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ARHEOLOGIE

N ecropola aparţinând culturii Turdaş descoperită
la Orăştie-Dealul Pomilor, punct X2
Sabin Adrian Luca

Habitatul neolitic situat pe prima terasă neinundabilă a râului Mureş, la est de
municipiul Orăştie, este cunoscută de arheologi din anul 1991 1• Primele menţiuni
referitoare la complexele arheologice descoperite pe terasa numită de noi Dealul Pomilor
s-au făcut în anul 1993 2, publicaţiile ulterioare consacrând această denumire în literatura de
specialitate3 . În acest moment a fost publicată şi o monografie a aşezării turdăşene din acest
punct 4 . Observaţiile stratigrafice adunate cu ocazia cercetării sistematice a magistralei M 1,
pe direcţia aproximativă nord-sud, ne fac să afirmăm că în mijlocul zonei locuite se găseşte
un interval fără locuinţe, cel puţin în faza veche (vezi planul 1). În acest spaţiu au fost
descoperite gropile de morminte care, în opinia noastră, reprezintă semnul unei necropole
din epoca neolitică (cimitirul 2, deoarece cimitirul 1 se încadrează cronologic la începutul
mileniului al II-lea d.Ch. 5). Mormintele descoperite în acest punct au următoarele
caracteristici :
MORMÂNTUL M 1 /1995 (fig. 1/6; plan 1).
Mormântul aparţine unui adult de sex masculin, după toate probabilităţile. Groapa
în care a fost aşezat defunctul s-a descoperit în partea de sud a secţiunii S9 /1995, în carou)
13. Pentru cercetarea integrală a monumentului arheologic a fost practicat[, în profilul
secţiunii, o casetă de 111,30 m. Groapa în care s-a depus decedatul avea o formă
1
Situl arheologic a fost redescoperit cu ocazia unei periegheze întreprinse în primăvara anului 1991 de Z. K.
Pinter (pe atunci angajat al Institutului de cercetări socio-umane din Sibiu), Aurelian Cosma (în acel timp
muzeograf la Muzeul din Orăştie) şi de autorul acestor rânduri. Prima descoperire a sitului turdăşean se datorează
profesorului Nicolae Adam. Aceasta s-a întâmplat acum 20 de ani.
2 S. A. Luca-A. Cosma, Archăologische Gelăndeuntersuchungen im Brooser Gebiet Băhmerberg (Dealul
Pemilor), in Forschungen zur Volk.s- und Landeskunde, Sibiu, 36, 1993, 2, p. 85-88.
1
S. A. Luca-Z. K. Pinter, Necropola medievala timpurie de la Ortlstie-Dealul Pemilor, punct X z, in Corviniana, 1,
1994, p. 3-15; S. A. Luca, Complexul ritual de la Orastie-Dealul Pemilor, punct X 1, (jud. Hunedoara), in SC/VA,
45, 1944, 4, p. 363-368; Idem., Incadrarea cronologica şi culturala a asezarii nrolitice de la OrtJstie-Dealul
Pemilor, punct X 1, in Corviniana, II, 1995, p. 21-28; Jdem., Die Kultanlage von Broos/Ordştie-Băhmerberg/Dealul
Pemilor, Ausgrabungsstelle X 1 (Kreis Hunedoara), in Forschungen zur Volk.s- und Landeskunde, 38, 1995, 1-2, p.
85-90. Chiar dacă există această abundentă publicistică care poate fi alăturată inei serii de aproximativ 20 de
comunicări ştiinţifice unde se foloseşte aceeaşi denumire, ca şi rapoarte de cercetare arheologică publicate de
Comisia Naţională de arheologie descoperim lucruri noi, intr-un articol care se doreşte introducerea autorului in
viaţa ştiinţifică, noutdţi asupra unui sit pe care noi îl cercetam de 4 ani in acel moment, de 6 ani în acest moment
(M. Căstăian, Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Ordştie, in Buketinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
Arheologie-istorie, 1, Alba Iulia, 1995, p. 39-52). La pagina 45 descoperim, la puctul 3.1., că aşezarea noastră se
numeşte Platoul Rompos şi că se intinde pe 1/4 din suprafaţa pe care o considerăm locuită, în urma cercefl1rilor
arheologice sistematice ! Nu am fi surprinşi dacă autorul nu ar fi fost prezent, ca student, pe şantierele noastre şi
chiar membru al colectivului de cercetare şi semnatar al rapoartelor de săpătură (şi pe şantierul Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X 1 .f). Făcând parte din această echipă nu a exprimat niciodată opinii asupra denumirii obiectivului.
În articolul domniei sale nu spune că aici au avut loc săpături sistematice ca şi când punctul ar fi unul inedit!
Semnele noastre de axclamare se încheie cu o intrebare : Cine te-a învăţat, domnule Căstăian, să alcătuieşti un
aticol ştiinţific ... ?
' S. A. Luca, Asezari neolitice pe valea Mureşului mijlociu (!). Habitatul neolitic de la Orastie-Dealul Pemilor,
punct X1o Bibliotheca Musei Apulensis, IV, Alba Iulia, 1997.
5
S. A. Luca-Z. K. Pinter, op.cit., loc. cit.
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rectangulară şi a fost executată, din întâmplare, pe locul unei gropi de par/stâlp, anterioară
ca vechime. Din cauza tasării acesteia există o diferenţă de adâncime între capul (0,90 m) şi
bazinul şi picioarele scheletului (1,15 m). Scheletul este orientat E-V, cu capul spre est şi
privirea spre nord. Cadavru! a fost aşezat în groapă culcat pe partea dreaptă, cu picioarele
flexate sub bazin. Braţele defunctului au fost aşezate în faţa bazinului. Poziţia generală a
decedatului este semichircită.
În umplutura gropii mormântului s-au descoperit fragmente ceramice arse
secundar -probabil în timpul banchetului funerar- (fig. 2/2-6, 8-10), oase de animale arse
sau trecute prin foc, o bucată dintr-o tăbliţă-amuletă aparţinând -probabil- decedatului (fig.
211) şi bucăţi de cărbune. Pe nivelul de săpare al gropii s-a descoperit ocru roşu, pigmentul
fiind răspândit şi în zona oaselor picioarelor şi capului decedatului. Starea proastă de
conservare a oaselor nu ne-a permis să ne dăm seama dacă oasele erau acoperite cu pigment
roşu. În sfărşit, s-a putut constata existenţa unei ofarnde de carne la spatele scheletului (un
omoplat provenind de la un animal mare) şi câteva piese de silex pe nivelul de folosire al
grop11.
MORMÂNTUL M2 /l995 (fig. l/3; plan 1).
Mormântul aparţine unui adult şi a fost descoperit în caseta C 4 /1995. Groapa
mormântului este orientată E-V, defunctul având capul spre est, cu privirea spre nord.
Corpul a fost aşezat pe partea dreaptă, mâinile sunt situate în faţa bazinului iar genunchii
sunt flexaţi, poziţia generală a scheletului fiind cea semichircită. Groapa mormântului este
rectangulară cu colţurile rotunjite, adâncimea Ia care s-a descoperit scheletul fiind de 1,15
m. Pe toată suprafaţa nivelului de folosire al gropii s-a descoperit ocru roşu. Ofranda
alimentară a fost aşezată în spatele capului (oase mari pr9venind de la partea cărnoasă a
unor bovine (?)). Pe cap s-a descoperit un bulgăre mare de cărbune şi un vas (fig. 2/7).
Oasele scheletului sunt foarte prost păstrate.
Umplutura mormântului conţinea fragmente de vase arse secundar, probabil în
timpul banchetului funerar (fig. l/1-2, 4-5, 7-8), cărbune, ocru roşu(?) şi fragmente de oase
de animale.
MORMANTUL M3 /1996 (fig. 3, plan 1).
Acesta aparţine, după opinia noastră, unui adult de sex masculin. Scheletul este
orientat E-V, are capul orientat spre est şi faţa spre nord, aflându-se într-o poziţie
scmichircită pe partea dreaptă. Braţele defunctului sunt aduse în faţa bazinului, către palme
existând un vas (V 1- fig. 3/2), iar în faţa capului un topor de piatră şlefuită, poziţia sa
sugerând că a fost ţinut în mână, lungimea aproximativă a cozii sale fiind, în consecintă, de
0,40-0,50 m (T 1- fig. 3/4). În faţa capului se afla un vas (V 2- fig. 3/5) şi ofranda alim~ntară
alcătuită dintr-un os.de animal mare, partea secţionată din acesta putând fi dispusă anatomic
în zonele cărnoase. In spatele capului a fost descoperit un alt topor de piatră şlefuită dispus
ca şi cum ar fi fost purtat la spate, înfipt încingătoare (T 2- fig. 3/3).
Groapa în care a fost depus defunctul este patrulateră cu colţurile rotunjite. În
umplutura sa au fost descoperite fragmente de vase arse secundar cu ocazia banchetului
funerar, fragmente de oase de animale (câteva cu urme evidente de trecere prin foc) şi urme
de ocru roşu. Menţionăm că acesta este singurul mormânt pentru care avem observaţii
stratigrafice ferme : resturile unei platforme de Iocuire realizată din piatră de râu aparţinând
nivelului superior acoperă parţial groapa mormântului, acesta aparţinând -în consecinţă
nivelului inferior. Trebuie, însă, să fim circumspecţi în continuare deoarece această
observaţie este necesar a fi confirmată.
MORMĂNTUL M4 /1995, 1997 (cenotat).
Monumentul funerar a fost decopertat în două reprize succesive, în anii 1995 şi
1997. Groapa sa este rectangulară cu colţurile rotunjite şi nu conţine resturile unui schelet
omenesc. Fundul gropii este acoperit cu cărbune şi ocru roşu. Fragmentele ceramice
descoperite împreună cu resturi de oase de animale sugerează etapa banchetului funerar.
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Groapa-cenotaf este orientată nord-sud, ·perpendicular pe direcţia generală de orientare a
celorlalte morminte.
MORMÂNTUL M5 /1997 (cenotaf).
Acesta are aceleaşi caracteristici ca şi mormâtul M4 /1995, 1997 cu excepţia
faptului că este orientatE-V şi că fundul gropii nu este îngrijit lucrat.

*

*

*

După

ce am parcurs descrierea celor 5 morminte, putem ordona câteva idei
care dau caracteristicile necropolei neolitice (numărul 2) de la Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X 2 :
-gropile mormintelor sunt orientate în proporţie de 80% în direcţia E-V;
- toate gropile sunt dreptunghiulare, cu colţurile rotunjite, datorită tehnologiei de săpare
dată de dezvoltarea uneltelor epocii;
- în umplutura gropilor am găsit cărbune, ocru roşu ( în mormintele cu schelet acesta este
prezent din abundenţă la capul, mijlocul şi extremitatea picioarelor), oase de animale
(uneori trecute prin foc) şi fragmente de vase sparte în timpul banchetului funerar şi trecute,
parţial, prin foc;
-unii decedaţi au ca inventar funerar şi vase -la mormintele M2_3- (de obicei în zona capului
sau a mâinilor), topoare de piatră şlefuită (în mână, sau la spate - M 3) şi unelte de silex
cioplit (M 1);
- scheletele sunt orientate, fără excepţie, E-V, cu capul spre E şi privirea spre nord;
- poziţia scheletelor este semichircită, decedaţii fiind aşezaţi pe partea dreaptă cu genunchii
esenţiale,

flexaţi.

*

*

*

Pe întinderea aşezării neolitice din acest punct s-au descoperit, de asemenea, în
stratigrafice greu de explicat următoarele:
- în stratul de cultură s-au descoperit, cu intermitenţă, oase umane trecute prin foc, sau
fragmente de calotă craniană. Apariţia acestora ne îndeamnă să cugetăm la o formă de
canibalism ce se afla la îndemâna comunităfii neolitice de aici. De asemenea, trebuie să
luăm în considerare şi opinia după care aici existau şi ritualuri paralele de înmormântare,
între care şi cel prin care decedatul era expus pe o platformă până la descămare;
- în bordeiul B2 /1994 (nivel vechi) s-au descoperit, în al doilea orizont de folosire al
locuinţei, două calote craniene decupate pe deasupra sprâncenelor, utilizate -după toate
probabilităţile- ca recipiente pentru băut, sau pentru alte utilizări care ne scapă în acest
moment.
poziţii

*

*

*

Necropola neolitică de la Orăştie este foarte importantă pentru aprofundarea
imaginii noastre asupra realităţilor etno-culturale ale comunităţilor contemporane şi
încadrabile culturii Turdaş, mai ales că singurele necropole a neoliticului transilvănean,
cele de la le lod 6 , nu sunt publicate în totalitate.

6

Gh. Lazarovici, Grupul şi staţiunea Iclod, Cluj-Napoca, 1991, p. 3-42 (cu bibliografia).
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Plan 1. Zona centrală a sitului arheologic de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X 2 • Cimitirul
neolitic (2).
Fig. 1. Mormintele M 1•2• Ceramică descoperită în aceste morminte.
Fig. 2. Ceramică descoperită în morminte.
Fig. 3. Mormântul M 3• Ceramică şi arme/unelte.

USTE DES /LLUSTRATIONS
Plan 1. La zone centrale du site archeologique d'Ordştie- Dealul Pemilor, point X 2• La
necropole neolithique (2).
Fig. 1. Les tombeaux M 1.]' Ceramique trouvee dans les tombeaux.
Fig. 2. Ceramique trouvee dans les tombeaux.
Fig. 3. Le tombeau M 3. Ceramique et armesloutil

La necropole appartenante a la culture Turdaş
trouvee aOrăştie-Dealul Pomilor, Point X1 l
(Resume)

L 'habitat neolithique situe sur la premiere terasse non-inondable de la riviere de
dans /'est de la viile d'Ordştie/Broos/Szaszwiros, est connu pour les archeologistes
des l'annee 1991. Les premieres mentions directes concernantes le complexe archeologique
de la terrasse nomee par nous Dealul Pemilor (La co/inne des Tcheques) ont ete faites en
/993, les publications ulterieures faisant connue et usant la denomination proposee par
nous. Dans cet intervalle nous avons decouvert les fosses de tombeaux, qui, dans notre
opinion, nous signalisent une necropole de /'epoque neolithique (le cimetiere 2, parce que
le cimetiere 1 est encadre au debut du Jr• millenaire). Les tombeaux decouverts dans ce
point ont les suivantes caracteristiques :
- les fosses des tombeaux sont orientees, en proportion de 80%, sur la direction est-ouest;
- toutes les fosses sont rectangulaires, aux coins arrondis, grâce a la technologie de
1'excavation et aux outils de 1'epoque;
- dans le remblai de toutes les fosses il y a des tisons, de /'ocre rouge (dans le cas des
tombeaux aux squelettes ce-ci est present surtout dans la zone de la te te, des haches et des
talons), des os animals (parfois passes par le feu) et des fragments ceramique (provenants
de vases brises a 1'occasion du banquet foneraire, parce que beaucoup en peuvent etre
partiellement recompletes);
- les sque/ettes sont orientes, sans exception, est-ouest, a la tele vers /'est et le regard vers
le nord; la position dans lafosse est accroupie, sur la droite, aux genouxjlexes;
- toules les rombeaux ont une offrande de viande, en cas des tombeaux aux squelettes,
posee dans la region de la tete;
- en deux tombes aux squelettes (M1 et M_J on a decouvert des vases (par un sur la tele et
dans la main -MJ ou, dans M 3, deux haches en pierre polie;
Mureş,
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- dans M 1 on a decouvert des outils en pierre dans la zone des haches et des mains;
Dans l'enceinte des habitats neolithiques du ce point on a decouvert aussi des os
humains en positions stratigraphiques difficiles ii expliquer :
- dans la couche de cu/ture on decouvert, avec intermittence, des os humaines brises ou des
fragments de calotte crânienne qui peuvent etre en relation soit que avec le cannibalisme,
soit que avec l'existence d 'un rituel d 'enterrement para/lele, qui supposait l 'exposition
pour dechairement; quelque~ de ces os ont des legeres traces de passage par le feu ;
- dans la chaumiere Bj l994 on a decouvert, dans le second horizont d 'utilisation, deux
cal/otes crânienne decoupees au-dessus de sourcils, utilisees soit que recipients ii boire,
soit qu 'en autres fins, qui nous echappent.
La necropole neolithique d 'Orăştie est tres importante pour l'approfondation de
notre image sur les realites du neolithique contemporain avec la cu/ture Turdaş, surtout
que les seules necropoles ii enterrements du neolithique transylvain, celles d'Iclod, ne sant
·
pas integralement publiees.

o '.n.

:1\m.

... '"·

Plansa 1
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Aşezarea eneolitică

timpurie de la Vezendiu (jud. Satu Mare)
Neţa lercoşan

Situl ce reprezintă aşezarea eneolitică timpurie, aparţinând culturii Tiszapolgâr de
la Vezendiu (corn. Tiream. jud. Satu Mare) se află în locul denumit "Drumul Tireamului"
şi se găseşte la intrarea în localitate, dinspre partea de nord-est a acesteia (fig. 1/b).
Geomorfologic, zona reprezintă o terasă de înălţime medie a văii Eriului, ce se
estompează spre sud printr-o convexitate în descendenţă altimetrică, spre valea Bobuşoarei,
afluent de dreapta a menţionatei văi, care, la intrarea în localitate, fragmentează terasa (fig.
1/a).
Existenţa unor condiţii naturale excelente: protecţie naturală împotriva vânturilor
reci, care aici sunt predominante din nord-vest, o pantă lină cu orientare şi expunere sudică,
difluenţă accentuată a râului Eriu, ce a creat un landsaft tipic palustru în apropiere şi
existenţa unor bogate izvoare naturale la piciorul pantei terasei, au făcut posibilă şi facilă
vieţuirea omenească în preistorie în această zonă1 • Din păcate nu dispunem şi de alte date
complementare (paleobotanice, paleozoologice ori climatice) care să coroboreze la
reconstituirea integrală, sau cât mai veridică, a cadrului ecologic şi a mediului fizicogeografic, specific habitatului uman în epoca eneolitică, dar credem că factorii enumeraţi
sunt destul de relevanţi.
Aşezarea, situată de o parte şi alta a şoselei Tiream-Vezendiu (fig. 1/b), în zona
denumită "Drumul Tireamului", a fost descoperită cu câţiva ani în urmă, prin cercetări
perieghetice de teren2 • Cu ocazia semnalării sitului, a apărut o inadvertenţă în menţionarea
denumirii punctului3 , ca de altfel şi în datarea aşezării4 , fapt ce a dus la preluarea eronată a
informaţiei în literatura arheologică- ca aparţinând eneoliticului mijlociu, respectiv culturii
Bodrogkeresztilr.
După răspândirea materialului arheologic în teren, de altfel destul de sărac,
fragmentar şi de multe ori irelevant, aşezarea are o formă ovală, o orientare NE-SV,
dimensiunile de cea. 130 x 70 m şi se întinde de ambele părţi ale şoselei, cu preponderenţă
în estul acesteia (fig. 1/a). Menţionăm faptul că, în continuare, pe terasă, spre nord-est apar
sporadic şi urmele unor locuiri din epoca bronzului şi romanf, de altfel toată terasa dreaptă
a văii Eriului fiind intens locuită în preistorie şi în epocile următoare7 •
1
. C. Karăcsonyi, Satu Mare StCom., VII-VIII, 1986-1987, p. 379-446; idem, Flora şi vegetaţia judetului Satu
Mare. 1995, p. 7-15; Z. Benedek. Ermelek, 1996, p. 9-14 şi 38-47.
2
1. Nemeti, ActaMP, XII, 1988, p. 127. Colegul Ilie Sălceanu, prin cercetări de teren mai recente, a adunat din
acest punct material arheologic, cu preponderentă utilaj li tic şi presupunea existenţa unui sit Bodrogkereszllir
târziu sau post- Bodrogkeresztur (Cemavoda 111-Boleraz sau aspect Hunyadi-halom). Aceasta ne-a determinat la
practicarea sondajului efectuat aici în perioada 8-17 noiembrie 1996.
3
. "Colţarât" (cf.l. Nemeti, op. cit., p. 127). Acest punct se găseşte cu 400 m spre sud (vezi fig. 1/a) şi reprezintă,
probabil, un fost grind din fosta vale înmlăştinită a Eriului.
• "Tisa IV-Gheja" (sic!), 1. Nemeti, op. cit., p. 127. De fapt autorul se referă la cultura Bodrogkeresz:tUr, însă nu
sesizeaza nuanţele de grup cultural transilvănean (N. Vlassa, SCIV, 15, 1964,3, p. 351-367; idem, Neoliticul
Transilvaniei, 1976, p. 56-71, nota 5 menţionând explicit acest lucru). Indiferent de denumirea uzitată: Gheja sau
Gomeşti (P. Roman, SCIVA, 32, 1881, 1, p. 25, nota 20) ele includ numai descoperiri din Transilvania.
Completăm şi faptul că, oricare ar fi denumirea acestor descoperiri "din nord-vestul României" (1. Nemeti, op. cit.,
p. 121-145) ele nu se incadreaza in "neoliticul târziu", cum mentioneaza autorul (ibidem, p. 127), şi nici
"eneoliticul târziu"!.
3
N. lercoşan, Symp. Thrac., 8, 1990, p. 32; S.A. Luca. AICSU Sibiu,l, 1994, p. 189.
6
N. lercoşan. Symp. Thrac., 8, 1990, p. 32; S.A. Luca, AICSU Sibiu, 1, 1994, p. 189.
7
Descoperirile de la Carei, Tiream, Vezendiu, Irina, Dindeşti şi Andrid (SM), Văşad, Galoşpetreu şi Tarcea (BH)
- cu o vastă literatură bibliografica, pentru a le menţiona numai cele de pe terasa dreaptă a văii Eriului.

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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Sondajul din anul 19968 , a constat din practicarea a două secţiuni, în zona cea mai
înaltă a terasei, şi implicit a sitului, din punctul"Drurnul Tireamului", şi care se află la 40 m
est de şosea, perpendiclar pe aceasta. Cele două secţiuni: S 1, de 10 x 1 m, orientată E-V
spre baza terasei, şi S II, de aceleaşi dimensiuni, orientată N-S, au fost dispuse
perpendicular una pe alta, la o distanţă de 2 m.
Stratigrafia verticală, din ambele secţiuni a pus în evidenţă existenţa unui singur
strat de cultură, de culoare neagră-cenuşie în grosime şi consistenţă veriabilă de 25-35 cm,
care se află imediat sub stratul vegetal (fig. 1/c, d), urmează un strat de sol roşcat, steril
arheologic, apoi solul viu argilă galbenă cu congreţiuni calcaroase.
În S 1 s-au profitat două gropi de mici dimensiuni, de fapt nişte albieri pronunţate
diforme, care au apărut numai în profilul şi jumătatea sudică a secţiunii (nenumerotate) şi
care conţin chirpici, în calupuri mari şi mărunt, precum şi fragmente ceramice în cantitate şi
concentraţie mai mare decât în stratul de cultură, ce de altfel este destul de sărac din punct
de vedere arheologic (fig. 1/c şi fig. 2-5).
În S II s-au remarcat urmele unei locuinţe ce se adânceşte puţin, de mari
dimensiuni (peste 6 m lungime), clar delimitată faţă de stratul de cultură, în ambele profite
ale secţiunii, şi care nu a fost dezvelită (fig. 1/d). În umplutura acestei locuinţe surprinse
parţial, au fost descoperite cele mai semnificative şi mai numeroase materiale arheologice
(fig. 5-1 0).
Cu ocazia sondajului a fost descoperit un bogat material arheologic constând din:
ceramică, găsită în marea majoritate fragmentară, dar într-o cantitate apreciabilă, puţine
microlite din obsidiană şi silex şi oase de animale, provenind în special de la bovidee, în
general păstrate fragmentar, precum şi bucăţi de chirpici în calupuri mari şi mărunt.
Ceramica reprezintă cea mai bogată şi semnificativă categorie, dintre materialele
arheologice descoperite. Are, în general, culori închise: negru, brun, cenuşiu şi mai rar
culoare roşiatică şi gălbuie. Predomină specia fină şi intermediară (cea. 60 %) - în funcţie
de frecvenţa tipurilor ceramice. Arderea este bună, amestecul pastei, cu puţine excepţii, este
omogen, degresantul folosit fiind, în exclusivitate, nisipul fin, uneori cu paiete de mică.
Netezirea este bună şi îngrijit executată iar ceramica fină este în majoritate şi angobată şi
lustruită. această specie prezentând un aspect metalic-lucitor. Mai multe fragmente de vase
prezintă urme evidente de ardere suplimentară.
Deşi materialul ceramic descoperit este destul de fragmentar, se pot reconstitui cu
uşurinţă majoritatea tipurilor de vase specifice culturii Tiszapolgâr. Fără a analiza detaliat
fiecare tip cu variantele şi subvariantele sale 9 şi cu analogii mai apropiate sau din restul
arealului culturii, menţionăm principalele forme de vase, descoperite în aşezarea de la
Vezendiu:
• Vezi nota 2 supra.
Tipologia culturii Tiszapolgâr, realizată pe baza descoperirilor din necropola de la Basatanya (I. Bognâr-Kutziân,
The Copper Age cemetery ofTiszapo/gar- Basatanya, Budapest, 1963, pl. CXXIII-CXXXXI) completată în 1972,
prin publicarea monigrafică a culturii (idem, The Early Copper Age. Tiszapolgar Cu/ture in the Carpathian bas in,
Budapest, 1972, p. 120, fig. 22; p. 125, fig. 23; p. 127, fig. 24 şi p. 130, fig. 25). Această tipologie este operantă şi
astăzi, fiind folosită de majoritatea cercetătorilor care s-au ocupat de amintita cultură: Gh. Lazarovici, ActaMN,
XX, 1983, p. 3-31; S. Dumitraşcu, Banatica, 3, 1975, p. 25-31; D. Ignat, Crisia, ni, 1973, p. 19; ibidem, V, 1975,
p. 11-14; ibidem, Vl, 1976, p. 13-14; idem, ActaMN, XIV, 1977, p. 16-20; idem, Crisia, XII, 1982, p. 19-28;
ibidem, XVlll, 1988, p. 325-337; C. Kacso, Sa tu Mare St.Com., 1, 1969, p. 52-54; E. Lako, ActaMP, IV, 1980, p.
31-34; ibidem, V, 1981, p. 37-119; E. Pădureanu, Banatica, 2, 1973, p. 399-401; idem, Ziridava, X, 1978, p. 3338; idem, Crisia, XV, 1985, p. 27-51; A.S. Luca, Crisia, XV, 1985, p. 279-290; idem, Banatica, 8, 1985, p. 457463; idem, Tibiscum, Vlll, 1993, p. 27-33; Z. Kalmar, ActaMN, XVli!XIX, 1980-1982, p. 393-416, 305-320, 247252; idem, ActaMP. Vlll, 1984, p. 105-1 09; M. Gumă, R. Petrovsky, Tibiscus, 5, 1979, p. 97-114; A. Oprinescu,
Banaticu, 6. 1981. p. 43-50; N. Vlassa, Neo/iticu/ Transilvaniei. 1976, p. 142-160.

9
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-pahar (tipul A): fig. 8/4
-vase de tip "ghiveci de flori" (C): fig. 2/3 şi 4/1-4
- oale cu şi fără picior (D şi H): fig. 2/1; 6/5.11; 7/2 şi 8/1
- borcane (R): fig. 5/6 şi 1OII
- vase de bucătărie (G): fig. 8/6
- bo1uri cu picior (H): fig. 5/4, 7
- pocale (1): fig. 3/5 şi 5/8
- castroane (K): fig. 3/1
- cupe (L): fig. 3/5 şi 9/8
- vase globulare (N): fig. 6/9 şi 9/3,6 şi 10/8
- vase miniaturale (R): fig. 9/5 şi 10/2
-suporturi de vas cu picior (H 3.): fig. 10/4, 7
- picioare înalte de vase, provenind de la diferite tipuri, cu perforaţii rotunde şi
ovale: fig. 2/5,1 O; 3/6; 4/5; 614; 717 şi 917
Ornamentaţia cerarnicii Tiszapolgăr este considerată sărăcăcioasă şi rigidă 10
datorită numărului mic de elemente ornamentale, în speţă: proeminenţele-cioc, perforaţii1e
şi impresiunile.
Impresiunile sunt destul de bine reprezentate pe cerarnica descoperită la
Vezendiu. Au forme rotunde şi ovale şi dimensiuni ce se găsesc în concordanţă cu mărimea
recipientelor. Au fost executate cu un obiect din os sau lemn şi mai rar "cu trestia" (fig.
2/9). Sunt aranjate în linii simple (fig. 8/6) sau duble (fig. 2/1; 5/5; 617 şi 10/8), dispuse de
obicei oblic pe corpul vaselor. Un alt mod de dispunere a impresiunilor pe cerarnica
Tiszapolgăr de la Vezendiu este în grupuri: de câte două (fig. 2/6,9; 811; 9/2,7), de câte trei,
dispuse în triunghi (fig. 2/5; 4/14; 5/8; 9/1,6,8 şi 10/6) sau mai multe, dispuse în romburi
(fig. 517 şi 10/1,4, 7). Un alt model de impresiune sunt alveolele, cu diametru! mai mare de
un centimetru, realizate prin rotirea completă cu degetul mare, în pasta încă moale, ce
produce şi curbarea în interior al vasului. Acest tip de omamentaţie se găseşte numai pe
vase de culori închise, confecţionate din pastă fină, totdeauna cu angobă lustruită. Alveolele
mari, ca tip de ornament, nu se regăseşte niciunde în arelalul culturii Tiszapolgăr, find
specific numai descoperirilor din jurul Careiului 11 , şi numai în faza B a menţionatei culturi
(fig. 4/6), fiind în acelaşi timp şi un element facil de datare.
Perforaţiile, apar fără excepţie, în picioarele vaselor, au formă rotundă sau ovală,
diametrullor fiind proporţional cu dimensiunile recipientelor (fig. 2/5,10; 3/6; 4/5; 511; 717
şi 817).
Incrustaţia cu pastă albă, procedeu omarnental foarte rar întâlnit în zona noastră,
apare pe un singur fragment de vas bombat, descoperit în S. II (L. 1), şi constă în urnplerea
impresiunilor de pe suprafaţa vasului cu o substanţă albă (fig. 10/8). Incrustaţia este
specifică numai grupului Tiszaug 12 , ce se află în extremitatea sud-vestică a arealului culturii
Tiszapolgăr, şi numai în faza finală a acesteia 13 , constituind şi ea un element sigur de datare.

Ornamentele plastice:
- proemineţele-cioc, perforate total sau semiperforate, reprezintă ornamentul cel mai
caracteristic al culturii. Au forme ascuţite sau mai aplatizate şi mărimi foarte diverse, în
1. Bognăr-Kutziăn, The Early ... , p. 133
La Carei-"Cozard" pe trei vase şi Dindeşti-"Cetate", pe unul. Material arheologic ir ·rlit. Muzeul Carei.
12
• 1. Bognâr-Kutziăn, op. cit., p. 176-178.
"Ibidem.
10
11
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funcţie de dimensiunile vasului pe care sunt aplicate. Cele cu perforaţie orizontală au şi un
rol practic, folosind ca suport pentru suspendare 14 , iar cele neperforate ca de altfel şi butonii
simplii au rol de suport sau sunt aplicaţi din considerente statice şi de balans, pentru
stabilitatea vaselor 15 (fig. 2/4,6-8; 3/2,5,8; 4/8-9,12; 5/4,6-10; 6/1,3,6,11; 7/1-2,5; 8/1-2,4,6;
911,3-4,11-13 şi 10/1,3-5).
Butonii simplii (fig. 4/13; 7/6; 8/5 şi 10/8), cei plaţi sau în formă de pastilă (fig.
5/2 şi 6/5) şi gurguiele sau umflăturile rotunde (fig. 2/9 şi 6/9) completează acest tip de
ornamente, ca de altfel şi butonii alungiţi, dispuşi vertical pe, şi sub, buza vaselor (fig. 3/34; 8/8).
Un ornament plastic destul de rar întâlnit pe ceramica culturii Tiszapolgăr, îl
reprezintă torţile în bandă, găsit pe un singur fragment la Vezendiu (fig. 6/2).
Dacă la aceste tipuri de ornamente menţionăm şi barbotina stropită16 , care se
desprinde foarte uşor împreună cu angoba, găsită pe un fragment de castron de dimensiuni
mari (fig. 311) şi care a fost descoperit în stratul de cultură din S.l, avem întreg registrul
ornamental al ceramicii descoperite în situl Tiszapolgăr de la Vezendiu.
Dintre obiectele din lut ars mai menţionăm un fragment de fusaiolă confecţionată
dintr-un fragment ceramic ce era ornamentat cu trei impresiuni rotunde. Are o formă planconvexă cu marginile bine şlefuite (fig. 5/3) şi a fost găsită în stratul de cultură din S. 1.
Dintre obiectele din piatră amintim un percutor din andezit, destul de superficial
şlefuit (fig. 4110) şi o lamă fragmentară din obsidiană (fig. 4/7) şi una silex (neilustf"dtă),
lucru destul de frapant, întrucât aceste tipuri de artefacte abundă în siturile Tiszapolgăr 17 •
Nu a fost găsit nici un obiect din aramă.
Trebuie să menţionăm şi un fragment de vas aparţinând culturii Baden, găsit în
stratul vegetal, deranjat de lucrările agricole, fără context sau alte asocieri de materiale
arheologice. Acelaşi lucru apare la Carei-"Cozard" 18 , iar în mai multe aşezări Tiszapolgăr
din vestul şi nord-vestul României 19, tot fără context sigur, fragmente ceramice aparţinând
culturii Coţofeni.
Pe baza observaţiilor arheologice din timpul săpăturii, a stratigrafiei orizontale şi
verticale a aşezării şi a analizei artefactelor descoperite, în special a ceramicii, situ) de la
Vezendiu-"Drumul Tireamului" se datează în eneoliticul timpuriu, şi aparţine culturii
Tiszapolgăr, faza evoluată, B.
Explicaţia

figurilor :
Fig. 1/a-b-Vezentiu "Drumul Tireamului; 1/c=S.I; 1d=S.II.
Fig. 2/1-5-Ceramica din S.l; fig. 2/5-10, Ceramica din S.II
Fig. 311 Castron (S.I.); 2-8. Ceramica din S.II
Fig. 417 Fragment din obsidiană; 10-percutor din andezit; 1-6; 8-14; Fragmente ceramice.
Fig. 5/3 Fusaiolă fragmentară (S.I.); 1-2; 4-10 Fragmente ceramice.
Fig. 6/1-11 Fragmente de vase Tiszapolgăr, faza evoluată-B.
Fig. 7/1-8 Fragmente ceramice
14

P. Patay,Jahr. mitt. Vorges., 60, 1976, p. 365-372
• 1. Bognăr-Kutziăn, The Copper••• , p. 305.
16 Este intâlnită destul de rar şi numai in arealul estic al culturii Tiszapolgâr. Dăbâca (cf. N. Vlassa, op. cit., p.
154) şi Giliiu (cf. Z. Kalmar, ActaMN, XVIII, 1981, p. 307.
17
• 1. Bognâr-Kutziăn, op. cit., p. 318-327.
11
• Săpătură 1991, N. Iercoşan, Material inedit, Muzeul Carei.
19
în şapte sitmi: Apa (SM), Dud (AR), Pericei, Răstolţu Deşert (SJ), Sebiş, Sintea Mică (AR) şi Unimăt (SM). La
acestea se adaugă Homorodul de Sus-"Lunca", unde numărul fragmenlelor Coţofeni este mult mai mare. Material
inedit, Muzeul judeţean Sa tu Mare.
15
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Fig. 8/1-8 Fragmente ceramice
Fig. 911-13 Fragmente ceramice
Fig. 1011-8 Fragmente ceramice,

eneolitictl timpurie de la Vezendiu

culturaTiszapolgăr,
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faza evoluată-B.

L'ETABLISSEMENT ENEOLITHIQUE ANCIEN DU VEZENDIU
(DEP. SATU MARE)
(Resume)
L'auteur presente les resu/tats pretiminaires du sondage archeologique effectue en
1996 dans la point "Drumul Tireamului" du Vezendiu (departement Satu Mare).
Les deux sections S.l. et S.II chacun avant 1O x 1 metre situees
perpendiculairement au centre du site ont mises en valeur /'existence d'une seule couche de
cu/ture avec un seul niveau chronologique.
On n'a pas ete decouvert des ensembles archeo/ogiques fermes, l'exception d'une
habitation (L J trouve en S.II et qui n'a pas ete decouverte completement.
Sur la base du materiei archeologique decouvert, specialment de la ceramique et
des observations stratigraphiques, le site peut-etre date /'eneolithique ancien, la cu/ture
Tiszapo/gar, la phase evoluee, B.

a

Illus trations:
Fig. 1/a-b-Vezentiu "Drumul Tireamului; 1/c=S.I; 1d=S.II.
Fig. 211-5 Les ceramiques- S.I.; 215-10, les ceramiques (S.IJ.)
Fig. 311, soupiere (S.l.); 2-8 les ceramiques (S.IJ.)
Fig. 417 fragment d'obsidian; 10 percuteur d'andesit 1-6; 8-14; fragmentes des ceramiques
Fig. 513 fragment de fosseau S.I.; 1-2; 4-1 O; fragmentes des ceramiques
Fig. 611-11 Fragmentes des ceramiques
Fig. 711-8 Fragmentes des ceramiques
Fig. 811-8 Fragmentes des ceramiques
Fig. 911-13 Fragmentes des ceramiques
Fig. 1OI1-8 Fragmentes des ceramiques
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Descoperiri arheologice În perimetrul localităţii Valea Vinului
Speranţa

Pop
Alin Pop

Lucrarea de faţă tratează două descoperiri arheologice situate în perimetrul
Valea Vinului, menţionată documentar în anul 1399 (Suciu, 1967, p. 234), unde
au apărut urme de locuire din diferite epoci.
A. Cu prilejul unor cercetări de teren efectuate cu ani în urmă de către Pop Alin, profesor de
istorie Ia Şcoala Generală Lipău, au apărut în partea de sud-vest a localităţii, pe valea
Lipăuţului, între localităţile Măriuş şi Sâi (vezi harta), mai multe fragmente ceramice din
diferite perioade. Facem precizarea că ele au fost scoase la iveală din albia pârâului Lipău,
precum şi din profilul malului. Menţionăm că, fără excepţie, toate fragmentele ceramice au
un grad ridicat de corodare. La sud de localitate, Ia poalele Dealurilor Codrului, pe valea
pârâului Lipău, Ia circa 2 km de sat, se află urme de locuire din următoarele epoci:
1. Epoca bronzului
- fragmente provenind de Ia vase de provizii cu buza puternic profilată în exterior, culoare
gălbuie, cu pastă destul de bine frământată, ca degresant folosindu-se nisip (pl. 1 fig. 1);
-fragment dintr-o ceaşcă ornamentată prin tehnica inciziei-exciziei în linii meandrate, cu
"dinţi de lup" pe buză, uşor evazată (pl. II , fig. 3), lucrată dintr-o pastă fmă, de culoare
negricioasă, precum şi un fragment ornamentat cu triunghiuri incizate (pl. Il, fig. 4). În
această categorie includem şi un fragment cu toartă ascuţită, din pastă de culoare cenuşie
negricioasă (pl. II, fig. 5);
-fragment de vas cu pereţi subţiri, cu buza ornamentată cu un şir de incizii oblice (pl. Il, fig.
6);
- fragmente provenind de la ceramica de uz comun, unele ornamentale cu butoni-apucători
(pl. 1, fig.2) şi striuri, de culoare cărămizie până Ia gălbui, degresate cu pietriş mărunt (pl.
III, fig. 7, 8; pl. IV, fig.lO, ll ); fragment de fund de oală, de culoare cărămizie-brună, cu
cioburi pisate în pastă (pl. IV, fig.12);
-fragment "căţel de foc", prezentând urme de ardere secundară, precum şi o impresiune în
partea superioară;
-silex retuşat de culoare maronie (răzuitor?)
- două mărgele tubulare de lut, de culoare negricioasă (pl. III , fig. 9), necunoscute din
literatura de specialitate din zonă.
Materialele arheologice mai sus prezentate le încadrărn în cultura Suciu de Sus,
faza Culciu Mare, cu analogii la Culciu Mare, Culciu Mic, Medieşul Aurit (Bader, 1972, p.
509-535 ; Bader, 1978, p. 196-203 ).
2. Cultura Gava
S-a descoperit un număr de trei fragmente. Primul reprezintă un perete de vas cu
grosimea de circa 1 cm, este de culoare neagră, prezintă caneluri verticale late iar ca
degresant s-a utilizat nisip şi pietricele. Al doilea fragment este de culoare cărămizie, pasta
e degresată cu nisip şi pietriş şi prezintă caneluri oblice late. Ultimul fragment este
reprezentat de o proeminenţă conică din peretele unui vas, pasta e de culoare neagră, iar ca
degresant s-a folosit nisip fin.
3. Epoca romană
-fragment de farfurioară cu fund inelar, lucrată dintr-o pastă foarte fmă, de culoare
cărămizie (pl. V, fig. 13);
localităţii
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-fragment fund inelar, provenind de la un vas lucrat din

pastă degresată

cu nisip, de culoare

cenuşie deschisă;

-fragment buză, uşor evazată, culoare cărămizie, puternic degresată cu nisip şi pietriş
mărunt, are un aspect zgrunţuros (pl. V, fig.14);
-fragment dintr-un vas de culoare cenuşie-negricioasă, cu aspect zgrunţuros, buza prezintă o
uşoară canelură pe mijloc. Aceste din urmă fragmente amintesc de ceramica romană
provincială. (pentru analogii într-o zonă foarte apropiată, vezi Dumitraşcu, 1971, p. 669683 ).
B. Cu ocazia exploatării nisipului, lângă Someş, (vezi harta) în zona denumită "Balastieră"
au fost găsite, în perioada anilor 1987-1988, mai multe fragmente de vase lucrate cu roata
şi cu mâna. Unele dintre ele aparţin epocii bronzului (două fragmente), şi anume:
-fragment din peretele unei oale cu gât înalt şi buza evazată; este lucrat dintr-o pastă
grosieră, de culoare cenuşie-negricioasă, având ca degresant nisip şi pietricele;
- fund oală,lucrat din pastă grosieră de culoare cărămizie, degresată cu nisip şi pietricele, cu
urme de ardere secundară;
S-au mai găsit patru fragmente din vase diferite, de culoare gri şi cenuşie
negricioasă, lucrate cu roata şi cu mâna, şi anume: un fund de vas lucrat la roată, de culoare
gri; o toartă de amforetă, de culoare gri deschis, cu o canelură pe mijloc, degresată cu nisip;
două buze, una uşor evazată, cealaltă prezintă un orificiu la circa un cm de buză. Din punct
de vedere cronologic, aceste materiale se încadrează în perioada secolelor III-IV.
Deoarece nu s-au efectuat săpături arheologice, nici măcar sondaje de verificare,
datările se încadrează în limite cronologice mai largi. Atât vestigiile de la Valea Lipăului,
cât şi cele de la Someş-"Balastieră" sunt semnalări importante, deoarece zona este mai puţin
cercetată sub aspect arheologic.

Bibliografie
Bader T.
1972 -Cultura Suciu de Sus în nord-vestul României, în SCIV, 4.
1978 - Epoca bronzului în nord-vestul României, Bucureşti.
Dumitraşcu S.
1971 - O locuinţă descoperită în staţiunea arheologică Şuculeu de la Medieşul Aurit, în
Apulum, X, 1972.
Suciu C.
1967 - Dicţionar istoric allocalităţilor din Transilvania.

Archaeological Discoveries in the Neighbourhood of Valea Vinului Locality
(Summary)
This work presents two archeo/ogical discoveries situated in the neighbourhood of
Valea Vinului, where it came out vestiges ofinhabitancefrom different ages.
A. On the valley of river Lipăuţ it came out pottery from bronze age, (Suciu de Sus cu/ture),
Gava cu/ture, Roman epoch.
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B. Near the river Someş, in the place named "Balastierd" (Ballast-pit) were found, during
1987-1988, pottery fragments made with hand and with the potter wheel. Some ofthem are
belonging to Bronze age, but also to Roman epoch (III-rd- IV-th century A.D.).
Both vestiges are important, because the area is less researched from
archaeological point ofview
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Precizări

cu privire la descoperirile de bronzuri din

Maramureş

Carol Kacs6

Depresiunea Maramureşului este o unitate geografică clar individualizată, extinsă
la nord de cursul superior al Tisei, între Munţii Maramureşului, Masivul Rodnei şi
Munţii Ţibleş, Gutîi şi Oaş. Această regiune a atras atenţia cercetării arheologice preistorice
mai ales prin numărul mare de descoperiri de bronzuri şi de aur, dintre care primele
consemnate în literatură au apărut încă la sf'arşitul secolului al XVIII-lea.
Cunoaşterea produselor metalurgice de aici şi a fenomenului legat implicit de
acestea, cel al depozitelor de bronzuri şi al tezaurelor de aur, surse de informaţii
primordiale pentru o perioadă de timp îndelungată, despre care datele arheologice de altă
natură sunt încă extrem de puţine, poate fi realizată doar parţial, dacă nu se are în vedere
ansamblul descoperirilor. Reconstituirea acestui ansamblu întâmpină însă numeroase
dificultăţi, din cauza lipsei de informaţii cu privire mai ales la descoperirile mai vechi,
respectiv din cauza caracterului lacunar sau uneori chiar contradictoriu al acestor
la sud

şi

informaţii.

Unele dintre descoperiri s-au pierdut în întregime, singura informaţie de care
dispunem este cea a apariţiei lor, la un moment dat, pe teritoriul uneia sau alteia dintre
localităţile maramureşene. Este vorba de depozitul descoperit în 1872 Ia Sarasău, în punctul
de hotar Vaskapu (Poarta de Fier), care a avut în compoziţie un număr mare de obiecte 1, de
depozitul de la Rahov, cu conţinut neprecizat, descoperit înainte de 1928, an în care apare
pentru prima dată menţionaf, şi de depozitul de mari dimensiuni de la Rozavlea, ieşit la
iveală în 1935 şi dispărut fără urme 3 .
Există şi alte depozite, despre care informaţiile sunt sumare, astfel că este
imposibilă stabilirea conţinutului lor, chiar dacă sunt menţionate unele dintre piesele pe
care le-au avut în compoziţie. Despre depozitul de la Strâmtura, găsit în 1855, se
consemnează doar că era format din fragmente de diverse obiecte de bronz şi de o masă
topită de astfel de obiecte\ despre depozitul de la Rona de Jos, descoperit în 1872, că avea
în compoziţie mai multe brăţări 5 , despre depozitul de la Sârbi, apărut în 191 O, că era alcătuit
din seceri, vârfuri de lance, fragmente de purnnal sau spadă6 • Din depozitul de la
Câmpulung la Tisa, ieşit la iveală în 1870 cu ocazia construirii căii ferate, se pare cel mai
numeros din Maramureş, întrucât piesele ce i-au aparţinut "au umplut o întreagă căruţă"7 ,
nu a ajuns în colecţia Liceului reformat din Sighetu Marmaţiei decât o singură piesă - un

1

Mihâlyi 1900, 139, nota 5.
Pastemak 1928, 171, Nr. 32; Bemjakovi{: 1960, 367, Nr. 114.
1
Roska 1942,239, Nr. 59; Petrescu-Dîmbovi!a1977, 150; idem 1978, 153, Nr. 303.
4
Mihâlyi 1900, 153, nota 2.
5
Mihălyi Manuscris, 18 şi 22.
" Nistor, Vulpe 1969, nota 30.
7
Mihâlyi Manuscris, 14; Kacs6 1980, 300.
2

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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vârf de lance - care a fost menţionat sau ilustrat de mai multe ori 8 , fără a fi însă precizată fie
localitatea sa de descoperire, fie apartenenţa sa la un depozit9 . Din păcate, chiar câteva
descoperiri recente sunt într-o situaţie asemănătoare. Din depozitul de la Săcel, descoperit
în 1968 în apropiere de pârâul Valea Largă, n-a fost salvat decît un topor cu ceafa
prelungită 10 , iar depozitul de la Kere~i. deşi găsit în 1986, este pierdut, fiind totuşi
consemnat faptul că era format din trei brăţări 11 •
Câteva dintre descoperiri au precizat doar ţinutul de provenienţă - Maramureş fără a fi cunoscute localităţile lor de descoperire. Caracterul acestor descoperiri nu poate fi
stabilit cu certitudine, am considerat totuşi că ele aparţin categoriei depozitelor, având în
vedere indicaţia că piesele ce le pot fi atribuite au acelaşi an de descoperire şi au ajuns şi în
aceleaşi colecţii. Am denumit aceste depozite: Maramureş 1, II, III şi IV. Depozitul
Maramureş 1, format din trei piese, a fost descoperit în 1783 şi a ajuns în colecţia Colegiului
reformat din Pre~ov 12 • Teritoriul de descoperire al acestui depozit stă totuşi sub un oarecare
semn de întrebare, întrucât sursa primară de informaţie afirmă că locul de descoperire s-ar fi
aflat pe malul Someşului. Depozitul Maramureş II are în compoziţie cinci piese, despre care
se precizează că au fost descoperite în 1842 şi au ajuns în colecţia Colegiului reformat din
Debrecen 13 . Cele zece brăţări găsite împreună, achiziţionate de T. Lehoczky la 2-3
septembrie 1883, formează depozitul Maramureş III 14 , iar depozitului Maramureş IV îi
aparţin cele două vârfuri de lance cu patina identică, achiziţionate de Muzeul Naţional din
Budapesta în 1946 15 • În mod aproape cert, cele două piese provin dintr-un depozit mai
mare.

Pare destul de probabil că tot unor depozite le-au aparţinut cele trei piese - un celt,
o brăţară şi o bară de bronz, care au fost găsite în 1863 la Sarasău 16 , respectiv cele trei
topoare achiziţionate în ziua de 15 februarie 1896 de către T. Lehoczky la Sighetu
Marmaţici 17 • În ceea ce priveşte ultima descoperire, colecţionarul din Munkâcs n-a precizat
localitatea unde au fost găsite topoarele, din acest motiv doar provenienţa lor din
Maramureş pare ~ igură, nu şi apariţia lor la Sighetu Marmaţiei, fapt totuşi posibil, având în
• ArchEn 10, 1876,294: Magyarorvosok 1878, 164; Hampell880, 44; idem 1886 a, pl. 27, 4; idem 1886 b, pl. 27,
4; idem 1892, 59; Pulszky 1897, pl. 51, 4; Pasternak 1928, 167, Nr. 17; Roska 1942,109 sq., nr. 66; Mozsolics
1973, 183.
9
Apartenenta sa la depozitul din 1870 a putut fi stabilită pe baza manuscrisului lui Mihălyi (Mihălyi Manuscris,
14).
10
Kacs6 1977 b, 29, fig. 3.
11
Kacs6 1995 a, 14.
12
Hampel 1880, 65 sq.; Kacs6 1995 a, 14 sq.
11
Hampell892, 86; Roska 1942, 171, nr. 141; Kacs6.1995 a, 15, fig. 2, 1-3.
14
Lehoczky 1892, 159; idem Manuscris 1, 44; Kacs6 1995 a, 15.
" Kacs6 1995 a, 15, fig. 2, 5-6.
16
ArchEn 10, 1876, 294; Magyarorvosok 1878, 165; Hampel 1886 a, 98; idem 1892, 87 şi 137; Kacs6 1977 a,
135, fig. 1, 8 şi fig. 4,2; idem 1995 a, 21 sq. În manuscrisul lui Mihălyi (Mihălyi Manuscris, 15 şi 22) atât brătara
cât şi bara sunt men~onate ca descoperite in 1870. Este evident că autorul greşeşte atunci când precizeaza anul de
descoperire, întrucât tot el spune, ca de altfel şi Hampel, că bara de la Sarasău a figurat in expozi~a universală de
la Paris din 1867.
17
Lehoczky 1912, 32; idem Manuscris Il, 64 sq.; Jankovich 1931, pl. 6, 17. 22; Nestor 1932, 128; Kacs6 1995 a,
17, fig. 3, 1-2

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Precizări

cu privire la descoperirile de bronz din

Maramureş

47

vedere că ele au fost cumpărate în această localitate. Un alt depozit ce provine, probabil, de
la Sighetu Marmaţiei, format dintr-un topor, un vârf de lance şi cinci brăţări, a fost
achiziţionat de· Muzeul Comitatului Maramureş în decembrie 1902 de la Mihă1y Binder,
locuitor al oraşului de pe Iza 18 •
Descoperirile din Maramureş despre care au fost publicate datele cele mai
contradictorii în literatura mai veche sau mai recentă sunt ,:;ele ce au apărut la Călineşti în
deceniul al şaptelea al secolului al XIX-lea.
Primele informaţii cu privire la aceste descoperiri sunt cuprinse în scrisoarea lui 1.
Mihălyi către F. Romer, inserată de acesta în studiul său despre tezaurul de aur de la
Sarasău 19 . În scrisoare, pe lângă informaţiile cu privire la localitatea Sarasău, documentele
referitoare la ea, datele despre biserica de piatră din secolul al XIV-lea şi descrierea
cqndiţiilor de descoperire a tezaurului, se specifică că în 1862, pe proprietatea lui J. Jurka,
plugul a scos la iveală mai multe "obiecte de cupru roşu", unele asemănătoare celor din
tezaur. În 1869 se menţionează pentru prima dată descoperirea Ia Călineşti, tot pe
proprietatea lui J. Jurka, a unei spade de bronz întregi 20 . Într-unul din inventarele publicate
ale expoziţiei din 1876 de la Sighetu Marmaţiei, organizată cu prilejul unei reuniuni
ştiinţifice a medicilor şi cercetătorilor naturii, se specifică că de la Călineşti au fost expuse
aici de către 1. Mihălyi o spadă de bronz, iar de către Liceul reformat din Sighetu Marmaţiei
două celturi, două seceri, dintre care una întreagă, 12 brăţări şi o bucată de bronz brue'.
Într-un alt inventar, publicat cu acest prilej, este menţionat acelaşi număr de piese, în loc de
seceri se vorbeşte însă de două cuţite în formă de seceră, iar în loc de bucata de bronz brut
de o bară de bronz22 . În acelaşi an - 1876 - în lucrarea lui C. Gooss, spada de la Călineşti
apare ca o descoperire izolată23 • Aceeaşi spadă este amintită şi de Gr. Tocilescu24 . Date
relevante cu privire Ia descoperirile de la Călineşti se găsesc în studiul lui 1. Mihălyi despre
preistoria Maramureşului, scris, se pare, în 1883 şi rămas in manuscris 2s. Sunt menţionate
ca provenite din această localitate o spadă lungă de 56 cm, descoperită în jurul anului 1865,
în partea de sus a satului, precum şi celturi, dintre care două se aflau în colecţia Liceului
reformat din Sighetu Marmaţiei, patru centuri, dintre care două, aproape intacte, erau
depuse în aceeaşi colecţie, cea mai mare având lungimea de 97 cm, lăţimea de 9,6 cm, la
ambele capete câte un cârlig, iar de la acestea, la o distanţă de 17-28 cm, câte trei orificii, în
care se potriveau cârligele, două seceri, dintre care una întreagă, doar cu tăişul uzat, mai
mici decât cele actuale, cu partea inferioară plată şi partea superioară prevăzută cu două
nervuri, ambele în colecţia Liceului reformat, o turtă de bronz în greutate de 1 kg, 12
18

M(Jzeumi Evkonyv 1905,78 ff. Piesele au fost înregistrate sub numerele 139-145. Soarta lor ulterioară nu este

cunoscută.
19

Romer 1865,38 sq.
ArchErt 1, 1869, 268.
Magyarorvosok 1878, 164 sq.
22
ArchErt 1O, 1876, 294.
23
Gooss 1876, 468.
24
Tocilescu 1880,439.
25 Data este consemnata in Muzeumi Evkonyv 1905, IV. 66. Manuscrisul, aflat in prezent la Direcţia judeţeană
Maramureş a Arhivelor Naţionale, Baia Mare (Fond Dr. Ioan Mihâ1yi de Apşa, nr. 470 -doc. nr. 16/1878), este de
fapt o copie, care cuprinde insa şi câteva insemnari, respectiv completări oiografe ale lui Mihălyi.
2
"
21
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brăţări,

unele cu secţiunea pătrată, altele cu secţiunea rotundă, ornamentate cu crestături sau
grupuri de incizii, cu diametru! de 7-8 cm, dar şi două cu diametru! de 11,5 cm, în
proprietatea amintitului liceu26 • În inventarele mai sus-meniionate ale expoziţiei din 1876,
centurile din colecţia Liceului reformat sunt înşirate ca provenite de la Câmpulung la Tisa27 .
J. Hampel descrie următoarele piese de la Călineşti: a. centură din placă subţire,
neornamentată, capetele semicirculare, prevăzute cu câte un cârlig, patru orificii şi o
crăpătură longitudinală, în mai multe locuri deteriorată, lung. 1 m, lăţ. max. 9,6 cm, lăţ.
înspre capete 8,5 cm; b. centură din placă subţire, neornamentată, cu capetele lipsă, patru
orificii, deteriorată înspre una dintre margini, lung. 78 cm, lăţ. 7,2-9,0 cm; c. două brăţări cu
secţiunea pătrată, capetele boante, la una apropiate, la cealaltă suprapuse, diam. interior 6
cm şi 6,5 cm, gros. max. a barei 1 cm; d. două brăţări cu secţiunea rotundă, capetele boante,
apropiate, ornamentate cu crestături uşor oblice, diam. interior 6 cm şi 6,5 cm, gros. max. a
barei O, 7 cm şi 0,8 cm; e. brăţară cu secţiunea rotundă, capetele boante, ornamentate cu
crestături dispuse pe grupuri, diam. interior 6,4 cm, gros. max. a barei 0,7 cm; f. brăţară cu
secţiunea rotundă, capetele boante, suprapuse, ornamentată pe toată lungimea barei cu
incizii transversale, diam. interior 6 cm, gros. max. a barei 1 cm; g. două brăţări cu
secţiunea rotundă, capetele boante, apropiate, ornamentate cu incizii liniare, diam. interior
6,5 cm şi 6,1 cm, gros. max. a barei 1 cm; h. brăţară cu secţiunea rotundă, capetele boante,
apropiate, ornamentată cu incizii liniare, diam. interior 6,6 cm, gros. max. a barei 0,9 cm; i.
spadă de bronz cu lama în formă de frunză de crin şi mânerul terminat într-o cupă joasă,
prevăzută cu un buton, ornamentată pe lamă şi pe ambele feţe ale cupei, lung. 56 cm. J.
Hampel mai precizează că descoperirea, căreia îi mai aparţin, potrivit unor ştiri, încă trei
brăţări, a ieşit la iveală în 1863 sau 1865, pe un teren arabil şi că, în afara ultimei piese, ce
este în proprietatea lui 1. Mihălyi, toate celelate se găsesc Ia Liceul reformat din Sighetu
Marmaţiee 8 • După T. Lehoczky, depozitul găsit la Călineşti în 1863 conţinea centuri de
bronz, brăţări şi spade, iar piesele au ajuns în colecţiile lui 1. Mihălyi şi ale Liceului
reformat din Sip:hetu Marmaţiei 29 • J. Pasternak aminteşte descoperirile de la Călineşti,
citându-1 pe J. Hampel 30 , iar M. Roska vorbeşte, într-o lucrare din 1932, de aceeaşi
descoperire ca de o dovadă, alături de tezaurul de aur de la Sarasău, a pătrunderii în
Maramureş a unor importuri din Italia, fhră a menţiona însă vreun obiect de aici drept
argument pentru această concluzie31 . În repertoriul apărut în 1942, acelaşi autor afirmă că
din depozitul de bronzuri de la Călineşti, descoperit în 1863 sau 1865, au ajuns în colecţia
Mihălyi din Sighetu Marmaţiei 9 brăţări, o spadă cu cupă la mâner, lung. 55,2 cm, o bară de
bronz, două cuţite, descoperirea conţinând încă, se pare, trei brăţări, dar şi că cele două
centuri descrise de J. Hampel provin de fapt de la Câmpulung la Tisa32 . K. Bernjakovic
20

Mihălyi

Manuscris, 10-11 (spada), 13 (celturile), 14-15 (centurile, secerile), 17 (turta).
ArchErt 10, 1876, 294; Magyarorvosok 1878, 164.
2
" Hampel 1886 a, 73; idem 1892, 31 sq.
211
Lehoczky 1892, 147.
30
Pastemak 1928, 174, nr. 18.
Jt Roska 1932, 544.
2
·' Roska 1942, 88, nr. 48. Tot aici, autorul spune că în 1929 el a vAzut doar spada şi o apArAtoare de braţ. În mod
cert, aceasta din urmA provine de la Delaia Cerkov (cf. Kacs6 1977a, 140, fig. 4, 1).
27
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ca localitate de descoperire a depozitului Kaliny, aflată la nord de Tisa, şi următoarea
o spadă cu cupă la mâner, două centuri omamentate şi cinci brăţări, prima
ajunsă în colecţia Mihălyi, celelalte în muzeul din Sighet, de unde au fost duse la Budapesta
şi Viena33 . M. Rusu enumeră depozitul de la Călineşti căruia îi atribuie şi spada, printre cele
ale grupului Moigrad-Tăuteu (Hallsatt B 1) 34, iar A. D. Alexandrescu descrie aceeaşi spadă
ca fiind în compoziţia unui depozie 5• Date consistente cu privire la descoperirile de Ia
Călineşti sunt comunicate de către M. Petrescu-Dîmboviţa în monografiile despre
depozitele de bronzuri din România36 . În comparaţie cu versiunea românească, în cea
germană apar mai multe date, din acest motiv rezum doar textul din această versiune. Se
afirmă aici că în 186311865 au apărut la Călineşti două depozite, care nu mai pot fi
reconstituite cu siguranţă, întrucât au ajuns în două colecţii. Spada nu aparţine depozitului
şi este, probabil, o descoperire izolată. Din depozit se aflau în colecţia Liceului reformat din
Sighet, în 1876, două celturi, două cuţite în formă de seceră, 12 brăţări şi o bară de bronz,
din care o parte, de exemplu brăţările, a ajuns mai târziu în colecţia Mihâlyi. Se inserează
apoi informaţii cu privire Ia descoperirile de la Călineşti, care ar fi fost furnizate de C.
Kacs6, potrivit cărora este posibil să provină de la Călineşti un al doilea depozit, format din
mai multe celturi, două seceri, patru plăci de centură, dintre care două aproape întregi, şi
cele primite de la M. Rusu, după care spada cu cupă la mâner, un "căzănel italie" şi două
celturi s-ar putea să provină dintr-o descoperire închisă (Ha B 1). În literatura citată este
menţionată, printre altele, lucrarea lui M. Roska din 1932, despre care se spune că ar fi
singura în care este amintit "căzănelul italie". 1. Chicideanu atribuie spada cu cupa la mâner
unui depozie 7, iar T. Bader consideră, totuşi cu un semn de întrebare, aceeaşi piesă ca o
descoperire izolată38 .
În legătură cu aceste descoperiri mi-am exprimat şi eu părerea în două ocazii.
Având în vedere că majoritatea surselor de informaţii înşiră doar piesele apărute la
Călineşti, fără a preciza caracterul lor, opinam la un moment dat că ar fi posibil ca brăţările
de aici să fi constituit un depozit de sine-stătăto~ 9 , iar în legătură cu spada cu cupă la mâner
scriam că pare puţin probabilă apartenenţa sa la aceeaşi descoperire cu restul obiectelor
cunoscute din această localitate, dar ea nu poate fi nici cu totul exclusă40 .
După cum rezultă din lungul excurs bibliografic, referitor la descoperirile de la
Călineşti au fost furnizate informaţii contradictorii în privinţa anului de apariţie a pieselor,
numărului şi felului acestora, şi au fost exprimate păreri divergente în legătură cu caracterul
lor.
În afară de 1. Mihâlyi, care indică ca an de descoperire 1862, celelalte surse
vorbesc de 1863 sau 1865, respectiv de o dată în jurul acestor ani. În privinţa numărului şi
compoziţie:

Bemjakovi~ 1960, 355. nr. 32.
Rusu 1963, 192, nota 44 şi 208, nr. 8.
35
Alexandrescu 1966, 173, nr. 43.
3
" Petrescu-Dîmbovita 1977, 87; idem 1978, 116, nr. 123.
17
Chicideanu 1983, Il, nota 4.
'" Bader 1991, 149.
w Kacs6, Mitrea 1976, nota 36.
.., Kacs6 1977 a, 138 sq.
33
34
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felului pieselor descoperite la Călineşti, sursa de informaţii de cea mai mare încredere este
manuscrisul istoricului maramureşean, confirmat în bună parte de datele comunicate de J.
Hampel. Pe baza acestora se poate conchide că la Călineşti au fost descoperite o spadă cu
cupă la mâner, mai multe celturi, două seceri, 12 brăţări (două dintre ele, cu diametrele de
Il ,5 cm, par a fi fost totuşi verigi de picior), patru plăci de centură, o turtă de bronz. Spada
a ajuns în colecţia Mihălyi, de aici la muzeul din Baia Mare (nr. inv. 202), de unde a fost
transferată, la ordin, la Bucureşti, astăzi aflându-se în colecţia Muzeului Naţional de Istorie
(nr. inv. 69 742). Două celturi, două seceri, nouă brăţări, două plăci de centură şi o turtă de
bronz au intrat în colecţia Liceului reformat din Sighetu Marmaţiei. Soarta lor, ca şi a
pieselor ce n-au fost achiziţionate pentru această colecţie, rămâne necunoscută. Cei mai
mulţi dintre autorii care s-au ocupat de aceste descoperiri le atribuie, în special pe baza
datelor lui J. Hampel, unui singur depozit. În sprijinul acestei atribuiri ar putea fi invocată şi
informaţia că piesele, inclusiv spada, au fost descoperite pe proprietatea lui J. Jurka.
Împotriva includerii spadei într-o descoperire comună cu celelalte piese de la Călineşti
pledează însă diferenţa cronologică dintre ele. Spada se încadrează în mod cert în perioada
Moigrad (Ha 8 1). Pentru datarea celorlalte piese, care aparţin cu certitudine, după cum ne
asigură 1. Mihălyi, unei dcoperiri unitare, avem la dispoziţie doar descrierea sumară a unora
dintre ele. Atât brăţările cu secţiunea pătrată, cât şi cele cu secţiunea rotundă, ornamentale,
sunt caracteristice mai ales perioadei Uriu (Reinecke BC - BD), dar nu lipsesc nici din
depozitele perioadei Suseni (Ha A). Este de remarcat că descoperirea de la Călineşti este
singura din Maramureş în care apar brăţări cu secţiunea pătrată, în schimb brăţările cu
secţiunea rotundă sunt prezente în numeroase depozite, unele formate exclusiv din această
categorie de podoabă. Secerile, probabil cu limbă la mâner, sunt, de asemenea,
caracteristice 1mbelor perioade, ca de altfel şi plăcile de centură, acestea din urmă fiind
totuşi mult m.. , numeroase în depozitele din Ha A42 . Pentru o încadrare mai precisă a
depozitului de la Călineşti hotărâtoare ar fi tipurile sau variantele de celturi cu care erau
asociate piec \! menţionate. Din păcate, tocmai despre ele lipsesc orice fel de informaţii
suplimentar~::. mtrucât în nici unul din depozitele de tip Uriu-Opălyi din Maramureş nu se
:--'"isesc plăc· le centură, pare totuşi mai probabilă datarea depozitului de la Călineşti în
··ioada Ha, •. aşa cum a fost inseriat şi de M. Petrescu-Dîmboviţa.
Concluzionând cele relatate despre descoperirile de bronzuri de la Călineşti
apărute în deceniul şapte al secolului al XIX-lea, se poate afirma că aici au ieşit la iveală, la
date apropiate, un depozit de bronzuri, din care o parte a pieselor a ajuns în colecţia
Liceului reformat din Sighetu Marmaţiei, şi o spadă de bronz, care a fost achiziţionată de 1.
Mihălyi.

În ceea ce priveşte informaţiile pe care le-am furnizat lui M. Petrescu-Dîmboviţa,
este evident că ele se refereau la conţinutul real al depozitului descoperit în 1862/1863 la
Călineşti, care au fost însă, dintr-un motiv pe care nu îl cunosc, doar parţial redate. În ceea
ce priveşte informaţiile primite de acelaşi autor de la M. Rusu, potrivit cărora ar fi posibil
ca de la Călineşti să mai fi provenit o descoperire închisă de care să aparţină şi spada cu
., Rusu 1963, 192; Alexandrescu 1966, 128 sq.; Kacs6 1977 a, 152; Chicideanu 1983, 14 sqq.; Bader 1991, 149.
42
Kemenczei 1991, 40; Kacs6 1995 b, 105.
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la mâner, este de precizat că ele sunt lipsite de suport bibliografic, în singura lucrare
ca sursă - cea a lui M. Roska din 1932 - nefiind nominalizat, aşa cum am semnalat
mai sus, vreun import italie descoperit în această localitate.
Un alt depozit care a putut fi reconstituit pe baza informaţiilor din manuscrisul lui
1. Mihălyi este cel de la Nere~nica43 • Potrivit celor afirmate de istoricul maramureşean 4 \ în
apropiere de localitate, într-o salină, au fost descoperite, în 1843, două topoare cu disc şi
spin, lung. 26 cm, două celturi, şapte verigi {brăţări), dintre care unele ornamentale, precum
şi o spirală. Cele două topoare au ajuns in colecţia Liceului reformat din Sighetu Marmaţiei,
după cum rezultă şi din inventarele publicate ale expoziţiei din 1876 de la Sighetu
Marmaţiei 45 , iar restul pieselor, donate de profesorul Lugossy Jozsef, în colecţia Academiei
Ungare, fapt în parte confirmat şi de o informaţie publicată in 184446 • J. Hampel descrie
doar un singur topor din colecţia Liceului, despre care afirmă că a fost descoperit în 1844 şi
avea spinul bine dezvoltat, lama puternic lăţită înspre tăiş, tăişul neregulat şi cu resturile
ciotului de turnare în mijloc, tubul de înmănuşare cu capetele uşor îngroşate şi cu vizibile
47
cusături de turnare • Acest topor este în mod cert unul dintre exemplarele amintite de 1.
Mihălyi. Informaţia lui J. Hampel a fost preluată de J. Pasternak48 şi K. Bemjakovic49 , care
consideră toporul - evident greşit- o descoperire izolată.
Datele furnizate de 1. Mihălyi lămuresc definitiv şi problema numărului de topoare
din depozitul de la Ieud, precum şi condiţiile sale de descoperirem. Este interesant că el
pune această descoperire, ca de altfel şi pe cele de la Coştiui şi Nere~nica, în conexiune cu
exploatarea sării în Maramureş. În privinţa depozitului de la Coştiui mai este de notat că 1.
Mihălyi nu vorbeşte despre piesele ajunse în colecţia imperială de la Viena, în schimb
consemnează existenţa, pe lângă altele, a două celturi, despre care afirmă că unul a ajuns,
încă în 1863, la Muzeul Naţional Ungar, iar celălalt la Oficiul regal al sării 51 • Mult mai
târziu - în august 1902 - Oficiul regal, cu sediul la Coştiui, a predat Muzeului Cornitatului
Maramureş din Sighetu Marmaţiei două piese: un celt şi o brăţarns 2 . Având în vedere
conţinutul depozitului 53 , pare verosimil că şi aceste piese an aparţinut depozitului descoperit
în 1863, ele adăugându-se celor ce s-au păstrat la Viena şi Budapesta.
Analiza detaliată a informaţiilor cu privire la descoperirile de bronzuri de la
Câmpulung la Tisa indică, cu probabilitate destul de mare, că din această localitate, în afara
depozitului din 1870, mai provin alte două, fiecare dintre ele conţinând câte două topoare
cu disc şi spin.
citată

43

Kacs6 1995 a, 16.
"Mihâlyi Manuscris, 13, 16, 19, 22.
-1.5 ArchErt 10, 1876, 294; Magyarorvosok 1878, 164.
06 Magyar Akademiai Ertesi!O IV, 1844, 3 (febr.-apr.), 70 .
..., Hampel 1880, 33; idem 1892, 4.
•• Pastemak 1928, 161, nr. 154.
<Y Bemjakovi~ 1960,369, nr. 154.
5
°Cf. Kacs6 1977 a, 140 sq.; idem 1995 a, 13 sq.
~· Mihâlyi Manuscris, 13, 18.
52 Milzeumi Evkonyv 1905, 78 sqq.
53
Kacs6 1995 a, 12.
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Potrivit unei menţionări din 18445\ Lugossy Jozsef, cel care a donat Academiei
Ungare o parte a pieselor de la Nere§nica, a trimis spre expertiză aceluiaşi for două topoare
găsite la Câmpulung la Tisa în 1842. Deşi se afirmă în sumara notă că ar fi vorba de "două
topoare de cupru romane", acestea erau, foarte probabil, tot topoare din epoca bronzului.
Ele au fost identificate de către F. Rome~ 5 cu două topoare cu loc de descoperire neprecizat
ce au figurat în expoziţia arheologică de la Bratislava. Cele două piese, identice ca formă,
omamentaţie şi dimensiuni, erau, potrivit ilustraţiei, topoare cu disc şi spin de tip B 4,
varianta Rohod. La aceste piese se referă desigur şi 1. Mihălyi 56 , care citează lucrarea lui F.
Romer şi afirmă că topoarele, fiecare cu lungimea de 21 cm, au ajuns în colecţia Muzeului
Naţional Ungar.
La o distanţă de timp apreciabilă faţă de prima menţionare a acestei descoperiri, în
raportul cu privire la situaţia colecţiilor Muzeului Naţional Ungar pe anul 189957 se
specifică că au fost primite ca donaţie de la elevul Cserei Gusztăv două topoare găsite la
Câmpulung la Tisa. În registrul de inventar al muzeului apare şi locul de descoperire a celor
două topoare - teritoriul Fabrici~ de cherestea. Piesele nu mai pot fi identificate în prezent,
în acelaşi registru ele sunt însă destul de exact descrise, având indicate şi lungimile lor,
fiecare câte 21 cm. Pe baza descrierii, cele două topoare se încadrează în tipul B3 , eventual
varianta Cehăluf 8 .
Fireşte, informaţiile prezentate sunt interpretabile în mai multe feluri, pentru
existenţa a două depozite diferite de topoare cu disc şi spin la Cârnpulung la Tisa pledează
totuşi mai multe argumente: distanţa de peste 50 de ani dintre sursele primare de date,
numele deosebite ale persoanelor particulare amintite în legătură cu piesele, aspectul lor
diferit, aşa cum rezultă din ilustraţia prezentată de F. Rom:'r, respectiv din cele extrase din
registrul de i•'"entar. Împotriva unei astfel de interpretări s-ar putea invoca informaţia lui 1.
Mihălyi cu pnvire la lungimea topoarelor, identică cu cea din registru, deşi este evident că
el se referea la aceleaşi piese ca şi F. Romer, pe care de altfel îl şi citează, dar şi faptul că
toporul publ: 1t în 1866 este dat de S. Mărki 59 ca provenit de la Peregu, jud. Arad.
Un alt depozit al cărui conţinut nu mai poate fi stabilit cu certitudine este cel
~ ·nărut în 1~· ~" la Borşa. În ceea ce priveşte piesele de bronz, deşi în literatura recentă se
, :sesc alte date 60 , informaţiile lui F. Kenner61 sunt lămuritoare, problema apartenenţei la
62
aceeaşi descoperire a unor piese de aur rămâne însă incertă. Ipoteza unei descoperiri
unitare pare a fi mai acceptabilă, având în vedere că acelaşi an de descoperire - 1855 - a fost

rv. 1844, 3 (febr. apr.), 70.
Romer 1866,29, fig. 43-44.
~ 6 Mihălyi Manuscris, 16.
~ 7 Jelentes a Magyar Nemzeti M(Jzeum 1899.-evi ăllapotărol, Budapest, 1900, 29.
5
' Kacs6 1995 a, 12.
59
Mărki 1892, fig. de la p. 12. Pentru o astfel de localizare nu este prezentat nici un argument.
""Petrescu-Dimbovita 1977, 86; idem 1978, 116, nr. 121.
"' Kenner 1863, 300, fig. 56 (toporul cu disc şi spin).
62
Seidl 1856, 78 sq.

s.~ Magyar Akademiai Ertesit6
~~
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indicat atât pentru piesele de aur, cât şi pentru cele de bronz63 • Pe baza unei informaţii din
manuscrisul lui 1. Mihălyi 64 se completează numărul pieselor de aur de la Borşa, şi anume
cu un inel, despre care se afirmă că era întrutotul asemănător celor de la Sarasău şi a ajuns
în proprietatea episcopului greco-catolic E. Anderko.
Dintre descoperirile mai recente incert este numărul de piese ce aparţine
depozitului de la Sarasău III. În 1961 au fost adunate de la suprafaţă, în punctul "Răstoace",
zece topoare cu disc şi spin, care au fost achiziţionate de F. Nisto~ 5 • Ulterior, în acelaşi
punct au mai fost găsite trei topoare cu disc şi spin, care au ajuns în colecţia şcolii din
localitate şi care am considerat că aparţin, foarte probabil, aceluiaşi depozit66 • La aceste trei
piese s-au adăugat în colecţia şcolii din Sarasău, la o dată neprecizată, încă două topoare cu
disc şi spin, despre care lipsesc orice fel de date cu privire la locul şi data descoperirii. Ele
provin însă în mod cert din raza localităţii Sarasău, întrucât au fost donate şcolii de către
elevi localnici. Cu o doză de incertitudine şi mai mare, aceste două piese pot fi considerate
ca aparţinând depozitului apărut în 1961, un argument în acest sens fiind patina lor verde
albăstruie, respectiv verde închis, la fel ca a celor mai multe topoare din depozit67 •
Datele de care dispunem în legătură cu descoperirile noi sunt desigur mai
numeroase şi mai precise datorită faptului că, deşi uneori la o distanţă de timp destul de
mare de la momentul descoperirii, sunt controlate locurile de descoperire, astfel fiind
obţinute şi informaţii relevante cu privire la condiţiile c!~ depunere a depozitelor. Din
păcate, datorită caracterului întâmplător al descoperirilor, unele dintre piesele care le
aparţin sunt înstrăinate. Câteva dintre ele au fost recuperate doar după publicarea
descoperirii (Sarasău, Crăciuneşti, Rozavlea), altele, se pare, s-au pierdut definitiv. Printre
acestea din urmă se numără şi piese din depozitul de la Bogdan Vodă, care au ajuns la un
amator din Borşa şi care în prezent sunt inaccesibile.
În legătură cu acest depozit mai este de semnalat un aspect. La publicarea sa68 , s-au comis
câteva inadvertenţe la descrierea pieselor, rezultatul fiind prezentarea unei compoziţii
diferite de cea reală a descoperirii. Dintre acestea, comentez aici doar una, întrucât
informaţia a fost deja preluată în literatură. Autorii descriu două fragmente, pe care le
denumesc discuri spiralice din şapte spire de sârmă de bronz, la care secţiunea sârmei este
pătrată, spre deosebire de cea a capătului liber, care este rotundă, şi le compară cu acele cu
capul spiralic şi tija serpentiformă, cum sunt cele din depozitele de la Cincu şi Deva Ill69 . T.
Soroceanu, foarte probabil influenţat de comparaţia amintită, menţionează aceste fragmente
printre cele ce ar putea aparţine tipului de ac specificae0 . În realitate, cele două discuri
spiralice sunt fragmente, ce se potrivesc perfect, de la o singură piesă, şi anume o brăţară cu
1
Ipoteză formulată încă de Hampel 1892, 18 şi acceptată, cu mai mult sau mai putin aplomb, de majoritatea celor
care s-au ocupat de acest depozit (Rusu 1972, 44; Mozsolics 1973, 123 sq.; eadem 1988/89, 171 sq.; PetrescuDimbovita 1977, 86; idem 1978, 116, nr. 121; Kacs61995 a, Il).
104
Mihălyi Manuscris, 28.
"'' Nistor, Vulpe 1969, 182, fig. 1B şi fig. 2A.
"" Kacso, Bura 1974.
67
Kacso 1995 a, 16 sq.
""Motzoi-Chicideanu, Juga 1995.
""Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, 154 sqq., fig. 6, 21. 26.
10
Soroceanu 1996, 268, nota 64.
"
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capetele spiralice (fig. 1), asemănătoare cu cele din depozitul de la
ru t în două în momentul în care a fost turtită.

