aici m~şteru l argintar, asemenea reprezentării
dragonului. a respectat întocmai Sfânta Scriptură: "Iar dacă au ajuns la locul de care-i grăise
Dumnezeu, a ridicai Avraam acolo Jertfelnic, a aşezat lemnele pe el şi legând pe Isaac, fiul
său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat cuţitul ca
să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer şi a zis. Avraame,
Avraame!... Iar Îngerul a zis: Să nu-ţi ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău , căci
acum cunosc că te temi de Dumnezeu şi pentru mine n-ai cruţat nici singurul fiu al tău·18.
Meşterul argintar a surprins foarte bine momentul aducerii jertfei, acentuând dramatismul,
prin încordarea la maximum a figurilor. Scena prezentată ne aduce aminte de opera lui
Lorenzo Ghiberti (1381-1455) de pe porţile de bronz ale baptisteriului din Florenţa, care
tratează tot tema sacrificiului lui Avraam. Şr Ghiberti 11 reprezinta pe Avraam în momentul în
care, viond să împlânte cuţitul în gâtul fiului său Isaac, este oprit printr-un gest brusc de un
înger19_scena de pe cupă, cu toate că este de dimensiurn foarte mici se remarcă pnn
preciziunea cu care este redată mişcarea impetuoasă Totodată trebuie să subliniem şi
claritatea şi natural eţea scenei, şi avântul pe care nu-l găsim în compoziţiile anterior
prezentate, mai potolite
În partea stângă a Credintei (Fides), mergând în sensul Invers al acelor de
ceasornic este prezentată c;cena Jertfei berbecului agăţat, împotmolit între ramuri, care va fi
pus pe rug în locul lui Isaac. 'Şi ridicându-şi Avraam ocf-iii, a privit şi iată la spate un berbec
încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducându-se Avraam a luat berbecul şi l-a adus jertfă în
locul lui Isaac, fiul său·20 . Scena este dominată de figura berbecului, cu coarnele
împotmolite, în faţa lui, Isaac copil cu mâna dreaptă îşi aj11tă tatăl, pe Avra am - care este
reprezentat doar bust, stând în spatele berbecului - să eltbereze animalul de jertfă. Nici
această scenă nu este mai calmă, personajele sunt încă încordate după drama ce era să se
petreacă. Artistul insuflă o atmosferă de spaimă. scena este plină de mişcare. Tehnica este
identică, personajele sunt realizate prin ciocănire, iar fundalul prin gravare.
lntre cele trei virtuţi in cele trei registre artistul a aşezat trei nori simbolice creştine:
~ - care conform simbolisticii creştir.e întruchipează frumuseţea ş! moartea. apropierea
dintre acestea două21. Această floare este un motiv decoraltv preferai în evul mediu, în
domeniul metalelor. Din punct de vedere artistfc laleaua este foarte frumos realizată, prin
tehnica ciocănirii, cu petalele uşor rotunjite, este redată in maniera baroc, frunzele şi petalele
în plină mişcare.
Cealaltă floare este un crin. executat în aceeaşi manier~ ca şi laleaua, cu petalele
puţin desfăcute , cu o frunză şi un boboc desprinse din tulpină de o parte şi alta. Crinul îşi are
şi el valoarea în simbolistica creştină, unde este considerat ca floarea paradisului, simbol al
lui Isus şi al luminii22 Crinul alb poate fi ş1 simbolul Sfintei Fecloare23.
Cea de-a treia floare de pe cupă este trandafirul, la fel de frumos realizat prin
ciocănire, în manieră baroc. Această floare a devenit în creştinism simbolul Maicii Domnului
(Rosa Vlrtuosa) şi al lui Isus Hristos (Rosa aurea)24.
Din punct de vedere artistic capacul cupei prezintă o valoare deosebită, realizarea
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lui denotă o cunoaştere foa rte bună a meseriei de argintar şi desenul este de asemeneo
desăvârşit Figurile nu mai au aceea stâng ăcie, naivitate ca în cazul cupei, parcă ar fi o~·era

unui alt

meşter

argintar, sau de

parcă

tiparul

d upă

care a lucrat argintarul a fost

făurit

de o

altă mână decât cea care a făcut desenul pentru cu pă. Gravurile din metal executate în
această perioadă

au servit drept model secole de-a rândul pentru argintari. Capacul cupei
trei bărbaţi, care sunt personificarea viciilor, deci argintarul şi-a propus s:l orezinte
lupta dintre virtuţi ş i vicii. în cazul cupei avem de-a face cu un portretist foarte bun. Unul
dintre portrete, cel al bărbatului cu cască, parcă ne duce cu gândul la gravurile lui Albrecht
reprezintă

Durer ( 14 71-1527)25, marele maestru din Nurnbe rg a cărui influenţă covârşitoare s-a
oglindit in decurs de mai multe secole in obiectele de artă confecţion ate pe pământul
german, şi nu numai.
Capacul are bordură formată din frunze de aca nt, care este foarte frecvent u tilizată
în artă , începând din antichitate şi continuând in tot decursul evului mediu. având mai ales
rol decorativ, dar i n arta creştină simbolizează nemurirea26.
Celor trei virtu~ (JUSTIŢIA, SPES, FIDES) de pe cupă îi corespunde câte un vrciu,
personificat de anumite figuri istorice sau legendare, care însă nu au mai fost nominalizate
de meşter precum virtuţiile.
JUSTITIA - ii corespunde pe capac nedreptul şi crudul îm părat al Romei tlml. care
este întruchiparea i niustiţiei a nedreptăţii , Nero este reprezenta i în profil. având pe cap
cununa de lauri caracteristică impăraţllor romani, emblemă a gloriei şi izbânzii rnilitare27
Portretul este foarte frumos realizat din punct de vedere artistic, este un profil clasic latin. ce
dă dovadă de o bună cunoaştere a fizionomiei omeneşti şi a artei antice De o parte şi alta a
portretului, artistul a întregit medalionul cu câte o cun ună de lauri. parcă arf1 fost dominat de
acel horror vacui specific renaşterii germane trâzii şi barocului.
SPES (Speranţa) îşi are drepl co re spo ndent, c a viciu pe capac pe l.li.fil!
lscarioteanul (Vânzătorul) , simbol al deznădejdii28. luda este reprezentat în profil stanga, cu
părul ondulat, ochii mari, migd alaţi, privind ficşi pierduţi, plini de disperare, nasul prelung.
buzele cărnoase.
Lui FIDES (Credinţe i) - meşterul argintar i-a plasat ca viciu un bărbat cu cască
reprezentat in profil dreapta, care conform tradiţiei poate fi centurionul Longinus, care şi ·a
implantat lancea în coastele Mântuitorului pentru a se convinge de moartea acestuia. Din
rană a curs sângele divin ce s-a revărsat ca dar de mântuire asupra sutaşului roman. care sa increştinat cel dintâi după minunea de pe Golgota29 Longinus care a devenit Sfântul
Longinus este remarcabil realizat, este o faţă deosebit de expresivă. semanând mar mult cu
un cavaler medieval, cu ba rbă stufoasă şi mustaţă lungă, ochii frumos conturaţi ş i nas
aquilin. De o parte şi alta a centurionului se află nelipsita cun u nă de lauri. Toate viciile au fosl
realizate prin tehnica ciocănirii şi prin gravare.
Întreaga piesă dă dovadă de o deosebită pricepere, măiestrie in ceea ce priveşte
stăpânirea meseriei. Meşterul avea o mână şcolită şi foarte sigură pe unelte.
Butonul este o compoziţi e foarte reuşită , formată din trei garoafe cu un frunziş
abundent şi câte două rânduri de petale, peste care este suprapusă o floare cu opt petale
ce se termină cu o sferă aurită. Garoafa, adusă în secolul al XIII-iea de cruciaţii din Răsârit,
este folosită tot cu valoare de simbol creştin . Frunzele şi sămânţa având forma unui cui
prefigurează şi simbolizează sacrificiul lui lsus30. Floarea cu opt petale poate şi ea să rie
privită ca un simbol , marcând în cugetarea creştină o poziţi a dintre Vechiul ş i Noul
Testament31 . Sfera din argint aurit simbolizează perfecţi unea. pornind de la credi nţa ca
sfera este corpul perfect, întrucât toate punctele de pe suprafaţa ei sunt e11al depărtate de la
centru. O regăsim in configuraţia bisericilor creştine (bazilica bizantină)3Z:
Piesa prezentată mai sus necesită in continuare cercetări serioase şi îndelungate.
pentru a fi lămurită pe deplin paternitatea acestui frumos obiect din metal preţios.
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An outstanding piece from Satu Mare's M.useum collection
(Summary)
This work's goal is to make known a cup with lid, which, we consider that is one of
the most valuable objects from Satu Mare's sllver ware collection.
•
Withoul any craftsman seal (which was stnked out as a resuit of inadequate and
repeated restorations), proceeding from analogies în special literature and from catalogues,
we do consider that lhe p1ece was manufactured in XVIJ-th century by a sifversmith from
NOrnberg. Both the cup and the lld represent an ensemble of Christian symbols. so
meaningful 1n whole Middle Ages. But with this concise presentation the theme is far from
being finished because it requires thorough researches in order to establish the autorship of
this beautiful piece made of valuable metal.
The list of illustrations
r1g. 1. Cup with hd (XVlll-lh century, NOrnberg)
Fig. 2. Dragon (perhaps Leviathan, the biblica! monster)
Fig 3 Christian virtues
a) Justilia (Justice)
b) Spes (Hope)
c) Fides (Faith)
Fig. 4. Vices:
a) Nero
b)Judas
c) Longinus, the centurion
Fig. 5. Symbolical Christian flowers
Fig 6 CarnatJons on the button
Note

1 Szilagyi Andrâs - NOrnbergi otvosmunkâk (XV-XIX. szazadl (Opere de argintărie din
NOmberg sec XV-XIX), Budapesta , 1992. Catalog - piesele cu nr.: 28, p. 31, nr. -34, p. 34;
nr 60, p 46.
2. Ivan Evseev - Dictionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara , 1994, p. 55.
3 Vasile Dr5guţ - Dictionar enciclopedic de artă medievală românească - Bucureşti , 1976, p.
190.
4 Biblia - Cartea lui lov - Bucureşti. p. 563.
5 lQidem - 40/17. p 563.
6 ibidem - 41115, 41/16; 4 1117; 41/30 - p. 563.
7. JQ.idem -41112.
8 1b1dem - 41/20, p. 563.
9 ibidem - 41/14 p 563
1 O. ibidem - 41/22. p. 564.
11 Gert Richter - Gerhard Ulrich - Mitol6glaj es bibljai jelenetek a mQveszetben (Scene
mitologice şi biblice m artă), Budapesta 1994, p. 85.
12. Jutta Seibert - A kereszteny mQveszet lexikona (lexiconul artei creştine) - Budapesta,
1994.
13. Ivan Evseev - ~ p 20.
14. Virgil Vătăşianu - lstoda artei europene, voi. I, Epoca medie. Bucureşti , 1967. p. 466.
15. Jutta Seibert - ~. p. 211 .
16. Ivan Evseev - .QQ..Qt.. p. 21 .
17. Jutta Seibert - op. cit . p. 166.
18. Biblia - Facerea, cap. 2219; 22/10; 22/11 ; 22/12, p. 31.
19 George Oprescu - Manual de istoria artei. Renasterea, Bucureşti , 1986, p. 15-16.
20. Biblia - idem, p. 32.
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21 Jutta Seibert - oo. cit p 316
22 il2id.wn - p 206.
23 Ivan Eseev - op. cit. p. 50.
24. ~-p.186.
25. Gheroghe Szekely - POrer - Jurnalul ®lătoriei în Urile d~ (Cabinetul de stampe
Bucureşti, 1990.
26. Jutta Seibert - Q!Llill.. p. 15.
27 Ivan Evseev - op. cit. p. 87.
28 Fernand Comte - Marile figuri ale BtbliP.i Bucuresti. 1995 p 138-139
29. Ivan EvsE>ei. - op. crt p. 86.
30 Julfa ~':l bert - lliL~ 285
31. Ivan Evseev - og. cit. p 124
32 ~.p 69.
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1. Cupă cu capac (secolul al XVII-iea Nilrnberg)
2. Dragon (poate fi monstrul biblic Leviathan)
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3.a.

Virtuţiile creştine: Justiţia

(dreptatoa)
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3.b. Virtuţiile creştine. Spes (Speranţa)
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3.c. Virtuţiile creştine: Fides (Credinţa)
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4. Vîciile:
a. Nero
b. !uda l::;cariotean•1I
c. Centorionul Longinus
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6. Garoafe de pe buton

https://biblioteca-digitala.ro

u

Henri Catargi În sălile Muzeului de Artă Satu Mare
Doina

.

Miclăuş

Ca ş1 în alte domenii ale culturii, în pictura românească, reprezentanţii săi cei m~ i
de seamă preţuind şi iubind fondul de tradiţii al poporului nostru, au adăugat de-a lungul
istoriei noi trepte la edificiul plasticii româneşti. Lumina şi decorativitatea, trăsături atât de
proprii şco lii româneşti de pictură, ca şi lirismul ei tradiţional şi stră lucirea coloristică ilustrată
de mari artişti din trecut, ş1-au găsit locul cuvenit în creatia pictorilor contemporani Pictori
care au început să expună încă din primele decenii ale secolului nostru îşi continuă
activitatea şi după război , fn perioada contemporană.
Unul dintre pictorii aparţinând acelei generaţii care au văzut pentru prima dată
lumina zilei la sfârşitu l veacului trecut, este Henri Catargi. Nume de rezonanţă în pictura
romanească Catargi a redat artei contemporane româneşti prestigiul aspiraţiei spre
originalitate.
Născut în 1894, Henri Catargi desfăşoară o susţinută activitate, sub semnul
exigenţei personalitatea sa artistică definindu-se prin robusteţea sentimentului cu care
cuprinde natura şi oamenii. Faptul că opera lui Catargi se subsumează peisajului, naturii
statice şi portretului, a~easta nu înseamnă o segregaţie a genunlor. Pictura se înscrie în linia
imaginii ilustrată de numele unor Poussln şi Cezanne. Eugen Schileru afirma că: "influenta
soluţiilor compoziţionale folosite de Poussin este evidentă în peisajele lui Catargi.. " 1
Citând pe Camile Corot: "Nu am decât un singur scop în viaţă. pe care vreau să·I

urnăresc neîncetat, acela de a face peisa1e"2. se poate afirma că şi in creatia lui Catargi un
loc i'llportant ocupă peisajele.
Ca maestru al peisajului, o simplitate maiestuoasă se degajă din lucrările sale
Lumma şi culoarea sunt organizate în spaţiul tabloului, astfel încât să reliefeze logic
elementele esenţiale . O laudă entuziasta ş i lucidă a frumus eţ ii naturii se desprind din
peisajele maestrului Peisajul lui Catargi este o construcţie energic articulată a unei lumi
solemne. sobre, aşa cum o vede un artist intelectual şi sensibil. Culoarea participă la
definirea imaginii, la accentuarea reflexelor meditative. Ea se înte meiază pe regimul unor
dominante de un verde stins sau un galben grav. în care câteva pete luminoase îngăduie să
se desluşească adâncimea perspectivei. Alegerea pe care o face în natură un pictor este
definitorie. Nu numai cadrul. nu numai lumina, momentul zilei anotimpul, dar chiar şi un
anume element natural sunt relevante în conturarea stilului. Crea~a sa nu poate fi dezlipită
de real. Referindu-se la clasicism în opera lui Catargi, Dan Hăullcă consemna: "Clasicismul
lui Henri Catargi nu este o reducţie rationahstă, ci un efort de a orchestra complex reveria şi
gândul lucid, plinătatea senzaţiei şi ordinea spiritului"3. Peisajele lui Catargi sunt atât de
distincte tocmai pentru aceste realităţi ale stilului.
La Muzeul de Artă Satu Mare, Henri Catargi este reprezentat prin câteva peisaje şi
un portret. Lucrarea intitulată "Peisaj" (livada), fig. 1 înfăţişează un coli de livadă, cu copaci
în prim plan, iar în fundal profilându-se nişte dealun. Tot cea ce este strălucitor, tot ceea cu
ce se înveşmântează natura cât mai luminos pentru a înşela ochiul, nu-l interesează pe
pictor, nu-l atrage. Catargi renunţa la toate aceste amăgitoare senzaţii şi se retrage într-o
lume naturală. Este suficient un arbore oarecare care creşte oriunde şi oricând, o colin ă de
deal pentru a-l inspira pe Catargi. Cromatica este reallzată în nuanţe de verde stins, galben,
maro.
Peisa1ul lui Catargi, apare lipsit de duşmănia marilor desfăşurări naturale a
uriaşelor cataclisme geologice. O colină tocilă învinge timpul prin rezistenţa la eroziune, un