Comuţef 1 , şi

care s-a

Fig. 1.- Brăţară cu capetele spiralice din depozitul de la Bogdan Vodă.
Abb. 1.- Armring mit Spiralenden aus dem Depotfund von Bogdan Vodă.
Descoperirile discutate până aici aparţin categoriei depozitelor formate din mai
multe piese. în afara acestora, din Maramureş provin numeroase bronzuri al căror caracter,
în lipsa informaţiilor cu privire la condiţiile de depunere şi descoperire, nu poate fi stabilit
cu certitudine. La multe dintre ele se precizează doar regiunea de origine - Maramureşul fără a fi menţionată localitatea de provenienţă. Unele dintre ele au apărut, poate, în aşezări
sau necropole, altele au aparţinut, eventual, unor depozite de mai multe piese. Câteva
reprezintă, probabil, depuneri intenţionate singulare, aşa-numitele depozite de o singură
piesă. O astfel dt.: atestare se poate face însă doar pauşal, având în vedere starea lor de
păstrare, locul în care au fost găsite, în măsura în care există totuşi informaţii în această
direcţie, raportul lor faţă de alte tipuri de descoperiri. între depozitele de acest fel din
Maramureş s-ar putea încadra spadele întregi, care, exceptând depozitul de la Onceşti, apar
în stare intactă sau aproape intactă doar ca descoperiri singulare, în depozitele formate din
mai multe piese, ca cele de la Bogdan Vodă72 , Sighetu Marmaţiei 173 sau Niinij Bystryf4 ,
ele sunt în stare fragmentară sau chiar transformate în obie~te cu altă destinaţie. Tot acestei
categorii de depozite i-ar putea aparţine şi două dintre vârfurile de lance găsite la Sighetu
Marmaţiei, unul în albia râului Iza, altul pe malul aceluiaşi râu 75 •

71

Stratan 1964, 524 sq., fig. 2, 1-2. 4.
n Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, fig. 1, 7. 12.
n Nistor, Vulpe 1969, fig . 3B, 50.
74
Savcuk 1971.
n Nistor, Vulpe 1969, fig. 4, 69. 70.
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Cu toate că se pot face şi astfel de aprecieri, includ şi piesele mai sus amintite în
categoria descoperirilor izolate, întrucât există totuşi o anumită doză de nesiguranţă în
privinţa stabilirii caracterului şi semnificaţiei lor.
Luând în considerare toate datele existente despre descoperirile de bronzuri din Maramureş,
chiar dacă unele informaţii cu privire la ele sunt discutabile sau interpretabile, se poate
afirma că au apărut aici până în prezent 56 de depozite de mai multe piese, primul în 1783,
cel mai recent în 1988. 26 de depozite au fost descoperite până în 1918, Il pân ă în
-~

~-

---

-

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

.2

~~e-paioda 191~1945

.3

~~e-perioctl

194&1008

Fig.2 Reprezentarea grafică a apariţiei depozitelor din Maramureş în intervale de timp
istorice
Abb.2 Graphische Darstellung des Vorkommens der Depotfunde in der Maramures in
historischen Zeitspannen
1945 şi 19 până în 1988 (fig. 2), cele mai multe - câte 6 - în deceniile 1891-1900, 19411950 şi 1961-1970
(fig. 3).Raportând numărul de depozite la num ărul de ani pe care-i cuprinde fiecare interval,
este evident că, proporţional, cele mai multe înregistrări de depozite aparţin ultimului
interval, atunci când în regiune au activat mai multe instituţi i specializate, în primul rând
muzeele din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei şi Ujgorod. Deşi numărul pieselor ce le-au
aparţinut a fost cu certitudine mult mai mare, pe baza surselor de informaţii literare şi a
consemnărilor din registrele de inventar ale diferitelor colecţii muzeale. au putut fi
contabilizate 757 piese, ce au făcut parte din compoziţia acestor depozite. Dintre ele se
păstrează şi în prezent 627 de piese, soarta celorlalte rămânând necunoscută, la fel ca şi a
celor doar menţionate fără vreo precizare cu privire la numărul lor sau la categoriile cărora
le aparţineau . Din intervalul 1783-1918 se cunosc 158 de piese, din care se păstrează 53,
adică 33,54%, din intervalul 1919-1945 116 piese, din care se (Fig. 3) Păstrează 102, adică
(F ig. 3) Păstrează 102, adică 87,93 %, din intervalul 1946-1988 483 de piese, din care se
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Fig.3 Diagrama aparitiei depozitelor din Maramures pe decenii.
Abb.3 Das Diagramm des Vorkommens der Depotfunde in der Maramures im Laufe der
Jahrzehten.
păstrează

472,

adică

Depoz~e

97,72 % (fig. 4).
de mai mu lte piese din Maramures

1- 1783-1918
2- 1919-1945
3- 1946-1988

500r-,---------------------------------------~

450 +-1-----------------------------400 +-4-----------------------------350 +-4-----------------------------300 +-4----- ------------------------

• Piese pierdute

mPiese păstrate

250 +-4-----------------------------200 +-4---------------------- -------150
100
50

o
2

3

sFig. 4.- Numărul pieselor din depozite.
Abb. 4.- Die Anzahl der Stiicke aus Depotfunden.
clar îmbunătăţirea în timp a proporţiei dintre piesele descoperite şi cele
chiar dacă şi în timpurile mai apropiate de noi s-au mai pierdut bronzuri sau chiar
depozite întregi.
Numărul descoperirilor izolate din Maramureş, ce poate fi stabilit pe baza informaţiilor din
literatură şi a examinării diferitelor colecţii, este de 87. Cele mai multe dintre ele- 65 - au
apărut înainte de primul război mondial. Dintre acestea se păstrează 29, adică 44,61 %.
Se

reliefează

păstrate,
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Până la sf"arşitul celui de al doilea război mondial este semnalată doar apariţia unei singure
piese, pumnalul din împrejurimile localităţii Huse 6 , păstrat în prezent la muzeul din
Miskolc. în ultimele decenii au apărut 21 de descoperiri izoiate, c~l mai recent - un topor cu
disc şi spin la Săliştea de Sus77 - în 1988. Dintre acestea se păstrează 17, adică 80,95 %.
(Fig. 5).
D escoperiri Izolate de bronzurt dln M aramure)

1- 1844-1918
2· 1919- 1945
3- 1946-1988
•

Pjes e p :ien:lute

B P:iase pistmta

Fig.S Numărul descoperirilor izolate
Abb.S Die Anzal der Einze/funde
Pentru câteva dintre piese, şi anume cele din colecţia Muzeului Comitatului
din Sighetu Marmaţiei, astăzi pierdute, localităţile de descoperire au fost
desemnate ipotetic, deoarece sursa de informare cu privire la ele 78 nu consemnează locul de
provenienţă a pieselor, ci doar localitatea de domiciliu al donatorului.
în condiţiile în care deja de peste un deceniu n-au mai apărut descoperiri noi de
bronzuri în Maramureş, după cum în secolul al XX-lea n-au mai ieşit la iveală tezaure de
aur sau piese izolate de aur79, fără a afirma că în Maramureş au fost scoase la suprafaţă toate
piesele de bronz şi aur, este de presupus totuşi că apariţiile viitoare ale unor astfel de
descoperiri vor fi aici din ce în ce mai rare.
Maramureş

LITERATURA
76

Mozsolics 1952.
Kacs6 1995 a, fig. 1O, 5.
78
M6zeumi Evkonyv 1905, IV, 78 sqq.
19
Excepţia o reprezintă totuşi cele zece inele de aur de tip Brădut, descoperite, împreună cu alte obiecte de aur, în
tumulu113 din necropola de la Iza II, ce aparţine purtătorilor culturii tumulare carpatice şi se datează în secolele III d.Ch. Este vorba de un inel cu secţiunea pătrată, capetele subţiate şi suprapuse, şi nouă inele cu secţiunea
rotundă, capetele subţiate suprapuse ssu apropiate, ornamentale cu grupuri de crestături paralele ce alternează cu
grupuri de incizii unghiulare. Informaţii E. Balahuri şi V. Kotigorosko. Este evidentă aici refolosirea unor obiecte
de la începutul mileniului I a. Ch., datorită valorii metalului din care au fost confecţionate .
77
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Lehoczky Manuscris 1

Magyarorvosok 1878

Mârki 1892

Mozsolics 1952
Mozsolics 1973

(Munkâcs 1892, 1912).
T. Lehoczky, Regeszeti jegyzetek. !. kOtet. 18661894. În arhiva Muz. Ujgorod.Lehoczky Manuscris
II
T. Lehoczky, Regeszeti jegyzeteim. Il. kOtet.
1894-1899. În arhiva Muz. Ujgorod

Magyar orvosok es termeszetvizsgalok 1876
augusztus 22-tol egesz 28-ig Maramaros-Szigeten
tartott XIX. nagygyiilesenek torteneti văz/ata es
munkalatai (Budapest 1878).
S. Mârki, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi
varos tortenete /III (Arad 1892).Mihâ1yi 1900
1.
Mihă1yi, Diplome maramureşene din secolul XIV şi
XV (Sighet 1900).Mihă1yi Manuscris
' 1. Mihălyi,
A tortenet elotti Maramaros. La Direcţia judeţeană
Maramureş a Arhivelor Naţionale, Baia Mare.
A. Mozsolics, Egy husztkOrnyeki tor. ArchErt 79,
1952, 96-99.
A. Mozsolics, Bronze- und Goldfonde des
Karpatenbeckens (Budapest 1973).
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Mozsolics 1988/89
Nestor 1932
Nistor, Vulpe 1969

Pastemak 1928
Petrescu-Dîmboviţa
Petrescu-Dîmboviţa

Pulszky 1897
Romer 1865

Romer 1866

Roska 1942
Rusu 1963

Rusu 1972

Savcuk 1971

Seidll856

1977
1978

A. Mozsolics, Bronzezeitliche Goldohrringe von
Dobrovitza. MAGW 118/189, 1988/89, 163-174.
1. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in
Rumiinien. BerRGK 22, 1932 (1933), 11-181.
F. Nistor, A. Vulpe, Bronzuri inedite în Maramureş
în colecţia prof Francisc Nistor din Sighetul
Marmaţiei. - Bronzes inedits appartenant a la
co/lection du professeur Francisc Nistor de Sighetul
Marmaţiei. SCIV 20, 1969, 181-194.
J. Pastemak, Rus/ce Karpaty v archeologii (Prace
1928).
M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din
România (Bucureşti 1977).
M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln in Rumiinien
mit Corpus der jung- und spiitbronzezeitlichen Horte
Rumiiniens. PBF XVIII 1 (Miinchen 1978).
F. Pulszky, Magyarorszag archaeo/ogiaja 1-2
(Budapest 1897).
F. Romer, A ket hazaban ta/alt regi arany
miiemlelekrăl kiilănăsen a szarvasszoi- Marmarosmegyei- arany kincsrăl. ArchKozl 5, 1865, 29-45.
F. Romer, Miiregeszeti kalauz kiilănăs tekintettel
Magyarorszagra (Pest 1866).Roska 1932 M. Roska,
Der Bronzedepotfund von Borev. Manus 24, 1932,
540-547.
M. Roska, Erdely regeszeti repertoriuma. 1 Oskor
(Kolozsvăr 1942).
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in
Transsilvanien vom Ende der Bronzezeit bis in die
mittlere Hallstattzeit. Dacia N.S. 7, 1963, 177-210.
M. Rusu, Consideraţii asupra metalurgiei aurului
din Transilvania în Bronz D şi Hallstatt A. - Zur
Goldmetalurgie in der Bronze D und Hallstatt AZeit. ActaMN 9, 1972,29-63.
E.
L.
Savcuk,
Razvedki
v
Zakarpatie.
Arheologiceskie Otkritija 1970, Moskva 1971, 243244.
J. G. Seidl, Betriige zu einer Chronik der
archaeo/ogischen Funde in der ăsterreichischen
Monarchie 5. Archiv osterr. Geschichtsquellen 15,
1856,78-79.
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T.
Soroceanu,
Der
Bronzedepotfund
von
Cincu/Groj3-Schenk, Siebenburgen. Eurasia Antiqua
2, 1996,241-286.
1. Stratan, O nouă descoperire hallstattiană din
Banat. -Une nouve!le decouverte hallstattiene en
Banat. SCIV 15, 1964, 523-528.
Gr. Tocilescu, Dacia înainte de romani (Bucureşti
1880).

Soroceanu 1996

Stratan 1964

Tocilescu 1880

Lista 1
Depozite de bronzuri din Maramureş

Anul de
descoperi
re

Localitatea

Maramureş

1

Câmpulung
Tisa 1
Maramureş

Nere§nicja

la

Il

Locul initial de pastrare

Locul actual de pAstrare

Nr. De
piese
in iti al
cun oscute

Nr.
de
piese
păs-

tra te

1783

Colegiul reformat Pre§ov

?

3

-

1842

Col. Academiei Ungare

?

2

-

1842

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
Debrecen

5

3

1843

Liceul

?

12

-

?

2

-

reformat

Sighetu

reformat

Marmaţiei

Col. Academiei Ungare
Col. Mihâlyi ?

Sârbi 1

1849

Borşa

1855

Col. Graffenried
Col. Imperiala Viena
Col. Anderko

?

13

-

Strâmtura

1855

?

?

-

-

Calineşti

1862
(1863?)

reformat
Liceul
Marmatiei

?

21

-

Coştiui

1863

Col. Imperiala Viena
Muz. Budapesta
Oficiul regal al minelor

Muz. Viena
Muz. Budapesta

Il

6

1

Sighetu
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SarasAu 1

1863

Col.

Mihă1yi

Mu.:. Baia Mare

3

2

leud

1867

Col. Mihălyi

Muz. Baia Mare

6

4

1870

Liceul
reformat
Mannatiei

?

1

-

Rona de Jos

1872

?

?

2

-

SarasAu II

1872

?

?

-

-

Budeşti

1883

Col.

Muz. Baia Mare

2

2

1883

Col. Lehoczky

Muz. Ujgorod

10

2

Vi§kovo

1891

Muz. Budapesta

Muz. Budapesta

16

15

Sighetu Mannatiei
V

1896

Col. Lehoczky

Muz. Ujgorod

3

2

Sighetu Mannatiei
III

1898

Muz. Budapesta

Muz. Budapesta

1

1

Câmpulung
Tisa II

1899

Muz. Budapesta

?

2

-

Rozavlea 1

1899

Muz. Budapesta

Muz. Budapesta

2

1

Solotvino 1

1900?

Col. Mihălyi

Muz. Baia Mare

21

12

Sighetu Mannatiei

1902

Muz. Sighet

?

7

-

Sârbiii

1910

?

?

-

-

Solotvino II

1913

Muz. Budapesta

Muz. Budapesta

3

3

Câmpulung
Tisa III

la
'

Maramureş

OI

la

Mihălyi

Sighetu

VI
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10

-

Muz. Ujgorod

2

1

Col. Particulan'l

?

2

-

1925

Muz. Ujgorod ?

Muz. Ujgorod

35 +
fragm.
Ceram.

35 +
frag
m.cer
m

Rahov

1928

?

?

-

-

Kaliny

1932

Muz. Ujgorod ?

Muz. Ujgorod

3

2

Bârsana

1935

Muz.

9 (1 O?)

9

Rozavlea II

1935

?

?

-

-

Costiui II

1936

Col. T. Kiss

?

5

-

1941

Col. Nistor

Muz.

48

48

8

3

Sighetu

4

4

Sighetu

4

4

2

2

Şieu

I

1913

Col. T. Kiss

Krajnikovo

1920

Col.

Săliştea

19201925

Dibrova

de Sus

Sighetu
1

Mannaţiei

Antichităti Bucureşti

Muz.

Bucureşti

Sighetu

Marmaţiei

Dragomiresti

Sighetu
Il

Pot~niak

-?

Marrnaţiei

1942

Col. Preissig

Muz. Budapesta

1944

Col. Nistor

Muz.
Marmaţiei

1945?

Breb

Col. Nistor

Muz.
Marrnaţiei

Maramureş

1946

Muz. Budapesta

Muz. Budapesta

Sârbi III

1947

Col. Nistor

Muz.
Mannatiei

Sighetu

12

12

Glod

1958

Col. Nistor

Muz.

Sighetu

Il

10

IV

Marmaţiei
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Sa.rnsău

lli

Săpînta

1961

Col.

1961

'tl'istor,

Col.

Şcolii

Muz.

Sa.rnsău

Marmaţiei

Col. Nistor

Muz.

Sighetu

15

15

Sighetu

18

18

Marmaţiei

Kriva

1966

Muz. Ujgorod

Muz. Ujgorod

28 +un
vas

Săcel

1968

Şcoala Săcel

Şcoala Săcel

1

28 +
un
vas
1

V adu !zei

1968

Col. Nistor,
Muz. Baia Mare

Mu:z

12

12

4

4

28 +
f'rag
m.cer
m
14 +
frag
m
cerm.
39

Sighetu

Marmaţiei

NiCnij' Bystryj

1970

Muz. Ujgorod

Muz. Baia Mare
Muz. Ujgorod

Rozavlealll

1971

Muz. Baia Mare

Muz. Baia Mare

28+
fragm.
Cerarn.

n

1971

Muz. Baia Mare

Muz. Baia Mare

+
14
fragm.
Cerarn.

Crăciuneşti

1972

Muz. Sighetu Marmaţiei

Muz.

Şieu

Sighetu

40

Marmaţiei

Bogdan Vodă

1980

Moisei

1980
1985

Sighetu Marmatiei
IV

1985

Crasna Vişeului

1986

Muz. Baia Mare

-

Muz. Sighetu

Marmaţiei

Muz. Baia Mare

Muz.

235 +
fragmc
eram

Sighetu

15

229
+
frag
mcer
m.
15

Sighetu

4

4

34

34

3

-

3

3

Marmaţiei

Muz. Sighetu Marmaţiei

Muz.
Marmaţiei

Muz. Baia Mare
Muz. Sighetu Marmaţiei
Şcoala Petrova

Muz. Baia Mare
Muz.
Sighetu
Marmaţiei

Şcoala

Kiresi

1986

?

?

Onceşti

1988

Şcoala Onceşti

Muz.

Petrova

Marmaţiei
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Lista 2
DESCOPERIRI IZOLATE DE BRONZURI DIN

Maramureş

MARAMUREŞ

ANUL DE DESCC LOCUL INIŢIAL
DE PĂSTRARE
PERI RE

LOCAL IT ATE1 PIESA

65

LOCUL ACTUAL DE
PĂSTRARE

1844

Liceul reformat
Sighetu Marrnaţiei

Celt

1853

Muz. Budapesta

Sighetu Marmat di:elt

1862

Col. imperialA Viena

Muz. Viena

Sarasău

Spada

1863

Col. Csorba

?

calineşti

Spada

1865

Col.

Mihălyi

Muz.

Sarasau

Spada

1867

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Solotvino

Spada

1867

Liceul
reformat
Marmatiei

Belaia Cerkov

AparAtor de brat

1868

Col.

Sarasllu

Centură

1870

Coi.MiMiyi

Muz. Baia Mare

Sarasau

Topor cu marginile
inAltate

1871

Coi.MiMiyi

Muz. Baia Mare

Maramureş

Celt cu plisc fragmen ~

1874

Col. Lehoczky

Muz.Ujgorod

Maramureş

Celt miniatura!

1874

Col. Lehoczky

Muz.Ujgorod

Budeşti

Centură

1876

Muz. Budapesta

?

Dragomireşti

Spadă

1876

Liceul pedagogic
Sighetu Marmatiei

?

Dragomireşti

Topor cu disc

1876

Liceul pedagogic
Sighetu Marrnatiei

?

Maramureş

Celt cu plisc

1876

Col.

Coştiui

Topor cu disc

Rokosovo

şi

spin

fragmentarA

şi

spin

?

.

?

Bucureşti

Sighetu ?

Mihălyi

Mihălyi
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1876

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Srednii Vodeanc cCelt fragmentar

1876

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Vişeu

Brăţară

1876

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Budeşti

Ac de bronz

1880

Col. Szathmari

Muz. Aiud

Maramureş

SecerA cu buton

1880

Colegiul reformat
Prewv

?

1881

Muz. Berlin

Muz. Berlin

1883

Col. Lehoczky

Muz.Ujgorod

1883

Col.

1885

Col. Spottl

?

Maramureş

de Mijloc

Ceh cu plisc

Sighetu Marmat erârf de lance

Maramureş

Topor cu disc

Săliştea

Celt

de Sus

şi

şi

spin

Mihălyi

?

Maramureş

Topor cu disc

Maramureş

Ceh

1886

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
reformat Debrecen

Maramureş

Celt de tip transilvăne III

1886

Liceul reformat
Sighetu Marmaţiei

?

Maramureş

Brăţară

1891

Col. Egger

?

Maramureş

Celt

1891

Col. Egger

?

Maramureş

Spadă

1891

Col. Egger

?

Maramureş

Vârf de lance

1891

Col. Egger

?

Maramureş

Vârf de lance

1891

Col. Egger

?

Sighetu Marmat dirăţară

1891

Col. Lehoczky

?

Bogdan Vodă

1892

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
reformat Debrecen

Brăţară închisă

spin
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Coştiui

Spadă

1892

Muz. Budapesta
(Col. Kiss)

?

Maramureş

Celt cu plisc

1892

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
reformat Debrecen

Maramureş

Celt cu plisc

1892

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
reformat Debrecen

Maramureş

Spadll

1892

Col. particular!

?

Maramureş

Topor cu disc

şi

spin

1892

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
reformat Debrecen

Maramureş

Topor cu disc

şi

spin

1892

Colegiul reformat Debrecen

Colegiul
reformat Debrecen

Maramureş

Vârf de lance
fragmentar

1892

Col. Lehoczky

Muz. Ujgorod

Maramureş

Verigll de picior

1892

Colegiul reformat Debrecen

?

Maramureş

Verigll de picior

1892

Colegiul reformat Debrecen

?

Maramureş

Topor cu aripioare

1896

?

?

Coştiui

Secer!

1900

Muz. Viena

?

Ieud

Celt fragmentar

1900

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

1900

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

(tlliş)

Ieud

Celt fragmentar
(tlliş)

Maramureş

Celt

1900

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Maramureş

Celt

1900

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Maramureş

Ceh

1900

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

Maramureş

Pumnal fragmentar

1900

Col.

Mihălyi

?

Maramureş

Topor cu disc

1900

Col.

Mihălyi

Muz. Baia Mare

şi

spin
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Sighetu Marmaţ eTopor

1902

Muz. Sighetu Marmaţiei

?

Sighetu Marmat Cfopor

1902

Muz. Sighetu Marmaţiei

?

1902

Muz. Sighetu Mannaţiei

?

Sighetu Manna Celt
ţi ei

1903

Muz. Sighetu

Mannaţiei

?

Sighetu Marma Ce it

1903

Muz. Sighetu Mannaţiei

?

1903

Muz. Sighetu Marmaţiei

?

Celt

1903

Muz. Sighetu Marmaţiei

?

Vi§kovo

Ac

1904

Muz. Budapesta

?

Maramureş

Celt cu plisc

1912

Col. Lehoczky

?

Maramureş

Topor transformat
in ciocan

1912

Col. Lehoczky

?

1918

Muz. Debrecen

?

1939-1945

Col. particulara

Muz.

Muz. Budapesta

Muz. Budapesta

Muz. Ujgorod

Muz.Ujgorod

Sighetu Marma Topor cu disc

şi

spin

ţiei

ţiei

Sighetu Manna Topor cu disc
ţi ei
Vişeu

de Sus

şi

spin

Sighetu Manna Topor cu disc tip B 1
ţiei

Hust

Pumnal

Sighetu Manna Verigă de picior
fragmentara
ţi ei
Bedevlja

Turtă

in

formă

de

1962

1964

Miskolc

brăţara masivă

Glod

Celt

1965

Muz. Baia Mare

Muz. Baia Mare

Glod

Celt

1969

Col. Nistor

Muz. Sighetu
Mannaţiei

Sârbi

Topor de tip

1969

Col. Nistor

Hajdusămson

Sighetu Manna Vârf de lance
ţi ei

Muz.

Sighetu

Marmaţiei

1969

Col. Nistor
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1969

Sighetu Marma Virf de lance
pei

Maramureş

Col. Nistor

69

Muz.

Sighetu

Marmaţiei

Maramureş

Topor cu disc

şi

spin

1970

Muz. Baia Mare

?

Maramureş

Topor cu disc

şi

spin

1970

Muz. Baia Mare

?

Şi eu

Celt de tip

1971

Muz. Baia Mare

Muz. Baia Mare

Nere!nicja

Topor cu disc

1972

Muz. Ujgon-:1

?

Sarasau

Celt masiv

1972

Muz. Sibiu

?

Maramureş

Topor cu disc

1975

Muz. Sighetu

Muz. Sighetu

Marmaţiei

Marmaţiei

Muz. Sighetu
Marma1iei

Muz. Sighetu

Muz.
Marma1iei

Maramureş

transilvăne

Topor cu disc

şi

şi

şi

spin

spin

spin

an

1975

Maramureş

Verigă de picior
cu capetele rupte

1975

Muz. Sighetu Marmaţiei

Maramureş

Verigă

1975

' Muz. Sighetu Marma!iei

1980

Muz. Sighetu Marmaţiei

de picior
fragmentara

Sighetu Marma1 eTopor cu disc tip Bl

Marmaţiei

Sighetu

Muz. Sighetu
Marmapei

M.

Muz.

M.

Sighetu

Marmaţiei

Şcoala Călineşti

Şcoala Călineşti

1981

Muz. Ujgor··:i

Muz.Ujgorod

Celt

1983

Şcoala Coştiui

Şcoala

Topor cu disc şi spin

1988

Muz. Baia Mare

Muz. Baia Mare

Călineşti

Spadă fragmentaTă

Hust

Celt

cciştiui

Săliştea

de Sus

1981
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Bemerkungen zu den Bronzefunden in

Maramureş

(Zusammenfassung)
Im ersten Teil des Aufsatzes werden eingehend einige ii/tere Bronzefunde in der
wie jene von Călineşti, Neresnica, Borşa, Jeud u. a. erortert, um ihre richtige
Zusammensetzung zu bestimmen.
Im zweiten Teil wird die Gesamtanzahl der Bronzefunde dieser Gegend analysiert.
Obwohl einige Informationen iiber die in der Maramureş erschienenen Funde zweife/haft
oder wiederspriichlich sind, kann man behaupten, daft hier 56 Mehrstiickdepots zum
Vorschein kamen, 26 zwischen 1783 und 1918, Il zwischen 1919 und 1945, 19 zwischen
1946 und 1988. Diese Depots enthielten eine groj3e Anzah/ von Stiicken, davon sind aber
nur 757 bekannt und 627 erhalten geblieben. Dazu werden noch 87 Bronzestiicke
hinzugefiigt, deren Charakter schwer feststellbar ist, da die Auskiinfte hinsichtlich ihrer
Fundumstiinde fehlen. Bei einigen handelt es sich wahrscheinlich um Einzelstiickdepots,
andere dagegen kănnten einigen Mehrstiickdepots angehoren oder aus Siedlungen bzw.
Griibeifeldem stammen. Die /etzen in der Maramureş erschienenen Bronzefunde sind das
Schwertdepot von Onceşti und die Nackenscheibenaxt von Săliştea de Sus, die 1988
gefunden wurden. In Anbetracht der Dynamik der Entdeckungen kann man vermuten, daj3
das zukiinftige Vorkommen so/cher Funde in der Maramureş immer seltener wird.

Maramureş,
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Monede antice din Judeţul Satu Mare
Gheorghe Lazin
Radu Ardevan
În câteva numere ale publicaţiei Satu Mare-Studii .~i Comunicari, revista Muzeului
1
Judeţean, au apărut o serie ·de descoperiri monetare antice • Articolul de faţă prezintă un
număr de şapte monede inedite din colecţia numismatică a muzeului; prezentarea se face în
ordinea alfabetică a localităţilor cu descoperiri. Adăugăm că pentru piesa cu numărul şase
(x) din listă nu se indică provenienţa.
Lista monedelor este următoarea:
l.AMAŢI (com.Păuleşti)
Filip Arabul
Sesterţ; axa 3; 26,5 X 27 cm; 13,88 g.
B.Pick, 1, 1898, nr.6; F.Martin, 1992, 2.56 3•
(Sarmizegetusa)\ a.iulie-august 247- august 248.
Obs.Bine conservat; ciobit, un fragment lipsă.
M.J.S.M., inv.39362.
2 APA(com.Apa)
Traian
Denar; axa 7; 17,7 X 18,8 cm; 2,57 g.
Ric, II, p.257, nr.l91 (Roma), a.l 03-111.
Obs. Bine conservat, prezintă zgârieturi puternice (incizii);
ciobit, un fragment lipsă 5 •
M.J.S.M., inv.39361
3.HOMORODUL DE JOS(com.Homoroade)
Tetradrahmă barbară; axa 4; 23,5 X 24 mm; 12,49 g.
Av. Cap uman în profil spre stânga, uşor stilizat cu cunună de lauri şi barbă. Cununa este
redată prin trei şiruri de proeminente ovale, ascuţite la capete, aşezate orizontal (cel de sus
1

Gh Lazin, StCom Satu Mare, IV, 1980, p.l27-131; Gh. Lazin- Ioan Popescu StCom Salu Mare, VII-VIII, 19861987, p.95-99; Gh Lazin- Ioan Ciamau, StCom Satu Mare, IX- X, 1993, p.49-56 (in acest numar, este publicata
şi Bibliografia numismatica a judeţului Satu mare- antica şi medievala, cunoscuta pâna în momentul respectiv)
Gh Lazin, StComSatu Mare, XIV, 1997, p. 119-122
2 Numerotarea din text, corespunde celei din fig. 1 (_Monede antice din judetul Salu Mare).
3 Pentru determinare: B. Pick, Die antiken Munzen Nord- Griechen/ands, 1 Dacien und Moesien, Berlin, 1898, nr.
6; Ferenc Martin, Kolonialpriigungen aus Moesia und Dacia, Budapest-Bonn, 1992, 2.56.
• Radu Adevan, Monetaria provinciald de la Sarmizegetusa, in BSNR. LXXXVI, 86-87, 1992-1993, nr.l40141(1996}, p.ll7-122.
5 Moneda a fost descoperita de catre elevul Razvan Apan de la Şcoala Generala Apa, in gradina casei unde
locuieşte: Apa, Strada de Sus, nr.267. Despre descoperire prof.N.Pop de la Şcoala din localitate a sesizat Muzeul
Judeţean Satu Mare. Colegul Liviu Mana, arheolog a flicut o deplasare in vederea stabilirii clare a condiţiilor de
descoperire. Nu sunt semnalate urme arheologice in punctul de descoperire. Insa in zona, terasa superioara din
dreapta pârâului Seinelu a fost locui ta inca din preistorie. La Şcoala Generala Apa, exista mai multe fragmente de
vase(oale, chiupuri, strachini) modelate cu roata şi la mâna de culoare cenuşie, galbuie, cenuşie negricioasa,
gll.site in zona, "La Herbeneaga", şi care se pot incadra ]n sec.III-rv. De pe teritoriullocalitaţii mai provin piese
din inventarul unui mormânt de incineraţie(E.Istvănovits, V.Kulcsar, in A Nyiregyhtizi Josza Andras Muzeum
Evkonyve, Nyiregyhâza, XXX-XXXO(I987-1989), 1992, p.l7, nr.l; I.Stanciu, in EphNap, V, 1995, p.l41, nr.l).
De menţionat ca in primavara anului 1998, arheologii R.Gindele şi L.Marta, au efectuat sapaturi de salvare in
partea de est a comunei, punctul "Moşia Brazilor" fiind descoperite complexe din preistorie, din epor · rOIT'" •i\ şi
sec. VII-VOI (vezi, L.Mana-R.Gindele Sapaturi/e de salvare din comuna Apa, in prezentul volun•J· Mu:
colegului L.Mana şi prof. N.Pop(Apa) pentru amabilitate.

SATU MARE.
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cel de jos) sau oblic(cel de mijloc). Deasupra acestora, părul, redat prin linii drepte, iar la
prin linii uşor arcuite. Pletele de pe ceafă sunt redate prin proeminenţe ovale dispuse
"în brăduleţ". Chipul uman are nas puternic, bine conturat, gura este redată prin două
globule, iar ochiul printr-un triunghi în care se află o globulă. Obrazul proeminent, iar barba
realizată prin mici proeminente informe, dispuse neregulat. Gâtui este marcat printr-o linie
ceafă

şerpuită.

Rv. Cal şi călăreţ în trap spre stânga. Corpul calului este puternic arcuit, capul apare ca un
cioc de pasăre cu globulă (ochiul), picioarele calului au încheieturile redate prin globule, iar
copitele prin triunghiuri. Coada stilizată. Pe cal călăreţul este spre stânga; corpul este bine
proporţional, braţele lipsesc, iar capul este redat printr-o globulă. Poartă un coif stilizat, cu
crinieră în formă de S alungită mult spre spate. Deasupra coamei calului se vede vag
ramura, mult stilizată. Deasupra capului călăreţului apare o pasăre în profil spre stânga, fără
picioare, cu aripile strânse şi gâtui lung arcuit.
Obs. Piesa ar putea să fie surfrapată (anume detalii de pe Rv. par să indice acest lucru) dar
nu e sigur. Pe revers, între călăreţ şi ramură, s-a practicat ulterior o incizie. Titlu de argint,
superior: 800 o/oo.
M.J.S.M.,inv 34623 (fig. It
4a. MEDIEŞUL AURIT (corn. Medieşul Aurit)
Marcus Aurelius
Denar; axa 12;15,4 x 16,9 mm; 1,97 p
RIC, III, p.222, nr.l22 (Roma), a. dec'"''nbrie 164- august 165.
Obs. Plan oval, conservare mediocră, tocie.
M.J.S.M., inv. 39358.
4b. Lucius Verus
Denar; axa 6;17,7 x 18 mrn; 1,87 g.
RIC, III, p.357, nr. 540 (Roma), a. august- decembrie 165.
Obs. Conservare _nediocră, tocit, un fragment lipsă8 •
M.J.S.M., inv.39359.
5. SĂCĂŞENI (corn. Săcăşeni)
Marcus Aurelius: Faustina II
Denar; axa 12; 15,7 x 17,8 mm; 2,65 g.
RIC, III, p.268, nr.669 (Rma), a.l61-176.
Obs. Suberat, numai din AE (pelicula de AR complet dispărută).
Conservare bună, ciobit pe două laturi, bucăţi lipsă9 •

6

Moneda a fost gasita de cAtre TAtâran Gheorghe din satul Chilia, nr.IO(com.Homoroade), în locul numit
nemtilor", zonA de hotar ce aparţine de Homorodul de Jos şi se aflA situată în dreapta drumului
Homorodul de Jos-Homorodul de Mijloc, la intersecţia acestuia cu drumul de acces spre Chilia. Anul
descoperirii: 1994, primAvara, prin achiziţionarea ajiD!s în colecţiile M.J.S.M.
7
Moneda a fost gasitA în campania de cercetAri arheologice din anul 1998 partea de hotar:"Şuculeu"(vezi
S.Dumitraşcu-T.Bader, Asezarea dacilor liberi de la Medie$111 Aurit, 1), Muzeul de Istorie Satu Mare, 1967
punctul "La Petriceanu" situat la nord-vest de rezervaţia arheologicA în imediata apropiere. SApAturi:
S. Dumitraşcu (responsabil, Universitatea Oradea) şi Speranţa Pop (Muzeul Judeţean Satu Mare). Le aducem
mulţumiri pentru permisiiDlea de a publica piesa.
1
Piesa a apArut în campania de cercetAri din anul 1997·, în aceeaşi zonA(vezi nota 7), însA în piD!ctul "La
Moldovan". SApAturi: S.Dumitraşcu(responsabil, Universitatea Oradea), Gh.I..azin şi Speranţa Pop (Muzeul
Judeţean Satu Mare). Moneda descoperită în 1997 a fost mentionat! şi în comunicarea lui S. Dumitraşcu.
Regiunea Tisei Superioare in secolele lll-IV A.D., prezentată la simpozionul international Relaţii românoucrainiene, istorie si contemporaneitate, Satu Mare, 26-29 noiembrie , 1998.
"PAşunea
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M.J.S.M., inv.39360.
6x. SATU MARE (judeţ?)
O. Titi.
Denar; axa 6; 17,2 x 18,6 mm; 3,24 g.
Crawford (R.R.C.), Cambridge, 1987, nr. 341/2 (Roma), a. 90 a. Chr.
Obs. Circulat, tocit, plan uşor descentrat.
M.J.S.M., inv 12.126 10 •
X
X
X
Dintre piesele prezentate mai sus, se impune în primul rând moneda de tipul
cu pasăre", descoperită la Homorodul de Jos (fig. 2 ). Analogii sigure în lumea
dacică nu se cunosc 11 • Se ştie însă faptul că acest tip monetar, care cuprinde mai multe
variante, se întâlneşte în nordul Transilvaniei, în Banat, în estul şi nord- estul Ungariei 12 ,
spaţiu de unde avem şi o bună analogie 13 • Totul pare, să indice că este vorba de o emisiune
celtică, bătută undeva în spaţiul de la vest şi nord-vest de Dacia. Se poate data larg în jurul
anului 200 a Chr 14•
Legat de această descoperire (monedele de tipul"călăreţul cu pasăre" sunt extrem
de rare), amintim că în apropiere, în localitatea Necopoi, la 2-2,5 km spre nord, a fost găsită
în luna august 1985 o monedă de tip Huşi-Vovrieşti 15 , şi că la 2 km spre sud-vest, pe
"Dealul Mocoaiei" din localitatea Homorodul de Sus, au fost găsite fragmente ceramice
lucrate cu mâna în asociere cu ceramică celtică modelată la roată. Datare:faza 11 116•
Asupra celorlalte monede prezentate mai sus nu mai insistăm, decât pentru a
releva faptul că celor două piese emise de Marcus Aurelius şi Lucius Verus, descoperite la
Mediuşul Aurit "Şuculeu", i se adaugă aceea aparţinând lui Commodus, găsită în anul
1975 17 , reprezentând un preţios indiciu cronologic pentru a doua jumătate a sec. II p. Chr., a
importantei aşezări de aici.
"călăreţul

Lista
Fig.l.
Fig.2.

ilustraţiilor

Harta judeţului Satu Mare cu descoperirile menţionate
Moneda de tipul "călăreţul cu pasăre" de la Homorodul de Jos

"Păşunea nemţilor".

9
Moneda a intrat prin achiziţie în colecţiile Muzeului Judeţean Satu Mare în toamna anului 1997. Din relatăriile
descoperitorului , ea a fost găsi tA în dreapta drumului SAcAşeni.Chegea. Cercetari de teren: R.Gindele şi L.Marta,
arheologi la Muzeul Judetean Satu Mare. Acestora le mulţumim pentru informaţii, precum şi pentru permisi1mea
de a publica piesa. Pentru descoperirile de epoca romana din perimetrul comunei SăcAşeni:Jănos NemetiR.Gindele, înAMP, XXI, 1997, p.658, nr.62-64.
10
Asupra piesei în discuţie nu deţinem alte informaţii.
11
C.Preda,Monedelegeto-dacilor, Bucureşti, 1973, p.71-75.
12
Ibidem, p. 74-75(Unele asemănari cu piesa nr.l2, pl. IX).
13
K.Pink. Die Munzprăgung der Ostkelten 101d ihrer Nachbarn, Budapest, 1939, p.XVII, nr.344.
14
C.Preda, op.cit" p.74-75.
15
Gh.l.azin-I.Popescu, Monede antice mai recent descoperite in judeţul Satu Mare, în StComSatu Mare, VII-VIII,
1986-1987. p. 96-97.
16
I.H.Cri;an, I.H.< · .;an,Ceramica daco-getictJ. Cu speciala privire la Transilvania, Bucure;ti, Editura ştiinţifică,
1969, p.265, nr.I53;Gh Lazin, StCom Satu Mare, V-VI, 1981-1982, p.74, nr 7.
11
Gh Lazin- Triamău, în StCom Satu Mare, IX-X, 1992-1993, p.SO, nr.4 şi nota 6.
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Monnaies antiques au departement de Sâtu Mare
(Resume)
Les auteurs presentent sept monnaies antiques provenant du territoire du
departement de Satu Mare (a voire fig.!. Carte des decouvertes). A l'exception du denier
roman republican, magistrat Q.Ti ti, les autres pieces ont le /ieu de decouverte connu.
Parmi les monnaies presentees une importance speciale a la piece de Homorodul de Jos
une tetradrachme barbare qui s'inscrit au cadre du: "chevalier a l'oiseau" (fig.2) et qu'on
peut dater chrono/o-giquement vers 200 a Ch.
Liste des illustrations
Fig.!
Fig.2

Carte du departement de Satu Mare avec les
decouvertes mentionnees .
Monnaie du type "chevalier a l'oiseau" de Homorodul de Jos. "Pre des allemands".

Figura 1

Figura 2
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Aşezarea

din epoca

romană

de la Pişcolt-Lutărie
J(mos Nemeti
Robert Gindele

Aşezarea antică este situată pe malul pârâului Ogăt, în bazinul superior al râului
ler, la 500 m de la comuna Pişcolt spre satul Curtuiuşeni,în dreapta şoselei Satu MareOradea. O parte din aşezare a fost distrusă în cursul extragerii lutului. Materialele
arheologice au fost salvate de 1. Nemeti (1970-1995) şi de 1. Nemeti - R. Gindele (19951997) . În acest punct au mai fost descoperite materiale din epoca neolitică (LazaroviciNemeti 1983), din perioada Latenului celtic. Descoperiri din epoca romană au mai fost
publicate de 1. Nemeti (Nemeti 1983, p.l40-l4l ).
Descrierea materialului:
GR .nr .l/1970 inv. 2651-2660, MOC.
Ceramică modelată la roată:
1.1 frg. de buză ,c. p. este cărămiziu-roşiatică, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, sp. ext. este
lustruită uniform (pl.II, fig.3); 2.1 frg. de perete , c.p. este cărămiziu-roşiatică, asp. fin,
sp.ext. este lustruită uniform; 3.1 frg. de buză,c. p. este cărămiziu-roşiatică, asp. fin, sp.ext.
este lustruită uniform (pl. II, fig.2); 4.1 frg. de buză, c. p. este roşiatic-brună, asp. fin, sp.
ext. şi int.sunt lustruite uniform (pl. II, fig. l); 5.1 frg. de fund, c.p. este cenuşiu-deschisă,
asp. fin ,sp. ext. este lustruită uniform (pl.II, fig.4); 6.4 frg. de pereţi, c. p. este cenuşiu
deschisă, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă negricioasă, sp. ext. este lustruită în dungi.
Ceramică modelată cu mâna:
7.1 frg. de perete, c.p. este cenuşie, degr. prundiş, asp. zgrunţuros.

Gr. nr.2/1970 inv.2671-2680, MOC.
Ceramică modelată la roată:
1.1 frg. de fund,c. p. este cărămizie, degr. microprundiş, asp. aspru; 2.1 frg. de buză,c. p.
este cenuşiu-deschisă,asp. fin, sp. ext. este lustruită unform şi sunt aplicate pe el motive
lustruite (pl.III, fig.l ); 3.1 frg. de perete, c. p. este cenuşiu-deschisă, degr. nisip fin,asp.
nisipos-săpunos,pe sp. ext. este aplicată o angobă cenuşiu-negricioasă (pl.III,fig.4); 4.4 frg.
de buză, c. p. este cenuşiu -deschisă,degr. nisip fin,asp. săpunos (pl.III,fig.2); 5.1 frg. de
pţrete,c. p. este cenuşiu-deschisă, degr. nisip fin, asp. fin nisipos, pe sp. ext. este aplicată o
angobă negricioasă (pl.III,fig.3); 6.2 frg. de pereţi, c. p. este cenuşie,degr. nisip,
asp.nisipos-săpunos,pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă cenuşie; 7.1 frg. de fund, c. p.
este cenuşie, asp. fin, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă negricioasă, sp. ext. este
lustruită în dungi orizontale (pl.III,fig.5).
Gr. nr.3/1970
Ceramică modelată

la roată
1.1 frg. de perete, c. p. este că.rămizie-brună, degr. nisip fin, asp. nisipos-săpunos, pe sp.
ext. şi int. este aplicată o angobă cărămizie-brună, pe sp. ext. sunt aplicate motive lustruite
(pl.IV,fig.4); 2.1 frg. de buză,caracteristici identice cu l (pl.IV,fig.3); 3.1 frg. de buză, c. p.
este cenuşie-deschisă, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos (pl.IV,fig.2); 4.1 frg. de buză, c. p.
este cenuşie-deschisă, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, sp. ext. sub buză este ornamentată cu
motive lustruite (pl.IV, fig.l); 5.1 frg. de fund, c. p. este cenuşie-închisă,degr.
microprundiş, asp. aspru, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă negricioasă (pl.IV,fig.5).
Gr. nr.4/l973
SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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1.1 frg. de buză,c. p. este cărămizie, degr. nisip fin, asp. nisipos-săpunos (pl.VI,fig.3);
2.3frg. de buză, c. p. este cărămizie, degr.nisip fin, asp. fin-nisipos, în secţiune prezintă un
miez cenuşiu, pe sp. ext. sunt aplicate motive lustruite (pl. V,fig.1 ); 3.1 frg. de buză, c. p.
este cărămizie, asp. fin, în secţiune prezintă un miez cenuşiu, sp. ext. este lustruită în dungi
(pl.VI,fig.l); 4.1 frg. de fund, c.p. este cărămizie, asp. fin, sp. ext. este lustruită uniform
(pl.V,fig.6); 5.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie-galbenă, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, sp.
ext. este lustruită uniform (pl.V,fig.4); 6.1 frg. de perete, c.p. este cenuşie-deschisă, degr.
mâl, asp. fin-săpunos, sp. ext. este lustruită uniform (pl.VII,fig.5); 7.1 frg. de perete, c. p.
este cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă
negricioasă (pl. VII,fig.6); 8.1 frg . de buză ,c .p . este brună, degr. nmp, asp. nisipos, pe sp.
ext. şi int. este aplicată o angobă negriciosă (pl.V,fig.7); 9.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie,
degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, pe sp.ext. şi int. este aplicată o angobă cenuşiu închisă
(pl. VI,fig.4); 10.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, pe sp. ext.
este aplicată o angobă ceenuşiu închisă (pl.VII,fig.3); 11.1 frg. de buză, c. p. este cenuşie,
degr. mâl, asp. fin-săpunos,sp. ext. este lustruită uniform (pl.VI, fig.2); 12.1 frg. de buză, c.
p. este cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, pe sp. ext. sunt aplicate motive lustruite
(pl.VII,fig.2); 13.1 frg. de buză, caracteristici identice cu nr.12 (pl.V,fig.3); 14.2 frg. c.p.
este cenuşie,degr. nisip fin, asp. fin-săpunos, pe sp. ext.şi int. este aplicată o angobă cenuşiu
închisă, sp. exterioară este lustruită uniform (pl.VII, fig.4); 15.1 frg. de buză, c.p. este
cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, pe sp. ext. este aplicată o angobă cenuşie
negricioasă, omamentat cu motive lustruite (pl. VII, fig.l ).
Ceramică modelată cu mâna:
16.1 frg. de buză,c.p. este cenuşie-galbenă, degr. microprundiş, asp. zgrunţuros-compact, pe
sp. ext. este aplicată o angobă negricioasă (pl.V, fig.2); 17.1 frg. de fund,c.p. este brună,
degr. microrprundiş, asp. compact (pl. V, fig.5).
Gr. nr. 5/1973
Ceramică modelată la roată:
1.1 frg. de perete, c. p. este cărămizie-roşiatică, asp. fin, sp. ext. este lustruită uniform; 2.1
frg. de perete, c. p. este roşiatic-cărămizie, degr. nisip, asp. nisipos, pe Sp. ext. şi int. este
aplicată o angobă roşiatică.
Ceramică modelată cu mâna:
3.1 frg. de perete, c p. este brun-cenuşie,degr. cioburi pisate, asp fin-compact.
Gr. nr.l/1976
Ceramică modelată

la roată:
1.1 frg. de perete, c. p. este cărămizie-galbenă, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, sp. ext. este
lustruită uniform; 2.2 frg. de pereţi, c. p. este cenuşie-deschisă, degr. nisip, mâl, asp.nisipossăpunos; 3.1 frg. de perete, c. p. este cenuşie-deschisă, degr. nisip, mâl, asp. nisipossăpunos, sp. ext. este lustruită în dungi orizontale (pl.VIII,fig.3); 4.2 frg. de pereţi, c. p. este
cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, sp. ext: este lustruită în dungi şi pe el sunt aplicate
motive lustruite (pl.VIII.,fig.2).

Gr. nr.211976
Ceramică modelată

la roată:
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1.4 frg. de pereţi, c.p. este cenuşie, degr. nisip fin, asp. nisipos, pe sp. ext. şi int. este
o angobă cenuşie închisă (pl. VIII,fig.l ), 2.2 frg. de pereţi, c.p este cenuşie, degr.
nisip fin, asp. fm nisipos, sp. ext. este lustruită uniform.
Ceramică modelată cu mâna:
3.1 frg. de perete, c.p. este brun-galbenă, degr. microprundiş, asp. compact.
aplicată

Gr. nr.3/1988
Ceramică modelată

la roată:
1.1 frg. de perete, c.p. este cărămizie-roşcată, asp. fin, sp. ext. este lustruită uniform (pl.IX,
fig.2); 2.3 frg. de fund, c.p. este cenuşie-deschisă, degr. nisip fm, asp. fin-nisipos, pe sp. ext.
şi int. este aplicată o angobă cenuşie închisă (pl.IX, fig.3); 3.2 frg. de funduri, c.p. este
cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos (pl. VIII, fig.4); 4.1 frg. de perete, c.p. este cenuşie
brună, degr. nisip, asp. nisipos, pe sp. ext. este aplicată o angobă cenuşie-închisă; 5.5 frg. de
pereţi, c.p. este cenuşie deschisă, degr. nisip fin, asp. nisipos-fin, pe sp.ext. şi int. este
aplicată o angobă cenuşie; 6.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie-brună, degr. nisip, asp. nisipos,
pe sp. ext.şi int. este aplicată o angobă negricioasă, sp. ext. şi buza este ornamentată cu
motive lustruite (pl.IX, fig.l ); 7.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie, degr. nisip fin,mâl, asp.
nisipos-săpunos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă cenuşie închisă, sp. ext. este
lustruită uniform, ornamentată cu motive lustruite (pl.IX, fig.5); 8.1 frg. de perete, c.p. este
cenuşie deschisă, degr. mâl, asp. săpunos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă cenuşie;
9.1 frg.de perete, c.p. este cenuşie, asp. fin, sp. ext. este iustruită în dungi; 10. 3 frg. de
buze, c.p. este cenuşie deschisă, pe sp. ext.şi int. este aplicată o angobă cenuşie, sp. ext. este
lustruită în dungi (pl.IX, fig.4); 11.5 frg. de fund, c.p. este cenuşie, degr. nisip fin, mâl, asp.
nisipos-săpunos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă negricioasă (pl. VIII, fig.5).
Ceramică modelată cu mâna:
12.1 frg. de perete, c.p. este cenuşie închisă, degr. microprundiş, asp. zgrunţuros-compact.
Gr. 211986
Ceramică modelată

la roată:
1.1 frg. de buză, c.p. este cărămizie-roşiatică, asp." fin, pe sp. ext. este aplicată o angobă
roşiatică (pl.X, fig.3); 2.1 frg. de buză, c.p. este cărămizie-roşiatică, degr. nisip fin, asp. finnisipos, pe sp. ext. este aplicată o angobă roşiatic-brună (pl.X, fig.5); 3.3 frg. de perete, c.p.
este cenuşie deschisă,degr. nisip fin, mâl, asp. nisipos-săpunos, pe sp. ext. şi int. este
aplicată o angobă cenuşie; 4.2 frg. de pereţi, c.p. este cenuşie deschisă, degr. mâl, asp. finsăpunos.

Ceramică modelată

cu mâna:
5.1 frg. de buză, c.p. este brun-cărămizie, degr.
(pl.X, fig.4).

microprundiş,

asp.

compact-zgrunţuros

Gr. 3/1995
Ceramică modelată

la roată:
1.3 frg. de umăr, c.p. este galben-cenuşie, degr. nisip fm, asp. fm-nisipos, pe sp. ext. este
aplicată o angobă negricioasă, sp. ext. este lustruită uniform (pl. X, fig.l ); 2.1 frg. de perete,
c.p. este cenuşie, asp. fin, pe sp. ext. este aplicată o angobă negricioasă, sp. ext. este
ornamentată cu motive lustruite (pl.X, fig.2); 3.1 frg. de perete, c.p. este cenuşie, degr.mâl,
asp. fin-săpunos, sp. ext. este lustruită uniform.
Gr.S/1995
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Ceramică modelată

la roată:
1.3 frg. de pereţi, c.p. este cărămizie-roşiatică, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, în secţiune
prezintă un miez cenuşiu-negricios, sp. ext. este lustruită uniform (pl.XI, fig.2); 2.2 frg. de
funduri, c.p. este cărămizie-gălbuie, asp. fin, pe sp. ext. este aplicată o angobă cărămizie
închisă (pl.XI, fig.4); 3.1 frg. de perete, c.p. este cărămizie-roşiatică,degr. nisip, asp.
nisipos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă roşiatică; 4.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie
gălbuie, degr. nisip fin, mâl, asp. nisipos-săpunos, în mijlocul secţiunii prezintă un miez
cenuşiu (pl.XI, fig.l ); 5.1 frg. de fund, c.p. este cenuşie, degr. nisip fin, asp.fin-nisipos, pe
sp. ext. este aplicată o angobă cenuşie-negricioasă (pl.XI, fig.S); 6.2 frg. de pereţi, c.p. este
cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin-nisipos, sp. ext. este lustruită în dungi orizontale ; 7.1 frg.
de perete, c.p. este cenuşie, degr. nisip fin, mâl, asp. săpunos-nisipos, sp.ext. este lustruită
uniform ; 8.1 frg. de buză, c.p. este cenuşie-gălbuie, degr. nisip fin, asp. fin, sp. ext. şi int.
este aplicată o angobă cenuşie închisă, sp. ext. este lustruită uniform (pl. XI, fig.3).
Complex 7/1995
Ceramică modelată

la roată:
c.p. este cărămizie roşiatică, asp. fin, pe sp. ext. şi int. este aplicată o
angobă roşiatică; 2.3 frg. de pereţi, c.p. este roşiatic-cărămizie, degr. nisip fin, mâl, asp.
nisipos-săpunos; 3.9 frg. de pereţi, c.p. este cenuşie gălbuie, degr. nisip fin, mâl, asp.
nisipos-săpunos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă negricioasă (pl. XII, fig.3,4); 4.1
frg. de perete, c. p.este cenuşie-gălbuie, degr. nisip fin, ~P· nisipos-săpunos, pe sp. ext. este
aplicată o angobă negricioasă, pe sp. ext. sunt aplicate motive lustruite.
Ceramică modelată cu mâna.
5.2 frg. dintr-un vas, c.p. este brun-cărămizie, degr. nisip, asp. compact, pe sp. ext. este
aplicată o angobă negricioasă (pl.XII, fig.l); 6.2 frg de buză, c.p. este brun-cenuşie, degr.
nisip, asp. compact-fin (pl.XII, fig.2).
Din stratul superior al gropii provin două fragmente ceramice de culoare cenuşie
deschisă, degr. pietricele, asp. zgrunţuros.
1.2 frg. de

pereţi,

Groapa 111996
Ceramică modelată

Ia roată:
1.3 frg. de perete, c.p. este cenuşie deschisă, degr. nisip fin, asp. fin nisipos, pe sp. ext. şi
int. este aplicată o angobă cenuşie, sp. ext. este lustruită în dungi orizontale; 2.1 frg. de
perete, c.p. este cenuşie închisă, în secţiune prezintă un miez cărămiziu, degr. nisip fin, mâl,
asp. săpunos, pe sp. ext. este aplicată o angobă negricioasă, sp. ext. este lustruită uniform;
3.4 frg. de perete, c.p. este cenuşie deschisă, în secţiune prezintă un miez cenuşiu, asp. fin,
sp. ext. este lustruită uniform (pl.XIII, fig.2); 4.6 frg. de buză, c.p. este brugă, degr. nisip
fin, mâl, asp. săpunos, pe sp. ext. este aplicată o angobă negricioasă, sp.ex.L este lustruită
uniform, ornamentată cu ornamente lustruite (pl. XIII, fig.1 ).
Ceramică modelată cu mâna:
5.1 frg. de fund, c.p. este cărămizie brună, în secţiune prezintă un miez cenuşiu negricios,
degr. pietriş, asp. compact (pl.XIII, fig.3).
Gr.2/1997
Ceramica modelată la roată:
1.1 O frg. de pereţi şi buze, c. p. este cenuşie, degr. nisip fin, asp. nisipos-fin (pl.
XIV, fig.6); 2.1 frg. de perete, c. p. este cenuşie, degr. nisip fin, asp. fin nisipos,pe sp. ext.
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este aplicată o angobă cenuşie închisă; 3.2 frg. de pereţi, c.p. este cenuşie, degr. nisip fm,
asp. nisipos fin, sp. ext. este lustruită uniform; 4.4 frg. de pereţi, c.p. este cenuşie,degr. nisip
fin, asp. fin-nisipos, sp. ext. este lustruită uniform; 5.1 frg. de perete, c. p. este cenuşie
deschisă, degr. nisip fin, asp. nisipos-fin,sp. ext. este lustruită uniform şi sunt aplicate pe el
motive lustruite (pl.XIV, fig.4); 6.1 frg. de buză, c. p. este cenuşie deschisă,degr. nisip fin,
asp. fin nisipos, pe sp. ext. şi int. este aplicată o angobă cenuşie închisă,sp.ext. este lustruită
în dungi şi sunt aplicate pe el motive lustruite (pl.XIV, fig. 7); 7. 1 frg. de perete,
caracteristici identice cu nr. 6 (pl.XIV, fig. 5).
Ceramica modelată cu mâna:
8.1 frg. de buză, c. p. este maronie-galbenă, degr. pietricele, ·asp. zgrunţuros
compact (pl. XIV, fig.!); 9 .l frg. de perete, caracteristici identice cu nr.8, omamentat cu
nervuri paralele (pl. XIV, fig.2); 10.1 frg. de perete, c.p. este maronie, degr. nisip, asp
nisipos-compact.
Din această groapă mai provine şi o scoabă de fier (pl.XIV, fig.3).
În funcţie de caracteristicile pastei şi tehnologia de producere, materialul ceramic
se poate grupa în următoarele categorii: ceramică având culoarea pastei în nuanţele
cărămiziului şi cenuşiului, modelată la roată; ceramică a cărei pastă are un aspect
zgrunţuros, modelată la roată şi ceramică modelată cu mâna. Este foarte interesant raportul
numeric dintre aceste categorii: ceramica de culoare cărămizie-16,6 %,ceramica cenuşie73,8 %, ceramica zgrunţuroasă-1,1 %şi cerarnica modelată cu mâna-8,3 %.
Ceramica modelată la roată.
Se poate observa, în cazul ceramicii cărămizie şi cenuşie, acoperirea suprafeţei
vasului ( exterioară, sau exterioară şi interioară) cu o angobă de o nuanţă mai închisă decât
culoarea pastei. Acest procedeu este aplicat şi unor fragmente modelate cu mâna
(pl.V.fig.2; pl.XII.fig.l). Se utilizează şi lustruirea în dungi sau uniformă pe suprafaţa
exterioară a vasului. De remarcat este ponderea mare de folosire a acestui procedeu
tehnologic (45.3 %). O cantitate însemnată de ceramică (21,4 %) modelată la roată este
ornamentată cu motive lustruite (48,4 %), cu nervuri (48.4 %), cu linii în val (15,1 %), cu
"periniţă" (6 %) şi cu brâu ( 6%). Tipuri de ornamente diferite pot f1 aplicate pe acelaşi vas,
dar liniile în val nu se asociază cu motive lustruite. Intensa utilizare a ornamentului lustruit
(pondere egală cu nervura, cel mai simplu ornament) poate plasa datarea aşezării spre
sfărşitul secolului IV (Jurecko 1984. p. 75).
Caracteristicile pastei, procedeul tehnologic de tratare a suprafeţelor şi
ornamentica pot fi identice în cazul mai multor tipuri de vase. Din această cauză acordăm o
atenţie mai mare analizei tipologice.
Străchinile cu buză îngroşată şi trasă în interior (nr. 2, 3, 4, 5, 10, 11) apar foarte
des în aşezările sarmatice. Acest tip de vas este cunoscut atât din aşezări datate în secolul
III la Bănhalma (Vaday, Voros 1977.49. fig.l/3); secolul III-IV la Apagy (lstvănovits
1993.26.fig.l/4); secolul IV (Bozu, El Susi 1987. 253. fig. 9/3); sfărşitul secolului IV,
începutul secolului V la Sarkad Koroshăt (Vaday, Medgyesi 1993. 65. fig.2), Sântana
(Barbu, Dorner.l980. 140. fig.2). În zona Careiului asemenea străchini apar la Curtuiuşeni
Vincze tag (Nemeti , Gindele 1997, p.675, fig.l) şi de la Săcăşeni - La canal (Nemeti ,
Gindele 1997, p.676, fig.2).
Strachina cu buză îngroşată cu o nervură sub buză (nr.l) este o formă mai rară, dar
apare în aşezările sarmatice de la sfărşitul secolului II până la abandonarea lor (lstvănovits
1993, p.l8). Cele mai apropiate analogii din punct de vedere geografic există la Apagy
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(Istvănovits 1993, p.27, p1.2/3) şi la Biharkeresztes-Ărtând-Nagyfarkasdomb (Nepper,

1984.194. p1.2113). Pentru zona Careiului putem da analogii de la Ady Endre şi de la
Ghenci-Grajdurile CAP (Nemeti,Gindele 1997. 695.fig.l ,2).
În aşezarea de la Pişcolt-Lutărie apar şi forme mai interesante de străchini, dar au
şi acestea analogii, nr.l3 la Torokszentmikl6s în mediu datat în a doua jumătate a secolului
III-secolul IV (Vaday, 1985.354.fig.l0/2). Strachina nr.l2 imită forme provinciale romane.
În cursul secolelor II-IV e.n. în aşezări apare o cantitate însemnată de vase de
provizii. Cercetarea arheologică se ocupă de mult timp cu acest tip de vas (Richtofen 1931,
Dumitraşcu 1988). Tipologie, pot fi încadrate destul de greu, pentru că uneori prezintă o
varietate mare a dimensiunii şi profilaturii buzei (Dumitraşcu, Bader 1967, p.34). Vasele de
provizii de la Pişcolt-Lutărie se pot împărţi în două categorii: vase mai mari, pasta
degresată cu mai mult nisip, ornamentale cu linii vălurite pe umăr sau pe buză (nr.l5-18) şi
vase mai mici, cu pastă mai fină, ornamentale cu motive lustruite (nr.l9-2lşi nr.25-31).
Prima categorie poate atesta o anumită influenţă nordică (vezi toată problematica la
Istvănovits, 1993, 21). Vasele din categoria a doua apar pe tot cursullocuirii sarmatice din
Bazinul Carpatic (Pârducz, 1959,363).
Tot în categoria vaselor de provizii putem încadra şi un tip cu dimensiuni mai
reduse (nr.23-24). Acest tip apare frecvent în aşezările sarmatice pe tot cursul secolelor IIIV.
Ceramica modelată cu mâna.
Este deosebit de importantă studierea detaliată a ceramicii modelate cu mâna,
deoarece această categorie a veselei este produsă în mare parte în gospodării, conservând
un timp mai îndelungat formele tradiţionale. Putem admite, cu oarecare rezerve, că
ceramica modelată cu mâna poate oferi unele indicii pentru departajări etno- culturale.
Ceramica modelată cu mâna de la Pişcolt-Luiarie se poate grupa în
trei tipuri.
l.Oală? cu buza alungită, umăr neaccentuat (pl.XV, fig. 4). Datorită stării
fragmentare, este destul de greu de dat analogii. Asemenea tipuri apar la Arad-Gai, pe
cursul Mureşului (Pădureanu, 1996, pl. V, fig.5); la Besenyoszog-Koczkalapos, din regiunea
Tisei Mijlocii (Vaday, 1988-89, 232) în situri datate în secolul al IV-lea.
2.Vas borcan, cu fund accentuat, buza lipseşte (pl.XV, fig. 6). Asemenea vase sunt
cunoscute din situri sarmatice, de la Şei tin- Tăietură (Blăjan, 1975, 85, pl.l O, fig.3), de la
Bajmok (Pârducz, 1950.fig.l02,12), în contexte datate în secolul al IV-lea.
3.0ală cu buza evazată, cu umăr accentuat (pl.XV, fig.l-3). Sunt ornamentale cu
impresiuni realizate cu degetul şi cu ornamente, care apar în general la vasele modelate la
roată: benzi de linii în val (pl.XV, fig.9), nervuri paralele (pl.XV, fig.6), şir de pucte
realizate cu rotiţa (pl.XV,fig.7).
Asemenea ornamente apar în aşezările sarmatice târzii din Câmpia Ungară(Voros,
1991/92, 22).
Limitele cronologice ale aşezării de la Pişcolt-Lutărie sunt extrem de greu
precizabile. Materialul arheologic se datează pe baza analogiilor de la sfărşitul sec.III pănă
la începutul sec. V. O datare mai precisă ar putea oferi fragmentul de vas-butoi (Pl.X,fig.l ).
Acest tip de vas apare mai des în sec. IV sau la începutul sec. V( Istvănovits, 1981,121). La
sf'arşitul sec.IV apar în Câmpia Ungară oale foarte asemanătoare cu un exemplar de la
Pişcolt-Lutărie (Pl.XII,fig.2) (Voros, 1991/92, 22). De asemenea, tot pentru o datare în a
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Este foarte probabil ca această aşezare să aparţină sarmaţilor, însă sunt evidente şi
unele influenţe nordice (chiupuri masive, ceramica zgrunţuroasă). Având în vedere stadiul
actual al cercetărilor, interpretările istorice deocamdată ~unt premature , dar este de
remarcat faptul că aşezarea de la Pişcolt-Lutărie se situează în exteriorul valurilor sarmatice
din Bazinul Carpatic.
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https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Aşezare

din epoca romant! Pişcolt Lutt!rie

83

Fig. 9 : !-Complex 311988 nr. 6; 2-Complex 3/1988 nr. 1; 3-Complex 3/1988 nr. 2; 4Complex 3/1988 nr. 1O; 5-Complex 3/1988 nr. 7
Fig. 10 : ]-Complex 311995 nr. 1; 2-Complex 311995 nr. 2; 3-Complex 2/1986 nr. 1; 4Complex 211988 nr. 5; 5-Complex 2/1988 nr.2
Fig. Il: !-Complex 511995 nr. 4; 2-Complex 5/1995 nr. 1; 3-Complex 5/1995 nr. 8; 4Complex 5/1995 nr. 2; 5-Complex 5/1995 nr. 5
Fig. 12: 1-Complex 7/1995 nr. 5; 2-Complex 711995 nr. 6; 3-Complex 711995 nr. 1; 4Complex 7/1995 nr. 5; 5-Complex 711995 nr. 4
Fig. 13 : 1-Complexl/1996 nr. 6; 2-Complex 1/1996 nr. 3; 3-Complex l/1996 nr. 5
Fig. 14 : !-Complex 2/1997 nr. 8; 2-Complex 2/1997 nr. 2; 3-Complex 211997 scoabă de
fier; 4-Complex 2/1997 nr. 5; 5-Complex 211997 nr. 7; 6-Complex 211997 nr. 1; 7-Complex
2/1997 nr. 6
Fig. 15 :Tipuri de ceramică modelată cu mâna. !-Complex 4\1973 nr.l6; 2-Complex 7\1995
nr.5; 3-Complex 7-1995 nr.6; 4. Complex 2\1997 nr.8; 5-Complex 2\1997 nr.2.; 6-Complex
4\1973 nr.l7; 7-Complex 2\1988 nr.5
Fig. 16 :Tipuri de ceramică modelată la roată. !-Complex 2/1986 nr. 1; 2-Complex 4/1973
nr. 11; 3-Complex 111970 nr. 3; 4-Complex l/1970 nr.4; 5-Complex 3/1970 nr. 3; 6Complex411973 nr. 5; 7-Complex4/1973 nr. 13; 8-Complex 711995 nr.l; 9-Complex
3/1995 nr.l; !O-Complex 2/1970 nr.4; li-Complex 4/1973 nr. 9; 12-Complex 4/1973 nr. 1;
13-Complex 2/1988 nr.2; 14-Complex 3/1988 nr.l O
Fig. 17 :Tipuri de ceramică modelată la roată. 15-Complex 4/1973 nr.l4; 16-Complex
411973 nr.8; 17,18-Complex 2/1997 nr.l; 19-Complex 2/1997 nr.6; 20-Complex 3\1988
nr.7; 21-Complex 4\1973 nr.l4; 22-Complex\1970 nr.4; 23-Complex 4-1973 nr.2; 24Complex 1\1970 nr.l; 25-Complex 4\1973 nr.15; 26-Complex 4\1976 nr.l2; 27-Complex
2\1970 nr.2; 28-Complex 3\1970 nr.2; 29-Complex 5\1995 nr.4; 30-Complex 1\1996 nr.6;
31-Complex 3\1988 nr. 6.
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ROMAN AGE SETTLEMENT FROM PISCOLT-LUTARIE
(COUNTY SATU MARE)
The ancient settlement is on the bank of a brook, in the upper valley ofthe fer, of 500
metersfrom Piscolt village towards Curtuiuseni, on the right side ofthe Satu Mare- Oradea
road. A part of the settlement was destroyed during the extraction of the clay. The
archeo/ogica/ materials were saved by l.Nemeti (1970-1995) and by 1. Nemeti-R. Gindele
(1995-1997). In this place werefound materia/sfrom the Neo/ithic age, the Celtic-laten
age and the roman age .
According to the characteristics ofthe paste and the producing techno/ogy ofthe pottery
material, there exist thefol/owing cathegories:pottery having the colour ofthe paste in the
shade of brick-coloured and ofash-coloured pottery with a paste having a rough aspect,
wheeled and hand-made pottery. The numerica/ relationship among these cathegories:
brick-coloured pottery-16, 6%, ash-co/oured pottery-73, 8%, rough-pottery-1, 1% and handmade pottery-8,3.
Whee/ed pottery
There can be observed in the case of brick-co/oured and ash-coloured pottery the cover of
the pot's surface (exterior or exterior and interior) with a coat ofa darker shade than the
colour of the material. There is applied the smoothing in stripes or uniform on the exterior
swface ofthe pot, too. It's remarcably the great significa.rzce ofusing this technological
process (45,3%). A considerable quantity ofwhee/ed pottery (21,4%) is decorated with
smoothed-in motives (48,4%), with ribbes (48,4%), with wavy-lines (1 5, 1%), with
"cushion" (6%) and with girdle (6%).Different decoration types can be applied on the same
pot, but wavy-lines are not associated with smoothed-in motives. The intense using of the
smoothed ornaments (same significance with the ribbes, the simplest omaments) can be
placed the settlements dating around the end of the 4th century .
In the course ofthe 2nd -4th centuries A.D. in the settlements appear a considerable
quantity ofstorage vessels. From typologic point of view they can be cathegorized with
difficulty because they sometimes show a great variety ofsize and proji/e of rim . Storage
vesselsfrom Pişcolt-Lutiirie can be classified in two categories: bigger pots,paste kneaded
with more sand decorated with wavy-lines on the shoulder or on the rim (nr. 15-18) and
smal/er pots with a jinest material decorated with smoothed-in motives (nr. 19-21 and 2 531). Thejirst cathegory can certify a certain northem influence. Potsfrom the second
cathegory appear in the whole Sarmatic stage from the Carpathan Bas in. Also in the
cathegory ofthe storage vessels we can lista type ofsmal/er sizes (nr. 23-24). This type
appears frequently in the Sarmatian settlements in the course of the 2nd-4th centuries.
Hand-made pottery
lt's very important the detailed studying ofthe hand-made pottery because this
cathegory ofpots is produced mainly in the households, preserving for a long time the
traditional forms. We can admit that hand-made pottery can offer some informat ion about
cultural or ethnic attribution.
The chronologicallimits of the settlement from Pişcolt-Lutiirie can be dejined very
difficult. The archeological material is dated on the basis of the analogies from the end of
the 3rd century -the beginning ofthe 5th century. A more precise datation can offer the
cask-potfragment (fig.JO. 1). This kind ofpot appears more often in the 4th century or at
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the beginning ofthe 5th century. At the end ofthe 4th century on the Hungarian Plain
appear pots similar to that one from Pişcolt-Lutărie (fig.12. 2).
It is probable that this settlement belongs to the Sarmatians, but there are some
northern influences too (massive storage-vessels, rough pottery). Taking in consideration
the current stage ofthe researches, the historical interpretations are stil/ premature but it's
remarcably that the settlement from Pişcolt-Lutărie is situated in the outside of the
Sarmatian wall-systems from the Carpathian Bas in.
Fig. 1App/ecement ofPiscolt-Lutarie in the Carpathian Basin
Fig. 2: 1-pit 111970 nr. 4; 2-pit 111970 nr. 3; 3-pit 111970 nr.1; 4-pit 111970 nr. 5
Fig. 3: 1-pit 211970 nr. 2; 2-pit 211970 nr. 4; 3-pit 211970 nr.5; 4-pit 211970 nr. 3; 5-pit
211970 nr.7
Fig. 4: 1-pit 311970 nr. 4; 2-pit 311970 nr. 3; 3-pit311970 nr. 2; 4-pit 311970 nr. 1; 5-pit
3/1970 nr. 5
Fig. 5: 1-pit 411973 nr.2; 2-pit 411973 nr. 16; 3-pit 411973 nr.J3; 4-pit 4/1973 nr. 5; 5-pit
411973 nr.17; 6-pit 411973 nr.4; 7-pit 411973 nr.8
Fig. 6: 1-pit 411973 nr.3; 2-pit 411973 nr.ll; 3-pit 411973 nr.1; 4-pit 4/1973 nr.9
Fig. 7: 1-pit 4/1973 nr.15; 2-pit 411973 nr.12; 3-pit 4/1973 nr.14; 4-pit 411973 nr. 14; 5pit 411973 nr. 6; 6-pit 411973 nr. 7
Fig. 8: 1-pit 211976 nr. 1; 2-pit 111976 nr. 4; 3-pit 111976 nr. 3; 4-pit 311988 nr. 3; 5-pit
3/1988 nr. Il
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•

Fig. !Amplasarea geografică a sitului

PişcoiL-Lutărie

în Bazinul Carpatic.
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Fig. 2: !-Complex 111970 nr. 4; 2-Complex 1/1970 nr. 3; 3-Complex
1/ 1970 nr.l; 4-Complex 111970 nr. 5
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Fig. 3: !-Complex 2/1970 nr. 2; 2-Complcx 2fl 970 nr. 4; 3-Complex
2/ 1970 nr.5; 4-Complcx 2/ !970 nr. 3; 5-Complex 2/ 1970 nr. 7
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2.

3.

--· Fig. 4: !-Complex 3/ 1970 nr. 4; 2-Complcx 311970 nr. 3; 3-Complex
3/ 1970 nr. 2; 4-Complex 3/1970 nr. 1; 5-Complex 311970 nr. 5
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Fig. 5: !-Complex 4/1973 nr.2; 2-Complex 4/1973 nr. 16; 3-Coinplex
4/ 1973 nr.l3; 4-Complex 411973 nr. 5; 5-Complex 4/1973 nr.l7; 6Complex 411973 nr.4; ?-Complex 4/1973 nr.8
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Fig. 6: !-Complex 4/ 1973 nr.3; 2-Complex 4/1973 nr.ll; 3-Complex
4/1973 nr.l ; 4-Complex 411973 nr.9
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Fig. 7: 1-Complex 4/1 973 nr.IS; 2-Complex 4/1973 nr. l2; 3-Complex
4/ 1973 nr.l4; 4-Complex4/ 1973 nr. 14; 5-Complex 4/1973 nr. 6; 6Complex 4/1973 nr. 7
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Fig. 8: 1-Complex 2/ 1976 nr. 1; 2-Complex 1/1976 nr. 4; 3-Complex
l/1976 nr. 3; 4-Complcx 3/ 1988 nr. 3; 5-Complex 3/1988 nr. Il
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Fig. 9 : !-Complex 3/1988 nr. 6: 2-Complcx 3/1 988 nr. 1; 3-Comp1ex
3/ 1988 nr. 2; 4-Comp1ex 3/ 1988 nr. 10; 5-Complex 3/1988 nr.7
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-·--Fig. l O : 1-Complex 3/1995 nr. 1; 2-Complex 3/1995 nr. 2; 3-Complex
2/1986 nr. 1; 4-Complex 2/1988 nr. 5; 5-Complex 2/1988nr.2
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Fig. 11 : 1-Complex 5/1 995 nr. 4; 2-Complcx 5/ 1995 nr. 1; 3-Complex
5/1 995 nr. 8; 4-Complex 5/ 1995 nr. 2; 5-Complex 5/1995 nr. 5

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

5.

Aşezare din epoca romanti Pişcolt Luttirie

-- --Fig. 12: 1-Complex 711 995 nr. 5; 2-Complex 7/1995 nr. 6; 3-Complex
711995 nr. 1; 4-Complex 7/ 1995 nr. 5; 5-Complex 7/1 995 nr. 4

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

97

98

Janos Nemeti
Robert Gindele

lmJJIIIIIJ/1/tll 1
-

.- -

Fig. l3 : 1-Complcx l/1996 nr. 6; 2-Complex. l / 1996 nr. 3; 3-Complex
l /1996 nr. 5
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--Fig. 14: !-Complex 211997 nr. 8; 2-Complex 2/1997 nr. 2; 3-Complex
211997 scoabă de fier; 4-Cumplcx 2/ 1997 nr. 5; 5-Complex 2/1997 nr. 7; 6Complex 2/ 1997 nr. 1; 7-Complex 2/1997 nr. 6
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Fig. 15 :Tipuri de ceramică mode lată cu mâna. 1-Complex 4\ 1973 nr.16; 2Complex 7\1995 nr.5; 3-Complcx 7-1995 nr.6; 4. Complex 2\ 1997 nr.8; 5Complex 2\ 1997 nr.2. ; 6-Complex 4\ 1973 nr.17; 7-Complex 2\1 988 nr.S
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Complex 4/1973 nr. Il; 3-Complex J/1970 nr. 3: 4-Complex 1/1970 nr.4:
S-Complex3i1 970 nr. 3; 6-Complex 4/1973 nr. 5; 7-Complex 4/1973 nr.
13; 8-Complex 7/1995 nr.l; 9-Complex 3/1995 nr.l; 10-Comp1ex2/1970
nr.4; Il-Complex 4/1973 nr. 9; 12-Complex 411973 nr. 1; 13-Complex
2/ 1988 nr.2; 14-Complex 3/!988 nr.IO
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Fig. 17 :Tipw·i de ceramică modela[ă la roatA. 15-Complex 41]973 nr. l4;
16-Complex 4/ 1973 nr.8: 17.18-Complex 2/ 1997 nr.l ; 19-Complex 2/ 1997
nr.6; 20-Complex 31.1988 nr. 7; 21-Complex 4' 1973 nr.l4; 22Complex\ 1970 nr.4; 23 -Complex 4-1973 nr.2 ; 24-Complex 1\1970 nr. 1; 25 Complex 4\ 1973 nr. l5; 21>-Complex 411 976 nr. l2 ; 27-Complex 2\ 1970 nr.2;
28-Cornplcx 31! 970 nr.2; 29-Complex 5\ 1995 nr.4; 30-Complex 1\ 1996
nr.6; 3 1-Complex: 3\1 988 nr. 6.
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din
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Micul punct muzeistic organizat în incinta vechiului Casino de la Băile Herculane
este singurul loc unde mai pot fi admirate puţinele vestigii rămase din staţiunea termală
romană.Din păcate nu toate exponatele sunt descoperite în teritoriul actualei staţiuni aşa
cum susţin localnicii.
Majoritatea antichităţilor descoperite aici au fost trimise la Viena din ordinul
guvernatorului Banatului (1736) "spre a împodobi- împreună cu altele, aduse din
Transilvania- holul şi scara ducând Ia biblioteca publică cezaro-regească", (Griselini 1984,
p.205).
În anul 1922 când s-a înfiinţat expoziţia din cadrul staţiunii balneare au fost aduse
diferite piese provenind din săpăturile arheologice întreprinse Ia începutul secolului XX de
generalul Nicolae Cena la Mehadia, cel care a înfiinţat şi acest muzeu
(Buracu 1984, p.6-8).
Muzeul din Reşiţa preluând după al doilea război mondial expoziţia staţiunii Băile
Herculane s-a îngrijit să îmbogăţească colecţia (din care multe piese importante dispăruseră
între timp) cu alte materiale de factură romană îndeosebi material tegular: ţigle, conducte,
cărămizi, pişcoturi, etc. Un fragment de ţiglă poartă ştampila LEG VII...., în cartuş cu
ansae. O analogie perfectă a aceste ştampile o cunoaştem din descoperirile arheologice de
la Gomea (jud. Caraş-Severin).(Gudea 1977, fig.l3 a ). O conductă cilindrică poartă chiar
marcat cu tuş: G 1968, anul 1968 fiind anul efectuării săpăturilor arheologice la baia
romană de la Gomea (Gudea 1977, p. 12, n. 2 ).
Partea negativă a lucrurilor o constituie faptul că nu există nici o indicaţie sau
evidenţă a pieselor arheologice ce provin din alte puncte ale Banatului.
Vom încerca în continuare să facem câteva observaţii asupra unei stele funerare
care a scăpat atenţiei cercetărilor, nefiind încă publicată.
Stela funerară este confecţionată dintr-un bloc de piatră calcaroasă cenuşie, dură şi
săpunoasă la pipăit. Starea fragmentară a pietrei nu permite pe deplin precizarea tuturor
elementelor de decor.
Suprafaţa sculptată este puternic distrusă şi tocită doar pe alocuri se pot distinge câteva
contururi mai proeminente.
Lungimea blocului de piatră este de 80 cm, înălţimea de 83 cm şi lăţimea de 20
cm.
În centrul imaginii apare reprezentată, credem, o femeie într-un medalion
semicrcular din două muluri, prima de 6 cm lăţime şi a doua de 4 cm. Îmbrăcămintea pare a
fi o pal/a, iar coafura încadrează din lateral şi deasupra faţa. Persoana redată nu pare să fi
avut
barbă, fapt ce ne îndreptăţeşte să credem că este, aşa cum am zis, o femeie.
Pe colţurile rămase între medalionul semicircular şi chenarul simplu ce încadrează
din lateral imaginea defunctei au fost realizate nişte decoruri vegetale sub forma unor
frunze de ferigă.
În partea superioară a stelei pe axul central se poate remarca un element de decor
circular care ne duce cu gândul la un vas sau un conde pin încadrat probabil, în cazul
nostru, de doi lei afrontaţi.
Tipologie putem încadra stela la tipul iconic nearhitectural cu medalion şi partea
de sus dreaptă ( III. C. 1 după Lucia Ţeposu-Marinescu) sau tipul plastic cu imaginea
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defunctului în bust: pieptul, gâtui, capul (l.c.l după Alexandru Diaconescu) (Chiş 1997,
p.72-76).
Datarea stelei funerare se încadrează în epoca stăpânirii Daciei de către romani,
secolul II-III p.Chr.
Locul de descoperire este necunoscut, mai precis incert. Roca cenuşie, calcaroasă
extrem de dură este tipică munţilor din zona Mehadia- Băile Herculane, fapt ce ne facem să
credem că a fost descoperită aici, probabil de generalul Nicolae Cena. Urmărind inventarul
colecţie sale, la înfiinţarea muzeului staţiunii în 1922, piesa noastră pare a fi cea cu "No.
XIV" : " Bloc de piatră rupt, destinat sau pentru o piatră de mormânt sau pentru o tablă
votivă" (Buracu 1924, p.l6). Din colecţia Muzeului Băilor Herculane, dintre toate pietrele
funerare cu caracteristicile unei table (deci nu altar), face parte doar stela mai sus descrisă.

Abrevieri bibliografice

Buracu 1924

Coriolan 1. Buracu, Muzeul General Nicolae Cena în Baile Herculane şi

Cronica Mehadiei, Lugoj, 1924.
Chiş 1997
Silviu Chiş, Observaţii asupra stelelor funerare de la Potaissa, în
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 3, 1997, Alba-Iulia, p. 71-78.

Griselini 1984 Francesco Griselini,/ncercare de istorie politica şi naturala a Banatului
Timişoarei, (traducere şi note
Costin Feneşan), Timişoara, 1984.
Gudea 1977
Nicolae Gudea, Gornea. Aşezdri din epoca romanatârzie, Reşiţa, 1977.
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Ein Grabdenkmal von der Sammlung des Herku/esbadmuseums
( Zusammenfassung)
Der Grabdenkmalfragmant war bis jetzt unveroffentlicht. Er ist uns in ein
schlechter Zustand behaltet und stellt eine Frau in einen Halbkreismedalion dar. Der
Steinblock hat folgende Dimensionen: 80 cm Lange, 83 cm Hohe und 20 cm Breite. Nach
unsere Meinung die Funebralstele sol/ identisch mit der Stuck aus der lnventarkatalog des
Priesters Coriolan 1. Buracu sein. Der graue, harle Kalksteinblock ist auch heute in der
Herkulesbadmuseum, der ehemalige "General NCena" Museum bewahrt. Es kann aher
sein, dass die Funebralstele aus der Ausgrabungen von Mehadia (Kreis Cara$-Severin) 12 km weit von Herkulesbad- von der Amateurarchaologe N Cena gefunden sein soli.
Abb.l Der Grabdenkmalfragment von der Sammlung des Hercu/esbadmuseum
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Fig. 1 Stela fUnerară din

colecţia

Muzeului Băilor Herculane
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Judeţul

Satu Mare- Bibliografia perioadei secolelor II-IV
Gheorghe Lazin

Excepţie unele menţiuni sumare şi în acelaşi timp incomplete sau greşit publicate,
vestigiile care se pot data cronologic în secolele II-N p. Chr. descoperite pe teritoriul actual
al judeţului Satu Mare, au început să fie cercetate mai aprofundat începând cu deceniul al
VII-lea a secolului nostru.
Bibliografia de faţă înmănunchează studii, articole şi note apărute în diferite
publicaţii de sine stătătoare sau în perioduce din ţară sau din străinătate, care au drept de
cercetare antichităţile din această perioadă, pentru care s-a propus şi noţiunea de epocă
romană (1. Stanciu, EphNap, V, 1995, p. 139-226).
Criteriul de ordonare pe care îl socotesc cel mai corect este gruparea studiilor pe
autori, în ordine alfabetică; pe categorii de descoperiri, sau operând pe o ordonare
cronologică mai restrânsă (ex: sec. II-III sau sec. III-IV), lucrul nu este posibil. Acolo unde
există rezumate într-o limbă străină, au fost făcute menţiunile cuvenite. Abrevierile uzitate
sunt cele adoptate de revista: Satu Mare - Studii şi Comunicări. În cazul recenziilor este
menţionat mai întâi autorul şi lucrarea recenzată iar apoi numele celui care a întocmit
recenzia.

***
1. Bader, Tiberiu. Descoperiri monetare în Câmpia Someşană, Baia Mare, 1967.
2. Bader, Tiberiu. Descoperiri de "terra sigillata" în teritoriile situate la nord-vest de Dacia
romană (Zur Verbreitung der sigillaten im Nordwestem Siebenbi.irgens), in Sargetia, XIXII, 1974-1975, p. 269-276.
3.Bader, Tiberiu. Ein Mittelalteriches Schwert mit lnschrift aus Satu Mare (Rumănien), în
StudjneZvesti, 21, Nitra, 1985, p. 257-264.
4. Bader, Tiberiu. Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului Satu Mare. Descoperiri
arheologice - (/), (Beitrăge zur Kenntnis der Stadt Sathmar. Archăologische Funde - (1), în
StCom Satu Mare, III, 1975, p. 19-45.
5. Bader, Tiberiu, Winkler, Iudita. Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la
Ghirişa (com. Beltiug, jud. Satu Mare), (Der zweite hortfund Romisch - Kaiserzeitlicher
Denare aus Ghirişa (Gem. Beltiug, Kr. Satu Mare), în StCom Satu Mare, IV, 1980, p. 85126.
6. Bader, Tiberiu, Lazin Gheorghe. Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, Satu Mare,
1980.
7. Bader, Tiberiu. Săpăturile arheologice din judeţul Satu Mare (partea I-a), (Die
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bizottsizgiznakfe/Ugyelete alatt irtak a Szatmizr megyei helyi munkatizrsak, Budapest, 1909.
105. Winkler, Iudita - Contribuţii numismatice la istoria Daciei, in SCŞ, Cluj, seria III,
ştiinţe sociale, an, VI, nr. 1-2, 1955, p. 13-18.
106. Winkler, Iudita- Schatzfunde romischer Silbermiinzen in Dakien bis zum Beginn der
Dakerkriege, în Jahrbuch fiir Nwnismatik und Geldgeschichte, Munchen, 17, 1967, p. 123156.
107. Winkler, Iudita - Tezaurul de denari romani de la Satu Mare (Der Romische
Denarhort von Satu Mare), în Tezaure monetare, p. 19-36.
108. Zirra, Vlad - Un cimitir ce/tic În nord-vestul României. Ciumeşti, I (Ein Keltisches
Grăberfeld in Nord-West Rumănien. Ciumeşti.l), Baia Mare, 1967.
109. Zirra, Vlad- Stand der forschung der Keltischen SpătlatenZeit in Rumănien, in AR,
XXIII, 1971, p. 529-54 7.
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Satu Mare County - The Bibliography of /I-nd·· IV-th Centuries
(Summary)
Excepting some summary, incomplete and wrong published mentions, the
discoveries from Satu Mare county for Jind - !Vth centuries became to by thoroughly
researched only at the beginning of seventh decade of our century.
This bibliography includes studies, artic/es and varied periodicals or publications,
in the country or from abroad with research in the field of antiquites from that period
known as the Roman Age (!. Stanciu, EphNap, V. 1995, p. 139.226).
The criterion that I consider to be the most correct is to group together the
authors, alphabetically; using discovery categories or a /imited cronology (for instance:
Ilnd-Illrd centuries or Illrd-!Vth centuries) that thing is not possible. The abbreviations
are those used by the year-book: Satu Mare-Studii şi Comunicări. In case of some bookreview it is mentioned first the author and the title of the book that is reviewed, than the
name ofthe one who did the book-review.
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Aşezarea slavă timpurie de la Lazuri- "Lubi tag", jud. Satu Mare (cercetările
arheologice din anii 1977, 1993- 1995"). Contribuţii la cunoaşterea secolelor 67 În zona Tisei superioare

Ioan Stanciu
Comuna (suburbană) Lazuri se află în imediata apropiere nord-nord-vestică a
Satu Mare ( între limitele celor două localităţi distanţa fiind cu ceva sub 3 km),
aşadar la nord de cursul inferior al râului Someş, faţă de care aşezarea din punctul Lubi tag
este situată la cea. 8 km. Zona aparţine Câmpiei Someşene, axată pe albia meandrată a
Someşului, cu o altitudine medie între 115-116 m. Peisajul este marcat de relieful plat,
caracterizat prin fragmentarea redusă, aceasta datorându-se cu precădere vechilor văi create
de cursul râului sau afluenţii săi. Tocmai terasele acestora sau porţiuni de teren cu aspectul
unor "grinduri" au fost succesiv locuite în decursul vremii. Pe verticală, solul este alcătuit
din depozite aluviale (lut şi nisip cu pietrişuri la bază), iar stratul de la suprafaţă îl
reprezintă soiurile brune şi gleice, propice mai ales păşunatului. În vecinătatea vestică şi
sud-vestică se afla Mlaştina Ecedea, una dintre cele mai întinse zone mlăştinoase din
întreaga Câmpie a Tisei, traversată de cursul inferior al Crasnei. În trecut, Câmpia
Someşană era acoperită cu păduri de foioase şi vegetaţie specifică ţinuturilor mlăştinoase,
imagine confirmată deja de primele documente medievale (Bader 1978, p. 9; Karacsonyi
1994-1995, p. 202-203, 211-213).
Punctul Lubi-tag este situat la 2 km N-V de centrul comunei şi 250 m în dreapta
şoselei Lazuri - Peleş (Peleşu Mare), în imediata vecinătate a S.C. Agrocom Satu Mare,
Ferma nr. 3. Zona centrală a Iocuirilor din diferite perioade corespunde unei porţiuni de
teren plată, uşor ridicată în raport cu terenul din jur (diferenţa maximă de nivel este de 75
cm). Este de presupus că, în trecut, aspectul de "grind" al locului era mai accentuat şi că în
jur era răspândit teren mlăştinos, presărat cu fire de apă. Ampla reţea a canalelor pentru
drenaj, recent amenajate, susţine această presupunere. Construcţia fermei, arăturile
succesive şi amintetele canale au afectat unele dintre complexele arheologice. Întinderea
reală a aşezărilor din epoci diferite, concentrate practic în aceeaşi porţiune de teren, este
dificil de estimat în actualul stadiu al cercetării, însă, probabil că unele dintre ele (din
epoca romană şi aşezarea slavă timpurie, poate şi cele din epoca bronzului şi hallstattiană)
ocupau o suprafaţă de aproximativ 3-4 hectare.
Sunt reprezentate prin complexe arheologice Iocuiri din epoca bronzului şi
hallstattiană (Kacso /995: Nemeti /996a; Nemeti /997, p. 78-80), în continuare
orizonturile C şi Dale epocii Latene (Lazin 1981-1982, nr. 8a, p. 74-75; Lazin 1989; Lazin
/990, nr. 14, p. 64; Nemeti /996a; Nemeti 1997, p. 80-81), epoca romană (Stanciu /994a;
Stanciu /995a; Stanciu 1995b, nr. 17/B, p.l45-150; Stanciu 1996a; Stanciu, colab. 1998, p.
37-38), secolele 6-7 (Stoia 1978, nr. 73/b, p. 356; Lazin i981-1982, nr. 8a, p. 74; Lazin,
Hep 1990, nr. 19/a, p. 8; Stanciu 1994a; Stanciu 1995a; Stanciu 1996a; Stanciu, colab.
oraşului

• Identificarea sitului se datorează lui Gh. Lazin (Muzeul Judeţean Satu Mare), care a efectuat sondaje in anii
1977-1978, 1984, interesat fiind cu precădere in cercetarea locuirii din epoca Latime târzie. In 1993 il- inceput
cercetarea sistematica a obiectivului. in esenţă susţinută prin colaborarea dintre Muzeul Judeţean Satu Mare (Gh.
Lazin) şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca (Ioan Stanciu). La campania 1994 a participat, pe o
durată mai scurtă, dr. C. Kacs6 (Muzeul Judeţean Maramureş), iar in cursul campaniei 1995 a intervenit
colaborarea cu Institutul Român de Tracologie (dr. J. Nemeli) şi Universitatea de Stat din Uzgorod (dr. V. G.
Kotigoro~ko, dr. 1. Cercun). Colaborarea cu Universitatea ucraineana (dr. V. G. Kotigoro~ko) a continuat şi in
cursul campaniei 1996, colectivul ucrainean investigând un sector distinct. in zona cimitirului tumular din epoca
romană.

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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1998, p. 38-40, fig. 44) şi secolele 9-10 (menţiuni: Stanciu 1996a; Stanciu, colab. 1998, p.
40). În imediata apropiere a aşezărilor, V. G. Kotigorosko a identificat un grup de tumuli
cu morminte de incineraţie, aproape complet aplatizaţi; unul dintre ei a fost integral cercetat
în campaniile 1995-1996 şi datat în sec. 3-4 d.Chr. (Kotigorosko 1997; Kotigorosko 1998).
În majoritatea suprafeţelor săpate până acum nu există straturi de cultură distincte,
care să poată fi atribuite exclusiv unei perioade, cu excepţia epocii bronzului. Arăturii, cu o
grosime medie de 25/30 cm, îi urmează un strat de pământ negru, afănat (grosime medie
30 cm), uneori parţial bulversat în partea superioară printr-o arătură veche, mai adâncă,
care conţine materiale din diverse perioade. Acesta suprapune un strat de pământ brungălbui (grosime medie 10/15 cm), uneori foarte asemănător sterilului arheologic, în care au
fost găsite fără excepţie materiale din epoca bronzului sau hallstattiene. Solul steril din
punct de vedere arheologic este reprezentat printr-o argilă gălbuie, care în adâncime,
conţine din ce în ce mai mult limonit. La o adâncime de aproximativ 140 cm, lutul galben
este înlocuit cu un strat de argilă cenuşiu-vineţie, ce conţine de asemenea limonit. În
suprafeţele nr. 9, 1O şi 1111995 a fost sesizat, sub arătură, un strat cultural medieval
timpuriu (sec. 9-1 0), care acoperă complexe medievale timpurii mai vechi (pl. XL VII/8,
stratul b).
Aşadar, aşezării slave timpurii nu îi corespunde un strat cultural distinct, vag
conturat doar în apropierea complexelor. Pe verticală, locuinţele sunt sesizabile uneori
chiar de la baza arăturii ( în medie de la -30/40 cm), însă planul lor poate fi clar delimitat
deasupra sterilului arheologic, în stratul corespunzător epocii bronzului. Materiale din
această perioadă apar foarte rar în afara locuinţelor. Lipsa unui strat legat de locuirea slavă
timpurie ar putea fi explicată prin bulversările produse în sol ca urmare a arăturilor adânci,
însă în general acestor aşezări le este caracteristic un strat de cultură superficial ori lipseşte
de cele mai multe ori, situaţie ce nu poate fi explicată decât prin durata scurtă a locuirii şi
numărul mic al locuinţelor ce au funcţionat sincron (Prihodnjuk 1990, p. 210). Este indicat
pe această cale sedentarismul firav, respectiv mobilitatea unor comunităţi ce practicau o
agricultură extensivă şi creşterea animalelor (Prihodnjuk, Terpilovskij 1990, p. 429; Zeman
1976, p. 224; Parczewski 1993, p. 109; Fusek 1994a, p. 312).
Locuinţele

Observaţiile cu privire la topografia internă a aşezării nu pot fi decât preliminare,
complexele cercetate în campanile 1993 - 1995 (locuinţele 1, 8, Il, 14 şi complexul
18) indică o anumită tendinţă. Ele sunt dispuse de-a lungul unui perimetru oval, care
delimitează o suprafaţă nelocuită, lipsită de orice amenajări, cu dimensiunile pe axe de cea.
15 X 11 m. Trei dintre locuinţe au orientare aproape identică, nord-sud (nr. 1, 11 şi 14) şi
cuptoare construite în aceeaşi manieră; alături de locuinţa 1 există şi o groapă (nr. 8). Este
posibil ca locuinţa nr. 8 (orientată NNV-SSE, pe direcţia intrării), identică în această
privinţă- dar şi ca variantă de cuptor- locuinţei 17, să nu aparţină acestei grupări (fig. 1).
Probabil că o altă grupare asemănătoare există şi în zona locuinţei nr. 17, împreună cu
altele cercetate în campania 1997 (Stanciu, colab. 1998, p. 38-40; fig. 44), însă situaţia este
mai complicată aici, datorită suprapunerilor de complexe. În nord-vestul României o
dispunere asemănătoare a locuinţelor poate fi semnalată la Badon-Doaşte (jud. Sălaj), unde
cele patru locuinţe cercetate delimitează o porţiune circulară liberă, cu diametru! de cea. 19
însă
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m. Locuinţelele sunt orientate aici nord-sud, cu intrarea spre sud, în direcţia spaţiului
neamenajat 1• Analogii pentru o astfel de situaţie există, spre exemplu, la Siladice (aşezare
datată în prima jumătate a sec. 6) în Slovacia vestică (Fusek 1994a, nr. 104, p. 243),
Brezno (datare identică) în Boemia nord-vestică (Pleinerova 1965, fig. 1, p. 121), Dessau1
Posibilitatea de a exam ina documentaţia cercetărilor (inedite) de aici o datorez domnului Alex. V. Matei (Muzeul
de Istorie şi Artă Zalău), mulţumindu-i cu acest prilej .
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Mosigkau (pe Elba mijlocie), unde o astfel de grupare a locuinţelor este păstrată pe
parcursul celor 5 faze ale aşezării, datate între ultima treime a sec. 6 şi sfârşitul sec. 7
(Kriiger 1.967, p. 36-40, 103-115; Brachmann 1983, fig. 2, p. 28; p. 42-43).
Informaţia de la Procopius, din care ar rezulta că aşezările slave timpurii se
caracterizează printr-o
evoluţie interioară disparată, nu se verifică decât parţial
(Kurnatowska 1974, p. 91-93; Prihodnjuk 1990, p. 209-210; Prihodnjuk, Terpilovskij 1990,
p. 425). După Z. Kumatowska, slavilor răsăriteni le sunt caracteristice aşezările cu locuinte
grupate în şiruri, în timp ce varianta mai coerentă, adică aşezări cu plan circular sau oval şi
"piaţă" centrală liberă, este mai rar atestată (Kurnatowska 1974, p. 89). În realitate, grupări
circulare sau semicirculare ale locuinţelor, în jurul unui spaţiu liber, pot fi semnalate în
mai multe aşezări slave timpurii din Europa centrală, probabil cu paralele spre est,
îndeosebi în zona aşezărilor cu ceramică de tip Korceak (Donat 1980, p. 138-139). O. M.
Prihodnjuk constată frecvenţa locuinţelor grupate câte 2-6, uneori probabil separate prin
garduri, în arealul culturii Praga (Prihodnjuk 1990, p. 210, 212).
Fără excepţie, cele 5 locuinţe de la Lazuri au formă cvasi-patrată în plan, diferenţa
de mărime între laturi oscilând de la o valoare egală până la cel mult 13,50%. Dimensiunea
medie a laturilor este de cea. 370 cm, valoare ce corespunde unei suprafeţe medii de 13,50
m 2 . Există însă şi excepţii, locuinţei nr. 17 revenindu-i o suprafaţă de aproximativ 21 m2.
Sunt parţial adâncite în sol ( între 40-100 cm, de la vechiul nivel de călcare), în
majoritatea cazurilor adâncimea variind, totuşi, între 40-70 cm. Tendinţa a fost aceea de a
se atinge solul steril (argila), la nivelul căruia era amenajată podeaua, perfect orizontală,
iniţial bătătorită; eventuala lutuire a podelei nu a fost constatată. Cum de la nivelul podelei
elevaţia pereţilor trebuia să atingăn înălţimea medie de 2 m (normală în raport cu statura
obişnuită a unui om), se poate presupune că, de la nivelul de călcare al aşezării, pereţii de
lemn (bârne întregi sau despicate) se înălţau cu 150 cm în medie. În fiecare caz urma
bâmei de la baza peretelui, uşor adâncită în podea, s-a păstrat, chiar dacă nu de-a lungul
întregului perimetru al locuinţei. Cel puţin până acum, nu au fost identificate locuinţe
adâncite în pământ fără stâlpi, adică cu pereţii construiţi în tehnica bâmelor suprapuse şi
îmbinate Ia colţuri (Blockbautechnik).
Marginile gropilor locuinţelor au fost săpate vertical şi s-au păstrat de cele mai
multe ori ca atare. În fiecare dintre complexe au fost identificate gropile stâlpilor ce
susţineau acoperişul şi pereţii. Ele sunt aproape nelipsite în cele patru colţuri şi existenţa
stâlpului trebuie presupusă chiar atunci când, în rare cazuri, groapa lui nu s-a păstrat 2 .
Gropi de stâlpi au fost uneori identificate şi pe mijlocul laturilor (locuinţele 8 şi 17). Cel
puţin unora dintre locuinţele de Ia Lazuri par să le fie specifici câte doi stâlpi plasaţi axial,
simetric şi de obicei mai depărtaţi spre interior faţă de marginile gropii locuinţei. Ei se află
în legătură sigură cu sistemul de sprijin al unui acoperiş în două ape (pl. XII, gropile e şi g;
pl. XX, gropile e şi_(; pl. XXVIII, gropile h şi d). Locuinţele cu stâlpi în colţuri şi câte doi
pe axă ( în interiorul încăperii) sunt rare în mediul slavilor estici şi din Europa centrală,
răspândindu-se abia din sec. 8. În aşezările de la Brezno şi Dessau-Mosigkau această
situaţie ar putea fi explicată printr-o posibilă influenţă exercitată de locuinţele germanice cu
plan dreptunghiular (Donat 1980, p. 64). Gropile de stâlpi, circulare de cele mai multe ori,
depăşesc spre exterior perimetrul gropii locuinţei, detaliu considerat a fi caracteristic
locuinţelor slave timpurii (Donat 1970, p. 258). Uneori conturul stălpului poate fi sesizat şi
pe verticală, în peretele gropii, ca în cazul locuinţelor nr. 8 şi Il (pl. XII, gropile b şi c; pl.
Lipsa gropii din coltul corespunzător cuptorului a fost frecvent semnalată în locuintele slavilor răsăriteni şi P.
Donat explică situatia prin faptul că în acest sector al locuintei lipsa stâlpului era suplinită de capetele suprapuse
ale bâmelor din pereti (Donat 1980, p. 57, 64).
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XX, groapa b; pl. XLIX/1 ). Mai rar, au fost descoperite gropi de stâlpi şi în exteriorul
gropii locuinţei, în imediata apropiere a marginilor acesteia. Legătura cu complexele în
apropierea cărora au apărut nu este sigură, deşi, măcar uneori, pot indica stâlpi care
consolidau dinspre exterior pereţii mai prost executaţi ori deterioraţi. Spre exemplu, această
situaţie poate fi semnalată în cazul mai multor locuinţe de la Dessau-Mosigkau (Kriiger
1967, fig. 3/5, p. 17; fig. 5/1, p. 19; fig. 1111, p. 25 ş.a.) S8.l! în Moldova (Teodor 1978, p.
15). Un caz mai sigur îl reprezintă locuinţa 8 unde, de o parte şi alta a laturii pe care
probabil se afla intrarea, dispuse simetric, se află două gropi care puteau aparţine unor stâlpi
ce susţineau streaşina acoperişului ((pl. XII, gropile nr. 7 şi 8).
În faţa cuptorului locuinţei l, trei gropi de ţăruşi, grupate într-un plan
triunghiular, pot să indice un suport de lemn, fixat pe ţăruşi sau chiar o "crăcană" de care
era suspendat un vas (pl. XX, gropile g, h, !). Uneori au fost identificate în faţa cuptorului
alveolări în care era păstrată, pe durată scurtă, cenuşa şi cărbunele scoase din cuptor, cazul
locuinţelor nr. 8 (pl. XII, gr. a) şi 14 (pl. XXVIII, gr. !). În locuinţa 14 o astfel de groapă,
cu dimensiuni mai mari, era amplasată în apropierea intrării (pl. XXVIII, gr. j). Nu există
argumente care să sprijine presupunerea că unele dintre aceste gropi au fost destinate
păstrării proviziilor, deşi, mai rar, astfel de complexe gospodăreşti sunt atestate
în
interiorul locuinţelor slave timpurii (Fusek 1994a, p. 133).
Locul intrării poate fi clar precizat în cazul locuinţei nr. l. În colţul sud-vestic
(opus pe diagonală cuptorului) stâlpul de colţ b a fost dublat la 66 cm distanţă de stâlpul a ,
care, dacă ţinem cont de forma gropii, a fost cioplit, având secţiune rectangulară (pl. VII;
pl. XL VIII/ l ). O situaţie asemănătoare apare în locuinţa 14, indicată de gropile de stâlpi a
şi l (pl. XXVIII). Probabil că groapa c a aparţinut unui stâlp care dubla de la un moment dat
stâlpul de colţ b (deteriorat), consolidând colţul sud-vestic al locuinţei. Spre deosebire de
locuinţa nr. l, se pare că în acest caz intrarea nu mai era încadrată de unul dintre stâlpii de
colţ, dublat de un stâlp separat, ci de doi stâlpi distincţi (a şi 1). La niciuna dintre construcţii
nu au fost surprinse în porţiunea intrării trepte cruţate în lut sau un ieşind rectangular,
adâncit în pământ. Cum gropile locuinţelor s-au păstrat în general foarte bine, este de
presupus că intrarea nu a fost amenajată în acest fel. Treptele cruţate puteau fi înlocuite cu
bucăţi de bârne cioplite (spre exemplu, o reconstituire la Rappoport 1972, fig. 2, p. 231 ).
De regulă, locul intrării se afla pe latura opusă cuptorului, detaliu verificabil şi în alte părţi
(Rappoport 1972, p. 229; Teodor 1978, p. 15; Baran 1990, p. 222). Criteriul decisiv pentru
plasarea intrării, respectiv a cuptorului, trebuie să fi fost unul de ordin practic, adică intenţia
de a se evita expunerea intrării pe direcţia vânturilor, situaţie evidentă în cazul aşezării de
la Lazuri. Cu abateri nesemnificative, locuinţele sunt orientate în funcţie de punctele
cardinale, situaţie constatabilă de obicei în aşezările slave timpurii şi nu numai, adeseori
orientarea construcţiilor fiind totuşi adaptată topografiei locului (Rappoport 1972, p. 229;
Baran 1990, p. 220).
În literatura de specialitate este unanim acceptată constatarea cu privire la tipul de
locuinţă specific slavilor
în epoca medievală timpurie, conturat în elementele sale
definitorii la data când triburile slave se aflau deja în migraţie: m1i mult sau mai puţin
adâncită în pământ sau chiar construită la suprafaţa solului (pe tălpi); plan patrat sau cvasipatrat (diferenţa de mărime dintre laturi nu depăşeşte 15%); instalaţie pentru foc (vatră
deschisă, mai frecvent cuptor de lut sau de piatră), plasată de obicei într-un colţ, de obicei
pe latura nordică. Astfel de locuinţe caracterizează întreg teritoriul de răspândire al slavilor
timpurii şi ele apar în aşezări cu ceramică specifică, asociate - acolo unde au fost
identificate şi cimitire - mormintelor de incineraţie (Kudrnac 1966; Kriiger 1967, p. 31-40;
Donat 1970, p. 252, 255; Rappoport 1972; Pleinerova 1979; Zeman 1976, p. 218; Donat
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1980, p. 55-56; Salkovskj 1993; Baran 1990; Gojda 1991. p. 18-20; Parczewski 1993, p.
96-100; Fusek 1994a, p. 128-134, 309, 312Y, Locuinţele adâncite sunt caracteristice
Europei estice şi sud-estice, iar în Europa centrală (spaţiul locuit aici de slavi) acestea se
extind până pe linia Elbei mijlocii, în continuare peste lanţul nordic al Munţilor Lusacieni,
zona Porţilor Moraviene şi a Cracoviei, dincolo de care sunt cunoscute cu precădere
locuinţe de suprafaţă patrate, construite pe tălpi sau locuinţe uşor adâncite, cu plan oval,
dreptunghiular-alungit sau neregulat (Donat 1970, p. 262-265; Donat 1975, p. 114-115;
Pleinerowi 1979, p. 629; Donat 1980, p. 37, 46-56). În teritoriul slavilor răsăriteni a fost
separată zona de silvo-stepă, cu locuinţe adâncite în pământ, de zona împădurită, aceasta
cu locuinţe de suprafaţă construite pe tălpi (Donat 1975, p. 113). Pentru prima dată (a doua
jumătate a sec. 5) locuinţele patrate, adâncite în pământ şi cu instalaţie de foc într-un colţ,
sunt atestate în zona Bugului sudic, a Nistrului mijlociu şi Prutului superior. Deşi lucrurile
nu sunt suficient de clare în această privinţă, majoritatea cercetătorilor văd legături în
direcţia culturilor Zarubineţ (apoi Kiev), spre aria nordică, periferică, a culturii Cerneahov
ori în orizontul târziu al culturii turnulilor carpatici (spre exemplu, Rappoport 1972, p. 230~
231: Donat 1980, p. 63; n. 114, p. 63; Baran 1991, p. 39-40; Parczewski 1993, p. 99-100).
În răsăritul Europei, aceste locuinţe au fost construite pe durata sec. 6-7 numai pe un
teritoriu restrâns la vest de Nipru, răspândindu-se în direcţia opusă abia în perioada
următoare (Rappoport 1972, p. 229).
Construcţii

cu rol economic (?)

Un element care pare să fie comun celor mai vechi aşezări slave din nord-vestul
României îl reprezintă cvasi-absenţa construcţiilor gospodăreşti anexe în apropierea
4
locuinţelor . Lipsa sau raritatea anexelor gospodăreşti caracterizează aşezările slave
timpurii (Donat 1980, p. 74-75, 77; Baran 1990, p. 224). Este plauzibilă explicaţia conform
căreia, eventual, erau construite la suprafaţa solului, de unde dificultatea de a le determina
planul (Donat 1980, p. 126). Pe teritoriul României, în aşezările din sec. 6-7 construcţii de
suprafaţă, fără instalaţie de foc, sunt documentate la sud de Carpaţi (Dolinescu-Ferche
1984, p. 126). Nu sunt atestate în mod sigur grajduri pentru vite sau construcţii
independente, de tipul hambarelor (Donat 1980, p. 74, 80)5.
O destinaţie aparte în raport cu locuinţele propriu-zise trebuie să fi revenit
complexului m. 18 de la Lazuri, adică o groapă de formă ovală (246 X 186 cm) pe axe, din
care erau deservite două cuptoare scobite în peretele nordic (pl. XLIV). Este posibil să fi
existat un acoperiş, deşi nu au fost indentificate gropi de stâlpi sigure. O analogie perfectă
cunosc, de asemenea în nord-vestul României, în aşezarea de la Panic unde, însă, există un
singur cuptor (Matei 1993, p. 325; fig. 1, p. 326).

3 Locuinţa

de formă aproape patrată, adâncită în pământ, nu constituie in sine un element definitoriu pentru
adâncite, inclusiv cu această formă, au fost utilizate din preistorie până în
zilele noastre, de populaţii distincte şi în diferite zone, deci ca element izolat nu poate avea nici o relevanţă etnică
(spre exemplu, Zaharia 1967, p. 153; Bona 1973, p. 143).
4
Pentru complexele adâncite in pământ, lipsa instalaţiei pentru foc oferă un criteriu rezonabil in scopul delimitării
construcţiilor anexe, cu rol gospodăresc. Poate fi nesigură exploatarea acestui indiciu în cazul construcţiilor
amenajate la suprafaţa solului, de regulă prost conservate şi care, măcar uneori, este posibil să fi avut instalaţie
pentru foc, distrusă însă, fără a fi lăsat urme.
~ Analizând aceste date şi având în vedere gruparea strânsă a locuinţelor, în cele mai multe cazuri, situaţie ce
exclude posibilitatea arnenajării unor anexe în apropierea lor, P. Donat crede că în mediul slavi lor timpurii n-au
existat gospodării (ferme) reciproc delimitate şi anatc în proprietatea unei familii (Dona/ 1980. p. 126, 130).
civilizaţia slavă arhaică. Locuinţele

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Aşezarea slavă

timpurie de la LtLZuri

complexe se deosebesc în mod clar de locuinţele cunoscute în ambele
în regiunea Tisei superioare. În
Transilvania s-ar putea face trimitere la "locuinţa" nr. 1 din aşezarea de la Sighişoara
Dealul viilor, datată în sec. 7-8 (Baltag 1982, p. 49; fig. 9, p. 48). Paralele excelente e);istă
pe teritoriul României în aşezările cercetate la sud de Carpaţi, spre exemplu locuinţa nr. 2
de la Dulceanca Il, identică practic complexului de la Panic (Dolinescu-Ferche 1986, fig.
2/2, p. 48) sau, tot de aici, cuptoarele în aer liber A, B şi C, cu dimensiuni ceva mai mici
(Dolinescu-Ferche 1986, fig. 3/5-8, p. 126). Complexul nr. 18 de la Lazuri este asemănător
unei construcţii de la Radovanu, de asemenea dotată cu două cuptoare (simple, fără grătar,
utilizate pentru arderea ceramicii), însă cu groapa de formă trapezoidală, iar cuptorul nr. 2
este prevăzut cu găuri pentru aeraj (Dolinescu-Ferche 1984, p. 129; fig. 5/1). O constmcţie
asemănătoare celor din nord-vest este şi cuptorul pentru ars vase descoperit la Dulceanca 1,
deservit dintr-o groapă aproape circulară. Pe vatră au fost descoperite mai multe vase
întregibile (unul modelat la roată. restul cu mâna), separate de vălătuci aşezaţi în poziţie
verticală (Dolinescu-Ferche 1969). Un cuptor de ars vase, cu formă tronconică în seqiune,
de asemenea fără grătar, a fost cercetat la Bucureşti - Str. Sf Ioan cel Nou (Teodorescu
1972, p. 75; fig. 1, p. 76; Comşa 1975, p. 182; fig. 6). Un cuptor asemănător trebuie să fi
fost şi cel de la Bucureşti-Dămăroaia, în care vasele (majoritatea modelate la roată) au fost
suprapuse pe două rânduri şi separate de vălătuci (Rosetti 1934, p. 212; Comşa 1975, p.
182; fig. 6).
Astfel de cuptoare, utilizate în mod special pentru arderea ceramicii, nu sunt
cunoscute în sec. 6-7 la slavii din răsăritul Europei sau din Europa centrală, de unde
presupunerea că vasele puteau fi arse la foc deschis, în condiţiile unei temperaturi între
520-600 C, ce putea fi atinsă chiar pe o vatră (Brachmann 1983, p. 49; Magomedov,
Smilenko 1990, p. 398; Parczewski 1993, p. 28). În mediul slav, lansarea unei veritabile
producţii ceramice, la nivelul unor ateliere meşteşugăreşti, se produce, cu variabile
determinabile zonal, abia pe parcursul sec. 8-9 (Magomedov, Smilenko 1990, p. 398-399;
Stana 1994, p. 13-14). În imediata vecinătate a teritoriului nord-vestic românesc, un atelier
pentru producerea ceramicii este atestat în aşezarea Fedorovo 1, tocmai din această vreme
(Kotigorosko 1977, p. 81-82, 94, 98; fig. 3/1, p. 84). În mediul culturii Luka Raikoveţkaia
sunt atestate cuptoare simple, scobite în pereţi, utilizate pentru arderea ceramicii, deoarece
au fost găsite fragmente de vase nearse (Magomedov, Smilenko 1990, p. 399). Într-o
perioadă mai târzie (sec. 9-11 ), pe teritoriul României sunt cunoscute chiar cuptoare pentru
ars ceramică prevăzute cu grătar (Teodor 1996, p. 54). Din această perioadă, o locuinţă
adâncită de la Bucov-Rotari dispunea de un cuptor scobit în perete, despre care se crede că
a servit şi la arderea ceramicii (Comşa 1978a, p. 4; fig. 27/4, p. 41; alte analogii, unele chiar
mai târzii, pentru cuptoare scobite în peretele unei gropi, probabil utilizate şi pentru
arderea ceramicii, la Tentiuc 1996, p. 53, 105-108).
Pentru destinaţia strict economică a complexelor cercetate la Lazuri şi Panic
pledează câteva argumente. Ele diferă prin plan şi restul detaliilor constructive de locuinţele
celor două aşezări. Bolta cuptoarelor este mai înaltă comparativ cu acelaşi tip de cuptor,
atestat în cazul unor locuinţe din ambele aşezări. Mi se pare puţin probabil ca cele două
construcţii să fi fost utilizate doar ca spaţii pentru gătit,
în timpul verii. deoarece
amenajarea lor presupunea un efort relativ mare în raport cu avantajul obţinut (se evita
supra încălzirea locuinţelor). Nu, în ultimul rând, intervin analogiile clare, menţionate deja,
din zona sud-carpatică, respectiv cuptoare de acest tip în care au fost găsite ultimele şarje de
vase. Interesant este faptul că în cuptoarele de la Dămăroaia şi Dulceanca 1 se aflau
imprcună vase lucrate cu mâna şi la roată. Situaţia ilustrează posibilitatea ca în aceste
Cele

două
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aşezări. Nu cunosc analogii contemporane sigure
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cuptoare simple să fi fost arse şi vase mode1ate la roata rapidă, după parametri comparabili
celor caracterisici cuptoarelor cu grătar. Poate că lipsa grătarului era suplinită de vă1ătucii
a~ezaţi sub şi printre vase,
însă performanţele unui astfel de cuptor rămân, totuşi,
discutabile. Este posibil ca şi cuptoarele scobite în pereţii locuinţelor- mai ales atunci când
au dimensiuni mai mari - sau cele din interior să fi fost utilizate şi la arderea ceramicii, însă
în cadrul unei producţii casnice, sporadică şi neorganizată (Teodor 1996, p. 54; Tentiuc
/996. p. 107).
Practicarea unor activităţi meşteşugăreşti în interiorul locuinţelor o indică lingura
de lut descoperită în locuinţa 1a, foarte probabil destinată tumării metalului topit (pl. V/8),
dar şi un tipar de lut găsit în locuinţa 23/1997. Este posibil ca o anumită zonă a aşezării să fi
fost destinată construcţiilor gospodăreşti, situaţie constatată în cazul unor aşezări slave
timpurii (Rusanova 1976, p. 48-49; Donat 1980, p. 126).

Instalatii pentru foc dependente de locuinte
Fără excepţie, locuinţele posedă în unul dintre colţuri, pe latura nordică sau
un cuptor. Este nesigur aspectul instalaţiei pentru foc care a suprapus blocul de lut,
respectiv cuptorul nr. 1 din locuinţa 17 (pl. XXXIV; LIV/1). În mod sigur acesteia îi
corespundeau două vetre circulare, suprapuse (cu diametru! de 56 cm). În cazul celei mai
recente, marginea vestică s-a păstrat uşor înălţată, iar împrejurul şi pe suprafaţa lor au fost
găsite nwneroase fragmente de vălătuci şi lipitură arsă. Nu este exclus să fi existat în acest
caz un cuptor semisferic de lut, amenajat deasupra blocului de lut cruţat.
Locuinţele cunoscute până acum la Lazuri indică utilizarea a două tipuri de cuptor.
Tipul 1: cuptor scobit într-un bloc de lut, rămas nesăpat într-un colţ al locuinţei. După
forma cuptorului propriu-zis, pot fi separate două variante: A) cu planul de formă
dreptunghiulară sau asemănător unei potcoave cu braţele prelungite, complet deschis spre
interiorul locuinţei; 8) cu formă de pară în secţiune verticală şi orizontală. Tipul Il:
cuptoare scobite în peretele locuinţei, de formă semisferică în secţiune. Există cazuri în
care tipul 1 este asociat tipului II în aceeaşi locuinţă.
Tipul !.A este atestat în interiorul locuinţelor 1, probabil şi 1a, Il, 14, plasat fiind
întodeauna în colţul nord-vestic. Blocul de lut are formă paralelipipedică, însă de cele mai
multe ori marginile sale s-au prăbuşit. Înălţimea lui a depins de adâncimea gropii locuinţei,
fiind delimitat ca atare înainte de săparea acesteia. De cele mai multe ori stratul cultural din
epoca bronzului (1 0115 cm) a fost curăţat, astfel că partea superioară a blocului se afla sub
nivelul de călcare din exteriorul locuinţelor. Întodeauna blocul de lut era separat de
marginile vestică şi nordică ale gropii locuinţei printr-un spaţiu corespunzător duetului
peretelui din bâme ( întodeauna acesta s-a conturat printr-o nuanţă distinctă a umpluturii,
iar aceasta conţinea, până la nivelul podelei, fragmente de vălătuci, cioburi şi oase de
animale.

vestică,

locuinta

1
8
Il
14
17

suprafaţa

suprafata bloc
lut(m 2)

laturi bloc lut (cm)

(mJ)

13 14
1444
13 50
12 30
21 16

1
144
1 22
o 70
1.34

100-100
120-120
120-110-110-102
80-82-80-94
116

tip cuptor

!.A
I.B
I.A
I.A
I.B

dimensiuni
cuptor (cm)

50(65)-38
50-44
62-46-38-60
74-42
94-50

Fig. 2. Caracteristici ale cuptoarelor locuinţelor de la Lazuri-Lubi tag
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Fig. 2 indică o relaţie direct proporţională între mărimea suprafeţei locuinţei şi cea
a blocului de lut, cu precizarea că, în cazul celei mai mari dintre locuinţe (nr. 17), suprafaţa
blocului nu depăşeşte totuşi 1,34 m2 (eventual, a fost iniţial ceva mai mare). De obicei, în
faţa blocului podeaua este mai ridicată cu câţiva centimetri. Din aceeaşi fig. 2, rezultă că
blocul de lut, respectiv cuptorul de tip LA, este mai scund decât înălţimea blocului şi a
cuptorului de tip I.B, situaţie ce ar putea fi explicată prin diferenţe în ce priveşte
construcţia părţii superioare a instalaţiei pentru foc.
,cavitatea cuptorului a fost scobită în blocul de lut, latura deschisă spre interiorul
locuinţei corespunzând marginii blocului în această direcţie. În plan, forma este cvasidreptunghiulară (cu colţurile laturii din spate mai mult sau mai puţin rotunjite) sau
asemănătoare unei potcoave cu braţele alungite. Cuptorul locuinţei nr. Il se îngustează spre
gura de alimentare. Media dimensiunilor pe axe este de 60 X 40 cm, deşi uneori - cum
indică vatra păstrată pe o lungime mai mare - axa lungă putea să fie mai mare, însă partea
din faţă a blocului s-a prăbuşit, distrugând parţial şi pereţii cuptorului. Înălţimea maximă
păstrată a pereţilor (de la nivelul vetrei) oscilează între 24-34 cm. Ei se ridicau deasupra
orizontalei blocului, însă situaţia iniţială trebuie să fi fost alta, deoarece partea superioară a
blocului de lut s-a amestecat în timp, pe o anumită adâncime, cu pământ din umplutura
locuinţei şi din stratul de cultură. În secţiune verticală, pereţii cuptorului sunt uneori
aproape perpendiculari pe vatră sau aplecaţi spre interior, alteori profilul este accentuat
albiat, cu diferenţe chiar în cazul aceleiaşi instalaţii (spre exemplu cuptorul nr. 1 al
locuinţei Il: pl. XXIII).
După săparea cavităţii cuptorului, aceasta era lutuită (grosime medie a stratului
pereţilor de 2-3 cm şi a vetrei de 3-4 cm). De obicei vatra era amenajată la nivelul podelei,
doar în cazul locuinţei nr. 14 prima vatră se afla cu 2-3 cm mai jos (pl. XXVIII).
Amestecarea lutului cu pleavă a fost constatată doar în cazul cuptorului din locuinţa nr. 8
(amprente de tulpini şi boabe, probabil de cereale). Ca urmare a arderii puternice, repetate,
jumătatea dinspre interiorul cuptorului a vetrei şi pereţilor (mai ales spre baza acestora) a
devenit cenuşiu-alburie, iar restul cărămizie. Întodeauna lutul din spatele pereţilor şi de sub
vatră era ars (culoare brun-cărămizie) pe o grosime medie de 2-3 cm. În general vetrele sau păstrat fisurate. În cazul cuptorului din locuinţa 14, peste vatra iniţială, deteriorată, a
fost întins un nou strat de lutuială ( între ele aflându-se un strat fin de pământ negru),
puternic arsă şi ea.
Este aproape sigur că acest tip de cuptor era complet deschis spre interiorul
locuinţei şi nu exista o gură de alimentare propriu-zisă. Nici într-un caz n-au fost găsite
fragmente sigure de boltă. În partea din faţă a cuptorului locuinţei nr. 1, pe vatră, a fost
descoperită o bucată de lut bine ars, cu o margine făţuită şi profil curbat, al cărei rost, dacă
s-a aflat în legătură cu construcţia cuptorului, nu-l pot presupune (pl. LV/5). Este puţin
probabil ca aceste cuptoare să fi avut o boltă de lut, deoarece - mai ales în cazul celor care
au pereţii îmbinaţi în unghiuri aproape drepte - forma nu este deloc adecvată amenajării
unei cupole, iar pereţii, atâta cât s-au păstrat, sunt verticali. De asemenea, mi se pare puţin
probabil să fi avut o boltă construită din vălătuci prinşi cu lut, zidită deasupra unui schelet
de lemn (ulterior ars), deoarece ar fi fost mult prea grea, nesigură deci, pe de altă parte ar fi
trebuit să apară în cuptor resturi de lut ars cu amprente de vălătuci. Soluţia ideală ar li fost
amplasarea unui platoru de lut rectangular deasupra cuptorului. Presupunerea este
confirmată doar în cazul locuinţei nr. 1a, în al cărei cuptor (şi în umplutura gropii locuinţei)
au fost găsite fragmente dintr-un platou mare de lut (pl. JV/1-5). În ultimă instantă, este
posibil - în unele cazuri cel puţin - să fi lipsit bolta, situaţie ce ar face improprie denumirea
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de cuptor. La Dulceanca II există trei cazuri sigure de cuptoare cu boltă de lut, ridicată
deasupra orizontalei blocului în care cavitatea cuptorului a fost amenajată (DolinescuFerche /995, fig. 3, p. 167; fig. 4/4-6, p. 168; fig. 5/4-5, p. 169). Alte cuptoare din aşezările
de la Dulceanca au bolta integrată în blocul de lut, adică sub orizontala acestuia sau
atingând-o uşor (Dolinescu-Ferche 1995, fig. 111-4, p. 164; fig. 2, p. 166; fig. 6, p. 170; fig.
8, p. 172; fig. 9, p. 173; fig. 11/1-4, p. 175). Despre alte cuptoare (scobite într-un bloc de
lut) din Câmpia Munteniei este greu de spus dacă aveau sau nu o boltă (de lut) propriu-zisă.
Tipull.B. Este atestat în locuinţele nr. 8 şi 17 (pl. XII; pl. XXXIV), amplasat fiind
în colţul sud-estic sau nord-vestic. În secţiune verticală şi orizontală au formă de pară.
Înălţimea lor este mai mare decât a cuptoarelor de tip LA ( 56 cm pentru cel din locuinţa 8,
52 cm pentru cel din locuinţa 17), cu siguranţă iniţial chiar mai mare decât cea păstrată.
Gura de alimentare este deschisă aproximativ pe mijlocul laturii blocului. La cuptorul din
locuinţa nr. 8 era uşor deviată faţă de axa cuptorului şi avea forma unui canal cilindric, lung
de 24 cm, cu înălţime maximă de 30 cm. La cuptorul locuinţei nr. 17 lungimea gurii de
alimentare nu a putut fi stabilită în mod sigur; în punctul în care se îmbina cu pereţii
cuptorului avea înălţimea de 28 cm. Deşi în umplutura lor n-au fost găsite fragmente sigure
de boltă, este posibil, ţinând cont de forma lor, să fi avut o cupolă sprijinită pe pereţi, dar şi
pe blocul de lut. Nu poate fi exclusă nici posibilitatea ca această boltă să fi fost parţială, în
centrul ei fiind lăsat un spaţiu gol, necesar unui tiraj mai bun al focului şi pentru evacuarea
fumului. Sub lutuiala vetrei cuptorului din locuinţa 8 se afla un pat de cioburi.
O observaţie importantă este aceea că, în nord-vestul României cel puţin,
cuptoarele scobite într-un bloc de lut nu apar împreună cu cuptoare construite din piatră, în
aceeaşi aşezare". Intervine întrebarea dacă prezenţa unuia dintre cele două tipuri se
datorează intenţiei comunităţii de a păstra o tradiţie în ce priveşte construcţia instalaţiei
pentru foc ori este vorba despre adaptarea la resursele de ·~aterie primă locale. Uneori se
crede că utilizarea unuia sau altuia dintre cele două tipuri poate fi explicată prin lipsa,
respectiv prezenţa, pietrei de stâncă sau de râu în zona respectivă (Rappoport 1972, p. 233;
Dolinescu-Ferche 1974, p. 128; Rusanova 1976, p. 47). P. Salkovsky, analizând situaţia
din Slovacia, este de părere că tradiţiile culturale şi tehnologice au avut un rol important în
alegerea unui anume tip de cuptor, în zona de câmpie, lipsită de piatră, fiind constatate
adeseori pietrare, iar în zona de munte cuptoare de lut (Salkovskf /993, p. 73). Opinia
acestui autor aş privi-o mai degrabă cu circumspecţie, deoarece ar fi necesară determinarea
tipul de piatră utilizată în câmpie, pentru că, acolo unde era posibil, s-a folosit piatră de râu.
Situaţia din nord-vestul României, atâta cât este cunoscută, contrazice o astfel de părere.
Aşezarea de la Lazuri se afla la peste 30 krn de zonele unde există piatră de stâncă, iar
Someşul - de unde, eventual, putea fi adusă piatră de râu - se află la o distanţă de cea. 8 km.
În schimb, la Badon, Panic şi Zalău-Valea Mâţii, unde din imediata apropiere a aşezărilor
se poate procura gresie, cuptoarele sunt construite din acest material. În cuptoarele
locuinţelor de la Lazuri au fost găsite şi bucăţi rectangulare de piatră de stâncă, plate, foarte
probabil chiar uşor prelucrate, înroşi te de foc (ceva mai multe în cuptorul locuinţei nr. 17),
însă ele nu par să fi fost utilizate la constructia cuptorului. Pe de altă parte, la Panic, unde
piatra de stâncă se găseşte în relativa apropiere a aşezării, lipsesc ori sunt foarte puţini
vălătucii, care la Lazuri se atlă în relaţie sigură cu cuptoarele şi suplinesc anumite funcţii,
îndeplinite în aşezarea de la Panic de bucăţile de piatră.
Legătura dintre tipul de cuptor şi resursele locale o sugerează şi situaţia din zona
sud-carpatică, unde în partea de câmpie din centru şi sud-vest nu există nici măcar piatră de
" Cunosc din alte zone doar exceptia din aşezarea de la Bucureşti-Caţe/u Nou, unde două cuptoare erau construite
din piatră şi vălătuci de lut, mr alte trei au fost amenajate in bloc de lut (Leahu /963, p. 38).
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râu (Dolinescu-Ferche 1974, p. 128), drept urmare cuptoarele au fost construite din lut, în
timp ce în Muntenia nord-estică aşezările sunt situate în apropierea surselor de piatră din
zona pre!llontană şi montană ori a unor râuri cu piatră adecvată construcţiei, ca urmare
cuptoarele sunt din piatră (Dolinescu-Ferche 1979, p. 222). Acestea trebuie să fi fost mai
durabile decât cele amenajate într-un bloc de lut, deoarece atunci când intervenea o
defecţiune ele puteau fi uşor reparate sau chiar refăcute. Este alta situaţia cuptoarelor de lut,
mai puţin durabile. Refacerile constatate la Lazuri indică slaba rezistenţă a cuptoarelor de
tip I.B, ai căror pereţi se prăbuşeau frecvent, foarte probabil că datorită presiunii exercitată
de blocul de lut, pe care se păstrau vase şi care suporta totodată greutatea numeroşilor
vălătuci 7 .
La un moment dat, refacerea pereţilor prăbuşiţi ai cuptorului, prin scobirea în
continuare a blocului de lut, devenea imposibilă, deoarece se atingeau marginile blocului.
Ar fi un motiv în plus să credem că opţiunea pentru cuptoarele de lut a fost fortuită,
determinată în ultimă instanţă de lipsa pietrei în împrejurimile aşezării. De altfel, în arealul
ocupat de purtătorii culturii Praga domină cuptoarele construite din piatră (Rappoport 1972,
p. 229; Rusanova 1976, p. 47; Baran 1991, p. 38).
Tipul II este reprezentat prin cuptoare scobite în peretele locuinţei, constatat fiind
în cazul locuinţei nr. ll(pl. XX; pl. XXI) şi în cazul altora, cercetate în campaniile 19961997. În plan au formă circulară sau ovală, cu diametre medii de 120-130 cm. În unele
cazuri bolta lor se afla, foarte probabil, deasupra nivelului de călcare din aşezare, cum este
acela al locuinţei Il, unde cei doi stâlpi care delimitează cuptorul nr. 2 pot indica o
construcţie exterioară uşoară (adosată peretelui nord-nord-estic al locuinţei), eventual un
simplu acoperiş care proteja cuptorul (pl. XX). Lutuiala pereţilor şi a boltei nu depăşeşte în
grosime 2-3 cm. Vatra constă de asemenea dintr-un strat de lutuială gros de 3-4 cm,
puternic arsă de cele mai multe ori. Cel puţin la Lazuri, nu au fost utilizate lespezi de piatră
pentru pavarea vetrei. Frecvent, aceasta se află la o înălţime intermediară între podea şi
nivelul solului. În locuinţa nr. li urma bazei peretelui de lemn a fost surprinsă şi în
sectorul gurii de alimentare a cuptorului nr. 2, ceea ce înseamnă că peretele de lemn se
întrerupea doar de la înălţimea gurii de alimentare a cuptorului şi în jurul acesteia.
Destinaţia acestor cuptoare care, fiind situate în exteriorul locuinţei nu puteau s-o
încălzească, aproape sigur era doar una casnică (pregătirea alimentelor), eventual puteau fi
utilizate şi pentru arderea ceramicii sau chiar topirea metalului (Teodor 1996, p. 54; Tentiuc
1994, p. 262). Cu referire la bordeiele din sec. 8-9, M. Comşa consideră că aceste cuptoare
nu sunt de fapt scobite în peretele locuinţei, ci într-o "laviţă" de lut cruţat, care servea ca loc
de dormit în interiorul spaţiului locuit (Comşa 1978b, n. 13, p. 112). Acesta nu poate fi
nicidecum cazul celor de la Lazuri, deoarece aceste cuptoare depăşesc aici în mod clar
perimetrul părţii adâncite a locuinţelor. Uneori a fost presupusă săparea unor astfel de
cuptoare în pereţii construcţiilor părăsite (Gavrituchin 1993, p. 107; Tentiuc 1994, p. 261 ).
Nu exclud ca acesta să fie şi cazul cuptorului nr. 2 din locuinţa Il, în umplutura căreia au
fost constatate două straturi, separate printr-o lentilă discontinuă de arsură (pl. XXI,
profiturile 8-8 1 şi C-C 1). Dacă în ultima fază din existenţa bcuinţei nr. 17 pe blocul de lut a
fost construit un nou cuptor şi nu o vatră, aşa cum sugerează marginile ridicate ale lipiturii
vetrei (pl. XXXIV, profilul A-A 1; pl. LIV), atunci intervine un al trt:ilea tip de cuptor, de
formă semisferică în secţiune, foarte probabil cu bolta construită pe un cofraj de nuiele.
Locuinţa adâncită în pământ, dotată cu instalaţie de încălzire interioară, a apărut la
slavi ca răspuns la condiţiile climaterice aspre din silvo-stepa est-europeană (Donat 1970, p.
Mi se parc semnificativă în acest sens situa1ia cuptoarelor din locuinta 8 şi mai ales 17. in interiorul lor au fost
mari , ovoidali, incastrali in peretele distrus al cuptorului, plasa!i imediat suh umărul format de
cuptor, spre partea sa superioară, tocmai pentru a sus1ine pere!ii.
7

găsiti vălătuci
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261) şi îi reprezintă în teritoriile unde au ajuns ulterior. Deoarece forma planului ori alte
detalii constructive sunt relativ uniforme, s-a propus diferenţierea locuinţelor slave timpurii
prin tipul de instalaţie pentru foc (Rappoport 1972, p. 229). În literatura românească ce a
luat în discuţie aşezările din sec. 6-7, acest criteriu tipologie a fost accentuat de către V.
Teodorescu, care a separat pentru prima dată teritoriul culturii lpoteşti-Cândeşti într-o arie
vestică (lpoteşti-Ciurel), caracterizată prin cuptoare scobite într-un bloc de lut cruţat şi una
estică (Cândeşti), definită prin utilizarea cuptorului construit din piatră (Teodorescu /964,
p. 498). Această situaţie nu poate fi explicată în mod obligatoriu prin afirmarea şi
perpetuarea unor tradiţii constructive comunitare, ci şi - cum am semnalat deja - prin
raportarea la resursele locale, respectiv prezenţa/absenţa pietrei. Validarea acestei explicaţii
s-ar putea produce doar prin cartarea siturilor, în raport cu cele mai apropiate surse de
piatră. Dacă în sec. 6-7 opţiunea a fost în general pentru cuptoarele de piatră, superioare
calitativ celor din lut, este posibil ca cele încadrate tipului 1 (scobite intr-un bloc de lut) să
reprezinte o ingenioasă transpunere în lut a cuptoarelor de piatră, produsă in zonele in care
acest material lipseşte (inclusiv piatra de râu). Evident, nu poate fi exclusă în mod categoric
transmiterea unei tradiţii constructive in lut, pe o anumită durată, la anumite comunităţi
deplasate din zone în care piatra nu există. În sensul acestor explicaţii mi se pare elocvent
cazul aşezărilor din nord-vestul României, în mod sigur mtemeiate de aceeaşi populaţie,
însă comunităţi săteşti distincte au utilizat cuptoare construite din material diferit,
adaptându-se pe această cale resurselor locale.
Cu referire la mediul slav timpuriu în general şi la civilizaţia secolelor 6-7 pe
teritoriul României, problema originii diferitelor tipuri de cuptoare nu a fost soluţionată în
termeni convingători. Tendinţa este aceea de a argumenta legături categorice între tipurile
instalaţiilor pentru foc şi etnicul populaţiilor ce le-au utilizat8• Teoretic cel puţin, acest gen
de interpretare poate fi pus sub semnul întrebării deoarece, pe de o parte, vatra sau tipurile
simple de cuptor menajer nu reprezintă o instalaţie atât de complexă încât să presupunem
apariţia ei într-un singur loc, pe de alta, împrumuturile culturale se pot produce fără
9
semnificaţie etnică obligatorie • Rămâne însă în afara discuţiei faptul că migraţia slavilor pe
parcursul secolelor 6-7 poate fi urmărită tocmai prin cartarea siturilor în care apar locuinţe
adâncite în pământ, cu cuptor plasat într-un colţ, elemente asociate ceramicii lucrată cu
mâna specifică şi ritului funerar al incineraţiei.
În bazinul superior al Tisei instalaţia pentru foc tipică epocii Latene şi romane a
fost vatra 10 . Aici, cuptoarele de lut menajere (simple, semisferice in secţiune) se cunosc încă
din epoca Latene şi probabil sunt chiar ceva mai frecvente in epoca romană, însă ele par să
• Două exemple alese oarecum la întâmplare. 1. Kudmac susţinea răspândirea cuptorului de piată prin intermediul
slavilor (Kudrnac 1966, p. 201-211), iar V. Teodorescu considera că" cuptorul de piatră e totuşi romanic"
(Teodorescu 1964, p. 497; n. 14, p. 497).
• Aceeaşi observaţie, spre exemplu la Bona 1973, p. 147.
1° Cel~i au utilizat vetre deschise, iar de la Pre~ov se cunoaşte un cuptor menajer de lut (Kotigorosko 1995, p. 35).
Locuinţelor dacice din acest spaţiu le sunt caracteristice vetrele amenajate la nivelul podelei (Kotigoro.~ko 1995. p.
69-70), însă în dava de la Malaja Kopanja se cunosc mai multe cuptoare construite din gresie, despre care autorul
cercetărilor de acolo crede că aveau o destinaţie specială, în cadrul unor ateliere meşteşugăreşti, probabil in
legătură cu prelucrarea metalelor (Kotigorosko /995, p. 77-79). În epoca romană, analizând ansamblul datelor.
acelaşi autor ajunge la concluzia că locuinţele erau încălzite, de obicei, cu vetre uşor adâncite în podea. uneori
înconjurate de pietre. Cuptoarele de lut sunt rar atestate şi au formă circulară sau asemănătoare unei potw;n c
(Kotigorosko /995. p. 113-114). În nord-vestul României se cunosc din această perioadă: vatră simplă ('' J, 1.1
Mesteacăn, jud. Maramureş (fuga /979, p. 312); vatră delimitată de pietre, la Călineşti, jud. Maramureş (Popa.
Kacsri !'i74, p. 564): vetre amenajatc pe un postament cruţat în lut, la Lazuri-Lubi fag (Sinnciu /995/>, p 146: pl.
VIII. p 191); de la Pişcolt, jud. Salu Mare, se cunoaşte un cuptor de lut amenajat in afara locuinţei (.v.'meli
f<NM).
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existe ca anexe exterioare ale locuinţelor. Cuptoare de piatră se cunosc doar în obieciivul
dacic de la Malaja Kopanja. Se poate avea în vedere o anumită tradiţie locală în ce priveşte
construcţia cuptoarelor de lut menajere, situate în afara locuinţelor, instalaţii foarte
asemănătoare de fapt cuptoarelor de tip II. Este imposibil de dovedit o legătură directă între
cuptoarele slave timpurii de piatră şi instalaţiile similare dacice, acestea, foarte probabil, cu
destinaţie economică. Precedente locale clare pentru cuptoarele scobite într-un bloc de lut
cruţat din interiorul locuinţei nu există. Împreună cu cuptoarele de piatră, acest tip de
instalaţie pentru foc se răspăndeşte în nord-vestul României şi întreaga zonă a Tisei
Superioare odată cu primii slavi. Locuinţele din sec. 5-6 de la Biharea, deci imediat
anterioare, erau încălzite cu ajutorul unor vetre deschise (Dumitra$CU 1994, p. 167-169).
Analogii contemporane cuptoarelor scobite într-un bloc de lut, aşa cum sunt
cunoscute de la Lazuri, există în imediata vecinătate geografică a spaţiului nord-vestic
românesc. În aşezarea de la Kisvârda-TV torony (Ungaria nord-estică), probabil databilă în
sec. 6, se cunosc două locuinţe cu cuptor de tipul I.A şi una care are trei cuptoare de tipul II
(scobite în pereţi) 11 • În Ucraina Ciscarapatică, locuinţa nr. 1 de la Dedovo III, datată în sec.
6, are~un cuptor de piatră plasat în colţul nord-vestic şi două cuptoare scobite în pereţi, iar
locuinţa nr. 2 doar un cuptor scobit în peretele sud-estic (Cercun 1994-1995, fig. 2, p. 69;
fig. 4, p. 72). Mai multe locuinţe de la Velikaia Begani, databile după părerea mea cel mai
devreme pe parcursul sec. 7, au doar cuptoare scobite în pereţi (Cercun 1994-1995, fig. 5,
p. 67). Locuinţele de la Galoc şi Beregovo, plasate în sec. 6, au vetre mărginite de pietre,
mai probabil însă cuptoare de piatră incomplet păstrate (Penjak 1986; Penjak 1988). În
Slovacia, cele mai răspândite pe parcursul acestei perioade sunt vetrele (Salkovskf 1993, p.
67), iar din partea legată de bazinul Tisei superioare a acestui teritoriu nu cunosc locuinţe
slave timpurii (sec. 6 - prima jumătate a sec. 7) cu cuptor. Cuptoarele scobite într-un bloc
de lut cruţat (tipurile I.A şi I.B) ori amenajate în pereţii construcţiilor adâncite (tipul Il)
devin tipice locuinţelor din Muntenia centrală şi vestică în aşezări datate cel mai devreme în
a doua jumătate a sec. 6, în care apare frecvent şi ceramică slavă timpurie (spre exemplu
Dolinescu-Ferche 1995) 12 • Astfel de cuptoare caracterizează şi aşezarea de la Lazuri (nordvestul României), contemporană celor din Muntenia.
În raport cu precedentele cuptoarelor de lut din mediul slav timpuriu au fost
accentuate anumite relaţii. Cuptoare de lut simple apar sporadic în orizontul târziu al
culturii Zarubineţ şi în locuinţele culturii tumulilor carpatici (Maksimov 1990, p. 34-36;
Baran, Vakulenko 1990, p. 115-116). Cuptoare scobite în pereţii locuinţelor au fost rar
amenajate în mediul culturii Kiev (cuptoare scobite în perete, în cazul câte unei locuinţe de
la Roisce şi Bielgorodka, după Baran, Vakulenko 1990, p. p. 119, 125). Ca număr şi
varietate, apariţia cuptoarelor de lut pare să fie mai pregnantă în locuinţele culturii
Cemeahov, deşi prezenţa lor rămâne totuşi izolată. Se cunosc în aria acestei culturi cuptoare
scobite în pereţii construcţiilor adâncite, cuptoare ovale amenajate ta· nivelul podelei în
locuinţe de suprafaţă, cuptoare de lut cu bolta construită din pietre (?), amenajate la nivelul
podelei, în locuinţe adâncite şi chiar cuptoare scobite într-un bloc de lut cruţat, cu vatră
ovală sau de formă apropiată unei potcoave, cu partea superioarJ a pereţilor şi bolta
construite probabil din vălătuci, oricum din bucăţi de lut (Baran, Vakulenko 1990, p. 115118). M. Parczewski vede prototipul cuptoarelor scobite în bloc de lut în cuptoarele de lut
11
După ştiinţa mea, cercetările desfăşurate aici în anii 1992-1993 au rămas inedite; menţiune /stvimovits /994.
Pentru posibilitatea de a examina documentaţia săpăturii şi materialul recoltat. datorez mulfUmiri d-şoarei dr.
Eszter lstvanovics (Josa Andrăs Muzeum. Nyiregyhăza).
" În mod preliminar. doar aşezarea de la Vlădiceasca-Snagov a fost datată la sfârşitul sec. 5 şi în prima jumătate a
sec. 6 (Sand11. Mi11 1996, p. 138).
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cu boltă ale culturii Cemeahov, cunoscute în zona marginală nordică a acestei culturi,
preluate apoi în cultura Kiev (Parczewski 1993, p. 99). Probabil că rolul intermediar al
culturii Kiev trebuie totuşi exclus, deoarece în aşezările ce-i aparţin sunt cunoscute doar
cuptoare săpate în pereţii locuinţelor (Gavrituchin 1993, p. 107). l.G. Gavrituchin invocă
posibilitatea unei legături directe între cuptoarele slave timpurii şi unele locuinţe din aria
vest-ucraineană a culturii Cemeahov, adâncite în pământ şi pe marginile cărora se află
treptl! de pământ cruţat, care puteau favoriza amenajarea unui cuptor; în aceste locuinţe apar
însă vetre
În literatura arheologică românească unii specialişti au în vedere originea dacică a
cuptoarl!lllr -;cohite într-un bloc de lut cruţat (Dolinescu-FPrche 1974, p. 129; Bârzu 1979,
p. 86; Teodorescu, colab. 1993, n. 38, p. 386; Teodor 1996, p. 76). Iniţial, M. Comşa a
îacut legătura dintre acest tip de cuptor întâlnit în aşezările din Câmpia Română în sec. 6-7
şi cele din aşezările dacice târzii, semnalate în aceeaşi zonă 13 , susţinând apoi introducerea
cuptoarelor scobite într-un calup de lut cruţat de către slavii sosiţi în sec. 6 din zona
Bugului vestic (Comşa 1978b, p. 115).
{i Gavrituchin accentuează observaţia că tehnica construcţiei cuptoarelor adâncite
in pământ nu trebuie legată în mod obligatoriu de o anumită tradiţie culturală strict
delimitabilă, trimiţând la exemplul cuptoarelor pentru ars ceramică sau topirea metalelor
din epoca romană (Gavrituchin 1993, p. 108). Dacă lucrurile ar sta aşa, atunci tendinţa de a
căuta precedente ale cuptoarelor scobite în bloc de lut este sortită de Ia bun început
eşecului. Revenind la o părere deja exprimată, trebuie să avem în vedere şi posibilitatea ca
aceste cuptoare să nu reprezinte altceva decât imitaţii ale cuptoarelor de piatră, în zone în
care această materie primă lipseşte, cel puţin pe durata etapei când se generalizează
instalaţia pentru foc de tipul cuptorului în interiorul locuinţelor.
Până spre sfărşitul sec. 5, dacă locuinţele de la Vlădiceasca-Snagov au fost bine
datate (Sandu, Miu /996), pe teritoriul României cuptoarele de lut apar relativ izolat. Ele nu
au reprezentat un tip de instalaţie pentru foc obişnuită locuinţelor adâncite în pământ, cu
atât mai puţin cuptoarele scobi te într-un bloc de lut cruţat . Acestea, plasate într-un colţ al
14

Cu referire, probabil, in primul rând la cuptoarele simple de lut. construite la nivelul podelei sau pc un soclu de
in sec. 6-7 sunt caracteristice numai populaţiei băştinaşe, răspândindu-se mai târziu in
Câmpia Tisei şi chiar zona Dunării mijlocii, unde vor li preluate şi de slavi (Comşa 1973, p. 204; n. 3, p. 204). În
1959 aceeaşi autoare considera că. dacă populaţiei romanice locale ii sunt caracteristice bordeiele cu vatră
deschisă. slavii pot li delimitaţi prin bordeie cu cuptoare de piatră sau lut (Comşa 1959, p. 93).
"Un cuptor "cruţat" in pământ este menţionat la {ura Mică (jud. Sibiu), datat in sec. 2-1 i.Chr. (Glodariu, colab.
1979, p. 150; fig. 1, p. 150). În două dintre bordeiele cercetate la Brăneşti-Vadu Anei (Sectorul agricol Ilfov).
datate in sec. 2-1 î.Chr. s-au găsit cuptoare amenajate intr-un bloc de lut crutat, cu baza rotundă sau in formă de
polcoavă (Damian, colab. /994). Nu exclud posibilitatea ca cele două locuinţe să li fost greşit datate pe baza
malerialului anlrenat in umplutura lor, deoarece aici există şi o locuire din sec. 7. Din precizările primite de la dl.
Silviu Tcodor (coautor al săpăturii) am înţeles că acelaşi tip de cuptor este caracteristic şi locuinţelor mai târzii
cercetalc aici, spre exemplu nr. 3 şi 8. Aceeaşi siluaţie se repetă, probabil, in aşezarea de la Bomiş (jud. Neam\).
unde au fost surprinse şi complexe din sec. 6-7, iar printre cioburile atribuite epocii Latene se află sigur şi unele
mai t:îrzii. lucrate cu mâna. posibil unele chiar la roata înceată (S. Teodor /984, fig. 14, 15, p. 132). Cuptorul din
locuinţa nr. 3 de la Dulccanca 1 (datată in sec. 3 d.Chr.) a fost frecvent invocat ca precedent al cuptoarelor scobite
inlr-un bloc de lut cruţat din sec. 6-7 (Dolinescu-Ferche 1974, p. 32, fig. 12, p. 33). Există însă câteva argumente
ce sprijină posibililalca ca unele dintre locuinţele de aici, in primul rând cea cu nr. 3, să aparţin:1 in realitate
mizontului din sec. 6, unde astfel de cuploarc, de asemenea însoţite de văţăluci, apar intr-o fonnCt tdcnllc·:,
(Stanciu 1991/,11. llJ). Din zona sud-carpatică a României şi datate în epoca romană, au fosl menţionate. uncc111 '"
precizun ncdarc. cuptoare amcnajatc pc o platfom1ă de lut cruţat sau chiar scobite in tnlcnorul ei, la Chilia
(Morinl: IC)r,:;. p. 517; fig. 4. p. 516), Mătăsaru (Biclrir 1984, p. Il), Dulceanca 1 tDolillescu-FI!rthl! 1974, p. 23;
fig. -l. r ~~. tig. 12, p. 33) Un cuptor scobit in_tr-un bloc de lut cruţat !tipul l.A) a fosl semnalat in aşezarea
<;;intan;t de :'vlureş- Cemcahov de la Alexandria. In jurul lui au fost găsite numeroase pietre şi vălăluci. iar printre
lragmcntclc ceramice rccohate din locuinţă apare şi un tTagment ditr-o tăviţă lucrată cu mâna. Es1c posibil ca
Il

pământ, consideră că
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locuinţelor şi

aproape întodeauna însoţite de vălătuci, iar în inventarul ceramic şi de vase
lucrate cu mâna slave timpurii, îşi au punctul de greutate pe teritoriul României în sec. 6
(probabil a doua jumătate) şi caracterizează zona central-vestică a Munteniei, dar şi unele
aşezări din teritoriul nord-vestic al ţării.
O cartare a cuptoarele scobite într-un bloc de lut a făcut acelaşi Gavrituchin,
operând în prealabil o clasificare a acestora 15 • La rezultate asemănătoare ajunsese şi P .A.
Rappoport 16 • Cuptoarele scobite într-un bloc de lut cruţat, cu cupola construită din vălătuci
(?) se concentrează în intervalul delimitat de mijlocul sec. 5 şi mijlocul sec. 6 în bazinul
Bugului vestic, pe cursurile mijlocii ale râurilor Goran î şi San, zona aşa-numitei grupe
Ripnev (Gavrituchin 1993, p. 106, 110; Rappoport 1972, p. 230; Rusanova 1976, p. 47;
Parczewski 1993, p. 98). Situaţia poate fi exemplificată prin cuptoarele de la Ripnev (Baran
1963, fig. l, p. 353; fig. 2, p. 354; fig. 3, p. 355) şi Zirnne 4 (Gavrituchin 1993, p. 104) în
Ucraina nord-vestică, Swierszczow Kolonia 17 , Măckowka 18 şi lgolomia (Parczewski 1993,
p. 98) în răsăritul Poloniei. Dacă încadrarea cronologică şi atribuirea etnică sunt corecte,
atWlci una dintre cele mai vechi apariţii a cuptorului scobit într-un bloc de lut în mediul
slav timpuriu este cea dintr-o locuinţă adâncită de la Nesluchov (Ucraina, districtul Lvov,
pe cursul superior al Bugului vestic), în care ceramica slavă timpurie, lucrată cu mâna, se
asociază celei lucrată la roată, de factură Cemeahov; complexul a fost datat în sec. 4, până
la începutul sec. 5 (Cigilik 1996). În spaţiul dintre Bugul vestic şi râul Goran î cuptoarele
de acest tip vor fi utilizate şi în perioada următoare, adică de la mijlocul sec. 6 până la
începutul sec. 7, în a doua jumătate a sec. 7 răspândindu-se spre nord-est până pe cursul
mijlociu al râului Pripet; mai târziu va deveni tipul de bază în cadrul culturilor Volânţevo şi
Romensk (Gavrituchin1993, p. 106).
Gruparea cea mai consistentă a cuptoarelor scobite într-un bloc de lut cruţat este în
mod cert delimitabilă la Dunărea inferioară, respectiv în centrul şi vestul Munteniei. O altă
grupare este cea care se conturează aproximativ între râurile San şi Goran î şi pe Vistula
superioară. O altă grupare compactă pare să existe în zona bazinului superior al Tisei (nordestul Ungariei, sud-vestul Ucrainei ciscarpatice şi nord-vestul României). Pe teritoriul
Moldovei descoperirile sunt izolate 19 • Cu o singură excepţie la sud de Carpaţi, anume
această locuinţă (nr. 4) să aparţină unei perioade ulterioare (Preda 1961, fig. 4, p. 213; fig. 3, p. 212; fig. 6/5, p.
214). În aşezarea (sec. 4) de la {ima (jud. Prahova), sunt menţionate locuinţe cu cuptor scobit într-un bloc de lut
crutat, cu cuptor construit din piatră sau scobit în perete (0/teanu, colab. 1979, p. 277; 0/teanu. Neagu 1984. p.
155; 0/teanu, colab. /993, p. 346). in Transilvania, prima apariţie certă a unui cuptor scobit intr-un bloc de lut
poate fi menţionată in cazul locuinţei t 8 de la Bratei 1, atribuită fazei b, datată de la mijlocul sec. 5 până în
primele decenii ale sec. 6 (Bârzu/994-/995, p.241, 244).
15
Gavrituchin /993, fig. 6, p. 108-109. Deosebeşte tipul/, caracterizat prin forma circulară în plan, complet
desprins de peretii gropii locuinţei şi tipul li, de formă dreptunghiulara. în plan, blocul de lut nefiind desprins de
pereţii locuinţei (p. Il 0). Cum în cazul tipului II autorul are în vedere cu precădere descoperirile româneşti din
zona Dunării inferioare, trebuie tlicută precizarea că în cazul majorităţii exemplelor blocul de lut este totuşi
desprins de pereţii locuinţelor. Presupun că, cel puţin uneori, autorii sapAturilor puteau să nu sesizeze duetul
peretelui (respectiv şănţuleţul păstrat) care separa blocul de peretele gropii locuinţei. O clasificare mai nuanţată a
operat S. Dolinescu-Ferche, însă în esenţă sunt delimitate aceleaşi tipuri (Dolinescu-Ferche 1995).
•• Rappoport 1972, fig. 3, p. 232; fig. 4, p. 234. Nu este clar dacă autorul are în vedere exclusiv cuptoarele scobi te
într-un bloc de lut, deoarece menţionează - pentru zona Bugului vestic, a Pripetului şi zona de stepă a Moldovei _
ş! unele cuptoare construite numai din bucăţi de lut (vălătuci?), după modelul celor din piatră (p. 230).
" Zakoscielna, Gurba 1993, fig. 5, p. 14-15. Aici locuinţă şi cuptor tipul I.A, absolut identic celor de la Lazuri.
Locuinţa - datată în sec. 5 sau la răscrucea dintre sec. 5-6 - este considerată ca fiind unul dintre cele mai vechi
complexe slave timpurii din Polonia (p. 20).
"Situ! nr. 2, probabil cuptoarele nr. 1/1965 şi 6/1965 (Parczewski 1993, p. VIII, p. 182; pl. IX, p. 183). Cuptorul
nr. 2 a fost atribuit celui mai vechi orizont din aşezare (p. 90).
•• in cazul câte unei singure locuinţe şi in asociere cu cuptor de piatră sau vatră mărginită de pietre (Mitrea 1978
p. 208-209; fig. 2/1; Mitrea 1980, p. 70; fig. IX/2; pl. XVIII/!).
'
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locuinţele de la Vlădiceasca (nesigur datate şi în a doua jumătate a sec. 5), cele mai timpurii
descoperiri puse pe seama slavilor sunt cele din arealul nordic al culturii Praga, datate în a
doua jumătate a sec. 5 - începutul sec. 6. Este posibil ca acest tip de cuptor să-şi aibă
originea aici în mediul Cemeahov târziu. Precedente izolate pentru aceste cuptoare ar putea
exista şi la sud de Carpaţi (Dulceanca 1, {ima, Alexandria, eventual şi altele), însă de cele
mai multe ori datarea iniţială poate fi pusă sub semnul întrebării.
Teoretic cel puţin, aşa cum indică răspândirea descoperirilor, s-ar părea că în
arealul nordic al culturii Praga şi la Dunărea inferioară au existat centre genetice distincte
pentru acest tip de cuptor. Totuşi, între vestigiile din cele două zone există suficiente
elemente de legătură, în virtutea cărora este mai logică presupunerea că au fost vehiculate
de aceeaşi populaţie, iar centrul iniţial de răspândire a fost acela unde pentru perioada
secolelor 5-7 sunt atestate cel mai devreme. Cele mai vechi instalaţii pentru foc de acest tip
din arealul nordic al culturii Praga au fost atribuite celei de-a doua jumătaţi a sec. 5 ori sec.
5 târziu şi etapei de început a secolului următor, dată la care în zona sud-carpatică a
României, cu excepţia nesigură remarcată deja de mai multe ori, astfel de cuptoare nu sunt
obişnuite locuinţelor. Cuptoarele din arealul ocupat de cele două grupe sunt identice, mai
mult, sunt utilizaţi în legătură cu ele vălătuci identici ca forme şi dimensiuni, iar locuinţele
sunt foarte asemănătoare prin restul detaliilor. Indiscutabil este faptul că, pe de o parte, în
cadrul grupării nordice este vorba despre aşezări slave timpurii, pe de alta, la sud de
Carpaţi, în majoritatea cazurilor - chiar dacă în măsură mai mică - apare şi ceramică slavă
timpurie lucrată cu mâna. Nu în ultimul rând, cel târziu spre mijlocul sec. 6 (cum atestă
sursele scrise dintr-o etapă uşor mai târzie), slavii trebuie să fi fost prezenţi în nordul
Dunării inferioare (Pohl 1988, p. 96).
Referitor la originea cuptoarelor de lut simple, amenajate la nivelul podelei sau pe
un postament de pământ cruţat şi a celor scobite în pereţii locuinţelor ori amenajate în
spaţiul dintre locuinţe, majoritatea specialiştilor români consideră că ele au origine locală,
fiind uneori denumite "cuptoare pentru copt pâine, de tip roman" (Zaharia 1967, p. 153;
Mitrea 1970, p. 364; Comşa 1973, p. 204 ş.a.). Foarte probabil că această explicaţie este
valabilă, alături însă de precizarea că aceste cuptoare au fost în realitate mult mai larg
răspândite în perioada anteslavă20 . Se pare, de asemenea, că ele nu sunt caracteristice celui
mai vechi orizont slav şi că ele s-au răspândit la slavi abia în sec. 7-8 (Rusanova 1976, p.
47; Parczewski 1993, p. 98-99; Gavrituchin 1993, p. 107). De aceea, opinia lui M. Rusu,
după care cuptorul scobit în peretele locuinţei a fost introdus în Transilvania de un grup
slav vestic ajuns aici spre sfârşitul sec. 7, nu poate fi susţinută (spre exemplu Rusu 1973, p.
197; n. 38, p. 197).

Ceramica
Cu o singură excepţie clară (pl. 1115), vasele de lut găsite în cele cinci locuinţe de
la Lazuri au fost lucrate cu mâna. Deşi doar examinarea macroscopică a compoziţiei
pastei ceramice nu oferă rezultate suficient de sigure, am încercat o înregistrare detaliată a
observaţiilor, presupunând că datele obţinute sunt apropiate totuşi situaţiei reale (fig. 3).
1
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zu Nu insist asupra cazurilor depistabile pe teritoriul României sau asup~a celor din partea central-estică a Europei
(acestea men!ionate deja), amintind doar constatarea că in zona T1se1 ele au fost ullhzate ŞI de către sarmaţ1
(Fodor /985, p. 69).
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Fig. 3. Lazuri-Lubi tag. Compoziţia pastei vaselor lucrate cu mâna (procente). l:
cioburi pisate. 2: cioburi pisate şi nisip. 3: cioburi pisate şi microprundiş. 4: nisip. 5:
microprundiş. 6: macroprundiş. 7: ingrediente nesesizabile (?).
În mod clar pot fi separate, din acest punct de vedere, două grupe, prima
prin amestecul lutului precumpănitor cu cioburi pisate, cea de-a doua prin
utilizarea ca adaos a nisipului ori a micro/macroprundişului. Înţeleg prin rnicroprundiş
nisipul amestecat cu pietricele de dimensiuni mai mici (până la 2-3 mm), ceea ce înseamnă
că avem de-a face cu prundiş sortat. În alte cazuri, este sesizabilă utilizarea unui adaos mai
grosier, adică nisip ce conţine multe pietricele şi de dimensiuni mai mari, pentru care am
utilizat termenul de macroprundiş. Uneori, cioburile pisate - utilizate ca degresant în cazul
primei grupe - apar sub forma unor bucăţi mai mari, uşor sesizabile la suprafaţă şi în
secţiunea fragmentelor ceramice, alteori au fost suficient de bine pisate pentru ca prezenţa
lor să devină mai greu observabilă. Cantitatea cioburilor pisate amestecate cu lutul variază.
Este posibil ca uneori să fi fost utilizată şamota (lut special ars cu acest scop, sfărâmat), aşa
cum s-a constatat în alte zone (Zeman 1976, p. 220; Baran, Prihodnjuk 1990, p. 231;
Parczewski 1993, p. 27; Fusek 1994a, p. 17), însă separarea cu ochiul liber a acestui adaos,
faţă de cioburile pisate, este imposibilă. Uneori, cioburile pisate apar împreună cu nisip,
micro/macroprundiş, fiind posibil ca, cel puţin în unele cazuri, prezenţa pietricelelor să se
datoreze faptului că lutul nu a fost bine ales. La nivelul ceramicii din cele cinci locuinţe este
evidentă utilizarea prioritară a cioburilor pisate ca adaos, urmând apoi microprundişul. Cum
însă este necesar să avem în vedere şi cazurile în care cioburile pisate sunt asociate cu alte
ingrediente, rezultă că de fapt cioburilor pisate le revine chiar o proporţie mai mare
(78,93%).
J. Zeman a separat o grupă defini bilă prin utilizarea în diferite proporţii a nisipului
fin, în care apar şi pietricele de până la 5 mm diametrul şi o a doua, caracterizată prin
utilizarea unei cantităţi mari de nisip cu bob uniform, bine amestecat cu lutul şi alcătuind o
structură omogenă. În timp ce vasele din prima grupă au fost lustruite înainte de ardere sau
li s-a aplicat un strat fin de angobă, celor din grupa a doua le lipseşte de regulă această
particularitate, fiind sesizabile la suprafaţă nisipul sau mica 21 • După acest autor, vasele din
grupa a doua sunt asemănătoare ceramicii lucrată cu mâna mai târzie şi apar de regulă în
complexe în care există deja marfă lucrată cu mâna ornamentată sau modelată la roată
(Zeman 1976, p. 220). După altă părere, vasele cu pereţi mai subţiri, confecţionate din pastă
amestecată cu nisip sau microprundiş şi cu suprafaţa netedă, au o poziţie cronologică mai
timpurie, iar pasta grosieră, amestecată cu cioburi pisate, pietricele, de unde şi aspectul
zgrunţuros al suprafeţei vasului, sunt caracteristici mai târzii (Rusanova 1976, p. 19, 24).
caracterizată

:• Zeman /976, p. 220.