https://biblioteca-digitala.ro

398
copac învinge vremea prin perpetuare, expresie a continuilăţti vegetale. Doar câteodată
apar şi în peisajele sale cerul acoperit de nori, rurtuna ce se apropie, nedesfănţuită însă.
Intitulată tot "Peisaj" (fig. 2), o altă lucrare din colecţie, cum dealtfel şi alte tablouri
ale sale, surprinde prin modestia motivului ales Cerul înalt permite privirii să se avânte fntro vastă perspectivă atmosferică, în care vibrează phn de poezii:> sufletul artistulu1. Arborii,
dealurile, apar fără nici un fel de amănunk inutile ca nişte pete mari de culoare. Formele lor
sunt concentrate, esenţ1alizate dar nu schematice. Pe1sa1ul lui Catarg1 exprimă un elan .:atre
grandios şi infinit. Se observă absenta omului ca personaj principal. Când totuşi apare o
siluetă vagă, ea parcă se grăbeşte să dispară, ca surprinsă într-un loc unde nu are ce căuta.
Peisajele lui Catargi se-caracterizează printr-o sobrietate a cromatismului subliniată
de brunuri ruginii şi de discrete tonalităţi de galben.
Recunoscut ca peisagist Catargl a realizat însă şi naturi statice. Acestea expnmă o
îmbinare a lucrurilor, obiectele comune aranjate pe o masă, creaza raporturi identice ca intrun peisaj. Armonia cromatică este de un m<:1re ;afinament la fel ca în peisajele sale. Pasta
coloristică e aşternută cu acelaşi simi al materialităţi volumelor. Delicateţea gamelor
cromatice dobândeşte un accent Eric mai intens
Un gen căruia artistul i se va consacra mai cu seamă începând din deceniul al
cincilea al secolului XX, este portretul înr.ă din perioada inte rbelică artistul manifesta interes
pentru prezenţa umană Fără să se oprească asupra f1:ziono rniilor, Catarg! marca
incontestabila căldură a ch1pulu1 omenesc sugera!ă nu doar de câte un surâs visJtor. de
gra\ia tigurii, ci de o culoare mai transparentă mângâiată de mai multă lumină Ajuns la
desăvârşirea limba1utu1 sau pictural artistul a realizat compoziţii ample. portrete îndeosebi
de femei prezentate intr-un cadru intim, într-o atmosferă de uşociră reverie. Aceste tablouri
relevă aportul unei personalităţi distincte la evoluţia picturii româneşti modeme.
Lucrarea "Portret" (fig. 3) din colecţia muzeului, înfăţişeciza un portret de femele. cu
coc, şezând intr-un fotoliu Poartă o rochie de culoare maro cu decolteu. iar fotoliul este
acoperit cu o husa verde. Mâinile le tine îmoreunate. cea stângă căzând 1e1er pe speteaza
fotoliului. în spate se vede c draperre orange. Totul e:ste pictai pe un fond maro, cromatica
având nuante de maro şi verde.
Portretele realizate de Catargi sugereazâ demnitate nativă, distincţie sufleteasca o
ţinută impunătoare, prestantă ş• căldură umană învăluitoare. O undă de visare poetică le
mânga1e trăsăturile. Eugen Schileru sctla. "Catargi practică un reahsm poetic de o deosebita

elevaţie spirituală, ·in care concretul şi visul se împletesc. se relevează unul pe altul„ „4
Catargi dă picturii sc'.lle un farmec specific, iar din tablourile salo se degajă acea impresie de
firesc. La Catargi pictura începe printr un aeser:. la schiţele din natură ca apoi să le
prelucreze în atelier El işi desăvâr~cşle educaţia în mediul şcolli din Paris asemeni
majoritătii pictorilor români. N Grigorescu Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallacty
Artistul a frecventat atelierele Academiilor Iulian şi Ranson. Ulterior a lucrat şi la atelierul
pictorului Andre Lhote. Studiul în atelierul acestuie1 i-a format definitiv pictorului pasiunea
pentru valori emoţionale captate prin surprinderea unei cromatici luminoase a realului.
Catargi a ştiut să păstreze exact ceea ce ii va da uşurinţa dezvăluirii de sine.
Pictoru I a detestat din prima clipă haosul, exaltările , dezordinea. A iubit dintotdeauna ceea ce
Baudelaire cuprindea prin triada "luxe. calme, volupt€t. De la inceput şi-a dat seama însă că
epoca noastră, o epocă atât de zdruncinată. are nevoie de construire. de sobrietate.
Istoria picturii româneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-iea până în zilele noastre
este într-un proces continuu de dezvoltare şi diversificare. Cu toate că fiecare etapă istorică
a adus înnoiri, pictura românească se caracterizează totuşi printr-o anumită unitate de stil. în
ultimii ani a devenit mai personală , şi-a diversificat stilurile ş i tendinţele, întinerindu-şi
mijloacele de exprimare. Ea tinde să se încadreze în coordonatele artei europene, realizând
o sinteză modernă între naţional şi universal.
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Thc paintings of Henri Catargi in the halls of the Art Museum
(Summary)
The gool of this worl<. ls to pre5ent the paintings of Henri Catargi, which can be seen
in the Art Museum cnllection The Art 1Vluseum ·s the holder of rew landscapes and a portrait.
His landscapes insp1res i m~;est.c s1mplic1ty and they are characterized by a chromatic
sobriety. The portraits are pomting oul the warmth of the human tace, suggesting native
d1gnilt and surrounding human warm:h
Note
1 Eugen Schileru - Mereuţă lulic.>n, Henrr Catfilgi Editura Meridiane. Bucureşti, 1970, p. 20
2. lb1df"Tl p.5
3. loideri. p 12
4 E1Jg•m Schileru - Vasile Drăguţ, Dan Grigorescu, Vasile Florea, Marin Mihalache, Pictura
rom?nEnscă în imaaini, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 272.
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Fig.1 . Henri Cahrgi - Peisaj (Livada). colecţia MJSM
ulei/hârtie, nr. inv. 60209, dim. 78x68, semnat stânga jos.

ulei/pânză,

Fig. 2. Henri Catargi - Peisaj, colecţia MJSM
nr. inv. 6021 O, dim. 52x46, semnat şi datat stânga jos '71.
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Fig. 3. Henri Catarg1 ·Portret, colecţia MJSM
ulei/pân~ă, nr. lnv. 60208, dim. 140x100, semnat stângJ JOS.
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MUZEOGRAFIE
Comemorarea ~ 80 cte ani de la naşterea
graficianului Pau~ Erdos (1916-1.987}
ludith Erdos
Mu;'.eul prin menirea sa are p ri vilegilll cultural de -:i 11al:Jrifica opN2 unor
aparţiriătoare te.z ::uruh.11 ar11s1 . '1atloN.1 Pr.ntre crec.torii a11e1
;:>l:i:;t1ce roma,1eşti care au da1 o opera reprezentativa se numărf.l ~ 1 gratlcic1nu! sătmarean
Paul Erdos ( 1916- 1937 I d€ I?. a cărui n ntere &e ·1mptine~.c 80 oe ani. La această \•itrstS un
art1->t <Jjw1ge sJ faca ·nsuma1 "'d realizările salei pe ft,riJmu! artei alături de numeroasele
neimpi1niri .;u care fiecare creaEl.!f te m\<llneşte de-a lungul creaţ;e1
Opera gra!t<:.ianului aflându-s., m numeroase rnuzee din tara, pri1'1lrc car"' şi &ecţia
1.; artă a mL.zewui s:itmărolan 1i1nd •' '.)• ·er1 î'lche1a1a da posib1li1ste<J unei analtLt mai
proft„nde ş ou.active a creat1ei sare De-.n lungul vie\ii. Erao~ a av1..t o activitate expoz1\1onaia
deosebit de bcgată cuprinzârid anii 193 1-1986. Dintre aceote: expoziţii organizate atât în ţară
cât şi în c.;tf'~indtdre se reman-:a expoz! 1if,e de amploare cu caracter retrospectiv din anii 1976:
1982 (din !impu viepi a; istu1ui) precum şi e„po7.Hta din 198f; rposl mortem) orgarnzată de
Muzeul Nalion::il de Art~ din 8uC'Jreşt1. Şirui acestor expoziţii a fost 1rnbogatitâ de expoziţia
comemorativa organi.:cită de MLZ'"'011ucletean Satu Mare seci.a de artâ in anul 199C
în 01qa11iz ·rea ace„tc' exoozi!ii in <nod wnştlent s-.a ocot.1 profill!t retio::;pecciv,
incercând s.3 se cono:intreze întregul material pe hi cr~rile oin ultlrrii 15 <mi a crt;atiei lui
Erdo~. reuşind în felul aceste. orezenlarea u.1v1 •lUmGr de 72 do?. lucrăn prin care qrafici2nul
îşi c.ontvreaz~ pe de• .J n ps:so'ialilo!f. l S• va!oarl, . •+islk,ă a'â i11 epoca trăită cât şi în
randul genera~iei oe graficieni din caro fucc r.:art\:l.
Plin de frarr.ânUri şi dileme cu v ·..;ete dE> frumos rlfi netngâouit. Errios se dovedeşte
prin li'OŞt~""~a a1~1st1că lasala a t unui dtrlre descn3tr,ru oe prti<;hgtu ai g1afic11
r;ontr-." 1po~a 1.- c.r. a doua 1...imătate a so.:.i:iiulu >-.X • ocvpcrnd un kic. rJa cinste în gale11a de
artişti p lastici ai aceslcl per·r·~iue. definit ·:ie o daosel>Htl un9irt<~litatt~ şi :irism. Personajul
o :roc:µ;;il al ini.:pmilor sale a 'c11nas Or1u,, fie din ILrnea aspră a satdui - arniminou-r'ie de
1~cr&dP cs nvrică i:,.ersor1a1e1e ~e ţăr;;.111 şr ţan1n" cu caracter emb!&rnal;c fi? din l~i:nea
p:mă cie frarnănlă n a meditaţiilor, o iae11or geremll umane ce l-au preocupai in mod deosebit
ir ul:.rnii ani ai v1eti1 Exrio::1~i? comemor3tivă :::r~w1tâ iuc dnle din <rcastâ perioaua in care
el reallzeaz„. o ocez•e a .1ţei1 ş1 sens:bilităţi' c ... re !-au e<racted7.at şi caro l-au propulsat
printre alteld ca ne unul d!11 mar!i de:;0n;;1'vti oe nivel eumpe,:rn ~~ cărui valoare este în

pe•· •nzf;ta\1 "rtist1ce de "1:=.rc<i

creştere.

tvle;,.a1~I

acestor 1m;:,qiri dezvi\lt:ie CI ~~~. urtur5 .::unf:teasca cam jn e-;enţa e1 era
o::ir tr2nspu11ă în ne~ene cu ser.inata10 $i opt1rn1srr. Erele,, a avu! o·utP fn viaţa sa
şi de exper.eiiţe r.râncc:ne. zdr0hitoare \tunu deoort3t ir. 144.t) oar nu s-a oprit la el"' Dorea
prin fiecare cesen să le ştearga c::n mintea şi cuoetul său, dorea să demonstreze ca Omul
este bun şi f1 umos, că el poate fi victimă oric~nd. Luptând din rasputeri cu amintirile
i'ntunecoase permitea doar seninului să iasă la suprafaţă fiind convins, rn ciuda tuturor, de
frumuseţea vieţii DE' o mare muzicalitate ş• roezie (fiinJ un mare iubitor al acestora)
desenele prezente în această expoâtie vorbesc în fiecare ipostază în fo rme concise,
vibrante, expresive, oferă o vraja specifica, creârd o atmosferă meditativă aparte, chemând
la lecturare. Prin linii simple. clare. graţioase. prin uti!izarea curajoasă a s~prafeţelor albe, în
contrast cu petele n!"gre, subordonate me~a1u 1 u1. artistul invită privitoru! la meditaţie Cu o
dorinţa arzătoare de comunicare, limbajul său artistic estt: deosebit de bogat în elemente
simbolice de o valoare universală. În spusele 1magrnilor. publicul recunoaşte în mod sigur
gânduri ce-l frământă în adâncul său Lucrări ca "Orbi ia Veneţia" (1972), "Porumbei la
drnrratir,ă.
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"S&Qri.i;;ii" (1981), (fig 2). Moise (1983). "Susana şi
(1985), "Trecerea timpului" (1974 ). "Visul" (1986). "Baladei Yillon", (1981) (fig. 3)
"Floarea albastră", etc., sunt doar câteva din lucrările acestei expoziţii în care Erdos ca un fir
continuu imortalizează clipele vieţii.
Op~unea in ceea ce priveşte prezentarea in expoziţia comemorativă i'l desenelor
ce datează din anii '70, '80 este justificată pnn dorinta de a aduce 1n faţa publicu .:i acele
lucrări ale graficianului care prin coerenţă, tenac:late şi virtuozitate art1st1că reprezintă CP.I
mai pregnant opera lui Paul ErdOs inscnind-o in m1.•f1 sigur in seria valorilor patnmoniale a1e
acestei ţări.
Tot cu ocazia împlinirii celor 80 de ani de la naşterea graficianului a fost reamenajat
sediul în care artistul a avui atelierul de creatie precurT' şi mica expoziţie ce cupnnde un
număr de 20 de desene donate de artist în anul 1986 oraşului natal
Veneţia" (1972), (fig. 1). "Mituri" (1965),
bătrânii"

The commemoration of 80 years from the birth of the drawer Paul Erdos (1916-1987)
(Summary)
This concise paper presents tne memorial exh1bition devoted to Paul Erdos (19161987), drawer. lt was choose a part of h1s creation, respeclively the drawings of?O's and ao·s
in which Erd6s is outlined in the generation of drawers from second l1alt of XX-th century as
one of the drawers with an european standard His images have a special originality lyricism
expressiveness and gracefulness
ln the meantime it was arranged the studio of Paul Erdos. inaugurated as a
memorial house.
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"Baladă

Villon1• (1981}
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Organizarea depozitului de artă
Doina

Miclăuş

Patrimoniul cultural este o componentă a avuţiei naţionale, concretizat sub formă
de bururi materiale. Fara îndoială, mărimea patrimoniului este determinată de numă rul de
piese cuprinse, exprill'ând astfel specificul cultural naţional. Starea de conservare şi
depozitare a patrimoniului, indică tocmai gradul de civilizaţie al societăţii respective.
Pilstrarea în bune condiţii a valorilor de cultură se face în depozite organizate
special pemru adăpostirea acestor valori.
Cl~rhri:>a depozit?.ră de fonduri sau colecţii se amplasează în primul rând în funcţie
de climatul regiunii. Zona de amplasare nu trebuie să fie supusă unor mari variaţii climatice.
Arnplasarea de depozilare e brne să se facă în interiorul clădirii, cu pereţi interiori, uşi şi
reresre etanşe. Sunt ar.<:ihzate şi elementele poluante din zonă. Tendinţa actuală este aceea
ue a scoate noile cladiri din zona de concentrare şi aglomerare a oraşelor spre partea
penfsrica, sau îrconjurar ea vechilor clădiri de muzee cu piantaţii. Spaţiul de depozitare nu se
Rmplaseazfl in apropierea unor obiective care să prezinte pericol de incendiu. Terenul pe
ci:ire este a1npl<isată constructia este ferit de pericolul inundaţiilor.
Deoseb:t de 1mporta'1tă pentru un spaţiu de depozitare este problema încălzirii. Ea
es1~ rezolvata de obicei printr-o instalaţie de calorifer. Încălzirea cu calorifer prezintă însă
tlezavantajui uscăciunii, care se poate remedia cu aparate de vaporizare sau cu mijloace
mai simole.
Gon'.rolui temoeraturii şi ~I uri1dităţii in depozite se face cu ajutorul aparatelor
r,umite nigrornetre, înzestrate cu termometre Acestea înregistrează automat variaţiile
produse în ci.;rsul unei zile. Deci un depozit trebuie să fie dotat cu aparatură de măsurare,
inregi5trare şi reglare a parametrilor microc!îmatici.
O altă problemă legată de organizarea depozitului de artă este aceea a sistemului
de :ltJminare. Obiectele din spaţiul de depozitare sunt protejate contra luminii naturale
folosind draperii, iar ferestrele fiind prevăzute cu plase cu găuri foarte mici.
Pentru păstrarea în bune condiţii a valorilor culturale foarte important este
mobilrerut drn soaţiul de depozitare. Acesta trebuie să corespundă în primul rând cerinţelor
:;pecifica ale obiectelor depozitate: - materialul din care este confecţionat, rezistenţa
rafturilor in func~c de obiectele depozitate, stabilitatea rafturilor, distanţa dintre rafturi, poziţia
rarturi!or sau a mobilierului în raoort cu ferestrele, uşile.
Mobilierul din spaţiul de depozitare trebuie să fie simplu, confecţionat din materiale
uşoare. neutre din punct de vedere chimic.
Organizarea dP.poz1tulw de artă presupune şi stabilirea modului de aşezare a
obiectelor într-un mobilier aaecvat
Pictura se depozitează in poz~ie verticală pe montanţi.
Aceştia dacă sunt mobili 50 vor lua măsuri pentru prevenirea tre pidaţiilor şi a
jociirilor prin folosirea cârligelor cu arc şi interpunerea unor materiale clasice intre lucrări şi
plasa de susltnere. precum şi între perete şi cadrul montantului
Când se folosesc pentru picturi compartimentele, nu se depozitează în acelaşi
compartiment două sau mai multe lucrări, lăţimea compartimentului să fie ceva mai mare
decst lătimea lucrăni care se introduce, încât să stea uşor înclinată (10-15°). Înainte de
introducerea lucrărilor în raft. acestea sunt verificate fiecare în parte, scoase cuiele, fixate şi
proteiate bE:lciugele. carligele şi celelalte accesorii
Este interzisă depozitarea ct1iar şi temporar a lucrărilor pe jos, rezemarea de surse
de încălzire. de diferite piese de mobilier. Picturile pe lemn de depozitează în poziţie
orizontală, pe blaturi mobile.
Într-un depozit de artă, grafica se aşează in dulapuri, în mape ce cuprind cel mult
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10 desene Desenel,, sunt separate intre el"' cu panza sau Mrti(' neacrdă
Carton1JI sau hârtia folosite pentr11 ronfecţ1ona1 a 3 paspartuurilor, pentru
depozitarea sau expunerea graflcrr, documentelor, tre!:>uie oă fh neutru.
Covoarele şi scoarţele se pastrează pa rulouri metalice .~au de lemn.
Sculpturile o:n spaţiul oe depozitare. se aşeaza unele l?nqă altele în raftun, tinând
lnsa cont de marimea şi greutatea fiecăruia .
Spatiul de depoz1ta•e cuprinde şi disooz:tive. mi;l 1ace ce acces şi tr<rnsport
specifice oorectelor (sc~ri. coşuri, cărucroarr> mob11€)
într-un depozit de artă există cole1,;ţ11 de pictură. grafiră scu:plUră şi artă decorativă
Patrimoniul rnuzeal al secţiei de artă. a! Muzeului Ju< lejean Satu M;:ire, cuprinde
aprox1r-1ativ 28Cl'l nb;ecte drntre carr:· 6 colecţi: d~ picturi, 7 colP.<:\ii de grafi"il şi 3 colecţii de
sculntură .