Observaţii

valabile

şi

în cazul ceramicii din Polonia (Parczewski 1993, p. 27).
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La Lazuri există cazuri când datorită cantităţii mai mici a degresantului ori faptului că el a
fost bine pisat şi amestecat cu lutul, aspectul pastei arse este mai fin.
A fost exprimată părerea că tipul Praga propriu-zis al ceramicii slave timpurii este
definibil în raport cu alte variante regionale tocmai prin particularităţi de ordin tehnic (pastă
cu nisip şi suprafaţa bine netezită), caracterizând zona situată la vest de Vistula. În
teritoriul cuprins între râurile Pripet şi Teterev, în complexele Korceak vasele de tip Praga
ar coexista cu vase în a căror pastă se află cioburi pisate şi pietriş ( Comşa 1971, p. 111;
Teodor 1978, n. 202, p. 64). O astfel de separare tranşantă este greu de susţinut astăzi,
deoarece în Polonia, Slovacia şi chiar Boemia este constatabilă utilizarea cioburilor pisate
sau a şamotei (Zeman 1976, p. 220; Parczewski 1993, p. 27; Fusek 1994a, p. 17). Se pare,
totuşi, că în partea vestică a Europei centrale au fost utilizate cu precădere, ca adaosuri,
nisipul sau roca sfărâmată (Zeman 1976, p. 220; Pleinerova 1968, p. 651-652; Brachmann
1983, p. 33; Szykulski 1991, p. 85). Vasele ce conţin în pastă cioburi pisate sau şamotă sunt
mai frecvente în zona răsăriteană a lumii slave (Zeman 1976, p. 220; Parczewski 1993, p.
27), însă acest tip de pastă ceramică nu a fost specific doar olăriei slave, existând
precedente clare şi pe teritoriul României (Teodor E. 1996, p. 32-33).
Majoritatea vaselor trebuie să fi fost modelate din suluri de lut aşezate în spirală
(procedeul cel mai eficient), suluri de lut suprapuse (Zeman 1976, p. 220; Parczewski 1993,
p. 27), eventual- în unele cazuri- chiar prin suprapunerea progresivă a unor făşii sau bucăţi
de lut (Godea 1982, p. 44; Friesinger 1971-1974, p. 33). Va.Sele mici au fost lucrate dintr-o
singură bucată de material. Nu apar, după netezirea şi arderea vaselor, indicii clare despre
procedeele utilizate în scopul modelării. Atenţia sau îndemânarea cu care vasele au fost
lucrate variază de la forme accentuat asimetrice pe verticală şi orizontală, cu pereţi
neregulaţi ca grosime şi la suprafaţă, până Ia, uneori, vase cu formă simetrică, pereţi cu
grosime constantă şi suprafaţa atent netezită. Întodeauna sunt vizibile, cu precădere pe
direcţie verticală sau oblică şi mai accentuat în interiorul vaselor, urmele netezirii (cel mai
probabil cu o bucată de cârpă sau piele umedă). Vasele trebuie să fi fost modelate pe
suporturi de lemn plate ori uşor convexe, cum indică uneori fundurile concave.
Este variabilă şi calitatea arderii, aproape fără excepţie neuniformă, aspect indicat
de miezul mai închis la culoare şi suprafaţa neuniform colorată. Există vase a căror pastă a
devenit, în urma arderii, chiar foarte compactă, altele cu pasta fărâmicioasă, efecte datorate
nu numai calităţii arderii, ci şi calităţii pastei crude. Adeseori fundurile prezintă urme de
ardere secundară, iar în zona marginii apare o bandă de culoare cenuşie ori neagră, cel din
urmă detaliu indicând probabil poziţia vasului în timpul arderi (Zeman 1976, p. 220).
Analizele efectuate indică în unele cazuri o temperatură de ardere în jurul a 80(] C, care după unii autori - presupune utilizarea cuptoarelor; cercetările experimentale au dovedit
însă faptul că pentru obţinerea unei calităţi medii a arderii (520 - 600şC) erau suficiente
instalaţiile de foc deschise (Zeman 1976, p. 220; Parczewski 1993, p. 28). Este mai probabil
însă că vasele au fost arse de multe ori în cuptoarele menajere sau, situaţie certă pe
teritoriul României, în cuptoare (simple, fără grătar) special amenajate.
După părerea lui J. Zeman, o familie utiliza pe parcursul unui an, cu precădere în
scopul preparării hranei, cel mult 20 de vase, în tranşe de câte 4-6 exemplare (Zeman 1976,
p. 220). Presupunerea este confirmată şi de media numărului de vase descoperite în
locuinţele de la Lazuri ( în jur de 7-8). Cum oalele domină net în repertoriul formelor
ceramicii slave timpurii, se poate presupune că alte forme utilizate au fost confecţionate cu
precădere din lemn şi nu s-au păstrat (Parczewski 1993, p. 63, după K. Godlowski).
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În ce priveşte formele vaselor de la Lazuri, ele corespund materialului specific
mediului slav timpuriu 22 • Domină oala cu diametru! maxim situat în parea superioară a
vasului şi gura cilindrică, considerată ca formă reprezentativă pentru ceramica slavă
timpurie şi consacrată în literatura de specialitate sub denumirea de tip Praga23 . Utilizarea
acestui termen pentru întreaga ceramică din arealul grupei Praga este controversată, iar o
definiţie precisă a tipului Praga propriu-zis încă lipseşte 24 • Ca variantă a tipului Praga a fost
delimitat aşa-numitul tip Korceak, caracterizat prin oale ce au profilul mai zvelt şi o valoare
apropiată între diametru! gurii şi diametru! maxim (Rusanova 1976, fig. 6, p. 18; Rusanova
1988). Este reprezentativ pentru zona Volhiniei, unde reprezintă între 80-90% din totalul
ceramicii (Rusanova 1988; Baran, Prihodnjuk 1990, p. 232). Vasele de tip Praga sau PragaKorceak (expresie folosită adeseori) s-au răspândit pe un teritoriu întins din Ucraina până în
Germania estică, iar spre sud până la Dunărea inferioară, marcând migraţia slavilor.
Cum, aproape constant, datarea complexelor slave timpurii s-a bazat pe
prelucrarea ceramicii, se înţelege de ce clasificarea ei formală şi cronologia relativă au
constituit obiectul unor demersuri repetate 25 . În mod evident, prima necesitate în acest scop
o reprezintă definirea cât mai exactă a formei vasului, urmând apoi elaborarea unei tipologii
şi analizele statistice. În cazul ceramicii slave timpurii (lucrată cu mâna), marcată de
stereotipie, un sistem tipologie construit pe cale semi-intuitivă este supus unor riscuri
serioase, nu în ultimul rând acela reprezentat de subiectivitatea autorului 26 • Aspectul puţin
diferenţiat, cvasi-unitar al acestei ceramici este recunoscut, iar limitele dintre forme şi tipuri
sunt dificil de surprins şi definit. În plus, vasele sunt păstrate de cele mai multe ori în stare
fragmentară şi, adeseori, sunt accentuat asimetrice pe orizontală şi verticală (Pleinerova,
Zeman 1970, p. 732; Rusanova 1976, p. 16; Parczewski 1993, p. 28). Cealaltă posibilitate
ţine de "transpunerea matematică" a formei vaselor prin urmărirea variabilităţii proporţiilor
şi a altor parametr? 7 , obstacole existând şi în acest caz 28 .
Pentru clasificarea ceramicii din nord-vestul României am aplicat sistemul utilizat
de G. Fusek, remarcabil prin modalitatea de a analiza forma vasului, prelucrarea tipologiei
şi nu în ultimul rând prin analizele statistice ce susţin o cronologie relativă, chiar dacă
discutabilă (Fusek 1994a, p. 28-58; Fusek 1994b, p. 19-20)29 • Printre fragmentele înscrise
O comparaţie preliminară. spre exemplu cu materialul înregistrat la Rusanova /976; Zeman 1976; Parczewski
1993; Fusek /994a.
~ 1 Borkovskf /940; Baran, Prihodnjuk /990, fig. 44, p. 233, 235; Baran /99/, fig. c, p. 35; p. 39; Parczewski
1993, p. 43; fig. 4,5, p. 34-35; Fusek /994a, p. 305.
14
O succintă prezentare a chestiunii, dar şi a discuţiei cu privire la originea tipului Praga, la Parczewski 1993. p.
43, 62-65
H O prezentare critică la: Parczewski /993, p. 28-30; F1LSek /994a, p. 19-28.
" Cazul exemplului selectat de Eug. S. Teodor, comparând două propuneri pentru tipologia ceramicii grupei
Penkovka ( Teodor E. /996, p. 35-36).
2' O disociere a celor două metode la Parczewski /993, p. 28.
2' Cele mai serioase menţionate la Parczewski 1993, p. 29. Rezerve clar exprimate de C. Stana (Stana /995, p.
288). Referitor la această posibilitate, intr-o ordine ce marchează şi perfecţionarea metodei, sunt de menţionat:
Pleinerowi. Zeman 1970: Rusanova 1976: Rusanova 1988: Zo/1-Adamikowa 1985: Parczewski 1988; Parczewski
/993; F1LSek /994. Eug. S. Teodor a conceput sistemul Compas (Teodor E. /996).
2" Conturul vasului este tratat ca sumă a unor linii curbe situate la distanţe diferite faţă de o axa verticală, ce trece
printr-un punct fix. Prin formule simplificate {de cele mai multe ori rap,•<'luri intre diferite dimensiuni) se obţin
indecşi ce definesc forma vasului (calcule operate in milimetri şi exprimate în cifre cu două zecimale). Formulele
A, B, H, M definesc forma vaselor întregi (H pentru oale şi M pentru castroane). Separarea celor două forme
(oale/castroane) este operata pe baza. raportului dintre diametru! maxim şi înălţimea totală a vasului. Dacă
înălţimea este mai mare sau egală cu media vasul este de tip oală, dacă este mai mică vasul este de tip castron. Din
combinaţia indecşilor H2/HI, A2/AI au rezultat opt tipuri importante de oale (modelate cu mâna sau la roată),
incluzând mai multe subtipuri şi variante, iar prin combinaţia indecşilor M2/MI, AI/A2 au fost delimitate patru
tipuri principale de castroane (sau oale-castron) şi mai multe subtipuri şi variante. Cronologia relativă a întregii
12

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

134

Ioan Stanciu

în anexă am inclus şi exemplare pentru care nu a fost posibilă decât determinarea gradului
de înclinare a marginii; repartizarea lor în vreun tip rămâne nesigură şi de aceea am marcat
cifra corespunzătoare tipului cu caractere italice. Tabelul care descrie materialul ceramic
(anexa) respectă modelul utilizat de G. Fusek, parametri şi valoarea indecşilor ( D, D2 şi
G2 exprimaţi în grade) fiind înscrise pe trei rânduri în interiorul fiecărei coloane. Am
păstrat întocmai marcajele utilizate de autorul al cărui model l-am folosit, inclusiv pentru
tipurile şi variantele delimitate. Fără excepţie, exemplarele întregi se încadrează în tipurile
şi variantele stabilite pentru materialul slovac, existând cazuri în care vasele de la Lazuri nu
pot fi incluse însă unor subvariante, situaţie ce poate fi explicată prin anumite particularităţi
regionale ale olăriei din această perioadă. Este explicabil de ce uneori vasele de mari
dimensiuni, datorită modelării dificile, au un profil uşor diferit în raport cu cele de mărime
medie, care reprezintă tipul respectiv. Proporţiile lor se încadrează însă în parametri
caracteristici acelui tip. Este posibil ca încadrarea în tipuri a vaselor mici sau miniaturale să
fi fost întâmplătoar.e, de aceea G. Fusek le tratează ca o grupă distinctă (Fusek 1994a. p.
77).
Pot fi separate două forme de bază: oala şi castronul (oala-castron, cum este
denumită uneori). În cazul primeia dintre ele, înălţimea vasului depăşeşte sau este egală
diametrului maxim, în cazul celei de-a doua, înălţimea se află sub valoarea diametrului
maxim. Denumirea de castron este mai degrabă convenţională, deoarece este nesigur că
aceste vase îndeplineau funcţia unui castron propriu-zis. Această formă este slab
reprezentată în locuinţele de la Lazuri (sigur doar în locuinţa la, pl.IU6 şi pl. III/2).
Prezenţa sporadică a castroanelor caracterizează şi alte zone (Rusanova 1976, p. 20; Baran,
Prihodnjuk 1990, p. 232-233). Aproape constant apar în inventarul ceramic al locuinţelor
câte unul (cel mai frecvent), două sau trei ori chiar patru vase de mari dimensiuni, uneori cu
înălţimea de aproape 50 cm (pl. III). Ele pot fi caracterizate drept vase de provizii (poate
mai ales pentru apă) şi trebuie să fi fost parţial îngropate în interiorul locuinţei, cazul unui
astfel de recipient găsit în imediata apropiere a cuptorului locuinţei nr. 1811997. Astfel de
vase există în general rar în inventarul locuinţelor slave timpurii (Zeman 1976, p. 190;
Baran, Prihodnjuk 1990, p. 231; Parczewski 1993, p. 45) şi de aceea apariţia lor aproape
constantă în locuinţele de la Lazuri poate fi remarcată ca interesantă.
Este nesigur dacă putem vorbi în cadrul ceramicii lucrată cu mâna şi despre o a
treia formă, anume tăviţele circulare. Un fragment provine din locuinţa la, probabil chiar
din zona cuptorului, deşi situaţia nu este suficient de clară, deoarece ciobul nu purta nici un
marcaj (pl. III/8). Un fragment minuscul, posibil din marginea unei tăviţe, a fost găsit în
apropierea cuptorului locuinţei nr. 14 (pl. XXIX/6), iar alte două fragmente mărunte provin
din locuinţa nr. 17 (unul găsit în cuptorul nr. 2, celălalt în stratul nr. 4, aşadar în legătură cu
al doilea nivel de locuire sesizat în acest complex (pl. XXXV/4,5).

ceramici este susţinută însa de analiza formala a pil.rţii superioare a vaselor, avându-se in vedere şi tehnica
modelarii. Pentru fiecare fragment (păstrat până la linia diametrului maxim) au fost urmari~ 7 parametri ce
caracterizeaza detaliat forma vasului în aceasta zona. Formulele 02, El, E2 au servit ca baza pentru stabilirea
principaleor tipuri. Subtipurile şi variantele au fost delimitate cu ajutorul formulelor F şi G. Tipurile şi variantele
stabilite au constituit baza pentru prelucrarea unor diagrame seriale (autor P. Stadler). Au fost efectuate 4 analize
seriale, comparându-se apariţia comuna a 3 caracteristici definite, 5 şi a tuturor celor 7. În ultima analiza s-a
urmarit apariţia comuna a tipurilor şi variantelor parametrilor defmiţi, fiind combinate perechi ale acestora şi
separate 172 dintre ele. Din comparaţia combinaţiilor de tipuri şi variante ale parametrilor a rezultat că pentru
exploatarea cronologică sunt importante numai anumite tipuri şi variante, respectiv combina~ile lor. G. Fusek a
revenit în 1995 cu o incercare de analiza demonstrativă a ceramicii slovace de la sfărşitul sec. 5 până în prima
jumătate a sec. 1O, raportată în esenţă la sistemul din 1994, operată fiind doar o simplificare (Fusek /995).
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Singurul exemplu pentru utilizarea unor platouri rectangulare de lut, foarte
probabil plasate deasupra cuptorului, îl oferă locuinţa nr. 1a. Interesant este faptul că
fragmentele găsite în cuptor şi umplutura locuinţei indică două exemplare (pl. III/6; pl.
IV/1-5). În acelaşi complex a apărut un castron(?) scund, cu pereţii aproape perpendiculari
şi marginea răsfrântă spre exterior (pl. III/2). Vasul nu reprezintă un produs "de serie" al
olărie slave timpurii, însă are analogii foarte bune 30 .
Trei vase întregibile, găsite în locuinţele Il (pl. XXIII/8), 14 (pl. XXIX/2) şi 17 (
în cuptorul 1, deci aparţine primei faze din utilizarea locuinţei; pl. XXXV/6) reprezintă
tipul l.l.b Fusek. Sunt vase zvelte, uneori (pl. XXIII/8) cu o valoare pentru indexul H2 sub
limita inferioară cunoscută în cazul materialului din Slovacia (Fusek 1994a, fig. 14 şi 15, p.
32). Linia diametrului maxim (umerii) este situată foarte sus. Diametru! gâtului are o
valoare relativ mare faţă de cea a diametrului maxim, fiind apropiată de cea a indexului A2
pentru toate exemplarele ( între 0,82-0,93). Marginea vaselor este scundă şi aproape
verticală în majoritatea cazurilor, iar partea superioară este slab profilată. Tipul l.l.b este
comparabil tipurilor 2.1, 2.2, 3.1 şi 5.1 Parczewski 31 , de asemenea tipului 1/A Rusanova
(Rusanova 1976, fig. 6, p. 18; p. 17-18; Rusanova 1988, fig. 1, p. 94). După părerea mai
multor autori, aceste vase sunt reprezentative pentru mediul răsăritean slav timpuriu şi pot
indica o poziţie cronologică mai timpurie (Parczewski 1993, p. 44). Apar mai departe în
Polonia estică, Boemia, Moravia, Slovacia, rar în zona Elbei mijlocii şi pot fi legate de
conformaţia clasică a tipului Korceak din Ucraina vestică, adică din Volhinia şi Podolia
(Parczewski 1993, p. 44). Oala descoperită în locuinţa nr. 11 (pl. XXIII/8) este identică
unui exemplar de la Bach6rz (Polonia sud-estică, pe râul San), considerat ca exemplu clasic
pentru tipul Korceak, cu analogii îndeosebi în bazinul superior al Teterevului şi bazinul
mijlociu al râului Sluc. Originea estică şi poziţia cronologică timpurie a tipurilor slab
profilate Parczewski 5.1 şi 8.2 o confirmă analogiile clare de pe Niprul mijlociu şi superior
ori cele din Moldova (Parczewski 1993, p. 44-45).
Câte un exemplar din locuinţa 1a (pl. III) şi 8 (pl. XIII/1) reprezintă subvarianta
II.l.b.C. În general vasele incluse tipului II diferă de cele caracteristice tipului 1 (Fusek)
prin forma mai bombată, indicată de valorile mai mari ale indicelui H2, iar diferenţa dintre
diametru! gurii vasului şi cel al fundului este mai mare. Vasele tipului II sunt cele mai
apropiate de forma clasică a tipului Praga, corespunzând în general tipului 2.3 Parczewski
(Parczewski 1993, fig. 5, p. 35). Sunt vase cu umeri înalţi (linia diametrului maxim este
plasată sus), iar între diametru! gurii şi cel al fundului vasului există o diferenţă relativ
mare. Atrage atenţia aspectul uniform al marginilor, aproape verticale, alături de profilatura
slabă a părţii superioare a acestor vase. Analogiilor bune din Slovacia, incluse subvariantei
II.l.b.C (Fusek 1994a, fig. 28, p. 39), le pot fi alăturate şi cele din Polonia, reprezentate
prin tipul 2.3 al lui M. Parczewski (Parczewski 1993, fig. 5, p. 35). Vasele din nord-vestul
României pot fi apropiate şi tipului 1/C şi 1/D Rusanova din Ucraina nord-vestică
(Rusanova 1976, fig. 6, p. 18; Rusanova 1988, fig. 1, p. 94), aşadar din mediul tipului
Korceak. Prezenţa unor astfel de vase poate fi constatată şi pe teritoriul României, spre
exemplu la Poian (Szekely 1992, fig. 16/la, p. 267), {tefan cel Mare (Mitrea 1980, pl.
XXIII/4) sau Dulceanca 1 (Dolinescu-Ferche 1974, fig. 63/4, p. 72). În cazul ceramicii din
Slovacia, subvarianta Il.l.b.C a fost separată de subvarianta II.l.b.D, datorită diferenţei mai
mici dintre diametru! fundului şi cel al gâtului vasului. În aceeaşi zonă, vase ca cele de la
Ripnev II (Baran /963, fig. 6/8, p. 359); Bmo-Piskăry (Jelinkova /990, fig. 4/1, p. 257; fig. 6/4, p. 259); tipul
11.4/b Parczewski (Parczewski /993, fig. 12, p. 42); Nitra-Mikov dvor (Fusek /99/, pl. 1/9,1 O, p. 319).
31 Parczewski /993, fig. 4, p. 34; fig. 6, p. 36; fig. 8, p. 38; pentru parametri H2, A 1 şi 82 se poate urmări, în cazul
fiecărui tip, tabelul 1, p. 32.
·
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Lazuri par să fie reprezentative pentru tipul 11.1 (Fusek 1994a, fig. 28, p. 39). Dacă nu
cumva intervine întâmplarea, în nord-vestul României acestei subvariante îi aparţin cu
precădere vase de dimensiuni mari (este şi cazul unui exemplar de la Panic). Ele pot fi
considerate ca tipice pentru definiţia tipului Praga propriu-zis şi ar putea fi menţionată o
întreagă serie de analogii din mediul ceramicii slave timpurii. Remarc doar un vas modelat
la roata înceată, aproape identic exemplarului găsit în locuinta la de la Lazuri (acesta lucrat
cu mâna), descoperit la Stupava, în Slovacia (Fusek 1994a, pl. LXVI; p. 248-249; pentru
indecşi p. 282). În nord-vestul României subvariantei II.l.b.C îi aparţine urna mormântului
21 de la Pişcolt-Nisiparie3 !_ Din acelaşi mormânt provine o "cataramă" cu cârlig (fier) şi
din alte contexte se cunosc două amnare simple (Nemeti 1983, fig. 8/6,9,1 O, p. 147; fig.
10/4,6,7, p. 149). Este foarte probabil că amintitele piese se leagă de mediul avar timpuriu
şi că mormintele de incineraţie de la Pişcolt se datează în sec. 7 timpuriu sau în prima
jumătate a acestui secol.
În mod evident, tipul 11.2 este apropiat tipului II.l, de care se deosebeşte prin
faptul că umerii vasului (linia diametrului maxim) se află ceva mai jos. Cel puţin din punct
de vedere vizual, încadrările în acest tip, aşa cum au fost operate de G. Fusek, rămân uneori
discutabile, în ce priveşte valabilitatea unor indecşi pentm încadrările tipologice precise.
Separabilă datorită indicelui H 1 ( între 0,51-0,65), care indică un fund şi mai strâmt în
raport cu diametru! gâtului, subvarianta 11.2.b.C este reprezentată printr-un vas din locuinţa
1a (pl. IU4 ). Un vas miniatura! (pl. 11/6), găsit în secţiunea Il, deşi a fost inclus categoriei
castroanelor de tip III.2.b.B, nu poate fi considerat decât o replică miniaturală a
subvariantei 11.2.b.C, reprezentată prin menţionatul vas din locuinţa la. Acesta se
particularizează prin valoarea medie a raportului dintre diametrele gâtului şi fundului,
situată între valorile specifice subvariantelor 11.2.b.A şi II.2.b.D. În materialul slovac
această subvariantă este bine reprezentată, inclusiv printr-o oală modelată la roata înceată
(Fusek 1994a, fig. 30, p. 41 ). Vasul de la Lazuri se remarcă şi prin prin linia mai joasă a
diametrului maxim şi nu în ultimul rând chiar prin calitatea modelării. Subvarianta II.2.b.D
se particularizează prin fundul şi mai strâmt (modelat sub forma unui piedestal) faţă de
valoarea diametrului gâtului, respectiv al gurii vasului. {i în acest caz există o diferenţă
sesizabilă între profilul singurului vas, descoperit în locuinţa nr. 11 (pl. XXII/4) şi cele ale
exemplarelor atribuite de G. Fusek acestei subvariante (Fusek 1994a, fig. 30, p. 41 ), încât
suntem îndreptăţiţi să punem sub semnul întrebării această încadrare. Este posibil ca situaţia
să se datoreze faptului că vasul de la Lazuri se apropie mai degrabă de proporţiile unui
castron, oricum, în Slovacia nu există analogii apropiate nici în rândul oalelor şi mei al
castroanelor. O paralelă bună apare în locuinţa nr. 18 de la Lublin-Czwartek (Polonia),
printr-o oală încadrată tipului 2.4.b Parczewski (Parczewskt 1993, p. X/2, p. 184; fig. 5, p.
35). După părerea mea, există o legătură între acest vas şi cele în formă "de lalea", slab
profilate şi cu gâtui uşor evidenţiat, descoperite în zona Jitomirului şi în Polesia, în
complexe cu vase de tip Korceak (Rusanova 1976, p. 38-39; fig. 20/5,6, p. 39). În aşezările
de la Korceak ele reprezintă între 1-3% din totalul ceramicii, mai numeroase (1 0-15%) fiind
în aşezarea de la Podrije (Rusanova 1976, p. 38). Vasele de acest tip sunt slab reprezentate
în nord-vestul României, în afara exemplarului întreg de la Lazuri existând probabil alte
câteva fragmente de margini, ceva mai multe la Panic (material inedit). A fost indicat faptul
că siturile cu o astfel de ceramică se află la nord-est de arealul culturii Korceak şi aparţin
grupei Tuşemlea-Kolocin, răspândită pe Niprul superior şi în Bielorusia, legată fiind de
elemente baltice (Rusanova 1976, p. 38-39). În acest sens, un exemplu bun îl oferă
1

~

Nemeti 1983, fig. 8/5. p. 147: fig. 10/3. p. 149.

Măsurătorile

le-am efectuat pe desenul refăcut al vasului.
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Struga 1 din Bielorusia sudică, unde astfel de vase apar frecvent (Vergej 1993, pl.
IV6,7, p. 79; pl. III/2, p. 80; pl. V/6,7, p. 82 ş.a.).
Vasul miniatura! din locuinţa la de la Lazuri (fig. 27,III.2.b.B./2; pl. 28/6) a fost
inclus doar demonstrativ subvariantei III.2.b.B (castroane), în virtutea proporţiilor, însă este
evident că el nu aparţine categoriei castroanelor propriu-zise. Varianta III.2.b a fost separată
în cadrul materialului slovac datorită gâtului mai larg, iar subvarianta III.2.b.B a fost
delimitată prin valorile mai apropiate între diametru! gâtului şi al fundului, reprezentată
fiind printr-un singur vas, de dimensiuni mici (Fusek 1994a, fig. 36, p. 44; pl. XVII/Il, p.
331)
În funcţie de fonna rezultată în unna modelării, fundurile vaselor pot fi separate
în trei tipuri. Tipului A îi sunt caracteristice fundurile simple, care continuă fără nici o
schimbare a liniei profilului jumătăţii inferioare a vasului; unghiul care leagă fundul
propriu-zis de peretele vasului este mai mult sau mai ['Jţin rotunjit. În cazul primei
variante fundul este perfect orizontal, uneori uşor concav, aspect datorat însă mai degrabă
neregularităţii modelării (spre exemplu: pl. III; ll/4; :XXIV/2,4), în cazul celei de-a doua,
există tendinţa clară de arcuire a fundului spre interiorul vasului (spre exemplu: pl. XIV/3;
XXXVI/8), aspect datorat cel mai probabil suportului pe care recipientele au fost modelate.
Tipul A este identic tipurilor a şi b Pleinerovă-Zeman (Pleinerowi, Zeman 1970, fig. 7, p.
727; p. 731) şi tipurilor k.a şi k.d Parczewski (Parczewski 1993, fig. 17, p. 55). Tipul B este
definibil prin prezenţa mai mult sau mai puţin accentuată a unui picior. Într-o primă
variantă pot fi grupate acele vase a căror parte inferioară se îngustează şi arcuieşte uşor,
formând un picior mai mult sau mai puţin înalt, abia conturat (spre exemplu: pl. l/4; IV6;
:XXII/4; XXIV/1). În cazul variantei a doua, linia piciorului este clar conturată, însă acesta
este mult mai scund (spre exemplu: pl. Vl/6; XIV/2; :XXIV/3; :XXX/1,2). Fundurile celei
de-a treia variante au o "talpă" mai mult sau mai puţin accentuată, care poate fi interpretată
ca un picior cu înălţime foarte redusă (spre exemplu: pl. XXIII/8; XXIX/7,8; X:XXV/6). În
clasificarea Pleinerovă-Zeman fundurile variantei 1 aparţin tipului d (Pleinerova, Zeman
1970, fig. 7, p. 727; p. 731), iar în cea a lui Parczewski tipurilor k.b, k.c, kf(Parczewski
1993, fig. 17, p. 55). La Lazuri domină vasele cu fundurile de tip B, adică cu un "picior"
mai mult sau mai puţin evidenţiat.
În general ornamentul este rar prezent pe ceramica slavă timpurie lucrată cu mâna,
iar în definiţia tipului Praga a intrat chiar cvasi-absenţa acestuia (Baran, Prihodnjuk 1990,
p. 235; Szykulski 1991, p. 85; Parczewski 1993, p. 60-62; Fusek 1994a, p. 58-63). În
general pe vasele din nord-vestul României decorul aproape că lipseşte, situaţie cât se poate
de evidentă. În locuinţa nr. 1a de Ia Lazuri s-au găsit câteva fragmente pe care apar motive
executate în pasta crudă. Este vorba într-un caz despre un romb haşurat (pl. 111/3), în altul
despre un motiv realizat din împunsături circulare, posibil capul unei păsări, cu ochiul clar
marcat (pl. 111/4). Un motiv rombic haşurat, identic celui de pe fragmentul din locuinţa la,
există şi pe un ciob găsit în groapa nr. 8, aceasta totuşi cu datare nesigură (pl. XLV/5).
Explicarea acestor incizii ca ornamente propriu-zise nu este deloc sigură. Ele apar sporadic
şi, măcar uneori, ar putea fi interpretate ca reprezentări simbolice. Este în primul rând cazul
semnelor crucifonne descoperite în număr mare pe teritoriul României şi puse în legătură
cu creştinsimul (Teodor 1991, p. 82-84; n. 92, p. 84). Un argument serios în sprijinul
presunerii că cel puţin anumite semne au un caracter simbolic (nu neapărat în legătură cu
anumite concepte ale religiei creştine, fără a exclude însă şi această posibilitate) este acela
că unele dintre semne apar în fonnă identică în mai multe aşezări contemporane. Este
înainte de toate cazul crucii care are unul dintre braţe prelungit printr-o linie vălurită sau
îndoită unghiul ar, semn atestat la Botoşana ( Teodor 1984a, fig. 46, p. 125) sau Bacău
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(Mitrea 1980, pl. XXVV2) în Moldova şi la Dulceanca l în Muntenia (Dolinescu-Ferche
1974, fig. 52/2, p. 65); foarte probabil că acelaşi semn apare la Băchorz, în Polonia
(Parczewski 1996, fig. 14/5, p. 276). Poate fi şi cazul rombului haşurat, cum apare pe
fragmentul de la Lazuri, dar şi la Cucorăni în Moldova (Teodor 1991, fig. 14/4, p. 132),
Siladice ori ~urany (aici un romb alcătuit din puncte şi altul din linii duble întrerupte) în
Slovacia (Fusek 1994a, pl. 114, p. 364; pl. LXI/4,9, p. 375).
Este interesantă frecvenţa acestor semne pe fusaiolele din aşezarea Lug 1 (sec. 78): zvastici, cruce, motive triunghiu1are alcătuite din puncte şi chiar un patrat sau romb
haşurat (Berezoveţ 1963, fig. 12, p. 167; fig. 13, p. 168) ori la Gorod.ka în Ucraina (aici
motive alcătuite din linii asociate cu puncte) (Prihodnjuk 1975, fig. 12/3,4, p. 31; pl.
11110,12). Motive sau chiar scene figurate, alcătuite din mici impresiuni în pasta crudă a
vaselor, apar de asemenea în mai multe locuri pe teritoriul României, spre exemplu cazul
unei tăviţe de la Ciurel (Dolinescu-Ferche 1979, fig. 8/9, p. 193) sau al unor vase de la
Poian (Szekely 1992, fig. 7B.5/l, p. 254; fig. 15/3, p. 266), Pojorăni (Coman 1969, fig. 4/1,
p. 295) sau Lozna-Străteni (Teodor 1980, fig. 9/3, p. 459). Pentru o astfel de tehnică
decorativă, M. Parczewski găseşte alte analogii contemporane din mediul slav timpuriu,
inclusiv pe Nipru şi Nistru, remarcând frecvenţa mare din zona Elbei mijlocii (Parczewski
1993, p. 61-62). Este interesant un vas descoperit în aşezarea slavă timpurie de la
Schulzendorf, pe care, realizată în această manieră, apare o scenă figurată căreia i s-a
conferit o semnificaţie cultică (Die Slawen 1985, fig. 145/c, p. 300). Motive incizate în
pasta crudă a unor vase din aşezarea slavă timpurie de la Debczyno (probabil şi o pasăre) au
fost interpretate de asemenea ca simboluri magico-religioase (Sikorski 1991). În nordvestul României, pe un singur fragment, găsit la Badon (inedit), apare un brâu simplu,
plasat de-a lungul gâtului vasului. Este un element interesant, deoarece acest ornament este
specific grupei Penkovka din zona silvo-stepică a Niprului mijlociu (Parczewski 1993, p.
67), mai rar atestat în interiorul bazinului carpatic (Teodor 1978, fig. 22/1-3, p. 181; Fusek
1994a, pl. XXXV/10, p. 349). După părerea lui Dan Gh. Teodor este caracteristic grupei
Tuşemlea-Kolocin, în care apare oricum (Teodor 1978, p. 44).
Utilizarea ceramicii .modelată la roata înceată rămâne nesigură în cazul celor 5
locuinţe de la Lazuri (posibil un tip mai rudimentar ca cel îndeobşte cunoscut pe durata
epocii medievale timpurii). Este vorba despre un singur vas, găsit în locuinţa 14, lucrat din
pastă amestecată cu cioburi pisate şi care pe suprafaţa exterioară a fundului prezintă o
adâncitură circulară, cu diametru! de 5,4 cm (pl. XXIX/8). Alte 13 vase (material inedit),
care au pe fund aceleaşi adâncituri (circulare sau aproape patrate), în majoritate castroane,
se cunosc din aşezarea de la Panic. Compoziţia pastei şi arderea nu diferă în raport cu
vasele lucrate cu mâna şi nu există alte particularităţi, cu excepţia adânciturilor amintite,
care să indice utilizarea unei roţi încetete. Eventuala confirmare a acestei presupuneri ar
indica momentul de început al adaptării roţii olarului în mediul cultural slav timpuriu din
zona Tisei superioare, cu rezultate concretizate în vase identice ca formă celor modelate cu
mâna şi neomamentate.
Majoritatea adânciturilor circulare au diametru! de cea. 4,5 cm, într-un caz de 3,6
cm. Aproape fără excepţie li s-a oferit o explicaţie tehnică, în leg~tură cu o roată a olarului
simplă (acţionată cu mâna), provocate fiind de axul supraânălţat al acestei<t 3. De cele mai
multe ori aceste adâncituri sunt mai mici decât cele existente pe fundul vaselor din nordFriesinger /971-1974, p. 36. Este citată aici şi opinia lui R. Pittioni, după care aceste impresiuni nu ar fi un
indiciu tehnic şi au fost create după modelarea vasului. Majoritatea specialiştilor susţin însă părerea opusă.
Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că roţi acţionate cu mâna, bine cunoscute, ca cele de la Deda (România) şi
Herbignac-Landieu (Franţa) nu au axul supraânălţat (Godea /982, fig. 19, p. 35; fig. 20, p. 36).
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vestul României, cu un diametru ce nu depăşeşte 3 cm, însă nu lipsesc analogii pentru
cazurile în care dimensiunea lor este mai mare (spre exemplu: Fusek 1994a, pl. XXXI/4, p.
345; pl. LXVIV4, p. 381; Kraskovska 1972, pl. 30/2; pl. 32/3; pl. 35114; pl. 42/5; Stana
1995, fig. 6/6, p. 271; Dostal 1975, pl. 110/30, p. 518)34 • Pentru adânciturile rectangulare
(de cele mai multe ori patrate) există foarte puţine analogii şi se consideră că vasele pe care
apar au fost modelate cu mâna 35 , însă pot semnala câteva paralele şi în cazul unor vase
modelate la roata înceată (Kraskovska 1972, pl. 50/5; Dostal 1975, pl. XXV/7; pl. 66/4,5;
Stana 1995, fig. 6/6, p. 271, aici poligonală). Este nesigură interpretarea lor ca amprente ale
axului roţii (circular în secţiune, dar în porţiunea care străbate şi fixează discul cu secţiune
rectangulară), însă - dacă realmente este vorba în aceste cazuri despre utilizarea roţii
olarului -nu ar fi exclus să indice acel "cep" montat pe disc. Tocmai în legătură cu această
supoziţie se află posibilitatea de a defini variantele cele mai simple ale roţii olarului şi de a
accepta faptul că "orice suport ce permite o mişcare de rotaţie" poate fi definit ca roată a
olarului, în sensul unor predecesori direcţi (Godea 1982, p. 45).
Precedentele imediate ale ceramicii medievale timpurii lucrată la roata înceată nu
sunt suficient de clare. Spre deosebire de provinciile romane din zona Dunării inferioare, în
Pannonia şi Noricum este constatabilă utilizarea unei roţi cu turaţie lentă. Ceramica lucrată
în această tehnică este puţină în Dacia şi nu există aici indicii pentru perpetuarea ei (Comşa
1973b, n. 4, p. 168). Principala posibilitate de a urmări această legătură ar fi aşadar în
direcţia fostelor provincii romane din zona Dunării mijlocii, avarilor revenindu-le un anume
rol în răspândirea acestei tehnici în mediul slav din apropierea lor (Comşa 1973b, p. 170171 ). Este logică presupunerea că slavii timpurii şi-au însuşit tehnica modelării la roată în
zonele în care contactele cu olăria locală şi tradiţiile ant;ce târzii au fost mai puternice,
adică în bazinul danubian (Parczewski 1993, p. 67; Fusek 1994a, p. 305-306) şi aceea că nu
a existat un singur centru genetic pentru această ceramică din mediul slav, că însuşirea noii
tehnici s-a putut produce în mai multe locuri şi nu obligatoriu la aceeaşi dată36 .
Părerile cu privire la data apariţei ceramicii modelată la roată ( înceată) în Slovacia
sunt împărţite. După părerea unor autori lipseşte în sec. 6 (Bialekova 1962, p. 148; Zabojnik
1988, p. 432). După cronologia lui G. Fusek, marfa lucrată la roată şi ornamentată există
deja în complexele din a doua jumătate a sec. 6, cel târziu spre sîarşitul acestui secol şi
începutul celui următor (Fusek 1994a, p. 306). Ceramica lucrată la roată nu poate fi
anterioară sec. 7 în zona ucraineană a Tisei superioare, unde răspândirea completă a acestei
categorii s-a produs abia în a doua jumătate a sec. 9, iar limita cronologică superioară a
complexelor cu ceramică preponderent lucrată cu mâna este plasată la graniţa dintre sec. 89, iar cele care conţin material în majoritate la roată au fost datate în a doua jumătate a sec.
9 (Kotigorosko 1977, p. 97). De altfel, în întreaga Ucraină nord-vestică slavii utilizează în
sec. 6-7 doar ceramică lucrată cu mâna (Rusanova 1976, p. 21-40; Rusanova, Timosciuk
1984, p. 16-17; 27-28; Baran, Prihodnjuk 1990, p. 236; Magomedov, Smilenko l990, p.
398-399). Pe teritoriul Poloniei răspândirea ceramicii lucrată la roată s-a petrecut spre
·" Este mai puţin probabil ca în cazul "semnelor" cu un diametru mai ma,t: să avem de-a face cu amprenta axului
propriu-zis al roţii, căreia ar trebui să-i revină cel puţin grosimea corespunzătoare. Este de presupus că p3.rlea
axului roţii care străpungea discul trebuie să fi fost subţiată, formând şi un cant pe care se sprijinea discul. Nu este
exclus ca pe acesta să fi fost montat un "cep" uşor reliefat, care asigura vasului o stabilitate mai mare în cursul
modelării, impresiuni ca cele de pe fundul vaselor amintite datorându-se tocmai acestuia.
35
Fusek 1994a, pl. XLVII O, p. 359; Parczewski 1993, pl. XXVUI6, p. 200; Podgorska-Czopek 1991, pl. I/11, p.
35. La Kod in, într-o locuinţă datată in sec. 6 şi in una atribuită secolului 8 (Rusanova, Timo$ciuk 1984, pl. 19/2;
pl. 33/4).
36
Fusek 1994a, p. 306. Acest autor are in vedere chiar posibilitatea ca în cazul Slovaciei un rol intermediar să-I fi
avut langobarzii (loc. cit.).
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mijlocul sau în a doua jumătate a sec. 7, probabil ceva mai devreme în Polonia sudică şi
sud-vestică (Parczewski 1993, p. 65; Parczewski 1995). În cazul Boemiei, J. Zeman are în
vedere posibilitatea producerii ei din a doua jumătate a sec. 6 (Zeman 1976, p. 210-212). În
linii mari, începutul unei producţii organizate pentru ceramica modelată la roată poate fi
plasat la slavii din Europa centrală în intervalul delimitat de sîarşitul sec. 6/ începutul sec. 7
şi mijlocul sec. 7 (Parczewski 1995b, p. 12).
În Transilvania, se pare că pe parcursul sec. 6 ceramica modelată la roata înceată
lipseşte sau este rar atestată 37 . Această categorie se afirmă odată cu aşezările datate cel mai
devreme în sec. 7 (Zaharia 1994-1995, p. 312; Stanciu, Matei 1994, n. 34, p. 143) şi în
cimitirele grupei Mediaş, al căror început a fost datat ultima oară în a doua jumătate a sec. 7
(Horedt 1986, p. 66-73; Horedt 1987, p. 13). Argumentele invocate, reflectând stadiul
actual al cercetărilor şi cunoştinţelor, nu sunt atât de puternice încât să excludă începutul
aşezări lor şi cimitirelor cu ceramică modelată la roata înceată deja în prima jumătate a sec.
7. Referitor la zona sud-carpatică, după constatările mai vechi ale lui V. Teodorescu, deja în
faza lpoteşti-Cândeşti 1 (Târgşor), datată în ultima treime a sec. 5 şi începutul sec. 6, erau
utilizate (mai rar) vase lucrate la roata înceată (Teodorescu 1964, p. 490-491). O astfel de
marfă n-a fost găsită, în condiţii stratigrafice sau contexte sigure pe parcursul etapei
lpoteşti-Cândeşti II, datată în al doilea sfert şi la mijlocul sec. 6, însă reapare în faza a III-a
(ultima treime a sec. 6- primele decenii ale sec. 7), pentru ca pe parcursul fazei a IV-a (sec.
7) să se impună (Teodorescu 1964, p. 492, 494-495). Prezenţa redusă a ceramicii modela,tă
la roata înceată (uneori şi vase lucrate cu mâna şi ajustate la roată) în aşezările sud-carpatice
din sec. 6 este confirmată şi prin alte constatări (spre exemplu: Dolinescu-Ferche 1984, p.
129; Dolinescu-Ferche 1986, p. 130).
Ridică semne de întrebare în această privinţă situaţia din Moldova, zonă referitor
la care se crede că această categorie ceramică este prezentă pe întreaga durată a sec. 5-7, la
vasele din a doua jumătate a sec. 6 şi prima jumătate a sec. 7 fiind caracteristică pasta ce
conţine microprundiş ( în măsură mai mică) asociat cioburilor pisate (Teodor 1978, p. 2627; Mitrea /980, p. 81). Dacă în cazul complexelor datate în a doua jumătate a sec. 6 şi
începutul secolului următor prezent-a ceramicii modelată la roata înceată este o realitate
indiscutabilă, rămâne sub semnul întrebării utilizarea acestei categorii ceramice deja în faza
Costişa-Botoşana I (a doua jumătate a sec. 5 - prima jumătate a sec. 6); ea nu este
menţionată în aşezările corespunzătoare cercetate pe teritoriul Bucovinei nordice şi nici
măcar în cazul aşezărilor eponime (pentru verificare: Teodor, Căpitanu, Mitrea /968, p.
243: Teodor 1984, p. 52-53).
În general, se crede că pe teritoriul României ceramica modelată la roata înceată
începe să se impună, în sensul unei prezenţe majoritare, spre sfărşitul sec. 7 şi pe parcursul
sec. următor (Zaharia 1971, p. 279; Teodor /978, p. 86; Baltag 1979, p. 82; Harhoiu,
Baltag /982, p. 46; Stanciu, Matei 1994, n. 34, p. 143). În secolele 8-9 fenomenul
caracterizează spaţii întinse, producându-se însă cu diferenţe de ritm sesizabile (Stanciu
/994b, n. 33, p. 312-313). În acest sens, este probabil că, în raport cu teritoriul sudcarpatic şi Transilvania, ritmul a fost mai lent Ia est de Carpaţi, unde în sec. 8-9 ceramicii
modelată la roată îi revine un procent mediu de cea 50% 38 • După calcule mai vechi, în sec. 9
ceramica lucrată cu mâna încă mai reprezenta aici cea. 30-40% (Teodor 1968, p. 272).
Deşi lipsesc complexele mai strâns datate pe parcursul sec. 7, se poate avea în
vedere - cu precădere pentru zona sud-carpatică şi Transilvania - progresul treptat al olăriei
JJ

Spre exemplu în locuinţa nr. 19 de la Poian, în asociere cu o li bulă digitală de tipul I.C Wemer (Szekely 1992, p.

263).

"Cu referire la Moldova centrală: Mitrea 1980, p. 89.
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la roata înceată, începând deja cu prima jumătate a secolului, prezenţa ei
intensificându-se în etapa următoare 39 • În raport cu teritoriile locuite de slavi în Europa
estică şi centrală, în a doua jumătate a sec. 6 pe teritoriul României olăria lucrată la roata
înceată există sigur în inventarul ceramic al unor aşezări, împreună cu vase slave timpurii
lucrate cu mâna. Dacă datarea fazei timpurii a culturii lpoteşti-Cândeşti rămâne cea propusă
mai demult, atunci o astfel de ceramică era produsă şi utilizată la sud de Carpaţi deja în
ultima treime a sec. 5. Roata cu turaţie lentă (acţionată cu mâna) putea ajunge aici din
provinciile sud-dunărene (Comşa 1978a, p. 99). De asemenea, faptul că la sud de Carpaţi,
în Transilvania (sud-estică) şi Moldova sunt cunoscute singurele aşezări din sec. 6 în care
ceramica slavă timpurie lucrată cu mâna se asociază frecvent celei modelată la roata rapidă
(legată direct de tradiţiile antice târzii), indică şi el spaţiul din care, alături de zona Dunării
mijlocii, au pornit influenţele ce au contribuit la modificarea civilizaţiei slave timpurii 40 .
În mod sigur este cunoscută o singură oală ( întregibilă) modelată la roata rapidă,
descoperită în locuinţa 1a. A fost fost lucrată dintr-o pastă ce conţine şi microprundiş, bine
arsă, deşi neuniform (culoare brună, cu pete cenuşii). Vasul are corpul ovoidal, un gât bine
marcat, marginea înaltă, accentuat răsfrântă spre exterior, cu o şănţuire pe partea interioară,
destinată, probabil, sprijinirii unui capac. Pe suprafaţa interioară nu sunt vizibile "coastele"
propriu-zise, determinate de turaţia rapidă a roţii, ci un fel de faţete şi striuri (pl. Il/5). Din
aceeaşi locuinţă provine un fragment din partea superioară a unei oale de dimensiuni mici,
modelată la roata rapidă, de asemenea dintr-o pastă zgrunţuroasă, cu microprundiş, foarte
bine arsă (culoare cenuşie; pl. Vl/4); este însă aproape sigur că acest fragment a fost
antrenat în umplutura locuinţei şi datează din epoca romană.
Oala din locuinţa 1a indică prezenţa unei categorii ceramice relativ frecvent
întâlnită în aşezările din sec. 6, probabil şi o anumită durată din prima jumătate a sec.
următor (adeseori în asociaţie cu ceramică slavă timpurie lucrată cu mâna), de pe teritoriul
României (Zaharia 1971, p. 279), la sud de Carpaţi (Teodorescu 1964, p. 490-495;
Dolinescu-Ferche 1984, p. 130, 133-137), în Moldova (Teodor 1978, p. 24-26; Mitrea
1980, p. 79-81) şi în Transilvania (Szekely 1992; Zaharia 1994-1995, p. 322-325). Inclusiv
forma vasului are analogii în aceleaşi direcţii (Teodor 1984, fig. 32/ l, p. 111; DolinescuFerche 1984, fig. 10/2; Zaharia 1994-1995, fig. 10114, p. 346; fig. 13/2, p. 349). Felul în
care se prezintă suprafaţa interioară a vasului se datorează, probabil, folosirii unei roţi de
felul celei remarcată în faza a III-a a aşezării de la Bratei, datată în sec. 7 târziu (Zaharia
1994-1995, p. 324, 327) sau aşa-numitei roţi încetinite ia V. Teodorescu, după părerea
acestui autor acţionată cu mâna, însă cu o turaţie mai mare, utilizată din ultima treime a sec.
6 până spre sfârşitul sec. 7 (Teodorescu 1964, p. 489, 494-495).
Ceramica modelată la roată, cu atât mai mult la roata rapidă, nu reprezintă pe
parcursul secolului 6 un element caracteristic pentru cultura materială a slavilor timpurii.
Dacă realmente seria de aşezări databile cel mai probabil în a doua jumătate a sec. 5, în care
există şi complexe cu ceramică lucrată la roata rapidă, legată de tradiţiile epocii romane
imperiale târzii, aşa cum sunt cele din Bucovina nordică, pot fi puse şi pe seama slavilor,
atunci înseamnă că aici slavii au intrat în contact cu o populaţie mai veche, care producea

'" În acest sens constatarea Mariei l omşa: între Carpaţi şi Dunăre ceramica modelată la roata înceată se impune
treptat pe parcursul sec. 7 şi primele decenii ale sec. următor (Comşc1 1978a, p. 99-100).
"' Spre exemplu, M. Parczewski desemnează zona Dunării inferioare ca spaţiu sigur unde în sec. 6 cultura slavă
timpurie a receptat influenţe post-antice şi bizantine (Parc::ewski 1993, p. 66). După unii autori, este foarte
probabil ca pe parcursul sec. 6 să se fi produs mişcări regresive ale grupurilor de populaţie slavă, dinspre sud spre
nord. situaţie ce ar confirma infonnaţii din cronicile vechi ruseşti. explicând schimbarea rapidă a culturii slave în
sec. 7 (Parc:ewski /993, p. 143. cu citarea bibliograliei).

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Ioan Stanciu

142
ceramică superioară, lucrată după

o tehnică pe care slavii n-au putut s-o însuşească la acea
Ceramica lucrată la roată ar "ieşi din uz" în mediul slav timpuriu din zona menţionată
la sîarşitul sec. 5 - începutul secolului următor (Baran, Prihjodnjuk 1990, p. 231 ). Cum s-a
arătat, situaţia este distinctă în sec. 6-7 pe teritoriul României unde - indiferent de
explicaţiile care se oferă acestui fenomen - ceramica lucrată la roata rapidă este în uz chiar
în aşezări le în care sunt constatabile elemente slave, în mod sigur în a doua jumătate a sec.
6 şi pe o anumită durată a sec. 7. Ceramica lucrată la roata rapidă găsită în complexele slave
timpurii din Europa centrală a fost legată mai curând de orizontul germanie târziu al epocii
migraţiilor şi, ca prezenţă sporadică, a fost utilizată ca element pentru o datare mai
timpurie.
O astfel de olărie nu poate fi semnalată nicăeri în complexe slave timpurii certe din
zona Tisei superioare, cu excepţia cazului izolat de la Lazuri. Oala găsită în locuinţa la din
această aşezare apare, aşadar, ca un exemplu izolat şi ea nu indică, în stadiul actual al
cunoştinţelor, o producţie locală. În lumina situaţiei de ansamblu schiţată mai sus, acest
vas trebuie considerat ca import dintr-o zonă apropiată, unde acest gen de ceramică era în
uz şi se producea în a doua jumătate a sec. 6 sau prima jumătate a sec. următor. În acest
sens, putem avea în vedere Transilvania intracarpatică, apoi vestul României sau Câmpia
Tisei mijlocii, în cazul celei din urmă zone dacă ne referim la perioada de dinaintea
pătrunderii avarilor. Este de presupus că astfel de vase nu se mai produc în zona vestică a
României după distrugerea regatului gepid şi ele sunt necunoscute în mediul avar timpuriu,
oricum nu există nici un element care să susţină da tarea locuinţei 1a de la Lazuri într-o
perioadă anterioară anului 568, dimpotrivă ea reprezintă orizontul târziu al locuirii din
această aşezare. Pe de altă parte, vasul de la Lazuri este diferit faţă de ceramica
zgrunţuroasă utilizată în mediul gepid pe parcursul sec. 6, caracterizată printr-o profilatură
mai accentuată a marginii, pereţii subţiri şi canelurile accentuate de pe suprafaţa interioară
şi chiar exterioară. Pentru vasul în discuţie nu pot fi semnalate nici analogii din zona Tisei
mijlocii, legate deja de începutul Chaganatului avar. Ea poate fi comparată cu marfa
semnalată în Transilvania sud-estică, adică - ţinând cont în primul rând de particularităţile
tehnologice - cu o categorie existentă în etapa a III-a a aşezării nr. 2 de la Bratei, databilă în
sec. 7 (Zaharia 1994-1995, p. 324, 327). Există în vestul României excepţia aşezării de la
Sânnicolaul Român, datată în sec. 5-6, unde, în locuinţe dotate cu cuptor de piatră, ceramica
zgrunţuroasă modelată la roata rapidă se asociază celei modelată cu mâna (Dumitraşcu,
Crişan 1990)
dată.

Ceramica - indicator cronologic
Diferitele încercări de clasificare tipologică au propus criterii ce indică evoluţia în
timp a ceramicii slave timpurii şi pe baza cărora a fost elaborată o cronologie relativă. Este
de înţeles că aplicarea globală a acestor criterii, asupra materialului din întreg spaţiul atins
de slavi, nu poate fi un demers corect din punct de vedere metodologie. Ca exemplu, spre
deosebire de alte zone, pe teritoriul României (la sud şi est de Carpaţi, în Transilvania sudestică) în a doua jumătate a sec. 6 ceramica slavă lucrată cu mâna este relativ frecvent
asociată celei modelată la roata rapidă. Există apoi tipuri de vase utilizate fără modificări
majore pe întreaga durată a secolelor 6-7, acesta fiind chiar cazul tipului Praga clasic
(Parczewski 1993, p. 43; Fusek 1994a, p. 305; Rusanova 1976, p. 25). Metodologie, sunt
discutabile chiar premisele unei clasificări, adică măsura în care analiza formei vasului
întreg şi ordonarea ceramicii în acest mod, pot oferi reper.:: cronologice credibile ori sunt

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Aşezarea slavă

timpurie de la Lazuri

143

mai importante în acest scop micro-caracteristicile formale sau tehnologice (Fusek 1995, p.
28).
Cel mai vechi orizont al locuirii slave din sec. 6-7 a fost definit prin ceramica
lucrată cu mâna şi neomamentată, înlocuită treptat prin vase omamentate şi modelate la
roată ( înceată), fenomen ale cărui ritm şi intensitate au variat în diferitele zone (Rusanova
1976, p. 21-40; Zeman 1976, p. 221-223; Jelinkova 1990; Parczewski 1993, p. 26-29, 8894; Fusek 1994a, p. 14-76, 91-115). Este necesară însă precizarea că datarea mecanică a
complexelor izolate, pe baza criteriului oferit de absenţa ceramicii modelată la roată, este
nesigură, deoarece într-o etapă mai recentă pot fi constatate complexe "regresive"
(Parczewski 1993, p. 93). În cazul unor zone este posibil să-şi fi făcut apariţia noi
comunităţi slave timpurii, deplasate din teritoriile originare sau de la periferia lor,
purtătoare ale acestei ceramici regresive, cunoscut fiind faptul că acolo evoluţia culturii
materiale s-a produs mai lent. Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere existenţa unor
faze distincte ale locuirii din aceeaşi aşezare, respectiv durata scurtă a unei etape, situaţie
explicabilă prin părăsirea ciclică a aşezărilor, datorită raţiunilor de ordin economic în
primul rând.
Anumite detalii ale vasului modelat cu mâna sunt considerate ca indicatori pentru
o poziţie cronologică mai timpurie: gura/marginea scundă, verticală sau uşor răsfrântă spre
exterior41 , profilarea slabă a părţii superioare, partea inferioară a gâtului slab evidenţiată sau
chiar inexistentă, linia diametrului maxim (umerii vasului) plasată foarte sus (Rusanova
1976, p. 24; Jelinkova 1990, p. 279-280; Parczewski 1993, p. 56-60; Fusek 1994a, p. 304305). După părerea lui J. Zeman, raportându-se la ceramica din Boemia, marginile vaselor
nu sunt apte pentru observaţii cronologice (Zeman 1976, p. 220).
Din punctul de vedere al cronologiei relative :;-a avut în vedere pentru zona
Europei centrale existenţa succesivă a trei orizonturi: în cel mai vechi există doar ceramică
lucrată cu mâna; urmează apoi un orizont în care apar sporadic vase lucrată la roată,
omamentate; în etapa următoare ceramica lucrată la roată începe să se impună . M.
Parczewski separă, în cazul Poloniei, doar două orizonturi (faze), utilizând principial
aceleaşi criterii, privind cu scepticism existenţa unei faze intermediare, de tranziţie
(Parczewski 1993, p. 88-94). G. Fusek are în vedere pentru Slovacia trei faze, de la cea. 500
până spre sfărşitul sec. 7, ultima dintre ele (faza a III-a, corespunzând aproximativ celei dea doua jumătăi a sec. 7) marcând etapa finală a culturii slave timpurii (Fusek 1994a, p. 91115, 306-307)
În cronologie absolută, pentru locuirea slavă din Slovacia, Moravia, Boemia şi
Polonia srarşitul primei faze, oferit de data la care începe să fie utilizată ceramică lucrată la
roată (înceată) şi ornamentată (fascicule de linii drepte sau vălurite trasate cu pieptenele), îl
reprezintă finalul secolului 6 şi începutul secolului următor (Zeman /976, p. 223; Jelinkova
/990, p. 280; Fusek /994a, p. 307; Parczewski /993, p. 93). Lucrurile nu sunt definitiv
rezolvate în această privinţă, deoarece, cum am arătat, opiniile cu privire la data de început
a unei producţii meşteşugăreşti în cazul ceramicii lucrată la roată diferă, acoperind
intervalul delimitat de sfărşitul sec. 6- mijlocul sec. 3 . o dată mai timpurie pentru apariţia
42

r

lui G. Fusek există şi vase timpurii cu marginea accentuat răsfrântă (Fusek 1994a, p. 304).
Zeman /976, p. 222; Fusek /994a, p. 305; D. Jelinkovâ defineşte orizontul intermediar prin apariţia ceramicii
Praga evoluată (grupa B) şi prin frecvenţa mai mare a ornamentului pe vasele lucrate cu mâna (Jelinkova 1990, p.
280).
•J Zabojnîk /988, p. 432; Parczewski /995, p. 12. Nu există argumente suficiente, în afara propriei clasificări,
pentru a presupune geneza locală a olăriei modelată la roată din Slovacia, deja în a doua jumătate a sec. 6, cum a
propus G. Fusek (Fusek 1994, p. 305-306). Acest autor se referă ulterior la sfiirşitul sec. 6 (Fusek 1995, p. 28).

41

După părerea
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https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

144

Ioan Stanciu

ceramicii lucrată la roată nu poate fi propusă nici în cazul trritoriului ucrainean din bazinul
Tisei superioare.
Deoarece existenţa unor vase modelate la roată în locuinţele cercetate la Lazuri
rămâne, totuşi, sub semnul întrebării, iar vasul confecţionat la roata rapidă reprezintă un
import, este posibil să avem de-a face în nord-vestul României cu un orizont reprezentat
exclusiv prin ceramică lucrată cu mâna, neomamentată (ori în măsură foarte mică) şi în
acest caz este puţin probabil ca limita cronologică superioară a vestigiilor să depăşească
sfărşitul sec. 6. Dacă realmente a fost produsă şi utilizată ceramică modelată la roata
înceată, foarte puţină la Lazuri (mai bine reprezentată la Panic), putem avea în vedere etapa
finală a sec. 6 şi prima jumătate a sec. 7. Faptul că presupusa ceramică moJdată la roata
înceată este neomamentată şi din punct de vedere tehnic nu există diferenţe prea mari faţă
de vasele mai îngrijit lucrate, cu mâna, nu poate fi interpretat decât ca indiciu pentru o
datare mai timpurie, eventual în sec. 6 târziu şi primele 2-3 decenii ale secolului următor.
Deocamdată nu există posibilitatea de a data mai strâns în această zonă începutul
producţiei ceramicii modelată la roata înceată şi ornamentată cu pieptenele, atât de
caracteristică întregii epoci medievale timpurii. Cum arătam, este nesigur dacă fundurile de
vase pe care apar adâncituri circulare sau rectangulare indică deja utilizarea unei roţi
"primitive", în acest caz am putea crede, accentuând aspectul tehnic rudimentar al acestor
vase, că avem de-a face cu momentul iniţial, data la care în zonă se încearcă pentru prima
dată utilizarea acestui instrument, copiată fiind forma unor vase lucrate cu mâna sau,
eventual, sunt vase lucrate cu mâna şi ajustate la roată. O datare mai timpurie a acestui
fenomen ar putea fi sugerată de însăşi situarea geografică a vestigiilor slave timpurii din
nord-vestul României, adică într-o zonă de contact direct cu lumea gepidă înainte de
567/568 şi Chaganatul avar, după această dată. În zona vest-nord-vestică a României, cu
atât mai mult în Transilvania, există o producţie a ceramicii lucrată la roată pe întreaga
durată a epocii migraţiilor şi medievală timpurie. Spre exemplu, complexele funerare
transilvănene de tip Band-Noşlac conţin, până în sec. 7 târziu ceramică lucrată la roata
rapidă, legată de tradiţiile antice târzii şi ale epocii migraţiilor. Aşadar este logică
presupunerea că în nord-vestul României ceramica lucrată la roată putea fi preluată în
mediul slav timpuriu chiar mai devreme faţă de teritoriile aflate la nordul Dunării mijlocii.
Pe de altă parte, ţinând cont de faptul că în mediul slavilor timpuriii a fost utilizată exclusiv
roata înceată din momentul în care se lansează o producţie meşteşugărească în domeniul
ceramicii, trebuie accentuată observaţia că acest fenomen putea să se producă cel mai
devreme în ultima treime a sec. 6, dată de la care acest tip de roată a fost utilizat, probabil,
în majoritatea centrelor din zona Dunării (cu atât mai mult în zona Dunării mijlocii), după
bulversările produse de intervenţia avarilor.
G. Fusek a separat complexele ce conţin exclusiv ceramică lucrată cu mâna într-un
orizont mai vechi, un altul mediu, urmat de unul mai rr>~ent, iar despre alte complexe
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În cel mai vechi orizont sunt plasate tipurile de margini: 100, 212, 222, 312, 321, 323, 331, 411, 412, 422, 512
(mai bine reprezentate sunt tipurile 212, 222, 312, 411 şi 512). La nivelul tuturor complexelor datate in faza La (
in mare prima jumătate a sec. 6) domină tipul 212. urmat in ordinea reprezentării cantitative de tipurile 222. 312,
100,213,512 şi sporadic de tipurile 321,323,411.412,422. În orizontul mediu au fost repartizate tipurile 213,
223, 314, 412, 421, 522, alături de care rea par tipurile 222, 312, 411. La nivelul tuturor complexelor datate in fata
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complexe despre care consideră că pot fi mai exact clasificate într-o ordine cronologică
nu pot fi preluate totuşi ca certe. Se impune, înainte de toate, precizarea că tipurile
stabilite pentru partea superioară a vaselor includ şi variante labile, care - vizual cel puţin ar putea aparţine şi altor tipuri. Clasificarea pe care a utilizat-o este importantă pentru că
grupează tipuri şi variante în funcţie de criterii acceptate ca semnificative pentru cronologia
ceramicii slave timpurii: gradul de răsfrângere al marginii şi mai ales înălţimea ei, ca şi
profilatura părţii superioare a vasului. Cele mai vechi tipuri ar trebui considerate acelea care
există în cel mai vechi orizont al complexelor ce conţin exclusiv ceramică lucrată cu mâna,
adică tipurile 100,212,222,312,321,323,331,411,412,422,512 şi, dacă ţinem cont de
reprezentarea lor cantitativă, îndeosebi tipurile 212, 222, 312. Majoritatea dintre ele apar
însă şi pe parcursul etapelor următoare, în unele cazuri până în orizontul târziu al
complexelor ce conţin şi puţină ceramică lucrată la roată (tipurile 331, 421) sau chiar până
în orizontul mai timpuriu al complexelor în care deja prezenţa acestei categorii ceramice se
intensifică (tipurile 321, 412), adică până în a doua jumătate a sec. 7. O poziţie mai
timpurie ar trebui să revină, de asemenea, tipurilor ce apar numai în orizontul cel mai vechi
al complexelor ce conţin doar ceramică lucrată cu mâna (tipul 10045 şi 512).
Tipul 100 Fusek este nesigur sau slab reprezentat în inventarul celor 5 complexe
de la Lazuri (probabil în locuinţa 14, pl. :XX:IX/5). Apariţia sa este sporadică şi în Slovacia
(Fusek 1994a, fig. 52), iar apartenenţa slavă a celor două vase de la Potvorice (Fusek
1994a, pl. XLVIIV4,5, p. 362) este contestabilă, deoarece în mediul slavilor vestici astf~l de
vase (castroane îndeosebi) au fost probabil împrumutate, în zonele de contact, de la
germaniei şi folosite chiar pe o durată mai lungă (Parczewski 1993, p. 58). În Polonia nu
există contexte care să probeze poziţia timpurie a vaselor cu o astfel de conformaţie a părţii
superioare (Parczewski 1993, p. 56). Astfel de recipiente sunt răspândite pe Niprul mijlociu
în arealul culturii Penkovka şi parţial în zona dintre Carpaţi şi Pripet a vestigiilor PragaKorceak, unde poziţia lor timpurie este asigurată totuşi (Parczewski /993, p. 58). Analogiile
de pe teritoriul României confirmă datarea timpurie (sec. 6) a vaselor cu partea superioară
astfel conformată. Mi se par semnificative analogiile din sud-estul Transilvaniei, databile în
sec. 6 sau a doua jumătate a secolului (Szekely 1992, fig. 5.84/2, p. 252) sau de la Brateiaşezarea nr. 2 (Zaharia 1994-1995, fig. 9/5,7, p. 345; fig. p!8, p. 347). Fragmentele din
ultima aşezare au fost găsite în locuinţele 1 şi 2, atribuite fazelor 1-II,datate dinspre mijlocul
sec. 6 până spre începutul sau prima jumătate a sec. 7. Autoarea cercetărilor precizează
faptul că în locuinţa nr. 1 a apărut multă ceramică lucrată cu mâna, inclusiv marfă slavă
(Zaharia /994-1995, p. 322-333). La Botoşana, un vas scund, poate cu destinaţie specială, a
fost găsit într-o locuinţă atribuită primei faze, datată în a doua jumătate a sec. 5 - prima
jumătate a sec. 6 (Teodor 1984a, fig. 46, p. 125; fig. 47, p. 126). Datarea timpurie a acestui
tip de margine este confirmată în vecinătatea geografică, la Kod
în (Rusanova, Timosciuk 1984, p. 11-14, 81-82; anexa următoare p. 34, tipul 1), iar un vas
găsit în altă locuinţă de la Botoşana aparţine fazei a II-a din evoluţia aşezării, datată în a
doua jumătate a sec. 6- prima jumătate a sec. următor (Teodor 1984, fig. 48/3, p. 127).

relativă,

J.b ( în mare a doua jumatate a sec. 6) domină tipurile 222 şi 213, urmate de tipurile 212, 223, 312, 422 şi în cele
dinurma 314,322,411.412,421,522 şi 812 (acesta vas lucrat la roată, omamentat). În orizontul cel mai târziu au
fost plasate ( in ordinea reprezentarii cantitaive) tipurile: 422, 234, 322, 332, 421, 423, 441. De asemenea, la
nivelul tuturor complexelor datate in faza a Il-a ( in mare prima jumătate a sec. 7) domina tipul 422, urmat de
tipurile 222, 322 şi sporadic alte tipuri, inclusiv vase lucrate la roată (Fusek /994a, p. 72).
• j ,Deşi tipul 100 este plasat şi mai târziu, in faza a II-a, cazul complex!;!ui 2 de la Malâ nad Hronom (Fusek
/994a, nr. 73, p. 217; pl. XXVTI/15, p. 341).
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Ca şi la Lazuri (fig. 4), tipul 211 este slab reprezentat în Slovacia. La Potvorice
lui a fost datată în faza La (Fusek /994a, pl. XLVIIU7, p. 362), iar un complex de
la Sliac, unde se asociază cu tipul 612, a fost atribuit fazelor II-III (Fusek /994a, pl.
LVIIUlO, p. 372). Exemplul de la Lazuri poate fi comparat cu tipul E.a Parczewski (spre
deosebire de acesta, buza este tăiată drept şi nu rotunjită), atribuit fazei timpurii din Polonia
(Parczewski 1993, fig. 14, p. 52; p. 56). Astfel de margini, scunde, aproape verticale,
aparţinând unor vase cu partea superioară slab profilaU:., există în Ucraina şi au fost
încadrate variantei 2 Rusanova, cu datare ce nu depăşeşte sec. 6 (Rusanova 1976, fig. 7/2,
p. 19, 21-32). În aşezările de la Kod în marginile de acest tip (2a) apar fără excepţie în faza
IA, IB şi cea. prima jumătate a fazei IIA, ceea ce înseamnă în cronologie absolută sec. 5 cea. prima jumătate a sec. 6 (Rusanova, Timosciuk 1984, fig. 8, p. 13; anexa următoare p.
34). Analogii foarte bune pentru tipul 211 există în locuinţa 2 de Ia Suceava-{ipot, unde
astfel de margini au apărut împreună cu o fibulă digitatată miniaturală de tipul l.H/ Werner
(Matei /960, fig. 4/1,7, p. 380; fig. 7, p. 383), databilă spre începutul sec. 7 (Teodor 1992,
p. 130) sau chiar în sec. 6, mai probabil a doua jumătate (Fiedler 1992, l, p. 103). La sud
de Carpaţi astfel de vase au fost datate în ultima treime a sec. 5 - începutul sec. 6
(Teodorescu 1964, fig. 2/6, p. 491), al doilea sfert şi mijlocul sec. 6 (Teodorescu /964, fig.
3/4, p. 493) sau în a doua jumătate a secolului (Dolinescu-Ferche 1974, fig. 52/4, p. 65;
Dolinescu-Ferche 1984, fig. 7/10, p. 132).
Tipul 213 (fig. 4) nu este considerat ca o apariţie reprezentativă pentru orizontul
cel mai vechi al complexelor ce conţin doar ceramică lucrată cu mâna din Slovacia (Fusek
/994a, p. 72), deşi este atestat la Potvorice, deci cu o poziţie cronologică timpurie, după
părerea lui Fusek (Fusek /994a, pl. XLVIIU3,6, p. 362). Este interpretat aici mai degrabă
ca indicator pentru faza I.b. Corespunde variantelor 2-5 ale tipului E.b Parczewski, excluse
din rândul indicatorilor cronologiei (Parczewski 1993, fig. 14, p. 52; p. 58). Ar putea fi
comparat cu tipurile 3a, 3b sau 3v Rusanova, Timosciuk, datate la Kod în în sec. 5 şi cea
mai mare parte a sec. 6 (Rusanova, Timosciuk 1984, fig. 9, p. 13; anexa următoare p. 34).
Prezenţa vaselor cu o profilatură a părţii superioare foarte asemănătoare acestui tip pe
durata secolelor 6-7 în mediul slav din Europa centrală este confirmată şi de situaţia din
Moravia (Jelinkowi 1990, fig. 19/l ,3,4, p. 272). Astfel de vase, cu marginea aproape
verticală, fără gât, par să fie slab reprezentate pe teritoriul României în a doua jumătate a
sec. 6 sau prima jumătate a secolului următor46 •
Tipul 221 este slab reprezentat în nord-vestul României, doar prin trei exemple,
dintre care partea superioară a unui vas din locuinţa Il de la Lazuri diferă destul de mult în
raport cu exemplele slovace (pl. XXIU4). Acolo apare în orizontul mediu al complexelor ce
conţin şi ceramică lucrată la roată, încadrabil deja fazei II (Fusek 1994a, fig. 55, p. 52; p.
73).
Tipul 223 a fost separat de tipul 222 datorită profilaturii ceva mai accentuate
(Fusek /994a, fig. 55, p. 52). Exemplul de la Lazuri este definibil prin verticalitatea gurii,
relativ scundă şi profilatura slabă, cu umerii vasului plasaţi sus (fig. 4). În materialul
slovac, tipul 222 este cel mai bine reprezentat în faza l.b, dar şi în cea anterioară. Conform
datărilor operate, apare aici până în orizontul intermediar al complexelor cu puţină ceramică
lucrată la roată, adică până în faza a doua. Este comparabil cu tipul B.e Parczewski,
suspectat a face parte din grupa caracteristicilor mai vechi p:; teritoriul Poloniei (Parczewski
1993, fig. 13, p. 51; p. 56, 58), dar şi tipului B.b Parczewski, căruia nu i se conferă vreo
semnificaţie cronologică (Parczewski 1993, fig. 13, p. 51). Conform clasificării mai simple
prezenţa

Spre exemplu la Botoşana, faza II (Teodor 1984, fig. 40/3, p. 119) sau Dulceanca I (Dolinescu-Ferche 1974,
fig. 52/2, p. 65).

oUi
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a Rusanovei, tipul 222, aşa cum este reprezentat la Lazuri, poate fi inclus variantelor 2 şi
mai ales 3 (cu o curbură mai accentuată a umărului), ce fac parte din combinaţia (variantele
2-5) caracteristică secolului 6 în Ucraina nord-vestică (Rus!:11ova 1976, fig. 7, p. 19; p. 24).
După clasificarea materialului de la Kod în, tipul 222 ar corespunde variantelor 2b, 2v şi
3b, cu datare în sec. 5 şi până spre mijlocul sec. 6 (Rusanova, Timosciuk 1984, fig. 9, p. 13;
anexa următoare p. 34). Că acest tip prezintă caracteristici timpurii, o dovedeşte şi situaţia
din Moravia, unde apare şi în complexe datate în faza 1 (Jelinkowi 1990, fig. 10/2,4, p. 263;
fig. 11/3,4,5 p. 264). Probabil că presupunerile lui Parczewski şi Fusek despre apariţia
acestor vase pe o durată mai lungă, probabil chiar şi în prima jumătate a sec. 7, sunt
îndreptăţite. Este de reţinut însă faptul că în Ucraina ele reprezintă o grupă timpurie a
ceramicii, care la Kod în cel puţin, nu depăşeşte sec. 6.
În grupa "tipurilor 300" G. Fusek a inclus vasele a căror parte superioară are
marginea ceva mai evazată ( între 8-15°) în raport cu grupa anterioară, astfel că tipul 31 1
(cazul unui vas din locuinţa 14, pl. XXIX/2) devine comparabil, în esenţă, tipului 211 şi
poate fi acceptat ca indicator pentru grupa caracteristicilor timpurii. Prezenţa lui în
complexe slovace datate în faza La susţine această opinie 47 . Ar putea fi raportat tipului D.b
la Parczewski, cu caracteristici ce apar pe o durată mai lungă (Parczewski 1993, fig. 14, p.
52; p. 56).
La Lazuri, tipul 312 este asemănător tipului 213, marginea fiind ceva mai
înclinată (fig. 4). În materialul slovac apare relativ bine reprezentat în complexe din etapele
Ia şi lb, însă este atestat şi în continuare. Aici, prezenţa sa timpurie poate fi dovedită prin
asocierea cu un vas legat de mediul germanie târziu, într-un complex de la Zilina (Fusek
1994a, pl. LXIX/2,8, p. 383). De asemenea, poziţia mai timpurie ar putea fi susţinută şi de
faptul că această profilatură nu a fost imitată de primele vase lucrate Ia roată (Fusek 1994a,
fig. 56, p. 53). Tipul 312 poate fi bine corelat cu tipurile C.d şi E.b Parczewski, atribuite
însă grupei caracteristicilor târzii (Parczewski 1993, fig. 13, p. 51; fig. 14, p. 52; p. 56, 59).
Dacă acceptăm interpretarea Rusanovei, atunci tipul în discuţie (analog variantelor 5 şi 6
Rusanova) încă mai reprezintă grupa variantelor timpurii (Rusanova 1976, fig. 7, p. 19; p.
24), situaţie indicată şi la Kod în prin varianta 3v (Rusanova, Timosciuk 1984, fig. 9, p. 13;
anexa următoare p. 34). Este cert că vase cu un astfel de profil al părţii superioare devin mai
numeroase şi în zona extracarpatică a României în a doua jumătate a sec. 6 sau prima
jumătate a secolului următor, însă au în mod evident marginea mai înaltă şi evazată, iar
profilatura este mai puternică (Teodor 1984, fig. 39/2,3,5, p. 118; Dolinescu-Ferche 1974,
fig. 88, p. 85). Datările operate în cazul materialului din Ucraina şi Slovacia nu susţin
părerea că tipul 312 Fusek reprezintă un indicator obligatoriu pentru o datare târzie, deşi o
atitudine circumspectă este necesară.
În legătură cu tipul 322 Fusek, aşa cum apare Ia Lazuri, pot fi grupate două
variante clare, un fragment sugerează un vas (mai curând castron) cu gura largă şi fundul
48
ascuţit (fig. 4/322-2; pl. XXXV/1) , iar un alt fragment (fig. 4/322-3; pl. XIII/3) a aparţinut
unei oale ca cea din locuinţa 11, cu aceeaşi conformaţie a p:i.lţii superioare (pl. XXIII/8). În
Polonia, o conformaţie foarte asemănătoare variantei 322/2 apare la varianta 3 a tipului G.a
şi la varianta 2 a tipului G.i Parczewski, considerate ca neexploatabile
cronologic
(Parczewski 1993, fig. 16, p. 54). O analogie mai bună o reprezintă un vas descoperit la
Kromolin l, într-un complex atribuit fazei II (Parczewski 1993, pl. XXXI/4, p. 205). Vase
cu partea superioară foarte asemănătoare fragmentului de la Lazuri sunt bine reprezentate la
"'Pobedim-Dolne paie (Fusek 1994a, pl. 46/5,8, p. 360) .
.. Am adăugat şi un fragment cu profil foarte asemănător,
efectuat măsurătorile (pl. XL V/3; fig. 4/322 -1 ).

găsit

in umplutura gropii nr. 2/1995, pentru care nu am
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Dessau-Mosigkau în fazele din sec. 7 ale aşezării (Kriiger 1967, fig. 25/d, p. 48; fig. 26/d,e,
p. 49; fig. 3117, p. 54; fig. 33/a, p. 56 ş.a.). O eventuală raportare Ia tipologia realizată de
Rusanova ar trebui să aibă în vedere atât forme timpurii, cât şi mai târzii (Rusanova 1976,
fig. 6, p. 18; fig. 9, p. 20). Situaţia este neclară şi în aşezările de la Kod în, unde vase cu o
profi1atură asemănătoare apar atât în fazele timpurii (Rusanova, Timosciuk 1984, pl. 15113;
pl. 23/16,17; pl. 29/4), dar şi în cea plasată în sec. 8 (Rusanova, Timosciuk 1984, pl. 25/5).
Aşadar, asocierea acestui tip grupei caracteristicilor timpurii ori târzii pare să fie realmente
imposibilă.

Varianta 322/3 de la Lazuri corespunde tipului 322 Fusek, atestat în Slovacia
întâia oară într-un complex datat în faza l.b, în care există deja un vas lucrat la roată49 , însă
el este mai bine reprezentat aici în asociaţii specifice fazelor II şi III, deci ar trebui văzut ca
indicator al grupei caracteristicilor mai târzii. Spre exemplu, în complexul 270 de la NitraMikov dvor, datat în faza III, un fragment din partea superioară a unui vas (tip 322) este
asociat cu multă ceramică lucrată la roată şi ornamentată (Fusek 1994a, pl. XL/1-11, p.
354). Vase cu o astfel de profilatură a părţii superioare au caracteristicile tipului B.b sau
C.e/1,2 Parczewski, inclus printre indicatorii orizontului timpuriu (Parczewski 1993, fig.
13, p. 51; p. 56, 58). Ele se regăsesc în tipurile 3, 4, 5 Rusanova, combinaţie care în Ucraina
caracterizează sec. 6 (Rusanoya 1976, fig. 7, p. 19; p. 24). Spre exemplu locuinţa m. 23 de
la Gorodoc, în al cărei inventar se aflau tocmai variantele 3-5, a fost datată prin metoda
geomagnetică în a doua jumătate a sec. 6, iar locuinţa 7 de la Podrije, cu aceeaşi combinaţie
a ceramicii, era tăiată de o locuinţă datată cu C 14 la sîarşitul sec. 7 - începutul sec. 8
(Rusanova 1976, p. 21-24). Dacă ne bazăm pe încadrările operate în Slovacia, atunci
fragmentul de la Lazuri poate fi alăturat grupei caracteristicilor târzii, fără a exclude
prezenţa lui în unele complexe databile - cum poate sugera situaţia din Ucraina - în a doua
jumătate a sec. 6 mai ales.
Varianta 3 a tipului 400 poate fi considerată, prin caracteristicile sale (margine
înaltă, accentuat răsfrântă şi profilatură puternică), ca indicator pentru o etapă mai târzie.
Este analoagă tipului 4321732 Fusek şi poate fi comparată chiar cu tipul 522/822 din aceeaşi
clasificare, reprezentat în bună parte prin vase modelate la roată (Fusek 1994a, fig. 57, p.
54; fig. 58, p. 55). Tipului 411 (fig. 4; pl. XXIX/3) îi revine în materialul slovac o poziţie
timpurie. Această încadrare este confirmată prin asocierea cu tipurile B.d şi B.e Parczewski,
considerate a fi în Polonia un indiciu pentru grupa caracteristicilor timpurii (Parczewski
1993, fig. 13, p. 51; p. 56, 58). În tipologia alcătuită de Rusanova ar corespunde tipului 2
de margine, de asemenea cu datare timpurie (Rusanova 1976, fig. 7, p. 19; p. 21, 27).
Varianta 2v de la Kodân, reprezentativă aici pentru etapele 1 şi IIA, oferă un alt reper pentru
o poziţie mai timpurie (Rusanova, Timosciuk 1984, fig. 9, p. 13; anexa următoare p. 34).
Este foarte probabil că putem avea în vedere tipul 411 ca index al grupei caracteristicilor
timpurii şi în nord-vestul României. În complexele slovace, tipul 412 (fig. 4; pl. Il/3; pl.
XXIII/6) este reprezentat până în etapa târzie. Este cert însă că variantele din nord-vestul
României, prin micro-caracteristicile lor (margine scundă, uşor înclinată, profilatura slabă),
ar putea indica o poziţie cronologică timpurie. În această direcţie pledează şi tipul analog
(C.a) din clasificarea lui M. Parczewski (Rusanova, Timosciuk 1984, fig. 9, p. 13; anexa
următoare p. 34). Tipul 412 poate fi de asemenea comparat cu marginile de tip 3b şi 3c de
la Kodân, cu datare timpurie (Rusanova, Timosciuk 1984, fig.9, p. 13; anexa următoare p.
34). O astfel de profilatură a părţii superioare are şi unul dintre vasele găsite în locuinţa la
(pl. III).
"' Siladice-Bodos 1 (Fusek /994a. nr. 102, p. 24-241; pl. LII/2, p. 366).
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Tipul 421 (fig. 4) apare pe teritoriul Slovaciei în combinaţii din faze diferite. În
cazul materialului polonez, are analogii în variantele 3 şi 4 ale tipului D.c Parczewski, care
pot indica atribute ale fazei târzii (Parczewski 1993, fig. 14, p. 52; p. 56). Putem avea în
vedere capacitatea acestui tip de a indica grupa caracteristicilor târzii însă, cum indică şi
situaţia din Slovacia, doar sub semnul întrebării. Pe de altă parte, ca în alte cazuri, intervine
şi aici relativitatea inevitabilă a acestei clasificări, spre exemplu, la Lazuri tipul 421 este
aproape identic tipului 412.
Tipul 422 (fig. 4) este cel mai bine reprezentat printre descoperirile slovace, care
în proporţie de cea. jumătate sunt vase deja modelate la roată, cu profil identic variantelor
422/1,3 de la Lazuri. Restul variantelor acestui tip diferă destul de mult prin conformaţia
marginilor. Acestea, împreună cu tipul 423 de la Lazuri, sunt margini cu o profilatură
identică variantelor B.e/ 1,2,3 Parczewski, specifică complexelor timpurii din zona Prutului
şi Nistrului mijlociu (Parczewski 1993, fig. 13, p. 51; p. 56, 58), aşadar pot fi avute în
vedere ca indicator pentru grupa caracteristicilor timpurii. Varianta 422/l indică vase cu
gura largă şi jumătatea in(erioară a corpului zveltă care, teoretic cel puţin, par să reprezinte
caracteristicile târzii (profilatură accentuată, margine relativ înclinată). Poate fi alăturată
variantelor 1 şi 2 ale tipului G.h Parczewski, cu datare târzie, concentrate pe teritoriul
polonez în zona Oderului mijlociu (Parczewski 1993, fig. 16, p. 54; p. 56, 58-59). Această
poziţie cronologică este confirmată de complexele slovace cu datare mai târzie, în care
astfel de profiluri se asociază cu marfă lucrată la roată şi ornamentată (spre exemplu: Fusek
1994a, pl. VII/4, p. 21; pl. VIIV2, p. 322; pl. XLN 17, p. 358; pl. LIX/5, p. 373 ).
Un caz interesant este acela al variantei 42214, particularizată prin profilul aproape
unghiular şi poziţia înaltă a umărului (fig. 4; pl. XXXV/3). O analogie bună apare în
complexul 57 de la Zlotniki 1, atrtbuit mai degrabă unei etape tranzitorii între cele două
faze poloneze (Parczewski 1993, p. 90; pl. XIX/7, p. 193) sau secolului 6/faza 1 (ZollAdamikowa 1985, fig. 3/h, p. 168; p. 172) , de asemenea în complexul 69/59 de la
Cracovia-Nowa Huta 1, databil în faza II, deoarece se asociază cu un vas lucrat la roată
(Parczewski 1993, pl. XV/2, p. 189). Pot conta şi analogiile din aşezarea de la DessauMosigkau, prezente în faza 1, mai numeroase însă pe parcursul fazelor următoare (Kriiger
1967, fig. 21/g,n, p. 44; fig. 28/k, p. 51; fig. 35/i, p. 58 ş.a.). Vasul din cuptorul nr. 1 al
locuinţei 17 de la Lazuri poate fi comparat în ultimă instanţă cu un tip mai evoluat, existent
în materialul ucrainean de tip Luka-Raikoveţkaia (Rusancva 1976, fig. 811, p. 20) şi care
probabil se transformă într-o variantă târzie (sec. 8) în aşezarea de la Kodân II (Rusanova,
Timosciuk 1984, pl. 31/5; pl. 34111; pl. 33/2). Există aşadar argumente în sprijinul
presupunerii că vasul de la Lazuri aparţine unui orizont târziu allocuirii din această aşezare.
O confirmare categorică există chiar în zonă, deoarece un exemplar aproape identic a fost
găsit la Lăpuşel, într-o aşezare sigur mai târzie (Stanciu 1994b, pl. XIX/4, p. 296).
Clasificarea fragmentelor din părţile superioare ale vaselor este riguroasă în
măsura în care grupează tipuri relativ uniformizate după criterii considerate a fi principale,
acceptate în general ca indicatori cronologiei pentru evoluţia ceramicii slave timpurii (
înălţimea şi gradul de înclinare al marginii, profilatura părţii inferioare a gâtului, poziţia
umerilor). În acest sens, valabilitatea metodei poate fi verificată doar prin existenţa unor
asocieri coerente ale tipurilor în interiorul complexelor, în funcţie de criteriile menţionate
de mai multe ori (poziţia timpurie o indică marginile scunde şi slab înclinate, profilatura
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artificiale, depistabile vizual, motiv pentru care ar fi necesară desprinderea unor serii de
variante. Se ajunge pe această cale Ia o extremă ramificare, aspect ce poate fi reproşat
întregii tipologii elaborată de G. Fusek. Pe de altă parte, raportarea la acest sistem rămâne
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cronologiei absolute), deoarece datarea complexelor în care
la roată (ornamentată) nu este suficient argumentată pentru a doua
jumătate a sec. 6. În general, clasificarea propusă de M. Parczewski pare mai corectă,
deoarece combină parametri strict tehnici cu forma generală a profilului. Raportarea la
tipologia Rusanova (deşi este una simplificată) rămâne necesară, deşi de la bun început se
poate presupune un oarecare decalaj cronologic între analogiile ucrainene şi prezenţa lor în
afara acestui teritoriu. Consider acest aspect mai important în cazul tipurilor susceptibile de
o apariţie mai târzie în Ucraina, care în exterior ar trebui considerate ca indicatori mai
siguri pentru grupa caracteristicilor târzii.
Principala dificultate în încercarea de a determina indicatori cronologiei, respectiv
caracteristici timpurii ori târzii, se datoreşte tocmai repetiţiei unei bune părţi a profilulilor
pe o durată mai lungă. Din acest punct de vedere, analizele statistice operate de G. Fusek şi
M. Parczewski au ajuns în majoritatea cazurilor la rezultate comune, indicând - în termenii
de neocolit ai probabilităţii - tipurile reprezentative pentru grupa caracteristicilor timpurii,
respectiv târzii. Pornind de la aceste date, sprijinite pe analogii, am separat 5 grupe ale
profilurilor părţii superioare a vaselor, caracterizate prin prezenţa elementelor timpurii
(1 00; 211; 213; 311; 411 ), timpurii incerte (213; 222; 22311; 412; 423), neutre din punctul
de vedere al datării, fiind atestate atât în etapa timpurie, cât şi în cea târzie (; 223/2; 312;
322/3 ), târzii incerte (322/2; 400/2-4; 421; 42211,2,3) şi târzii (422/4 ).
În ce priveşte vasele întregi, oala cea mai bine reprezentată în materialul cunoscut
până acum din nord-vestul României aparţine variantei I.l.b Fusek, de care se leagă în zonă
(cu diferenţe nesemnificative) şi subvarianta I.l.b.C. Sunt vase de mărime mică şi mai ales
medie. Varianta I.l.b (pl. XXIII/8; pl. XXIX/2; pl. XXXV/6) are o analogie perfectă în
tipul 2.1 Parczewski (Parczewski 1993, fig. 4, p. 34; pl. Vt'4), reprezentat în Polonia, cum
am arătat deja, printr-un singur exemplar, găsit în complexul 39 de la Bach6rz (pe râul
San), considerat a fi unul dintre cele mai vechi de pe teritoriul Poloniei. Este forma clasică
a tipului Korceak, răspândită în zona Teterevului superior şi în bazinul mijlociu al râului
Sluc din Ucraina. În afara acestor regiuni apar astfel de vase în răsăritul Poloniei, Boemia,
Moravia, Slovacia, chiar dacă nu în variante identice exemplarelor de la Bach6rz şi nordvestul României (Parczewski 1993, p. 44). Tipul I.l.b corespunde perfect tipului I, forma
A, Ia Rusanova (Rusanova 1976, fig. 6, p. 18). La Kod în, vase identice celor de la Lazuri
nu depăşesc sec. 5 (Rusanova, Timosciuk 1984, pl. 20/7 ,8; pl. 27/1; pl. 29/2; pl. 32/l ,3;
anexa următoare p. 34). În complexul2l de la Kod în 1 o astfel de oală a apărut împreună
cu o fibulă din sec. 5. Vaselor de acest tip le sunt caracteristice la Lazuri margini de tipurile
311 (timpurie), 223 şi 322 (cu caracteristici mixte?). În general se consideră că au
provenienţă estică şi o poziţie cronologică timpurie (Rusanova 1988; Parczewski 1993, p.
44). Totuşi, M. Parczewski crede că încadrarea cronologică a acestui tip trebuie privită cu
circumspecţie însă, în contextul la care face trimitere pentru o posibilă datare mai târzie,
apare un vas sensibil diferit în raport cu cele din nord-vestul României50 . Din Slovacia au
fost publicate doar două vase încadrate subvariantei I.l.b.C: unul de la Galanta, probabil cu
o datare mai târzie (Fusek 1994a, pl. XIV/4, p. 328) şi altul de la Potvorice, plasat în faza
I.a, mai asemănător vaselor din nord-vestul României (Fusek 1994a, pl. 48/2, p. 362). Este
necesar însă să fie remarcată diferenţa sesizabilă la vasele din România, cu margini
verticale şi umeri plasaţi foarte sus, criterii care indică o poziţie cronologică foarte timpurie.
Nu cunosc analogii exacte pentru vasele discutate în alte zone ale României; ele pot fi
alăturate elementelor ce indică orizontul timpuriu.
apare

ceramică lucrată

10 Parczewski 1993, p. 44; pl. XII/Il, p. 186. De altfel, o altă analogie poloneză excelentă (uma mormântului nr. 1
de la Miedzybor6w) a fost datată în faz timpurie (Parczewski 1993, pl. XXXVIII, p. 210).
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Subvarianta Il.l.b.C (pl. III; pl. XIII/1) poate fi raportată corect tipologiei lui
Fusek, printre vasele slovace incluse tipului corespunzător fiind şi unul lucrat la roată
(Fusek 1994a, fig. 28, p. 39). Un exemplar a fost datat în fazele l.b-11 (Fusek 1994a, pl.
VIII/Il, p. 322), celelalte în faza II, fiind asociate de cele mai multe ori cu ceramică lucrată
la roată şi ornamentată (Fusek /994a, pl. XIV/2, p. 328; pl. XXIX/1, p. 343; LXIII, p. 375;
LXVIII 1, p. 381 ), situaţie ce orientează spre a doua jumătate a sec. 6 - prima jumătate a sec.
7. Raportarea la clasificarea operată de M. Parczewski indică (cu precizarea ca în
majoritatea cazurilor sunt vase ceva mai scunde şi uneori cu marginea mai puţin înclinată)
tipurile 2.2.e, 2.3/b,f, 8.3/d (Parczewski 1993, fig. 4, p. 34; fig. 5, p. 35; fig. 9, p. 39). Sunt
vase uneori cu datare incertă sau atribuite fazei mai târzii, deci poate fi vizat - în
cronologie absolută- acelaşi interval ca în cazul analogiilor slovace (Parczewski 1993, pl.
XIII/1,4, p. 187; pl. XIV/10, p. 188; pl. XIX/1, p. 193; pl. XXXI/2, p. 205). O analogie
foarte bună pentru vasul din locuinţa 1a (pl. 111) este considerată ca timpurie în cadrul
materialului din Moravia (Jelinkowi 1990, fig. 6/5, p. 259; p. 279). Dacă ţinem cont de
faptul că în Slovacia şi Polonia astfel de vase apar şi în asociaţie cu ceramică modelată la
roată şi ornamentată, atunci vasele din nord-vestul României, chiar dacă sub semnul
întrebării, ar trebui alăturate grupei mai târzii.
Subvarianta 11.2.b.C, reprezentată printr-un vas din locuinţa la (pl. Il/4), nu are
paralele exacte în tipul corespunzător din clasificarea lui Fusek. O comparaţie, relativă, se
poate face cu un vas găsit la Nitra-kasarne pod Zoborom, catat în fazele 1-11 (Fusek 1994a,
pl. XLIV/13, p. 358). Este posibil să imite forma unor vase modelate la roată, presupunere
sprijinită de asemănarea cu un vas descoperit la Dindeşti Uud. Satu Mare), datat cu
probabilitate în sec. 7 (Stanciu /996b, pl. V/15, p. 89). Am putea avea în vedere mai curând
o datare târzie pentru acest vas. Este foarte asemănător unui exemplar miniatura!, găsit de
asemenea la Lazuri şi încadrat tipului III.2.b.B (pl. 11/6).
Subvarianta 11.2.b.D nu poată fi alăturată vaselor pe care G. Fusek le-a încadrat
acestui tip (Fusek 1994a, fig. 30, p. 41). În schimb, vasul de la Lazuri (pl. XXII/4) este
absolut identic tipului 2.4.b al lui M. Parczewski (Parczewski 1993, fig. 5, p. 35),
reprezentat printr-un exemplar găsit într-o locuinţă de la Lublin-Czwartek, considerată
printre cele mai vechi complexe slave timpurii din Polonia (Parczewski 1993, pl. X/2, p.
184). Datarea timpurie a acestui vas, pe teritoriul Poloniei cel puţin, nu este obligatorie. Ele
apar într-o formă uşor modificată în contexte mai târzii, la Szeligi spre exemplu, uneori
fiind vorba chiar despre recipiente lucrate la roată (Szymansky 1967, fig. 15116, p. 52; fig.
54/5, p. 136; fig. 68/10, p. 158; fig. 7311,5, p. 163). Caracteristicile vasului din nord-vestul
României sunt însă în mod evident arhaice, aspect sprijinit inclusiv pe analogia perfectă din
locuinţa de la Lublin. Există aşadar argumente pentru a alătura acest vas, chiar dacă nu în
mod cert, grupei caracteristicilor timpurii.
Am indicat deja opinia generală potrivit căreia vasele lucrate cu mâna, pe care apar
elemente decorative preluate de pe ceramica modelată la roată (linii simple vălurite sau
drepte, fascicule alcătuite din astfel de linii, trasate cu pieptenele), aparţin unei etape mai
târzii ( de obicei, aceste vase se asociază cu ceramică modelata la roata înceată). Un
exemplu chiar pentru teritoriul nord-vestic al României există în aşezarea de la Lăpuşel,
care în mod sigur este ulterioară locuinţelor de la Lazuri (Stanciu 1994b, pl. IV/2, p. 277).
În acest sens, trebuie remarcat faptul că nu se cunoaşte nici un complex legat de cea mai
veche prezenţă slavă în nord-vestul României în care să fi fost găsite astfel de vase.
Tăviţele circulare de lut sunt slab reprezentate în cadrul ceramicii din Slovacia şi
în majoritatea cazurilor au apărut în complexe datate în fazele II-III (Fusek 1994a, pl.
XX/12, p. 334; pl. XXVIII/3, p. 342; XXXIX/12,14, p. 353 ş.a.). În Polonia apar de
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asemenea sporadic, atât în complexe datate în faza I (Parczewski 1993, pl. Xl/15, p. 185;
XXIX/10, p. 203), cât şi în altele mai târzii (Parczewski 1993, pl. XVIII/9, p. 192). În
aşezările de la Kod în tăviţele au fost utilizate încă din fazele timpurii (sec. 5) (Rusanova,
Timosciuk 1984, pl. 17/11; 26/7,8; 32/10; 36/14,15; anexa următoare p. 34), însă sunt puţine
în complexele datate în sec. 6 (Rusanova, Timosciuk 1984, pl. 19/4; pl. 13/7; pl. 16/13) şi
mult mai bine reprezentate în etapa următoare. Zona maximei concentrări a descoperirilor
în sec. 6-7 o reprezintă teritoriul dintre Niprul mijlociu şi Dunărea inferioară, apoi nordvestul Peninsulei Balcanice (Herrmann 1986, fig. 1, p. 271 ). În general, tăviţele n-au avut
în sec. 6-7 un rol important în mediul slavilor apuseni şi nici în perioada următoare
(Herrmann 1986, p. 267). Cvasi-absenţa acestor vase în aşezările slave timpurii din nordvestul României ar putea fi interpretată cronologic ( în direcţia unei datări mai timpurii) şi
sugerează legături în direcţia acelor zone în care aceste vase nu au fost utilizate de către
slavii timpurii, adică zona Smolenskului şi zonele împădurite de pe Pripet şi Niprul superior
(Herrmann 1986, n. 5, p. 267; Parczewski 1993, p. 46).
Într-un singur caz (locuinţa la de la Lazuri) se cunosc fragmente dintr-un platou
mare de lut (poate chiar două exemplare; pl. 29/6; pl. 30/l 5). .În Polonia nu există indicii
despre utilizarea lor pe parcursul etapei timpurii, răspândindu-se aici abia în sec. 7-8
(Parczewski 1993, p. 60, 69). Situaţia pare să fie asemănătoare în Boemia, Moravia şi
Germania răsăriteană(Parczewski 1993, p. 69). În Slovacia se cunosc doar trei exemplare,
legate de complexe datate în faza Il, adică aproximativ în prima jumătate a sec. 7 (Fusek
1994a, pl. XXXIX/! O, p. 353; pl. XLII/3, p. 356; pl. XL VI/4, p. 360). Este puţin probabil să
existe o relaţie directă între descoperirile slave timpurii şi două apariţii din epoca romană:
Nizna Mysla, în Slovacia (Fusek 1994a, p. 78) şi Wolka Lasiecka, în Polonia (Parczewski
1993, p. 69). Descoperirile româneşti din zona sud-carpatică sunt văzute ca cele mai vechi
(Parczewski 1993, p. 69; Fusek 1994a, p. 78). La Dulceanca I, cuptorul locuinţei nr. III,
datată în epoca romană, era suprapus de un astfel de platou, este însă posibil ca datarea
complexului să fie greşită, aşa cum am sugerat deja (Dolinescu-Ferche 1974, fig. 13, p. 34).
Combinaţia diferitelor elemente (timpurii, timpurii nesigure, neutre, târzii
nesigure, târzii) indică mai multe grupe (fig. 5): a) conţine elemente timpurii sigure ,
asociate celor timpurii nesigure ori neutre (locuinţa 11, complexul 18); b) conţine un
element timpuriu nesigur, asociat unui element neutru şi altora târzii nesigure (locuinţa 8);
c) conţine elemente târzii certe, asociate elementelor ce aparţin celorlalte categorii, în
majoritatea cazurilor chiar şi elemente timpurii sigure (locuinţele1a, 14, 17). Cum am
arătat, includerea fragmentelor de margini şi chiar a vaselor întregi în una dintre cele cinci
grupe ale caracteristicilor nu poate fi calificată ca demers cu rezultate sigure, deşi am
utilizat în acest scop criterii acceptate de majoritatea specialiştilor ( în esenţă clasificările
operate de Fusek, Parczewski şi Rusanova). Este necesară o anumită doză de reţinere şi în
raport cu asocierile ce definesc complexele, deoarece nu există garanţia că din fiecare
complex avem la dispoziţie totalitatea ceramicii.
Nu există complexe definibile prin prezenţa exclusivă a elementelor timpurii
sigure ori în care acestea să domine. Situaţia ar putea indica lipsa orizontului contemporan
celor mai vechi vestigii slave din Europa centrală, adică, în cronologie absolută, un
indicator pentru slavii ajunşi aici în a doua jumătate a sec. 5(?)/sec. 5 târziu - primele
decenii ale sec. 6. Complexele în care apar doar elemente timpurii sigure sau nesigure ori
neutre (gropa a) indică cel mai vechi orizont, cazul locuinţei 11 şi al complexului 18.
Grupa b (locuinţa 8) ar putea reprezenta un orizont intermediar, caracterizat prin
accentuarea prezenţei elementelor târzii nesigure şi lipsa ceramicii lucrată la roată în
interiorul complexelor. Delimitarea acestei etape nu poate fi acceptată decât în termenii
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deoarece lipsa elementelor târzii sigure s-ar putea datora
Pe de altă parte, nedumireşte în cazul acestor complexe lipsa ori prezenţa
nesemnificativă a elementelor timpurii sigure ori incerte, aspect constatabil în cazul etapei
următoare. Mai bine reprezentată este grupa c, căreia îi aparţin complexe cu un inventar
ceramic mixt, uneori fiind reprezentate chiar elementele timpurii sigure (mai numeroase în
locuinţa 14), definibilă însă prin numărul mai mare al elementelor târzii nesigure şi apariţia
elementelor târzii sigure. Faptul că în majoritatea complexelor există elemente timpurii
sigure sau nesigure poate indica durata scurtă a intervalului ce separă această etapă/fază de
cea timpurie.
Datarea locuinţei la de la Lazuri poate fi confirmată şi prin prezenţa fragmentelor
dintr-un platou de lut, eventual şi a tăviţei, elemente bine reprezentate şi în nord-vestul
României în complexe mai târzii, în care există cerc..:aică lucrată la roata înceată,
ornamentată. Un caz aparte îl reprezintă apariţia unor oale de tip 1.1.b, avute în vedere ca
reprezentante ale grupei caracteristicilor timpurii, în inventarul locuinţelor 14 şi 17, datate
în faza târzie. Elementele târzii, în cazul locuinţei 14, se leagă însă doar de un fragment
mărunt, nesigur, de tăviţă (pl. XXIX/6) şi fundul unui vas, despre care nu se poate spune în
mod sigur că a fost lucrat la roată. Este dificil de explicat prezenţa unei oale de tip I.l.b (pl.
XXXV/6) în interiorul celui mai vechi cuptor din locuinţa 17, asociată unui fragment ce
indică, foarte probabil, o formă târzie (pl. XXXV/3). Putem avea în vedere posibilitatea ca
oalele de tip 1.1.b să fi fost utilizate, totuşi, pe o durată mai lungă.
Încercarea de a delimita, în termenii cronologiei relative, două etape pentru cele 5
locuinţe de la Lazuri este mai degrabă una preliminară, deoarece rezultate mai sigure ar
putea fi obţinute cu ajutorul inventarului ceramic dintr-un număr mai mare de complexe. Pe
de altă parte, existenţa acestor etape o argumentează nu numai refacerea locuinţei 17, ci şi
relaţia de superpoziţie constatată în cazul mai multor locuinţe, al căror inventar nu a fost
încă analizat 51 •
Dacă raportăm ceramica de la Lazuri materialului slovac şi dacă datările susţinute
de G. Fusek se apropie de realitate, atunci etapa târzie (locuinţele 17, 1a şi eventual 14) este
anterioară fazei Il Fusek (datată în linii mari pe parcursul primei jumătăţi a sec. 7), deoarece
celei din urmă i-au fost atribuite şi complexe în care există ceramică mult mai evoluată în
raport cu cea de la Lazuri ( în mod sigur lucrată la roată, uneori şi ornamentată). Cum s-a
văzut, prima jumătate sec. 7 reprezintă, mai sigur, etapa în care ceramica mode lată la roata
înceată şi ornamentată începe să fie produsă şi utilizată în mediul slav din zona Dunării
mijlocii. Este ilogică presupunerea că în spaţiul nord-vestic al României acest fenomen s-ar
fi putut produce mai târziu, dată fiind vecinătatea imediată cu zone în care pe parcursul sec.
5-7 a existat o producţie ceramică avansată, inclusiv modelată la roata rapidă (Transilvania
intracarpatică şi spaţiul vestic românesc). Oricum, vasele despre care presupun că au fost
lucrate la roata înceată (unul singur la Lazuri, mult mai numeroase la Panic),
neornamentate, sunt foarte greu de diferenţiat faţă de cele modelate cu mâna, situaţie ce nar putea indica decât etapa de început pentru această producţie în mediul slav timpuriu,
respectiv chiar o dată anterioară momentului de răscruce dintre sec. 6-7. Devine logică, pe
această cale, presupunerea că locuinţele cele mai târzii de la Lazuri (17 şi 1a) ar trebui să
reprezinte sec. 6 târziu, eventual şi primele 2-3 decenii din secolul următor. Prin urmare,
datarea fazei timpurii nu poate viza decât o etapă anterioară, mai probabil a doua sau ultima
treime a sec. 6.
întâmplării.

ji

Un plan pe care sunt trecute toate locuinţele cercetate până în anul 1997, la Stanciu, colab. 1998, fig. 44.
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În literatura arheologică românească momentul 567/568, adică data la care avarii
se aşează în interiorul bazinului carpatic, este considerat aproape în unanimitate
ca terminus post quem pentru apariţia slavilor în spaţiul extracarpatic al României52 . S-ar
putea însă ca sursele literare să aibă dreptate atunci când indică cel târziu a doua treime a
sec. 6 pentru prezenţa grupurilor de populaţie slavă în zona Dunării inferioare (Pohl 1988,
p. 96), iar în partea nordică a Moldovei nu este exclus să fi pătruns chiar mai devreme.
Oricum, în cazul zonei nord-vestice a României raportarea la situaţia din spaţiul românesc
sud-carpatic nu este prioritară în această privinţă. Bazinul Tisei superioare, teoretic cel
puţin, putea să fie atins chiar mai devreme (prima jumătate a sec. 6) de valul migraţiei
slave, deşi datele cunoscute din zonă sunt puţin concludente în acest sens.
pătrund şi

Alte categorii de materiale 53
A apărut o singură "greutate" de lut ars sigură, perforată. În faţa cuptorului din
14 de la Lazuri s-a găsită partea inferioară a unei astfel de piese, împreună cu un alt
fragment, probabil din acelaşi exemplar (pl. XXX/4,6). Are formă piramidală, cu colţurile
accentuat rotunjite şi o lungime de cea. 13 cm. A fost confecţionată din aceeaşi pastă ca a
vălătucilor, bine arsă, cu urme uşoare de ardere secundară. Foarte probabil că a fost utilizată
ca greutate pentru războiul de ţesut. Este posibil ca unei piese foarte asemănătoare
exemplarului neperforat găsit în locuinţa 30 de la Botoşana (Teodor 1984, fig. 26/4, p. 105)
să îi aparţină şi un fragment găsit în locuinţa Il de la Lazuri (pl. XXVIU6).
Trei greutăţi conice (perforate), identice ca formă celei de la Botoşana, au fost
găsite într-o locuinţă de la Cracovia-Nowa Hula 18 împreună cu alte 196 fragmente,
dispuse în linie, pe o latură a locuinţei, deci în mod sigur indicând existenţa unui război de
ţesut (Hachulska-Ledwos 1986, p. 20; pl. 11/2, p. 130). Este ciudat însă faptul că astfel de
piese, cu excepţia menţionată, lipsesc sau sunt incert documentate în mediul slav din sec. 67 (Parczewski 1993, p. 80). Lipsa lor, spre exemplu în aşezarea de la Dessa-Mosigkau, a
atras atenţia (Kriiger 1967, p. 97). Nu cunosc analogii sigure pentru greutatea de la Lazuri
în zona românească sud-carpatică, iar în Moldova, deşi sunt rare, apar menţionate piese
conice sau piramidale (Teodor 1978, p. 21). Cum nu putem să ne îndoim de practicarea
torsului şi a ţesutului (apar fusaiole de lut, amprente ale ţesăturilor în lutul crud), este
posibil să fi fost utilizate ca greutăţi pentru războiul de ţesut vertical pietre, poate chiar
vălătuci legaţi cu sfoară.
Se cunosc doar două fusaiole (locuinţele la şi Il), modelate cu mâna, din pastă
amestecată cu microprundiş (pl. XXI/5) sau fără nici un adaos (pl. Ill/7). Ambele au formă
biconică, aşa cum este cazul majorităţii pieselor cunoscute din mediul slav timpuriu (spre
exemplu Parczewski 1993, fig. 22, p. 79).
În umplutura locuinţei nr. la a fost găsită o lingură de lut, foarte apropiată prin
forma cupei celor actuale. Pe o latură este prevăzută cu cioc de scurgere şi are un manşon
locuinţa

~2

Data la care pătrund şi se aşează slavii timpurii pe teritoriul României, alături de problema relaţiilor cu populaţia
au fost chestiuni intens dezbatute in literatura românească de specialitate. Cu excepţia Mariei Comşa, care
a avut constant in vedere aşezarea slavi lor timpurii in spaţiul extracarpatic românesc spre inceputul sec. 6 sau pe
parcursul primei jumătăţi a secolului, restul specialiştilor au apărat poziţia fixată de 1. Nestor, conform căreia
datarea corectă trebuie să vizeze a doua jumătate sau ultima treime ~ sec. 6. Pentru detalii şi bibliografia
principală: Teodor 1978, p. 34-39, 45-50; Curta /994, p. 239-243. FI. Curta insistă asupra contradicţiilor pe care
le-a inregistrat dezbaterea problemelor referitoare la slavii timpurii in literatura arheologica românească
postbelică, subliniind efectele unei "paradigme ideologice", deficienţele de metodă in cazul atribuirilor etnice şi
supralicitarea dihotomiei populaţie sedentara/populaţie migratoare (Curta 1994, p. 270-272).
51 Pentru vălătucii şi "pâinişoarele" de lut, găsite in legătură cu cuptoarele, Stanciu 1998.
locală.
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scurt, tubular (pl. V/8). A fost modelată dintr-o pastă grosieră, însă compactă, amestecată cu
cioburi pisate, iar în interiorul cupei există urmă de ardere secundară. Nu cunosc
analogii contemporane în mediul slav timpuriu din afara teritoriului României. Dimpotrivă,
chiar dacă nu identice ca formă a cupei, astfel de linguri apar relativ frecvent în spaţiul
românesc extracarpatic, în Moldova şi Muntenia 54 • Exemplare identice acestora se cunosc
din aşezarea transilvăneană Bratei 2 (Zaharia 1994-1995, fig. 20/8, p. 356) şi dintr-o
locuinţă probabil mai târzie de la Poian (Szekely 1992, fig. 19/8.25/1, p. 272). Interpretarea
acestor piese ca recipiente pentru turnarea metalului topit este cea mai probabilă (Teodor
1978, p. 21; Dolinescu-Ferche 1984, p. 129; Teodor 1996, p. 30), iar practicarea unei
activităţi de acest fel în aşezarea de la Lazuri o indică şi descoperirea unui tipar din lut ars.
Din piatră au fost confecţionate cute, trei exemplare fiind găsite în locuinţa nr. 11.
Una dintre ele este din gresie fină, cenuşie (pl. XXI/2), a doua din marmură alb-gălbuie sau
travertin (existent în împrejurimile localităţii Seini; pl. XXI/3) şi o alta din gresie verzuie,
nisipoasă (pl. XXI/4). A fost remarcată apariţia relativ constantă în interiorul cuptoarelor
(alături de vălătuci) a unor bucăţi mici de şist, rectangulare, plate, puternic arse, uneori
oferind impresia unei prelucrări uşoare. În mod sigur au fost prelucrate, sub forma unor
"pâinişoare", discoidale sau cu aspect mai puţin regulat, câteva pietre găsite în locuinţa 8
(pl. XV/6,8,9).
În umplutura aceleiaşi locuinţe a fost găsit un fragment mic dintr-o lupă de fier,
însă legătura directă cu acest complex - în a cărui umplutură putea fi antrenat - rămâne
nesigură (pl. XIV/5). Probabil că acesta este şi cazul altor piese de metal sau al unui canin
perforat (probabil de câine), găsit în umplutura locuinţei 17, parţial deranjată de un canal
modern (pl. XL VII/5). O sârmă subţire, de argint, cu corpul torsadat în unele porţiuni,
foarte probabil de la o brătară, a fost găsită în apropierea cuptorului nr. 1 al locuinţei Il (pl.
XXI/6). Un fragment identic a fost descoperit în locuinţa nr. 2 din aceeaşi aşezare, aceasta
sigur databilă în epoca romană (Stanciu 1995b, pl. XXVI/7, p. 209). Un "inel" spiralic din
bronz a apărut pe podeaua locuinţei 17, împreună cu un ac de bronz, însă ele aparţin
probabil locuirii din epoca bronzului sau epoca romană (pl. XL VII/2,7) 55 . Un cui mic de
bronz a fost găsit pe lipitura arsă (dărâmătură?) a cuptorului nr. 2 din locuinţa 17, însă Ia
această adâncime, deja materialele puteau fi bul versate de plug (pl. XL VII/4). O cataramă
mică din fier, dreptunghiulară şi semicirculară în secţiune, cu spinul uşor îngroşat spre
capăt, a apărut în zona aceleaşi locuinţe, însă deasupra gropii nr. 82, mai târzie. Cu o
lungime de numai 1,6 cm, ea ar trebui interpretată ca o piesă legată de încălţăminte sau
56
aparţinând unei genţi purtată la brâu , oricum nu cunosc analogii în alte complexe slave
timpurii şi este puţin probabil că ar putea sprijini o datare mai exactă.
puţine

Materialul osteologie

Oasele de animale nu sunt prea numeroase şi marea lor majoritate au apărut în
umplutura cuptoarelor, de multe ori purtând urme de ardere. Am exclus oasele găsite în
umplutura locuinţelor, împreună cu fragmente ceramice pr-!istorice sau din epoca romană,
legătura lor cu complexele slave timpurii nefiind deloc sigură. Majoritatea determinărilor,
54
Teodor 1978, fig. 7/1,4; Teodorescu 1972, fig. 6/7, p. 85; Dolinescu-Ferche, Constantiniu 1981, fig. 17/16, p.
321. Mai multe exemplare sunt cunoscute din nivelul Il al aşezării Dulceanca IV (Dolinescu-Ferche /992, fig.
32127, p. 168; fig. 33113,31, p. 169).
5
~ Pe podeaua locuinţei nr. 1 a fost găsit un rragmcnt dintr-o fibulă romană (Stanciu /995b, pl. 2514, p. 208), iar în
•
cazul mai multor locuinţe de la Panic au apărut în umplutura lor piese de metal din epoca romană.
16
Este posibil ca astfel de catarame mici sâ ti fost utilizat.e într-o perioadă mai târzie în legătură cu curele ce
asigurau pintenii (Fiedler /992, 1, p. 201 ).
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efectuate până acum doar în cazul a 5 complexe, aparţin d-1ui Al. Gudea (student la
Universitatea de {tiinţe Agricole, Cluj-Napoca). Evident că doar acest material nu poate
ilustra în mod suficient de convingător situaţia reală în ce priveşte exploatarea animalelor
domestice Şi sălbatice de către locuitorii aşezării .
specia
Bos taurus
Ovis et Capra
Sus scrofa domes.
Equus caballus
Gal lina
Canis familiaris
Sus scrofa ferus
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

L. 1 (nr.
frgm.)
9
4
1
2

Gr. 8 (nr.
frgm.)

3
Il

L. 8 (nr.
ind.)
3
3

L.
14
(nr. ind.)
1

L. 17 cuptor
1 (nr. ind.)

-

-

1
6

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

2 ind.

-

-

-

1

-

-

-

L.l7 cuptor
2 (nr. ind.)
1
1

1

-

-

1

Fig. 6. Lazuri-Lubi tag, materialul osteologie din complexe.
Procentual (fig. 7) domină ovi-caprinele (Il indivizi, 30,55%), în mai multe cazuri
fiind vorba despre oase arse, găsite fără excepţie în cuptoare. Starea fragmentară a
materialului nu a permis observaţii cu privire la talia ori vârsta indivizilor sacrificaţi.
Urmează la o mică diferenţă porcul domestic (10 indivizi, 27,78%). Resturile celor 7
indivizi probabili din cuptorul nr. 1 al locuinţei 17 au aparţinut unor exemplare mature.
Este ciudată prezenţa oaselor de la un număr atât de mare de exemplare într-un singur
cuptor, situaţie ce poate afecta în mod artificial statistica operată. Bovinelor le revine, la o
oarecare distanţă, un procent de 16,66% (6 indivizi), fiind mai bine reprezentate în locuinţa
nr. 8. Doi indivizi aparţin foarte probabil unor exemplare mature, unul din locuinţa 14 a
avut o vârstă tânără în momentul sacrificării, iar unul dintre ei trebuie să fi fost de talie
mică.

Dintre animalele domestice mai sunt reprezentaţi caii (3 exemplare, 8,33%), în
1 probabil chiar 2 indivizi, găina (un singur exemplar în cuptorul nr. 1 al locuinţei
17) şi câinele (un singur exemplar în locuinţa 8). Resturile calului din locuinţa 8 indică un
individ robust, masiv, iar câinele din aceeaşi locuinţă pare să fi avut o talie destul de înaltă.
Dintre animalele sălbatice o prezenţă mai accentuată pare să aibă mistreţul, ilustrat prin
resturile sigure a cel puţin 2 indivizi din groapa 8 (5,56%), complex care rămâne însă cu o
datare incertă. Prin câte un exemplar sunt ilustrate căprioru! ?i iepurele.
locuinţa

Ovis et
Capra

30,55

Sus
scrofa
domes.
27,78

Bos
tau-rus

16,66

Equus
cab allus
8 33

Sus
scrofa
ferus

5,56

Canis
familiaris
2,78

Capreolus
capreolus

2,78

lepus
europaeus

2 78

Gallina

2,78

Fig. 7 . Repartiţia procentuală a diferitelor specii de animale. Pentru locuinţa 1 şi
groapa nr. 8 s-a avut în vedere câte un individ din fiecare specie determinată, deoarece
starea fragrnentară a oaselor nu a permis constatarea numărului probabil al exemplarelor.
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Ierarhizarea cantitativă a speciilor indică o situaţie preliminară interesantă,
în raport cu precizările efectuate în cazul altor aşezări contemporane sau uşor mai
târzii. În mediul slavi lor vestici dintre El ba şi Oder preponderenţa o deţin porcii, urmaţi de
bovine, ovi-caprine şi cai, însă în unele cazuri, ca la Dessau-Mosigkau, domină bovinele.
Tot acolo există zone în care procentajul animalelor sălbatice îl depăşeşte pe cel al
animalelor domestice şi nu se cunoşteau aşezări în care ovi-caprinele să fie atât de bine
reprezentate ca la Lazuri (Herrmann 1968, p. 87 -90). Între sec. 6-8 porcul pare să fi fost pe
primul plan şi în aşezările din Polonia centrală (Herrmann 1979, p. 50; n. 12, p. 54-65),
însă din cele mai veche aşezări slave poloneze lipsesc determinările precise. Materialul
puţin de la Bach6rz, spre exemplu, indică doar prezenţa bovinelor (Parczewski 1993, p.
1 10). Complexele slave timpurii din Ucraina, Cehia şi Slovacia indică preponderenta
bovinelor, urmate de porc (Parczewski 1993, p. 1 10; Fusek 1991, p. 330; Baran 1972, p.
73; Packova, Terpilovskij 1990, p. 370). În aşezarea de Ia Ciurelu domină în mod categoric
bovinele, urmate de porc şi apoi ovi-caprine (Dolinescu-Ferche 1979, p. 216-217). Cu un
procent identic apar bovinele şi la Dulceanca Il, însă ordinea este inversată între porc şi ovicaprine (Dolinescu-Ferche 1986, p. 15 1-1 52). Într-o zonă relativ apropiată aşezării de la
Lazuri, două locuinţe de la Sânnicolau Român, datate în sec. 5-6, conţin resturi osteologice
ce indică preponderenţa bovinelor, urmate de porcine şi apoi ovi-caprine, fiind atestate de
asemenea găina şi calul, acesta probabil utilizat în alimentaţie (Haimovici 1992b, p. 40-41 ).
Materialul din două locuinţe aparţinând aşezării de la Davideni indică de asemenea poziţia
importantă deţinută de bovine, urmate de ovi-caprine şi porc (Haimovici 1992a). Este de
remarcat faptul că, din punctul de vedere al procentajului mare deţinut de ovi-caprine,
aşezarea de la Lazuri poate fi comparată pe teritoriul României doar cu cea de la Davideni.
Suntem îndreptăţiţi să credem că, în ce priveşte exploatarea animalelor domestice,
au existat anumite diferenţe între diversele grupări ale aceleaşi populaţii - în virtutea
anumitor tradiţii -, însă acest sector important al vieţii economice a fost condiţionat cu
siguranţă şi de condiţiile naturale proprii fiecărei regiuni (Herrmann 1968, p. 90). Chiar
dacă uneori diferenţele dintre comunităţi relativ contemporane dar distincte etnic pot fi
întâmplătoare,
aceasta nu poate fi totuşi o regulă, deoarece există adeseori deosebiri
tranşante între modelele economice susţinute de grupuri de populaţii cu etnic diferit. Este
suficient de elocventă în această direcţie situaţia înregistrată în aşezarea de la Moreşti,
databilă în linii mari pe parcursul sec. 6, unde poziţiile principale aparţin bovinelor şi
calului, ovi-caprinele fiind slab reprezentate, iar porcul şi gă;na apar sporadic (Horedt 1979,
p. 214; tabelul nr. 3, p. 212-213).
Dacă analizele viitoare vor confirma indiciile obţinute la Lazuri, atunci se va
impune constatarea că, din acest punct de vedere, comunitatea de aici se abate de la
modelul "clasic" al acestui sector al economiei societăţii slave timpurii. Prezenţa porcului şi
găinilor indică caracterul sedentar al comunităţilor (Dolinescu-Ferche 1979, p. 217;
Dolinescu-Ferche 1986, p. 152; Packova, Te1pilovskij 1990, p. 370; Haimovici /992a, p.
239), însă nu stabil în modul strict al cuvântului, cazul slavilor care se mişcă în direcţia
unor teritorii noi. Preponderenţa bovinelor în economia pastorală a slavilor timpurii o
confirmă şi sursele bizantine contemporane acestora (Parczewski 1993, p. 1 10). Nici în
Rusia medievală consumul cărnii de oaie n-a fost preferat (Woronin 1959, p. 248). În
multe aşezări slave timpurii sau mai târzii au fost descoperite oase de cal. Majoritatea
specialiştilor acceptă sacrificarea lor la un moment dat şi consumul cărnii, ca Ia alte
populaţii de altfel (spre exemplu, Herrmann 1968, p. 87; Dolinescu-Ferche 1986, p. 152).
Sunt relevante în acest sens sursele medievale timpurii ruseşti, care indică consumul cărnii
de cal la slavii răsăriteni, până într-o perioadă mai târzie (Woronin 1959, p. 247-248).
distinctă
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Date preliminare despre

aşezarea

din sec. 7

Existenţa unei locuiri databilă exclusiv în sec. 7 poate fi propusă în termeni relativ
siguri. Este vorba despre două gropi integral cercetate (nr. 25 şi 28) şi altele investigate
parţial (nr. 1, 13, 30 şi 31 ). Este posibil ca "gropile" 13, 30 şi 31 să aparţină aceluiaşi
complex, poate chiar o locuinţă cu marginile mai puţin regulate (fig. 1). Mi se pare
important faptul că au fost determinate relaţii de superpoziţie, respectiv stratigrafice, între
aceste complexe şi cele legate de locuirea ce-şi are punctul de greutate în sec. 6, pe de o
parte, pe de alta în raport cu cel mai târziu orizont allocuirii din punctul Lubi tag (sec. 9-1 O
în linii mari). Groapa nr. 25 intersectează colţul sud-estic ai locuinţei 11, aceasta datată în a
doua jumătate a sec. 6 ( pl. XX; pl. XXI, profilul C-C 1), iar colţul sud-vestic al aceleaşi
locuinţe a fost străpuns de "groapa" 31 (pl. XX). Profilul peretelui sudic al suprafeţelor 9 şi
10 indică faptul că groapa nr. 24 aparţine stratului din sec. 9-10, suprapus stratului care
umple gropile 1, 13, 30 şi 31, acestea contemporane gropilor mai timpurii nr. 25 şi 28 (pl.
XL VIU8). Aceeaşi situaţie o indică profilul martorului dintre suprafeţele 1O şi Il, adică
stratul medieval timpuriu mai târziu suprapune în mod clar groapa nr. 13.
În gropa 25 au apărut multe fragmente (mari şi mici) de vălătuci şi "pâinişoare"
de lut, deci ar fi posibil ca astfel de obiecte să fi fost utilizate şi de locuitorii aşezării mai
târzii, indicându-se pe această cale o legătură directă între locuitorii celor două aşezări.
Presupunerea nu poate fi sprijinită acum pe alte argumente, însă nu poate fi exclusă
existenţa unei durate scurte intre sfărşitul primei aşezări şi începutul celei de-a doua.
În umplutura gropilor 25 şi 28 n-au fost găsite decât fragmente din vase lucrate cu
mâna, împreună cu multe oase de animale, lipitură arsă, cărbune, cenuşă şi deja
menţionatele fragmente de vălătuci (din groapa 25 şi un obiect de fier; pl. 47/6). O imagine
parţială ne putem face doar asupra ceramicii lucrată cu mâna din groapa 25. Există
fragmente de tăviţe, unele cel puţin cu marginea foarte scundă (pl. XL Vl/2) şi margini de
vase a căror formă integrală nu poate fi reconstituită; una dintre ele este ornamentată pe
buză cu alveole (pl. XL Vl/5). Pasta lor a fost amestecată cu multe cioburi pisate. Ele pot fi
alăturate ceramicii lucrată cu mâna cunoscută în zonă din aşezările de la Turulung-Vii
(material inedit), Lăpuşel (Stanciu 1994b), eventual şi Crăciuneşti în Depresiunea
Maramureş (Popa, Harhoiu 1989, p. 256-265).
Importantă in privinţa datării este groapa nr. 1, parţial identificată şi cercetată în
suprafaţele 11-12. Are formă dreptunghiular alungită, cu colţurile rotunjite şi este puţin
adâncă (fig. 1). Are analogii perfecte chiar în zona nord-vestică a României, în aşezări mai
târzii, datate spre mijlocul şi a doua jumătate a sec. 7 (Crăciuneşti: Popa, Harhoiu 1989,
fig. 6, p. 258), a doua jumătate a sec. 7 -prima jumătate a sec. 8 (Lăpuşel: Stanciu 1994b,
fig. 3, p. 271; pl. V, p. 278; pl. XiV/1, p. 290) ori în a doua jumătate a sec. 8 - prima
jumătate a sec. 9 (Stanciu, Matei 1994, pl.l).
Destinaţia complexelor de formă oval-neregulată sau dreptunghiular-alungită
(acestea de mică adâncime şi albiate in secţiune) nu este foarte clară, uneori însă (când
posedă instalaţie pentru foc) este sigur că avem de-a face cu locuinţe. Ele sunt caracteristice
zonei dintre Vistula şi Oder ( în interiorul gmpei Dziedzice-Szeligi), dar şi locuirii s1ave din
zona Elbei (Zeman 1979, p. 123; fig. 2, p. 118; Donat 1977; Baran 1990, p. 223;
Parczewski 1993, p. 100-101). Nu apar ori sunt foarte rare în mediul slavilor răsăriteni, nici
în epoca timpurie şi nici pe parcursul secolelor 8-10 (Rappoport 1972). De asemenea, nu
apar la slavii din Peninsula Balcanică, unde domină pe parcursul secolelor 6-8 locuinţele
patrate, adâncite în pământ (Donat 1975, p. 122). Majoritatea celor care s-au ocupat cu
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această

chestiune au avut în vedere răspândirea mai târzie a acestor tipuri de complexe,
cel mai devreme de la sfârşitul sec. 6 şi mai ales pe parcursul secolului următor (spre
exemplu Zeman 1979, p. 123; Baran 1991, p. 38; Parczewski 1993, p. 101). Argumente
puternice în sprijinul părerii că acestea au în nord-vestul României o poziţie mai târzie,
amenajarea lor începând doar pe parcursul sec. 7, oferă nu numai inventarul ceramic (marfă
lucrată la roata înceată), ci şi analogiile perfecte din restul zonei Tisei superioare, aşa cum
sunt cele din aşezările din regiunea Vinogradov a Ucrainei ciscarpatice (Kotigorosko 1977;
Penjak 1980).
adică

Câteva concluzii

În legătură cu fenomenul migraţiei grupurilor de populaţie slavă pe parcursul sec.
6 - începutul sec. 7, în teritoriul nord-vestic al României (ca parte sudică a bazinului Tisei
superioare) poate fi delimitat un orizont cultural distinct, reprezentat prin aşezări şi
morminte plane de incieraţie, cele din urmă cunoscute de la Pişcolt-Nisipărie, jud. Satu
Mare (Nemeti 1983, nr. 4, p. 139-140; fig. 8/5,6,9-12, p. 147; fig. 10/3,4,6,7, p. 149).
Denumirea de "orizont Lazuri-Pişcolt" nu poate fi decât una convenţională, însă poate fi
aplicată unui interval cronologic în mod clar separabil prin vestigii distincte în raport cu
perioada anterioară sau cu cele specifice zonei în etapa ce a urmat.
Analiza ceramicii, dar şi relaţiile de superpoziţie între unele dintre complexele
cercetate la Lazuri, indică existenţa a două etape/faze distincte în evoluţia unora dintre
aşezări 57 • În esenţă avem de-a face cu o etapă timpurie, când a fost utilizată exclusiv
ceramică lucrată cu mâna, neomamentată şi care, din punct de vedere formal, prezintă
caracteristici timpurii sigure sau probabile, iar delimitarea etapei târzii, mult mai bine
reprezentată în aşezarea de la Panic, a fost posibilă datorită apariţiei vaselor neomamentate,
lucrate cu mâna, prezentând însă caracteristici târzii şi, probabil, datorită existenţei vaselor
modelate Ia o roată primitivă, cu turaţie lentă, a căror formă indică de asemenea
caracteristici târzii sigure sau probabile.
Orizontul târziu, raportat Ia situaţia din bazinul Tisei superioare şi zonele
învecinate, nu poate depăşi primele decenii ale sec. 7. Cum el a evoluat în legătură directă
cu etapa anterioară, acesteia i-ar reveni în linii mari a doua jumătate a sec. 6, iar dacă ţinem
cont de reperul istoric pe care I-ar putea reprezenta apariţia avarilor în bazinul carpatic,
atunci am putea avea în vedere ultima treime a acestui secol.
Neclarităţile în raport cu precizarea datei la care este iniţiată producţia ceramicii
modelată la roata înceată în zona Tisei superioare şi la nordul Dunării mijlocii, dar şi
obstacolele de ordin metodologie (spre exemplu, care este durata mai probabilă a unei faze
de locuire în aceeaşi aşezare?), lasă încă suficiente semne de întrebare. În acest sens, deşi
nu dispunem de indicii mai clare, nu poate fi exclus începutul locuirii slave timpurii în
nord-vestul României deja pe parcursul primei jumătăţi a sec. 6, respectiv lansarea
producţiei ceramicii modelată Ia roata înceată încă din a doua jumătate a secolului,
presupunere emisă, spre exemplu, în cazul mediului slav timpuriu din Slovacia.
Este nesigură legătura obligatorie între cea mai veche prezenţă slavă timpurie în
zona nord-vestică a României şi avansul, apoi aşezarea, avarilor în bazinul carpatic,
deoarece migraţia slavilor începuse cu siguranţă înaintea a-:.:cstei date. Cum s-a arătat deja,
nu există însă, deocamdată cel puţin, informaţii concrete suficient de convingătoare pentru a
H În afara aşe:zarii de la Lazuri, mă refer la cea de la Panic, jud. Sălaj (cercetări mai vechi ale d-lui Alex. V. Matei
de la Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău). Ceramica descoperită în locuinţele investigate în cea din urmă a fost
analizată în detaliu, deocamdată fiind încă inedită.
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data mai devreme, deja pe parcursul primei jumătăţi a sec. 6, prezenţa slavă în acest
teritoriu, situaţie valabilă pentru întreg bazinul superior al Tisei, având în vedere chiar
sărăcia vestigiilor databile în linii mari pe parcursul sec. 6, ·:unoscute din partea sud-vestică
a Ucrainei ciscarpatice ori chiar lipsa acestora din Slovacia estică, în actualul stadiu al
cercetărilor cel puţin 58 .
Faţă de precizările literare clare despre prezenţa unor grupuri slave timpurii în
zona Dunării inferioare, informaţiile care, eventual, ar putea fi legate de zona Tisei
superioare, lipsesc. Este foarte probabil că, referitor la prima jumătate a sec. 6, Jordanes nu
cunoştea prezenţa slavilor decât în afara arcului carpatic, până la gurile Vistulei, iar când îi
localizează pe gepizii din vremea sa (spre mijlocul sec. 6) între Mureş şi cele trei Crişuri,
aşadar în vecinătatea teritoriului care ne interesează, eventualii slavi din apropiere îi sunt
necunoscuţi (Godlowski 1980, p. 225-226; Pohl 1988, p. 97). Informaţia de la Prokopios
despre herulii care în anul 512 s-au îndreptat spre insula Thule, trecând la un moment dat
"peste toate neamurile sclavinilor", este puţin probabil să aibă vreo valoare ca indicator
pentru o prezenţă slavă la acea dată în zona Tisei superioare sau în Slovacia sud-estică ori
chiar în interiorul bazinului carpatic (Godlowski 1980, p. 226; Pohl 1988, n. 23, p. 368;
Comşa 1995). O altă informaţie de la Prokopios, despre refugiul regelui langobard Hildigis
la slavi, ar putea fi acceptată ca argument pentru o prezenţă slavă undeva la nordul Dunării
mijlocii, în apropierea gepizilor şi Iangobarzilor, spre mijlocul sec. 6 (Godlowski 1980, p.
226; Pohl 1988, p. 97). De asemenea, există posibilitatea de a interpreta în acelaşi sens o
altă informaţie, din Epitaful episcopului Martin de Bracara (Poh/1988, p. 97).
Seria datelor ce indică un anume tip de habitat, aspectul locuinţelor şi instalaţiei
pentru foc, ceramica utilizată şi nu în ultimul rând ritul funerar, oferă suficiente argumente
în sprijinul presupunerii că purtătorii orizontului Lazuri-Pişcolt au fost grupuri de populaţie
slavă timpurie. Deşi există unele elemente (vasul lucrat la roata rapidă, cunoscut de la
Lazuri, piesele de metal de la Pişcolt) ce pot fi interpretate în sensul unnr relaţii cu medii
culturale străine, în această direcţie pronunţându-se şi preluarea producţiei ceramicii
modelată Ia roata înceată, se poate susţine că, în cazul vestigiilor din nord-vestul României
cel puţin, avem de-a face cu grupuri omogene de populaţie slavă. Cu excepţia ceramicii
modelată Ia roata rapidă şi a unor piese de metal, artefacte prezente în zona sud-carpatică
sau est-carpatică a României şi care pot fi legate de aspectul mediului cultural romanebizantin, vestigiile din nord-vestul României sunt identice, pe de o parte, celor din centrul şi
vestul Munteniei, pe de alta, celor din interiorul aşa-numitei "grupe Ripnev", din partea
5
~ În 1977 V. G. Kotigoro~ko constata o densitate maximă a locuirii în colţul sud-vestic al Ucrainei ciscarpatice
(Zakarpatia), fără a putea oferi însă vreun obiectiv sigur databil in secolele 6 ori 6-7 (Kotigorosko 1977). În 1980
a fost precizată existenţa unui orizont din secolele 6 sau 6-7 în aşezările de la Holmok, Cervenevo şi Cepa, însă in
majoritatea cazurilor ceramica lucrată cu mâna se asociază celei modelată la roata înceată, situa~e ce indică mai
degrabă sec. 7 (Penjak 1980, p. 152-153; nr. 7, p. 33, 35-45; fig. 16, p. 46; nr. 2, p. 22-24; nr. 3, p. 24-30).
Orizontului slav timpuriu ii aparţin şi descoperirile mai vechi de la Ujgorcrl· Galago (Penjak /980, nr. 6, p. 31, 33;
fig. 10/1 ,2, p. 34). In 1986 a fost semnalată aşezarea de la Galoc, iar in 1988 cea de la Beregovo, ambele datate în
sec. 6 (Penjak /986; Penjak 1988). In sec. 6 a fost datată şi aşezarea de la Dedovo III (Cercun 1994-1995). In
Slovacia estică nu se cunosc până în prezent vestigii slave sigur databile în sec. 6 (Fusek /994a, harta nr. 3, p.
124). După părerea lui J. Berd, complexul ceramic de la Niznâ My~la se datează în a doua jumătate a sec. 6, până
la începutul sec. 7 (Beres 1996, p. 134), însă G. Fusek il include fazei a II-a, adică perioadei dintre cea. 600-650
(Fusek /994a, nr. 89, p. 232). Fazei a Il-a ii sunt atribuite şi aşezările de la Dvorianky-Ve/'kj koves, Nyzna My~la
Mol'va şi Vranou nad Topl'ou-Male pol'o (Fusek /994a, harta nr. 4, p. 125; nr. 38, p. 196; nr. 89, p. 232; nr. 130,
p. 258-259). Din 8 locuri de descoperire provin vestigii plasabile in fazele II-III, adică în sec. 7 (Fusek 1994a,
harta nr. 5, p. 125), iar două aşezări au fost datate în a doua jumătate a sec. 7 (Fusek /994a, harta nr. 5, p. 126).
Referitor la Slovacia estică, K. Godlowski se gândea şi la tezaurul de la Obi~ovice, care - alaturi de monede mai
vechi-. conţine şi o piesă de aur de la Justinianus 1 (Godlowski 1980, p. 229).
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sudică a bazinului superior al Pripetului. Este constatabilă în aceste zone apariţia locuinţelor
patrate parţial adâncite în pământ, cu construcţie de stâlpi (ce au dispoziţie similară în nordvestul României şi pe Bugul superior), încălzite cel mai frecvent cu cuptoare scobite într-un
bloc de lut, în legătură cu care apar vălătuci sau "pâinişoare" de lut ars. Între ceramica
lucrată cu mâna (de tip Korceak!Praga-Korceak) din nord-vestul României şi o bună parte a
celei din interiorul grupei aşezărilor sud-carpatice de tip Ciurel, există de asemenea
puternice afinităţi cu zona Pripetului superior, a Bugului vestic cu precădere.
Vestigiile slave timpurii din nord-vestul României apar ca o punte de legătură între
cele din bazinul superior al Pripetului, pe de o parte şi cele din centrul şi vestul zonei sudcarpatice româneşti, pe de alta. Nu este exclus ca ele să indice deplasarea unor grupuri de
populaţie slavă de-a lungul Tisei (spre exemplu, Comşa 1986), indiferent de direcţia în care
s-au mişcat. Este de presupus că spre anii 550 grupuri de slavi, sprijiniţi de gepizi, atacau
Imperiul romana-bizantin deja dintr-o zonă situată în vestul Banatului românesc (Comşa
1986, p. 273; Comşa 1987, p. 220). Lipsa vestigiilor slave timpurii în câmpia vestică
românească, respectiv în estul Ungariei, ar putea fi explicată prin atitudinea gepizilor
înainte de 568 ori a avarilor după această dată, care puteau să permită deplasarea unor
grupuri de populaţie slavă, dar nu şi aşezarea acestora în teritoriile aflate sub controlul lor
direct.
Descoperirile atribuite "grupei Ripnev" au fost puse pe seama uniunii tribale a
dulebilor, ipoteză sprijinită şi pe toponime din zona Bugului vestic, derivate din numele
acestora (Baran 1965, p. 375; Pohl 1988, p. 118).

CATALOG

Materialele recoltate se păstrează la Muzeul Judeţean Satu Mare. Cum marea
majoritate a vaselor au fost lucrate cu mâna, fără ajutorul roţii olarului, nu repet această
precizare în fiecare caz; atunci când avem de-a face cu vase modelate la roată, se specifică
acest lucru. Dimensiunile pentru fragmentele păstrate de la linia diametrului maxim în sus
şi vasele întregi ori întregibile sunt înregistrate în anexă, în rest, au fost menţionate în
catalog. Am utilizat următoarele abrevieri tehnice: a = adâncime; D = diametru!; DF =
diametru! fundului; DG = diametru! gurii; Gr = grosime; Î = înălţime; 1 = lăţime; L =
lungime; m (indice)= dimensiune medie; mx (indice)= dimensiune maximă; p (indice)=
dimensiune probabilă; * = identitate.

Locuinţa nr. la. Cercetată de Gh. Lazin (Muzeul Judeţean Satu Mare) în anul
1977. Nu dispun de documentaţia referitoare la acest complex, probabil pierdută. Au fost
recuperate doar câteva fotografii (pl. L/1) , beneficiind şi de informaţiile primite de la
autorul sondajului, pentru care exprim cele mai sincere mulţwniri cu acest prilej. A fost
identificată în secţiunea 111977 (trasată paralel cu şanţul de drenaj care taie aşezarea pe
direcţia S-EIN-V) şi parţial cercetată printr-o casetă. Fotografiile indică un plan patrulater,
identic celui al locuinţelor investigate ulterior, colţurile fiind marcate prin gropi de stâlpi.
Cuptorul, scobit într-un bloc de lut cruţat, se afla în colţul sud-vestic. Din fotog;afii rezultă
că pereţii acestuia s-au păstrat pe o înălţime de 30-40 cm, fiind umplut cu vălătuci, foarte
multă cenuşă şi cărbune. Marcajele de pe cioburi indică o adâncime de 90 cm (de Ia
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actualul nivel de călcare) pentru vatra cuptorului, de aceea se poate presupune cam aceeaşi
adâncime pentru podeaua locuinţei. Pornind de la această valoare, se poate aproxima şi
adâncimea gropii locuinţei în raport cu vechiul nivel de călcare, la cea. 60 cm. Marea
majoritate a ceramicii a fost găsită în interiorul cuptorului, pe vatră, deasupra unui strat de
cărbune şi cenuşă sau în umplutura instalaţiei pentru foc.
Ceramică (nr. inv. 35.547; 35.602-35.617):
- Pl. III: vas (oală) de mari dimensiuni, întregibil; pastă grosieră, inconsistentă,
amestecată cu multe cioburi pisate, uneori chiar bucăţi mari; culoare brună, urme de ardere
secundară; de pe vatra cuptorului.
- Pl. I/2: fragmente din marginea unei oale de mari dimensiuni; aceeaşi pastă;
culoare cafenie, miez brun; din cuptor.
- Pl. 1.3: fragmente din marginea unei oale de mari dimensiuni; aceeaşi pastă;
culoare brună, miez negru, urme de ardere secundară; din cuptor.
-Pl. I/4: fragment fund; aceeaşi pastă şi culoare, JIS secundar; din cuptor; DFP =
20 cm. - Pl. I/5: fragmente din partea superioară a unui vas (oală) mare; aceeaşi pastă;
culoare cărămizie (neuniformă), miez cenuşiu; din cuptor.
- Pl. II/1: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosieră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare cărămizie; din umplutura locuinţei ( -25/50 cm).
- Pl. II/2: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosieră, inconsistentă,
amestecată cu cioburi pisate; culoare neagră-cenuşie, ardere secundară; din umplutura
locuinţei (-50170 cm).
- Pl. 1113: fragment din partea superioară a unei oale: pastă grosieră, relativ
compactă, conţine nisip; culoare cărămizie, miez cenuşiu; din umplutură (-50170 cm).
- Pl. II/4: oală; pastă grosieră, relativ compactă, conţine microprundiş; culoare
brună, pete cenuşii; din umplutură ( -60 cm).
- Pl. 1115: oală modelată la roată (cel mai probabil cu turaţie rapidă, deoarece în
zona marginii şi pe suprafaţa interioară sunt vizibile striuri şi caneluri fine); pastă
zgrunţuroasă, compactă, degresată cu microprundiş; culoare brună, pete cenuşii; din
umplutură ( -60 cm).
- Pl. III!!: fragmente din partea superioară a unei oale mari; pastă grosi eră,
inconsistentă, conţine multe cioburi pisate; culoare brună, miez negru, ardere secundară; din
cuptor.
- Pl. III/2: castron; pastă grosieră, inconsistentă, cu cioburi pisate; culoare brună;
din umplutură.
-Pl. III/3: fragment perete vas; pastă grosieră, relativ compactă, cu cioburi pisate;
culoare cărămizie, miez cenuşiu; ornament alcătuit dintr-un romb haşurat ( în pasta crudă);
din umplutură (-50170 cm).
- Pl. III/4: fragment din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare brună,
miez negru; ornament (posibil capul unei păsări, realizat prin mici impresiuni circulare în
pasta crudă); din cuptor.
-Pl. III/5: fragment din partea superioară a unui vas; aceeaşi pastă; culoare neagră
cenuşie; ornament reprezentat de o linie unghiulară, situată la baza marginii; din umplutură
(-50170 cm).
-Pl. III/8: fragmente dintr-o tăviţă circulară, cu marginea foarte scundă (DGP = 26
cm; 1 = 2 cm); pastă grosieră, inconsistentă, cu cioburi pisate; culoare cenuşie, urme
accentuate de ardere secundară; de pe vatra cuptorului (?).
număr

total (probabil) de vase: 12
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vase mari: 4 (33 33%)
oale:
6 (50%)
castroane: 1 (8 33%)
tăvite:

1 (8 33%)

- Din locuinţă provine şi un alt fragment din marginea unui vas de dimensiuni
mici, modelat la roata rapidă, din pastă degresată cu microprundiş, culoare cenuşie (pl.
Vl/4). Este însă aproape sigur că aparţine epocii romane, fiind antrenat în umplutura
complexului slav timpuriu.
- Fragment tavă (?) circulară cu marginea înal~ (găsită în zona locuinţei, la 25150 cm; DGP = 28,5 cm; DFP = 23 cm; 1 = 7,8 cm; pl. IIU6). Modelare neglijentă, din lut
amestecat cu pleavă, slab ars, neuniform (nuanţe brune şi cenuşii); pe suprafaţa exterioară
amprente de paie.
- Fragmente dintr-un platou de lut (găsit în cuptor, probabil pe vatră, la -90 cm,
alte fragmente în umplutura locuinţei, la -60/90 cm; pl. IV/1-5). Pastă grosieră, amestecată
cu pleavă, inconsistentă; ardere slabă, urme de ardere secundară puternică. Modelare
neglijentă, amprente de paie şi seminţe (1 = 10,5 cm; Grpcrctc = 3,7 cm; Grrund = 5 cm).
- Fusaiolă de lut (găsită în umplutură, Ia -50/70 cm). Modelată cu mâna, pastă
fină, bine arsă, culoare cenuşie (Dm, = 3,1 cm; 1 = 3,4 cm; pl. IIU7).
- Lingură de lut (găsită în umplutură, la -75 cm; L = 8,6 cm; pl. V/8). Pastă
grosieră, compactă, degresată cu puţine cioburi pisate. Bine arsă, nuanţe de brun; în
interiorul cupei urme de ardere secundară (culoare brun-negricioasă). Manşon tubular (L =
1,9 cm).
- Vas miniatura! (găsit în S 1111978 ?, metrull2,50, la -75 cm; pl. 11/6). Lucrat cu
mâna, pastă grosieră, relativ compactă, degresată cu cioburi pisate. Ardere neuniformă,
culoare brună, pete cenuşii. Marcajul de pe vas nu este suficient de clar, posibil să provină
din L 1., deoarece şi în cazul altor cioburi din locuinţă apare metrul 12,50 (DG = 7 cm; Dm,
= 7,5 cm; DF = 4,8 cm; 1 = 7,5 cm).
-Din S III/1978, car. 2-3,-55 cm, provine o teslă din fier (pl. 47/l; L = 17,2 cm;
lm. = 5,5 cm; Grm = 0,8 cm; nr. inv. 31.453). Adâncimea la care a apărut, dar şi fragmentele
ceramice alături de care a fost găsită, indica legătura piesei cu aşezarea slavă timpurie.

Vdldtuci şi ''pâinişoare" (modelate cu mâna, din lut nativ, fără vreun adaos); piese
ne inventariate:
-Pl. IV/6: "pâinişoară", tipul IIUl 59 ; pastă semifină, compactă, bine arsă; culoare
cafenie, ardere secundară pe o parte; din umplutură (-60/90 cm); Dm,=7,9 cm; Grmx=5 cm.
- Pl. IV/7: "pâinişoară"; tipul III/3; aceeaşi pastă; culoare cafenie; Dm.=7 cm;
Grm,=4 cm; acelaşi context.
- Pl. V/1: "pâinişoară"; tipul III/1; aceeaşi pastă; culoare brună, ardere secundară;
probabil din cuptor; D 111 ,=8 cm; Gr 111,=5,2 cm.

w Pentru incercarea de clasificare

tipologică

a acestor piese (in

funcţie

de

formă şi

dimensiuni): Stancir1 1998.
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- Pl. V/2: "pâinişoară", tipul III/1; aceea pastă, culoare şi din acelaşi context;
Dm,=8 cm; Grm,=4 cm.
- Pl. V/3: "pâinişoară" fragmentară, tipul III/1; aceeaşi pastă, culoare şi din acelaşi
context; Dm,=8 cm; Grm,=5 cm. Pe o parte s-a imprimat in pasta moale urma unei ţesături.
- Pl. V/4: "pâinişoară" fragmentară, tipul III/1; aceeaşi pastă; culoare cărămizie,
ardere secundară; probabil din cuptor; Dm,=6,7 cm; Grm,=3,~ cm.
- Pl. V/5: "pâinişoară", tipul III! 1; aceeaşi pastă; culoare brună, ardere secundară;
acelaşi context; Dm.=8,4 cm; Grm,=4,5 cm. Pe una dintre feţe, incizat in pasta moale, apare
un semn de forma literei< Î>, împreună cu o ramură(?).
- Pl. V/6: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă şi culoare; acelaşi context;
Dm,=7,7 cm; Grm,=4 cm.
.
- Pl. V/7: "pâinişoară", tipul V; aceeaşi pastă; culoare cafenie, urme de ardere
secundară; acelaşi context; Dm,=4,3 cm.
- Pl. VI/1: fragment vălătuc (capăt), tipul I/1; pastă grosieră, relativ compactă,
culoare cărămizie; din umplutură (-60/90 cm); Dm,=7,5 cm.
- Pl. VI/2: fragment vălătuc (capăt), tipul I/1; aceeaşi pastă şi culoare, urme de
ardere secundară; acelaşi context.
-Pl. VI/3: vălătuc intregibil, tipul III; aceeaşi pastă şi culoare; acelaşi context;
LP=l9 cm.
.
. b'l
tota 1p1ese
determma
1 e: 12
tipul

1/1
3 (25%)

Ill/1

7 (58,33%J

111/3
1 (8,33%}_

V/3
1 (8,33%)

Locuinţa

nr. 1 ( 1993; secţiunea I şi secţiunea I!cas A; pl. VII; pl. XL VIII)
A fost posibilă delimitarea planului între -70175 cm ( în continuare, toate
adâncimile sunt date de la actualul nivel de călcare), însă deja la -55 cm s-a conturat blocul
de lut cruţat şi au apărut resturile cuptorului. Are formă aproape patrată (pl. VII): laturile
sudică şi estică măsoară 370 cm, latura vestică 360 cm, iar cea nordică 350 cm (supr&faţă
totală cea. 13 m 2). Intrarea trebuie să fi fost situată între gropile de stâlpi a şi b (66 cm între
ele), în colţul sud-vestic. Adâncimea gropii locuinţei a fost de 10 cm, însă ţinând cont de
faptul că toate celelalte complexe contemporane au fost identificate între -40/50 cm, trebuie
să presupunem o adâncime reală de cel puţin 40 cm. Pereţii erau uşor înclinaţi spre interior.
Podeaua nu a fost amenajată în mod special (probabil era iniţial bătătorită), aflându-se la
nivelul sterilului arheologic (lut galben). În fiecare dintre colţuri a fost identificată câte o
groapă de stâlp, cu formă în plan aproape circulară sau ovală (excepţie groapa a,
rectangulară) şi îngustate spre fund. Dimensiunile lor pe axe oscilează între 36 X 48 cm, iar
adâncimea (de la nivelul la care au fost identificate) între 20-28 cm. Alte două gropi
circulare, cu diametre şi adâncimi mai mici, au fost identificate în exteriorul gropii
locuinţei, aproximativ pe mijlocul laturilor vestică şi nordică; legătura lor cu locuinţa nu
este sigură. Pe o lungime de 21 O cm de la groapa din colţul nord-vestic, lipit de marginea
nordică a locuinţei, se afla un şănţuleţ, adâncit doar cu 4 cre faţă de nivelul podelei (lăţime
medie de 20 cm). O situaţie similară a fost constatată, pe o porţiune mai scurtă, la 12 cm de
la marginea estică a gropii locuinţei. Aceste contururi indică bârna care se afla la baza
pereţilor din lemn (aşa-numita talpă), parţial adâncită în pământ.
Cuptorul era plasat în colţul nord-vestic, fiind construit într-un bloc de lut
paralelipipedic, rămas nesăpat atunci când s-a amenajat groapa locuinţei (partea sa estică
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era prăbuşită). Ţinând cont de porţiunea mai bine păstrată a blocului de lut, putem admite o
valoare medie de 100 cm pentru laturile sale. Resturile cuptorului s-au conturat deja la -55
cm, sub forma unei grămezi circulare de vălătuci şi lipitură arsă ( în general distincţia dintre
vălătucii maceraţi şi lipitura arsă a fost dificilă). În mare parte fragmentari, vălătucii şi
"pâinişoarele" de lut au fost îngrămădite pe o suprafaţă mai mare decât cea a instalaţiei
pentru foc propriu-zise, iar între ei se afla lut galben sau lut galben amestecat cu pământ
cenuşiu. Unii dintre ei (sunt de dimensiuni şi forme variate) poartă urme evidente de ardere
secundară. Cuptorul propriu-zis (pl. VII/2; pl. LVIII/2,3) avea formă dreptunghiulară în
plan, cu colţurile uşor rotunjite (50 X 38 cm). Este posibilă o lungime ceva mai mare a
vetrei (până la 65 cm), deoarece fragmente ale acesteia erau dislocate pe o lungime mai
mare în raport cu lungimea păstrată a cuptorului. În stadiul în care s-a conservat, instalaţia
pentru foc era complet deschisă spre centrul locuinţei. Pereţii constau din lipitură puternic
arsă (cărămizie, cu o grosime de 2-3 cm), fiind ceva mai groşi spre porţiunea de contact cu
vatra; s-au păstrat mai bine pe latura nordică (20-24 cm înălţime, de la nivelul vetrei). Sub
presiunea vălătucilor, care par a fi fost înghesuiţi în cuptor, latura estică a cedat,
deplasându-se faţă de axa lungă. Vatra s-a păstrat sub forma unei cruste foarte puternic arsă
(pe partea pe care a ars focul era cenuşie-alburie, grosime medie 4-5 cm). În exteriorul
pereţilor şi sub vatră lutul galben era ars la roşu pe o grosime de 2 cm. Remarc un mic
intrând pe care îl formează peretele vestic al cuptorului, la 10 cm de la gura acestuia (pe
partea opusă situaţia nu a fost suficient de clară în această privinţă). În apropierea colţului
sud-vestic al blocului de lut exista o grămăjoară de cărl:mne şi cenuşă, amestecate cu
vălătuci sparţi.

În umplutura cuptorului, în afara cantităţii impresionante de vălătuci şi
au apărut doar câteva fragmente ceramice (pl. Vl/6-8; pl. VIII/1), oase de
animal, sporadic şi mici bucăţi de cărbune (ceva mai mult cărbune, chiar şi bucăţi mari, se
afla pe vatră). În cuptor, dar mai ales în restul locuinţei s-au găsit şi fragmente ceramice
preistorice ori din epoca romană, evident mlate (cele din cuptor sunt foarte mărunte).
Cioburi slave timpurii sigure au fost găsite doar în cuptor şi în grămada de vălătuci din
apropierea acestuia.
Este nesigur dacă avem de-a face cu un cuptor propriu-zis, deoarece fragmente
sigure din boltă n-au apărut. Unele bucăţi de lut ars ar putea aparţine acestei părţi a
instalaţiei pentru foc, însă ele nu pot fi sigur separate de resturile vălătucilor. O excepţie
constituie o bucată de lut bine ars (L = 21 cm; Gr = 7 cm; pl. LV /5), cu suprafaţa netezită,
marginea ajustată sub forma unei borduri şi uşor curbată, care ar putea indica marginea
gurii de alimentare a unui cuptor cu boltă. Fragmentele de lipitură arsă, vălătucii cât şi
pereţii cuptorului sunt din lut nativ, în care apar doar particule fine de mică. Remarc grija
cu care pereţii cuptorului au fost neteziţi, probabil cu o scândură.
Locuinţa nr. 1 suprapunea două gropi din epoca bronzului, iar. în apropierea
colţului nord-vestic ( în exteriorul complexului), la -30 cm, a apărut o depunere de lipitură
arsă şi cioburi databile într-o perioadă ulterioară.
Ceramică (nr. inv. 35.602-35.605):
- Pl. VI/6: fragmente fund vas; pastă grosieră, relativ compactă, conţine cioburi
pisate; culoare brună, miez negru; din cuptor.
- Pl. Vl/7: fragmente din partea superioară a unei oale; pastă grosieră,
inconsistentă, cu cioburi pisate, strat subţire de angobă; culoare cafenie, miez negru; din
cuptor.
-Pl. Vl/8: fragmente din partea inferioară a acelu!aşi vas; din cuptor.

"pâinişoare"
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- Pl. VIII/!: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosieră, relativ
cioburi pisate; culoare brună, miez negru; DGP=I5,4 cm.

compactă, conţine
Număr

total (probabil) de vase: 2
modelate cu mâna:
2 ( 100%)
pastă degresată cu cioburi pisate: 2 (100%)

Vălătuci şi "pâinişoare" (modelare cu mâna, lut nativ, găsite în cuptor):
- Pl. VIII/2: "pâinişoară", tipul IIVI; pastă semifină, relativ compactă; culoare
cărămizie, ardere secundară; D"',=8,3 cm; Gr"',=4,5 cm.
- Pl. VIIIV3: "pâinişoară", tipul III/1; pastă semifină, inconsistentă, slab arsă;
culoare cafenie; Dm,=8,3 cm; Grm,=5,4 cm.
- Pl. VIII/4: "pâinişoară", tipul III/!; pastă semifină, relativ compactă; culoare
brun-cărămizie; Dm,=8,3 cm; Grm,=4,6 cm.
- Pl. Vlll/5: "pâinişoară", tipul III/2; aceeaşi pastă; culoare brun-cărămizie, ardere
secundară; Dm,=8,4 cm; Grm,=5,2 cm.
- Pl. VIII/6: "păinişoară", tipul IIV2; aceeaşi pastă, culoare cafenie, ardere
secundară; Dmx =8,5 cm; Grm,=5,5 cm.
- Pl. VIII/7: "pâinişoară", tipul III/2; aceeaşi pastă, culoare cărămizie, ardere
secundară; Dm,=8,4 cm; Grm,=5,7 cm.
- Pl. VIII/8: "pâinişoară", tipul IIV2; aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară;
Dm,=9,4 cm; Grm,=4,9 cm.
- Pl. IX/1: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă şi culoare; Dm,=8,4 cm; Gr=3,5
cm.
-Pl. IX/2: "pâinişoară", tipul V; aceeaşi pastă şi culoare; D=6,6 cm.
-Pl. IX/3: "pâinişoară" (?), tipul VII/2; aceeaşi pastă; culoare cafenie; 1=13,7 cm;
1=5,5 cm; Gr=4,7 cm.
Pl. IX/4: "pâinişoară" (?), tipul VIV2; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; 1=11 cm;
1=5,6 cm; Gr=4,7 cm.
- Pl. IX/5: "pâinişoară" (?), tipul VIV 1; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, ardere
secundară; 1= l 0,6 cm; 1=6,4 cm; Gr=4,4 cm.
- Pl. IX/6: "pâinişoară" (?), tipul VIV2; aceeaşi pastă şi culoare; 1=12 cm; 1=6,4
cm; Gr=4,3 cm.
-Pl. IX/7: "pâinişoară" (?),tipul VIV2; aceeaşi pastă; culoare cafenie; 1=10,4 cm;
1=6,8 cm; Gr=4,3 cm.
- Pl. X/1: vălătuc, tipul V3; aceeaşi pastă; culoare cafenie, miez cărămiziu; 1= 17,8
cm; Grm,=9,7 cm.
- Pl. X/2: vălătuc, tipul V3; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, ardere secundară;
1=18,6 cm; Grm,=ll,8 cm.
- Pl. XVI: vălătuc, tipul V3; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, ardere secundară;
1=11,5 cm; Grm,=5,4 cm.
-Pl. XV2: vălătuc, tipul V3; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; 1=11,8 cm; Grmx=5,6
cm.

. det ermma
. b"l
1 e: 18
num ăr total p1ese
tipul
113
4 (22 22%)

Ill/1
3 (16 66%)

III/2
4 (22,22%)

III/3
1 (5,56%)

V
1 (5 56%)

Vll/1
1 (5,56%)
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Material osteologie (nr. inv. 35.560; determinare
Universitatatea de ştiinţe Agricole şi

Lisovschi-Cheleşanu,

Napoca):
specia
bovine
ovi-caprine
cabaline
suine

nr. fragmente
9
4

2
1

efectuată
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de

către

dr. CI.
Cluj-

Medicină Veterinară,

context
cuptor
...

...
...

Groapa nr. 8 (1993; secţiunea Il, carourile 48-49; pl. 45/4; pl. Lll/1)
Marcată iniţial Gr. 1/secţiunea Il. Identificată la -60 cm, deşi se contura neclar încă
la -55 cm. Formă relativ circulară în plan (D = 94 cm); pereti uşor înclinaţi spre interior. Se
adâncea cu 21 cm în stratul corespunzător epocii bronzului şi în steril. Umplută cu pământ
negru-cenuşiu, spre fund parţial amestecat cu lut galben. Inventar:
-Fragmente ceramice lucrate cu mâna, sigur din epoca romană.
- Fragment din peretele unui vas lucrat cu mâna, pastă relativ compactă, degresată
cu nisip, arsă la negru. Ornamentat cu linii trasate în reţea (incizie), înainte de ardere (pl.
45/5).
- Maxilarul unui mistreţ, aşezat pe marginea sudică a gropii, aproape de gura ei.
Material osteologie (neinventariat; determinare efectuată de către dr. CI. LisovschiChelesanu):
vârsta
nr. fragmente nr. prob. indivizi
observatii
specia
2-3 ani; 4 ani
sigur 2 mistreti
13
sume
arse
ovi-caprine
3
Datarea complexului rămâne nesigură, deşi ornamentul în reţea incizat pe unul
dintre cioburi este identic celui de pe un fragment ceramic găsit în locuinţa 1a (pl. 11113)
Locuinţa nr. 8 ( 1994; suprafeţele 1, 4 şi secţiunea III; pl. XII; pl. XLIX)
Contur sesizabilla -37/40 cm, cu excepţia colţului vestic, unde se afla blocul de lut
cruţat. A fost posibilă delimitarea clară a planului între -46/49 cm. Partea superioară a
pereţilor cuptorului a apărut la -40 cm. Plan de formă patrată, laturile oscilează cu foarte
mici diferenţe în jurul a 380 cm (suprafaţă totală de cea. 14,50 m 2). Pereţii gropii erau bine
păstraţii, fiind aproape verticali. Podeaua era orizontală, probabil iniţial bătătorită. Intrarea
se afla, probabil, pe latură estică, în apropierea colţului nord-estic (opus cuptorului). Din
profilul C-C 1 (pl. XII) rezultă că groapa locuinţei porneşte din stratul negru-cenuşiu situat
imediat sub arătură, adică de la adâncimea medie de 25/30 cm. Adâncimea iniţială (nivelul
podelei) trebuie să fi fost la cea. 70 cm.
În colţurile sudic şi nordic, pe fundul locuinţei, au fost delimitate două gropi de
stâlpi, cu formă ovală în plan (groapa c: D = 26 cm; a= Il cm; groapaf D = 40 X 36 cm;
a= 18 cm). Conturul altei gropi (b) a fost sesizat pe mijlocul laturii vestice, atât pe fundul
locuinţei, cât şi pe peretele vertical (D = 36 X 28 cm; a= 13 cm, de la podea). Spre interior,
în apropierea gropii ea fost delimitată gropa d, eventual două gropi întretăiate (D = 38 X
20 cm; a = 7/13 cm). Cu siguranţă au existat stâlpi în colţurile vestic şi estic, însă
surprinderea lor n-a fost posibilă. Un indiciu interesant referitor la sistemul de sprijinire a
acoperişului ar putea să-I ofere gropile nr 7 şi 8, situate în exteriorul gropii locuinţei, la 40
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cm distanţă de colţurile sud-estic şi nord-estic (groapa 7, D = 42 X 36 cm; a = 7 cm;
groapa 8, D = 40 X 30 cm; a = 20 cm). În lipsa inventarului, ele ar putea fi legate de
locuinţă doar prin poziţia faţă de aceasta. Probabil că în relaţie cu groapa d se afla groapa g
(D = 40 X 24 cm; a = 5116 cm), însă delimitarea acesteia nu a fost prea sigură. Aproximativ
pe mijlocul laturii sudice a fost sesizată, pe 9 lungime de 108 cm, urma tălpii peretelui
(şănţuleţ lat de 12 cm în medie şi adânc de 16 cm).
Cuptorul a fost scobit într-un bloc de lut, cruţat în colţul sud-vestic. Acesta avea
formă cubică, cu laturi (excepţie înălţimea) ce oscilau uşor în jurul a 120 cm; în parte,
marginile s-au prăbuşit, mai ales în zona colţurilor. Posibil ca pe latura nordică să fi fost
amenajat sub forma unei trepte, fie că aici s-a prăbuşit pe o adâncime mai mare. Cuptorul
propriu-zis a fost scobit în porţiunea centrală a blocului, gura de alimentare fiind deschisă
spre mijlocul laturii estice. În plan forma cuptorului este uşor ovală (la -55 cm, pe blocul
de lut, dimensiuni pe axe: 50 X 44 cm), iar în secţiune formă de pară ( înălţime maximă
păstrată: 56 cm). Gura de alimentare, uşor deviată faţă de axa cuptorului, sub forma unui
canal cilindric, era lungă de 24 cm. La baza laturii estice a blocului de lut (cu gura de
alimentare) a fost cruţată în lutul galben o treaptă, pe o înălţime de 6 cm de la podea şi lată
de 15 cm. Pereţii cuptorului au fost lutuiţi pe o grosime de 3-4 cm şi foarte puternic arşi
(culoare cărămizie, vatra cenuşiu-alburie). Pământul din exteriorul lutuielii era ars pe o
grosime medie de 2 cm. Lipitura conţine pleavă, cu urme evidente de tulpini şi seminţe
(probabil cereale). În apropierea gurii de alimentare a instalaţiei pentru foc se afla o groapă
de formă ovală (groapa a: D = 50 X 40 cm; a = 18 cm). În umplutura ei au apărut cioburi
mărunte din epoca romană şi preistorice, rulate. Este foarte posibil să fi fost utilizată la
depozitarea pe durată scurtă a cenuşii şi cărbunelui din cuptor (a apărut doar foarte puţin
cărbune).

În umplutura locuinţei se aflau relativ multe cioburi mărunte, rulate, preistorice şi
din epoca romană. În stratul -60/70 cm au apărut trei oale (jumătăţile inferioare), într-un
caz fiind găsite fragmente din marginea vasului în cuptor. Chirpici ars, uneori cu amprente
de nuiele, a apărut sporadic, bucăţi mai mari fiind sesizate :;pre fundul gropii. Mai probabil
este că au fost antrenate, deoarece urme de incendiu nu există. Fragmente ceramice slave
timpurii au fost găsite în cuptor, pe blocul de lut cruţat şi în apropierea acestuia.
Pe cea mai mare parte a adâncimii, cuptorul era umplut cu lut galben amestecat cu
pământ negru-cenuşiu, în care a apărut foarte multă lipitură arsă, macerată, posibil şi - cel
puţin în unele cazuri- fragmente informe de vălătuci. Unele bucăţi mari, vitrifiate, nu par să
provină de la bolta cuptorului (fragmente sigure din bolta acestuia n-au fost găsite). N-a fost
găsită nici cenuşă, iar cărbune doar în cantitate foarte mică, de unde rezultă că vatra a fost
curăţată înainte ca locuinţa să fi fost părăsită. Pe vatră, peste un strat subţire de pământ, se
aflau Il vălătuci, majoritatea ovoidali şi de dimensiuni mari. Marea majoritate a
fragmentelor de vălătuci şi "pâinişoare" a fost găsită în cuptor.
În toamna anului 1994 cuptorul nu a fost secţionat, urmărindu-se transportarea lui
Ia muzeul din Satu Mare, în vederea reconstituirii, iniţiativă la care s-a renunţat în cele din
urmă. În primăvara 1995. la demontarea cuptorului (distrus în cea mai mare parte), a fost
sesizată existenţa unui pat de cioburi sub lipitura vetrei. Fapt curios, o parte dintre acestea
aparţineau unui vas întregibil, cu fragmente găsite şi în cuptor sau pe blocul de lut cruţat
(pl. XIIUl).
Ceramică

(nr. inv. 35240; 35242-35262; 35535-35545; 35670-35676):
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- Pl. XIII!!: vas (oală) de dimensiuni mari, întregibilă; pastă grosieră, cu multe
cioburi pisate, inconsistentă, slab arsă; culoare cărămizie (neuniformă), ardere secundară
puternică; fragmente găsite pe blocul de lut şi sub vatra cuptorului.
- Pl. XIII/2: fragment margine vas; aceeaşi pastă; culoare cenuşie; din umplutura
locuinţei.