Starea de sanatate a unei colP.cţii constituie o protlen'a deosebit de importanta
pentru orice soatlu c!e depozitare Se efectuează coPtrol periodic p•1ntru verificarea st::·if de
sănăl<% a oc;ectelor şi ;i gradului de c;ontammare !:i1ologleo lucrările fond aşe:u1te Jt' ttpurr

de deteriorări
lntroduci>reei ob1ectelo1 ,r·tr-un spaţiu rl 0 cepo.~:te1re, rr"lsnpune uscan:1;:r coinpiti+ă
nou con::.truit, rer;ovat ssu restaurat. curăţir:;.-a, d· ·zinfectarea şi dezinstic.liLarea
general::\ a s~Jatî1Ji J, !-;ia "1oaullbr de depo4it::ire. Scaţ1ul r!E!"'in~i dr pozitării colecti(.>1 nu :::.e
folose~t~ si uesfăşurănl altor acti.tiltlţl. în Hv ir.:a derozituitu de tJl.nuri ds pa:rlrioniu nll se
introduc s• nu Sf' d"'OO?itcaza e<lte obiecte.
Pe·sona1ul ca ·e gestioneaz?i cofP.c!ia tr<>ouie st! fi~ doicii ci. echipament şi mi11oace
de proh'!cţ•.o l•n<.inuşî. mcisca alcool. creme a:iltsepFi:e).
La proiectarea şi amena1area dep,>z1tu.ur de r-0!e(.;ţ11 muzeale particiră în mod direct
toţi muzeografii .:lin secţie, asioun=inrJ securitatea bunurilor depozitate. Organizarea
dep„zitului se fl'lce p0triv11 cnteriilor r.onservăril stiinţifice.
Ac·•vitatea oe descoflert e şi ~J:.>llt;are a CPlor mai potrivite mijloace penim
proteiarea bunurilor culturale asigura prelungrrt;a !a m3>"imum n v;!'.lţii &cestora.
a

spaţiului

THE ORGANIZATION Oi- THE ART WARCHOUSE

(SUMMAP.Y}
Tlre wcrk prescnts. in few words lt1e C:Jtimurr nec. is and conditions, 1n order to
protect !he cultura! "alues, as a roJle, rcr.,ori '0 on 3Ji patrimo;1y preser-•alions and storage.
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Situaţia actuală

a Galliformelor in judeţul Satu Mare
Fazekâs L6rând

Conq1tij nfiltirale
Judeţul

Satu Mare 2ste situat ir partea nord-\/estică a ţării. la nord se învecinează

cu Urraimi la vest cu Ungaria Supr::ifaţa: Ll345 km2.
fn reheful Jud('ţulu i pred('lmină câmpia 2/3 din suprafaţa totală - C.:lrnp1a CrasnaEwlui, Câmpi;::i Sn1T1eşufu1 şi Cânipia Turu•ui. ca zonâ de şes mai amintim Depresiunea
Oasului Pe parteci estică se întind Munţii Oaşului ş1 Munţii Gutâ1ului Ca treap•ă mijlocie !a
sud acar de".lfurile pe r1umele Culmea Codrului ş1 Piemontul Tăşradului cu inăl!1mea 350-550

dt• nietn.
JudEltul are o climă temp<nată de tranziţie în ~are predomina influenţa cl·mei
ucormice, mal ~le" i;:irna, provocând ameliorarea 3ceste1a fapt Lârwa se datorează topima
zapezii.
,!C'g~tatia orig1nalc; a fost steoă şi silvostepă rn p::irtea VJ?st1că şi ccntr<1iă iar 1n
paite?. e<;t1că păduri de c.me!>t<:c din c"'rc şi acuma mai este 120u ha. iar pan;el.:. 1v.1nţilor
simt accperite cu părlu ·1 de fag
Galljforr11r'...in...illi;!~

în acests- condiţii de mediu din ordinNl Galliformeo sunt răspândite trei specii.
Phasianus colchicus (fazan), PPrdix perdix (potâm1chei şi C0turnix coturn1x (prepelită}.
Aceste specii de păsM repre7.intă vâ„at cu pene, rie aceea Roms1ha judeteană ev:iluează
numărul indivizilor şi determină ccnd1ţi1 de vânare ::icestora
Prcis1arus c.olt.hicus - 'az•1!ll1
La Phasiunus colchicus Afectivul opt1rn pe 1udeţ 8600 lndiv1z1. iar existentul la
începutul anu'ui a rlep;'işit cu 173 % (23460 de '1ucăţi) efectivul optnn din aceas•ă cantitcite
pentru vanare a fost oropus 2870. deci 12.2 % pf·ntru vânătorii jude\eni şi 640 pentru s:răini
Cond1~ile O'!le .nai favorab1 1e $e găsesc pe câm;:lia dmire Someş si poalele muntilor
unds dsriei atca e„te cea mai n•are. Dcn3itat"'a rr 9die judeţeană cc; te d e 5,4

mdiviL1/km2.(fig1 .414}
În judet funcţioneaza două fazanării. Una este administrată de către Romsilva
Judeţeani"I şi este situată în Pădurea Noroi;::mi care teritorial apaf1uie de Satu Mare A

este îr proprietatP<" A.J. V P.S
l~ng~

şi funcţione3za

doua

'n "'iota'1.11 satului Gt>lt comu'1A Terabesti pe

Carei.

Fazaniri::i Nororcnt are o suprafaţă 6 tiectar, înconju rată cu păduri în amestec. Are
două incubatoare şi două ecluzatoare. În primăvara anului 1996 ;:iu eclozat 16.700 de pui,
din C..'lre 18 % n-au supravieţuit. în momentul de faţă din cele 14 serii în voliere sunt 9.000
bucăli cu diferite vârc;te iar 2.200 au fost valorificate pertru export (fig. 7).
Anual aproximativ 1 .OOO de bucăţi sunt aşezate în na•ură pe o parcei~ de ~ OOO
t:ectar, în perioada de vânare, mai al<>s pentru vânatorii italieni. Din aceste 1 OOO de bucăţi
aprox1mat1v 50 % rafT'ân in viat'1. Ff'melele care rămân în mediu au probleme de cuibărire
ln pnmi1 ani nu trie cuiburi, ouăle sunt impraştiate in iarbă cum a fost condiţiile în voliere.
Pentru eliminarea consangvin ităţii rlupâ 4-5 ani efectivul este reînnoit. Cocoşii sunt aduşi de
la laşi şi găinile de !a Timişoara Marea ma1orilate a fazanilor sunt trimişi în forma vie în
Franta şi Italia. Conctitia de comandă: coada să aiM cel puţin 30 de cm.
Sunt crescute două subspecii. Phasianus colchicus torquatus (fazanul chinez) şi
Phaslanus colchicus tenebros care are un penaj închis.
Centrul Gelu care este administrat de catre vânători nu are incubator, se procură
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pui de la C'3ntrul f\Joroieni
Pe o;~...Llli~-~mich~::i
Nurr.;'lrul e..c;sten! la incenutul anulw a fost do 9 900 bucati orn care pentru rncoltar1a fost oro1)US un numar iA 700 pentru vanătorri1ude~eni st 300 pentru străini Este rc3spând1tâ
in riumâr mai 1arn pe cârnoro ''i1ă l<i poalele munt1lor şi deaiurilor şi în Oepresiuned
Oaşu!u1 intre Some5 şi Crasna in cete m1c1 efectivul este ma' rr.are. ia1 în Piemontul Tăşnad
Culmea C-ir!1
• zor a munloasă este foarîe rar Densitci ca medie Judeţeană: 2,3
indiviz1ikm~ (fig 2 ~ 'S).
Coturn;it ~oturn11!...:.J.l.rep~
Efectivul cvwua: în pnmâv<1•n ~nului 1996 a depăşit 3.000 de indivizi dtn care au
fost recol•e1
·atre vânăte• 1.t:i'i"': i 69 l'!>f€fTl·1 1q,p o'r· fow•uf D ba şi 6d eJ1Pmp!nre din
fondu' ...c.rr.~ 1 • /',r-::i
"'iva i~aiea părnfirtu!t •ac eseul ~1:nţ1:or .f0 r:llvul prepe!i\~I cs•a
ră<:f,t"tnditt rn ~i :es Îii irc '30r~"'S ;;1 Can,.?ll 1 Erult". d1. -a lung•il gr,rni1e1 cu Ungaria.
Oenc1tnte,. net~i •t da\e<r:5 C 7 ll'~iviz1ff;m2 'fiq 'l, 4151

ac

i:...:•• st

c,.

- ~ rinT:: -. ...:..lf!Y_:~

• m•r;o'1• a d1:: c1rr. n M..i'it•r e..:işult11 -şi r<.1urţ11 Guv'l;ului a~c:1d -;.-,•?1 aoam ş; i0 ru:lca
•J«l'P pre'-.
~,oro, 7d c'in r1 "' D.r.onel ~ 1•J M 1.ti r..iay.:i.rnure~ulUI Ca•eva C'"f:IT1plare m
r. '"! r cr• latf I, 1-ir ii l\1a1 ~ie .mgâ gr,)fl1t::i cu Ucrarr> .. (fia G 8)
-:;,~~ I .... r c' (!-'E<'e lldl,<•I·~ c;. tht·~I':? dir :mJi 19%. pul ·m ~a ::;ro m<>m câ la toate
t;:c;,o t•"• "pe.; 1a "'r"'"CI.'. ef<>rt1v 11 ~e .c>:er.iolu la fC!zcr "'J 2·. 7 %, ' " "i:;::>îâ1nir~ e:J cu io.6
CJ p ,JP!11
u av .ri
1c• nt" c!in .:w I 98'}
.,... 11 p!J\....., pa ;:n.I ci co•1Giţ11 c ~ or.o..,...ice 9 e" a ~re_.c1;t tira:icon " Jl'! mai alee; la
fal.<11"' ,;i m::. rBr la !)Cl~; I 1C:ll(., {lt!;J (.Vil)
- „ •(• ~ f <I nrc 'urat. :;'i~ Cai l•~11iza:orul anwil 1 ~I 1895 ,1 efP.C'tiV8kil d

„.

ses

f..,. 3 1

~târp.'chE)

Tcntona;ă

"i pr~c 0 '•ta şi a raoo trio

Sc:1tu t:an

pmf>IJSE! uu

jud. Slltti t••am. Romsllva RA. Ftli;;ila

The p1"1" 3el't d3\' situ.: ti1Jr. cf Uw Garrttormes ir cou ry Sdc Mdre
{Su nmary1
1 "' c.' ,, ., Scit~ M·1 ! 1::; inr 3fec 11 ·~= north \\.~:>t of Rcrmmiil. The 1ard!3cape

1~

f'lrE'l'"tlP. 1j 'J't p1<:• n"'. (of Cr,y.112 i.-r. So·11~.;. Tur). n·i f.iri nastn1 s1d1' are rnouniams (Oaş,

G•Jt"i I "'1!" ;:. prcw Sl.)'1:11

terr:pţ

r :i'c cl111wt0 • m v t;1ch ;.fom•r:ates 1'1e intlL''"'r Cf of ocen!1ir.:

~!Jm:..1~

ln r:oun'~ ~?tu :a 0 we h;ive t11re2 snec1·~s· P!ias;ar !" cdc:.1.::us L 1pileasan
PmJ'x perc11>. :.. 1, ~•rtridge). C' t~1rn·;.; cot1;1nix L. (Qll<l•IJ Tti;;.s0 spec1es
assessod (as
nu1T\h"r) ;:;r.f', 111 ue h• rt.:-o .>:"!y ,q cert<..:! ..:cniJ1t».>ns
li'~[). '
nJn c1 of pnea-;t;r;t-: "J:JS 234fi0 p::i:'tndgc.:: ~9CO. cunits 3CGv ln lh1,;
'l 0rite1 ti"P~ 1;1 ml1un:r· s ·J.1, cinr! ~u JI a~ţe·a<= Tc·lrastc s bora .ia brehm ("'azel >ien\
Cur. naii g hs re!:ent "Jffe;:tivf's ..,i!r tnos• rrnm 193'> we ara ab:c to say ~ha: cn
\l·,3 lr11C" o;JSC!O,, lh~ r.urn„8r trirre<lttid.

e•,..,

1 Tne excarsA cr p!1eas:o.r.t
2 Th..-. *'Xr'anso of oa1;-idge
3 Tt C' expan:;c of ri• ~ 0 1
4 f'I "'SÎ8r.!J„ r...:.•c l US. l'E~·
p.~rdiY. ;)erd1• ·ne~·
Cvtu1n1, coturnil\ r.est
Pheasant prcsf!rve
Tetrastes bonasia (naturalized)
Ornithological poster

5
6
7.
8.
9
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4. Ponda de- Phasianus coichicus

5. Ponda de Phasianus colchicus
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6. Ponda da P:1asiaf'lus colchk us

7. Fazan in volier
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8. Ierunca

(naturalizată)

'i '

1

9. Poster ornitologic
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Biotipuri relictare din judeţul Satu Mare.
Rariştea cu ariniş băltit de la Mujdeni.
Szabo Andrei
în rândurile de mai jos dorim să vă prezentăm două puncte biotipice ale judeţului,
respectiv păşunea străveche de la Foieni şi rariştea cu ariniş băltit de la Mujdeni (stepa de
dune nisipoase înierbate).
Păşunea străveche de fa Foieni
Nisipul continental din nord-vestul României cunoscut sub numele de Câmpia
NiruJui ocupă o suprafaţă de circa 27.000 ha în care este cuprinsă şi păşunea străveche din
zona Foieni. în general suprafaţa cu nisipuri continentale este caracterizată prin şiruri de
nisip paralele orientate aproximativ NE-SV care alternează cu terenuri mlăştinoase de
interdune. Existenţa înmlăştin irilor de interdune se datorează subasmentului argilos-marnos
descoperit în urma eroziunii eoliene, subasment care ajuns la suprafaţă a facilitat
înmlăştinirea acestor porţiuni ca o rocă impermeabilă . Datorită condiţiilor edafice şi de
microclimă caracteristică în această regiune s-a dezvoltat un covor vegetal foarte eterogen
şi specific.
În urma intervenţiilor antropice care au afectat vegetaţia iniţiala începând cu câteva
secole in urmă (sec. X-XII) aici au apărut o serie de cenoze vegetale.
Teritoriul nisipurilor din NV ţării se găseşte în zona de sllvostepă, pădurile iniţiale
fiind dominate de stejarul pedunculat (Ouercus robur)
În urma defrişării pădurilor au apărut in mod secundar nisipuri zburătoare nefixate
de vegetaţie. Acestea au fost refixate în secolul trecut prm introducerea pe scară largă a
salcâmului (Robinia pseudoacacia). În prezent majoritatea formaţiunilor vegetale iniţi ale sunt
transformate, păstrâ ndu-şi doar unele staţiuni cu cenoze vegetale originale. Unul din aceste
locuri se află la Foieni, situat în ve cinăta tea unei păduri de stejar. Dintre fitocenozele
caracteristice nisipurilor amintim pe Brometum tectori, care este o asociaţie pionieră pe
nisipuri zburătoare. Cea mai caracteristică fitocenosă a nisipurilor din nord-vestul ţării este
as. Festuco vaginatae-Corynephoretum, prezentă în pâlcuri destul de întinse fa Foieni. în
aceste fitocenose cresc o serie de specii psamofrle caracteristice ca: Euphrbia seguieriana,
Coryneohorus canescens, Helichrysum arenarium, Alyssum montanum ssp. gmelinii.
Polyyonum arenarium. Artemisia campstris. Plantago indica Kochia laniflora etc.
Formaţiunile vegetale caracteristice nisipurilor semifixate in urma succesiunii trec în as.
Potentillo-Festucetum pseudovinae. Văile de interdune adăpostesc o serie de specii
montane, unele considerate relictare, a căror prezenţă în regiunea de câmpie constituie o
excepţie. Păşunile şi fâneţele nisipurilor, respec1iv covorul vegetal al terenurilor de interdune,
împreună cu flora vechilor păduri insulare de stejar, formează un covor vegetal foarte variat,
în care îşi găsesc mediul de viaţă multe insecte caracteristice şi rare (fig. 2/2), în care şi o
serie de specii de lepidoptere caracteristice ca ex: Mjcrofepidoptera (molii): Macrochila
rostrella Hbn: Metacrambus alpinellus Hbn : Epacestria pustulalis Hbn. : Bradyptesis
appendiculata Esp.: Zyqaena laeta Hbn. etc. Specii de Noctuidae: Scotia vestiqialis Hufn:
Actinotia radiosa esp.: Porohrinia noctyalis Hbn. (syn. paula Hbn.): Cucullia artemisjae
Hnfn.: Calamia tridens Hufn,(syn. virens L.) etc Specii de Geometridae: Narraga tessufaria
Metz iar dintre fluturii de zi amintim Colias myrmidone Esp. Prezenţa în această zonă a
speciei sus amintită reprezintă extinderea extremă spre NV a speciei in ţara noastră. Dintre
Neuroptera numai aici am observat in judeţ leul furnicilor (Myrmeleon formicarius) a cărui
larvă sapă mici adâncituri în nisip, se ascunde, iar micile insecte căzute în aceste adâncituri,
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le consumă dovedindu-se un prădător folositor.
Zona are şi o faună specifică dipterologică, fapt dovedit de specialiştii Muzeului
Antipa, care au pus în evidenţă 5 specii noi de muşte în fauna dipterologică a ţării şi care în
alte zone ale României nu au fost observate până în prezent. De asemenea s-au observat
unele curiozităţi atât faunistice cât şi floristice. Astfel a fost observată o specie de molie
alpină (Metacrambus alpinellusl şi o specie de plantă alpină (Alyssum montanum ssp .
qmelinii), specii ce sunt capabile de adaptare la zone nisipoase.
Cu toată distanţa mare dintre Foieni şi litoral, remarcăm că unele specii de plante şi
animale se regăsesc numai pe aceste terenuri nisipoase, respectiv atât pe nisipuri
continentale căt şi pe nisipuri litorale. Astfel de specii ce au o dezvoltare specifică atât de
rară este normal să fie apărate.
Existenţa răspândirii unor specii identice pe zone psalmitice de origini diferite
(marin. respectiv continental) în general nu este cunoscută nici de specialiştii în domeniul
cercetării naturii, cu excepţia entomologilor.
Din datele prezentate până acum reiese că zona de stepă, nisipoasă de la Foieni
prezintă caracteristici bioecologice deosebit de rare în consecinţă merită a fi protejată cu
le

atacă şi

deosebită atenţie.

Cum echilibrul ecologic al unor astfel de zone este deosebit de sensibil, intervenţia
îi poate fi fatală. O intervenţie de genul acesta se observă şi în cazul zonei
de la Foieni, respectiv începerea distrugerii biotipului prin transformarea zonei de stepă întro zonă agricolă, a distrugerii formaţiunilor de dune înierbate prin nivelarea sau transformarea
acestora în podgorii sau folosirea ca gropi de gunoi a spaţiilor de interdune.
Câştigul material prin aplicarea unei agriclturi neperformante din cauza solului
sărac nisipos este disproporţionat de mic faţă de pierderea morală prin dis1rugerea unor
biotipuri atât de rare din cadrul naturii. În consecinţă este necesară o intervenţie hotărâtă din
partea organelor locale, administrative pentru stoparea fenomenulw de distrugere.
Raristea cu ariniş băltit de la Mujdeni
Un alt biotip cu totul deosebit atât ca specii de animale şi plante componente
specifice cât şi ca origine este rariştea de ariniş băltit de la Mujdeni din mijlocul pădurii
Mujdeni.
Această rarişte a luat naştere prin defrişarea parţială a pădurii inmlăştinate de la
Mujdeni şi dezvoltarea în tăietură a unei păşuni băltite cu arini. Păşunea s-a populat cu specii
de plante specifice higrofile cum ar fi: Pofyqonum bistorta, specii de Iris. Hyacinthus
orientalis etc. atipice pentru zonele de luminişuri de pădure.
Odată cu dezvoltarea acestor asociaţii de plante în zonă s-a statornicit şi o faună
rară de lepidoptere specific adaptate la astfel de populaţii de plante. Dintre acestea amintim
următoare le specii de lepidoptere: Ethmia lugubris Stand ssp. multidentata Capuse et Szabo
(Fam. Ethmiidae); Algedonîa luctualis Hbn. (Fam. Pyraustidae)" Chariaspilates formosoria
Ev. (Geometridae); Neotis rivularis latefusciata Hassler et Weber (Nym phalidae) etc.
Dar cea mai interesantă şi rară este Lycaena helle Den el Schiff (fig. 2/3), care
reprezintă un element siberian migrat în zonă datorită condiţiilor de mediu asemănătoare cu
cele din nordul Europei şi Siberiei. Mai vrem să subliniem faptul că în întregul bazin carpatic
această specie de lepidoptere se regăseşte numai aici la Mujdeni cu populaţie principală şi
s-a mai semnalat şi în judeţul Braşov lângă localitatea Vlădeni (fig. 1). Specia aparţine
familiei Lycaenidae, ca un fluture de zi. Prezintă două generaţii anuale: prima apare în lunile
aprilie-mai, iar a doua în iunie-iulie, unele exemplare putând supravietui până în august.
Trebuie să mai amintim că cele dou ă generaţii prezintă dimorfism sezonier,
generaţia de primăvară prezentând o strălucire a aripilor mai intensă . Existenţa acestei rarişti
din pădurea Mujdeni în momentul de faţă este în pericol datorită progresiei reîmpăduririi atât
naturale cât şi artificiale şi în subsidiar şi existenţa biocenozei. Datorită rarităţii acestei
biocenoze dezvoltate în zonă comparabile doar cu cele care au fost observate în zona
neatentă umană

https://biblioteca-digitala.ro

419
siberiană (mai puţin europeană), este recomandabil un efort de păstrare în felul său specific
ceea ce ar conduce la eliminarea fenomenului de împădurire.
în concluzie trebuie să subliniem că cele două biotipuri relictare din cadrul judeţului,
datorită unor intervenţii necontrolate umane sunt în pericol de dispariţie. În consecinţă pentru
păstrarea lor este nevoie de recrearea condiţiilor de existenţă primară printr-o intervenţie
benefică a aceluiaşi factor uman.

Ancient biotypes from Satu Mare county
(SUMMARY)
The populations of species mentioned above could be maintained by the protection
of the whole biotipe. lt is to be feared thar because of the privatization process, ploughing of
the sandy soii, smoothing of the dunes etc. its biotipe area will be greatly reduced (Foieni),
the remalnin g original grassy area. The grazing couldn't destroy this ancestral grassy area.
The great drought between 1985-1995, the canalization works and mainly the
spread of trees (afforestation) in moorish terrain of the forest Mujdeni will gradually oust the
present-day undergrowth; so the richest Polygonum bistorta group will disapperas as well,
and together with it a great part of the Lycaena helle groop too, whose caterpillars grow on
this plant.

The list of illustrations
1. The expanse of Lycaena Helle Oen el Schiff in Remania
2. Butterf11es in ancient pasture from Foieni
3. Lycaena Helle Den et Schiff Mujdeni (Tufoasa)
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3. Lycaena Helle Den et Schiff Mujdeni (Tufoasa)
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Specii rare de fluturi (Lepidoptera)
din judeţul Satu Mare
Szab6 Iuliu

Ungaria

Situat în nord-vestul României, judeţul Satu Mare este delimitat de frontierele cu
Ucraina la vest şi nord-vest. La sud şi est se învecinează cu judeţele Bihor, Sălaj

şi

şi Maramureş. Suprafaţa judeţului (4345 km2) reprezintă 1,9 % din suprafaţa totală a ţării.
Relieful este variat; cea mai mare parte o reprezintă câmpiile joase: cca. 65 % din
La nord şi nord-est se întrevăd dealurile şi mun~i cu altitudine mică : Oaş şi

suprafaţa totală.

Gutâi.
În lucrare se va insista asupra uneia dintre .cele mai interesante zone ale judeţului:
cu dune de nisip, ce se inl!evede paralel cu gran~a cu Ungaria, de la Carei
până la Valea lui Mihai Oud. Bihor). Această zonă este partea cea mai estică a nisipurilor din
"Nyrses" (Ungaria). Zona de nisipuri este formată din du ne largi cu părţi mlăştinoase,
interdune şi păduri de stejari şi de salcâm. Vegetaţia este caracteristică, de stepă, cu specii
ca Pilsatilla patens, Helichrysium arenarium, Stipa Foannis, Euphorbia sequierana, Alyssum
montanum, Artemjsia maritina etc.
Din fauna de fluturi a acestor nisipuri se menţionează următoarele specii rare:
- Bradypestjs appendlculata Esper, din familia Atychiidae (Microlepidoptera). Genul
Bradypestis are o răspândire paleartică. Dintre cele două specii ale genului identificate în
România s-a depistat numai Bradypestis appendiculata. Specia este răspândită in Europa
de sud-est şi este caracteristică zonelor nisipoase şi de stepă. Timpul de zbor durează din
mai până în iulie; specia zboară ziua. Prezintă un dimorfism sexual accentuat. Femelele sunt
complet negre şi au aripi micşorate care nu le permit zborul. Ele stau pe fire de iarbă ,
aşteptând masculul pentru împerechere. Omiziile se dezvoltă timp de doi ani pe rădăcinile
diferitelor plante ierboase.
-Zygaena laeta Huboer, din familia Zyqaenidae. Specia este răspândită in Austria,
Ungaria. părţile de sud ale Ucrainei, Rusiei şi Asia Mică ; este caracteristică zonelor de stepă
şi de nisipuri. în România. până acum s-a găsit numai in unele locuri din Delta Dunării şi
anume la Pădurea Letea. Timpul de zbor este în lunile iulie-august. Planta de hrană a
omizilor este Eryngjym campestre şi Heli chrysium arenarium, pe care omida trăieşte până
în iulie.
Până în prezent am găsit un singur exemplar la păşunea de lângă Foieni la data de
1 august 1984. Cercetările ulterioare au fost fără rezultat. Exemplarul colectat prezintă o
deosebire faţă de fonna nominală : zona roşie de pe abdomen este redusă la ultima treime
din lungul abdomenului. Este o formă nouă, căreia însă nu i-am dat o denumire din cauza
lipsei altor exemplare de această formă.
- Aqrotis vestiqialis Hufoaqel, familia Noctujdae, specie a zonelor nisipoase. în
România se găseşte local în judeţul Satu Mare la dunele de nisip de lângă Foieni şi Urziceni,
în Banat şi Dobrogea. În Delta Dunării este foarte frecvent; zboară în lunile augustseptembrie. Omida este polifagă , trăind pe cele mai diferite plante. Specia are o răspândire
eurosibirică. Se observă o diferenţă de colorit între exemplarele provenite din Dobrogea şi
exemplarele din judeţul Satu Mare. Ultimele au o coloraţie de fond mult mai întunecată.
zona

nisipoasă

brună-cenuşie.

- Hyssia cavernosa, familia Noctujdae. Are o răspândire euroasiatică. Specia este
în bazinul carpatic, mai ales în Ungaria. Se mai găseşte în Rusia de sud,
Turkestanul de vest şi Mongolia. în România, în judeţul Satu Mare nu este rară, în ultimii ani
e chiar frecventă, trăind în biotipuri calde, mai ales de nisip. în afară de judeţul Satu Mare srăspândită
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au depistat câteva exemplare la Şarlota, în judeţul Timiş. Omizile se hrănesc cu specii de
Silene şi Aristolochia; pupa iernează. Tîmpul de zbor este în două generaţii: mai-iunie şi iulieaugust.
- Melicleptria cognata Freyer, familia Noctuidae. Se găseşte izolat pe locuri aride de
stepă, cu sol nisipos sau calcaros. Este o specie ponto-mediterană, răspândită în Europa de
sud şi centrală şi în Asia Mică. în România se găseşte izolat numai în Dobrogea, în zone
nisipoase, la Cerneţi (Turnu Severin), lângă Foieni, unde în ultimii ani se poate observa întrun număr relativ mare. Tîmpul de zbor: mai-iulie, în timpul zilei. Omida trăieşte pe Prenanthis
purpurea şi Chondrilla juncea; iernează sub formă de pupe.
- Actinotia ra dlosa Esper, familia Noctuidae. Specia este răspândită în Europa de
sud şi Centrală, Asia Mică şi Rusia de sud. La noi în ţa ră este extrem de rară, fiind local izată
în Judeţul Hu nedoara, Techirgol, valea Someşului cald, Foieni, unde este relativ mai
frecventă decât în celelalte locuri Fluturele zboară ziua; are două generaţii: aprilie-mai şi
iuhe-augusl Specia preferă habitate calde. nisipoase, cu o vegetaţie bogată de Hypericum.
Iernează în stare de pupă.
Porohyrinia noctualis Hubner. familia Noctuidae. Specie eurasiatică , se găseşte în
cele mai multe ţări europene. Aria de răspândire se întinde până în Asia Mică şi Liban în
România s-a găsit în Delta Dunării, Vlădeni (iud. Braşov) şi lângă Foieni în judeţul Satu
Mare. Aici este relativ frecventă, fiind delimitată însă pe un teritoriu foarte restrâns. Specia
preferă locurile calde solul nisipos, cu o vegetaţie bogată d~ Helichrysium arenarium, care
este şi hrana pentr..1 specie Porphyrinia noctualis zboară în două generaţii: mai-iunie şi fulieaugust Omizile se găsesc pe Helichrysium arenarium în iunie-iulie şi august-septembrie.
Iernează sub formă de pupă.
Pe lâng ă dunele de nisipi de la Foieni şi Urziceni, judeţul Satu Mare are încă
numeroase zone cu fau nă de Lepidoptere. Astfel de zone, bine cercetate de autor sunt
următoarele· Pădurea Noroieni, pădure mixtă , în care predomină speciile de stejar, locul de
întâlnire dintre câmpia şi zona de dealuri de la Mujdeni, pădurea de lângă Sărăuad, valea
râului Tur, etc.
Dintre speciile de fluturi aflate în zonele sus-amintite:
- Deuterooonja oudorina Wcke, familia Oecophoridae, specie rară, care s-a găsit
până în prezent numai în fosta Cehoslovacia şi în Polonia de sud, foarte rar. Subsemnatul
am descoperit în pădurea Noroieni, în anii 1992 şi 1993, luna august trei exemplare din
acea stă specie. Este foarte rară şi din această cauză puţin studiată . Biologia ş i planta de
hrană sunt încă necunoscute. Fluturele este atras de lumina artificială .
- Ethmia luqubris multidentata , familia Ethmiidae. Specia a fost descoperită de
catre autor la pădurea Mujdeni, în luna iunie-iulie. Exemplarele capturate pe firele de iarba
din luminişurile de la pădurea Mujdeni s-au dovedit a fi o subspecie nouă, după examinarea
armăturii genitale. Subspecia a fost descrisă de către Iosif Capuşe (Bucureşti) şi de către
subsemnatul. Biologia fluturelui încă nu este cunoscută.
- Plusia zosimj Hubner. familia Ethmiidae. Este o specie higrofilă şi se găseşte mai
ales pe lângă râuri cu bogate colonii de Sanguisorba officinafls, care reprezintă planta de
hrană. E o specie eurasiatică, răspândită în Italia de nord, Elveţia de sud, Austria şi până în
Japonia. În România exceptând un singur exemplar de la Sarlota Qud. Tîmiş} se găseşte în
judeţul Satu Mare, în lungul cursului inferior al râului Tur. Dar nici aici nu este frecventă.
Specia zboară in două generaţii, în iunie şi august Este atrasă numai de lumina albăstruie a
becurilor cu vapori de mercur. Omizile trăiesc în iunie-iulie şi august-septembrie pe
sanguisorba officinalis. Iernează sub formă de pupă.
• L,ycaena helle Schlff, familia Lycaenldae. Specia e răspândită din Europa de nord
şi centrală până la râul Amur. între colonii există mari distanţe. Biotopul preferat este cel
umed, rece, cu Polygonum bistorta, care-i este planta de hrană. În România, exceptând
câteva exemplare (puţine} de la Vlădeni Qud. Braşov) există doar la pădu rea Mujdeni, pe un
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teritoriu restrâns o colonie mică, descoperită de subsemnatul în anul 1974. Specia zboară în
două generaţii : aprilie-mai şi iulie-august. Omizile trăiesc pe Polygonum bistorta în iunie-iulie
şi august-septembrie. Iernează în stare de pupă .
Aceste specii rare sunt "pietre de rezistenţă" din fauna de Lepidoptere din judeţul
Satu Mare . Bineînţeles , în afara acestora mai există o faună foarte bogată de fluturi,
insuficient cercetată . Deci sarcina noastră este, de a cunoaşte cât mai temeinic fauna de
Lepidoptere şi de a completa mai departe lista de specii.
Rare butterfly species {Lepidoptera) in Satu Mare county
(Summary)
The fauna of Satu Mare county includes rare species, seme of them can't be found
in other areas în România. The work deals with the most interesting butterfly species that
lives in the county, inclusively a brief exposition of the species biology and expance.
Bibliografie
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Fluturi de zi (Rhopalocera) din judeţu l Satu Mare
după cercetările autorului din 1972 pâ nă în prezent
Szabo Iuliu