- Pl. XIII/3: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosieră (conţine
cioburi pisate şi microprundiş), inconsistentă, slab arsă; culoare cărămizie, miiz negru;
găsit pe blocul de lut.
- Pl. XIII/4: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosieră, relativ
compactă, mai bine arsă, conţine microprundiş; culoare cafenie, miez negru; găsit pe blocul
de lut.
- Pl. XIV1l: fragmente din partea superioară a unui vas (oală) de mari dimensiuni;
aceeaşi pastă; culoare brună, strat fin de angobă; de pe blocul de lut şi din cuptor.
- Pl. XIV/2: fund vas; pastă grosieră, relativ compactă, conţine microprundiş şi
cioburi pisate; culoare cenuşie, miez negru; fragmente găsite lângă blocul de lut (-60170
cm); DF=9,7 cm.
- Pl. XIV/3: oală căreia îi lipseşte partea superioară; pastă zgrunţuroasă (cu
microprundiş), compactă; culoare cărămizie, pete cenuşii; acelaşi context; DF=l0,7 cm.
-Pl. XN/4: oală căreia îi lipseşte partea superioară; aceeaşi pastă; culoare cenuşie,
miez negru; fragmente găsite lângă blocul de lut şi în cuptor; DF=l3 cm.
vase lucrate cu mâna: 7 ( l 00%)
_l)_asta
cioburi pisate
1 (14,28%)

cioburi

pisate/microprundiş

2 (28,58%)

mi:~:oprundiş

4 (57,14%)

număr

total (probabil) de vase: 7
vase mari: 2
oale:
5
Văltituci şi "pâinişoare" de lut ars:
- Pl. XI/3: vălătuc, tipul I/3; pastă semifină, relativ compactă; culoare cărămizie,
ardere secundară; din cuptor; I= 17,2 cm; Gr,"" =9 ,6 cm.
- Pl. XVII: "pâinişoară", tipul III!!; pastă semifină, relativ compactă, bine arsă;
culoare cafenie; din umplutura locuinţei; Dm,=l0,5 cm; Grmx=6 cm.
-Pl. XV/2: "pâinişoară", tipul III/!; aceeaşi pastă; culoare brună, ardere secundară;
Dm,=7,2 cm; Grm,=4,8 cm. Pe o parte, a fost incizată în pasta moale un semn cruciform.
-Pl. XV/3: fragment "pâinişoară", tipul III!!; aceeaşi pastă; culoare cenuşie, miez
cărămiziu; din umplutură (-60175 cm); D 111 ,=7,6 cm; Grm,=4,8 cm.
- Pl. XV/4: "pâinişoară", tipul III!!; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; din zona
cuptorului (-40/45 cm); Dm,=9,1 cm; Gr"',=6 cm.
- Pl. XV/5: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă; culoare cenuşie, ardere
secundară; din cuptor; Dm,=7,5 cm; Gr111,=4,8 cm.
-Pl. XV/7: fragment "pâinişoară", tipul III!! (?); aceeaşi pastă; culoare cărămize,
ardere secundară; din cuptor; Dm,=7,6 cm.
-Pl. XVIII: vălătuc, tipul 1!3;aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară; din cuptor
(pe vatră); 1=18,2 cm; Grm,=8,2 cm.
- Pl. XVI/2: vălătuc, tipul l/3; aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară; acelaşi
context; 1=18,7 cm; Grm,=9 cm.
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- Pl. XVII!l: vălătuc, tipul 113; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; acelaşi context;
1=17,8 cm; Grrnx=9,5 cm.
Pl. XVII/2: vălătuc, tipul 113; aceeaşi pastă; culoare cafenie, ardere secundară;
acelaşi context; 1=16,6 cm; Grm,=8,5 cm.
-Pl. XVIII/1: vălătuc, tipul l/3; aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară; acelaşi
context; 1=18,2 cm; Grm,=7,5 cm.
- Pl. XVIIII2: vălătuc, tipul 1/3; pastă grosieră, relativ compactă; culoare cafenie,
pete cenuşii; acelaşi context; 1=17,5 cm; Grmx=7,3 cm.
- Pl. XIX!l: vălătuc, tipul l/3; pastă semifină, relativ compactă; culoare cafenie,
ardere secundară; acelaşi context; 1= 16 cm; Grmx =8,2 cm.

număr

.
14
tota 1 p1ese:
tipul
111/1
6 (42,86%)

1/8
8 (57,14%}
-Lupă

de fier (fragment), găsită în umplutura locuinţei, la -60 cm; posibil să fi fost
cu cioburile străine de complex (pl. XIV/5).
-Piatră de râu fasonată, găsită în umplutura locuinţei, la -70/80 cm (pl. XV/9).
- Piatră de stâncă fasonată, găsită în umplutura cuptorului; urme de ardere (pl.
XV/8).
-Piatră de stâncă, modelată sub forma unui vălătuc tipul III/1, găsită pe
blocul de lut cruţat; urme puternice de ardere (pl. XV/6).
antrenată odată

Material osteologie (determinare

bovine

10

nr. probabil
indivizi
mini-mum 3

ovi-caprine
cabaline
câine

4
2
2

2
1
1

specia

nr.
fragment

efectuată

de

către

Alex. Gude::>':

vârsta

observaţii

2 probabil
maturi

1 exemplar talie mică
1 ovi-caprină + 1 căprior

tip masiv, robust
talie aproximativă: 40-45 cm

Locuinţa nr. 11 (1995, suprafaţa 10; pl. XX; pl. XXIII; pl. L/2)
Contur delimitat Ia -50 cm. Încă din stratul -15/20 cm (pământ negru-afănat) au
apărut pietre arse, oase de animale, fragmente ceramice (majoritatea medievale timpurii,
însă şi preistorice ori din epoca romană, bucăţi de lipitură arsă), situaţia înregistrată în
suprafaţa Il fiind identică. Aceleaşi materiale, în plus şi fragmente de oale medievale
timpurii lucrate la roata rapidă (sec. 9-1 0), au apărut până la -50 cm. Pe întreaga porţiune a
suprafeţei, mai ales în jumătatea sud-estică, au fost găsite şi multe cioburi din vase lucrate
cu mâna, inclusiv fragmente de tăviţe şi platouri.
Formă cvasi-patrată (pl. XX): latura nordică= 392 cm; latura sudică= cea. 400
cm (colţul sud-estic a fost distrus de groapa nr. 25, iar cel sud-vestic de groapa nr. 30, mai
târzii); latura estică (parţial afectată de groapa nr. 25) =cea. 346 cm; latura vestică (parţial
afectată de groapa nr. 30) =cea. 366 cm. Existau mai multe gropi de stâlpi. Groapa c (colţ
nordic): D = 40 X 34 cm; a (de Ia nivelul podelei)= 12 cm. Groapa d (colţ estic): D = 32 X
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24 cm; a= 10 cm (de la podea, însă conturul ei a fost parţial sesizat la -50 cm). Deşi colţul
sud-vestic a fost afectat de groapa nr. 30, s-a păstrat o parte din groapa stâlpului
corespunzător, adâncită cu 13 cm faţă de podea (groapa j).O groapă cu contur semicircular
în zona gurii (groapa b), mai mare decât anterioarele, a fost identificată aproximativ pe
mijlocul laturii vestice (Db'Urii = 84 cm, spre fund formă ovală, măsurând 48 X 40 cm pe
axe). Alte două gropi au fost identificate în interiorul locuinţei, aproximativ pe axă: groapa
e (D = 36 X 32 cm; a= 7 cm); groapaf(D = 28 X 24 cm; a= 17 cm). La 20 cm faţă de
latura sudică a locuinţei se afla groapa a (D = 48 cm; a = 49 cm); legătura ei cu L 11 nu este
sigură. Nesigură este şi relaţia dintre această locuinţă şi gropile 25a (D = 40 X 30 cm; a =
28 cm) şi 25b (D =40 cm; a = 32 cm); eventual, ele ar putea indica un acoperiş uşor,
încorporat locuinţei, în zona cuptorului nr. 2. De-a lungul peretelui estic, parţial nordic şi
· vestic, a fost delimitat, la adâncimea corespunzătoare podelei, conturul tălpii peretelui
(şănţuleţ albiat în profil, lăţime variabilă între 8-20 cm, am= 2-3 cm). În faţa colţului sudvestic al blocului de lut cruţat, la 50 cm de la marginea acestuia, se aflau trei gropi mici (g,
h, !), cu fundul ascuţit (axa lungă maximum 10 cm; a..,. = 10 cm), grupate într-un plan
triunghiular. Din profiluri le 8-B 1 şi C-C 1 (pl. XXIII) rezultă că L 11 suprapunea groapa nr.
61 ( în umplutura ei au fost găsite numai cioburi preistorice). Locuinţa nu a avut o podea
special amenajată şi nu a fost sesizată în mod clar nici bătătorirea lutului. Nivelul de călcare
în interiorul (groapa) locuinţei se afla la o orizontală aproape perfectă, corespunzând unei
medii de 93 cm (de la actualul nivel de călcare). Cum umplutura porneşte din stratul de
cultură mixt aflat imediat sub arătură, se poate presupune o adâncime de maximum 60 cm
faţă de vechiul nivel de călcare.
Cuptorul nr. 1 (pl. XX; pl. XXIII; pl. L/2)). Amenajat într-un bloc de lut, cruţat în
colţul nordic. Acesta avea o formă uşor trapezoidală în plan (120 X 110 X 110 X 102 cm).
De la podea s-a păstrat pe o înălţime maximă de 33 cm. Marginile, mai ales în zona
frontală, s-au prăbuşit. Cuptorul propriu-zis are în plan aceeaşi formă, cu latura nordică
uşor arcuită (62 X 46 X 38 X 60 cm). Ţinând cont de întinderea vetrei pe axa lungă şi
admiţând posibilitatea ca în zona frontală pereţii să se fi prăbuşit, atunci trebuie să
acceptăm o lungime ceva mai mare pentru cuptor (cea. 76 cm). Pereţii lui s-au păstrat pe o
înălţime maximă de 34 cm (faţă de linia vetrei). Pe latura dinspre interiorul locuinţei nu au
fost descoperite resturile unei eventuale guri de alimentare, aşa cum nu s-au găsit nici
resturi sigure de boltă în umplutura sau apropierea cuptorului. Peretele estic şi cel nordic
erau perfect verticali, netezi, îmbinaţi unghiular între ei, la fel şi cu suprafaţa vetrei; cel
vestic, era uşor aplecat spre interior, probabil sub presiunea blocului de lut. Iniţiallutuiala a
fost bine netezită, probabil cu o scândură, fapt care explică verticalitatea pereţilorlor,
respectiv îmbinarea unghiulară (Grm = 2-3 cm; lutuială puternic arsă, la brun-roşcat,
compactă). Vatra atinge în unele porţiuni chiar 4 cm grosime, fiind de culoare cenuşiu
alburie pe partea pe care a ars focul. A fost amenajată direct pe podea, ridicându-se
deasupra acesteia cu 3-4 cm. Porţiunea din faţa cuptorului era uşor înălţată în raport cu
restul podelei (2-3 cm). În spatele pereţilor şi sub vatră lutul a fost puternic ars (uneori pe o
grosime de 6 cm). Vatra era acoperită cu un strat de cărbune gros dt: 3-4 cm. În faţa gurii
cuptorului, încă la -80 cm, a apărut o grămăjoară de cărbune şi cenuşă.
Cuptorul nr. 2 (pl. XX; pl. XXI, profilul A-A 1). A fost scobit în peretele nordic al
locuinţei, la 80 cm faţă de colţul nord-estic. Formă relativ circulară în plan (D = 100 cm).
Vatra, albiată, consta dintr-un strat de lutuială gros în medie de 2 cm. Sub ea lutul a fost ars
la roşu pe o grosime de 2-3 cm. Spre deosebire de vatră, foarte compactă (cenuşiu-alburie
pe partea pe care a ars focul) şi bine păstrată, pereţii nu s-au conservat decât spre baza lor,
fiind găsite doar resturile lipiturii prăbuşite peste vatră (acestea indică o grosime de 2-3 cm
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pentru pereţi şi boltă). Fragmente din bolta distrusă au apărut deja la -47 cm, suprafaţa
vetrei aflându-se la -62 cm. Este de presupus o înălţime a bolţii de cel puţin 30 cm. Vatra
nu s-a păstrat în zona gurii de alimentare, spre interiorul locuinţei (foarte probabil că s-a
prăbuşit în groapa acesteia).
O situaţie interesantă poate fi remarcată în profilurile B-B 1 şi C-C 1 (pl. XXI). Se
distinge un prim strat al umpluturii (prin care a fost delimitat planul complexului!), alcătuit
din pământ negru-cenuşiu afânat (Gr'" = 20 cm), culoare ceva mai deschisă decât cea a
pământului care umple complexele mai târzii, uneori pigmentat cu pământ ars (vălătuci
maceraţi?) şi puţin cărbune. Pe o anumită lungime a profilului B-B 1 a fost sesizată, sub
stratul menţionat, o lentilă de pământ cenuşiu amestecat în mare măsură cu lut galben, care
conţine resturi de pământ ars şi cărbune, mai consistentă spre latura nordică a locuinţei
(grosime 12 cm în medie) şi mai subţire spre interior (4 cm grosime medie). Groapa
locuinţei a fost umplută spre bază cu un strat de pământ cenuşiu amestecat cu mult lut
galben, relativ clar separabil în raport cu stratul de pământ negru-cenuşiu de deasupra şi
lentila menţionată deja. Această situaţie ar putea indica două faze în utilizarea locuinţei,
posibil chiar în legătură cu existenţa celor două cuptoare, însă unele fragmente ceramice
găsite în stratul/ sunt identice celor din complexele medievale timpurii, mai târzii.
Majoritatea materialului a fost găsită în umplutura cuptorului nr. 1, pe blocul de
lut cruţat sau în apropierea acestuia. Acest cuptor era umplut cu pământ cenuşiu afânat,
amestecat cu mult lut galben. În interiorul lui erau îngrămădiţi vălătuci (probabil câteva
zeci) şi "pâinişoare" de lut, oase de animale - uneori puternic arse - , fragmente cerarnice
lucrate exclusiv cu mâna şi câteva bucăţi mici, plate de piatră de stâncă, uneori şi acestea
puternic arse. Pe blocul de lut, în spatele laturii nordice a cuptorului, se aflau vălătuci
întregi sau fragmentari, oase de animal, puţine fragmente ceramice şi o cute din gresie. Mai
mulţi vălătuci ( împreună cu fragmente de "pâinişoare"), alături de fragmente ceramice
(inclusiv un vas întregibil, pl. XXII/4), probabil şi câteva bucăţi mari de lipitură arsă, au
fost găsiţi în faţa blocului de lut/cuptorului şi în apropierea colţului său nord-estic (aici se
afla şi o a doua cu te din gresie). În restul suprafeţei locuinţei materiale au apărut sporadic.
În cuptorul nr. 2 nu a fost găsit nici un fel de material, cu excepţia unui ciob slav-timpuriu
apărut în marginea vetrei, spre interiorul locuinţei. Material sub nr. inv. 35.721-35.729;
35.736; 35.737; 35.742-35.765; 35.767-35795; 35.813; 35.081.
Ceramicti:
- Pl. XXIII!: fragmente din partea superioară a unei oale; pastă grosieră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare cărămizie, pe suprafaţa exterioară strat fin de
angobă; din cuptorul nr. 1.
- Pl. XXII/2: fragmente din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă, conţine
microprundiş; culoare cenuşie, miez negru; găsite pe podea, lângă blocul de lut.
- Pl. XXII!3: fragmente dintr-o oală; aceeaşi pastă, cu cioburi pisate; culoare
cărămizie, miez negru; acelaşi context.
- Pl. XXII/4: oală (proporţii apropiate unui castron); pastă grosieră, inconsistentă,
slab arsă, conţine cioburi pisate; aceeaşi culoare; pe podea, în faţa cuptorului nr. 1.
- Pl. XXIII/! : fragmente din partea superioară a unui vas mare; pastă grosieră,
relativ compactă, conţine cioburi pisate; aceeaşi culoare; pe blocul de lut şi în faţa acestuia,
pe podea.
- Pl. XXIII/2: fragment din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie, miez cafeniu; pe podea, lângă blocul de lut.
-Pl. XXIII!3: fragment din marginea unei oale; aceeaşi pastă; culoare cafenie, pete
cenuşii; acelaşi context.
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- Pl. XXIII/4: fragmente din partea superioară a unei oale mici; aceeaşi pastă;
culoare brună, miez negru; culoare brună, miez negru, strat fin de angobă; din umplutură (57/64 cm).
- Pl. XXIII/5: fragment din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie; pe podea.
- Pl. XXIII/6: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosieră,
inconsistentă, slab arsă, cu cioburi pisate; culoare brună, miez negru; pe blocul de lut.
- Pl. XXIII/7: fragment din jumătatea superioară a unei oale; pastă grosieră, relativ
compactă, cu cioburi pisate; culoare cafenie, angobă; pe poJea, în faţa cuptorului nr. 1.
- Pl. XXIII/8: oală întregibilă; aceeaşi pastă; culoare cenuşie, ardere secundară;
fragmente găsite în cuptorul nr. 1 şi în faţa lui.
- Pl. XXIV/1: fund vas; pastă grosieră, inconsistentă, slab arsă, conţine cioburi
pisate; culoare cărămizie, miez negru, ardere secundară; fragmente găsite în cuptorul nr. 1
şi lângă el; DF=l0,2 cm.
-Pl. :XXIV/2: fund vas; pastă grosieră, relativ compactă, cu cioburi pisate; culoare
cărămizie, miez brun, ardere secundară; fragmente găsite în faţa cuptorului nr. 1 şi pe
blocul de lut.
- Pl. XXIV/3: fund vas; aceeaşi pastă, cu degresant nesesizabil; culoare cafenie;
din cuptorul nr. 1; DF=6 cm.
-Pl. XXIV/4: fund vas; pastă zgrunţuroasă, foarte compactă, conţine nisip; culoare
cărămizie, miez negru; lângă blocul de lut, pe podea; DF=9 cm.
- Pl. XXIV/5: fragment fund; pastă grosieră, relativ compactă, conţine cioburi
pisate; culoare cărămizie, ardere secundară; din cuptorul nr. 1; DF=8,5 cm.
- Pl. XXIV/6: fragmente din partea inferioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie, pete cenuşii; pe podea, în faţa cuptorului nr. 1; DF=9,6 cm.
- Pl. XXIV/7: fragmente din partea inferioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cenuşie, ardere secundară; de pe blocul de lut şi din faţa cur~orului nr. 1; DF= 13 cm.
număr

total (probabil) de vase: 1O

modelate cu mâna: 1O (1 00%
pasta
cioburi pisate

nisip

9 _(90%)

1 (10%)

vase mari: 1 (10%)
9 (90%)
oale:

Vălătuci şi "pâinişoare" de lut ars:
- Pl. XIX/2: fragment "pâinişoară", tipul III/1; pastă semifină, compactă, conţine
mult nisip; culoare cafenie, ardere secundară; din umplutura locuinţei (-65170 cm); pe o
parte se distinge mai clar un semn de fonn literei "V"; Dmxp=8,5 cm; Grm,=5,6 cm.
- Pl. XIX/3: fragment "pâinişoară", tipul III/1; pastă semifină, compactă, fără
vreun adaos; culoare cărămizie; pe blocul de lut; Dmxp=8,8 cm; Grm,=5,7 cm.
- Pl. XIX/4: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă şi culoare; pe podea, lângă
cuptorul nr. 1; D 111,=9,3 cm; Gr111,=5.7 cm.
-Pl. XIX/5: fragment "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă; culoare cărămizie,
ardere secundară; acelaşi context; D""=9,5 cm; Grm,=5,3 cm.
- Pl. XIX/6: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă; culoare cafenie; din cuptorul
nr. 1; Dm,=l0,2 cm; Grm,=6,2 cm.
- Pl. XIX/7: fragment "pâinişoară", tipul 11111; aceeaşi pastă şi culoare; din
umplutura locuinţei; Dmxp=9 cm; Grm,=S cm.
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- Pl. XXVII: "pâinişoară", tipul III/!; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; acelaşi
context; pe o parte, două linii divergente, uşor adâncite ( în pasta nearsă); Dm,=8,6 cm;
Grm,=4,6 cm.
- Pl. XXV/2: fragment "pâinişoară", tipul 11113 (?); pastă grosieră, relativ
compactă, filră nici un adaos; aceeaşi culoare şi din acelaşi ~:.:ntext; DP=8,5 cm.
- Pl. XXV/3: "pâinişoară", tipul III/ l; pastă semifină, compactă, filră nici un adaos;
culoare cafenie, ardere secundară pe o parte; de pe blocul de lut; Dm.=8,7 cm; Grm.=4,8 cm.
- Pl. XXV/4: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă şi culoare; acelaşi context;
Dm,=8,3 cm; Grm,=4,6 cm.
- Pl. XXV/5: "pâinişoară" fragmentară, tipul 11111; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie; acelaşi context; Dm,=8,3 cm; Gr"',=4 cm.
- Pl. XXV/6: "pâinişoară" fragmentară, tipul 11111; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie, ardere secundară; din cuptorul nr. l; Dm, =9 ,2 cm; Grm. =5 cm.
- Pl. XXV17: "pâinişoară" fragmentară, tipul 111/l; pastă grosi eră, relativ
compactă, fără vreun adaos; culoare cenuşie, miez cărămiziu, ardere secundară; din
cuptorul nr. 1; D""=9 cm; Grm,=4,3 cm.
- Pl. XXV/8: "pâinişoară" fragmentară, tipul 111/l; pastă semifină, compactă,
conţine nisip fin; culoare cafenie, miez brun; de pe blocul de lut; Dm•p=8 cm; Grm,=4,8 cm.
- Pl. XXVI/!: fragment "pâinişoară", tipul 111/l; pastă semifină, compactă, fără
vreun adaos; aceeaşi culoare, ardere secundară; pe o parte a fost incizată o linie, probabil
face parte dintr-un semn cruciforrn; din cuptorul nr. l; Dm.=9,6 cm; Grm,=4,5 cm.
- Pl. XXVI/2: fragment pâinişoară, tipul Ill/1; aceeaşi pastă şi culoare, ardere
secundară; de pe blocul de lut; Dm•p=8,5 cm; Grm,=4,8 cm.
- Pl. XXVI/3: "pâinişoară" fragmentară, tipui 11111; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie, ardere secundară; Dm,=l0,5 cm; Grm,=4 cm.
-Pl. XXVI/4: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară;
pe o parte linie adâncă, uşor vălurită; de pe blocul de lut; Dm.=9,5 cm; Gr""=3,5 cm.
- Pl. XXVI/5: vălătuc (?), tipul 1111; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; din
umplutura locuinţei ( -60175 cm).
- Pl. XXVI/6: "pâinişoară" fragmentară, tipul 11112; aceeaşi pastă; culoare
cărămizie, ardere secundară; pe o parte, linie făcând parte, probabil, dintr-un semn
cruciforrn; din cuptorul nr. l; Dm.=l0,4 cm; Grm,=4,5 cm.
-Pl. XXVI/7: capăt vălătuc, tipul I/2; aceeaşi pastă; culoare cafenie; din umplutura
locuinţei (-60175 cm).
-Pl. XXVII/l: capăt vălătuc, tipul 1/1 (?); aceeaşi pastă şi culoare; acelaşi context.
- Pl. XXVII/2: capăt vălătuc, tipul III (?); aceeaşi pastă şi culoare, ardere
secundară; acelaşi context.
- Pl. XXVII/3: fragment vălătuc; pastă grosieră, relativ compactă, fără vreun
adaos; culoare cărămizie; linii neregulate (?) incizate în pasta crudă; acelaşi context.
1 e: 23
tota1ptese determmab'l
tipul
III!
III/!
III/2
11113
112
III
17 (73,90%)
1 (4,35%)
1 (4,35%)
1 (4,35%)
1 (4,35%)
2 (8 70%)
o

o

- Fragment din partea inferioară a unei piese tronconice din lut ars (umplutura
-75 cm; DP bazA= Il cm; pl. XXVII/6). Lut fără degresant, ardere bună (culoare
cafenie); ardere secundară pe suprafaţa bazei.
locuinţei,
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- Fusaioltl de lut, bitronconică (găsită în apropier~:l cuptorului 1, la -80/85 cm; D
= 4 cm; 1 = 3 cm; pl. :XXI/5). Modelată cu mâna. Pastă amestecată cu microprundiş, bine
arsă (culoare cenuşie, cu porţiuni cafenii).
- Cute (găsită lângă colţul nord-estic al blocului de lut: L = 14,4 cm; 1", = 4,5 cm;
Gr = 2 cm; pl. :XXI/2). Confecţionat! din gresie fină, cenuşie.
- Cute (găsită pe blocul de lut; L = 10,5 cm; 1... = 4 cm; Grm = 2,5 cm; pl. :XXI/3).
Confecţionată din marmură alb-gălbuie.
- Fragment cute (pe blocul de lut; L = 8,5 cm; lm = 4,5 cm; Grm = 2,5 cm; pl.
XXI/4). Gresie verzuie, nisipoasă.
- Sârma de argint (la 45 cm în faţa colţului sudic al blocului de lut cruţat şi la -76
cm: pl. :XXI/6). Unul dintre capete este subţiat; pe unele tCtţiuni este torsionată. Mai
probabil să fi fost antrenată în umplutura locuinţei.
Locuinţa nr. 14 (1995; suprafeţele 9 şi 15; pl. XXVIII; pl. LI)
Deja la -45 cm, în porţiunea corespunzătoare cuptorului au apărut vălătuci şi
"pâinişoare" ( în majoritate sparţi) şi lipitură arsă; delimitarea clară a planului a fost
posibilă la aceeaşi adâncime. Formă aproape patrată, orientată E-V cu laturile ceva mai
lungi (latura nordică: 374 cm; latura sudică: 354 cm; latura estică: 328 cm; latura vestică:
344 cm; suprafaţa totală: 12,25 m2 ).
Au fost identificate mai multe gropi de stâlpi. Groapaf(colţ nordic): D = 28 cm; a
= 14 cm (de la nivelul podelei). Groapa g (colţ nord-estic): D = 38 X 24 cm; a= 12 cm.
Groapa b (colţ sud-estic): D = 30 X 22 cm; a= 4 cm. Groapa c (colţ sud-estic, dublează
groapa b): D = 32 X 28 cm; a= 10 cm. Groapa a (în apropierea colţului sud-estic): D = 36
cm; a= 25 cm (de la -45 cm). Groapa k (colţ sud-vestic, face corp comun cu cu groapa
locuinţei): D = 40 cm. La 46 cm vest faţă de groapa a, foarte probabil altă groapă de stâlp,
sugerată de ieşindul semicircular pe care îl formează marginea sudică a locuinţei (groapa 1:
D = 30 cm). În acest caz, spaţiul dintre gropile a-1 marca intrarea în locuinţă. În interiorul
locuinţei, groapa k este dublată de groapa e (D = 22 X 16 cm; a= 10 cm). Pe axa N-S au
fost identificate alte două gropi în interiorul locuinţei: groapa d (D = 22 X 18 cm; a = 34
cm) şi groapa h (D = 26 X 20 cm; a = 15 cm). La 40 cm în faţa gurii cuptorului se afla
groapa l, de formă neregulat! (D = 44 X 32 cm; a = 7 cm); era umplută cu cărbune şi
cenuşă. O groapă ovală, de dimensiuni mai mari însă, a apărut în apropierea mijlocului
laturii sudice a locuinţei (groapa j, D = 90 X 66 cm; a = 18 cm). Între gropile 1 şi j era
împrăştiat pe podea un strat subţire de cărbune şi cenuşă (grosime l-2 cm), mai consistent
în apropierea gropii j. Pe latura vestică, între gropile de stâlpi e - f şi în colţul nord-vestic sa păstrat, sub forma unui şănţuleţ, urma tălpii peretelui Om = 20 cm; a = 5/8 cm). Nu a
existat o podea special amenajată, nefiind sesizată în mod clar nici bătătorirea lutului. Se
afla la -67/71 cm în raport cu actualul nivel de călcare, fapt ce presupune o adâncime
minimă a gropii locuinţei de 40 cm.
Cuptorul a fost construit într-un bloc de pământ special lăsat în colţul nord-vestic
al locuinţei. Acesta avea formă paralelipipedică, pe latura estică şi sudică fiind parţial
prăbuşit (latura nordică: 80 cm; latura estică: 82 cm; latura sudică: 80 cm; latura vestică: 94
cm; înălţime maximă păstrată: 26 cm). Cuptorul propriu-zis are în plan forma unei potcoave
prelungite (Lpe ..a = 74 cm; 1 = 42 cm). Pereţii s-au păstrat pe o înălţime maximă de 28 cm şi
constau dintr-un strat de lipitură gros în medie de 2 cm. Datorită arderii puternice, au
devenit foarte compacţi. În apropierea laturii scurte a cuptorului, spre perete, exista un prag
înălţat cu 10 cm faţă de linia vetrei (pl. XXVIII,profil A-A 1). Vatra iniţială a fost amenajată
mai jos cu 2-3 cm în raport cu nivelul podelei. Sub vatră şi pe lângă pereţi, lutul galben era
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pe o grosime medie de 2 cm. La un moment dat, prima vatră a fost suprapusă de un
nou strat de lipitură (3-4 cm grosime), între acesta şi prima vatră aflându-se un strat subţire
(1-2 cm) de pământ negru, fără urme de ardere (?). În secţiune, pe lăţimea cuptorului, ca şi
vatra precedentă, aceasta era albiată. Spre gura de alimentare a cuptorului, noul strat de
lipitură (fisurat în bună parte) nu a acoperit complet prima vatră, rămânând astfel un prag.
Cuptorul era umplut cu pământ negru-cenuşiu, parţial amestecat cu lut galben, în care au
fost găsiţi mai mulţi vălătuci (în majoritate sparţi încă din vechime) şi "pâinişoare" de lut,
puţine fragmente ceramice, oase de animal (unele arse), puţin cărbune. În preajma
cuptorului, mai ales în faţa lui, erau împrăştiaţi vălătuci, "pâinişoare" de lut, puţine
fragmente ceramice. Printre aceste materiale şi mai ales sub ele, a apărut cenuşă şi cărbune.
Material sub nr. inv. 35. 802-35.812; 35. 814-35.844. Material sub nr. inv 35802-35812;
35814-35844.
Ceramica:
- Pl. XXIX/1: fragmente din jumătatea superioară a unei oale; pastă grosieră,
inconsistentă, slab arsă, conţine cioburi pisate; culoare cafenie, miez negru; din cuptor.
- Pl. XXIX/2: oală întregibilă; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, cu pete cenuşii,
miez negru, ardere secundară, angobă pe suprafaţa exterioară; din cuptor.
- Pl. XXIX/3: fragment din partea superioară a unei oale;.. pastă grosieră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare brună, miez negru, angobă; pe podea, în
apropierea cuptorului.
- Pl. XXIX/4: fragmente din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cenuşie, miez cărămiziu; pe podea, în apropierea cuptorului şi din cuptor.
- Pl. XXIX/5: fragment din partea superioară a unui vas; aceeaşi pastă, degresant
nesesizabil; culoare cenuşie, miez cafeniu; din umplutura locuinţei (-45/50 cm).
- Pl. XXIX/6: fragment din marginea unei tăviţe (?); pastă grosieră, inconsistentă,
slab arsă, conţine cioburi pisate; culoare cărămizie; pe podea, în apropierea cuptorului.
- Pl. XXIX/7: fragmente fimd; pastă grosieră, relativ compactă, degresant
nesesizabil; culoare cărămizie, miez negru; pe podea, în apropierea cuptorului; DFP=I2,9
CITI.·

- Pl. XXIX/8: fragmente fund, modelat la roata înceata (?); aceeaşi pastă, conţine
cioburi pisate; culoare brună, miez negru; pe suprafaţa exterioară există o adâncitură
circulară; pe podea, în faţa cuptorului: DFP=9,9 cm.
- Pl. XXXII: fragmente fund; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, miez cenuşiu; pe
podea, în faţa cuptorului; DFP=8,7 CITI.
- Pl. XXX/2: fragment fund; aceeaşi pastă şi culoare, degresant nesesizabil; acelaşi
context; DFP=7,5.
- Pl. XXX/3: fund vas; aceeaşi pastă, conţine cioburi pisate; culoare bruncărămizie; acelaşi context; DFP=8,7 cm.
număr

total (probabil) de vase: 6
pasta
degresant nesesizabil
cioburi pisate

vase mari: 1? (16,66%)
oale:
4 (66,66%)
tăviţe:

5 (83,33%)

1?(16,66%)

1 16,66%)

Valatuci $i ''pâini$oare" din lut ars:
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- Pl. XXX/5: "pâinişoară", tipul IIVl; pastă semifină, relativ compactă; culoare
cafenie; pe o parte , incizate în pasta moale, linii scurte, uşor vălurite; pe podea, în faţa
cuptorului; D""'=9,9 cm; Gr""'=5,2 cm.
- Pl. XXX/7: "pâinişoară", tipul IIVI; aceeaşi pastă; culoare cărămizie; în
apropierea cuptorului (-50/60 cm); D 111,=8 cm; Grm,=4,4 cm.
- Pl. XXX/8: "pâinişoară", tipul III/!; aceeaşi pastă; culoare cafenie, ardere
secundară; pe blocul de lut, deasupra cuptorului; Dm,=7,7 cm; Gr""'=4,9 cm.
- Pl. XXX/9: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară;
pe podea, în faţa cuptorului; Dm,=8,6 cm; Gr111,=4,7 cm.
- Pl. XXXIII: vălătuc (?), tipul VI; aceeaşi pastă şi culoare; pe podea, în
apropierea cuptorului; 6 X 6,5 X 7,8 cm.
- Pl. XX:XV2: "pâinişoară", tipul III/3; aceeaşi pastă şi culoare; pe podea, în faţa
cuptorului; Dmx=7,9 cm; Grm,=S cm.
- Pl..XXXV3: "pâinişoară", tipul IIVl; aceeaşi pastă şi culoare, ardere secundară;
acelaşi context; Dmx=8,7 cm; Gr""'=4,7 cm.
- Pl. XXXV4: "pâinişoară", tipul IIV4; aceeaşi pastă, culoare cărămizie; acelaşi
context; Dm,=8,3 cm; Grmx=2,7 cm.
- Pl. XXXI/5: "pâinişoară", tipul IIV4; aceleaşi pastă, culoare şi context; Dm,=8,6
cm; Gr""'=4 cm.
- Pl. XX:XV6: "pâinişoară", tipul III/4; aceleaşi pastă, culoare şi context; Dm.=9
cm; Grm,=4,4 cm.
-Pl. XXXV?: "pâinişoară", tipul IIVI; aceleaşi pastă, culoare şi context; Dm,=9,4
cm; Grm,=4,3 cm.
-Pl. XXX:I/8: "pâinişoară", tipul III/4; aceleaşi pastă, culoare şi context; Dm,=9,2
cm; Grm,=3,5 cm.
- Pl. XXXI/9: "pâinişoară", tipul 11111; aceeaşi pastă şi culoare; din apropierea
cuptorului (-50/60 cm); Dm,=7,5 cm; Gr111,=4,5 cm.
- Pl. XXXIV!: "pâinişoară", tipul IIVl; aceeaşi pastă şi culoare; pe podea, în
spatele cuptorului; D""'=7,7 cm; Grm,=5 cm.
- Pl. XXXIV2: "pâinişoară" fragmentară, tipul 11!11; aceeaşi pastă şi culoare; din
cuptor; Dm,=8 cm; Gr""'=4,9 cm.
-Pl. XXXIV3: "pâinişoară", tipul IIVI; aceeaşi pastă şi culoare; pe podea, în faţa
cuptorului; Dm,=8,5 cm; Grmx=5,2 cm.
- Pl. XXXIV4: "pâinişoară", tipul IIVI; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, ardere
secundară; pe podea, în apropierea cuptorului; Dm,=8 cm; Grm.=5,5 cm.
-Pl. XX:XIV5: "pâinişoară", tipul III/1; aceleaşi pastă, culoare şi context; Dmx=8
cm; Gr""'=5 cm.
-Pl. XX:XIV6: "pâinişoară", tipul Illll; pastă grosieră, inconsistentă, slab arsă, fără
nici un adaos; aceeaşi culoare; pe podea, în faţa cuptorului; Dm,=8 cm; Grmx=5,8 cm.
- Pl. XXXIV?: fragment vălătuc, tipul VIV3 (?); pastă grosieră, relativ compactă,
fără nici un adaos; aceeaşi culoare şi din acelaşi context; 1P=8 cm; Gr=5 cm.
- Pl. XXX:III/2: capăt vălătuc, tipul VI; aceeaşi pastă; culoare cărămiziu-cafenie;
acelaşi context.
-Pl. XX:XIIV3: capăt vălătuc, tipul 111; aceleaşi pastă, culoare şi context.
- Pl. X:XXIIV4: capăt vălătuc; aceeaşi pastă şi culoare; pe podeaua locuinţei.
total piese determinabile: 23

1

1

tipul
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- Fragment greutate din lut ars (pentru războiul de ţesut), găsită în faţa cuptorului,
pe podea (pl. XX:X/4). Pastă semifină, fără degresant, bine arsă (culoare cărămiziu-cafenie);
posibil uşoară ardere secundară.
- Partea inferioară a unei greutăţi de lut pentru războiul de ţesut, găsită în faţa
cuptorului ( pl. XXX/6). Aceeaşi pastă şi ardere (probabil sunt fragmente din aceeaşi piesă).
- Fragment dintr-o piesă semisferică modelată din lut ars (găsită în faţa cuptorului;
DP = 25 cm; IP = 10 cm; pl. XXXIII/1). Pastă grosieră (fără degresant), insuficient arsă
(culoare cărămizie), inconsistentă. Suprafaţă neglijent modelată. Deasupra bazei, trei
alveole dispuse în plan triunghiular.

specia
bovine
suine

Material osteologie (determinare efectuată de către Al ex. Gudea):
nr. probabil indivizi
vârsta
nr. fragmente
minimum 1 individ
tineret
2
1
Locuinţa

nr. 17 (1995; suprafeţele 6A, 68; pl. XXXIV; pl. 53; pl. 54)
din zona colţului estic a rămas necercetată în campania 1995,
fiind însă investigată în campania 1997. Marginea estică a fost distrusă de un canal de
drenaj, iar groapa nr. 82 (ulterioară) a afectat o mică porţiune din latura sudică. Actualul
nivel de călcare pe malul canaluiUJ menţionat este mai ridicat faţă de restul suprafeţei
cercetate, datorită pământului excavat. Situaţia stratigrafică înregistrată este următoarea (pl.
XXXIV):l) strat vegetal, negru-cenuşiu (Grm = 10 cm); 2) pământ cenuşiu, compact,
aruncat din canal şi, ulterior, parţial nivelat (prin arătură) (Grm = 30 cm); 3) pământ
cenuşiu- închis, foarte probabil reprezintă vechea arătură, anterioară săpării canalului (Grm
= 14 cm); 4) pământ negru-cenuşiu, afănat (Grm = 16 cm); 5) pământ cenuşiu-gălbui,
corespunzător stratului de cultură din epoca bronzului (Grm = 10 cm; stratul nr. 7 pe pl.
XXXIV, profilul B-8 1); argilă galbenă (sterilul arheologic).
Conturul locuinţei (umplutură din pământ negru-cenuşiu aîanat; pl. XXXIV,
stratul nr. 4) a fost delimitat la -60 cm (măsurat pe martorul cu suprafaţa 13; pe martorul
dintre suprafeţele 6N6B, datorită pământului aruncat din canal, adâncimea este mai mare).
Planul integral al locuinţei este identic cu al celorlalte, adică aproape patrat. Admiţând
faptul că lungimea laturii vestice a fost corect determinată (460 cm), rezultă dimensiuni
apropiate şi pentru celelalte laturi (cea sudică s-a păstrat în bună parte). Cu suprafaţa
probabilă de 21 m 2 , este cea mai mare dintre locuinţele cercetate până acum. Au fost
identificate mai multe gropi de stâlpi. Groapa a (colţul nordic): D = 28 X 22 cm; a= 21 cm
(de la nivelul podelei). Groapa c (colţul vestic): D = 32 X 18 cm; a= 17 cm. Groapa b (pe
mijlocul laturii vestice): D = 48 X 22 cm; a = 19 cm. Groapa d (aproximativ în centrul
locuinţei): D = 24 X 22 cm; a= Il cm. Groapa e (în apropierea colţului vestic)): D = 68 X
56 cm; a= 88 cm (de la actualul nivel de călcare); legătura ei cu L. 17 nu este sigură (fără
inventar), deoarece ar putea fi o groapă anterioară, tăiată de locuinţă. Pe întreaga lungime a
laturii vestice şi o porţiune a celei sudice a fost identificată, sub forma unui şănţuleţ, urma
tălpii peretelui din lemn Om= 10 cm; ~= 12 cm).
lns.talaţia pentru foc a trecut prin câteva modificări succesive. Cuptorul iniţial (nr.
1) a fost scobit în partea central/nord-estică a unui bloc de lut cruţat în colţul vestic al
locuinţei. În plan, acest bloc are forma unui patrat perfect (latură de 116 cm) şi se ridica de
O

mică porţiune
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la podea cu 64 cm. S-a păstrat foarte bine peretele vestic, în timp ce restul laturilor erau
Cuptorul propriu-zis are în plan şi profil formă de pară (pl. XXXIV; pl.
LIV). Se îngustează spre gura de alimentare, plasată pe latura estică a blocului şi uşor
deviată spre N-E în raport cu axa lungă a cuptorului. Primz vatră a fost amenajată la 6 cm
deasupra nivelului de călcare d în interiorul locuinţei. Lutuiala puternic arsă a vetrei
(culoare cărămizie în secţiune, cenuşiu-alburie pe partea de contact cu focul) şi pereţilor
este groasă de 2-3 cm. Înălţimea păstrată a pereţilor, de la nivelul primei vetre, este de 52
cm. Pe axa lungă (inclusiv gura de alimentare), cuptorul măsoară la bază 94 cm. în
exteriorul vetrei şi a pereţilor, lutul galben al blocului era ars la brun-călămiziu pe o
grosime de 2-3 cm. Pe alocuri, lipitura pereţilor era distrusă (pe marginea sudică, ceva mai
jos de jumătatea înălţimii, s-a păstrat mai degrabă amprenta peretelui). Lungimea gurii de
alimentare nu a putut fi stabilită în mod sigur, însă se poate ţine cont de distanţa pe care a
fost sesizată, în această porţiune, prelungirea lipiturii vetrei (maximum 16 cm), dar şi de
linia până la care, sub dărâmătura blocului, a apărut cărbune şi cenuşă. Pereţii canalului
pentru foc erau complet prăbuşiţi, păstraţi fragmentar, maceraţi în bună parte. Se distingea
însă arcuirea gurii de alimentare, chiar în apropierea punctului în care aceasta se îmbina cu
pereţii cuptorului, la 28 cm înălţime de la nivelul vetrei. La un moment dat, vatra a fost
acoperită cu un nou strat de lutuială (2-3 cm grosime, ceva mai subţire spre gura de
alimentare).
Umplutura cuptorului consta din pământ galben, amestecat în mică măsură cu
pământ cenuşiu. Pe întreaga adâncime au apărut foarte mulţi vălătuci şi "pâinişoare"; mai
puţine dintre piese erau întregi, majoritatea păstrându-se sparte încă din vechime, iar mulţi
dintre vălătuci erau maceraţi, irecuperabili. Aceştia au fost aşezaţi în aşa· mod, încât să
încapă cât mai mulţi în cavitatea cuptorului, unii fiind aranjaţi chiar sub umărul format de
pereţi. Au mai apărut oase de animal, arse, fragmente ceramice, câteva pietre de stâncă, arse
şi ele. Pe o adâncime de 20 cm spre vatră s-a intensificat prezenţa vălătucilor, mai ales
ovoidali, de dimensiuni mari, unii întregi. Sub ei (pe vatră) se aflau bucăţi mai mari de
cărbune. La această adâncime se afla şi jumătatea inferioară a unei oale, aşezată cu fundul
în sus. Mai mulţi vălătuci au căzut în faţa gurii de alimentare, peste un strat de cărbune şi
cenuşă (Gr = 2-3 cm), acoperiţi apoi cu lut galben, căzut din partea frontală a blocului.
Posibil ca prăbuşirea boltei cuptorului ori chiar a pereţilor, mai ales în zona de
contact cu gura de alimentare, să fi determinat abandonarea lui, după care a fost umplut în
maniera descrisă. În continuare, blocul de lut a fost înălţat printr-un strat de pământ
cenuşiu-gălbui (gros de 16 cm), care acoperă cuptorul. Peste acest strat, uşor adâncită în
blocul de lut astfel supraânălţat, a fost amenajată o nouă vatră (pl. XXXIV/profilul A-A 1;
pl. LIV/1). Groasă de 2 cm în medie, sub ea pământul era ars la brun-cărămiziu pe o
grosime identică. Deteriorându-se, peste această vatră a fost întins un nou strat de lutuială,
cu grosime identică. Ambele vetre au formă relativ circulară ( D = 56 cm), depăşind spre
colţul nord-vestic suprafaţa vetrei cuptorului iniţial. De la adâncimea identificării (-60 cm)
se ridicau pe blocul de lut, pe o înălţime maximă de 18 cm, lipitură arsă şi fragmente de
vălătuci. Deşi nu au apărut fragmente sigure de boltă, posil:-ilitatea ca cele două vetre să fi
aparţinut unui cuptor de lut semisferic nu poate fi exclusă, mai ales că cea de-a doua avea
marginea vestică ridicată, asemenea peretelui unui cuptor, incomplet păstrat.
Situaţia stratigrafică surprinsă în interiorul locuinţei (pl. XXXIV, profilul B-B 1; pl.
LIV/2) indică utilizarea ei pe parcursul a două etape. În cea dintâi, nivelul interior de
călcare se afla la -150 cm (măsurat pe martorul dintre suprafeţele 6N 6B, intrând în calcul
şi pământul aruncat din şanţ; în raport cu nivelul de călcare al aşezării groapa locuinţei
trebuie să fi avut o adâncime de cea. 100 cm). La un moment dat, groapa locuinţei a fost
parţial prăbuşite.
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umplută

pe o adâncime medie de 30 cm cu un strat de pământ cenuşiu (aproape uniform, în
amestecat cu lut galben), identic stratului cu care a fost supraânălţat blocul de
lut. Peste acesta a fost întins un strat de lut galben (20/30 cm grosime), a cărei linie
superioară marca nivelul de călcare în locuinţa astfel refăcută şi care a păstrat acelaşi plan.
Majoritatea materialelor a apărut în umplutura primului cuptor şi în stratul de
pământ cenuşiu (nr. 6 pe profilul B-B 1). Pe ultimul nivel de călcare (mai recent) din
interiorul locuinţei au fost găsite doar câteva cioburi, în apropierea colţului nord-vestic al
blocului de lut. Intervine întrebarea dacă stratul de pământ cenuşiu se datorează unei
umpleri premeditate a gropii ori s-a constituit în timp ( în cazul unei prime abandonări a
locuinţei). Faptul că acest strat este foarte uniform şi coincide cu cel care suprapune blocul
de lut sugerează mai degrabă premeditarea, situaţie ce se putea produce după dezafectarea
primului cuptor. În caz contrar, ar trebui să acceptăm ipoteza reutilizării locuinţei după un
interval de timp nu foarte mare; pentru a se obţine o podea mai sigură putea fi întins acum
stratul de lut. Material sub nr. inv. 35.845-35.930; 35.984-35.988.
Ceramicd:
- Pl. XXXVIl: fragmente din partea superioară a unui castron (?); pastă grosieră,
relativ compactă, conţine cioburi pisate; culoare cenuşie, miez negru; zona locuinţei
(suprafaţa 6b, -60170 cm).
-Pl. XX.XV/2: fragmente din partea superioară a unui vas; aceeaşi pastă, conţine
macroprundiş; culoare cenuşie, pete negre; din stratul nr. 6 (-100/110 cm).
- Pl. :XXXV/3: fragment din jumătatea superioară a unei oale; aceeaşi pastă,
conţine nisip şi cioburi pisate; culoare brună, angobă; din cuptorul nr. l.
-Pl. :XXXV/4: fragment margine tăviţă (?); aceeaşi pastă, conţine cioburi pisate;
culoare cărămizie, pete cenuşii; din "cuptorul" nr. 2.
- Pl. XXXV/5: fragment margine tăviţă (?); pastă grosi eră, inconsistentă, conţine
cioburi pisate; culoare cărămizie; din stratul nr. 4, în faţa blocului de lut.
-Pl. :XYJCV/6: oală întregibilă; aceeaşi pastă; culoare cărămizie, ardere secundară;
din cuptorul nr. 1.
- Pl. XXXVIII: fragment din marginea unui vas mare; pastă grosieră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare cărămiziu-gălbuie; din stratul nr. 6, lângă blocul
de lut.
- Pl. XXXVI/2: fragment din partea superioară a unui vas mare; aceeaşi pastă,
conţine microprundiş; culoare cărămizie, miez negru; din cuptorul nr. l (porţiunea gurii de
alimentare).
-Pl. :XXXVI/3: fragment din partea superioară a unui vas; aceeaşi pastă şi culoare;
din stratul nr. 6, pe podea.
- Pl. :XXXVI/4: fragment din partea superioară a unui vas; pastă grosieră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare cărămiziu-gălbuie; din stratul nr. 4.
- Pl. XX.XVI/5: fragment fund; aceeaşi pastă, cu degresant nesesizabil; culoare
cărămizie, ardere secundară; acelaşi context.
- Pl. XXXVI/6: fragment fund; aceeaşi pastă, conţine cioburi pisate; culoare
cafenie; din stratul nr. 4 (-65170 cm).
- Pl. :X:X:XVI/7: fragment din partea superioară a unei oale; pastă ceva mai fină,
relatiy compactă, conţine nisip; culoare cafenie, miez negru; acelaşi context.
- Pl. :X:XXVI/8: fund vas; pastă grosieră, relativ compactă, conţine cioburi pisate;
culoare cafenie, ardere secundară; din cuptorul nr. l; DF= l 0,3 cm.
- Pl. :X:X:XVI/9: fragment fund; aceeaşi pastă şi culoare; din stratul nr. 4; DF=l2
mică măsură
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-Pl. XX:X:VI/10: fragment fund; aceleaşi pastă, culoare şi context; DFP=19 cm.
- Pl. XXXVI/Il: fragmente din partea inferioară a unui vas mare; pastă grosieră,
inconsistentă, conţine macroprundiş; culoare cenuşie, miez negru, ardere secundară;
umplutură (-60 cm); DF=l8 cm.
număr total (probabil) de vase
(stratul nr. 6 si cuotorul nr.l ): 6
pasta
nisip/cioburi pisate
cioburi pisate
1 (16,66%)
2 (33,33%)

vase mari: 2 (33,33%)
4 (66,66%)
oale:
microorundis
1 (16,66%)

macroorundiş

2 (33,33%)

vase mari: 1 (20%); oale: 2 (40%)
,....1!:::::..:::.:::::..:....::::..:__.:....:t.:._..;:..:.==:........:..::.;...=:~----=tă~vite (?):

Văldtuci şi

relativ

2 (40%)

"pâinisoare" din lut ars (modelare cu mâna, lut nativ,

pastă semifină,

compactă}:

- Pl. XXXVII/]: "pâinişoară", tipul III/1; culoare brun-cărămizie; din cuptorul nr.
1; Dm,=I0,5 cm; Grm,=5,2 cm.
-Pl. XXXVII/2: "pâinişoară", tipul III/1; culoare cărămizie, ardere secundară pe o
parte; de pe vatra cuptorului nr. 1; 0 01,=8,7 cm; Grrn,=3,9 cm.
- Pl. XXXVIII3: "pâinişoară", tipul 11111; aceeaşi culoare; pe podea, în faţa
cuptorului nr. 1; Dm,=9,8 cm; Grm,=4,5 cm.
- Pl. XXXVII/4: "pâinişoară", tipul III/1; culoare cafenie, ardere secundară pe o
parte; din cuptorul nr. 1; Dm,=9,2 cm; Gr01,=3,5 cm.
-Pl. XXXVII/5: "pâinişoară", tipul III/3, culoare cărămizie; acelaşi context; DITUI=9
cm; Grm,=4 cm.
- Pl. XXXVII/6: "pâinişoară", tipul III/1; aceeaşi culoare şi acelaşi context;
Dm,=IO cm; Grm,=4,1 cm.
-Pl. XX:XVII/7: "pâinişoară", tipul IIII1; culoare brună; acelaşi context; DITUI=IO
cm; Grmx=4,4 cm.
- Pl. XXXVIII8: "pâinişoară", tipul IIII1; culoare cărămizie, ardere secundară; din
stratul nr. 4 (-60170 cm); Dmx=8,2 cm; Grm,=5 cm.
- Pl. XXXVIII/!: fragment "pâinişoară", tipul 11111; culoare cafenie, ardere
secundară; din cuptorul nr. 1; Dm.=9,7 cm; Grm,=4,5 cm.
- Pl. XXXVIIII2: "Pâinişoară" fragmentară, tipul 11112; aceeaşi culoare, ardere
secundară; acelaşi context; Dmx =7 ,8 cm.
- Pl. XX:X:VIIII3: fragment "pâinişoară", tipul 11111; culoare cafenie; acelaşi
context; Dm.=9,7 cm; Grm,=4,8 cm.
-Pl. XXXVIIII4: "pâinişoară" (?),tipul Vll/3; culoare cărămizie; stratul nr. 4 (60170 cm); 1=14,3 cm; 1=6,5 cm; Gr=5,4 cm.
-Pl. XXXVIIII5: vălătuc (?),tipul 113; culoare brun-cenuşie, ardere secundară; din
cuptorul nr. 1; 1= Il ,3 cm; Grm, =8,5 cm.
-Pl. XXXVIIII6: fragment capăt vălătuc, tipul III (?);culoare cărămizie; stratul nr.
4 (-65170 cm).
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- Pl. XXXVIII/7: "pâinişoară" (?), tipul VW1; culoare cafenie, ardere secundară;
stratul nr. 4 (-60 cm).
-Pl. XXXVIW8: fragment vălătuc, tipul Il1 (?); culoare cărămizie; cuptorul nr. 1
(porţiunea gurii de alimentare); linii neregulate(?) incizate în pasta moale.
-Pl. XXXIX/1: vălătuc, tipul Il3; culoare cărămizie; de pe vatra cuptorului nr. 1;
1=14,4 cm; Gr""'=7,4 cm.
- Pl. XXXIX/2: vălătuc (?), tipul 113; culoare cărămizie, ardere secundară; din
cuptorul nr. 1 (gura de alimentare); LP=l3 cm; Grrm=8 cm.
-Pl. XXXIX/3: piesă identică; culoare cafenie, ardere secundară; din cuptorul nr.
1; 1=12,5 cm; Gr""'=8,7 cm.
-Pl. XXXIX/4: capăt vălătuc, tipul III; culoare căramizie, miez cenuşiu; pe podea,
în faţa cuptorului nr. 1.
-Pl. XXXIX/5: capăt vălătuc, tipul Il1; culoare cărămizie; din cuptorul nr. 1.
- Pl. X:U1: vălătuc (?), tipul Il3; culoare brună, ardere secundară; pe vatra
cuptorului nr. 1; 1=13 cm; Gr""'=7,8 cm.
-Pl. XL/2: ''pâinişoară" (?), tipul VIII3; culoare cărămizie, ardere secundară; din
cuptorul nr. 1; 1=13,3 cm; Gr""'=7,8 cm.
- Pl. XU4: fragment vă1ătuc, tipul III; culoare cărămizie; lângă cuptor, stratul nr. 4
(-60 cm); Gr""'=8,7 cm.
-Pl. XU5: fragment vălătuc, tipul I11; aceeaşi culoare; din cuptorul nr.l; Gr~m=7,8
cm.
- Pl. XLIII: fragment vălătuc, tipul Il1; culoare cărămizie, ardere secundară;
acelaşi context; Grrm=10,6 cm.
- Pl. XLII2: vălătuc, tipul III; aceeaşi culoare, ardere secundară; acelaşi context;
1=20 cm; Gr""'=10,3 cm.
-Pl. XLII3: fragment vălătuc, tipul 111; culoare brun-cărămizie, ardere secundară;
acelaşi context.
- Pl. XLII4: fragment vălătuc, tipul Il2; aceeaşi culoare; stratul nr. 4 (-70 cm);
Grmx=6.2 cm.
- Pl. XLII5: fragment vălătuc, tipul Il2; aceeaşi culoare şi din acelaşi context;
Gr..,.=6,7 cm.
- Pl. XLW1 : fragment vălătuc, tipul Il1; culoare cărămizie; din cuptorul nr. 1; linii
ondulate, incizate în pasta moale; Gr""=9,2 cm.
- Pl. XLII2: fragment vălătuc, tipul Il1; culoare brun-cărămizie, ardere secundară;
acelaşi context.
- Pl. XLIWI: fragment vălătuc, tipul Il2; culoare cărămizie; din acelaşi context;
1""'=10 cm; Gr""'=7,2 cm.
-Pl. XLIW2: fragment vălătuc, tipul Il1; aceeaşi culoare; lângă cuptor, stratul nr. 4
(-60 cm); ~=10; Gr""'=7,2 cm.
- Pl. XLIIII3: fragment vălătuc, tipul III; aceeaşi culoare şi din acelaşi context;
Gr""'=6,5 cm.
- Pl. XLIIII4: fragment vălătuc, tipul Il1 (?); culoare brun-cărămizie; linii
intersectate, trasate în pasta crudă; din cuptorul nr. 1.
- Pl. XLIIII5: fragment vălătuc, tipul Il1; culoare cărămizie; acelaşi context;
Gr""'=8,7 cm.
-Pl. XLIW6: fragment vălătuc, tipul III; aceeaşi culoare; acelaşi context; Grmx=7,8
cm.
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tota.1Piese detennma b'l
1 e: 38
o

tipul
1/1
16
(42,10%)

1/2
3
(7,90%)

1/3
5
(13%)

11111
9 (23,70%)

111/2
1 (2,63%)

III/3

1
(2,63%)

Vll/1
2
(5,27%)

VIII3

1
(2,63%)

- Piesa de lut, probabil de fonnă cilindrică, cu laturile mai scurte arcuite (găsită la
100 cm N-E faţă de blocul de lut şi -60 cm; DP al bazei = 13,5 cm (pl. XU3). Pastă fără
degresant, bine arsă (culoare cărămizie); pe suprafaţa plată ardere secundară puternică
(culoare cenuşie).
-Catarama de fier (la 80 cm S-E faţă de colţul sud-estic al blocului de lut, -65 cm;
L = 2 cm; 1 = 1,6 cm; pl. XL VIV3). Verigă semicirculară în secţiune, spin uşor îngroşat spre
capăt. Legătura cu L. 17 nu este certă, deoarece ar putea aparţine gropii nr. 82, mai târzie.
-Cui din bronz (pe lipitura arsă din zona cuptoruluilvetrei nr. 2, la -50 cm; L = 1,8
cm; pl. XL VIV4). Patină verde. Legătura cu cuptorul nr. 2 rămâne totuşi incertă, datorită
adâncimii la care a fost descoperit.
- Veriga spiralică din bronz (inel ?) (în apropierea blocului de lut, Ia -65 cm; pl.
XL VIV2). Confecţionată din tablă de bronz, secţiune semicirculară.
- Canin de câine, perforat, utilizat ca pandantiv ( în apropierea blocului de lut, la 65170 cm; pl. XL VIV5).
- Fragment dintr-un ac de bronz (jumătatea nordică a locuinţei, pe podea; L = 7,4
cm; pl. XLVJI/7). Foarte probabil din epoca bronzului, antrenat în stratul nr. 6.

material osteologie (cuptorul nr. 1) (detenninări efectuate de Al. Gudea)
vârsta
nr. probabil
observatii
specia
nr.
indivizi
fragmente
maturi
sigur 2 mistreţi; domină fragmente de
minimum 6
suine
17
extremităti arse (picioare, degete)
18
ovine
minimum 1
galinacee
3
material osteologie (cuptorul nr. 2)
nr. probabil indivizi
nr. fragmente
specia
probabil 1
iepure
3
bovine
2

observaţii

3 fragmente suine la nord de cuptor

Complexul nr. 18 ( 1995; suprafeţele 5 şi 12; pl. XLIV)
Contur identificat la -50 cm. Fonnă ovală (dimensiuni pe axe 246 X 186 cm). Se
adânceşte până la -120 cm, rezultând o adâncime minimă a gropii (în raport cu nivelul de
călcare al aşezării) de cea. 70/80 cm. Fundul era perfect orizontal; probabil că pereţii au fost
săpaţi în trepte uşoare. Pe marginea nord-estică au fost identificate două cuptoare scobite în
perete, ambele cu fonnă ovală în plan (pl. XLIV).
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Cuptorul nr. 1 are diametrele pe axe de 118 X 88 cm, iar cuptorul nr. 2 de 108 X
88 cm. Vatra cuptorului nr. 1 se afla cu 20 cm mai sus faţă de nivelul de călcare din
interiorul complexului, iar vatra cuptorului nr. 2 cu 32 cm. Mai bine s-a păstrat marginea
estică a cuptorului nr. 1, în unele porţiuni pereţii având înălţimea de 30 cm. Grosimea
vetrelor şi a pereţilor este de 2-4 cm, sub lipitură pământul fiind ars cam pe aceeaşi
grosime. Vetrele s-au conservat excelent (culoare cenuşiu-alburie pe suprafaţa pe care a ars
focul), pereţii, împreună cu fragmente de boltă, fiind prăbuşiţi în bună parte în interiorul
cuptoarelor. Pe vetre se afla un strat subţire de cărbune şi cenuşă (1-2 cm grosime). Al!i.turi
de lipitură arsă, în general prost păstrată, în umplutura celor două cuptoare au apărut puţine
fragmente ceramice mărunte (preistorice majoritatea, unele din epoca romană), fragmente
rulate de oase de animale, cărbune. În faţa celor două cuptoare era împrăştiat un strat gros
de 5-10 cm de cărbune, cenuşă şi pământ ars (remarc chiar bucăţi mai mari de lemn
carbonizat).
În umplutura complexului (foarte probabil o construcţie de tipul anexelor
gospodăreşti, cu un acoperiş uşor) au apărut sporadic mici fragmente ceramice preistorice,
Latene sau din epoca romană. Trei fragmente din marginea unor oale lucrate cu mâna,
identice prin conformaţie şi factură ceramicii găsită în locuinţele slave timpurii, asigură
datarea construcţiei. Material la nr. inv. 36003; 36020-36022.
Ceramicti:
- Pl. XLIVIl: fragment din jumătatea superioară a unei oale; pastă grosi eră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare cârâmizie, mi~z cenuşiu, angobă; pe fundul
gropii.
- Pl. XLIV/2: fragment din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cenuşie, miez gălbui; în umplutură, la -50 cm.
- Pl. XLIV /3: fragment din partea superioară a unei oale; aceeaşi pastă; culoare
cenuşie, miez cafeniu; în umplutură, la -80/90 cm.
Groapa nr. 2 (1995; suprafaţa 8, caroull4/B,C; pl.XLV/4)
Delimitată deja Ia -35/40 cm (umplutură din pământ negru-cenuşiu, tasat). Contur
oval în zona gurii. Dimensiuni pe axe: 190 X 120 cm. În jumătatea inferioară pereţii au fost
scobiţi în lutul galben, fundul este albiat. Adâncime maximă (de Ia nivelul identificării): 74
cm. Deoarece a străpuns o locuinţă de suprafaţă din epoca bronzului (aceasta determinabilă
prin cantitatea foarte mare de ceramică), în umplutura complexului au apărut multe cioburi
preistorice, îndeosebi în apropierea pereţilor. Au fost găsite însă şi câteva fragmente de
margini lucrate cu mâna, aparţinând, foarte probabil, unor oale slave timpurii (pl.
XLV/2,3). De asemenea, au apărut multe oase de animal, însă este la fel de probabil că şi
acestea au fost antrenate din complexul preistoric menţionat deja. Forma gropii ar putea
indica destinaţia ei, anume aceea de a fi servit la scoaterea lutului. Cel mai probabil, poate
fi datată, pe baza fragmentelor ceramice amintite, în sec. 6, rarâ a exclude însă posibilitatea
ca groapa să aparţină următorului orizont al locuirii (sec. 7).
Groapa nr. 25 (1995; suprafeţele 9-10; pl. XLVI/1; pl. L/3)
Delimitată la -50 cm. Formă ovală în plan (128 X 104 cm pe axe). Adâncime
maximă de la nivelul identificării: 54 cm. Pereţi aproape verticali, fund albiat. Umplutură:
pământ negru-cenuşiu, afănat. Au fost găsite fragmente ceramice mărunte,exclusiv din oale
lucrate cu mâna, un obiect de fier, puţine pietre de stâncă (unele arse), oase de animal,
cărbune, cenuşă, lipitură arsă; remarc prezenţa relativ frecventă a bucăţilor de vălătuci.
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groapă menajeră.

Inventar

Ceramict'l:

- Pl. XLVl/2: fragment tăvi ţă; pastă grosi eră, relativ compactă, conţine cioburi
pisate; culoare cafenie, ardere secundară puternică.
-Pl. XLVI/3: fragment fund vas; aceeaşi pastă, culoare cenuşie, ardere secundară.
- Pl. XL Vl/4: fragment margine oală; pastă grosi eră, inconsistentă; culoare ne~grăcenuşie; DGP=l3,8 cm.
- Pl. XL Vl/5: fragment din partea superioară a unei oale; pastă grosi eră, relativ
compactă, conţine cioburi pisate; culoare cărămizie, miez negru; DGP=l5,9 cm.
- Obiect din fier (daltă pentru prelucrarea lemnului, călcâi de lance?). L = 8 cm;
Gr = 0,2/0,3 cm. Puternic corodată (pl. XL VII/6).
Material osteolof(ic (determinare efectuată de Alex. Gudea).
nr. probabil
vîrsta
specia
nr.

bovine
ovi-caprine
sui ne

fragmente
21
13
5

pasăre

2

indivizi
minimum 5

adultă

2

observaţii

talie medie
2 exemplare căprior, talie medie
1 exemplar mistreţ, probabil 1
exemplar domestic, talie mică

Groapa nr. 28 (1995; suprafaţa 9; pl. XLVI/6)
Identificată la -45 cm. Formă ovală în plan (dimensiuni pe axe: 90 X 72 cm). Se
adânceşte în stratul din epoca bronzului şi în steril până la -74 cm, îngustându-se spre fund.
Umplutură: pământ negru-cenuşiu; bucăţi mărunte de lipitură arsă, fragmente mici de oase
de animal, fragmente ceramice mărunte, rulate (majoritatea din epoca romană). Câteva
dintre cioburile lucrate cu mâna par să fie medievale timpurii. Remarc un fragment din
peretele unei oale (pastă grosieră, relativ compactă, amestecată cu cioburi pisate, miez
cenuşiu, la suprafaţă culoare brună), pe care au fost trasate în pasta moale câteva linii (pl.
XLVI/7; nr. inv. 36041).
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Die fruhslawische Siedlung von Lazuri- "Lubi tag", Kreis Satu Mare (die
Forschungen der Jahre 1977, 1993-1995). Beitrăge zum Kennen der 6.7. Jh. im oberen Theiss - Gebiet

archăologischen

(Zusammenfassung)
Die Ortschaft Lazuri (Kr. Satu Mare) hejindet sich nărdlich vom Unter/auf des Flusses
Someş, in der unmittelbaren Năhe der rumănisch-ungarischen Grenze. in einem Gebiet das
der Someşer Ehene angehărt. Diese Ehene hat im Westen eine direkte Verhindung mit der
Theiss-Ehene. West/ich und siidwestlich davon lag friiher der Ecedea Sumpf - vom
Unterlauf des Flusses Crasna durchquert - , ei nes der ausgedehntesten siimpjigen Gehiete
aus der ganzen Theiss-Ehene.
In den Jahren 1977-1988 durchfohrte hier Gh. Lazin vom Museum aus Satu Mare
(Sathmar) Sondierungsgrahungen. Er eJforsclzte damals auch eine friihslawische Wohnung
(Nr. la). Seit dem Jahr 1993 wurden die Grabzmgen wieder aufgenommen, im wesentlichen
durch die Zusammenarbeit zwischen dem Museum aus Satu Mare und dem Institutut for
Archăologie und Kunstgeschichte aus C/uj-Napoca (Klausenburg).
Die Ohjekte hestehen aus Siedlungen der Bronze- und der Hallstattzeit, ebenfalls
der Horizonte C und D der Latenezeit, rămischen Kaiserzeit und der 6.-7. und 9.-1 O.
Jahrhunderte. In der Mehrheit der bisher ausgegrahenen Flăche giht es keine distinkte
Kulturschichten, die ausschlieftlich einer Periode zuzusclzreihen wăren, mit der Ausnahme
der Bronzezeit. Im Fali der friihslawischen Siedlung kann man manchma/ eine wenig
deut/iche Kulturschicht in der unmittelbaren Năhe der Ohjekte hemerken. Senkrecht kann
man diese Wohnungen manchma/ sogar am unteren Niveau der Ackerung wahrnehmen, ihr
GrundrijJ kann man aher deutlich in der Kulturschicht, oherha/h der archăologisch steri/en
Schicht, umgrenzen.
Die Bemerkungen hinsichtliclz der inneren Topographie der Sied/ung kănnen zur
Zeit nur vor/ăujig sein, aher die in den Jahren 1993-1995 erforschten Ohjekte weisen eine
gewisse Tendenz auf Sie hejinden sich entlmzg eines ova/en Umfangs. der eine unhewohnte
Flăche, wo jedwe/che Einrichtung fehlt, ahgrenzt (Ahh. 1). Die Wohnungen sind, mit
unbedeutenden Ablenkungen, naclz den Himmelsrichtungen orientiert, eine gewăhnliche
Situation in den friihslawischen Siedlungen.
Die Hăuser die wir hier studieren lzaben alte eine quasi-quadratische Form. die
Unterschiede ::wischen den Seiten si/1(/ sehr klein. Die durchschnittliche Lănge der Seiten
hetrăgt 370 cm. was eine Flăche von /3,50 qm ergiht. Es gibt aher auch Ausnahmen, das
https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Aşezarea slavă

timpurie de la Lazuri

197

Haus Nr. 17 hat eine Flăche von ungefohr 21 qm (Taf XXXIV). Die Hăuser sind teilweise
in der Erde vertieft, zwischen 40-100 cm vom Bodenniveau der Siedlung. Der FujJboden
wurde auf den archăologisch sterilen Boden angelegt, und war zuerst festgestampft. In
jedem Haus sind die Spuren der Fundamentbalken erhalten geblieben, wenn auch nicht
iibera/1 entlang des ganzen Umfangs. Bisher wurden keine solche vertiefte Wohnungen
ohne Eckpfeiler gefunden, d.h. in der Technik der iibereinander liegenden Balken gebauten
Wănde. Die Pfah/locher gibt es nicht nur an den vier Ecken, sondern manchmal auch in der
Mitte der Seiten. In Lazuri gibt es in diesen F ăllen je zwei diinnere Pfohle, die symmetrisch
und gewohnlicherweise weiter nach innen von den Wănden standen. Die Hăuser mit Eckund zwei mittleren Pfeilern aufjeder Achse (im Inneren des Hauses) sind se/ten bei den os tund mitteleuropăischen Slawen. Dieser Haustyp verbreitete sich erst im 8. Jh. Fiir die
Siedlungen von Brezno und Dessau-Mosigkau erklărte m;1n diese Situation durch einen
moglichen Einjluss der germanischen Hăuser mit rechteckigem GrundrijJ (Donat 1980, S.
64).
Den Eingang kann man besser beim Haus Nr. 1 prăzisieren (Taf VII). In der
siidwestlichen Ecke, die dem Ofen diagonal gegeniiber liegt, gab es 66 cm weiter einen
zweiten Pfeiler (wahrscheinlich mit einem rechteckigen profil), dessen Anwesenheit man
nur in Verbindung mit einer Tiir erklăren kann. Ein ăhnliches System stellten wir im Haus
nr. 14 fest.
Wir haben die Ofen ausfiihrlich erforscht. Diese befanden sich immer in einer der
Ecken der westlichen ader nordlichen Seite. Es gab zwei Arten van Ofen. Der Typ I war ein
in einem Tonblock ausgehohlter Ofen. Der Tonblock war eine ungegrabene Stelle in einer
Ecke des Hauses. Eine erste Variante (A) hat einen rechteckigen GrundrijJ ader ăhnelt
einem verlăngerten Hufeisen. Die zweite Variante (B) hat einen birnenformigen GrundrijJ
und die gleiche Form im senkrechten Schnitt. Oberhalb des Tonblocks und im Inneren
dieser Ofen fanden wir ganze Stiicke ader Fragmente van den sogenannten tonernen
"Brotchen" und van Tonklumpen. In anderen Arbeit habe ich mich auf die urspriingliche
Form dieser Ofen und die măg/iche Funktion der obengenannten Funde bezogen (Stanciu
1998). Der Typ II sind die in einer der Hauswănde ausgehălten Ofen mit halbkuge/iger
Form. Man konnte die Assoziierung der zwei Ofentypen innerhalb des se/ben Objektes
feststellen. Die Abbildung 2 zeigt ein direktes Verhăltnis zwischen der Flăche des Hauses
und die des Tonblocks (Ofen ersten Types).
Die in Tonblocken ausgehohlten Ofen erscheinen im Nordwesten Rumiiniens nicht
mit Ofen aus Stein in der se/ben Siedlung zusammen; auch sonst ist eine solche Situation
sehr Se/ten. Ich hin geneigt jenen Autoren Recht zu geben, die glauben dajJ, die
Verwendung eines ader des anderen Ofentypes von der Anwesenheit, bzw. Abwesenheit der
Steine in der betreffenden Regi011 bestimmt wurde. Was die Ofen vom Typ II anbelangt,
man hat manchmal vermutet dajJ sie in den Wiinden der verlassenen Hăuser eingerichtet
worden waren (Gavrituchin 1993, S. 107; Tentiuc 1994, S. 261). Ich schliesse nicht aus dajJ
dies auch der Fali des Ofens Nr. 2 vom Haus li aus Lazuri sein konnte. In der Fiii/ung des
Hauses konnten wir zwei durch eine unterbrochene Brandschicht getrennte Niveaus sehen
(Taf XXI, Profite B-B 1 und C-C 1). Wen in der letzten Phase des Hauses 17 auf dem
Tonblock ein Ofen und keine einfache Feuerstelle gebaut wurde, so wie es die erhobenen
Rănder des Lehmverputzes andeuten, dann haben wir mit einem dritten halbkugelformigen
Ofen zu tun, dessen Gewolbe wahrscheinlich auf einer Rutenschalung gebaut war (Taf
XXXIV, Profil A-AJ. Im Fali der Hăuser 14 und 17 stellten wir die Wiederherstellung der
urspriinglichen Feuerstelle des Ofensfest. Die Situation des Hauses 17 ist sehr interessant,
da es sicher in zwei Etappen benutzt wurde. Um eine Zeit ist der urspriingliche Ofen (im
Tonblock ausgehohlt) zusammengehrochen, wahrscheinlich sogar der Tonblock. Es ist
moglich dajJ, zu diesem Zeitpunkt auch Probleme in der Struktur der Wănde entstanden
sind, da in die Wohngrube und auj" den Tonblock eine Erdschicht angelegt wurde.
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Obendrauf hat man dann eine diinnere Lehmschicht, deren obere Linie den Fuftboden
markierte, angelegt (Taf XXXIV. Profile A-A 1 und B-B J.
Die meisten Tonblockofen fand man an der unteren Donau, bzw. in Mittel- und
Westmuntenien (Grofte Wa/achei) (z.B. Dolinescu-Ferche 1995). Eine andere Gruppe liegt
ungefohr zwischen den Fliissen San und Gorany und an der Oberweichsel (eine Karte die
man auch mit anderen Funden ergănzen kann, bei Gavrituchin 1993, Abb. 6, S. 108-109).
Eine weitere Gruppe scheint an der Obertheiss existiert zu haben (ausser Lazuri gibt es so
einen Ofen in einem unpublizierten Haus aus Culciu Mare, Kr. Satu Mare und in einer
ebenfalls unpublizierten Siedlung aus Kisvarda, in Nordostungarn).
Die friihesten den Slawen zugeschriebenen Funde sind diejenigen aus dem
Nordareal der Prag-Kultur, die in die zweite Hălfte des 5. Jh. - Anfang des 6. Jh. datiert
werden. Es ist wahrscheinlicher daft dieser Ofentyp seinen Ursprung hier, am Rande des
spăt-Tscherneachow Umfeldes, hat. Die Tonofen scheinen als Zah/ und Varietăt mehr in
den Hăusern der Tschernjachow-Kultur anwesend zu sein, obwohl sie auch hier ziemlich
se/ten sind. Man kennt innerhalb dieser Kultur Ofen die in den Wănden eingerichtet waren,
ova/e Ofen auf dem Fuftboden in Oberflăchenwohnungen, Tonăfen mit Steingewo/be (?) am
Fuftbodenniveau in vertieften Wohnungen und sogar Tonb/ockofen mit ovaler oder
hufeisenformiger Feuerste/le und die oberen Wănde und das Gewolbe wahrscheinlich aus
Tonklumpen oder jedenfa/ls aus Tonstiicken (Baran, Vakulenko 1990, S. 115-118). Einzelne
Vorgiinger dieser Ofen konnten auch auf dem Gebiet Rumiiniens, siidlich von den
Karpaten, existiert haben (manchmal hat man auf ihren dakischen ursprung hingewiesen),
aber in den meisten Fiillen kahn man ihre urspriingliche Datierung in Frage ste//en. Im
Gebiet der Obertheiss gibt es aber keine sichere Vorgiinger for diese Ofen, so wie auchfor
diejenigen aus Stein. Die typische Feuereinrichtung for die Latene- und Romerzeit war die
Feuerstelle, obzwar man auch einfC'che halbkugelige Hausha/tstonofen kennt. Die waren
wahrscheinlich ofter in der Romerzeit, erscheinen aber a/s ăufter/iche Anhiinge der
Wohnung. Die Hiiuser der 5.-6. Jh. von Biharea (Nordwestrumănien), unmitte/bar vor den
Slawen a/so, hatten offene Feuerstellen (Dumitraşcu 1994, S. 167-169).
Es scheint, wenigstens theoretisch, daft im Nordareal der Prag-Kultur (PragKortschak) und an der unteren Donau unterschiedliche Ursprungszentren for diese Ofen
existierten. Trotzdem gibt es zwischen den Funden der zwei Gebiete geniigend
Verbindungse/emente (Aspekte der Hiiuser, die Anwesenheit der Tonk/umpen und der
tonernen "Brotchen ", die handgearbeitete Keramik und die Brandgriiber) so daft es
/ogischer erscheint daft sie der se/ben Bevolkerung angehorten und ihr Ursprungszentrum
war dasjenige wo sie for die 5.-6. Jh. am friihesten be/egt sind. Die iiltesten Ojen dieses
Typs aus dem Nordareal der Prag Kultur wurden in die zweite Hiilfte des 5. jh. oder am
Ende des 5. und am Anfang des năchsten Jahrhundert datiert. Um diese Zeit waren so/che
Ofen in den Hiiusern aus dem Siidkarpatischen Gebiet Rumiiniens (mit einigen unsicheren
Ausnahmen) nicht gewohnlich.
Einen besonderen Zweck im Vergleich zu den eigentlichen Wohnhiiuser muft das
Objekt 18 gehabt haben. Es handelt sich um eine ovale Grube aus welcher zwei in der
nordlichen Wand ausgehohlten Ofen bedient waren (Taf XLIV). Es ist moglich daft es hier
auch ein Dach gegeben hat, obwohl wir keine sicheren Pfahllăcher identifiziert haben. Eine
perfekte Analogie im Nordwesten Rumăniens gibt es in der Siedlung von Panic, wo es aber
nur einen einzigen Ofen gibt (Matei 1993, S. 325; Abb. 1, S. 326). Die zwei Objekte
unterscheiden sich deut/ich von den Wohnungen der beiden Siedlungen. Ich kenne keine
sicheren zeitg/eichen Analogien an der Obertheiss, ab-.:r es gibt gute Paralellen in
Siidostsiebenbiirgen und, vor a/lem, siidlich von den Karpaten wo sie, in den meisten
Fiillen, a/s sichere Keramikăfen interpretieri wurden.
Eine besondere Aufmerksamkeit habe ich der Keramik gewidmet, eine Fundart die
die kulturel/-chrono/ogische Einstufung der Objekte aus Lazuri unterstiitzt. Leider geben
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die bisherigen typologisch-chronologischen Schemata keine sicheren Ergebnisse, so wie
das genauere Anfangsdatum der Herstellung von Keramik auf der langsam rotierenden
Topferscheibe im friihslawischen Mi/ieu an der mittlerP.'l Donau und der Obertheiss
diskutabel bleibt. Mit einer einzigen klaren Ausnahme (Taf J//5) wurden die Gefdsse mit
der Hand verfertigt. Der Groflteil von ihnen waren schwach gebrannt und nachliissig, aus
einem mit zerstojJenen Scherben oder Schamott vermischten Ton geformt (Abb. 3). Was ihre
Form anbelangt, entsprechen sie dem Material das typisch for das friihslawische Mi/ieu ist.
Es herrscht der Topf mit dem maximalen Durchmesser im oberen Teil und zylindrischer
Miindung vor, ei ne form die als repriisentativ for die friihslawische Keramik gesehen wird
(der Typ Prag oder Prag-Kortschak). Fur die typologische Einstufung habe ich das System
von G. Fusek verwendet- im Fali der slowakischen Funde- separat for die ganzen Gefdsse
und die Fragmente aus dem Oberteil der Gefli.sse. Jch habe genau die Markierung die
dieser Autor verwendet, inklusivefor die abgegrenzten Typen und Varianten, benutzt. Ohne
Ausnahme kann man die Funde aus Lazuri in die for die s/owakische Keramik Typologie
einstufen.
In den meisten Fiillen haben wir mit Topfen zu tun, die "Schiisseln" erscheinen in
Lazuri nur sporadisch. Es ist noch unsicher ob wir von einer dritten Form sprechen
kOnnen, niimlich die kreisformigen Tabletts ("tănerne Teller"), weil sie entweder a/s sehr
kleine Fragmente gefunden wurden oder, wie im Haus 1a, wo die Scherben deut/ich sind,
die Verbindung mit dem Objekt unsicher ist. Nur im Fali vom Haus la war eine rechteckige
Tonp/atte/Tonwanne, wahrschein/ich aberhalb des Ofens, benutzt. Die Ornamente fehlen
fast vollig. In der se/ben Wahnung fanden wir ein paar Fragmente wo auf dem noch
ungebrannten Ton ein schraffierter Rhombus (Taf J/I/3) oder, moglicherweise, ein mit
kreisformigen Stichen gezeichneter Vogelkapf (Taf III/4) gezeichnet wurde. Die Erkliirung
dieser Zeichnungen a/s eigentliche Ornamente ist keinesfal/s sicher. Sie erscheinen
sporadisch und kOnnten, wenigstens in manchen Fii.llen, als symbolische Darstellungen
interpretiert werden. Ein ernstes Argument dafor ist dasjenige dajJ manche der Zeichen in
einer fast identischen Form in mehreren Siedlungen varkammen. Dies konnte auch der Fali
des schraffierten Rhambus sein, der auch in Cucarani (in der Ma/dau) und in Siladice und
Surany in der Slowakei auftaucht.
Die Verwendung der auf der langsam ratierenden Scheibe verfertigten Keramik
bleibt im Fali der 5 Hăuser van Lazuri unsicher. Wir haben einen einzigen Gefo.jJboden
vom Haus 14, aus welchem eine kreisjărmige Vertiefung erscheint (Taf XXIX/8). Andere 13
unveroffentHchten Gefli.sse aus der Siedlung van Panic (Kr. Sălaj) - mehrheitlich Schiisse/n
- weisen auf dem Boden die gleichen Vertieji.mgen. Man gab im al/gemeinen eine
technische Erklărung dafor, d. h. die Benutzung einer mit der Hand betriebenen
Topferscheibe, die eine emparragende Achse hat. ln den meisten Făllen sind aher diese
Vertiefungen kleiner als auf den Funden aus Nardwestrumii.nien. Wenn meine Vermutung
bestii.tigt sein wird, so wurden die Gefăsse mit salchen Zeichen den Anfangszeitpunktfor die
Benutzung einer primitiven Tăpferscheibe im friihslawischen Mi/ieu an der Obertheiss
markieren, mit undekarierten, mit denjenigen mit der Hand veifertigten fast identischen
(als Form und Tonzusammensetzung) Gefossen.
Man kennt mit Sicherheit einen einzigen Tapf der auf einer wahrscheinlich schnell
rotierenden, mit dem FujJ betriebenen Scheibe hergestellt wurde (Taf Il/5). Der Topf
besteht aus einem mit Sand vermischten, gut gebranntem Ton (braune Farbe mit grauen
Flecken). Auf den inneren Wii.nden sieht man nicht die Kanneluren der schnellen Rotation
der Scheibe, sandern eine Art Rillen und Facetten. Das GefojJ hat gute Analogien in
Rumănien, siidlich von den Karpaten, aher auch in Siedlungen aus Siidostsiebenbiirgen.
Das Aussehen seiner inneren Wănde ist das Ergebnis der Verwendung einer ăhnlichen
Topferscheibe wie diejenige aus der III. Phase der Siedlung von Bratei, die ins spăte 7. Jh.
datiert wird.
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Fur die chronologische Einstufung der Keramik habe ich sie meistens mit den
Ergebnissen von G. Fusek, M Parczewski und 1. P. Rusanova verglichen, aher auch andere
Analogien, inklusive aus Rumanien, vor allem wenn sie in Objekten erscheinen sind, die mit
Metallfunden datierbar sind. Jch habe sa fonf Merkmalengruppen festgestellt: sichere
friihe, unsichere friihe, chronologisch neutrale, unsichere spate und sichere spate. Die
Ergebnisse der Beobachtung der Assoziierung der Keramik in Ohjekten konnen nicht sicher
sein, da ich zu wenige Ohjekte zur Verfogung hatte (Ahh. 5). Der ii/teste Horizont konnte
durch diejenigen Wohnungen wo sicher ader unsicher friihe ader chronologisch neutrale
Keramik erscheint, dargestellt sein (Haus Il und Ohjekt 18). Eine andere Assoziierung der
Merkmale kann einen Zwischenhorizont zeigen (Haus 8), der durch das Vorkommen der
unsicher spaten Merkmale gekennzeichnet ist. Das Keramikinventar der Hauser 14, 1 7 und
1a hat sichere spăte Merkmale, aher giht hier auch sic here ader unsichere friihe Elemente.
Leider fanden wir im Haus 17 zu wenig Keramik for Feststel/ung der eventuellen
Unterschiede zwischen den zwei Phasen, aher die Funde aus der Fiii/ung des
urspriinglichen Ofens weisen schon spăte Merkmale auf
Die spătere Datierung des Hauses la kann auch durch die Anwesenheit der
Fragmente ·einer Tonplatte, eventue/1 auch des kreisformigen Tabletts bestatigt, Elemente
die auch in Nordwestrumănien in spăteren Ohjekten, wo es schon auf der Topferscheibe
veifertigte keramik gibt, vorkommen. Ein besonderer Fali ist das Vorkommen der Topfe
vom Typ 1. 1. h Fusek (die ich als reprăsen tativ fiir die friihen Merkmale betrachte) in den
Hiiusern 14 und 17, die in die spiite Phase datiert werden. Die spiiten Elemente im Haus 14
sind: ein unsicheres Fragment eines Tabletts (Taf XXIX/6) und ein Gefiij3hoden, von dem
man nicht sicher sagen kann ob er auf der Scheihe gearbeitet wurde. Wir konnen jedoch
annehmen daj3 die Topfe dieses Types (l.J.b) eine lăngere Zeitspanne benutzt wurden.
Wenn wir die Keramik von Lazuri mit den slowakischen Funden vergleichen und
wenn die von G. Fusek vorgeschlagenen Datierungen der Wirklichkeit nah sind, geht
unsere spiite Etappe der II. slowakischen Phase vor (die letztere wird allgemein in die erste
Hii/fte des 7. Jh. datiert), weil dieser Phase auch Objekte wo dekorierte, auf der Scheibe
veifertigte Keramik vorkommt, zugeschrieben wurden. Beim heutigen Forschungsstand ist
es vorsichtiger zu vermuten daj3, die Etappe wo im slawischen Mi/ieu an der mittleren
Danau die auf der Scheibe gearbeitete Keramik anfongt, ist das Ende des 6. Jh. und die
erste Hii/fte des 7. Jh. Andererseits ist es unlogisch zu vermuten daj3, im Nardwesten
Rumiiniens dieses Phiinomen spăter ereignet ist, da dieses Gebiet eng mit Siebenbiirgen
verbunden war, wa in den 5.-7. Jh. eine fartgeschrittene Keramikproduktion existierte,
inklusive die schnell rotierende Tăpferscheibe. So gesehen, es ist wahrscheinlicher daj3 der
spăte Horizont von Lazuri das Ende des 6. Jh. und die ersten 2.-3. Jahrzehnte des nachsten
Jahrhundert umfaj3t. Demzufolge, kann die Datierung der Friihphase nur in eine
varangehende Etappe gemacht werden, namlich in das zweile ader das letzte Drittel des 6.
Jh.
Van den anderen Funden weise ich nur auf einen im Haus 1a gefundenen Tanlo.ffel
hin. Er war sehr wahrscheinlich for das Giessen des geschmo/zenen Metal/s henutzt, mit
mehreren Analogien in Rumiinien (Taf V/8). Einige bronzene, eiserne ader beinerne
Kleinfunde wurden in der Fiii/ung der Hăuser entdeckt aher sie gehoren, zusammen mit
Keramikfragmenten, der Fiii/ung einigcr vorangehenden Objekte an (Taf. XLVJJ/2,4,5, 7)
ader gehoren eben einigen spiiteren Objekten die die friihslawischen Wahnungen
geschnitten haben (Taf XLVJI/3).
Die Knochenfunde (in Ofen vorkommend) sind relativ wenig zahlreich und kOnnen
nur varliiufig verarbeitet werden. Prozentmăj3ig stellt man eine betante Anwesenheit der
Schafe und Siegen, gefalgt van Schweinen und Rindernfest (Abb.6).
Jch habe einige vorlăufigen lnformationen beziiglich der nachsten Etappe der
Siedlung von Lazuri-Lubi tag priisentiert, d.h. eine neue Siedlung, die man ausschliej3/ich
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ins 7. Jh. - wahrscheinlicher in seine zweite Ha/fie - datieren konnte. Es handelt sich um
zwei vol/ig untersuchte Gruben (Nr. 25 und 28) und andere, teilweise eiforschte Objekte
(Nr. 1, 13, 30 und 31). Die Grube 25 schneidet die siidostliche Ecke des Hauses 11 (Taf
XX; Taf XXI, Profil C-C 1) und die "Grube" 31 schneidet die siidwestliche Ecke des
gleichen Hauses (Taf .xA). Das Profil der siidlichen Wand der Fliichen 9 und 10 zeigt dajJ
die Grube 24 der Schicht der 9.-10. Jh. angehort, von oberhalb der Gruben 1, 13, 30 und
31, die letzteren zeitgleich mit den friiheren Gruben 25 und 28 (Taf XLV//18). In der
Fii/lung der Gruben 25 und 28 wurden nur mit der Hand gearbeitete Keramikfragmente
gefunden. Es ist sicher dajJ wir mit Gefossen mit fortgeschritteneren Merkmalen zu tun
haben,jetzt sind auch die Tabletts verwendet (Taf XLV/12-7).
Obwohl die archăologische Forschung der Problematik beziiglich des Eindringens
der Friihslawen nach Nordwestrumănien noch am Anfang ist und einige ăltere
Forschungen noch zu berichtigen sind (v.a. diejenigen der Siedlung von Panic, die am
Anfang falsch datiert wurde), so kann man doch ei;tige vor/ăufigen Bemerkungen
formulieren.
Beziiglich des Phanomens der Migration der slawischen Gruppen im 6. und am
Anfang des 7. Jh. im Nordwesten Rumăniens (d.h. der sud/iche Teil des Obertheissbeckens)
kann man einen distinkten kulturellen Horizont umschreiben, der aus Siedlungen und
jlachen Brandgrabern (die letzteren von Pişcolt- "Nisipărie ", Kr. Sa tu Mare bekannt). Die
Bezeichnung "Horizont Lazuri-Pişcolt" kann nur konventione/1 sein, kann aher for eine
Zeitspanne verwendet werden, die sich durch klare Funde von der vorhergehenden und der
nachfolgenden Etappe unterscheidet.
Das Studium der Keramik und die stratigraphischen Verhaltnisse zwischen
manchen der Objekte von Lazuri erwiest die Existenz von zwei EtappeniPhasen in der
Entwicklung der Sied/ungen. Wir haben im wesentlichen mit einer friihen Etappe zu tun, a/s
nur handgearbeitete, undekorierte und sichere oder wahrscheinliche friihe Merkmale
vorweisende Keramik benutzt wurde und einer spăten Etappe - besser in der Sied/ung von
Panic, Kr. Sălaj vertreten - mit undekorierten, handgearbeiteten Gefossen mit spaten
Merkmalen und - unsicher diesmal - mit Gefossen die auf einer primitiven, langsam
rotierenden Topferscheibe verfertigt waren, deren Form ebenfalls sichere oder
wahrscheinliche spate Merkmale aufweist (der Fali einiger Gefosse aus Panic).
Auf die Situation aus dem Obertheissbecken und den benachbarten Zonen
bezogen, kann der spate Horizont die ersten Jahrzehnte des 7. Jh. nicht iiberschreiten. Da·
er sich in direkter Verbindung mit der vorangehenden Etappe entwickelt hat, kann diese
letztere in grojJen Ziigen in die zweite Hă/fte des 6. jh. datiert werden und, wenn wir das
Erscheinen der Awaren im karpatischen Becken in Betracht ziehen, konnen wir an das erste
Drittel dieses Jahrhundert denken.
Die Unklarheiten in der Datierung des Anfangs der Herstellung der Keramik auf
der langsam rotierenden Topferscheibe im Gebiet der Obertheiss und nordlich der
mittleren Donau, aher auch die methodologischen Hindemisse (z. B. we/che ist die
wahrscheinlichste Dauer einer Bewohnungsetappe in einer Siedlung?) erzeugen noch
geniigent Fragezeichen. In dieser Hinsicht kann man - obwohl wir iiber keine klarere
Indizien verfogen - nicht ausschliessen dajJ der Anfimg der friihslawischen Anwesenheit im
Nordwesten Rumaniens schon in die erste Ha/fie des 6. Jh. datiert werden konnte,
beziehungsweise der Anfang der Herstellung von Keramik auf der langsam rotierenden
Scheibe schon in die zweite Ha/fie dieses Jahrhunderts (eine Vermutung die, z.B. for das
friihslawische Mi/ieu aus der Slowakei geăussert wurde).
Unsicher ist die obligatorische Beziehung zwischen der altesten slawischen
Anwesenheit im Nordwesten Rumaniens und dem Eindringen und der Niederlassung der
Awaren im karpatischen Becken, da die Migration der Slawen schon vor dieser Periode
begonnen hatte. Wie schon angedeutet gibt es aher, bis jetzt wenigstens, keine konkrete und
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uberzeugende Jnformationen for eine friihere Datierung, d. h. schon in die erste Hălfte des
6. Jh., der slawischen Anwesenheit auf diesem Gebiet. Diese Situation gilt for das ganze
Obertheissbecken wenn man die Spiirlichkeit der in das 6. Jh. datierbaren Funde aus dem
Siidwesten der Ukraine von diesseits der Karpaten und ihr Fehlen in der Ostslowakei bei
dem heutigen Forschungsstand in Betracht zieht.
lm Verg/eich zu den deutlichen literarischen Nachrichten Ober die Anwesenheit
der friihslawischen Gruppen an der unteren Donau, fehlen die entsprechenden
Erwiihnungen for die Obertheiss. Es ist sehr wahrscheinlich dajJ for die erste Hălfte des 6.
Jh. Jordanes die Anwesenheit der Slawen nur ausserhalh des Karpatenbogens bis zur
Weichselmundung kannte. Er plaziert die Gepiden seiner Zeit (gegen die Mitte des 6. Jh.)
zwischen den Mure$ (Marosch) und die drei Cri$ (Kreisch), d.h. in der Niihe des
behandelten Gebietes, aher die eventuellen Slawen von hier sind ihm unbekannt (Godlowski
1980, S. 225-226; Pohl 1988, S. 97). Die lnformation von Prokopios iiber die Herulen die
im Jahre 512 zur Insel Thule fuhren iiber die Gebiete " aller Geschlechtef' der Sklawinen"
hat wahrscheinlich wenig Wert als Hinweis auf eine slawische Anwesenheit an jenem
Datum an der Obertheiss, in der Siids/owakei oder sogar im lnneren des Karpatenbeckens
(Godlowski /980, S. 226; Pohl 1988, Anm. 23, S. 368; Com$a /995). Eine andere
lnformation von Prokopios iiber die Flucht des Langobardenkănigs Hildigis zu den Slawen
kann man a/s Argument for eine s/awische Priisenz irgendwo nărdlich von der mittleren
Donau, in der Năhe der Gepiden und Langobarden, gegen die Mitte des 6. Jh. annehmen
(Godlowski 1980, S. 226; Pohl 1988, S. 97). Ebenfa/ls gibt es die Măglichkeit eine andere
Nachricht aus dem Epitaph des Bischofs Martin von Braccara im se/ben Sinn zu
interpretieren (Pohl /988, S. 97).
Die Daten die auf einen gewissen Habitatstyp hinweisen, das Aussehen der
Wohnungen und der Feuereinrichtung, die Keramik und, nicht zuletzt, die
Begrabungsweise, bieten geniigend Argumente for die Vermutung dajJ die Trăger des
"Horizontes Lazuri-Pi$colt ·· die friihslawischen Gruppen waren. Obwohl manche Elemente
im Sinn von Beziehungen mit anderen Kulturen interpretiert werden kănnen (das GeflijJ auf
der schne/1 rotierenden Scheibe von Lazuri, die Metallfun.fe von Pişco/t, die Obernahme
der Herstellung von Keramik auf der langsam rotierenden Scheibe), kann man behaupten
dajJ wir, wenigstens im Fali der Funde aus Nordwestrumiinien, mit homogenen slawischen
Gruppen zu tun haben. Mit der Ausnahme der Keramik auf der schne/1 rotierenden Scheibe
und mancher Metallfunde, Artefakte die im Siiden oder im Osten der Karpaten anwesend
sind und mit de romisch-byzantinischen kulturel/en Mi/ieu in Verbindung stehen, sind die
Funde aus Nordwestrumănien mit denjenigen aus Mitte/- und Westmuntenien einerseits und
mit denen von der sogennanten "Ripnev - Gruppe" aus dem siidlichen Teil des oberen
Pripet-Beckens identisch. Man stel/te in diesen Gebieten das Erscheinen der quadratischen,
teilweise vertieften und mit Pfeilern - die die Gleiche Stellung im Nordwestrumiinien und
am oberen Bug haben - gebauten Hiiuser fest. Diese Hiiusern wurden meistens mit in
Tonblăcken ausgehăhlten Ofen geheizt und in diesem Zusammenhang erscheinen auch die
Tonklumpen und die tănernen "Brotchen ". Bei der handgearbeiteten Keramik aus dem
Nordwesten Rumiiniens (vom Typ Kortschak/Prag-Kortschak) und einem groften Teil
derjenigen aus den siidkarpatischen Siedlungen vom Typ Ciurel gibt es starke Anlichkeiten
mit dem oberen Pripet-Gebiet, vor a/lem mit dem westlichen Bug.
Die friihslawischen Funde aus dem Nordwesten Rumăniens kommen als eine
Briicke zwischen denjenigen aus dem oberen Pripet-Becken und denjenigen aus der mitte
und dem Westen des siidkarpatischen Gebietes vor. Es ist nicht ausgeschlossen dajJ sie auf
eine Bewegung einiger slawischen Gruppen entlang der Theiss hinweisen (Comşa /986),
\!gal in we/cher Richtung sie sich bewegt haben. Es ist ar.Lunehmen dajJ, gegen die Jahre
550 slawische Gruppen, von Gepiden unterstiitzt, das rămisch- byzantinische Reich von
einer Region im Westen des rumiinischen Banats schon angrif!en (Comşa /986, S. 273;
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1987, S. 220). Das Fehlen der friihslawischen Funde in der rumănischen
Westebene, beziehungsweise in Ostungarn, kann man durch die Haltung der Gepiden vor
568 ader der Awaren nach diesem Jahr erklăren, die die Bewegung mancher slawischen
Gruppen erlauben konnten, nicht aber die Niederlassung dieser Gruppen in den unter ihrer
direkten Kontrolle befindlichen Gebieten.
Die der "Ripnev-Gruppe" zugeschriebenen Funde wurden mit dem
Stammesverband der Duleben in Verbindung gesetzt, eine Hypothese die sich auch auf
Ortsnamen aus dem Gebiet des West-Bugs die van derem namen hergeleitet sind, stutzt
(Baran 1965, S. 375; Poh/1988, S. 118).
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Fusek).
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Fig. 1. Lazuri-Lubi tag. O parte a săpăturilor din campaniile 1993-1995. 1: epoca
romana. 2: bloc de lut cruţat (in care a fost amenajat cuptorul). 3: a doua jumatate a sec.
6- inceputul sec. 7. 4: sec. 7. 5: secolele 9-10. 6: cuptor.
Fig. 4. Fragmente din partile superioare ale vaselor. Clasificare tipologica (dupa
G. Fusek).
Fig. 5. Asocierea ceramicii in complexe. R: ceramică lucrata la roata. T: taviţe
circulare. P: platou de lut. M: prezenţa unui singur exemplar (cifra plasata in locul acestui
semn, indica numarul exemplarelor).
Pl. /. Locuinţa 1a.
Pl. II. Locuinţa 1a. 5: vas modelat la roata rapidă.
Pl. III. Locuinţa 1a.
Pl. IV. Locuinţa 1a.
Pl. V. Locuinţa 1a.
Pl. VI. Locuinţa la (1-5). Locuinţa 1 (6-8). 4: fragment dintr-un vas modelat la
roata rapida, foarte probabil din epoca romană.
Pl. VII. Locuinţa 1. 1: urma bârnei de la baza peretelui. 2: vatra cuptorului. 3: lut
galben-roşcat. 4: lut ars. 5: fragmente ceramice. 6: vălătuci şi "pâinişoare" de lut.
Pl. VIII. Locuinţa 1.
Pl. IX Locuinţa 1.
Pl. X Locuinţa 1.
Pl. XI. Locuinţa 1 (1,2). Locuinţa 8 (3).
Pl. XII. Locuinţa 8. 1: pământ cenuşiu (arătura). 2: pământ negru-cenuşiu, afânat.
3: pamânt cenuşiu, amestecat cu lut galben. 4: pământ cenuşiu-gălbui (strat epoca
bronzului). 5: argi/a galben-roşcată (sterilul arheologic). Pentru materiale, legenda de la
pl. VII.
Pl. XIII. Locuinţa 8.
Pl. XIV. Locuinţa 8. 5: fragment lupa de fier.
Pl. XV. Locuinţa 8. 6, 8, 9: pietre fasona te.
Pl. XVI. Locuinţa 8.
Pl. XVII. Locuinţa 8.
Pl. XVIII. Locuinţa 8.
Pl. XIX Locuinţa 8 (1). Locuinţa 11 (2-7).
Pl. XX Locuinţa 11. 1: argilă galben-roşcata. la: vatră cuptor. 2: darâmatura din
pereţii şi bolta cuptorului nr. 2. 3: urma bârnei de la baza peretelui. 4: argila arsa. 5:
lipitura arsa. 6: fragmente ceramice. 7: oase. 8: carbune. 9: cute. 10: val(Jtuci şi
"pâinişoare" de lut.
Pl. XXI. Locuinţa 11. Profilurile A-A 1, B-8 1 şi C-C 1 (1: pământ negru-cenuşiu; 2:
pamânt negru. amestecat cu mult pigment de arsură şi cărbune; 3: pamânt cenuşiu,
amestecat cu mult lut galben; 4: lut galben amestecat cu pcimânt cenuşiu şi multa cenuşa;
5: argila galben-roşcatălsteri/ul arheologic; 6: pământ negru, afânat). 1: secţiuni prin
cuptorul nr. 1. 2, 3, 4: cute. 5:fusaiolă modelată cu mâna. 6: sârmă de argint.
Pl. XXII. Locuinţa 11.
Pl. XXIII. Locuinţa 11.
Pl. XXIV. Locuinţa 11.
Pl. XXV Locuinţa 11.
Pl. XXVI. Locuinţa 11.
Pl. XXVII. Locuinţa 11 ( 1-4, 6). Locuinţa 14 (5, 7, 8).
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Pl. XXVIII. Locuinţa 14. 1: vatra 1. 2: vatra 2. 3: urma bârnei de la baza
peretelui. 4: argilii arsii. 5: piimânt negru. 6: fragmente ceramice. 7: oase. 8: viiliituci şi
"pâinişoare" de lut. 9: argilii galben-roşcată (sterilul arheologic). 10: cenuşii şi ciirbune.
Pl. XXIX Locuinţa 14.
Pl. XXX: Locuinţa 14.
Pl. XXXI. Locuinţa 14.
Pl. XXXII. Locuinţa 14.
Pl. XXXIII. Locuinţa 14.
Pl. XXXIV. Locuinţa 17. 1: pământ negru-cenusiu (strat vegetal). 2: piimânt
cenuşiu, compact, aruncat din canal. 3: pământ cenuşiu- închis. 4: piimânt negru-cenuşiu,
afânat. 5: argilii galben-roşcatii, parţial amestecată cu pământ cenuşiu. 6: piimânt cenuşiu,
amestecat în micii miisurii cu argilii galben-roşcată. 7: piimânt cenuşiu-giilbui (strat epoca
bronzului). 8: argilii galben-roşcată (sterilu/) arheologiG}. 9: vatrii cuptor. 10: vatră
refiicutii. Jl: cuptorul (?) nr. 2. 12: argilă arsă. 13: lipitură arsi!. 14: cenuşii şi ciirbune.
15: văliituci şi "pâinişoare" de lut. 16: fragmente ceramice. 17: piatră. 18: urma bârnei de
la baza peretelui.
Pl. XXXV. Locuinţa 1 7.
Pl. XXXVI. Locuinţa 1 7.
Pl. XXXV!l Locuinţa 17.
Pl. XXXVIII. Locuinţa 1 7.
Pl. XXXIX Locuinţa 1 7.
Pl. XL. Locuinţa 1 7.
Pl. XLI. Locuinţa 1 7.
Pl. XLII. Locuinţa 1 7.
Pl. XLIII. Locuinţa 1 7.
Pl. XLIV. Complexul nr. 18. 1: piimânt arat. 2: pământ negru-cenuşiu, afânat. 3:
piimânt cenuşiu, amestecat cu mult lut galben şi intens pigmentat cu arsurii ciiriimizie. 4:
piimânt cenuşiu-gii/bui (strat epoca bronzului). 5: argilii galben-roşcatii (sterilul
arheologic). a: cenuşii şi cărbune. b: diirâmiiturii din bolta şi pereţii cuptoarelor. c: piatrii.
Pl. XLV. 1-3: groapa nr. 2. 4, 5: groapa nr. 8. a: oase. b: fragmente ceramice.
Pl. XLVI. 1-5: groapa nr. 25. 6, 7: groapa nr. 28.
Pl. XLVII. 1, 3, 6:fier. 2, 4: bronz. 5: os. 1: secţiunea III/1978. 2-5, 7: locuinţa 17.
6: groapa nr. 25. 8: profilul peretelui sudic al suprafeţelor 9 şi 10 (a: piimânt
cenuşiu/ariiturii; b: piimânt negru, afânat/strat cultural din sec. 9-10; c: piimânt negrucenuşiu; d: lut galben; e: piimânt cenuşiu-giilbui, argilos/strat din epoca bronzului; f
argilii galben-roşcatii/sterilul arheologic; pentru restul simbolurilor a se vedea pla~a XX).
Pl. XLVIII. Locuinţa 1.
Pl. XLIX Locuinţa 8.
Pl. L. Locuinţa 1a/1977 (1). Locuinţa 11 (2). Groapa nr. 25 (3).
Pl. LI. Locuinţa 14.
Pl. LI/. Groapa nr. 8 (1). Locuinţa 14 (2). Locuinţa 11 (3,4).
Pl. LII/. Locuinţa 1 7.
Pl. LIV. Locuinţa 1 7.
Pl. LV. Locuinţa 1.
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Săpăturile