Descrierea judetului Satu Mare
Satu Mare se întinde în partea de nord-vest a României, fiind delimitat de
frontierele cu Ungaria şi Ucraina la vest şi nord-vest şi, iar la sud şi est se învecinează cu
Judeţul

judeţele Bihor, Sălaj şi Maramureş. Suprafaţa judeţului este de 4345 km2. care reprezintă
1,9 % din suprafaţa totală a României.
Relieful este variat: camp1e joasă. dealuri şi munţi scunzi, acoperiţi cu păduri de
foioase. Predominante sunt câmpiile, reprezentând cca. 65 % din suprafaţa totală a judeţului.
Cea mai mare parte este ocupată de câmpii joase formate din straturi groase de
aluviuni, cu numeroase al bii părăsite de fostele cursuri de apă. Slaba înclinare favorizează
stagnările de apă la topirea zăpezilor. Se pot distinge mai multe câmpii: Câmpia Someşului,
Câmpia Ecedea în locul fostei mlaştini Ecedea, deja desecată, Câmpia Crasnei în partea de
sud a judeţului care se continuă în câmpia Ierului la sud-vest. Câmpia Careiului, cu
altitudinea de cca. 150 m cuprinde părţi întinse de zone nisipoase, cu dune de nisip ce
păstrează o floră şi o faună caracteristică .
Dealurile joase. de 200-300 m altitudine, puţin fragmentate bine populate şi
cultivate se întâlnesc in partea de est şi sud-vest a judeţului La poalele Culmii Codrului se
întinde o nouă zonă îngustă de dealuri piemontate, în parte cultivată, în parte împădurită,
înclinată uşor spre câmpie. La vest de Crasna se întind Dealurile Tăşnadului, cu altitudinea
de peste 200 m şi formate de interfluvii netede, uşor fragmentate de râuri mici, temporare.
Munţii de origine vulcanică ocupă numai o fâşie îngustă în partea de nord-est; sunt
formaţi din două grupe: Munţii Caşului şi Munţii Gutâi. Primii, puţin înalţi (între 400-800 m),
au altitudinea maximă de 824 m în Piatra Vâscului. Munţii Gutăi (peste 800 m înălţime) ating
1200 m în vârful Pietroasa. La poalele celor două masive muntoase există un relief de
dealuri sub forma unui amfiteatru, cu înălţimea de 400-600 m şi câmpii piemontane înalte.
Cele două masive muntoase închid Depresiunea Oaş, care apare bine individualizată în
masa vu lcanică.
Clima judetului
Clima se află sub influenţa circula~ei ciclonale atlantice. Zona are o climă temperatcontinentală moderată, blândă, cu veri moderate, cu temperaturi de 19-20oc. ierni nu prea

aspre, de -1, -2°c. Temperatura medie anuală variază între 8-9,7 grade C.
Precipitaţiile sunt destul de abundente, variind între 600 mm/an la câmpie şi 1200
mm/an în zona muntoasă . Vânturile predominante bat dinspre vest şi nord-vest.
Vegetatia judetului
Vegetaţia în câmpie şi dealuri este alcătuită din plante cultivate aproape în
exclusivitate.
in zona montană predomină pădurile de stejar şi gorun iar la altitudini mai mari
fagul, în amestec cu stejar sau singur.
Pădurile de stejar sunt amestecate de cele mai multe ori cu arini, carpeni, arţari şi
alte specii.
in partea de sud-vest a judeţului se întind vaste porţiuni nisipoase, cu dune de nisip.
Din nisipurile păstrate pentru păşuni, avem porţiuni izolate, cu o vegetaţie specifică (de ex.
Pulsatilla montana, Helichrysum arenarium, stipa joannis etc.).
fn peisajul actual al judeţului Satu Mare este evidentă intervenţia omului prin lucrări
de hidroamelioraţii, defrişări şi desţeleniri.
Fauna de Rhopalocesa a ludetului
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Fauna de Rhopalocesa şi în general, fauna de lepidoptere din Judeţul Satu Mare
este pu!in cercetată. Datele publicate În prezenta lucrare provin aproape exclusiv din
cercetările autorului. De asemenea, am folosit şi rezultatele lui Szabo Endre care s-a ocupat
cu precădere de fauna judeţului . Nu am cunoştinţă de cercetări anterioare, datând din
secolul trecut sau din prima jumătate a secolului 20. în judeţul Satu Mare am identificat până
în prezent 102 specii, ceea ce reprezintă 63 "Io din numărul total de specii de Rhopalocesa
din România. După datele din "Lista sistematică de Macrolepidoptera• de Popescu-Gorj,
acest număr este de 161.
Marea majoritate a fluturilor de zi trăiesc În păduri şi păşuni montane şi deluroase.
Numai speciile adaptate condiţiilor ruderale, cum sunt de ex. Polyommatus 1carus Roit,
Plebejus argus L., Pieris rapae L. etc., care se găsesc în mod regulat pe terenuri cultivate de
la şes. Bineînţeles, speciile ubicuiste (inadris io, Aglais Urticae, Gonepteryx rhammi, Maniola
jurtina etc.) se mai găsesc aici, însă mult mai rar, majoritatea exemplarelor găsin du-se in
locuri necultivate, păduri
în ceea ce priveşte compoziţia pe familii, cea mai numeroasă este familia
Nymphalidae, unde avem 33 specii depistate, reprezentând cca. 32 %. Urmează familia
Lycaenidae cu 31 specii= 30 %, Satyridae cu 20 specii, Pieridae, cu 13 specii, Papilionidae
cu 4 specii şi Riodimidae cu 1 specie. Această compoziţie a speciilor pe familii corespunde
latitudinii judeţului. ce se întinde intre 47° 20' şi 48°.
Dintre speciile depistate de Rhopalocesa, trebuie să menţionez separat
următoarele specii rare, localizate.
- Neptis rivularis latefasciata Weber, o subspecie cu bandă albă foarte lată, de altfel
răspâ ndită în Paleolibc. Până in prezent singurul loc de găsire este in judeţul Satu Mare,
- Lycaena hetle Schift, răspândită din Europa de nord şi de mijloc, din Siberia pâna la Amur,
însă in colonii puternic localizate. Din România, numai de aici s-a găsii in numeroase
exempta re;
- Satyrium W-album Kn, specie răspândită În Paleartic; aici se găseşte numai într-un singur
loc;
- Everes alee tas Hffmgg .. specie loclizată este cunoscută doar la Pădurea Mare de lângă
oraşul Satu Mare. Şi În ţară se cunoaşte în puţine locuri;
- Maculinea rebeli Hirschke , specie puţin cunoscută, mulţi specialişti con sideră a fi o
subspecie a Macurinea alconulul. Nu figurează in lista macrolepidopterelor a lui Popescu
Gorj;
- Plebejus idas L., relativ frecvent în Europa de vest şi de nord. în bazinul carpatin se găseşte
în foarte puţine locuri;
- Maculinea teleius Brggtr., specie paleartică; în România este foarte localizată; are puţine
locuri cunoscute de zbor;
- Macu lina aIcon F„ în judeţ se găseşte rar;
- Hyponephele lycaon Kuhn, este foarte localizat.
- Argynnis laodice Pall; în judeţul Satu Mare este relativ frecvent;
- Euphydryas aurinia Rott, foarte local, cu puţine locuri de zbor;
- Melitaea dictynn?A Esp., frecvent in pădurile de la şes;
- Leptidea morsei major Grund, foarte rar, până în prezent s-au găsit numai două exemplare
in pădurea Noroieni
Este foarte probabil ca pe lângă speciile identificate până în prezent pe teritoriul
judeţului Satu Mare să se descopere şi alte specii mai ales din familia Lycaenidae (Fig. 1).
Rezultate
Ordinea familiilor s-a luat după "lista sistematică de specii de Macrolepidoptere" de
Popescu-Gorj.
Riodinidae.
- Hamearis lucina L., comun peste tot.
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Lycaenidae.
- Thecla betulae L., Pădurea Mare, Pădurea Cioncheşti. Mujdeni, Turulung, Negreşti Oaş.
Pădurea Noroieni, destul de rar.
- Thecla quercus L., în păduri de stejar, frecvent
- Satyrium acaciae F., frecvent pe arbuşti de Prunus spinosa.
- Satyrium ilicis Esp; frecvent în păduri de stejar şi în păduri mixte.
- Salyrium walbum Kn. , Turulung Vit, rar.
- Satyrium spini schiff, pădurea Noroieni, Mujdeni, Berveni, rar
- Satyrium pruni L., frecvent peste tot unde cresc specii de Prunus
- Calloohrys rubi I„ frecvent peste tot.
- Lycaena helle Schiff, foarte localizat în pădurea Mujdeni.
- Lycaena phlaeas L., comun peste tot.
- Lycaena dispar rutîlus Werub., se găseşte în biotipuri umede.
- Lycaena thersamon Esp., localizat la Păuleşti , pădurea Cioncheşti , Moftinul Mic, Turulung.
- Heodes virganreae L., Negreşti-Oaş. M. Gutâi.
- Heodes tityrus poda, frecvent peste lol.
- Everes argiades Pall., foarte frecvent peste tot.
- Everes alcetas Hffmss., localizat la Pădurea Mare, Pădurea Noroieni.
- Everes decolorata stgr. , foarte rar la Viile Satu Mare, M. Oaş.
- Celastrina argiolus L., comun peste tot.
- Pseudophrlotes baton Schiffermilller: Viile Satu Mare.
- Glaucopsyche alexis Poda; rar la Călineşlt-Oaş.
- Maculinea alcon Schiff„ rar şi local la Turulung şi Pădurea Mujdeni.
- Macuhnea rebeli Hirschke. foarte localizat la Pădurea Mujdeni.
- Maculinea teleius Brgstr„ local. dar pe locul de zbor frecvent la Turulung şi Pădurea
Muideni
- Maculinea arion L., local la Pădurile Ghirişa şi Sărăuad.
- Plebejus argus L.. comun peste tot.
- Plebejus id as L.. foarte rar şi localizat la Pădurea Noroieni şi Pădurea Mujdeni.
- Plebejus argyrognomon Brgstr., localizat la pădurea Noroieni, Viile Satu Mare şi Foieni.
- Arida agestis Schiff, specie frecventă. care însă în judeţul Salu Mare s-a găsit în pu~ne
exemplare doar la Pădurea Noro1eni.
- Cyaniris sem1argus Roti, Viile Satu Mare, Negreşti-Oaş, Mu1deni; rar
- Solyommatus bellargus Rott. foarte rar la Pădurea Noroieni, M. Oaş.
- Solyommatus icarus Roit., comun peste tot.
Satyridae
- Hipparchia fagi Se„ rar la Pădurea Ghirişa, Viile Satu Mare, Pădurea Sărăuad şi la
Negreş li-O aş.
- Hlpparchia semele L.. Negreşti-Oaş, Pădurea Mujdeni. M. Oaş.
- Satyrus circe L.. Pădurea Noroieni, Pădurea Sărăuad, in exemplare izolate.
- Satyrus dryas Se„ în luminişuri şi drumuri de pădure, frecvent.
- Maniola jurtina L., comun peste tot
- Pyronia tithnus L., Pădurea Noroieni, Pădurea Ghirişa, Oţeloaia, Viile Satu Mare.
- Aphantopus hyperanthus L, frecvent în pădun
- Coenonympha pamphilus L., frecvent peste tot.
- Coenonympha arcania L , mai rar, la Pădurea Mujdeni, Pădurea Noroieni, Viile Satu Mare.
- Coenonympha iphis Schiff, frecvent peste tot.
- Hyponephele lycaon Kuhn, local şi rar la Negreşti-Oaş in Valea Turului.
- Pararge aegerides Stgr., comun. mai ales la păduri.
- Pararge megaera L, frecvent în locuri însorite.
- Pararge maera L, frecvent în toate pădurile.
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- Pararge achine Se., frecvent în Pădurile Noroieni, Ghirişa, Sărăuad şi Foieni.
- Melanargia galathea L, se găseşte peste tot.
- Erebia medusa Schiff.. Pădurea Noroieni (rar). Pădurea Mujdeni, M. Gutâi.
- Erebia aethips Esp„ Negreşti-Oaş, M. Gutâi.
- Erebia ligea L., Negreşti-Oaş. M. Gutâi
- Erebia euryale Esp., rar în M. Gutâi.
Nymphalidae
- Clossiana se lene Schiff., comun peste tot.
- Clossiana euphrosyne l., Pădurea Sărăuad. M. Gutâi.
- Clossiana dia l.. frecvent peste tot.
-Argynnis lathonia L, frecvent peste tot.
-Argynnis aglaja L., Negreştl-0..iş, M. Gutăl.
-Argynnis adippe Schiff., Negreşti-Oaş. Viile Satu Mare, Turulung Vii, Pădurea Mujdeni, M.
Gutâi, M Caşului.
- Argynnis niobe L., Negreşti-Oaş, M. Gutâi.
- Argynnis paphia L. , frecvent în toate pădurile.
- Argynnis pandora Schiff., ocazional emigrează dinspre sud. Exemplare izolate au fost
observate în Pădurea Noroieni.
- Argynnis laodice Pall., se găseşte în păduri cu frecvenţă variabilă. Cel mai frecvent este
întâlnit la Mujdeni.
- Argynnis Euphydrias rnaturna L., Pădurea Mare, Pădurea Noroieni, Viile Satu Mare,
Pădurea Sărăuad, Pădurea Mujdeni, cu frecvenţă varlabilă.
- Euphydrius aurinia Roit., foarte local numai la Pădurea Mujdeni.
- Melilaea didyma Esp„ Turulung, Valea Turului, Turulung Vii.
- Melitaea cinxia L., Turulung, Oraşul Nou Vii, în exemplare izolate
- Melitaea phoebe Schiff„ peste tot în păduri de câmpii şi de dealuri.
- Mefitaea trivia Schiff„ se găseşte rar în judeţ. A fost observat numai în Viile Satu Mare şi
Turulung Vii.
- Melitaea dictynna Esp„ frecvent la pădurile Noroieni şi Mujdeni.
- Melitaea athalia Roit., frecvent peste tot.
- Melitaea aurelia Nich., Viile Satu Mare, Ruşeni, Pădurea Noroieni, Mujdeni, Turulung Vii.
- Melitaea britomartis Assm., Pădurea Noroleni, Mujdeni, Viile Satu Mare.
- Nyrnphalis polychloros L, se găseşte peste tot, în ultimii ani rareori.
- Nymphalis antiopa l., se găseşte peste tot, în exemplare izolate.
- Polygonia Galbum L., frecvent peste tot.
- Vanessa atalanta L., frecvent peste tot.
- Vanessa cardui L. , frecvent peste tot.
- lnachis io l.. frecvent peste tot.
- Aglais urticae L. frecvent peste tot.
-Araschnia leva na l., comun peste tot, in două generaţii
- limenitis populi L., Negreşti-Oaş, Valea Superioară a Turului.
- Nept.is rivularis latefasciata Weber, Pădurea Mujdeni, o colonie mică lângă Negreşti-Oaş.
- Neplis aceris F., se găseşte în toate pădurile de câmpie.
-Apatura iris l., Valea Superioară a Turului. M. Gutâi, în special în văile pârâurilor.
-Apatura ilia, frecvent. mai mult sau mai puţin, peste tot.
Papilionidae
- Papilio machaon L, frecvent peste tot.
- lphiclides podalirius Se., se găseşte peste tot.
- Parnassius mnemosyne L., zboară în numerar mare la Pădurile Sărăuad, Berveni şi
Mujdeni.
- Zerinthia polyxena Schiff, frecventă la Turu lung, Berveni, într-un număr mai mic la Viile Satu
Mare, Botiz.
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Pieridae
- Loptidea smapis I., frecvent peste tot.
:. Loptidea morsei major Grund, foarte rar în Pădurea Noroieni.
-Aporia crataegi L, frecvenţa variază anual, în unii ani apare într-un număr uriaş .
- Pierir brassiacae L, se găseşte rar peste tot.
- Pierir rapae L, frecvent peste tot.
- Pierir napi L., comun peste tot.
- Pontia daplidice L, se găseşte peste tot.
- Antocharis cardamines L, frecvent în toate pădurile.
- Colias erate Esp„ în ultimii ani a devenit frecvent în întreg Judeţul.
- Colias hyale L. . frecvent peste tot.
- Colias australis vty. mai ales în zonele de deal: Pădurea Mujdeni, Viile Satu Mare, NegreştiOaş, M. Gutâi.
- Colias myrmidona Esp„ frecvenţa variind anual. S-a găsit numai la Foieni şi la Pădurea
Sărăuad .

- Gonopteryx rhamni L, frecvent peste tot.

Diurnal butterflies (Rhopalocera) in Satu Mare county, according to investigation of
author, from 1972 so far
(Summary)
The work deals with the Lepidoptera class in Satu Mare county. lt may be seen that

the species of diurnal butterflies (102 species) represents about 63 % of diurnal species in
Romănia .
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RESTAURARE ŞI CONSERVARE
Despre completarea obiectelor arheologice
Marina

Rogojină

Studiul de fata. plecând de la un caz particular, !Jt 1ne 1n d1scuţ1e nu o metoda sau
anume de restaurare ci unele pnnc1p11 de aoor:: re pn„ eme1 completării obiectelor
arheologice descoperite cu lipsuri Dacă în cazul unor obiecte cu hpsun minore sau de natură
a fi lesne de reconstituit prin s1meme, oe exemplu, sau pnn raportare la analogiile existente
nu apar probleme, cu lotul alta die •1ne s1tuatia atunci când lipsesc elemente determinante
caracterologic, chiar dacă ·eduse ca proporţie iată de întreg, ale unor piese deosebite. în
astfel de impre1urăa am avut prilejul sâ constat apariţia unei doole dileme· mai întâi in ceea
ce priveşte acceptarea de a proceda la o astfel de completare şi mai apoi în ceea ce priveşte
conceperea propriu-zisă a - de fapt - noului obiect. Ş1 iată de ce.
ln cazul de la care am pornit datele lnr~ale ale problemei prefigurau destule semne
tehnică

de întrebare Obiectul foarte cuno:::cut - f1gurma mare de la Vaoastra (fig 1) - era la
descoperire. liosit de cap, numai că în conştimta puohcă el exista în prezent aşa cum a
apărut dintotdeauna ir publicau e '1 mare c1rculat1e (d cţ1onare ohante). purtând un cap
modelat la scurtă vreme d Jpă descoperire, după analog11le ex1s ente la data respectivă.
Trebuie menţionat că ob1ectelc oescopente pana în acel moment nu proveneau din săpături
tocmai sistematice şi ca rv::1 ast.izi ncă , din motive mai ales ftna"lc1are lucrurile nu stau.
după opinia unor cercetători, cu mult mai bme. Datele de care dispun actualmente i-au
determinat totuşi ca, profitând de detaşa rea acc1aentală a comple rii existente să solicite
restauratorilor odatâ cu no.med1 ea degradanlor aparute la partea originală a statuetei şi
modelarea unui nou cap, modificat
Operaţiunile de e1r tregire ş1 cor.ipletănle m1c1 au fost execut;:ite în laboratorul de
restaurare de catre Silvia Ep iran împreună cu care am şi modelat două din cele trei variante
pe care le-am propus, contribuţia s.ubsemnate1, ca nespecialist n ceramicâ, limităndu-se la
realizarea modelului per.!ri coMpletarea capului f1gu. mei
Trebuia deci să mode:lă,n o parte n unui ob1ec1 n1c1odală cunoscută fie şi
fragmentar-, pentru care aralo~1. nu erJstă, numarul de o!:l ex:te aparţinând culturii Vădastra
descoperite până acun fiind mic (şi 1ncă mai mic al pieselor având o stare de conservare
acceptabilă), 1ar fragmentele unor figurine de d1mens uni comparabile cu cele ale
exemplarului nostru neiurr zand md1c1i asupra aspectului lor 1mtial din punct de vedere al
formelor şi proporţiilor Adică aveam de înlocuit nu o parte oa1ecare a unui obiect ci un
element oetermmant al fiz1onom1ei artist ce a acestu.a ş1 al semn ficape1 sale istorice.
Ne-am pus întrebarea daco est- „au nu corect să accept9m ideea· deşi redusă ca
proporţii faţă de obiectul întreg putâna f1 admisa sub ac "l aspect de regulile general
acceptate in restaurare. o ati:lre compte• are interpretat erv t :>ate fi uşor considerată - pe
bună dreptate - un fals. Aveam în fond de ales intre mai multe variante:
1 - refuzul de principiu de a executa lucrarea,
2 - realizarea completării pe o replică
3 - completarea obiectului orighal. cu cond1ţ1a ca acesta să poarte în expunere
menţiunea operaţiunii căreia i-a fost supus
Cum varian ta a doua - cea valabila din punct de vedere ştiinţific - ar fi necesitat timp
mai mult decât am avut ta dispoziţie iar 1mpmnva celei d1ntă1 au pledrlt o serie de argumente
aduse de cercetătorii sectiei de. istorie străveche s-a optat în final pentru completarea
originalului, cu atât mai mult cu cât acesta urma sa fie curand expus
ln căutarea iOrmei pentru no!.la completare ne-am bazat pe concluziile
cercetătorilor cu privire la identitatea personajului reprezentat de figurina şi pe analogia pe
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care au luat-o in consideraţii. - vasul-coşule\ de ta Cruşovu (fi\J 2 3) Ji-T1ensiuni I::! '11ari a1e
statuetei i-au determinat să cons1dern ca. obiectul aparţinând unei culturi rnatnam&le unde
reprezentarile feminine sunt mai numeroase şi •11ai impunătoare ar f prot:abtla analogia cu
personajul cu ·cap de berb1~c· al vasului menţionat Timpul scurt ş1 d1s1parea materialulu!
documentar ne-au împiedicat să găsim ş1 sa sistematizam observatii asupra a S1Jf1cienl de
multe imagini pentru a putea susţine că am ajuns I 1 o concluzie fenn.:1.
În ceea ce prive te unele elemente 13.portretulut pe1.;;onajului, ele pot fi
considerau. ca fiind certe. Judecând după fragmente descoperite până :n p1 t:zent şi care au
unele trăsături în mod constant comune. nasul proen . 1ent, forma triungh1u:ară a feţei, cea:a
bombaţ,ă. ţinuta capului (fig. 4-7). Asupra acestora. ca ş1 asupra ceinfiguraţ1e1 CL "c1Jarne de
berbec (fig 8) a capului, ce pare a caracteriza 1eprezen\a 1 ~ feminine îr faz::\ de dezvoltart:i
a culturii Vădastra căreia ii aparţine obiectul s-a căzut de acord incă de la mceput. Câl
priveşte construcţia propriu-zisă a modelului - mărimea, forma, modul de tratare plasucă a
volumelor şi suprafetelor - aceasta a fost în cea 111a1 mare măsLiră tasată la latitudinea
restauratorilor luându-se în consideraţie expe11en1a oobandita in modelarea lutulw şi
obişnuinţ ' Jcrului direct cu obiectul arheologic.
Au rezultat iniţial doua variante şi mai apoi o a tref<: 'fig 9-16), pe cart 1m simţii
nevoia să o propun în urina unor observatii de ordin plastic care continuu să cred că o susţin,
deşi a fost aleasă una dintre primele două (fig. 17.18i Ani wmăril cu atenţie. in lipsa unor
analogii perfect valabile (i.:E: , la care ne-am raportat nefimd exact contemporană cu obiectul
nostru) şi in lipsa, în general, a figurinelor lntregl aparţinând culturii respective, evoluţia
stilistică a fragmentelor existente. Observaţia. valaoilă pentru oricare cultură cristahzaiâ, ~
obiectele care o reprezinta se caracterizeaza prin unita e stilistica duce la co11c1uzia că
urmărind evoluţia concepţie i artistice se pot obţ.ne informaţii chiar în ltp&a exempl.Jrelo· oine
conservate. Punând cap fa cap elementele stilistice comun,.; ale rragmentelor pentru care am
reuş it să găsesc documentatie am constatat asocierea, după o logică artistică bine
articulată. a unui anumit llp de ornamentica unei maniere anu"1e de mteroretare sculptural~
a volumelor; relaţia constantă duce m:ii curand la ideea ca figurina (fig 19 20 1 pe ccve am
completat-o trebuia să ii semănat (fig. 21-23) mal degrabă cu statuetele zise "cu pui" decât
cu personajul cel mare al vasului-coşuleţ de la Cruşovu (fig. 24, 25).
Această opinie poate ':, desigur, contrazisa, aar mi se pare importantă drsc:Jtarea
problemei, întrucât tentaţia de a încerca o completare cume cea descrisă mai sus fiind mare
există riscul de a Ignora capcanele rn care se pot ct\dea.
Prima capcană o ooatE:: con~tit 1 °'1sa~1 ideea da a reconstiti.;i o parte importantă a
unui obiect necunoscut in fonna lw 1nr\1a!ă decăt de contemporanii săi '?' al cărui aspect.
nefiind vorba despre o piesa de serie, oricum nu·I putem decât bar1u1 De aceea se i'11pune
ca, dacă totuşi s-a hotărât completarea eticheta care insoteste obiectul să Mt!nţione7.0
operaţiunea efectuată.

O altă capcană o poate cor ~lttui sL1biect1v1smul, fie al cel'.11 care decide rea1tzarea
unei atari lucrări - şi aici intra în discuve argumentele ştiinţ1f1ce pe care le aduce - fie al ce;u1
care materializează ideea şi care trebuie să transpună datele obiective de care dispune în
spiritul obiectului pe care lucrează; aici se supr~pune un lip supli'11er tar de subiectivism ·
explicabil psihologic - cunoscut celor care c. .a ~ ente cu activilătile din doMeniul pla:;ticii, ş1
anume tendinţa i nvoluntară de a investi, tflcr-o măsura oarecare, obiectul creat cu date ale
propriei personalităţi .
Toate acestea duc la ideea că , abstracţie făcând de detaliile pur tehr11ce ale unei
atari întreprinderi, o astfel de lucrare nu poate fi re-al a a 1n mod decent din punci dt! vedere
ştiin~fic decât pe baza simţului de raspundere al unui restaur ~tor cu respect faţă de ooiectul
pe care lucrează; el trebuie să aibă , conştient de rir .-şeii le în care poate cădea,
conştiinciozitatea de a lua în calcul oate tnformatille de natUrd ştiintîfică pe care le poate
obţine şi modestia de a-ş1 abandona propria personaht::ite căutând să o descifreze pe a celui
care a conceput obiectul.
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About archaeological objects completition
(SUMMARY)
Taking a concr~te case, respectively the big tmage from Vădastra . the author of this
study does net deal with '1ethods or techniques strict1y connectec! to restoration, but matters
aiming at the cornpletitlon of archaeolog1cal objects which have fro!T' absent parts.
The author dwells upon the close co-operat1on with tl1e archaeolog1st. as well as on
the role of the restorer
The list of photos
1 The big figurrne from Vădastra. - .n itial aspect (reconstruction previous to 1995
represenltng a personage supposed to be masculine)
2, 3. 8. The hamper-pot from Cruşovu, representing a feminine character {left) with a
masculine match.
•I Pottery fragment belonging to Vadastra I phase.
5 Pottery fragments belonging to Vădastra 1-tl phase
6. Pottt::rv fragments belonging to \lădastra 111 µhase.
7. Figurint fragment belonging to Vădastra III-IV phase.
9, 13, 16, 19, 20 Figunne fragment and potsherds belonging to Vădastra III-IV phase.
1O, 11. 12 Reconstruction variant using as an<1logy the fragment from figure 9.
14, 15 Reconsrruct1on variaf't us1ng as analogy the fragment from flgure 13.
17, 18. The three head reconstruct1on var1ants.
2. 22, 23 Reconstruction vanant using as analog1es the fragments frorn figures 16, 19, 20.
24, 25. Reconstruct1on variant selected by commission. using as analogies the figurine
fragment froM figure 9 and the obje;..t from figures 2. 3. 6. 8
llustraţîile

au fost reproduse dupa:

- li1stonca: I, 1970 ş1 li, 1971
- Oltenia, Studii si <;omurncări. Craiova, li 1980
- Arta Neolitică !n România, Vla''1m1r Dun'·trescu.
B ib liografie:
- Vladimir Dumitrescu, Arta neoht1că în România.
• Vasile Drăguţ. Arta româneasca.
- Radu Florescu Hadrian Da1covrc1u. Lucian Roşu - Dlctjonar de artă v7che româneasca.
- histodca. I. 1970 ş1 li 1971
- Olterna ~tudii ş1 cvmun1car1. li, 1980.
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Fig. 1. Figurina mare de la Vădastra, în forma iniţială (reconstituire antenoarâ anului
1995, reprezentând un personaj presupus a fi de sex masculin}
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Fig. 2, 3.

Vasul-coşuleţ

de la Cruşovu, reprezentând un personaj de sex feminin
(stanga) cu acolitul său de sex masculin.
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Fig. 4. Fragment ceramic aparţinând fazei Vădastra I. Fig. 5. Fragmente ceramice
fazei Vădastra 1-11. Fig. 6. Fragmente ceramice aparţinând fazei Vădastra III.
Fig. 7. Fragment de figurină aparţinând fazei Vădastra 111-IV.

aparţinând
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9

Fig.8 . Vasul-coşuleţ de la Cruşovu, reprezentând un personaj de sex feminin
(stânga) cu acolitul său de sex masculin.
Fig. 9. Fragmente de figurine şi cioburi aparţinând fazei; Vădastra III-IV.
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Flg.10, 11, 12. Varia ntă de reconstituire folosind ca analogie fragmentul din fig. 9
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Fig. 13. Fragmente de figurine şi cioburi aparţinând fazei; Vădastra 111-IV.

(

Fig. 14, 15.

Variantă

de reconsti tuire folosind ca analogie fragmentul din fig. 13.
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Fig. 16. Fragmente de figurine şi cioburi
aparţinând fazei; Vădastra III-IV

16
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/

Fig. 17, 18. Variante de reconstituire a capului
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Fig 19, 20. Fragmente de figurine

aparţinând

fazei;
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Fig. 24, 25. Variantă de reconst1tulro alcasfi de comisie, folosind ca analogii
fragmentul de figurină din fig. 9 şi obiectul din fig 9 şi ob1cctele din fig. 2, 3, 6 şi 8.
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Restaurarea unui
culturii Otomani

cărucior miniatură aparţinând

Eva Pus'kâs
L:por;a bronzului timpuriu şi cullurn otomani este una dfn cel~ 111ai interesante şi
complexe culturi, o .::uaura c;c;re a depăşit yrarnţe 1 ,e ţârii noastre, fund răsrândita ir Ungaria
Slovacia, Polonia, Ucraina.
Tn câmpia sătmăreană cercetarea in acest domeriiu a cont•nuat până în prezent tn
mai mu'te puncte: Med!eşu Aunt, Săcueni, Cehălut, (;arP-1 Bobald.
Căruciorul s-a ;;;3sit c~i ocazia sap~!urilor arheologice din anul 1990 în aşezarea de
la Carei-Bobald. care se află pe o terasa înaltă a pârâului Merges. înconjurată din trei parţi
de apa pârâului adică de o .ale în formă de corn. Latura a patra a tos; dAspartită artificial de
restul terasei pnntr-un şanţ ingust, adânc Aşezarea are astăzi un l' peci de insulă, care
odinioară en:i înconjurată de apă,
Piesa noastră este caracterizată printr-o pastă de o foarte bună calitate, având ca
degresant nisip fin, Culoarea cerarnic:11 variaza de la roşcat-cialbui pânJ la gri-închis, datorită
unei arden n~unifor•ne.
Cărucioarele miniatură fac parte d111 categoria da obiecte de cult, ele fiind legate de
manirestări :1tuale
În aşezările cult1Jri1 Otoma'lt din Câmpia Someşului au mar fost găsite cărucioare
întregi sau fragmentare. orecurn şi rotite care s-au găsit într-un uufTlăr relativ mai mare.
Forma este dreptunghiulaiă, capetele fiind rotunjite, cu perevi drep~. obl;ci, uşor 1nclina1i în
exterior Găurile de fixare ale osiilor le gâsim amplasate aproape de colţur11e de ;os ale
corpului ~le perforează în inlregime peretele fu11dului. Ornamentele sunt realizate prin
motive incizate, formate ain linii paralele, triunghiuri 111 trei rânduri. Pe toal~ suprafaţa p1es~i
de JUr împrejur, omamentat1a este realizata punctiform
La descoperire din întregul corp al căruciorului s-au găstt doa1 4 fragmente, osiile şi
rotiţele i-au lipsit în întregime (fig . 1). Fragmentele le-am spălat în apă cu Romopal, însă
deptmerile de calcar şi pe alocuri de sol nu s-au îndepărtat, prin urm ar~ , T1 recurs la o
curăţire în baie de hexametafosfat de soo:u de 15 %. Dupa ce toate depunerile s-au înlăturat.
ani neutralizat piesa prin spă!ăn repetate in mai multe rânduri de a~ d:sti!ată. Dupa o uscare
naturală am trecut la asamblarea părţtlor existente. prin I JJtrea fragmentelor cu adezivul
sintetic Aracet E 50.
Completarea formei s-a făcut prin mode are din partea mtenoarr. a piesei cu
plastilinâ de modelaj după care pe partea exterioară a cotraourui de olastllină s-a turnat
ipsos de modelaj colorat cu pigmenţi pentru o intagrare a părţii completate in cromalrca
org1nalului.
Cât timp ipsosul nu s-a uscat în intreg1me am perforat fundul cu ajutorul unei sârme
făcând loc astfel osiilor. După rinisarea părţii completate şi după o uscare perfectă a
rpsosului am trecut la completarea decorului cu ajutorul MTS-ului.
Cele patru roMe s ·au reconstituit in urma analogiilor, prin modelarea unui pat de
plastilina. Osiile s-au înlocuit cu două bucăţele de lemn pe care s-au prins cele patru rotiţe
cu răşină acrilică Araldyt AY 103 cu întăritor HY 956 (fig. 21.
Volumul şi frecv"?nţa vestigilor ceramice aflate în zonele cercetate ale judeţului
nostru. conduc la concluzia permanentei locuiri şi a continuitătii dt! viaţă social-economică,
pe aceste teritorii, toate acestea fiind atestate de varietatea s1 bogăţra ceramicii restaurate
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Restaurierung eines miniaturisches