de salvare din comuna Apa
Liviu Marta
Robert Gindele

Localitatea Apa se află situată în partea sud-estică a judeţului Satu-Mare, pe
terasa dreaptă a Somesului. În literatura arheologică, comuna Apa este cunoscută în urma
descoperiri în teritoriul ei a două aşezări aparţinînd culturii Otomani şi a cunoscutului
depozit de arme de bronz (BADER 1978.119-120, cu întreaga biblografie). Pe teritoriul
comunei Apa au mai apărut două descoperiri de epocă romană : un denar emis în timpul
împăratului Traian (prezentat în acest volum), precum şi un l<;>t de piese ce provin dintr-un
mormânt din secolul III. (STANCIU 1995, 141, cu întreagă bibliografie).
Punctul Moşia Brazilor se află la un kilometru est de marginea comunei Apa, în
hotar cu localitatea Seini (jud. Maramureş), pe terasa nordică a pârâului Seine!, care de
fapt reprezintă terasa mijlocie a Someşului. Această zonă are o poziţie geografică
deosebită, fiind mărginită la nord de un pârâu (nu i-am putut identifica numele) cu o vale
mlăştinoasă. Acest pârâu, având şi el o terasă înaltă,se varsă în Seine!, la vest de Moşia
Brazilor, dând zonei un aspect de promontoriu.
Săpăturile de salvare de la Moşia Brazilor au fost efectuate în luna aprilie a anului
1998, ca urmare a trasării unui şanţ de conductă pentru transportul gazelor. Şanţul cu
lăţimea şi adâncimea de doi metri a tăiat promontoriu! pe întreaga sa lungime
( 900m ).
Duetul său a urmat direcţia NV-SE.
În profilul şanţului de conductă au fost observate numeroase urme arheologice,
săpăturile de salvare organizate de Muzeul Judeţean Satu Mare urmărind cercetarea
acestora.
Lucrările de salvare, finanţate de Regia Autonomă Transport-Gaze, Filiala SatuMare (beneficiarul lucrării), s-au făcut într-un ritm alert ca urmare a presiunilor exercitate
de proprietarii de teren ce intenţionau să înceapă lucrările agricole de primăvară. Cu toate
acestea, au putut fi cercetate marea majoritate a complexelor arheologice sesizate pe întrega
lungime a şanţului de conductă.
Au fost considerate complexe arheologice atât diferenţele de culoare, cât şi
porţiuni din laturile şanţului în care au apărut diferite materiale arheologice (ceramică şi
oase), sesizate sub nivelul de pământ arat.
Metoda menţionată ne-a făcut să dăm indicativnl de "complexe" şi unor zone
tăiate de şanţ pe care, ulterior, în urma săpării casetelor, le-am considerat ca fiind porţiuni
dintr-un nivel de locuire neolitică.
Ca punct de reper în fixarea distanţelor dintre complexe şi a porţiunilor în care ele
apar, a fost luată interconectarea dintre două conducte (vizibilă la suprafaţă). Aceasta este
plasată la baza porţiunii de conductă ce traversează aerian pârâul Seine!.
Din punct de vedere stratigrafic am putut constata că stratul de culoare cenuşiu
gălbuie afectat de lucrările agricole se adănceşte până la -0,30 -0,40 metri. Sub el, după
cum am menţionat, s-a putut constata existenţa în unele porţiuni a unui nivel de locuire
neolitică cu o grosime de 15-20 cm.
Pentru complexele care provin din alte perioade de locuire a zonei nu a fost sesizat
un strat arheologic, ele adâncindu-se din nivelul de arătură. Stratul de pământ steril apare
la -0,30-0,40 m şi este reprezentat de o argilă. galben-maronie, care în profunzime capătă o
consistenţă tot mai nisipoasă.
SATU MARE.

STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI,

1998-.1999.
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Descrierea complexelor

C 1/1998 : groapă ce s-a conturat în profilul sud-vestic al şanţului, ia o distanţă de
701 metri de la inter-conectarea conductelor de gaz. A fost deschisă o casetă cu
dimensiunile de 2,20X0,40 m. În jurul complexului au fost observate gropi de pari. În
interiorul gropii a apărut doar un singur fragment ceramic de epocă romană.
C211998 : profilul său a fost identificat în peretele sud-vestic al şanţului la
distanţa de 698 metri de la interconectare. În interiorul casetei (1,50X1,10 m), gura
complexului a fost prinsă la adâncimea de -0,40 metri, imediat sub nivelul arător.
Inventarul a constat din fragmente ceramice de epocă romană.
C3/ 1998 şi C4/1998 : profilele lor au fost vizibile în latura sud-vest a şanţului la
distanţa de 690 metri de la interconectare. În caseta deschis:. (3, l OXI ,90 m) pentru săparea
lor, gurile complexelor s-au conturat de la adâncimea de -0,25 metri. Inventarul lor
conţinea fragmente ceramice de epocă romană. Foarte probabil C4 este o groapă de stâlp
ce se leagă de C3.
C5a/1998 : complexul a fost vizibil în profilul sud-estic al şanţului la distanţa de
687 metri de la inter-conectare. În caseta săpată pentru decopertarea sa, gura complexului a
apărut la adâncimea de -0,37 metri. Conţinea un inventar bogat compus din : obiecte de
fier (vârf de lance şi un cleşte metalurgic) şi multă ceramică (inclusiv vase întregibile) de
epocă romană.

C5b/1998 : profilul său s-a conturat între metri 686 şi 690 ai peretelui de şanţ sudvestic. În casetă (3,50X 1,60 m) conturul complexului a fost vizibil de la -0,26 m.
Inventarul său cuprinde numeroase fragmente ceramice (unele reconstituibile), precum şi o
mărgea din pastă de sticlă databilă în sec. IV e.n.
C6a/1998 : complexul s-a conturat la distanţa de 682-685 metri în profilul nordvestic al şanţului. A fost deschisă o casetă de 3,50 X 1,60 metri. Complexul s-a conturat la
adâncimea de 0,40 metri. A conţinut numeroase fragmente ceramice din epoca romană.
C6b/l998 : complexul s-a conturat la distanţa de 681-684 metri în profilul sudestic al şanţului. A fost deschisă o casetă de 3,60 X 1,20 metri .Complexul s-a conturat la
adâncimea de 0,30 metri . A conţinut multe fragmente cerar:;ice din epoca romană.
C7all998 şi C7b/1998 : complexul s-a conturat la distanţa de 655-660 metri în
profilul nord-vestic al şanţului. A fost deschisă o casetă de 4, 70 X 1,50 metri şi o casetă de
4,80 X l ,20 metri .Complexele s-au conturat la adânc imi le de 0,65 metri .Inventarul
complexelor constă în fragmente ceramice din epoca neolitică.
C8/l998 : indicativ dat unei pete gălbui-cenuşie sesizat în profilul nord-vestic al
şanţului între metri 635-640.La o examinare ulterioară s-a considerat că nu este un complex
arheologic.
C9/l998 : complexul s-a conturat în profilul nord-vestic al şanţului între metri
494-496. A fost deschisă o casetă de 3,20 X 1,20 de metri şi s-.a adâncit la 0,60 metri . Nu
s-a conturat nimic în grund.
C l O/l998 : complexul s-a conturat în profilul nord-estic al şanţului între metri
484-486. A fost deschisă o casetă de 3,70 X l ,20 de metri .Complexul s-a conturat la
ancimea de 0,50 metri .A conţinut numeroase fragmente ceramice din epoca romană.
C Il 11998 : strat neolitic surprins între metri 455-465 în profilul sud-estic al
şanţului. Acesta apare la adancimea de 0,30-0,56 metri.
C 12a/1998 : strat neolitic observat întTe metri 450-456 în profilul nord-vestic al
şanţului. A fost deschisă o casetă de 5,70 X 1,70 m. Din stratul de arătură ( 0-0,40 m )
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provin un fragment ceramic hallstattian şi două fragmente ceramice din epoca romană. La
adâncimea 0,40-0,60 a fost constatată existenţa unui nivel neolitic. Din el provine ceramică
de calitate medie şi inferioară, precum şi o lamă de silex.
Cl2b/1998 : fundul unui complex neolitic constatat între metri 448-451, la o
adâncime cuprinsă între 0.60-0,80 metri. Din lipsă de timp nu s- a mai cercetat.
C 1311998 : strat neolitic ce apare între metri 413-423, la o adâncime de 0,30-0,50
metri. Din lipsă de timp nu a fost dezvelit.
C 14a/ 1998 : complex neolitic conturat între metri 403-411 ai profilului nord-vestic
a fost deschisă o casetă de 7,90 X 1,80 metri. La adâncimea de 0,40 metri s-a conturat o
groapă cu diametru! gurii de 1,80 metri. Inventarul ei constă dintr-un număr mare de
fragmente ceramice neolitice de calitate inferioară.
Cl5a/1998 şi C15b/1998 :strat cenuşiu-gălbui-argilos ce apare pe ambele laturi
ale şanţului, la o adâncime de 0,30-0,60 m; între metri 386-392 au fost deschise două
casete de 5,70 X 1,70 m. În stratul de arătură ( 0-0,30 m) au apărut numeroase fragmente
ceramice neolitice, hallstattiene şi de epocă romană. În stratul cenuşiu-gălbui nu au fost
descoperite artefacte.
CI6/1998: între metri 382-385, pe latura nord-vestică a şanţului a fost deschisă o
casetă de 3,00 X 1,60 m. În nivelul ară tor ( 0-0,40 m) au apărut numeroase fragmente
ceramice aparţinând culturii Gâva şi neolitice târzii. La adâncimea de 0,40 m s-a conturat o
groapă cu diametru! maxim de 1,20 metri.
Inventarul ei constă dintr-un bogat material ceramic ( inclusiv vase întregibile ) aparţinînd
culturii Gâva. Sub fundul gropii ( -0,65 m ), până la o adâncime de -1 ,00 m a fost constatat
existenţa unui strat neolitic. Din acesta provin numeroase fragmente ceramice de calitate
inferioară şi un număr redus oe fragmente de calitate medie.
CI711998: complexul s-a conturat în profilul şanţului la metri 381-382. A fost
deschisă o casetă de 1,50 X 1,00 m. Gura complexului a apărut la 0,50 metri. Din lipsă de
timp a fost doar parţial cercetat. Din stratul de arătură provin fragmente ceramice neolitice
şi de epocă romană. În complex a apărut ceramică neolitică dintr-o pastă de calitate
medie şi comună.
C 18/1998 : groapă prinsă în metrul 349 al profilului sud-vestic. Pentru dezvelirea
ei a fost deschisă o casetă de 1,40X0,90 m. Groapa, cu diametru! maxim al gurii de 0,90 m
s-a conturat Ia -0,40 m. A conţinut doar câteva fragmente ceramice neolitice.
C19/1998 şi C20/I 998 : sunt indicativele unor pete gălbui-cenuşii ce s-au
conturat în profilul sud-vestic şi respectiv nord-estic al şanţului de conductă. În urma
săpării unor casete (4,00 X 1,20 şi 1,80 X 1,00 m) la adăncimea -0,40 m nu s-au conturat
complexe.
C2l/1998 : groapă de mici dimensiuni cu umplutură neagră compactă sesizată in
profilul nord-estic al şanţului la 342-343 metri. În caseta deschisă ( 1,00 X 0,50 m) a apărut
o umplutură compactă de cărbune şi oase carbonizate. Acest complex ar putea să
reprezinte un mormânt de incineraţie din sec. VII-VIII.
C22/1998 şi C23/l 998 : sunt indicativele date unor straturi subţiri galbencenuşii ce s-au conturat vag sub stratul vegetal în profilul sud-vestic al şanţului. Între metri
252,70-256,80 a fost săpată o casetă (4,10 X 2,00 m) pentru dezvelirea "complexului 23".
Săpând stratul arător (0-0,40 m) am constatat că pata de c11loare galben-cenuşie sesizată
în profilul şanţului nu s-a mai conturat în grundul casetei. La o examinare ulterioară am
considerat că ceea ce am numit iniţial C22/1998 nu este un complex arheologic.
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C24a/1998 şi C24b/1998 : indicativul dat unor pete de culoare galben-cenuşie,
vizibile între cei doi pereţi ai şanţului începînd cu metrul 242. Pe latura nord-estică a
şanţului a fost săpată o casetă (2,60 X 1,20 m) până la adâncimea de -0,43 m.
În grundul casetei nu am sesizat existenţa unui complex şi ca urmare am renunţat să mai
săpăm o casetă pe latura sud-vestică a şanţului. Din stratul de arătură provin fragmente
ceramice neolitice şi de epocă romană.
C25a/1998 : complexul a fost vizibil în profilul nord-estic între metri 263,90 şi
238,70. A fost deschisă o casetă (3,00 X 1,60 m), în care complexul s-a conturat la -0,40
m. Inventarul său constă din materiale ceramice modelate cu mâna, din sec. VII-VIII şi un
fragment de zgură de fier. În el, în poziţia secundară au apărut şi fragmente ceramice
neolitice şi de epocă romană.
C25b/1998 :a apărut în profilul sud-estic între metri 236,30 şi 238,40. În grundul
casetei (3,20 X 1,80 m) complexul a fost surprins la adâncimea de -0,25 m. EI conţinea
fragmente ceramice din sec. VII-VIII şi un număr mic de fragmente neolitice. Din stratul
arător provine ceramică neolitică şi prefeudală precum şi un fragment de râşniţă.
După modul cum sunt amplasate şi după materialul arheologic, acesta ar putea face parte
dintr-o locuinţă prefeudală traversată de duetul şantului conductei de gaz. Nu au apărut
gropi de stâlp.
C26/1998 : constă dintr-o pată neagră de mici dimensiuni care a apărut sub
nivelul de arătură în profilul nord-estic. A fost golit prin săparea unei casete (0,50 X 0,40
m). În el au fost descoperite doar fragmente de lemn carbonizat.
C27/1998: s-a conturat în peretele sud-estic al şar:ţului la distanta de 158 metri de
Ia interconectare. S-a deschis o casrtă de 1,00 X 2,20 m în care gura complexului apărea la
-0,70 m. A fost cercetat doar parţial pentru că timpul nu ne-a permis îndepărtarea
pământului excavat din şanţ aflat deasupra lui. Inventarul este compus din fragmente
ceramice de epocă romană (majoritatea lucrată cu mâna) şi câteva fragmente ceramice
neolitice.
C28/1998 : a fost cercetat parţial din aceleaşi cauze ca şi C27. Profilul
complexului s-a conturat Ia distanţa de 104 metri pe latura sud-estică a şanţului. În casetă
(2,90 X 1,50 m) el a început să fie vizibil de la adânc imea de -0,40 m. Inventarul constă
din fragmente ceramice din sec. VII-VIII şi câteva fragmente de ceramică neolitică.
C29a/l998 şi C29b/l998 : fragmente dintr-o locuinţă tăiată de şanţul conductei
de gaz. Pentru cercetarea lor au fost deschise două casete(3,50 X 8,20 şi 2,70 X 0,90 m). În
grundul lor complexele s-au conturat la -0,20 metri. În complexe au apărut numeroase
fragmente de tipsie şi alte forme de vase modelate cu mâna. Este probabil că construcţia a
fost încălzită cu un pietrar care a fost distrus de şanţul conductei. Într-un perimetru mai
restrâns al locuinţei au fost descoperite foarte multe pietre cioplite. Locuinţa a suprapus o
groapă cu pereţi arşi din epoca romană în care nu a fost descoperit material arheologic.
C30/l998 : denumirea atribuită unei pete de nuanţă mai închisă ce a apărut la o
distapţă de 87 de metri de la interconectare. Săparea ei nu a dat material arheologic.
C31 11998 : groapă cu pereţi arşi apărută la o distanţă de 71 metri de la
interconectare. A fost cercetată prin deschiderea unei casete de 2,40 X 1,60 metri, în care
gura complexului s-a conturat la adâncimea de -0,40 metri. Inventarul constă din
fragmente ceramice din epocile neolitică, hallstattiană şi romană.
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conductă. În grundul casetei (2,60 X 1,50 m) gura complexului a apărut la adâncimea de-

0,30 m. Inventarul acestei gropi cuprinde ceramică hallstattiană şi romană.
C3311998 : identificat prin profilul unei gropi observate la metri 68-69 ai laturii de
sud-est al şanţului. A fost cercetată doar parţial, datorită cantităţii mari de pământ
excavate din şanţul aflat deasupra ei, prin deschiderea unei casete cu dimensiunea de 1,30 X
0.90 m. În casetă, complexul s-a conturat la adâncimea de -0,30 m, iar în umplutura sa au
apărut fragmente ceramice ce aparţin probabil culturii Gâva.
C34/ 1998 : a fost sesizat între metri 63-64 ai laturii nord-estice. S-a deschis o
casetă de 13,70 X 1,60 m, prin care a fost cercetat şi complexul 35a. Din stratul de arătură
provin fragmente ceramice din epoca bronzului. Inventarul complexului constă din
fragmente ceramice neolitice, de epocă romană şi din sec. VII-VIII.
C35a!I998 : sud-estic află pe latura de nord-est a şanţului între metri 54 şi 59.
Stratul arător (0-0,30) au apărut fragmente ceramice Gâva şi de epocă romană. În
umplutura sa a fost găsită ceramică Gâva.
C35b/1998: observat în profilul sud-vestic al şanţului între metrii 54-61. Pentru
dezvelirea sa a fost săpată o casetă de 6,00 X 2,00 m. La adâncimea de 0,40 metri am dat
peste o platformă de chirpici ars. Deasupra platformei, în nivelul de chirpici, ca şi sub
acesta a apărut acelaşi tip de material, constând din ceramică Gâva şi de epocă romană.
C36/ 1998 : în profilul nord-estic la distanţa de 46 metri de la interconectare a
apărut o pată de culoare mai închisă decât lutul steril. Din lipsă de timp, acest complex nu
a mai fost dezvelit.
C37/1998 : groapă detectată între metri 41 şi 42 ai profilului nord-estic. În
interiorul ei nu s-a găsit material arheologic.
C40/1998 : a fost surprins în profilul sud-estic la o distanţă de 379 metri de la
interconectare. A fost săpată o casetă cu o suprafaţă de 3,40 X 1,40 m şi cu o adâncime de
-0,60 metri. În grundul casetei nu s-a conturat nici un obiectiv arheologic.
Artefactele neolitice sunt reprezentate prin : ceramică, un fragment de topor din piatră
şlefuită, neperforat, şi prin fragmente de obsidian şi silex ( vârfuri, nuclee şi aşchii):
Ele provin din resturile unui strat neolitic, cu o grosime medie de O, 15-0,20 m,
constatat pe porţiuni de câţiva metri pe întreaga lungime a şanţului de conductă. În unele
porţiuni este posibil că acesta să fie de fapt fundul unor gropi menajere.
Inventarul neolitic este reprezentat într-o proporţie covârşitoare prin fragmente
ceramice. Acestea, din punctul de vedere al pastei din care au fost confecţionate, sunt
încadrabile unei specii ceramice semifine (descoperite în proporţie foarte mică), precum şi
unei categorii ceramice de uz comun (majoritatea fragmentelor). Ca degresant a fost utilizat
în special mâlul, de unde şi aspectul făinos al ceramicii. S-a putut observa prezenţa în pasta
vaselor a unor pietricele sau a cioburilor pisate.
Culoarea ceramicii este gălbuie, portocalie, roşcată, cărămizie (majoritatea) şi,
mai rar, datorită arderii secundare pe ea apar pete cenuşii. Ornamentaţia ce apare mai des
este aceea plastică şi este reprezentată de butoni tronconici perforaţi şi butoni alungiţi. Un
singur fragment a fost decorat prin linii incizate. Pasta de slabă calitate din care ·au fost
confecţionate vasele a făcut ca acestea să se păstreze într-o formă foarte fragmentară şi
corodată.

Am putut reconstitui doar un castron cu corpul arcuit şi buza uşor adusă în
interior, formă ce aparţine categoriei ceramice semifine. În comparaţie cu descoperirile
neolitice târzii publicate din zona Careiului (NEMETI 1986-1987.15-21., IERCOŞAN
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1997.23-58.), printre fragmentele ceramice de la Apa nu au fost găsite fragmente ceramice
cu decor pictat.
Ceramica de factură Gâva provine din complexe ce aparţin acestei culturi, în
special gropi menajere, precum şi din stratul arător sau complexe din epoci ulterioare.
Descoperirile de factură Gâva au apărut pe părţile mai înalte ale promontoriului, în
apropierea ambelor terase traversate de şanţul de conductă. Fragmentele ceramice
descoperite sunt încadrabile celor două categorii ceramice specifice culturii Gava : speciei
roşii de uz comun, precum şi speciei de calitate mai bună.
Acestea din urmă se prezintă în următoarele nuanţe de culori : negru-lucios.
negru metalizat în exterior şi roşie în interior, negm în interior şi brună în exterior, brună
pe ambele feţe. Au putut fi reconstituite forme de castroane adânci cu marginea interioară
a buzei îngroşată şi o formă de ceaşcă cu toarta supraînălţată. S-au mai descoperit şi
fragmente ce provin de la vase mari cu buza mult evazată.
Decorul este reprezentat atât prin caneluri late sau înguste cât şi prin benzi
ondulate de linii incizate. Pentru o încadrare cronologică a acestor descoperiri poate fi
utilizat lotul ceramic din Cl6. Din acesta provin fragmente ceramice decorate cu benzi
ondulate incizate, decor ce apare în cadrul descoperirilor de tip Gâva timpurii
(KEMENCZEI 1984.71.).
Tot spre aceeaşi concluzie ne duce şi prezenţa fragmentelor de castroane cu buza
îngroşată în interior şi nedecorate cu caneluri. formă ceramică a cărei prezenţă a putut fi
constatată chiar şi în materialele târzii de tip Suciu de Sus de la Lazuri.
parte importantă din complexele descoperite la Apa.Moşia Brazilor o reprezentau cele din
epoca romană. Se poate unnări concentrarea lor în zonele dintre metri 485-705 şi metri 50105.
Este foarte probabil că complexele dintre metri 680-705 aparţin unui atelier de
confecţionat obiecte de bronz, pentru că a fost descoperit un fragment dintr-o placă de
bronz, foarte probabil folosit ca materie primă, mai multe obiecte neidentificabile din bronz
şi un cleşte specializat din fier.
Menţionăm descoperirea unui vârf de lance din fier. Din aceste complexe provin
numeroase fragmente ceramice şi vase reconstituibile. Predomină fragmentele de chiupuri
şi străchinile, unele cu motive lustruite.
Complexele dintre metri 50-105 sunt întrepătrmse de complexele din alte
perioade. Platforma de chirpic din complexul 35b poate să aparţină unei locuinţe de
suprafaţă. Este importantă suprapunerea gropii cu pereţi arşi cu locuinţa din secolul VIIVIII. (Complex 29a) şi descoperirea unui fragment de capac din pastă zgrunţuroasă,
deasemenea într-o groapă cu pereţi arşi (Complex 31 ).
Relaţii între cele două grupuri de complexe sunt greu de stabilit. Diferenţa
constatată în materialul arheologic, respectiv în diferenţa procentajelor dintre ceramica
modelată la roată şi ceramica modelată cu mâna poate să se datoreze atât diferenţelor
cronologice cât şi diferenţelor funcţionale ale complexelor.
În punctul Apa-Moşia Brazilor au mai fost descoperite şi complexe care se
datează în secolul VII-VIII. Din aceste complexe se remarcă obiectivele 29a şi 29b, care
foarte probabil sunt părţi ale aceleiaşi locuinţe. Caracterul complexului 21 poate fi stabilit
numai după efectuarea unor analize osteologice.
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The Saving Excavations from Apa
Summary
In Apa village , during april - may 1998 , there were carried out some saving
excavations on the route of a gas pipe which was crossing the high bank ofthe Somes river.
As a result of the archaeological excavations which had the aim of saving the
objectives partially destroyed by the excavation of the groove for the pipe , there were
obtained artefacts belonging to the following ages and cultures.
l.Late neolitic - represented by a level of habitation.
2.Early Gava- beeing represented by the ceramics of2 house -keeping pits.
3.Roman age- having the most numerous assemblages and archaeological
material.
4.Early feudal age - represented by dwellings from the VII- VIII -th centuries.
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ISTORIE
Biserica catolică din

Maramureş

în sec. XIII-XVI'
Marius Diaconescu

Introducere

1.

a Maramureşului a atras atenţia istoricilor din cauza multitudinii
care o caracterizează. De obicei cercetătorii au fost tentaţi doar de
subiectele "fierbinţi". În acest context multe teme, care se impun în cazul studierii istoriei
regionale, au rămas neatinse. Printre ele se află şi istoria bisericii catolice din Maramureş.
Ea a fost abordată fragmentar şi tangenţial cu ocazia unor studii ori de istoria bisericii
catolice sau reformate din Ungaria în general, ori în sintezele de istorie a Maramureşului.
Dintre abordările de anvergură se remarcă Innocentius Simonchicz, care, în jurul anilor
1800, într-un capitol al unei lucrări de istorie a Maramureşului, rămasă în manuscris,
redactată în stilul şi la nivelul epocii respective, a încercat să demonstreze existenţa unei
şcoli catolice la Hust 1• Pe de altă parte, istoricul de artă 1. Henszlmann a realizat o trecere în
revistă Ia mijlocul veacului trecut a bisericilor (clădirilor) maramureşene din perspectiva
metodologiei pe care o practica2 •
Dacă istoria bisericii ortodoxe maramureşene a beneficiat de o mulţime de
abordări, cea a catolicismului necesită încă atenţia istoricilor. După cum vom sublinia pe
parcurs, şi acest domeniu se caracterizează prin particularisme. În studiul de faţă încercăm
să surprindem cât mai multe aspecte ale istoriei catolicismului în Maramureş. Din păcate
sărăcia informaţiilor documentare - ele constituie sursa de informare principală - nu ne
permite o abordare cvasi-totală a subiectului. Sperăm că unele lacune vor putea fi suplinite
cu ocazia unor cercetări viitoare.
Am structurat lucrarea pe câteva puncte care să permită nuanţarea aspectelor
importante din istoria bisericii catolice maramureşene. Astfel, în prima parte prezentăm
informaţiile pe care le-am descoperit despre fiecare biserică - termen prin care înţelegem
atât lăcaşul de cult, cât şi comunitatea catolică aferentă. În partea a doua dezbatem structura
şi ierarhia bisericii catolice din Maramureş, de fapt şi singurul aspect care s-a mai bucurat
de atenţia istoricilor. Sperăm că prin completările pe care le facem să clarificăm problema
dreptului de jurisdicţie episcopală. În ultima parte abordăm succint - din cauza
informaţiilor - chestiunea pătrunderii Reformei în Maramureş, cea care a cauzat, fireşte,
încheierea unui capitol din istoria catolicismului în regiune.
Istoria

medievală

particularităţilor

· Lucrarea de fa!â este partea a doua a unei istorii a catolicismului in Maramureş. Prima parte a abordat istoria
M. Diaconescu, 'Catolicismul in Maramureş (1) - manastirea eremiţilor', in Satu Mare.
Studii şi comunicari, XIV, 1997, p. 123-132.
1
Innocentii Simonchicz, Nuctium Murmuticurum Vigiliue (în continuare Nuctium), mss., Biblioteca Naţională
Szechenyi (Orszăgos Szechenyi Konyvtăr), Budapest, Ungaria, secţia de mss. (keziratăr), Quart. Lat., no. 274, I,
f. 53-69
2
1. Henszlmann, 'A szathmări piispoki megyenek kozepkori epiteszeti regisegei', în Archaeo/ogiai kiizlemimyek,
Pest, IV, 1864, p. 127-157. Argumentele pentru datarea clădirilor sunt improprii.
mănăstirii eremiţilor:

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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2.

Bisericile catolice din

Maramureş

În a doua jumătate a secolului al XIII-lea au început să vină oaspeţii regali, adică
în Maramureş. Prima localitate în care s-au aşezat
a fost Visk, la graniţa vestică a comitatului. Caracterul germanie al aşezării s-a păstrat mult
peste timp, căci, spre comparaţie cu celelalte aşezări de oaspeţi din regiune, aici se mai
vorbea o limbă germană, desigur învechită şi alterată, chiar la începutul secolului al XVIIIlea'. În 1272 satul Visk a fost dăruit de către regele Ştefan al V-lea familiei Hontpâzmany
UjhelY', danie confirmată în 128JS. Primele informaţii despre oaspeţii sosiţi în Maramureş
datează de la cumpăna secolelor XIII-XIV. În 1300 dania satului Visk a fost revocată,
regele Andrei III oferindu-le nobililor proprietari alte moşii în schimbul satului şi a cetăţii.
Regele avea nevoie de satul şi cetatea Visk pentru sprijinirea populaţiilor sau oaspeţilor
adunaţi în ţara Maramureşului (in subsidium populorum seu hospitum nostrorum <in
terra> nostra Maramarus congregatorum) 6 •
Tot la sfărşitul secolului al XIII-lea au început să se aşeze noii colonişti şi în alte
locuri din Maramureş, unde peste câţiva ani vor funcţiona aşa numitele târguri de coroană:
Hust, Teceu şi Câmpulung. Aceste localităţi sunt sigur înfiinţate de oaspeţii regali. În
aceeaşi perioadă au început să se stabilească şi în Sighet, unde, probabil, exista anterior o
aşezare a autohtonilor'.
Înfiinţarea noilor localităţi de către coloniştii germani - la care s-au adăugat şi
maghiari - a necesitat şi asigurarea vieţii spirituale pentru noua populaţie catolică. Stadiul
încă incipient al colonizărilor este clemonstrat şi de faptul că, cu puţin timp înainte de 1300,
episcopul de Eger (Agria) a sfinţit locuri de biserici şi cimitire în unele aşezări din
MaramureşM, adică în noile sate întemeiate de colonişti.
Grija pentru viaţa spirituală a fost de la început în atenţia comunităţilor catolice
nou înfiinţate. Printre primele articole ale privilegiului acordat de regele Carol Robert
oaspeţilor maramureşeni era reglementată şi funcţionarea parohiilor. Oapeţii au obţinut
dreptul de a-şi aduce preot după dorinţa şi opţiunea lor, putându-1 păstra pentru totdeauna.
Preotul avea dreptul să îşi lase averea moştenire potrivit dorinţei sale. Pentru întreţinerea
lui, oaspeţii lăsau pe câmp dijma cuvenită9 • Preoţii au deţinut în timp un loc important în
comunităţile respective, deoarece adesea le-au reprezentat interesele.
Nu este exclus ca iniţial comunităţile catolice să fi apelat la construcţii din lemn,
dar numai temporar. Din momentul în care dimensiunea comunităţii a pennis efortul
necesar, s-au construit lăcaşuri de cult din piatră. Coloniştii veneau din zone unde
monumentalul sfida greutăţile construcţiei. Majoritatea bisericilor catolice maramureşene
au fost construite din piatră. Excepţii au făcut, după cum vom vedea, doar micile capete
feudale ale nobililor maghiari sau români trecuţi la catolicism. Numărul lăcaşurilor de cult
catolice indică, de asemenea, şi dimensiunea comunităţii respective.
populaţie germanică (aşa-numiţii saşi) şi

Mathias Bel, Historia comitatus Maramorosiensis, mss., Biblioteca Naţional! Szechenyi , Budapest, Ungaria,
de mss. (keziratar), Foi. Lat., no. 3379, p. 68, 71.
4
R. Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1970, p. 47-48, nota 33.
' G. Fejer, Codex diplomaticu.s Hungariae ecclesiasticu.s ac ci vilis (în continuare: Codex), V/3, Budae, 1850, p.
87-88.
6
I. Mihalyi, Diplome maramureşene din secolul XIV-XV, Sighet, 1900, p. 3-4.
7
întemeierea Sighetului de cAtre populaţia româneascll sau de către oaspeti este o chestiune inca insolvabil!.
8 Documente privind istoria Romîniei (în continuare DIR), seria C, Transilvania, sec. XIII/II, p. 461; G. Fejer,
Codex, VI/2, Budae, 1850, p. 192-193.
9
DIR, C, sec. XIVffii, p. 284. I. Mihalyi, op. cit., p. 9-10.
3
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Prima biserică catolică a fost cea din Visk. Probabil că oaspeţii au preluat de la
vechii proprietari feudali construcţia iniţială, pe care au dezvoltat-o. Biserica din Visk era
dedicată Sf. Nicolaie Confesorul ("Sanctus Nicolaus Confessoris") 10 • Dintre preoţii care au
funcţionat aici îi cunoaştem doar pe trei: pe Gregorius, care a achitat dijma papală în 1332133711, pe Georgius, rectorul bisericii care a depus jurământ episcopului de Eger în 1346 12 ,
şi pe lohannes, pleban care, împreună cu alţii, a participat la o hotămicire dintre
Câmpulung şi Săpânţa în 1373 13 • Averea bisericii -cea pe care o ştim din documentele
păstrate - a constat dintr-o moară pe apa Talaborului, la vărsarea lui în Tisa, care i-a fost
dăruită de Iancu de Hunedoara. Veniturile ei au fost adesea deturnate de către comiţii
Maramureşului, fiind solicitată intervenţia regelui Mathia pentru repunerea ei în drepturi în
1467 14 şi 1481 15 . Este singura biserică pe care o cunoaştem în Visk în Evul Mediu. Pe locul
acestei biserici din sec. al XIII-lea 16 s-a construit în 1790 un lăcaş nou 1'.
Cele mai multe lăcaşuri de cult catolice- 7 -au fost construite în Hust. Importanţa
economică şi strategică - exploatările de sare din vecinătate şi cetatea - au atras un număr
mai mare de locuitori. Aici s-au aflat şi o mare parte a funcţionarilor comitatului, precum şi
o oarecare pătură de orăşeni înstăriţi.
Biserica despre care avem cele mai multe informaţii, dar care este şi cea mai
veche, este cea închinată Fericitei Elisabeta Văduva ("Beata Elisabetha Vidua"). Aceasta a
fost cea mai importantă, deoarece avea cele mai multe averi, aici funcţiona plebanul
Hustului şi vicarul Maramureşului. Plebania era biserica principală dintr-o comunitate.
Perioada construirii bisericii trebuie plasată la începutul sec. al XIV-lea 1". Doar
cercetările arheologice sau de istoria artei vor putea determina dacă există mai multe faze
ale construcţiei. Din arhiva acestei biserici s-a păstrat până la noi un act deosebit de
interesant prin multitudinea informaţiilor. Este vorba de o confirmare şi întărire pentru
această biserică a unui privilegiu pentru indulgenţe, acordat de o serie de legaţi papali,
episcopi maghiari sau alţi înalţi ierarhi catolici 19 . În 24 ianuarie 1431 episcopul Dyonisiei,
Nicolaus, vicar apostolic în episcopia Agriei ("suffraganeusque alme ecclesie Agriensis in
pontijica/ibus generalis") a confirmat la cererea plebanului de Hust, Symonis, vechiul
privilegiu al indulgenţelor concedat bisericii Sf. Elisabeta prin bunăvoinţa sfinţilor părinţi
("quia privilegia indulgentiarum sancte Elisabetha matris ecclese iam dudum formata a
sanctis patribus benigniter concessa"). Documentul conţine o listă cu ierarhii catolici legaţi papali şi episcopi - care au concedat şi confirmat acest drept de acordare a
indulgenţelor bisericii din Hust. Cel care a conferit primul privilegiu a fost ''frater Iacobus
10
Franciscus Reti, Chronologia Rei Canreralis Mannaticae, mss., Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale,
Cluj-Napoca, fond: Colecţia de documente şi manuscrise vechi, cutia 14, fasc. 3, p. 51-52,58.
11 Munumenra Vaticana Hunxariae. series 1, tomus 1, Budapest, 1887, p. 327 (1333 - Grexurius sacerdutes de
Visk- 2 mărci de Kosice), 355 ( 1334 Il- plebanus de Wysk), 371 (1335 1- Wysk- 48 de groşi).
1
~ 1. Mihalyi. op. cir .. p. 23-25.
l) Ibidem. p. 69-70.
1
' F. Reti, op. cit., 3. p. 51-52.
1
' Ibidem. p. 58. Actul din 1467 a fost confirmat in 1503 de regina Ana: Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta,
Dl. 24. 849. Tot aici, in copie simplă. la fel ca documentul anterior, actul din 1481.
16
Datarea in sec. al XV-lea de către 1. Henszlmann, op. cit .. p. 157, este improprie.
17
1. J. Kovats, Magyar re(orn11itus templomok, 11, Budapest, 1942, p. 619.
IB 1. Simonchicz. Noctium, 1, f. 55, afirmă că această biserică ar fi fost construită in timpul regelui Mathia.
Probabil această biserică a fost descrisă, fără a fi datată, de către 1. Henszlmann, op. cit., p. 147-148, care nu mai
cunoştea existenţa altor biserici in oraş (nici nu indică cui era dedicată).
1
'' Tiszanruli reformâtus egyhazkeriileti Nagykonyvtara, Debrecen, Ungaria, A Sztojka csalad iratai, oklevelei es
fOijegyzesei (n.n. - fosta colecţie a Liceului Reformat din Sighet), R 2579/55. Copie fato: Arhivele Naţionale
Maghiare, Budapesta, DF 275.894. Actul este foarte deteriorat, rupt, cu lipsuri şi pătat, ceea ce ingreunează şi
fragmentează exploatarea lui
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Mothoniensis" 2". În perioada următoare, până în 1431, privilegiul a fost întărit de mai multe
ori de alţi ierarhi: "Stephanus Veniensis episcopus, Bodeslaus archiepiscopus Strigoniensis,
Petrus Marsicanensisu, frater lacobus prescriptus Mothoniensis, frater Mathias
Salucernensis, frater Thomas Verensis episcopi, Nicolaus Agriensis episcop!JS1, Michael
episcopus de eadem 13 cum suo sufraganeo domino Ewerhardo episcopo Caronensi,
Stephanus episcopus Agriensis', idem Stephanus cum suis suffraganeis Mykowiensi,
et
Luca Zerinensi15 episcopis, Georgius Vespremiensis1 6, Petrussanctus Scardonensis 7,
Matthias Lucemiensis, Vallentinus Suanensis•,
Jacobus archiepiscopus Thebariensis 9 et
Nicolaus Sanctorensis episcopi" (din cauza degradării documentului este imposibilă
reconstituirea întregii liste). Printre cei care au concedat acest privilegiu de acordare a
indulgenţelor au fost trei episcopi de Eger- Nicolaus, Michaelis şi Stephanus şi mai mulţi
vicari de Eger. Privilegiul din 1431 a mai fost întărit ulterior de acelaşi episcop Nicolaus al
Dyonisiei, precum şi de Hermannus, episcopul Tripolitaniei şi vicar al Agriei în 1433 şi
1446. Cel mai vechi ierarh al Ungariei care a conferit acest privilegiu a fost arhiepiscopul
de Esztergom, Bodeslaus (1321-1328) 30 • Fiindcă el apare în listă între două menţionări ale
primului ierarh catolic ce a conferit acest drept, "frater Jacobus Mothoniensis" 31 , rezultă că
privilegiul iniţial a fost conferit cel mai devreme în anii 1322-1328. Biserica Sf. Elisabetha
din Hust a fost construită deci la cumpăna secolelor XIII-XIV.
Acordarea acestui gen de privilegiu era in practică in Ungaria medievală32 • Dreptul
respectiv de acordare a indulgenţelor pe perioade diverse de timp era concedat nu numai de
către papalitate, cât şi de către episcopii şi arhiepiscopii maghiari, dar şi cei străini şi legaţii
papaiP'. În general documentele originale nu s-au păstrat peste timp, o mare parte a acestor
indulgenţe fiind cunoscute din registrele papale. Privilegiul acordat bisericii din Hust
aparţine categoriei numite quadragena, deoarece perioada de timp era de 40 de zile, în
fiecare an, cu ocazia sărbătoririi patroanei ....: B. Elisabetha Vidua.
Acest drept de acordare a indulgenţelor a adus o mulţime de beneficii bisericii din
Hust. Credincioşii care au solicitat indulgenţe au dăruit biserica din Hust cu bani, argintărie
00.

000

20

Potrivit listei ierarhi lor catolici ai lui C. Eu bel, Hierarchia catholica medii aevii si ve summorum pontificum, SRE
Cardinalum. ecclesiarum antistitum series, I, Monasterii, 1913, p. 351, lacobus Mothoniensis (Methone, in
Grecia) a fost între 1322 şi 1333. Doar o parte a ierarhi lor de pe aceastA listA am reuşit să îi identificăm.
21
Ibidem, p. 327: Petrus Marsicanensis (Marsi, în Italia Inferioară)- între 1327-1336.
22
"Dorogdi Miklos" a fost episcop de Eger între 1330 şi 1361. P. Engel, Magyarorszag vi/ligi archontologiaja
1301-1457, 1, Budapest, 1996, p. 68.
21
Documentul este deteriorat în porţiunea respectiva, fiind lizibila doar litera M. Credem ca este vorba de
Szecseny Mihaly, episcop de Eger între 1363 şi 1377./bidem, loc. cit.
24
"pomâzi Cik61stvdn", episcop de Eger între 1387 şi 1399. Ibidem, loc. cit.
25
C. Eubel, op. cit., p. 449: Luca, episcop de Severin între 1390-1394.
26
Ibidem, p. 524: GenrgiuJ Vespremiensis (Veszprem, în Ungaria) între 1403-1412. Acest Georgius nu apare în
lista lui P. Engel.
27
Ibidem, p. 438: Petrussancrus, episcopus Scardonensis între 1410- 1420.
28
Ibidem, p. 466: Vallenrinu.f Suanensis (episcopie din Italia) între 1397-1402.
2
" Ibidem, p. 482: /acobus, episcopus Thoborinensis (episcopie din Italia), intre 1411-1418.
Jo "Piast Boleszlo", arhiepiscop de Esztergom intre 1321 şi 1328. P. Engel, op. cit.,!, p. 63.
31
Ordinea este urmatoarea: "frater lacobus Mothoniensis, Stephanus Veniensis episcopus, Bodeslaus
a<rchiepiscopus> [porţiune lipsă; întregit după sens] Strigoniensis, Petrus Marsicanensis, frater lacobus
prescriptus Mothoniensis" etc.
32
Chestiunea indulgen!elor în Ungaria medievala nu a beneficiat de o literatura de specialitate bogată; O abordare
sintetica a chestiunii indulgen!elor a fost realizatA recent: J. Siimegi, 'Adatok a penitencia es a biicsiik mnenetehez
a kozepkori Magyarorszagon', in Hermann Egyed emJekJcijnyv (szerkestette: J. Siimegi es 1. Zombori), Budapest,
Magyar Egyhă.ztorteneti Enciklopedia Munkakozosseg, 1998, p. 101-153.
3
J 1bidem, p. 125-127.

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Biserica

catolică

din Maramureş

281

şi pământuri. În mai multe localităţi din comitatele Maramureş, Bereg şi Ugocea biserica
deţinea,

în urma donaţiilor beneficiarilor de indulgenţe, între 1 şi 15 iugăre de pământ".
Vechile privilegii prin care a fost dotată de regii Ungariei cu venituri de la Cămara
de sare maramureşeană au fost distruse cu ocazia incursiunii moldovenilor din 1469. În
1474 regele Mathia a dăruit din nou această biserică cu 1200 de pietre de sare anual de la
Cămara de sare a Maramureşului. Pentru întreţinerea preotului (rectores sew plebani
eiusdem ecclesie) erau date de asemenea 40 de pietre de sare anual, cu obligaţia ţinerii unei
slujbe săptămânale în cinstea Sfântei Fecioare 35 • În 1486 regina Beatrix a confirmat
privilegiile anterioare conferite de Iancu de Hunedoara şi Mathia - sunt menţionate
privilegiile primite de Ia cei doi - şi a mărit subsidiul la 2000 de pietre anual, la cererea
preotului Franciscus, "pro celebrandis certis missis et pro vestitura plebanorum et
vicariorum eiusdem ecclesie "3". Preotul acestei biserici, care a îndeplinit de obicei şi funcţia
de vicar al Maramureşului, administra şi o parte a satelor Lipce şi Herince. La porunca
regelui Mathia, în 1479 plebanul Hustului şi preotul acestei biserici, Petrus, era introdus de
către Conventul din Lelesz în stăpânirea a 13 sesii iobăgeşti din Lipce şi a altora din
Herince 37 •
Dintre preoţii acestei biserici îi cunoaştem pe plebanul Simonis, atestat între 1431
şi 1462 3'; în 1462 pe Iohannes'"; in 1474 magistrul Clemente de Berky'"; între 1476' 1 şi
148041 pe plebanul Petrus (Dranyan); in 1486 pe Franciscus'\ iar pe Martinus între 152044 1531' 1. Probabil aici a funcţionat in anii 1332-133 7 plebanul Gregorius, care a achitat
dijma papală'''.
O altă biserică din Hust a fost cea dedicată Sf. Ecaterina ("Beata Catherina
Virginis et Martiris"). Potrivit aserţiunii lui 1. Simonchicz, această biserică ar fi fost
construită în timpul regelui Vladislav al II-Iea47 • Construcţia ei poate fi plasată în a doua
jumătate a sec. al XV -lea, probabil în ultimii ani de domnie ai regelui Mathia şi primii ani
ai lui Vladislav al II-lea. În 1515 rectorul Matthias solicita sprijin financiar regelui,
acuzându-i pe predecesorii săi (e vorba de cel puţin doi predecesori deci) de neglijenţă în
administrarea averii bisericii, din care cauză supravieţuirea cotidiană a devenit o problemă.
Regele a dăruit din veniturile Cămării de la Coştiui 1200 de pietre de sare anual, cu
obligaţia ţinerii a două slujbe săptămânale, una în cinstea Sf Ana, iar cealaltă pentru
patroana bisericii, Beata Catherina, dând porunci stricte funcţionarilor pentru respectarea

Supra, nota 19. Pe verso, este o listă cu averile dobândite de biserică de pe urma acestui privilegiu al
indulgen1elor, realizată de plebanul Simonis între 1439 şi 1462.
35
Dl. 25.201/2, 3. În copie la Egyetemi konyvtăr (Biblioteca Universitară), Budapest, Collectio Hevenessiana,
tomus L. p. 148.
36
Dl. 17.804.
37
F. Reti, op. cit .. 3, p. 57-58.
3
~ Vezi supra. nota 19.
39
1. Mihalyi, op. cit., p. 441.
"'" Dl. 25.20112.
41
Dl. 70.984. F. Reti, op. cit., 3, p. 57-58.
42
Tiszănruli reformătus egyhăzkeriileti Nagykonyvtăra, Debrecen, Ungaria, A Sztojka csalăd iratai, oklevelei es
foljegyzesei, R 2579/93.
43
OI. 17.804.
44
DJ. 84.639.
45
I. Simonchicz, Noctium, 1, f. 55.
46
Monumenta Vaticana Hungariae, series I. tomus I. p. 327 (1333 1 - Gregorius de Huzth de Maramorisio - 36
groşi); p. 330 (1334 1- Gregorius plebanus de Hust- 24 groşi); p. 356 (1334 II- Huczt ); p. 371 (1335 1plebanus de Hust- 30 groşi).
47
1. Simonchicz, Noctium, l, f. 55.
34
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acestui privilegiu••. Singurul preot pe care îl cunoaştem este acelaşi Matthias, care mai este
atestat încă în 1531' 9 .
Nobilul de origine română din Haţeg, Ioan Cândreş, a construit în perioada în care
a fost castelan la Hust o capelă din piatră dedicată Sf. Fecioare ("Beata Maria Virginis").
La rugămintea lui, Iancu de Hunedoara a înzestrat-o în 1449 cu 12 de florini de aur anual
din veniturile cămării maramureşen& • Probabil această capelă era situată în interiorul
cetăţii Hust. Preotul acesteia era plătit în deceniul 4 al secolului al XVI-lea din veniturile
0

cetăţii 51 •

La sfârşitul secolului al XV-lea un orăşean bogat, Albert Literatul, a construit
biserica cu hramul "Sancta Crncis" şi a dotat-o cu veniturile unei mori de pe râul Hust. În
1492 a obţinut de la regina Beatrix o diplomă care confirma şi întărea donaţia52 • În 1531 aici
funcţiona preotul Johannes 53 •
O altă biserică, mai bine zis o capelă, care a funcţionat în Hust, este cea dedicată
Sf. Rege Ştefan (Sanctus Stephanus Rex). Din averea acestei capete ştim doar despre o
bucată de pământ de lângă podul de peste Baranya între 1439-14625'. În 1531 aici funcţiona
preotul Gregorius55 •
Potrivit manuscrisului lui 1. Simonchicz, în Hust ar mai fi existat următoarele
lăcaşuri de cult în 1531: biserica dedicată lui "Sancti Michaelis Archangeli", cu preotul
Nico/aus şi "Omnium Sanctorum", cu preotul Andreas56 • Din păcate alte informaţii
documentare nu mai deţinem despre aceste lăcaşuri de cult.
Biserica din Teceu a fost probabil construită la cumpăna secolelor XIII-XIV 57 •
Informaţiile despre aceasta sunt extrem de reduse: memoria documentelor i-au păstrat doar
pe plebanii bisericii din 1334-1335, Benedictus, care a achitat dijmele papale5', din 1336,
Paulus, care participa împreună cu un alt reprezentant al comunităţii la stabilirea hotarelor
dintre Teceu şi Bedeu59 şi pe Joannes, care solicita confirmarea unor drepturi regelui Albert
în 1439 împreună cu preoţii din Hust şi Sighet60 •
Biserica din Câmpulung s-a construit probabil la începutul secolului al XIV-lea"' şi
era dedicată lui "Sancti Martini" 62 • Potrivit dijmelor papale aici funcţiona plebanul
•• F. Reti, op. cit., 3, p. 67-68. 1. Simonchicz, Noctium., I, f. 59 b. O copie a documentului se află în Colecţia
Hevenessiana, Egyetemi Konyvtăr, Budapest, tomus L, p. 147.
49
1. Simonchicz, Nocrium, l, f. 55. 6!1b.
50
A. A. Rusu, 1.-A. Pop, 1. Drăgan, Izvoare privind Evul Mediu românesc. Ţara Haregului in secolul al XV-lea,
Cluj-Napoca, 1989, nr. 148, p. 173, după o copie simplă din sec. al XVII-lea, OI. 25.201/4. Originalul la Tiszăntuli
rcfom1ătus egyhăzkeriileti Nagykonyvtăra, Debrecen, Ungaria, A Sztojka csalăd iratai, oklevelei, foljegyzesei, R
2579/63.
51
Arhivele Naţionale Maghiare, Budapcst. Magyar Kamara Archivum, E 185, Archivum familiac Nadăsdy, 59 cs.,
26 tetel, f. 1-2.
5
~ Copie simplă a documentului într-un mss. al lui Gustav Wenzel, Analecta hisrorica comitatum de Marmarus
concementia, mss .. Biblioteca Naţională Szechenyi , Budapest, Ungaria, secţia de mss. (keziratăr), Quart. Lat., no.
2384, f. 130, fllră trimitere arhivistică.
~-' 1. Simonchicz, Noctium., l, f. 55.
5
" "tercia pars cuius est Capel/e sancti regis Stephani". potrivit registrului bisericii Sf. Elisabcta realizat de
plebanul Simonis între 1439 şi 1462. Cf. supra, nota 19.
55
1. Simonchicz, Noctium., l, f. 55.
56
Ibidem, loc. cit.
57
I. Henszlmann, op. cit., p. 156, o datează fllră argumente în sec. al XV-lea.
58
Monumenta Vaticana Hungariae, series 1, tomus 1, p. 327 ( 1334 - Benedicrus de Chechu- 60 de groşi); p. 356
( 1334 Il - plebanus de Tentev); p. 371 (1335 1- Tenkev- 48 de groşi).
59
I. Mihalyi, op. cit., p. 13-14.
60
OI. 13.358.
61
I. Henszlmann, op. cit., p. 147, o datează în sec. al XV-lea, fllră argumente. A remarcat transformările moderne.
62
I. Simonchicz. Noctium, TI, f. !18.
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Johannes, care achita pentru parohia sa 6 şi, respectiv 12 groşi 6 1, jumătate faţă de cel din
Hust şi Sighet, ceea ce indică dimensiunea mai redusă a comunităţii. Biserica originală s-a
construit la începutul veacului al XIV -lea"".
În Sighet a funcţionat în epoca medievală o biserică de dimensiuni impresionante
pentru regiunea respectivă - biserica dedicată "Sancti Emerici". Această biserică a atras vii
dispute istoriografice datorită stilului construcţiei. Există un punct de vedere potrivit căreia
biserica ar fi fost construită iniţial pentru populaţia ortodoxă românească din regiune,
deoarece nu avea sacristia indispensabilă cultului catolic6S. Se susţine că în 1352 regele
Ludovic a dăruit-o coloniştilor, schimbându-i-se cu această ocazie şi hramul în "Sanctus
Emericus ". Afirmaţia este pur şi simplu gratuită, deoarece, dacă în diploma din acel an, cu
ocazia confirmării privilegiului din 1329 dat aşezărilor de oaspeţi regali maramureşeni, este
inclus şi Sighet-ul, la cererea preotului de aici, nu înseamnă că acest an trebuie luat ca punct
de reper pentru o eventuală transformare a lăcaşului de cult. În primul rând actul este pur şi
simplu o confirmare a vechilului privilegiu carolin. Preotul Benedictus reprezenta, în
calitate de delegat, interesele întregii comunităţi de oaspeţi regali din Sighet~>~>. De ce doar
acum s-a introdus în privilegiu şi Sighet-ul? Probabil că aici existase o aşezare mai veche,
care nu a fost întemeiată de oapeţii germani. Pe de altă parte, preotul avea şi funcţia de
vicar al Maramureşului, ceea ce indică faptul că biserica sa era destul de importantă.
Acelaşi preot a fost angrenat în 1346 în conflictul pentru jurisdicţie episcopală dintre
episcopiile de Eger şi de Alba Iulia'''. Tot el a funcţionat şi în perioada 1332-1337, când
este menţionat în dijmele papale""·
Data construcţiei este dicutabilă şi, probabil doar cercetările arheologice ar putea
să o stabilească. Datarea lansată în istoriografia maghiară- sec. XI-XII69 -este exagerată'"·
Dimensiunea şi stilul arhitectonic al bisericii din Sighet intrigă specialiştii la speculaţii
variate".
În afară de preotul Benedictus din 1346, mai îl cunoaştem pe plebanul Anthonius
din 1439, care solicita, împreună cu cei din Hust şi Teceu, confirmarea unor drepturi
regelui Albert 72 •
În afara bisericilor din cele cinci târguri de coroană au mai existat în Maramureş
câteva capele sau biserici catolice. La Coştiui s-a construit cândva în secolul al XV-lea o
capelă în care slujea preotul de la biserica din Sigh.et. Obligaţii asemănătoare au avut faţă
de tăietorii de sare şi preoţii din Hust şi Teceu. În 1439 plebanii din Hust, Teceu şi Sighet sau plâns regelui Albert că nu le erau respectate vechile drepturi şi privilegii de către comiţii
cămării. Ei susţineau că din vechime primeau 12 dinari (aşa numiţii odvarpenz) săptămânal,
câte o bucată de postav anual, şi câte o piele pentru celebrarea slujbei săptămânale, precum
"-' Monumenta Vaticana Hungariae, series 1, tomus 1, p. 330 (1334 1 -/ohannes plebanus de Longo Prato); p. 356
( 1334 II - sacerdotes de Zozywmezew): p. 371 ( 1335 1 - plebanus de Hozcowmezew- 6 groşi).
1>1 Biserica este datată de R. Popa, op. cir., p. 226,la începutul sec. al XIV-lea. Cf. şi 1. Kovăts. op. cit., p. 613.
65
C. Petranu, 'Biserica refonnată din Sighet şi bisericile de lemn din Maramureş', în AliN, Cluj, X, 1945, p. 327328. Tor aici şi bibliografia problemei.
66
1. Simonchicz, Noctium., II, f. 106.
67
1. Mihalyi, op. cit., p. 23-25.
68
Monumenta Vaticana Hungariae, series 1, tomus I, p. 330 (1334 1- Benedictus plebanus de Dygnet- 24 groşi);
p. 355 (1334 II- Zyget)); p. 371( 1335 1- Zi~:et- 48 groşi).
69
1. J. Kovăts, op. cit, Il, p. 617.
70
1. Henszlmann, op. cit., p. 153, a datat-o in sec. al Xill-lea. R. Popa, op. cit., p. 226, nota 57, 1-a contrazis,
plasând construcţia la mijlocul veacului al XIV-lea. Considerăm că problema nu a fost definitiv încheiată, doar
cercetările arheologice putând-o rezolva.
71
Descrierea a fost efectuată de 1. Henszlmann, op. cit., p. 153-154.
72
Dl. 13.358.
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şi sare de la tăietori, pe care o puteau vinde în faţa ocnelor. Comitete cămării, Brapioni de
· Laak, nu a mai respectat dreptul preoţilor referitor la sare, obligându-i ca pentru 100 de
pietre să primească 20 de dinari. Vechiul privilegiu a fost conferit de regina Elisabeta
(mama lui Ludovic cel Mare). În urma abuzului comitelui, preoţii au solicitat regelui Albert
confirmarea lui". Un document din 1530 este mai explicit. Tăietorii de sare au adreEat o
petiţie regelui în care îl informau că potrivit vechilor lor libertăţi, capelanii bisericii din
Sighet erau obligaţi să facă slujbe Vinerea, Sâmbăta şi Duminica în capela de la Coştiui,
primind ca plată sare pe care puteau să o vândă, dar comitete cămării din acea vreme nu
mai respecta acest obicei 14 • Deci cel puţin până la mijlocul secolului al XVI-lea această
capelă nu avea preot propriu, ci aici servea unul din Sighet.
În vestul comitatului funcţionau câteva biserici catolice mai mici, legate nu de o
comunitate maghiară sau germană, ci de nobilii proprietari. La cumpăna secolelor XIV-XV
o parte a familiei nobiliare din Dolha a adoptat catolicismul. În 1419 au solicitat ca biserica
închinată "Sanctae Catherinae" din satul Sarkad şi cea lui "Sancti Michaeli Archangeli"
din Makaria să depindă direct de arhiepiscopia de Esztergom'5 • Pe aceste două proprietăţi
ale lor, Sarkad şi Makaria, existau la începutul secolului al XV -lea comuPităţi catolice, care
aveau - în 1418 - biserici de lemn şi cimitire distincte de comunităţile ortodoxe din satele
respective'•. Pe la mijlocul sec. al XV-lea nobilii de Dolha au construit o biserică din piatră
pe proprietatea principală a familiei- Dolha- care mai exista în prima jumătate a secolului
nostru 77 .
În satul Domneşti (Urmez6) a existat, probabil din a doua jumătate a veacului XV,
o biserică catolică, deoarece aici este menţionată una reformată la începutul sec. al XVIIlea'". Anterioritatea unei biserici catolice era posibilă ori în contextul catolicizării familiei
nobile române de aici, ori datorită faptului că satul a intrat după desherenţa vechilor
proprietari, puţin înainte de 1500, în proprietatea familiei nobile maghiare Pogâny. Noii
proprietari au colonizat probabil locuitori maghiari sau şi-au construit o biserică de curte.
În afară de aceste biserici şi comunităţi catolice, au mai funcţionat în Maramureş
două mănăstiri'•. Cea eremită de la Remeţi, de lângă Teceu, a funcţionat după 1360 până la
Refmmă 8 ". Despre funcţionarea unei mănăstiri benedictine la Hust avem doar infonnaţii
târzii. Potrivit unor relatări târzii, cu ocazia promovării Reformei în Hust, în 1547,
promotorul ei, Tamâs Huszti Lovăsz, ar fi fost alungat din oraş de călugării de la
mănăstirea "Sancta Elena"".

'·' Dl. 13.358.
''Al. Doboşi. 'Exploatarea ocnelor de sare din Transilvania in Evul mediu (sec. XIV-XVI)', în SCIM. IT. 1951,
fasc. 1. p. 163.
'' B. lvanyi, A ro mai .cent hiroda/mi szeki graf Teleki csalâd Gyomroi levelttira, Szeged. 193 7. nr. 141, p. 11 OIII.
"'!. Mihalyi. op. cit .. p 223 .
" Informaţia şi datarea a fost preluată, fără posibilitatea practică a unei verificări, după 1. J. Kovăts, op. cir .. Il, p.
613.
73
F. A. Lampe, Hisroria ecclesiae reformatae in Jfungaria et Transylvania, 1728, p. 609-610.
79
A. Meszh!nyi, Az egri ersekseg felallitasânak s a kassai es szatmâri puspoksegek kihasitasanak a tortenete ,
Budapest, 1938. p. 35, susţine, fără argumente, că ar fi existat in mai multe locuri mănăstiri franciscane. Nu
cunoaştem nici o mănăstire franciscană in Maramureş!
•o Pentru istoria acestei mănăstiri: M. Diaconescu, 'Catolicismul in Maramureş (1)- mănăstirea eremiţilor', in Sa tu
Mare. Studii şi connmicdri, XIV. 1997, p. 123-132.
" F. A. Lampe. np. cir., p. 108. Din relatarea preluată de F. A. Lampe nu rezultă cărui ordin aparţinea mănăstirea.
Dar A. Meszlenyi, op. cit., p. 35, susţine că a existat o mănăstire benedictină la Hust, dar care, fiind proaspăt
infiinţată, nu a reuşit să se dezvolte din cauza Reformei. Din păcate nu face trimiere la nici o sursă sau bibliografie.
Tentativele noastre de a găsi alte informaţii despre această mănăstire benedictină au rămas fără rezultat. În istoria
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Biserica catolică din Maramureş este strict legată de comunităţile de maghiari şi
gennani din cele cinci târguri de coroană - Hust, Visk, Teceu, Câmpulung şi Sighet - şi,
într-o mai mică măsură, de catolicizarea unor familii nobile româneşti.

3.