Wag~ns

aus Otomani Kultur

(ltolHALT)
ln der worliegenden Arbeir mochte ich das mitt&lbronzeze1tliche Wagenmodelle
present1eren und die restaurierung von e1nem Wagentyp dUS Otomani kultur.
Abbildungsverze1chnis
Al>b. 1. Miniaturisches Wagens aus Otomani Kultur vor restaurierung.
Abb 2. Miniaturisches Wagens, nach restau'lerung
B1bllografie
Maria Bondar, Das frOhbronzeiejtliche \lv'agenmodell von Borzonce Commumcationes
Archaeolog1ca~ Hungarîae ~990, p. 77-91
Tiberiu Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Trans1tvao1ei, Editura ştiinţifica şt
enciciopedi~ Bucureşti. 1978. p 30-61
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Fig.1. Căruciorul miniiatură de la Carei-Bobald, înainte de restaurare

Fig.2. Căruciorul miniiatură de la Carei-Bobald, dupa restaurare
https://biblioteca-digitala.ro

Metode de restaurare a unui document de
din secolul al XVll·lea

breaslă
Lidia Popescu

înv ăţând să iubim şi să respectăm CARTEA, învăţăm totodată respectul şi
dragostea pentru cultură şi implicit pentru OM - creatorul tuturor valorilor materiale şi
spirituale.
Restaurarea presupune pe lângă activitatea de refacere prin intervenţie în
existenţa unui material, conferindu-i acestuia permanenţă şi durabilitate în timp, şi furnizarea
unor date noi folositoare cercetătorilor din muzee.
Obiectul supus restaurării descrise în acest studiu este un aocument manuscris
redactat la sfârşitul sec. al. XVII-iea, păstrat la Muzeul Judeţean Satu Mare, sub numărul de
inventar 11176.
Documentul este bilingv, fiind scris în limbile latină şi mag hiară. Contine trei
însemnări relative la regulamentele şi privilegiile breslelor din oraşele Mintiu şi Sătmar, pe
care prezentăm succint în ordinea emiterii actului de bază. Prima reproduce o copie din 1689
a hotărârii din 1630 adoptată de reprezentanţii celor 14 bresle din Mintiu în legătură cu
participarea breslaşilor la sarcinile publice ale oraşului şi la alegerea decanilor. Apoi sunt
enumerate breslele şi vechimea privilegiilor lor. A doua parte este un extras din hotărârea
Senatului oraşului Mintiu din 1672 cu privire la obligaţie cetăţenilor care nu aparţin breslelor
de a participa fa adunările stradale. Iar a treia însemnare este o completare din 1695 la un
regulament al străzii Per (din Mintiu) din 1672 relativ la păstrarea ordinii şi curăţeniei cu
ocazia înmormântărilor.
Manuscrisul cuprinde 4 foi pliate şi cusute la mijloc, formându-se astfel 8 pagini,
fiecare cu o lungime de 31 cm şi o lăţime de 13,5 cm. Doar primele 4 pagini au text scris pe
ambele părţi, pe o singură coloană şi prezintă iniţiale ornate. Cerneala folosită este
ferogallcă de culoare maronie pe primele 3 pagini şi de culoare mai închisă aproape neagră
pe pagina a 4-a Tot pe această pagină scris.ii prezintă caractere de mărime mai mare.
Condiţiile de microclimat fiind necorespunzătoare şi datorită inundării
manuscrisului, hârtia este friabilă şi imbrunită, mai ales prima pagină care (neavând copertă)
a fost expusă direct deteriorărilor. Tot din aceste cauze hârtia prezintă pete mari produse de
frontul de apă, pete de murdărie, pete foxing p. 1; p. 8 v., precum şi migrarea cernelii de pe
o parte pe cealaltă a paginilor şi pe prima pagină fără text.
Datorită manipulării incorecte şi a condiţiilor necoresp unzătoare de depozitare
manuscrisul prezintă deteriorări fizico-mecanice cum ar fi: pierderi mari din materialul suport
ş1 din text, mai ales în zona tranşei laterale şi în zona de mijloc unde foile au fost cusute . Se
observa de asemenea îndoiri în zona verticală de pliere (mijlocul paginilor), colţurile îndoite
şi rupte fisuri în pagină, ştersături în text (p. 1 v.), pete de cerneală ferogalică pe paginile
documentului.
O altă deteriorare datorată intervenţiei umane o constituie scrierea incorectă a
numărului de inventar, direct pe hârtia manuscrisului, cu pix de culoare albastră. Pentru
extragerea acestuia s-a folosit soluţia de acid citric 2 % în apă. Solventul s-a aplicat cu un
tampon de vată pe spatele hârtiei aşezate cu partea scrisă pe o hârtie de filtru curată, după
care a urmat o neutralizare cu soluţie de bicarbonat de Mg. 2 % în apă pe care am efectuato local, prin tamponare.
Hârtia manuscrisului a fost fabricată manual cu linii de apă şi filigran. Acesta
reprezintă două săbii încrucişate, încadrate într-un scut ornamentat cu frunze şi flori. În
partea de sus a scutului, de o parte şi de alta se găsesc iniţiale, acestea fiind ale meşterului
care a executat hârtia sau ale celui care a comandat-o. Făcând analogii cu alte tipuri de
mărci s-a ajuns la concluzia că acest tip de filigran era utilizat de o moară de hârtie austriacă
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la începutul secolului al XVII-iea, cel mai târziu în JUrul anului 1630.
în urma testelor chimice pH-ul hârtiei înainte de spălare a fost aproximativ în jurul
valorii 6.5, iar după spălare aproximativ în jurul valorii 7.
După colaţionarea ŞI descoaserea foilor am efectuat curăţirii~ mecanice ale
manuscrisului: desprăfuirea cu o pensulă moale a paginilor şi curăţiri cu radiera. A urmat
curătirea umedă, bineînţeles după efectuarea testului solubilităţii cernelii, aceasta făcându
se în apă cu Romopal. Datorită friabilităţii hârtiei foile au fost introduse pe rând între site şi
apoi imersate în baia de spălare. în timpul clătirii 1cpetate în apă curentă am avut grijă ca
foile să rămână între site. După uscarea liberă a urmat reincleierea foilor cu o soluţie de 1 5
% CMC în apă. După o presare uşoară au urmat operaţiile de completare ale lipsurilor din
materialul suport care s-au efectuat cu hârtie japoneză prin metoda "La dublu".
A urmat presarea finală a manuscrisului intre platane d:= lemn, punând între file
bucăţi de netex.
Ultima operaţie a tratamentului a fost coaserea foilor şi aplicarea numărului de
inventar al documentului care a fost scris pe hârtie japoneză şi lipit cu glutofix pe verso-ul
ultimei file
Pentru o conservare corespunzătoare documentul restaurat trebuie să fie păstrat
într-o cutie de carton neutru sau uşor alcalin, prevăzută cu un inel pentru a putea fi trasă uşor
din raft. Aceasta se foloseşte pentru a proteja documentul contra prafului şi a luminii
Toate aceste intervenţii asupra manuscrisului de breaslă au avut ca scop să-i redea
acestuia unele însuşiri pierdute sau estompate în timp, înlăturând astfel procesele de
îmbătrânire şi prelungindu-i la maximum viaţa.

The restauration of a trade document from XVII century
(Summary)
The process of restauration of this document may always be a very important
revelation as much as for the restaurant keeper as for the researcher of ancient collections.
The !ist of illustrations
Fig . 1. The photo of the document before restoration.
Fig. 2. The document before restoration - photo.
Fig. 3. The guild document from XVll-th century after restoration
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Fig. 2. Documentul înainte de restaurare
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RECENZII
Vjaceslav Kotogorosko, Ţi n uturile Tisei Superioare
în veacurile III Î.e.n. - IV e.n. (perioada Latene şi
romană), Bucu reşti, 1995
Cartea O-lui V. Kotogorosko a apărut sub ediţia Institutului Român de Tracologie,
Biblioteca Tracologica, XI, 236 pagini şi 134 figuri. La int roducere autorul specifică că
"ţinuturile Tisei superioare cuprind regiunea transcarpatică a Ucrainei, partea de est a
Slovaciei, judeţele nordice Szabolcs, Szatmăr ale Ungariei (corect este judeţul SzabolcsSzatmăr-Bereg) şi Judeţele Satu Mare şi Maramureş ale României". Din această zonă largă
geografică - după părerea noastră - se distinge microzona Careiului precum şi a Nyirsegulu1, care datorită condiţiilor geografice (Mlaştina Ecedea) în antichitate au fost izolate de
restul Sătmarului şi se leagă începând de epoca neolitică de Valea Eriului şi de Valea
Bereteului, adică de zona bihoreană. Această situaţie nu se schimbă nici in perioada limitelor
cronologice cuprinse în cartea lui V. Kotogorosko; aceste microzone se leagă etno-cultural
foarte vag de ţinuturile Tisei superioare fn continuare cartea cuprinde patru capitole şi un
rezumat în limba franceză.
Capitolul I - Cultura Latene se introduce cu istoricul cercetărilor începând din a
doua jumătate a secolului trecut ş1 până în zilele noastre. intre sec. VI-IV a Chr . după autor,
ţinuturile Tise1 superioare au fost locuite de purtătorii a două grupuri culturale principale.
Kustanovice ş1 sanislău-Nir. Ambele grupuri se leagă etnic de lumea nord tracică (o
denumire convenţională) . Autorul foloseşte noţiunea de grupul Sanilău-Nir (V. Kotogorosko,
1991, p. 129) fără să specifice sursa bibliografică. Acest grup cultural a fost definit de noi
încă în anul 1972 (I Nemeti, 1972, p. 141, Idem, 1982, p. 132 şi în alte publica~i) . Tn aceste
studii am atras atenţia specialiştilor că acest grup etno-cultural se încadrează organic în
cultura Vekerzug ş1 deosebirile intre grupul Kustanovice şi Sanislău-Nir sunt mult mai
însemnate decât asemănările . Publicarea aşezărilor şi centrelor meşteşugăreşti din zona
Tisei superioare, în special centrului meşteşugăresc (oppidum) de la Galhs-Lovacka (GalhsLovăcska), centrul metalurgic de la Oîakovo pe malul râului Botar (folosit deja de celţi şi apoi
în epoca dacică clasică) completează foarte util cunoştinţele noastre despre această
pe noadă, mai ales privind tehnologia metalurgiei fierului (din zona noastră nu sunt cunoscute
ateliere de fierărie) .
în cea ce priveşte atelierele de olărit, sunt men~onate de autor cuptoarele de la
Andrid, Acâş şi Dobra din judeţul Satu Mare Din păcate, datorită unei scăpări s-a introdus in
literatura de specialitate cuptorul de la Dobra, care în realitate nu există în iarna anului 1980
cu ocazia unor lucrări de hidroameliora~i de mari proporţii, pe malul vechi al Crasnel, intre
comunele Acâş şi Oobra a fost descoperit incidental un cuptor de ars ceramică (sau mai
multe cuptoare?) distrus, datat de Gh. Lazin in sec. 111-11 a Chr. (T. Bader, Gh. Lazin, Mărturii
arheologice, 1980, p. 13). Pe lângă faptul că această descoperire incidentală este mereu
menţionată la Acâş (Gh. Lazin, 1981-1982, p. 71). ea n-a fost publicată deloc până în
prezent (desene, fotografii, descrieri), dar şi datarea complexului(?) este incertă . Un atelier
de olărit este men~onat insă împreună cu trei cuptoare de ars vase de la Biharia, jud. Bihor
(S. Dumitraşcu, 1982, fig. 1/1-2, fig. 211: Idem, Biharea, I, 1994, fig. 45, p. 48-50). Necropole
şi morminte izolate din Ucraina transcarpatică, nord-estul Ungariei, estul Slovaciei
(descoperiri funerare) numerate la un loc, în total fac d upă autor 120 de morminte (mai
puţine ca necropola de la Pişcolt). În realitate sunt mult mai multe, fiindcă în nord-estul
Ungariei înafara necropolelor de la Găva (Kat6halom) şi Szabolcs, (comuna) Balsa sunt
salvate relativ numeroase morminte (vezi catalogul întocmit de K. Almăssy - manuscris) sau
mai recent a fost cercetat un cimitir cu 16 morminte de la Tiszavasvâri-Vârosfoldje (E.
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lstvănov1ts, 1990, p. 85). Ritul de înmormântare este birituală (lzkovce, Valaliky-Kostany,
Găva

(Kat6halom), Balsa, exceptle fac mormintele tumulare (puţine la număr) de mcmeraţe
care fără îndoială reprezintă influenţa grupului hallstatt1an tărziu-Kustanov1ce
M-aş opri asupra mult discutatului mormânt de inhumatie "în cutie de piatr ă"
descoperit incidental în 1844 la poalele Gallis-hegy (Gallis), publicat de T. Leh6czky în 1881
Informaţiile despre această descoperire au fost preluate de la advocatul Alajos Horvăth (deci
mormântul n-a fost descoperit de T. Leh6czky cum indică V Kotogorosko, p. 39) în această
prima menţionare T. Leh6czky nu pome neşte nimic despre •cutie de piatră" ba mai mult
scoate in evidenţă că starea bună a scheletului se datoreşte faptului că groapa mortuală a
fost săpată in stâncă (la poalele muntelui humusul este foarte subţire) în publlcaţiile sale
ulterioare T Leh6czky modifica prima observaţie şi aminteşte constant scheletul găsit fn
•cutie de piatră" (T Leh6czky, 1901, p 145, Idem, 1906 p 337, Idem, 1892, p 25; Idem,
1912). Această va riantă a fost preluată ş1 de V.I. Bidz1IJa (Kiev, 1971, 43) precum şi de autorul
acestei cărti în monogr3fia com1tatH!ui Bereg, apărută in '1881, T Lehoczky mentionează·
" printre oasele scheletLilu1 lucrătorii p;etran au găsit numeroase monede de argint,
tetradrahme de la Filip al Ii-lea. r(>gele Macedoniei. Dintre aceştia câteva au ajuns in colecţia
mea·. În pubhcaţule sale ultenoa1e acelaş autor mentionează că lucrătorii au găsit cca. 30 de
monede de argint (monedele sunt 1m1tatii după tetradrahmele lui Fthp al II-iea ş1 Alexandru
Macedon) Monede s1m1iare au mar fost descoperite incidental relativ des pe teritoriul
"oppidum-ulul" de la Gallis-Lovacka sau din zonele învecinate Oe ce ne-am oprit asupra
acestui mormânt? Pe o parte nu am găsit nici-o exJ,>l1caţie de ce îsi modifică T Leh6czky
prima afirmaţie din 1881 Al doilea rând este unicul mormânt celtic din ana estică celtică in
ca re au fost descoperite într-un numă r atât de mare monede - 1m 1taţ1i după monede
macedoniene - deci prima fază a emisiilor monetare celtice Din necropolele şi mormintele
izolate descoperite în lumea celtică răsăriteană lipsesc monedele. rmphcit celţii nu depun
monede in morminte, nu au obiceiul "obolusului" întrucât T Leh6czky , cum <'Im arătat, a
preluat informati1le pnvrnd acest mormânt nu direct de la pietrari, aşadar riu se exclude
posibilitatea descopenr11 a dollă complexe arheologice, un mormant de înhuma~e ş1 un
tezaur monetar. care mar târziu au fost asamblate artJf1c1al
în continuare V. Kotog c•csko analizează materia1ele Latene după categorii: unelte,
arme, podoabe ŞI piese vestimentare. ceramică, stabilind tipologia acestora, făcând mereu
referiri la descoperirile din nord-vestul României, in special la necropola de la Pişcolt. Cu
ocazia publicării în patru serii a c1mit1rului de la P1şcoit, (I. Nemet1, 1988, 1989, 1992, 1993)
am stabilit tipologia inventarului descoperinlor celtice din nord-vestul şi vestLJI României,
inclusiv ceramica (I Nemeti, 1988b) de acea nu avea rost ca autorul să revină asupra lor.
Pentru noi ar fi fost mult mai util o prezentare cât mai detailată a descoperirilor din Ucraina
transcarpatică (evident ş1 tipologia lor)
La ~ubcaptolul cronologrei ş1 periodizarea descoperirilor celtice din ţinuturile Tisei
superioare autorul bazându-se pe descoperirile de la Felso Mera Rozvady (corect
Rozvany), Cejkov plasează apariţia primelor elemente Latene celtice in subfaza LT 8 2Krămer

sau în LT B 2a după periodizarea lui J. Bujna (autorul folosP.ste schema cronologică
a lui J. BuJna, publi cată in 1982). Etapa următoare cronologică Lt B2b este marcată µrin
descoperrnle de la lzkovce, Valaliky-Kostany, Kosice, Kustanovice-Tumul nr XI. Se rema rcă,
că atât in Ucraina Transcarpatica, estul Slovaciei căt şi în no;d-estul Unganei (fibula de la
Nagyhalasz de tip Dux-t1mpun u sau Hajdunanâs - tip MOnsingen timpuriu, fii nd descoperiri
izolate, fără context arheologic nu schimbă aspectul general) prezenţa efectivă a celţilor se
poate încadra in faza LT. 82-Kramer, dar mai ales in LT. B2b- Bujna. Situa~a se prezintă insă
în special în zona de câmpie intre râurile C rasna ş1
de J. BuJna pentru această zonă geografică (zona "E")
se bazează pe analiza descoperirilor de la Ciumeşti, Curtuiuşeni, Sanisl ău. Tărian şi Pişcolt
altfel în nord-vestul Transilvaniei

şl

Mureş . Evolu~a cronologică stabi lită
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(J. Bujna, 1982, p. 138). De la bun început J. Bujna precizează, că pentru necropola de la
P1şcolt a primit informaţii orale de la autorul săpăturii şi mai avea la dispoziţie câteva
morminte publicate de noi în 1975 (I. Nemeti, 1975). Pe baza acestor informaţii (până atunci
au fost cercetate doar. 131 de morminte) J. 8ujna stabileşte pentru începutul necropolei de
la Pişcolt şi implicit apariţia cel~lor în zona "E" subfaza LT. B2a• datare care a fost prel·uată

de V. Kotogorosko, care pune sub semnul întrebării încadrarea începutului cimitirului de la
Pişcolt în LT. 8 1182 - Krămer, care corespunde fazei LT. 81 b- după sistemul cronologic al lui

J. Waldhauser (1987, tabel nr. 1). Pentru această datare am folosit inventarul mormintelor nr.
31 (cu~t de lovit- tip hallstattian); 125 (fibula -varianta târzie a tipului Certosa); 140, 141, 166
(catarame plate de tip foarte timpuriu), brăţările de tip Stekversluss (1. Nemeti, 1993, fig. 78). Pentru celelalte morminte nr. 2, 9, 34, 36, 134, 180, 181, 199, 202, 203 de la Pişcolt
incadrate în primul orizont al necropolei se poate accepta eventual etapa LT B2a - Bujna,
ţinând

cont că intre faza LT. B2a - Bujna ş1 LT. B1b-Waldhauser în cronologie absolută nu
există decât un interval de timp foarte scurt, aproape neînsemnat. La descoperirile timpurii
de la Pişcolt putem adăuga mormântul de la Diosig, fibula cu cap de animal (tip Trerkopffibel)
de la Pecica, toate încadrate cronologic la finele primei faze ale LT-ului timpuriu.
în legătură cu mormântul princiar de la Ciumeşti, noi am exprimat părerea noastră:
tipologic coiful, cămaşa de zale, cnemidele, vârful de lance într-adevăr indică o perioadă
timpurie a LT-ului , dar restul inventarului funerar recuperat ulterior (centura din opturi cu
prinzător de cataramă în formă de suli ţă - GOrtelhachen, vasele de ofrandă) arată clar că
înmormântarea s-a făcut în LT. s 2-Kramer, mai ales in LT. s 2 b - Waldhauser (I. Nemeti,
1975b, pi. 1/1-3; 2/1-7). Pe baza observa~ilor noastre, prima pătrundere a cel~lor în nordvestul Transilvaniei s-a făcut înaintea evenimentelor din 280/279 a. Chr. de la Delphoi, ca
apoi să apară un nou val - poate cei reîntorşi din expediţia de la Peninsula Balcanică,
aducând cu ei unele artefacte cu caracter greco-elenistic (I. Nemeti, 1986, p. 76-77; Idem,
1990, p. 54-55; Idem, 1992, p. 139-141).
Capitolul 11. Antichităţile culturii dacice - reprezintă o contribuţie de seamă a
autorului privind istoricul sec. I a Chr.-1 d. Chr. din ~nuturile Tisei superioare. pentru stabilirea
perioadei de pătrundere a dacilor în zona Tisei superioare, "davele" de la Malaja Kopanja,
Zemplin constituie argumente de bază . Istoricul acestor cercetări ne demonstrează
numeroasele probleme ce se ridică în legătură cu această perioadă istorică numită de unii
cercetători slovaci "celto-dacică", apoi s-a creat cultura Lipîca, după unii pe fond celto-dacic
sub impulsul dacilor. V. Kotogorosko nu acceptă termenul de "cultura Lipica" sub aspectul
etno-cultural, antichită~le cercetate din această perioadă le consideră, pe bună dreptate,
dacice. Bogăţia materialelor recoltate din aşezările deschise. dar mai ales de la cetăţil e
dacice (Malaja Kopanja, Solotvina-Cetate, Onceşti-Cetăţeaua , Zemplin), complexele
funerare cunoscute de la Zemplin (aici la Kertalja a fost descoperit şi un l o caş de cult),
centrele metalurgice demonstrează intensitatea locuirii dacilor in ţinuturile Tisei superioare.
Din analiza materialelor descoperite: ceramica, uneltele şi alte obiecte de utilitate
gospodărească , podoabe şi accesorii vestimentale, importurile (vasele din metal şi din
sticlă}, obiectele de cult şi plastică rezultă că ele fac parte din lumea dacică, bine cunoscute
din descoperirile din România. Din păcate, din zona Sătmarului sunt puţine situri cercetate
din această perioadă (Acâş şi Lazuri) fapt, care se datoreşte şi lacunei cercetărilor
sistematice de teren din zona Oaşului şi a Codrului. Pătrunderea dacilor în ţinuţurile lisei
superioare este legată , după autor, de puternicul stat (megala koine) al geto-dacilor în frunte
cu Burebista, care în anul 60 a. Chr. a distrus în zona Dunării mijlocii. pe boii şi tauriscii,
conduşi de Critasiros (Strabon, VII, 3, 11 ). Probabil de pătrunderea dacilor in Transcarpatica
se leagă distrugerea aşezării "oppidiane" de la Gallis-Lovacka.
Capitolul 3. Culturile din epoca romană. După prezentarea istoricului cercetărilor
autorul trece la analiza siturilor, a centrelor meşteşugăreşti, a construcţiilor destinate
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atelierelor de olărit de la Medieşul Aurit, Beregsurâny- Luzanka, Lazuri aducând o contribuţie
însemnată prin cercetările sale de peste 20 de .ani. Sunt aduse în discuţii complexele
funerare şi edificiile de cult de la: Novo Barovo, Russkoe Pole, Paţke novo , majoritatea lor
aparţin "culturii tumulilor carpatici". Ritul de înmormântare este incinera~e în urnă, în gropi,
arderea defunctului fund însoţit de diferite ritualuri Între ele ş1 spargerea vaselor, iar
fragmentele au fost aruncate pe rugul funerar După înmormântarea propriu-zisă. deasupra
mormântului se înălţă o manta de pămănt in formă de cupolă
Cea de-a două grupă de complexe funerare este formată din mormintele
purtătorilor culturii Przewosk, morminte de incineraţie cu inventar unitar (arme) format dm
săbii, vârfuri de suliţă şi lance, "umbo" de scut - tip antenă şi lipul roman, pinteni, semnalate
de la Apa, Boineştl, Ardanovo, Bratovo. unele morminte de la Zemplm , Medieşul Aurit,
Kekcse. Cehăluţ considerate etnic vandalii astingi După V Kotogorosko complerul cheie
pentru rezolvarea problemelor etno-culturale a ţinuturilor Tisei superioare dm această
perioadă, îl constituie necropola de la Med1eşul Aurit, după cât se ştie tormatd din 74 de
morminte. nepublicate (S. Dumitraşcu, T. Bader, 1967, p 43-48; S. Dumitraşcu 1993, p
104-108). în zona Tisei supenoare apar morminte de inhumaţie plane cum sunt cele datate
din sfârşitul sec. li ş1 începutul sec III d Chr. considerate sarmatice (E. lstvânov1ts. 1990. p.
83-105) sau cele din sfârşitul sec. 111 ş1 începutul sec. IV luate drept germanice (gep1zi
timpurii).
Deosebit de interesant este complexul cultic de ta Sotonc, ce rcetat de V.
Kotogorosko; o platformă cu dimens1un' 22,8 x 16 5 m. mcon1urata de un şanţ adiinc. Din
stratul de depuneri (oase calcinate. cenuşă, cărbuni) s-c:. 1ecoltat 15 265 de fragmente
ceramice provenind din cca 500 de vase lucrate cu mâna ş1 ~u roata olarului sparte n ual ş1
aruncate in focul rugului. Pentru completarea tab:oului schiţat despre epoca romană sunt
prezentate şi descoperirile monetare-tezaure şi descoperiri izolate, un număr de 4000 de
monede. Materialul arheologic este analizat cu lux de amănunte (ceramica, uneltele şi
diferitele obiecte de uz casnic, armele, podoabele şi obiecte pentru toaletă) După părerea
autorulut "problemele pnvmd cronologia complexelor din ţinutunle Tisei superioare dm sec
11-IV d . Chr sunt departe de a fi rezolvate definitiv, tmând seama de număru mic al
descopenrilor ce pot fi bine datate•. O bază pentru stabilirea c-ronolog1ei perioadei cuprinse
între sec. li-IV d Chr. ar constitui descopernlle de bp Przeworsk (cronologia internă a culturii
stabilite de K. Godlowskl în 1981) şi impo1turile romane, în special "terra sigillata• Din zona
Sătmarului românesc descoperirile de "terra sigillata" sunt cunoscute de la Berea-Bodzas,
Berveni, Corund, Lazuri (T. Bader, 1974-75, p. 269-276). O problemă deosebit de importantă
privind rela~ile cu provinciile romane (Dacia şi Pannonia) prezintă ceramica ştampilată de tip
Blazice-Beregsurăny

Capitolul IV - se referă la viaţa economică, organizarea socială şi viata spmtuala din
sec III.a Chr - sec IV d Chr. Structura socială a populatiei celtice din zona cercetată se
poate urmări numai pnn analiza necropolelor cercetate integral (de exemplu Pişcolt " Nisipărie") Populaţia celtică venind in contact cu tracii autohtoni din zona menţionată, sa
realizează o simbioză etno-culturală , oglindită pnn ritul şi ritualul de înmormântare şi prin
cultura materială din epoca Latene (I Nemeti, 1990). Pe la mijlocul sec I a Chr prin
pătrunderea dacilor in bnuturile Tisei superioare. acesta intră în structura Daciei preromane,
rar la limita de început a sec. I d_ Chr s-au stabilit relaţii cu lumea romană . in special cu
Pannonia. Autorul accentuează că după războaiele daco-romane, populaţia de pe Tisa
superioară nu a avut contacte cu lumea romană . Acesta au fost stabilite abia la m1Jlocul sec
li d. Chr intensificându-se mar mult cu Dacia romană după războaiele marcomanice V
Kotokorosko consideră, că purtătorii "culturii tumulilor carpatici (care s-a format tocmai în
această perioadă) ar fi costobocii, menvonaţi şi de ştirile antice (geograful Ptolomeu), care Îl
plasează la nord-est de Carpaţii răsăriteni
Apariţia acestui volum in limba romănă (un rezumat în limba franceză). cu o
bibliografie selectivă şi cu o ilustraUe bună, compusă din 134 de figuri (material arheologic,
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hărţi ş1 tabele sinoptice) a pus în circulaţie ştiinţifică rezultatele unor cercetări ample,
aproape macces1b1le până în prezent pentru cercetătorii români. Această carte reflectă
stadiul actual al cercetărilor, iar unele concluzu ale autorului vor fi întărite sau poate infirmate
de cercetările viitoare din ţinuturile Tisei superioare. Unele scăpări bibliografice, unele
denu111ri geografice greşite, unele idei repetate in cap. IV sau in concluzii nu scade c'u mtrnc
valoarea acestui volum
Jânos Nemeti
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hărţi şi tabele sinoptice) a pus în circulaţie ştiinţifică rezultatele unor cercetări ample,
aproape inacces1b1le până in prezent pentru cercetătoni români. Această carte reflectă
stadiul actual al cercetărilor. iar unele concluzu ale autorului vor fi întărite sau poate infirmate
de cercetările viitoare din tinuturile Tisei superioare. Unele scăpări bibliografice, unele
denumiri geografice greşite, unele idei repetate în cap. IV sau fn concluzii nu scade cu nimic
valoarea acestui volum.
Jânos Nemeti
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Idem, 1992 - Importuri greco-elenistice in descoperirile celtice din nord-vestul României,
Symposia Thracologica, nr. 9, p 139-141.
J. Walshauser, 1987 - J. Walshauser, Keltische Grăberfelder in Bohmen, Bericht RGK, 68,
1987.
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Abrevieri bibliografice - Abreviations bîbliographiques - Abkurzungen
Archtung
ActaMN
ActaMP
A li-laşi
AllAI
Alba Regia
Apulum
ArchErt
ArhMold
Bericht RGM=
Cnsia
Dacia

DIR
D1isPann

DRn
EphNap
FolArch=FA
Germania
istRom
IPHung
IPM~

Mansia
Marmat1a
Materiale

MFME
NyJAME
PBF
RGZM=
JahrRGZM

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesl
Acta Musei Napocensis, Clu1-Napoca
Acta Musei Porolissensis, Zalău
Anuarul Institutului de Istorie "A.O. Xenopol". laşi
Anuarul lnstilululu1 de Istorie şi Arheologie din laşi, laşi
Alba Regie . Annales Musei Stephani Regis. Szekesfehervar
Apulum. Anu:irul Muzeului Unir din Alba Iulia. Alba luli::i
Arcnaelog1ai Ertesit6. Budaµest
Arheologia Moldovei, laşi
Bericht der Romisch - Germanischen Kommision des Deutschen
Archăologischen lnslituts. Frankfurt am Main
Muzeul Ţării Cnşurilor, Oradea
Dacia. Recherches et decouvertes archeolog1ques en Roumanie, I-XII,
1924-1948. Nouvelles Serre (N.S.). Revue d'archeologie el d'histoire
ancienne, Bucureşti
Documente privind istoria Ron1ânioi
Oissertalrones Pannonic&l,, Budapt~st
Documenta Romaniae Hi5torica, Bucureşti
Ephemeris Napocensis. Anuarul Institutului de Arheologie şi Istoria Artei
din Cluj-Napoca, CIUJ-Napoca
Folia Archaeologica, Budapest
Germania Anzeiger der Rbmisch - Germanische Komm1sion, Frankfurt
am Main
Istoria României, Tratat. Bucureşti. I, 1960 şi urm.
Inventaria Praetiistorica Hungariae. Budapest
A Janus Pannonius Muzeum ~vkonyve, Pecs
Marisia. Studii şi materiale de arheologie, istorie, etnografie. Muzeul
Judetean Mureş, Târgu Mureş
Marmatia. Muzeul JUdetean Maramureş, Baia Mare
Materiale şi cercetări /1.rheologice, Bucureşti
A Mora Ferenc Muzeum Evkonyve Szeged
A Nyîregyhâzi J6sa Andrâs Muzeum Evkonyve, Nyiregyhata
Prăhislorische Bronzefunde. Institut flir Vorgoschichte der Universităt
Frankfurt am Main, Franl<furt am Main
Jahrbuch des Romiscil - Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz

Mainz.

Roska Repertorium
M. Roska. Erdely regeszeti repertoriuma, Koloszvăr - Cluj, 1942
SCIV (A)
Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheotogre, Bucureşti
SCN
Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti
SlovArch
Slovenska Archaelogia, Bratislava
StCom Satu MareStudii şi comunicări. Muzeul judeţean Satu Mare, Satu Mare
StCom Sibiu=
StCom Brukenthal Studii şi comunicări. Muzeul Bruchenlhal Sibiu. Sibiu
Sympîrac
Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti

ThracoDacica

Thraco-Dacica. Institutul de Tracologie,

Bucureşti
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