Organizarea bisericii catolice maramureşene

Întemeierea noilor aşezări şi, implicit, fundarea noilor biserici catolice, au ridicat
probleme delicate pentru organizarea şi structura ierarhică. Situarea comitatului Maramureş
la marginea regatului într-o zonă de interferenţă a jurisdicţiei mai multor episcopate a
generat conflicte între forurile eclezisiastice catolice. Pe de altă parte, structurarea
bisericilor pe plan local a cunoscut o evoluţie determinată atât de disputele dintre episcopii,
cât şi de situarea îndepărtată faţă de un centru episcopal propriu-zis.
Cu excepţia tratărilor expeditive din lucrările generale 82 , trebuie menţionate câteva
contribuţii în domeniu. G. Pray nu plasa direct Maramureşul printre comitatele de sub
jurisdicţia episcopiei de Agria. Cunoscând doar actul prin care regele Andrei al Il-lea
acorda episcopiei ardelene dreptul de jurisdicţie, conchide că regiunea a aparţinut acesteia
şi doar în epoca modernă (post aetatem Pazmani - sec. al XVII-lea -n.n.) a revenit
episcopiei de Eger" 1.
Un manuscris al canonicului episcopiei de Eger, J6zsef Novăky (1753-1827),
despre demnitarii episcopiei respective a fost publicat la începutul secolului XX. Autorul,
după enumerarea informaţiilor documentare - pe care le vom discuta imediat - conchide că
Maramureşul a rămas sub jurisdicţia episcopiei de Eger după 13468".
F. Balăssy' 5 , dedică arhidiaconatului de Maramureş un capitol întreg (A
maramarosi foesperesi keriilet) dintr-o istorie a constituirii episcopi ei de Eger. Susţine că
iniţial teritoriul Maramureşului se afla sub jurisdicţia episcoiei ardelene, dar ulterior
episcopul de Eger a dobândit dreptul respectiv, declanşându-se conflictul dintre cei doi
episcopi. Analizînd evoluţia conflictului, fără să cunoscă documentele interne
maramureşene, conchide că arhidiaconatul de Maramureş s-a transformat într-un vicariat.
Vicarul nu era vreun canonic de Eger, ci un pleban, asemănător cu plebanul Benedictus de
Sighet din 1346, din care cauză nu mai întâlnim în documentele ulterioare nici un
arhidiacon de Maramureş. Ipoteza lansată de acest istoric este cea viabilă, fiind confirmată
de analiza documentelor interne maramureşene (pe care istoricul nu le-a cunoscut)!
Autorul unei istorii a episcopiei ardelene, J. Temesvăry"., susţine că iniţial
Maramureşul se afla sub jurisdicţia episcopiei ardelene, drept însuşit de episcopul de Eger
în urma donaţiei regelui Andrei III. După conflictul din anii 1300, din existenţa
arhidiaconului de Maramureş printre canonicii episcopiei de Eger şi din listele dijmclor
papale, conchide că decizia Scaunului Papal a fost împotriva episcopului ardelean.
Istoricul 8. Kovăcs afirma recent că în 1404 vicarul din Tăşnad al episr.opiei
ardelene a devenit superiorul bisericilor catolice maramureşene. Concluziona că episcopia

mănăstirilor benedictine din Ungaria a lui J. Lajos Cs6ka. Geschichte des benedikti11ische11 Măncht11ms in U11garn,
Miinchcn, 1980. nu am găsit nici o informaţie despre existenţa unui asemenea lăcaş la Hust.
82
1. Sugâr, Az egri piispokok tărtenete, Budapest, 1984, p. 86-87, III. A. Meszlenyi, op. cit., p. 34-35.
81
G. Pray, Specimen hierarchiae l-l11ngariae, l, Posonii et Casoviae, 1776, p. 195. 19!!-201.
8
" [J. Novăky], 'Memoria dignitatum et canonicorum cathedralis ecclesiae Agriensis', in Adatok az Egri et,'}•lu:iz
megye tortenetehez, IV, Eger, 1908, p. 65-67; p. 87.
85
F. Balassy. "Az cgri cgyhazrncgyc alakulâsa', în Emtekkănyv Kis-Aponyi Banakovics Bela egri ersek
aranymiseje11ek ii1111epere. Eger, 1865, p. 83-87. A fost preluat de A. Meszlenyi, loc. cit ..
'" J. Tcmesvary, Erdely kbzepkori piispbkei, Cluj-Kolozsvar, 1922, p. 91-96, 146.
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Ardealului a acaparat definitiv bisericile din Maramureş, aducând ca argument şi lipsa
ierarhilor maramureşeni- arhidiaconi- pe lista capitularilor de Egef'l 7 •
Diversitatea opiniilor în istoriografie impune de la sine o tentativă de clarificare a
exercitării dreptului de jurisdicţie episcopală asupra bisericilor catolice maramureşene.
Disputele aprinse pentru dreptul de jurisdicţie episcopală asupra Maramureşului sau desfăşurat la cumpăna secolelor XIII-XIV între episcopiile de Eger şi cea de Alba Iulia.
Premisele acestui conflict s-au conturat la mijlocul secolului al XIII-lea. La începutul
secolului al XIII-lea episcopia de Eger a primit de Ia regii Ungariei, Andrei al II-lea şi Bela
al III-lea, dreptul de a strânge dijma episcopală din comitatele Bereg şi Ugocea, privilegiu
confirmat în 1261 regele Bela al IV-Iea80 • Regele Ştefan al V-lea a întărit acest privilegiu în
127P9 • În virtutea acestor privilegii, episcopul de Eger a deţinutjurisdicţia şi asupra Viskului şi a celorlalte aşezări nou întemeiate, care din punct de vedere administrativ făceau
parte încă din comitatul Ugocea. Privilegiul menţiona dreptul episcopului şi asupra
aşezărilor ce se vor înfiinţa! O schimbare de fond a intervenit în 1288, când regele Ladislau
IV Cumanul a dăruit dijmele din comitatul Ugocea episcopului de Alba Iulia90 • Cauzele
acestei cedări sunt necunoscute, însă efectul a constat în deschiderea unei îndelungate
dispute interepiscopale. Oricum, nu se poate susţine că iniţial Maramureşul a fost iniţial sub
jurisdicţia episcopiei ardelene. Primele comunităţi catolice - sigur cea din Visk - care mai
făceau parte din punct de vedere administrativ din comitatul Ugocea, au fost până în 1288
sub jurisdicţia episcopului de Eger.
Cu puţin înainte de 1300 s-a modificat şi statutul juridic al Maramureşului prin
constituirea sa ca şi comitat distinct91 • În noul context administrativ creat, episcopia de Eger
a încercat să reintre în posesia vechilor drepturi. În anul 1299 episcopul ardelean îl acuza în
faţa regelui pe episcopul de Eger că i-a încălcat drepturile sale şi s-a grăbit să sfinţească
nişte locuri de cimitire în câteva sate din Maramureş 92 • Regele a anulat o donaţie anterioară
în favoarea Eger-ului pentru dreptul de jurisdicţie spirituală asupra Maramureşului, după ce
arhiepiscopul de Kălocsa, superiorul ierarhic al episcopului ardelean, a demonstrat că ţara
Maramureşului era între hotarele diocezei Transilvaniei 93 • Probabil că episcopul de Eger a
primit privilegiul cu puţin timp înainte de această plângere din februarie 1299. Este încă un
indiciu că această dispută s-a acutizat pe fondul înfiinţării comitatului Maramureş în aceşti
ani. Regele a apelat Ia o delegaţie formată din episcopul de Oradea, Emericus, şi
vicecancelarul curţii regale, prepozitul de Titei, Ladislaus, care au convocat pe nobilii din
acele părţi şi au confirmat că Maramureşul era şi a fost între limitele diocezei ardelene. În
consecinţă, regele l-a mandatat pe capelanul curţii regale să îl introducă pe episcopul
ardelean în drepturile sale.
Capacitatea delegaţiei regelui de a se documenta la faţa locului este discutabilă.
Care nobili ai acelor părţi au fost convocaţi? Doar locuitorii din Visk şi celelalte aşezări de
oaspeţi erau catolici, la fel ca şi familia nobiliară Ujhelyi, proprietară în regiune. Până
87
B. Kovăcs, Az Egri egyhazmegye tărtenete /596-ig, Eger, 1987, p. 61.
•• G. Fejer, Codex, Budae, 1829, IV/3, p. 43: "decimas omnium forestarum nostrarum et noualium praediorum
nostrorum fundatorum et fundandorum".
•• Ibidem, V/1, Budae, 1829, p. 157.
90
F. Zimmermann, C. Wemer, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, I, Hermanstadt,
1892, p. 159.
91
Primele menţionări ale titlului de comite de Maramureş sunt din 1299: "Nicolao woywode comite de Vgucha et
de Maramurisiu"- Dl. 107.417; 107.418.
92
DIR, C, XITIITI. p. 461; G. Fejer, Codex, VI/2, Budae, 1850, p. 192-193; Dl. 26.368.
9 -' G. Fejer, Codex, Vl/2, p. 192-194: "utrum terra Mararnoros vocata intra tenninos et limites Diocesis
Transylvanie existat nec ne".
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recent ei aparţinuseră din punct de vedere administrativ de comitatul Ugocea, care era din
1388 sub jurisdicţia episcopului ardelean.
Probabil că episcopul de Eger s-a împotrivit - chiar sprijinit de rege - căci în anul
1300 episcopul de Alba Iulia a apelat la judecata Scaunului Papal pentru rezolvarea
conflictului. El 1-a acuzat de încălcarea canoanelor şi de însuşirea dreptului zeciuielii şi a
jurisdicţiei spirituale pe ierarhul de la Eger94 •
În favoarea cui a decis Scaunul Papal putem deduce din faptul că în dijmele papale
din anii 1330-1337 Maramureşul era înscris în cadrul episcopiei de Egef'l' şi tot în aceşti ani
exista printre capitularii de acolo şi un arhidiacon de Maramureş96 • Dar succesul episcopiei
de Eger a fost temporar, deoarece conflictul s-a redeschis peste puţin timp, fiind implicaţi şi
preoţii locali.
Pe fondul acestui conflict s-a reorganizat şi strucutura locală a bisericii
maramureşene într-un vicariat. Înainte de 1346 episcopul ardelean a reuşit să şi-1 supună pe
vicarul Maramureşului, preotul Benedictus din Sighet97 • Într-un concurs de împrejurări
necunoscute, episcopul de Eger l-a obligat pe preot să-i jure credinţă şi supunere, sub
pedeapsa încarcerării şi a confiscării averii. Ca girant al supunerii sale era preotul din Visk,
Georgius, care a jurat că îl va supraveghea pe vicar•R. În perioada următoare Maramureşul a
rămas sub jurisdicţia episcopiei de Eger, căci episcopii şi vicarii ei au confirmat de mai
multe ori privilegiul de acordare a indulgenţelor concedat bisericii Sf. Elisabetha din Husr>•.
Evoluţia ulterioară a conflictului o putem doar parţial urmări datorită sărăciei
informaţiilor documentare. A. Szirmay a publicat în rezumat un document din 1404 emis
de "Crisogonus de Chernavoda vicariusque de Thasnad, per comitatus Zownuk, Ugacha et
Maramaros in spiritualibus generalis" 100 • Contextul în care acest vicar al episcopiei
ardelene a devenit superiorul bisericilor catolice din Maramureş este indescifrabil. Este
drept că din 1346 până prin 1439 nu cunoaştem nici un vicar al Maramureşului. Probabil în
1404 s-a consumat doar un moment episodic al disputei dintre cele două foruri catolice 101 •
Conform surselor din secolele XV-XVI, Maramureşul a reintrat sub jurisdicţia
episcopiei de Eger. Privilegiul indulgenţelor pentru biserica Sf. Elisabeta din Hust a fost
confirmat în 1431 de Nicolaie, episcop al Dyonisiei şi vicar al episcopiei de Eger, cu
permisiunea episcopului diocezei respective - "libera consensu reverendi in Christo patris
et domini episcopi dyocesi ecclesie Agriensis prescripti cuius ex permissione curam
gerimus" 1" 2• Iar printre cei care au confirmat privilegiul în sec. XIV-XV sunt o serie de
episcopi şi vicari de Eger 1"'·

9

1. Mihalyi. op. cit., p. 1-2.
Monumenta Vaticana Hungariae, scrics 1, tomus 1, p. 330.
DIR, C. XIV/lii, nr. 1, p. 1; nr. 57, p. 254; nr. 127, p. 291. J. Novaky, op. cit.,~'-· 65, 94, pomeneşte de un
arhidiacon Georgius de Maramureş încă din 1329!
97
B. Kovăcs, op. cit., p. 61. Ibidem, p. 178, nota 514, îl combate pe F. Balăssy care susţine apartenenta
Maramureşului de episcopia de Eger sub forma unui vicariat. Cf. F. Balăssy, op. cit., p. 87.
'" 1. Mihalyi, op. cit., p. 23-25.
99
Vezi supra, nota 19 şi următoarele.
""A, Szirmay, Notitia politica, historica, topografica incliti comitatus Ugochiensis, Pestini, 1805, p. 29.
101
F. Balassy, op. cit., p. 87, comcntfind documentul din 1404, admitea existenţa unui drept al episcopiei ardelene
'

9

'
96

asupra Maramureşului, dar fără o exercitare efectivă a lui.
102
Vezi supra, nota 19.
"" Vezi supra, despre biserica 8. Elisabethu Vidua din Hust.
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În prima jumătate a sec. al XVI-lea locuitorii din cele cinci târguri de coroană se
plângeau că vicarul episcopiei de Eger încerca să le perceapă dijmă, contrar obiceiului 104 •
Iar o conscripţie din 1700 a bisericilor care au aparţinut episcopiei de Eger le menţion.::ază
şi pe cele din Maramureş'" 5 • Pe de altă parte, din secolul al XV-lea apare frecvent în
docwnente un vicar al Maramureşului. Deci Maramureşul a intrat definitiv sub jurisdicţia
episcopiei de Eger după 1346, cu excepţia unui moment episodic din 1404.
Organizarea pe plan local a bisericilor catolice din Maramureş a suferit şi ea
diverse evoluţii dictate de conflictul dintre cele două episcopii. Iniţial bisericile din
Maramureş au fost integrate vicariatului care cuprindea comitatele Bereg şi Ugocea. În
1320 arhiepiscopul Thoma de Strigoniu se adresa vicarului pe care îl numea: "vicarium de
Bereg. de Marmaros et de Ugucha"""'. Peste câţiva ani organizarea bisericească a fost
restructurată într-un arhidiaconat al Maramureşului în cadrul episcopiei de Eger. Pe lista
demnitarilor bisericeşti ai capitlului din Eger apare şi un anume Georgius, arhidiacon de
Maramureş între 1329 şi 1333 107 • În cadrul acestui arhidiaconat al Maramureşului erau
cuprinse şi unele biserici din comitatele Ugocea şi Sătrnar, conform registrului dijmelor
papale din 1334'"". Această formă de structurare a fost doar episodică, deoarece
arhidiaconul de Maramureş nu mai apare în documentele ulterioare pe listele demnitarilor
capitlului din Eger.
În jurul anului 1340 s-a desfăşurat o nouă etapă în evoluţia conflictului dintre
episcopiile de Eger şi Alba Iulia pentru jurisdicţia în Maramureş. În acest context probabil
s-a restructurat şi organizarea bisericii maramureşene într-un vicariat care cuprindea numai
bisericile din acest comitat. Primul vicar cunoscut este Benedictus, plebanul bisericii din
Sighet, antrenat şi el în disputa i~terepiscopală. Documentele au mai păstrat numele a
câţiva vicari ai Maramureşului din secolele următoare. Întotdeauna ei erau şi plebani în
Hust, ceea ce indică mutarea centrului de greutate în aceată localitate, cu o comunitate
catolică mult mai puternică. O explicaţie a predominării plebanului din Hust în ocuparea
funcţiei de vicar poate fi şi rolul strategic, de "capitală" administrativă pe care 1-a avut
cetatea de Ia Hust, construită în primii ani ai domniei lui Ludovic cel Mare.
Documentele cunoscute menţionează următorii vicari: în 1439 preotul bisericii Sf.
Elisabetha din Hust purta titlul "Symon. plebanus de ipsa Hwzth et vicarius
Maramorosiensis"'"\ iar în 1450: "Simonis, plebanus de Huzth vicariusque terrae
Maramorosiensis in spiritualibus generalis"""; în 1462: "Iohannes vicarius de
Kesellewmezew" - era chemat ca megieş, fiind proprietar în acea localitate'"; în 1474
magistrul C/emente de Berky era preot al bisericii "Sancta Elisabetha Vidua" "et vicariis
eiusdem ecclesie" 112 ; în 1476 un Petrus Dranyan era pleban în Hust şi "vicarii terrae
Maramorosiensi""l, acelaşi care în 1480 se numea "vicarius de Hwzth"' 14 ; în 1486

()> Arhivele Naţionale Maghiare, Budapest, Magyar Kamara Archivum, E 210, Miscellanea, 26 cs., 12 tetel, f. 1.
Ordonatorii fondului, arhiviştii maghiari, I-au data! arbitrar 1550. Actul este păstrat sub forma unei copii de epocă,
fliră dată. Considerăm că el datează din deceniile 2 sau 3, înainte de Reformă.
1
~ • Adatok Telekessy Istvân Egri piispak korăhoz', în Adatok az Egri egyhtiz megye tonenetehez, IV, Eger, 1908,
p. 305-306.
106
1. Simonchicz, Noctium, 1, f. 55. A. Szirmay, op. cit., p. 95.
107 DIR, C, XIV/ITI, nr. 1, p. 1; nr. 57, p. 254; nr. 127, p. 291. J. Novâky, op. cit., p. 96.
108
DIR, C, XIVmi, p. 248-249.
·
109
Vezi supra. nota 19.
110
1. Mihalyi, op. cir .. p. 344.
111
Ibidem, p. 441.
11
~ Dl. 25.201/2.
Il) OI. 70.984.
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FranCiscus era menţionat cu titlul de vicar al bisericii din Hust 11 s. În 1520 un "Martinus
plebanus de Hwzth vicarius terrae Maromorosiensis" elibera o scrisoare de iertare pentru
fiica lui Nicolaie Barilovics, Sophia, care, Îară voia şi ştirea părinţilor a încălcat
moravurile 116 ! Este probabil aceeaşi persoană cu Martinus Kiss întâlnit în 1531 117 •
Documentele nu meţionau întotdeauna titulatura completă a vicarului. Este aceeaşi
funcţie: vicar al Maramureşului. Vicarul era numit de episcop, pe care îl înlocuia în
problemele administrative şi spirituale în zonele îndepărtate de centrul episcopal 11 ".
Vicariatul maramureşean avea o situaţie specială datorată conflictului interepiscopal. Într-o
conscripţie din 1476 a bunurilor episcopiei de Eger nu este cuprins şi Mararnureşul, nici
măcar la dijmă 119 • Într-o perioadă apropriată, la începutul secolului al XVI-lea, locuitorii
celor cinci târguri de coroană se plângeau regelui că vicarul episcopiei de Eger voia să
perceapă dijmă de la bisericile lor împotriva obiceiului (contra consuetudinem)' 2". Într-o
conscripţie din 1700 a tuturor bisericilor care au aparţinut episcopiei de Eger, dar au trecut
la luteranism sau calvinism, executată la porunca lui Kollonich, se scrie despre Maramureş
că, conform documentelor, episcopul avea un vicar special acolo 121 • Extrapolând
caracterizarea din 1700, putem afirma că acest vicariat al Maramureşului avea un caracter
special, în sensul că episcopul de Eger, superiorul vicarului, nu percepea de aici dijme sau
alte venituri episcopale.
Doar în chestiunile spirituale grave vicarul Maramureşului, împreună cu
consistoriul său diecezan - format desigur din ceilalţi plebani - apela la forul superior. Un
astfel de caz s-a petrecut în 1520, când o problemă de moralitate a fost rezolvată cu ajutorul
vicarului episcopi ei de Eger- litteras domini Iohannis Baptiste Bonzaghni genera lis vicarii
ecclesie Agriensi- şi al legatului papal 122 •
Vicarul Maramureşului, care era de obicei plebanul din Hust123 , avea o avere
proprie, arondată funcţiei sale, care consta în satul Poiana Uliului (Keselyiimez6)' 24 şi în
părţi din satele Lipce şi Herincem. Destinul lor după instaurarea Reformei a fost ambiguu,
în conscripţii fiind trecute ca ale vicarului, deşi acesta nu mai funcţiona. Treptat ele au
intrat în stăpânirea bisericii reformate din Hust.
La sfârşitul secolului al XVII-lea episcopia de Eger a încercat să revină în
Maramureş. În 1699 în acest comitat, în Hust se afla Mathias Frantz, despre care se scria

Într-un act din 15 decembrie 1480 apare ca împăciuitor într-un conflict local: Tiszantuli refonnatus
Debrecen, Ungaria, A Sztojka csalăd iratai, oklevelei es f6ljegyzesei, R 2579/93.
liS Dl. 17.804.
116
OI. 84.639.
117
[. Simonchicz, Noctium, l, f. 55.
118
I. Kosutany, Egyhazjog. A magyarorszagi egyhtizak alkotmanya es kozigazgattisa, Kolozsvăr, 1906, p. 452453.
119
Dl. 37.008.
120
Arhivele Naţionale Maghiare, Budapest, Magyar Kamara Archivum, E 21 O, Miscellanea, 26 cs., 12 tetel, f. 1.
121
"etiam spectat ad episcopatum Agriensem et habuit olim episcopus Agriensis ibidem specialem vicarium, uri
eatenus litera/ia irwrumenta extant", 'Adatok Telekessy lstvăn Egri piispok korâhoz', în Adatok az Egri egyhaz
megye tortenetehez, IV, Eger, 1908, p. 305-306.
IU OI. 84.639.
123
I. Simonchicz, Noctium, 1, f. 55, susţine că până la construirea bisericii Sancta J::lisabetha Vidua, pe care o
plasează în sec. al XV-lea, vicarul Maramureşului nu rezida în Hust.
12
' I. Mihalyi. op. cir., p. 441.
m V. Belay. Maramaros megye tarsoda/ma es nemzetisegei. A megye bete/epii/esellil a XVIII. sztizad elejeig,
Budapest, 1943, p. 143, 171, sub voce.
114

egyhăzkeriilet Nagykonyvtăra,
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într-o listă a parohii lor diocezane: "non va/ens subsistere discessil' 126 • Doar din 1730 s-au
instalat la Sighet piariştii 127 , bastion al catolicismului în Maramureş în epoca modernă.
În ierarhia catolică existau diferenţe şi pe plan local. Astfel, plebanii erau preoţii
plebaniei, adică ai bisericii principale din comunitate, care avea drept de decimă. Celelalte
biserici erau simple parohii, ai căror preoţi se numeau sacerdotes, sau rectores. Dar din
cauză că începând cu sec. al XIV-lea în Ungaria a început o identitate între cei doi
termeni 128 , este dificil să decidem care biserici maramureşene aveau un statut superior. În
Hust cel puţin, putem susţine că biserica "B. Elisabetha Vidua" deţinea locul primordial,
datorită faptului că preotul ei era, cel puţin din sec. al XV-lea, vicar al Maramureşului.
Întotdeauna numele preotului de aici era asociat cu titlul de pleban! Preoţii celorlalte
biserici apar când cu titlul de pleban, când cu cel de rector.
4.

Pătrunderea

Reformei în

Maramureş

Catolicismul medieval maramureşean a suferit aceeaşi lovitură distrugătoare
din sec. al XVI-lea. Maramureşul a intrat încă din primii ani ai Reformei în aria
disputelor şi transformărilor confesionale. 1. Szilăgyi susţine chiar că cele cinci târguri de
coroană au fost a trase de curentul protestant încă din primii l O ani ai Reformei 129 • Printre
primele comunităţi care au adoptat luteranismul a fost cea din Vis.k, care mai păstra mult
mai puternic specificul german. Prin 1522-24 aici activa ca predicator Iimos Surdaster
(Siiket) din Sibiu 130 • Un alt predicator a fost Mathias Ramaschius, tot din Sibiu.
În 1526, într-o înţelegere dintre Petrus Pogăny şi magistraţii târgului Teceu,
primul restituia bisericii pământurile ocupate anterior, în prezenţa ,,Ambrosii Pap, reverendi
oppidi Tetsă praedicanti". După cum remarca şi F. Reti, aceasta este o dovadă că doctrina
lui Luther a pătruns şi în Teceu131 •
Din păcate doar la atât se reduc informaţiile pe care le deţinem cu privire la primii
ani ai Reformei în Maramureş. Faptul că încă nu s-au desfiinţat mănăstirile catolice
dovedeşte o etapă incipientă şi fără agresivitate. Cel care a dat un impuls violent procesului
a fost Tamăs Huszti Lovăsz. Lui îi este atribuită reformarea bisericilor din Hust 132 şi din
Sighet 113 • El a participat şi la Sinodul protestant de la Ardud din 1545 organizat sub tutela
lui Găspăr Drăgffy"'. Peste doi ani a încercat să introducă Reforma în târgui său natal,
Hust, unde a intrat în conflict cu călugării de la mănăstirea Sf. Elena. Călugării l-au alungat
din oraş şi s-a retras în târgurile învecinate unde a continuat să predice reformarea
bisericii ilS.
Cel care a reuşit să impună în comunităţile din Maramureş Reforma sub forma
calvină a fost un predicator numit Paulus"". Noua doctrină a pătruns în toate târgurile încă
specifică

126

J. Novâky, op. cit., p. 263.
A. Mesz1enyi, op. cit., p. 35.
128
A. Tauber, Manuale iuris canonici continua respectu habito ad Hungarimn, ed. a 4-a, Sabariae, 1912, 1, p. 308.
129
I. Szi1ăgyi, A maramaros-szigeti reform. tanoda torteneteinek rovid vaz/ata, Măramaros Sziget, 1858, p. 4.
IJO V. Be1ay, op. cit., p. 45, nota 120.
131
F. Reti, op. cit., 3, p. 76-77. Afinna~a lui 1. Simonchicz, Noctium, Il, f. 90, potrivit căreia ultimul preot catolic
ar fi fost Petrus Pogăny în 1553 trebuie verificata. Mai degraba acesta a fost ultimul predicator luteran inainte de
conversia comunitătii la ca1vinism.
132
K. Nagy. A Tiszantuli reforma tus egyhazkeriilet tortenete. Il, Egyluiz kOzsegek adantira, p. 217.
133
V. Belay, op. cit., p. 45, nota 120; 1. Zovâny, A reformticio magyarorszagon 1565-ig, p. 180-181.
134
F. A. Lam pe, op. cit., p. 93.
135
Ibidem, p. 10!1.
136
/bidem, loc. cit.. K. Nagy, op. cit., p. 217.
121
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din 1556 117 • Fenomenul a fost deosebit de agresiv şi a determinat părăsirea mănăstirilor de
către călugării catolicim.
Bisericile reformate din Maramureş s-au grupat intr-un seniorat (protopopiat) care
aparţinea de Superintendenţa Cistibiscană 119 , deşi comitatul făcea parte, din punct de vedere
administrativ, din principatul Transilvaniei. Considerăm că premisa esenţială a structurii
ecleziastice a constituit-o apartenenţa bisericilor catolice maramureşene la episcopia de
Eger, nu la cea de Alba Iulia.
Destinele bisericii reformate din Maramureş au fost conduse in a doua jumătate a
secolului al XVI-lea de un predicator cu o personalitate marcantă: Baltizs Mezogyimy.
Prima lui menţionare documentară este din 1568, când eliberează împreună cu magistratul
comitatului un act de proprietate referitor la Ruscova 140 • Este un caz neobişnuit ca un preot
să facă parte din magistratul comitatului, alături de vicecomite şi să elibereze acte oficiale!
Societatea sec. al XVI-lea are încă multe pete care ar trebui descifrate.
Peste un an il întâlnim printre semnatarii şi participanţii la Sinodul de la Oradea
care a dezbătut dogmele biserici unitariene 141 • Nu este exclus ca tot el să fi reprezentat
Maramureşul şi la Sinodul din februarie 1567 de la Debrecen. Statutul privilegiat al celui
care conducea comunitatea din Sighet şi senioratul Maramureşului in calitate de protopop, a
fost întărit chiar de Ştefan Bâthory. În 1583 a scutit casa (domu.s) pastorului, situată in
vecinătatea casei parohiale din Sighet, de toate impozitele şi taxele pe care trebuiau să le
achite cei de condiţie plebee 142 • Ultima atestare documentară a acestui lider al bisericii
reformate maramureşene este din 1595, când, împreună cu juzii şi juraţii târgului Sighet a
organizat miliţia locală pe decurii pentru apărare (măsură impusă de incursiunea tătarilor
din acel an) 143 •
Pătrunderea Reformei a awt cel puţin două consecinţe importante: înfiinţarea şi
funcţionarea unei şcoli la Sighet şi redactarea actelor oficiale in limba maghiară. Plasarea
de către 1. Simonchicz a unei şcoli la Hust in secolul al XV -lea, care ar fi fost subvenţionată
de regii Ungariei din veniturile cămării de sare144, trebuie tratată cu rezervă. Nu există nici o
informaţie documentară care să ateste existenţa acelei şcoli presupuse de romanticul istoric.
Certă este doar funcţionarea unei şcoli la Sighet începând cu secolul al XVI-lea. 1. Szilagyi
ii plasează inceputurile, cu o oarecare rezervă, chiar în 1524, anul pătrunderii Reformei in
Sighet. Sigur în 1540 şcoala funcţiona, căci de atunci începe un lung şir de profesori 145 •
Primul învăţător cunoscut este Albert Szegedi, cel care în 1569 redacta Statutele celor cinci
târguri de coroană in limba maghiară' 46 • Iniţial şcoala a fost susţinută de comunitatea locală,

m F. Reti, op. cit., 4, p. 119.
138

M. Diaconescu,op. cit., p. 128-129.
F. A. Lwnpe, op. cit., p. 126, 604.
140
Direcţia Judeteana Maramureş a Arhivelor Naţionale, Baia Mare, fond 48, Colecţia "Documente personale dr.
Ioan Mihalyi de Apşa", nr. 59, f. 7-8.
101
F. A. Lampe, op. cit., p. 249.
142
Arhivele Nationale Maghiare, Budapest, P 108, Eszterhâzy csalăd hercegi ăga, Repositorium 41, 299 cs., fasc.
L, nr.434.
14
J [1. Sirnonchicz], Monumentum politicum Mannatiae saeculi decimi sexti edirum saeculo decimo nono ex
originali mss., Vacii, Typis pro Marmatia paratis Antonius Gotlieb Marmarossiensis, anno 1806, p. 4.
144
Idem, Noctium, 1, f. 58 et passim.
105
1. Szilagyi, op. cit., p. 4.
146
"Szegedi Albert dia/con schola mester', l. Simonchicz, Noctium., D, f. 91.
139
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iar din timpul principelui Gabriel Bethlen a primit
pentru întreţinerea profesorilor, cât şi a elevilor' 47 •

subvenţii

de la

Cămara

de sare, atât

***
Istoria catolicismului în Maramureşul medieval este strict legată de comunităţile
celor cinci târguri de coroană - Hust, Visk. Teceu, Câmpulung şi Sighet - aşezări cu
populaţie maghiară şi germanică. Cele mai multe biserici (7 la număr) au fost construite în
Hust, fie din iniţiativa comunităţilor, fie privată, a unor locuitori mai înstăriţi. În celelalte au
funcţionat doar câte o biserică - cel puţin după sursele cunoscute. Bisericile au· fost dotate
cu diverse averi imobiliare (terenuri agricole, mori), rente anuale de la Cămara de sare
maramureşeană, cadouri în argintărie etc., atât de către autorităţi, cât şi de comunităţi şi
particulari. Cele mai multe averi le-a avut biserica Sf. Elisabeta din Hust, care a beneficiat
şi de un privilegiu pentru acordarea indulgenţelor, o sursă sigură de venituri. Au mai existat
două mănăstiri, una ercmită lângă Teceu, la Remeţi, şi alta benedictină, în Hust.
Pe de altă parte, catolicismul a fost susţinut şi de unele familii nobiliare. Nobilii de
Dolha, de origine romană, au adoptat şi au sprijinit catolicismul încă de la începutul sec. al
XV -lea. Probabil şi familia nobililor din Domneşti, în urma căsătorii lor mixte, s-a
catolicizat.
Dreptul de jurisdicţie episcopală asupra Maramureşului a fost disputat intre
episcopiile de Eger şi de Transilvania. În cele din urmă episcopia de Eger a avut câştig de
cauză. Episcopul era reprezentat în teritoriu de un vicar, de obicei plebanul bisericii Sf.
Elisabeta din Hust. Vicariatul maramureşean a avut un statut privilegiat, deoarece
comunităţile catolice erau scutite de achitarea dijmei episcopale.
Un capitol important din istoria catolicismului în Maramureş - epoca medievală a fost încheiat prin succesul Reformei. Iniţial ea a pătruns în Maramureş sub forma
luterană, apoi s-a impus cea calvină. Printre influenţele Reformei sunt introducerea practicii
scrierii actelor in limba maghiară şi înfiinţarea unei şcoli la Sighet.

1 7
" Peter Hari. Orutiu .... Petri Hari prufessuris ... in Gymnasiu Szigetiensi (de histuria Gymnasii Szigetiensis), în
1oth Ferencz gyujtenu?nye a magyar reformata egyhriz tărtenete vonritkozo iratoknak, 1 kotet, Biblioteca
Naţională Szechenyi. Budapest, secţia de mss. Quart. Hung. 1043, p. 57-60.
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Thc Catholic Church from Maramuresh County
in the xnrh-XVrh Centuries
(Abstract)

The history of the Catholicism in the medieval County of Maramuresh was in
reciproca! relation with those jive boroughs (oppida), which had Hungarian and Saxon
inhabitants. The most numerous churches were in Hust (7: Sancta Elisabetha Vidua; Beata
Catherina Virginis et Martiris; Beata Maria Virginis; Sancta Crucis; Sanctus Stephanus
Rex; Sanctus Michaelis Archangelis and Omnium Sanctorum). They were built by the
communities ar the by richest inhabitants. In the other boroughs it existed only one
church: in Visk (Sanctus Nicolaus Confessoris); in Teceu (the patron is unknown); in
Câmpulung (Sanctus Martinus) and in Sighet (Sanctus Emericus). The churches received
the State and private endowments: the annual rents on the salt-mines, the ownership and
the gold and silver presents. The church "Sancta Elisabetha Vidua" was the richest. It had
a prerogative of the indulgence, which was a sure benejit. A less church was in Coştiui
(R6naszek) for the salt-miners, where the priest from Sighet officiates the religious
solemnities. Alt churches were builtfrom stane.
There were two monasteries in the County of Maramuresh. The Eremite
monastery was near Teceu, in the village Remeţi, between 1363-1554. A Benedictine
monastery was in Hust, but just for few years, in the middle ofthe XVJh century.
On the other hand, the few nobiliary families, that had Romanian origin and
were Ortodoxes , converted to the Catholicism. The Dolhay family converted around the
1400 years, and sustained the Catholic church of wood from his possessions: Makaria
(Sancta Catherina) and Sarkad (Sanctus Michaelis Archangelis). In the second part of the
XV'" century they built a church from stane in their residence - Do/ha. It is possible that
other Romanian noblemen, the family from Domneşti (Urmeză) converted ta the
Catholicism at the middle of the XV" century.
The most important problem of the history of the Catholicism in this county is the
bishopric jurisdiction. There are a lot of hypothesis in the historiography, but the
historians used the few records. The analyses of the interna/ records from Maramuresh
may decide in this question. The bishopric jurisdiction had been disputed between the
bishop of Eger (Agria) and the bishop of Transsylvania. The conflict began immediately
afier the constitution of the Maramuresh County as distinct county, at the end of the XIII"
century At the beginning, the villages from the Maramuresh were a part of the County of
Ugocea. This county was under the jurisdiction of the bishopric of Eger. But in 1288 the
Hungary 's king gave this right to the bishopric of Transsylvania. The conflict began when
the region of Maramuresh was constituted as a county. According to the jirst privilege,
obtained from the reign ofBela the Ilf'J, the bishop of Eger had the jurisdiction through the
new villages. Afier the conflict from 1299-1346, the County of Maramuresh remained into
the bishopric of Eger. The bishop had a special vicar in Maramuresh, who ussual/y was the
priest of the church "Sancta Elisabetha Vidua" from Hust. The vicar had the distinct
ownership given his church. The vicariate of Maramuresh had a special position, because
his churches didn 't pay the bishopric taxes.
The history of the Catholicism in Maramuresh during Middle Age was jinished by
the success of the Reforma/ion. In the 3'J decade of the XV!" century the Lutheranism was
accepted in the boroughs from Maramuresh, and in 1556 the Calvinism, too. The
influences of Reformation were the writing of the records in Hungarian /anguage and the
foundation ofthejirst school in Maramuresh, at Sighet.
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Din istoria

Maramureşuloi

in timpul principelui Gabriel Bathory

Marius Diaconescu
Istoria Transilvaniei în timpul principelui Gabriel Băthory (1608-1613) a fost
rareori abordată. De cele mai multe ori istoricii au fost impresionaţi de caracterizările
negative ale contemporanilor. Comportamentul imoral al principelui şi, mai ales, politica
dură şi spoliatoare faţă de saşi, au influenţat nefavorabil imaginea pe care contemporanii au
lăsat-o spre moştenire posterităţii. Un rol fundamental în crearea acestei imagini negative a
avut-o cronica Transilvaniei a sasului Georg Kraus', membru al categoriei de supuşi ai
principelui care au avut cel mai mult de suferit.
O oarecare atenţie a fost acordată principelui de istoriografia maghiară în a doua
jumătate a secolului trecut 2, fiindu-i dedicată şi o monografie3• Istoriografia din ultimii ani
s-a ocupat doar accidental de domnia acestui principe, fiind prezentat într-o lumină sumbră
4
şi comparat de regulă cu stăpânirea "binefăcătoare" a lui Gabriel Bethlen • Subiectivismul
acestei comparaţii este relevat de demonstraţia recentă a istoricului Lăszl6 Nagy, potrivit
căreia întotdeauna primul sfetnic al lui Gabriel Băthory a fost Gabriel Bethlen5 !
Istoriografia română nu i-a acordat o atenţie specială, fiind pomenit doar cu ocazia
studiilor despre relaţiile Transilvaniei cu Ţările Române sau în tratatele de istorie generală.
Pentru imaginea funebră care s-a instalat în scrisul istoric românesc este deosebit de
semnificativă caracterizarea lui N. Iorga: "cel mai nebun dintre Bathoreşti, <<tiranul>> şi
<<noul Sardanapal>>pentru saşi, care visa să cârmuiască din Sibiu, ca vasal turcesc,
6
până la Dunăre" •
În privinţa ultimei afirmaţii a marelui istoric, trebuie spus doar că "visul" lui nu
era altceva decât o etapă în evoluţia ideii creării unui stat dunărean puternic. Ideea, care a
apărut la puţin timp după dezastrul Ungariei la Mohăcs în 1526, şi-a găsit materializarea în
unirea Transilvaniei, Ţării Româneşti şi Moldovei sub principele Sigismund Băthory în
1595 şi apoi în ceea ce a intrat în tradiţia românească ca prima unire - cea sub Mihai
Viteazul. Având aceste precedente, ambiţia tânărului principe a încercat să reediteze
realizările petrecute doar cu câţiva ani mai înainte. În acest curent se înscrie tentativa
principelui de a ocupa Ţara Românească şi apoi întreaga sa politică externă. Recent în
istoriografia maghiară se reafirma, pe fondul unei imagini negative a principelui
comparativ cu succesorul său, că atitudinea războinică faţă de Ţara Românească se
datorează înţelegerii dintre Gabriel Băthory şi haiducii care I-au impus pe tron, cărora le
promisese campanii militare 7• De fapt presiunea haiducilor se interfera perfect cu planurile
principelui de a reedita stăpânirea lui Sigismund Băthory din 1595.
Pe plan intern acest principe nu a fost mai "nebun" decât alţii. Politica sa
spoliatoare şi extrem de dură faţă de saşi se explică în contextul în care aceştia erau

G. Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Bucureşti, 1965.
V. Schmidt, 'Bâthory Gâbor es Bethlen Gâbor viszonya a lengyel koronâhoz', în Szazadok, XXI, 1887, p. ;4-35,
97-120; A. Komâromy, 'Bâthory Gâbor tortenetehez', înHadtortenelmi Kozlemenyek, IX, 1896, p. 273-298,417452 (documente); O. Angyal, 'Bâthory Gâbor uralkodâsa', in SzOzadok, XXX. 18%, p. 23-46, 114-128 etc.
3
S. Szilâgyi, Bathory Gabor fojede/em tortenete, Pest, 1867 ( uj kiadăs, Budapest, 1882).
4
Excepţie face doar L. Nagy, A rossz hirrJ Bathoryak, Kosuth Konyvkiado, Budapest, 1984, p. 154-210, care face
un remarcabil excurs in evoluţia imaginii lui Gabriel Bâthory in literatura istorică.
5
Ibidem, p. 182.
6
N. lorga,/storia românilor din Ardeal şi Ungaria, I, Bucureşti, 1915, p. 220.
7
L. Makkai, Z. Szâsz, Erdely tortenete 161J6-tol- 1830-ig (în continuare: Erdely /Ortenete), II, Akademiai Kiad6,
Budapest, 1986, p. 630-631.
1

2
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filoaustrieci şi au acordat întotdeauna sprijin curţii habsburgice în exercitarea unei influenţe
în Transilvania. Prin slăbirea economică a saşilor principele a încercat să îşi supună un
duşman intern incomod. Pe de altă parte, economia Transilvaniei, ţară care a fost angrenată
în războiul de 15 ani, era încă afectată de distrugeri şi de inflaţia generală. Principele a ales
soluţii nepopulare - dar şi nepractice - pentru a-şi asigura necesităţile financiare,
supralicitate de efortul militar şi de pretenţiile haiducilor. Exagerările imorale, brutalitatea
şi celelalte acte extreme sunt la rândul lor un produs al epocii, al societăţii transilvănene
angrenată de câteva decenii în războaie. Acesta este însă un subiect care depăşeşte limitele
temei propuse în aceste pagini, dar care ar putea constitui un interesant capitol de istorie.
Pentru realizarea idealurilor sale ambiţioase Gabriel Băthory s-a sprijinit în primul
rând pe nobilimea de rând şi pe mulţimea de haiduci. Haiducii erau categoria socială care sa impus pe plan militar în Transilvania şi Partium în urma evoluţiei lor spectaculoase din
timpul anilor de război 8 . Presiunea lor pe plan politic s-a manifestat pregnant în timpul lui
Gabriel Băthory, mai ales datorită rolului lor în impunerea acestuia ca principe al
Transilvanid. Totodată, haiducii au constituit suportul uman al ambiţiilor sale pe plan
militar şi politic. Un exemplu semnificativ în studierea raporturilor dintre Gabriel Băthory
şi haiduci îl constituie regiunea Maramureşului, cu atât mai mult cu cât aici politica socială
a principelui a avut implicaţii de anvergură în structura societăţii locale.
Comitatul Maramureş a intrat în 1556 în componenţa principatului Transilvaniei.
Din motive strategice şi economice regiunea a constituit un permanent măr al discordiei
între principii Transilvaniei şi casa de Habsburg. Uneori habsburgii au ocupat cu forţa
comitatul, administrându-1 între 1563-1566 şi 1599-1605 10 •
Cu câteva excepţii, societatea maramureşeană din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea nu a fost marcată de transformări majore. Pe plan social se contura din ce în ce mai
pregnant un nou tip de nobilime, cea armalistă 11 • Dar încă aceşti nobili cu blazon, mai
numeroşi în cele cinci târguri de coroană- ei apar treptat şi la sate - nu constituiau decât o
minoritate insignifiantă faţă de mulţimea de nobili români, descendenţi ai vechilor cnezi şi
voievozi din secolele XIV-XV. O altă categorie socială care apare la mijlocul secolului al
XVI-lea este cea a scutiţilor de taxe şi impozite. Ca o răsplată a serviciilor militare sau de
altă natură, principii Transilvaniei au acordat o serie de scutiri unor locuitori ai celor cinci
târguri de coroană. Aceştia aveau un statut intermediar, pentru că nu au acces la rangul
nobiliar, dar averea lor, de obicei curia sau casa, erau scutite de orice taxe sau impozite.
Letargia societăţii maramureşene a luat sfârşit odată cu invazia tătară din 1595.
Pentru prima oară tătarii au jefuit şi distrus o parte a satelor mararnureşene venind din
Polonia şi încercând să intre în Ungaria. Evenimentul respectiv a avut un răsunet
impresionant la curţile europene. Pe plan local au fost revigorate atribuţiile militare ale
localnicilor. De exemplu, sub îndrumarea fruntaşilor comunităţii, locuitorii din Sighet s-au
organizat într-o miliţie locală structurată pe 21 de decurii în funcţie de dispunerea
teritorială 12 •
~Despre

originea haiducilor: L. Nagy, Hajduvitezek (1591-1699), Zrinyi Katonai Kiad6, Budapest, 1983, p. 13-50.
Ibidem, p. 187-202. Pentru evenimentele care au dus la alegerea lui Gabriel Bathory pe tronul Transilvaniei cf.:
Erdely tortenete, Il, p. 621-627; Zs. Tr6csânyi, 'Râk6czi Zsigmond (egy dinasztia sziiletese)', în A Debreceni Deri
Muzeum evkonyve, 1978, Debrecen, 1979, p. 84-108.
10 M. Diaconescu, Etnie şi confesiune În Tara Maramureşului În sec. XV-XVI, mss., lucrare de licenţă,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1995, p. 35.
" Pentru apariţia şi evoluţia nobilimii armaliste orăşeneşti în Ungaria: 1. Râcz, Varoslako nemesek az Alfoldon
1541-1848 kozott, Akademiai Kiad6, Budapest, 1988, p. 43-57 etc.
Il [Incze Szimoncsics] Monumentum poli ti cum Marmati ae saeculi decimi sexti editum secu/o decima nono ex
originali mss., Vacii, Typis pro Marmatia paratis Antonius Gotlieb Marmarossiensis, anno 1806, passim.
9
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În anii următori şi Maramureşul a fost angrenat în vâltoarea războinică ce a
antrenat timp de 15 ani centrul Europei. A fi războinic a devenit peste noapte o meserie
foarte apreciată în regiune. Trabanţii şi haiducii apar şi în Maramureş, în special în cele
cinci târguri de coroană, potenţiale furnizoare de oameni liberi dispuşi să aleagă calea
armelor. La sate exista deja o numeroasă pătură nobiliară cu atribuţii militare.
Poziţia strategică şi veniturile cămării de sare au atras din nou atenţia
habsburgilor, care au intrat din nou în 1599 în Maramureş 13 . Generalul Basta a stăpânit şi a
administrat Maramureşul, cu o scurtă pauză în timpul lui Mihai Viteazul, până în 1605.
Aga Leka a recedat Hustul habsburgilor, dar răsplata pentru acest cadou a fost aşteptată
degeaba de către fostul căpitan al voievodului român 14 • În 1603 maramureşenii au fost din
nou victime ale unei incursiuni a tătarilor, aliaţi de această dată cu polonii într-o campanie
antiaustriacă 15 • Deşi maramureşenii s-au raliat răscoalei antihabsburgice conduse de Ştefan
Bocskai 16 , statutul şi aparteneţa statală a comitatului au fost incerte pentru următorii ani.
Ştefan Bocskai a lăsat prin testament domeniul cetăţii Hust lui Valentin Df'Jgeth
de Homonna, cel desemnat de altfel şi drept urmaş la tronul Transilvaniei. Manevrele
politice interne şi externe au determinat alegerea lui Sigismund Răk6czy ca principe al
Transilvaniei, iar apoi a lui Gabriel Băthory. Hustul a reintrat în sfera de dominaţie a
habsburgilor în urma orientării lui Homonnai către împărat. În acest context stările
Transilvaniei au solicitat chiar din 1607, după alegerea lui S. Răk6czy, retrocedarea cetăţii
şi a domeniului către principat 17 •
Alegerea lui Gabriel Băthory a complicat chestiunea domeniului cetăţii Hust.
Dieta de la Cluj a decis trimiterea de solii la Poartă şi în alte locuri necesare pentru a trata
retrocedarea lui către Transilvania 18 •
În 1608 principele răscumpăra Hustul şi cămara de sare de la Valentin Drugeth de
Homonna pentru suma de 30.000 florini 19 • Probabil cu scopul de a-şi asigura sprijinul
populaţiei locale, Dieta din 9 octombrie 1609 recunoştea autonomia Maramureşului,
stipulând ca locuitorii acelei regiuni să fie judecaţi conform obiceiurilor de acolo20 .
În ciuda tranzacţiei, într-un context pe care deocamdată nu îl putem descifra,
cetatea Hust a reintrat în stăpânirea familiei Drugeth de Homonna. Dieta din 1610 de la
Bistriţa îl învinuia pe Valentin Homonnai de pierderea ei 21 • La începutul lui 1611
cancelarul Jănos Imreffy, propunea răscumpărarea Hustulur 2 . Cumnatul principelui, J.
Imreffy, era direct interesat, deoarece Gabriel Băthory îi dăruise în anul trecut posesiunile
24
maramureşene confiscate de la Gy. Kornis 23 , care îl trădase . Cetatea, probabil şi domeniul
şi cămara de sare aferentă, erau în administrarea căpitanului Iosif Bornemisza în numele lui
Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, ed. a II-a, Editura Gutinul, Baia Mare, 1997, p. 94.
A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţtirii Româneşti (în continuare: Documente),
VII, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1934, nr. 109-110, p. 127-129.
15
Ibidem, nr. 129, p. 150-152.
16
Al. Filipaşcu, op. cit., p. 95.
17
Zs. Trocsănyi, op. cit., p. 90, 93. Monumenta comita/ia regni Transsylvaniae, V, Budapest, p. 461-464,485-491,
496-497.
IR S. Szilăgyi, op. cit., p. 42.
19
Franciscus Reti, Chronologia Rei Cameralis Marmaticae, mss., Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale,
Cluj-Napoca, fond Colecţia de documente şi manuscrise vechi, cutiile 14-15, voi. 4, p. 182.
20
Monumenta comita/ia regni Transsylvaniae, VI, Budapest, 1880, p. 166.
21
Ibidem, p. 168.
22
A. Veress, Documente, VIII, Bucureşti, 1935, nr. 106, p. 140-143.
11
Franciscus Reti, op. cit., 4, p. 184-185.
24
Detalii despre complotul din 1610 în F. Deăk, 'A szeki merenylet 1610-ben', în Szazadok, 1876, p. 470-485.
13

14
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Homonnai

(moştenitorul

lui Valentin Homonnai),

şi

se

arăta

a fi credincios

habsburgilo~ 5 . Este foarte interesant că în Maramureş se exercita de fapt o dublă autoritate.

Cetatea cu domeniul aferent, inclusiv cămara de sare, erau administrate de familia
Homonna, iar restul de principat. Nu se poate face încă o distincţie clară între autoritatea
fiecărei părţi. Această situaţie s-a întâlnit adesea în epoca principatului. Fiecare autoritate a
încercat să îşi atragă simpatizanţi şi credincioşi prin acordarea de privilegii şi imunităţi - în
special celor cinci târguri de coroană - sau prin înnobilări armaliste.
În ciuda acestei alternanţe în administrarea şi conducerea comitatului Maramureş,
majoritatea locuitorilor, atât nobilii români, cât şi orăşenimea maghiară, au răma în cea mai
mare parte fideli principelui ardelean. Antipatia şi opoziţia faţă de imperiali s-a manifestat
pregnant şi fără echivoc cu ocazia unui conflict militar desfăşurat în 1611.
După campania militară a lui Gabriel Bathory în Ţara Românească26 voievodul
român Radu Şerban a cerut şi a obţinut sprijinul habsburgilor contra principelui ardelean. În
ciuda profundei crize economice prin care trecea Transilvania în anul respectiv- 1611, care
a provocat şi o serie de dezertări în masă din armata principelui 27 , trupele imperiale ale
generalului Sigismund Forgach au avut mari greutăţi în Transilvania. Iniţial trupele unite
austriaco-române au avut un succes iluzoriu, jefuind regiunile fidele principelui. După jaf
trupele româneşti ale lui Radu Şerban au plecat acasă, iar austriecii s-au văzut singuri în
faţa turcilor veniţi în ajutorul lui Gabriel Băthory 28 . La începutul lunii septembrie secuii se
împotriveau încă armatei austriece 29 . Înfrânt, S. Forgach a urmat sfatul lui Radu Şerban şi a
trecut în Moldova, înfruntând cu dificultate zăpada şi gerul din munţi de la începutul lunii
octombrie30 . Din Moldova imperialii intenţionau să ajungă la Caşovia (Kosice) tranzitând
prin Polonia. Probabil că nu au mai putut aştepta la Suceava salvconductul solicitat
polonilor 31 , căci au încercat să scurteze drumul prin Maramureş.
Despre evenimentele petrecute în Maramureş există câteva rapoarte oficiale
păstrate peste timp 32 : un raport al Cămării de la Kosice către împăratul Rudolf al Il-lea,
imediat după eveniment (10 noiembrie 1611)33 , altul al căpitanului cetăţii Sătmar, Andrei
D6czy, către regele Mathia Il 34 , o relatare a unui participant direct din oastea imperială 35 , şi
raportul lui S. Forgach către regele Mathia II despre întreaga campanie intreprinsă
6
împreună cu Radu Şerban contra lui Gabriel Batho~ •
Oastea imperială a plecat de la mănăstirea Putna spre Maramureş peste munţi
având drept călăuză un călugăr. Prima tentativă de a pătrunde în Maramureş a durat circa 9
zile, dar insuccesul a fost cauzat de condiţiile meteorologice şi de lipsa unui drum. Iniţial sau decis să se întoarcă în Moldova. Dar în a treia zi, din cauza lipsei cailor, care ori au
murit, ori au fost mâncaţi de trupe - ceea ce nu le permitea un drum lung prin Polonia - s~5

A. Veress, Docr1mente, VIII, nr. 114, p. 149-150.
Campania a fost prezentată subiectiv in istoriografia română de către T. Mutaşcu, Arta militara în Ţara
Ronrâneascti la inceputul sec. al XVJJ-Iea sub Radu Şerban, Bucureşti, Editura Militară, 1961, passim.
~ 7 A. Veress, Documente, VIII, nr. 134, p. 174-176.
2
' D. Angyal, op. cit., p. 118-119.
~· A. Veress. Documente, VIII, nr. 156, p. 202-203.
30
Ibidem, VIII, nr. 164, p. 209.
31
Ibidem, loc. cit.
32 Evenimentul din 1611 a fost semnalat in istoriografia română de către A. Pippidi, 'Note de istorie a
Maramureşului in sec. XVI-XVII', in Marma1ia, nr. 5-6, 1979-1980, p. 180. Este interesant că istoricii maghiari au
minimaliza! evenimentul: D. Angyal, op. cit., p. 119.
31
A. Veress, Documente, VIII, nr. 169, p. 213.
14
· /hidem, nr. 171. p. 215-216.
15
· /hidem. nr. 176, p. 219-223.
36 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, Bucureşti, 1882, IV/1, p. 454.
26
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au întors spre Maramureş. După trei zile au reuşit să treacă munţii în Maramureş.
Atmosfera care domnea în rândul trupelor imperiale este relevată de relatarea unui
participant: "ne rugam Domnului Dumnezeu să ne scoată în vreo ţară, căci ne urâsem cu
foametea". Ridicarea la luptă a comitatului a fost o surpriză totală pentru oastea imperială.
Lupta cu românii a durat două zile şi o noapte. Românii erau conduşi de comitele
comitatului, care le-a cerut imperialilor să lepede armele şi să presteze jurământ de
supunere principelui Gabriel Băthory. Refuzul hotnogilor de haiduci de a preda armele a
determinat acutizarea luptei. Unii haiduci au trecut de cealaltă parte doar pentru a primi
hrană. Circa 500 de imperiali au murit, iar alţii au fost luaţi în robie.
Comportamentul românilor maramureşeni a intrat în etapa de jaf specifică oricărui
război de epocă. Spunea un martor ocular: "pe cei pe care nu i-au tăiat, i-au lăsat în
cămaşci''. Ultimii au predat armele trupele nobiliare (numite "slugile domnilor") la
propunerea unui moşneag ungur "nemeş între acei români mulţi" în numele vicecomitelui.
Au predat armele dar nu au jurat credinţă principelui. Au fost duşi la Sighet, însă pe drum
au fost atacaţi de români. O parte din prizonieri au fost duşi robi principelui. Unul sau doi
dintre hotnogii care s-au opus capitulării - sursele nu coincid în privinţa numărului - au
fost decapitaţi sau traşi în ţeapă din ordinul vicecomitelui Petru Pogăny 7 .
Potrivit raportului lui S. Forgach, în 10 zile imperialii au pierdut circa 2.000 de
călăreţi (de fapt Îară cai). Cei care au supravieţuit s-au retras în Moldova şi au tranzitat
Polonia pentru a ajunge în Ungaria superioară. Voievodul Moldovei le-a acordat subsirlii în
valoare de 2.000 de florini pentru a facilita tranzitul resturilor de trupe austriece. În
dezastrul trupelor imperiale, căpitanul cetăţii Sătmar, Andrei D6czy, a fost nevoit să îşi lase
calul şi sluga la mitropolitul din Suceava. Popa Dan din Gyiiros, trimis în 1614 în Moldova
de către episcopul de Mukacevo, se interesa despre soarta acelor bunuri lăsate de căpitan în
vremurile de restrişte3 H.
Lupta din Maramureş s-a desfăşurat cândva între 22 octombrie 1611, dată la care
generalul S. Forgach îi raporta regelui Mathia II despre intenţia lui de a tranzita Polonia,
unde a şi trimis doi soli pentru a obţine salvconductul necesar 9 , şi 1o noiembrie, data
primului raport despre dezastru, cel al Cărnării de la Kosice40 • Cauza pentru care imperialii
au încercat să treacă prin Maramureş spre Ungaria superioară, deşi iniţial intenţior.aseră să
tranziteze Polonia, poate fi ori dorinţa haiducilor de a scurta drumul, ori întârzierea
salvconductului pentru tranzit. Trecerea unei armate de 3.000 de oameni însemna în acele
vremuri jefuirea regiunilor tranzitate.
Mobilul românilor maramureşeni a fost în primul rând apărarea averilor lor care .
erau expuse jafului trupelor imperiale înfometate. În al doilea rând se poate vorbi şi de o
antipatie generală faţă de habsburgi, acumulată în perioadele în care aceştia stăpâniseră şi
administraseră comitatul. Un episod asemănător s-a petrecut cu circa cinci decenii mai
devreme, în 1562, când trupele imperiale trimise în ajutorul lui Despot Vodă au fost nevoite
să-şi croiască drum cu forţa armelor prin Maramureş41 • Ostilitatea nobililor români faţă de
austrieci se datorează politicii economice a administraţiilor habsburgice, ultima, cea a
generalului Basta fiind extrem de dură. În general se poate observa o ostilitate accentuată a
.n S. Szilagyi, op. cit., p. 162, utilizând cronici ulterioare, scrie despre doi hotnogi traşi în Jeapă: Albert Fabrizi şi
Lukacs Kallai. Un martor ocular îl numeşte pe Paul Palai, care ar fi fost decapitat. Cf. A. Veress, Documente,
VIII. nr. 176, p. 219-223.
JH A. Veress, Documente, IX, Bucureşti, 1937, nr. 21, p. 19-20.
39
Ibidem, VIII, nr. 164, p. 209.
40
Ibidem. VIII, nr. 169, p. 213.
" Călători străini despre Tarile Române, II, Bucureşti. Editura Ştiin!ifică, 1970, p. 207.
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românilor maramureşeni faţă de habsburgi şi o oarecare fidelitate faţă de principii ardeleni
pe toată perioada existenţei principatului autonom al Transilvaniei. Episodul militar din
1611 se prezintă doar ca un moment acut al acestor raporturi.
Fidelitatea maramureşenilor faţă de principe s-a manifestat şi cu alte ocazii. În
primăvara lui 1611 răspundeau ordinului de mobilizare în tabăra de la Bistriţa cu ocazia
începerii campaniei concertate austriaco-polono-române contra principelui42 • În campania
contra Braşovului din decembrie 1612 erau solicitaţi şi pedestraşi din târgurile
maramureşene . Principele Gabriel Băthory a acordat şi el o atenţie deosebită supuşilor săi
din Maramureş. Cei care au beneficiat indeosebi de răsplată pentru credinţa arătată au fost
locuitorii celor cinci târguri de coroană.
Încă din 1608 a scutit de orice taxe casa unui locuitor al târgului Sighet44 • În 161 O
îl înnobila cu blazon pe un alt locuitor al Sighetului, Pal Tekehăzi45 . La sf"arşitul lunii
decembrie 1611, probabil şi ca un ecou al luptei desfăşurate cu circa două luni mai
devreme, principele întărea locuitorilor celor cinci târguri de coroană libertăţile şi
privilegiile acordate de Ştefan Băthory în 158246 şi de regina Ana în 150447 .
În obiectivele politice ale lui Gabriel Băthory se afla şi crearea de probleme
Poloniei pentru ca aceasta să nu mai poată interveni în Moldova, pe care intenţiona să o
ocupe. La mijlocul anului 1612 principele a concentrat o oaste în jurul cetăţii Hust din
Maramureş cu scopul de a crea tulburări Ia hotarele poloneze48 • El încerca să pună în
aplicare un plan mai vechi, conceput în 161049 , înainte de a-1 ataca pe Radu Şerban în Ţara
Românească 50 . Planurile i-au fost dejucate de manevrele solului său la Poartă, Andrei
Geczy, care a obţinut investitura în locul său şi venea cu trupe turco-tătare 51 . Pericolul
transformării Transilvaniei în paşalâc 52 i-a determinat pe Gabriel Băthory şi pe austrieci să
găsească un numitor comun şi să-şi unească eforturile contra turcilor 3 •
Acutizarea statutului lui Gabriel Bâthory, intrat în perioada de criză maximă a
domniei sale, precum şi creşterea rolului strategic al Maramureşului, au determinat un val
de înnobilări armaliste fără precedent in regiune. Foarte mulţi locuitori ai Sighetului au
primit diplome armaliste individuale la mijlocul anului 1612: Mikl6s şi Istvăn Nagl",
Matheus Magyar, Ioan Zsibai şi alţii vreo 1O despre ale căror acte avem informaţii55 , la care
se adugă alţii din Hust sau Câmpulung 56 .
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42

A. Veress, Documente, VIII, nr. 118, p. 154-155.
Monumenta comita/ia regni Transsylvaniae, VI, Budapest, 1880, p. 257-258.
44
Franciscus Reti, op. cit., 4, p. 182- Stephanus Asztalos.
45
A. Ăldăssy, Czimereslevelek, l, Budapest, 1904, nr. 176, p. 107.
46
Arhiva de stat a regiunii Zakarpattia, Beregovo, Ucraina, Arhiva celor cinci oraşe regale, inventar nr. 336, fond
nr.6l,opisnr.l,nr.l7.
47
Ibidem, nr. 18. Actul din 1504 a fost publicat după o altă sursă de către Gy. Petrovay, 'Oklevelek Măramaros
vărmcgye tortenetehez', în Tărtenelmi Tar, X, 1909, p. 513-515.
•• V. Schmidt, op. cit., p. 25 şi 31.
49
Probabil în acest context al acutizării relaţiilor cu polonii, unii maramureşeni au încălcat "legile nescrise" ale
păstori tu lui în munţi şi în 161 O au furat oile unor ciobani din Polonia care păstoreau în regiunea satului Calocea
(Kălocsa), aproape de graniţa dintre cele două state: Tiszăntuli reformătus egyhăzkeriilet Nagykonyvtăra,
Debrecen, Ungaria, A Sztojka csalăd iratai, oklevelei, foljegyzesei (n.n.: fosta colecţie a Liceului Reformat din
Sighet), R 2579/312.
50
A. Veress, Documente, VIII, nr. 50, p. 109-111.
51 Ibidem, VIII, nr. 205, p. 257-258.
52 Ibidem, VIII, nr. 206, p. 258-259.
53
Ibidem. VIII, nr. 209, p. 261-262, nr. 213, p. 265-266.
54
A. Ăldăssy, op. cit., III, nr. 129, p. 70.
55 Francsicus Reti, op. cit., 4, p. 188-189.
56 1bidem,loc, cit.; A. Ăldăssy, op. cit., III, nr. 131, p. 71-72.
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La 1 august principele a înnobilat un grup masiv de 71 de locuitori ai celor cinci
târguri maramureşene: 29 din Teceu, 28 din Sighet, 7 din Hust, 3 din Visk şi 4 din
Câmpulung57 . Ei trebuiau să servească în vremurile de necesitate şi de război la cetatea
Hust 58 . O asemenea înnobilare de grup este singulară în Maramureş. Ea era practicată în
Transilvania de câţiva ani din raţiuni strategice. Exemplul l-a dat principele Ştefan Bocskai,
care în 1605 a înnobilat cu arme 9254 de haiduci din regiunea Debrecen-ului59 . Este cazul
extrem al înnobilărilor în grup. Gabriel Băthory a mai apelat la astfel de măsuri pentru a-şi
asigura fidelitatea şi credinţa ostaşilor săi, mereu tentaţi spre dezertare60 • Alţi orăşeni din
Hust şi Sighet au fost înnobilaţi în 1613 61 • Un urbariu din 1614 număra numai în Sighet 76
de nobili care aveau diplome armaliste de la Gabriel Băthor1 2 •
Se poate estima că în timpul lui Gabriel Băthory au fost înnobilaţi cel puţin 200 de
locuitori ai celor cinci târguri de coroană. Abia acum s-a produs prima explozie în structura
societăţii maramureşene. Nobilimea românească rămânea încă majoritară numeric, dar
treptat ponderea ei va scădea, atât prin înmulţirea armaliştilor maghiari din cele cinci
târguri, cât şi prin maghiarizarea unor nobili români prin repetatele căsătorii mixte.
Înn.:>bilările din timpul principelui Gabriel Băthory au marcat un salt numeric consistent
pentru ponderea nobilimii maghiare în congregaţia nobiliară a comitatului Maramureş.
Orăşenimea maramureşeană a mai beneficiat şi de alte privilegii. În 1612
principele lua sub protecţia sa pe tăietorii de sare din Sighef3 , probabil şi cu scopul de a
promova exploatarea sării în acele momente de criză economică în Transilvania.
Haiducii din cele cinci târguri de coroană şi-au apărat peste timp imunitatea
obţinută de la principele Gabriel Băthory. În 1636 îl solicitau principelui Gy. Răk6czy I să
le respecte imunitatea primită de Ia "bunul principe Gabriel Bathory" ('Yo Emlekezetu
Bathorj Gabor fejedelemnek adot immunitassakot"), altfel îl ameninţau cu nesupunerea64 .
Istoria Maramureşului din perioada principelui Gabriel Băthory (1608-1613),
poate fi rezumată la două chestiuni importante. Una se încadrează în istoria evenimenţială:
Ia începutul lunii noiembrie 1611, românii maramureşeni au respins cu armele tentativa
trupelor austriece de a tranzita regiunea către regiunile Ungariei superioare. Cu această
ocazie s-a evidenţiat antipatia faţă de habsburgi şi fidelitatea faţă de principele
Transilvaniei. Pe de altă parte, domnia acestui principe controversat a marcat primul mare
salt numeric al nobilimii de etnie maghiară în congregaţia comitatului Maramureş.
Majoritatea numerică a nobililor români a scăzut treptat în epoca următoare. Cele circa 200
de înnobilări armaliste efectuate de către principe în rândul locuitorilor celor cinci târguri
de coroană au constituit cea mai importantă transformare socială, ţinând cont de raportul
număr/timp. Înnobilarea acelui grup de 71 de orăşeni, condiţionaţi de slujirea militară la
Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale, Baia Mare, fond Prefectura judeţului Maramureş, seria
Diplome privilegiale, nr. 19. Cf. infra, in Anexă.

57

5
' "pro necessitate temporis el belli ad arcem nostram Huzt vei predicto regno nostro fideliter inservire debeantur
etteneantur". Ibidem, loc. cit.
59
A. Ăldăssy, op. cit., III, nr. 36, p. 16-18.
60
A innobilat grupuri de 26, 40 sau chiar 128 de oşteni: ibidem, l, nr. 183, p. 110; 1. Săndor, Czimerlevelek,

Kolozsvăr,

1, 1910, nr. 71, p. 52-54; nr. 73, p. 54-55 etc.
Francsicus Reti, op. cit., 4, p. 189-190.
62
Ibidem, p. 161: "qui armales a Gabriele Bathori habent ".
63
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, Cluj-Napoca, fond Colecţia de documente şi manuscrise vechi,
cutia 14, "/nstrucliones und Ordnung ... ", f. 181.
64
Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale, Baia Mare, fond Prefectura jude)ului Maramureş, seria
Protocoalele Congregaţiei comitatului Maramureş, nr. 1, p. 221 (Partialis congregatio dominorum nobilium
comitatus Maramarosiensis die 31 Martii A. 1636 celebrata).
61
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cetatea Hust, este un caz izolat pentru această regiune, dar des practicat pentru alte părti ale
Transilvaniei. Imunitatea acordată orăşenilor a pătruns în conştiinţa lor, şi, total diferit de
catalogarea principelui de către alţi locuitori ai principatului, îl preamăreau pe Gabriel
Băthory.

ANEXĂ:

1612, august, 1, Alba Iulia. Diplomă armalistă prin care principele Transilvaniei
cu blazon 71 de locuitori ai celor cinci târguri de coroană din
Maramureş: Gyorgy ~ Mihaly Bongizcz. Sebastian KQziJk, Mihizly IQk& Andras
~ Gaspar Varally Matyas Ferencz. Gaspar 0JJkL Emeric Ferencz. Gaspar Eerencz
Istvan Bathozy. Mihaly .fm:gg, Janos ~ Mihcily ~ Istvan Horvath. Lizsz/6 ~
Baltazar Homith Janos Petrecz Melchior ~ Tamas GvOrgy Mihizly Th1JL Andras
Szekeres. Peter ~ Janos S6vag6 Gyorgy EiriM, Baltizzar fat6czy Andras Kelemen
Janos ilJ:J:kJl, Balint l.2.dlk din Teceu, ?eter ~ Andras ~ Gyorgy SzăiOşsy. Pal
Szălăssy, Gergely Szălăşşy Janos Hatvani, Mihtily Eilb.iim, Janos ~ Andras Kovacs.
JCmos Szeke/y Gyorgy Pongrizcz Martin Borbely Tamas ~ Istvan ~ Simon
~ Janos Molnar, Emeric SzigfiJ!, Simon SzigfiJ!, Janos ~ Mihaly Ntimissy
Gyorgy Borbe/y Andras Kovaczy, Janos Pongnicz. Mihaly ~ Istvan Lărincz. Jtinos
~ Mihaly Qrbfm. JCmos ~din Sighet, Istvan ~ Janos Cziill, Mihaly ~
Jtinos Agoston. Istvan Benczik Janos TekehQ:zy Gyorgy Gtil.g6czy din Hust, Gyorgy KflliL
Lărincz l.2.dlk. Janos Demecz din Visk, Miklos ~ Demeter SiJn!m, Istvan ~ şi
Andras Gii1 din Câmpulung.
Gabriel

Băthory înnobilează

Nos Gabriel Dei gratia Transsylvanire Valachire Transalpinreque princeps, partium
regni Hungarire dominus et Siculorum comes etc., memorire commendamus tenore
presentium significantes quibus expedit universis, quod cum eam semper mentis animique
nostri intentionem ac sensum habuerimus, ut non solum eos qui instinctu et amore saltem
ipsius virtutis moti plurimis iisque prreclarissimis et illustribus prrecipue autem militaris
obsequiis per se de nobis regnoque hoc nostro fide constanti et indubitata assidue bene
mereri student, vestigiis quondam divorum principum insistere volentes principali nostra
gratia fideque ipsorum convenientes liberalitateque afficere, vero etiam eos qui ab
fragilitatem humanre naturre exercitio rerum prreclararum se suamque familiam illustrare
sponte nequaquam sibi proponant, larga nostra munificentia et fomentis ac incitamentis
dignorum prremiorum ad fastigia virtutum egregiaque facinora attentanda soleamus
excitare, attentis itaque et consideratis fidelitate fidelibusque servitiis fidelium nostrorum
nobilium Georgii Nagy, Michaelis Bongacz, Sebastiani Kozak, Michaelis Toldy, Andrere
Palagy, Casparis Varaly, Matthrei Ferencz, Gasparis Gula, Emerici Ferencz, Casparis
similiter Ferencz, Stephani Bathary, Michaelis Varga, Ioannis Nykos, Michaelis Ianos,
Sthephani Horvatt, Blasii Nagy, Balthazaris Horvatt, Ioannis Pettrecz, Melchioris Szay,
Thomre Georgy, Michaelis Thott, Andrere Szekeres, Petri Erdely, Ioannis Sovago, Georgii
Piros, Balthazaris Pathoczy, Andrere Kelemen, Ioannis Berky, Valentini Literati omnino de
Theczeo, Petri Fekete, Andrere Steber, Georgii, Pauli et Gregorii Szeoleosy, Ioannis
Hattvany, Michaelis Fabian, Ioannis Nagy, Andrere Kovaczy, Ioannis Szekel, Georgii
Pongrac, Martini Borbely, Thomre Veres, Sthephani Czehy, Simonis Kola, Ioannis Molnar,
Emerici et Simonis Szighety, loannis Czehy, Michaelis Nanasy, Georgii Borbely, Andrere
Kovaczy, Ioannis Pongraczi, Michaelis Nagy, Stephani Leorincz, Ioannis Kozak, Michaelis
Urban, Ioannis Herebe omnino de Szigett, Stephani et loannis Czirke, Michaelis Nagy,
Ioannis Agoston, Stephani Benczik, Ioannis Thekehazy, Georgii Galgoczy omnino de
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Huztt, Georgii Cata, Laurentii Literati, loannis Demecz de Visk, item Nicolai Haydu,
Demetrii Simon, Stephani Tolvay ac Andrere Gal omnino de Hozzumezeo qure ipsi
principibus prirrium Transsylvanire, prredecessoribus videlicet nostris, ac tandem nobis
etiam et dicto regno nostro in omnibus occasionibus bellicisque expeditionibus pro salute
patrire susceptis iuxta possibilitatis eorum exigentiam fideliter exhibuerunt et impenderunt
ac in futurum quoque exhibituros et impensuros ipsos confidimus, eosdem igitur Georgium
Nagy, <Michaelem Bongacz>, Sebastianum Kozak, Michaelem Toldy, Andream Palagy,
Casparum Varalj, Matthreum Ferencz, Casparum Gula, Emericum Ferencz, Casparum
similiter Ferencz, Stephanum Batharj, Michaelem Varga, Ioannem Nykos, Michaelem
Ianos, Sthephanum Horvatt, Blasium Nagy, Balthazarem Horvat, Ioannem Petrecz,
Melchiorum Szaj, Thomam Georgy, Michaelem Totth, Andream Szekeres, Petrum Erdely,
Ioannem Sovago, Georgium Piros, Balthazarem Pathoczj, Andream Kelemen, loannem
Berkj, Valentinum Literatum, Petrum Fekete, Andream Steber, Georgium Paulj 65 <et>
Gregorium Szeoleosy, loannem Hatvanj, Michaelem Fabian, Ioannem Nagy, Andream
Kovachj, Ioannem Zekely alias Nagj, <Georgium Pongracz>, Martinum Borbely, Thomam
Veres, Sthephanum Czehj, Simonum Kosa, Ioannem Molnar, Emericum et Simonem
Szighetj, Ioannem Chehj, Michaelem Nanasj, Georgium Borbelj, Andream Kovachj,
Ioannem Pongraczj, Michaelem Nagy, Stephanum Leorincz, Ioannem Kozak, Michaelem
Vrban, Ioanem Herebe, Stephanum et Ioannem Czirke, Michaelem Nagy, Ioannem
Agoston, Stephanum Benczik, Ioannem Thekehazi, Georgium Galgoczj, Georgium Katha,
Laurentium Literatum, Ioannem Demecz, Nicolaum Haydu, Demetrium Simon, Stephanum
Tolvay ac Andream Gal de speciali nostra gratia potestatisque nostra plenitudine ex statu et
conditione plebea ac ignobili in qua nati sunt et hactenus extiterunt eximendos ac in coetum
et numerum verorum et indubitatorum prredicti regni nostri Transsylvanire et partium
Hungarire eidem annexarum nobilium annumerandos, aggregandos, cooptandos et
ascribendos duximus, prout annumeramus, aggregamus, cooptamus et ascribimus ea tamen
conditione ut ipsi hreredesque et posteritates ipsorum universis pro necessitate temporis et
belli ad arcem nostram Huzt vei prredicto regno nostro fideliter inservire debeant et
teneantur, decementes expresse ut a modo deinceps iidem prrescripta persona hreredesque
et posteritates ipsorum utriusque sexus universi pro veris et indubitatis nobilibus habeantur
et reputentur.
In signum autem huiusmodi vera et perfecta nobilitatis eorum hrec arma seu
nobilitatis insignia: scutum videlicet militare, coelestini coloris, cuius fundum viridis cespes
occupat, in quo duo integri leones oribus hiantibus et linguis rubicundis exertis, corporibus
erectis, posterioribus stare, anterioribus vero pedibus inter se columnam quandam supeme
laureo serto insignitam fortiter tenere visuntur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam corona seu diadema regium gemmis unionibusque prreciosis eleganter
exomatum contegit; ex quo gryphus medius umbilico tenus emergens, alis expansis, rostro
aperto, levo protenso, dextro autem pede vexillum rubei et albi coloris fortiter
comprrehensum tenere conspicitur; ex cono autem galere tenire sive lemnisci variorum
colorum hine inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt
et exomant, prout hrec omnia in capite sive principio prresentium literarum nostrarum docta
manu et arte pictoris clarius expressa et depicta esse cemuntur.
Animo deliberata et ex certa scientia liberalitateque nostra supradictis personis
hreredibusque et posteritatibus ipsorum utriusque sexus universis gratiose dedimus,
donavimus et contulimus, annuentes et concedentes ut ipsi prrescripta arma seu nobilitatis
"' Corecl Paulum.
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insignia more aliorum verorum et insignitorum nobilium armis utentium ubique in proeliis,
hastiludiis, tomeamentis, duelis, monomachiis et aliis quibusvis exercitiis nobilitaribus et
militaribus necnon sigillis, vexillis, cortinis, vrelis, aulreis, annulis, domibus, clypeis,
tentoriis, sepulchris generaliter vero quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub
merre et syncerre nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis cuiuscunque status,
ordinis, conditionis, dignitatis, honoris et prreeminentire homines existant, insignitos dici,
teneri, nominari et reputari volumus ferre et gestare omnibusque et singulis iis honoribus,
gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus et prrerogativis quibus coeteri veri,
nati et indubitati nobiles ac militares homines prredicti regni nostri Transsylvanire et
partium Hungarire eidem annexarum quomodocunque de iure et antiqua consuetudine
utuntur, fruuntur et gaudent perpetuo uti, frui et gaudere valeant atque possint.
In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam prresentas literas nostras
pendentis et authentici sigilii nostri muni<mi>ne roboratas memoratis Georgio Nagy,
<Michaeli Bongacz>, Sebastiano Kozak, Andrere Palagy, Caspari Varali, Matthreo Ferencz,
Caspari Gula, Emerico Ferencz, Caspari similiter Ferencz, Stephano Bathari, Michaeli
Varga, Ioanni Nykos, Michaeli Ianos, Sthephano Horvatt, Blasio Nagi, Balthazari Horvatt,
Ioanni Petrecz, Melchiori Szay, Thomre Georgi, Michaeli Totth, Andrere Szekeres, Petro
Erdely, Ioanni Sovago, Georgio Piros, Balthasari Pathoczi, Andrere Kelemen, Ioanni
Berky, Valentino Literato, Petro Fekete, Andrere Steber, Georgio, Paulo et Gregorio
Szeoleosy, Ioanni Hattvani, Michaeli Fabian, Ioanni Nagy, Andrere Kovacz, Ioanni Szekely
alias Nagi, <Georgio Pongracz>, Martino Borbely, Thomre Veres, Sthephano Czehy,
Simoni Kola, Ioanni Molnar, Emerico et Simoni Szigethy, Ioanni Czehy, Michaeli Nanasi,
Georgio Borbely, Ioanni Pongrac:t, Michaeli Nagy, Stephano Leorincz, Ioani Kozak,
Michaeli Vrban, Ioanni Herebe, Stephano et Ioanni Czirke, Michaeli Nagy, Ioanni
Agoston, Stephano Benczik, Ioanni Tekehazy, Georgio Galgoczy, Georgio Katha,
Laurentio Literato, Ioanni Demecz, Nicolao Haydu, Demetrio Simon, Stephano Tolvay,
Andrere Kovacz, Michaeli Toldy et Andrere Gal ipsorumque hreredibus et posteritatibus
utriusque sexus universis gratiose dandas, duximus et concedendas.
Datum in civitate nostra Alba Iulia die prima mensis Augusti anno Domini
millesimo sexcentesimo duodecimo.
Gabriel princeps, manu propria.

[Pe versa, de altă mână]: Literre nobilitares arrnalesque seremsstmt princtpts
Transsylvanire Gabriel Bathorj pro parte et in persona nobilium Georgii Nagy, Michaelis
Bongacz, Sebastianj Kozak, Michaelis Toldy, Andrere Palagi, Casparis Warali, Matthei
Ferencz, Gasparis Giula, Emerici Ferencz, Gasparis similiter Ferencz, Stephani Bathari,
Michaelis Varga, Ioannis Nykos, Michaelis Ianos, Sthephani Horvat, Blasii Nagy,
Baltasaris Horwat, Ioannis Pettrecz, Melchioris Szaj, Thomre Gyeorgy, Michaelis Tot,
Andrere Zekeres, Petri Erdely, Ioannis Sovago, Georgii Piros, Balthasaris Pathoczi, Andrere
Kelemen, Ioanni Berky, Vallentini Literati omnino de Tecseo, item in persona nobilium
videlicet Petri Fekete, Andrere Steber, Georgii, Pauli et Gregorii Zeoleosy, Ioannis Hatvani,
Michaelis Fabian, Ioannis Nagy, Andrere Kowacz, Ioannis Zekely, Georgii Pongracz,
Martini Borbely, Thomre Veres, Sthephani Cehi, Simonis Kossa, Ioannis Molnar, Emerici
Simonisque Zygethj, Ioannis Czehi, Michaelis Nanassi, Georgii Barbelj, Andrere Kowacz,
Ioannis Pongracz, Michaelis Nagi, Stephani Leorincz, Ioannis Kozak, Michaelis Vrban,
Ioannis Herebe omnino de Zygeth, ittem Stephani loannisque Czirke, Michaelis Nagy,
Ioannis Agoston, Stephani Benczik, Ioannis Thekehazi, Georgii Galgoczi omnino de
Hvzth, ittem Georgii Kata, Laurentii Literati, Ioannis Demeczi omnino de Visk, ittem
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Nicolai Haidu, Demetri Simon, Stephani Tolvai ac Andrea: Gal omnino de Hozzumezeo.
Exhibite in congregatione nostra in oppido Ziget comitatuque Maramarosiensis, 16
videlicet die congregatione nostre in anno Domini 1612, rate itaque per nos et affirmate,
publicate atque proclamate, nullo penitus contradictore coram nobis apparente./ Vicecomes
comitatus Maramorosiensis/ egregius Ioannes de Petrova./ loannes Thorday de Zigeth/
iuratis notarius manu propria.
original, pergament parţial deteriorat cu iniţiale ornamentale, cu
blazonul pictat în colţul din stânga sus, cu sigiliul mare atârnat deteriorat.
Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale, Baia Mare,
fond Prefectura judeţului Maramureş, seria Diplome privilegiate, nr. 19.
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On the History of the Maramuresh County during the
Prince Gabriel Bathory
(Abstract)
The reign of the prince Gabriel Bathory is very disputed in historiography. The
abuses, the violence and the immorality, which were characterizing his reign, are being
compared with the beneficia/ reign of his successor, Gabriel Bethlen.
The history of the Maramuresh county in his reign was marked of two important
movements: both a military event and even a social one.
Between 22nd of October and 1(Jh of November 1611, an Austrian army tried to
cross through Maramuresh County, aiming to reach the Northern Hungary. This army,
together with the Walachian troops, fought against the prince in Transsylvania. But they
were forced to withdraw after a couple of months, reaching first of al! Moldavia. When
they attempted to cross the County of Maramuresh, the Romanian noblemen were ca/led to
rise against them. After a two days battle, a part of Austrian army was capturated and the
rest of it run to Moldavia. A lot of Austrian soldiers died in that battle. The Romanian
noblemen preserved their loialty towards the prince.
The other important movement was the social transformation in this time. The
Romanian noblemen stil/ prevailed, in respect of their number, in the feudal order from the
region. The prince Gabriel Bathory ennobled a lot of people from the Hungarian
inhabitants in the fi ve royal boroughs (oppida) - at least 200 of them. The inhabitants were
usually ennobled on behalf of an 'armalist diploma' awarded to individual persons. There
was stil! an exception. Using only one diploma, the prince awarded the nobility to 71
inhabitants from boroughs (we give the text ofthe record- from the F' of August 1612- in
the annexe). This was an unique example for the County of Maramuresh, but it is very often
in the other parts of Transsylvania. For the first time, in this reign, an important lot of
Hungarian new noblemen joined to the feudal order from the County ofMaramuresh.
The privilege obtained during the reign of this prin ce penetrated the mentallity of
the inhabitants of the boroughs. After 25 years, for examp/e, they threatened on the
Transsylvanian prince, George Rakoczy the F', with the rebe/lion in case that he didn 't
recognize their immunity.
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Gencs telepiilesenek nepessegi es gazdasâgi viszonyai a XVIII. szâzad
vegen - a XIX. szazad elejen
Balogh Geza

A XVIII. szazad jelent6s văltozast hozott egesz Europa fejl6deseben. A feudălis
beliil melyrehat6 ătalakulăs indult meg a t6kes gazdălkodăs kialakităsănak
irănyăba. Ez a folyamat, fokozatosan, f61drajzi tersegenkent elter6 id6ben tortent. E szăzad
teremtette meg " ... hogy Eur6pănak ujabb reszei lephessenek tovăbb a feudălis rendszerb61
a polgări tărsadalom fele" 1• Magyarorszăgon is "a XVIII. szăzad a rommă lett orszăg
fokozatos felemelkedesenek, regenerăl6dăsănak id6szaka voit, az eur6pai modell ăltalănos
mozgăsănak megfelel6en" 2 •
A II. Răk6czi Ferenc vezette felkelest kovet6en, mely videkiinket jelent6s
mertekben erintette,s melynek vegs6 kifejlete Szatmăron es Nagymajtenynăl kovetkezett be
a fegyveres konfliktus helyen el6terbe keriilt a megegyezes Magyarorszăg es a Habsburg hăz kozott. A nemessegnek a kirălysăg onăll6săgăval sikeriilt kivăltsăgait is ătmenteni. Ez
f6leg ahban nyilvănult meg, hogy a kivăltsăgos rendeknek, a nemessegnek es a
f6papsăgnak, sikeriilt megszerezni a fontosabb tisztsegeket, teljes egeszeben ellen6rizni az
orszăggyillest, birtokolni a f6ldteriilet jelent6s hănyadăt, s a jobbăgyokat tovăbbra is
ingyenmunkăra kenyszeriteni.
A korabeli Szatmăr vărmegye gazdasăgi fejl6deset, nepesseget s annak etnikai
osszetetelet jelent6sen befolyăsolta a szabadsăgharc idejen bekovetkezett elneptelenedes. E
hătrăny feloldăsăhoz jărult hozza a szatmări beket ( 1711) kovet6 celtudatos telepites,
amellyel ". . . a becsi kormăny az orszag gazdasăgi felvirăgoztatăsa mellett Magyarorszăg
elnemetesiteset is ce1ba vette ... " 3. E telepitesek sorăn a vărmegyebe f6leg a Kărolyi csalăd,
Săndor es tia, Ferenc kezdemenyezesere es tămogatăsăval "1712-tăl 1838-ig osszesen
2072 kiilf61di, nemet csalăd telepedett le a 31 svăb kozsegbe'o~.
Az ăltalam vizsgălt telepiiles, Gencs, azok koze tartozik, ahovă nem telepitenek
kiilf6ldr61 kozossegeket. Kezdeteir61 a forrăsok el6szor 1328-ban tesznek emlitest, Gench
megnevezessel 5 • A falu az Er es a Kraszna foly6 ărteriileteinek talălkozăsănăl jott letre,
Nagykărolyt61 delre. A nev a hosszll ideig itt birtokos Gencsy nemzetsegnevb6l szarmazik 6 .
Lakossăgăr61, tărsadalmi es nemzetisegi eredetet nezve Maksai Ferenc megăllapitja, hogy a
vărjobbăgyokb61 szărmaz6 kisnemesek lehettek7 s a nevanyag alapjăn magyarok 8 .
Jelent6sebb birtokosai a kozepkor folyamăn a Băthoryak es a Vetesiek9 . Az 1514-es
strukrurăn

1

Kosăry Domokos, {ijjaepites es polgarosodas 1711-1867. Bp. 1990. 14. old.

1

Ibidem, 31. old.

3

Vonhăz lstvân, A Szatmar megyei nemet telepites. Kolozsvăr 1997. 20 old.

4

Ibidem, 186. old.
Suciu Coriolan, Dicţionarul istoric alloca/it4ţilor din Transilvania. 1. 257 old.
'Szirmai An tai, Szathmar Varmegyefekvese, tortenelei es polgari esmerete. Buda. 1810. 37. old.
1
Maksay Ferenc, A kiizepkori Szatmar megye. Bp. 1940. 14. old.
8
Ibidem
9
Borovszky Samu, Szatmar Varmegye. e. n. Bp. 75. old.
5

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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parasztlăzadas alkalmaval a gencsi kisnemesek csatlakoznak a parasztokhoz amiert
j6szagaikat Bathory Andrasnak adomanyozta a kiraly 10 •
A XVII - XVIII. szăzadok soran a Bathory csalad kihaltaval, ujabb birtokosok
szereznek benne reszt; a Losonczi, Banffy, Vay, Sarkadi, stb. csaladok, s "mar az egesz
helyseg nemesekb61 ăllott" 11 • Ezt lătszik bizonyitani az 1715-0s osszeirăs, amikor a
telepiilesen csak "4 egyeb magyar jogallapotu" hăztartăst tiintetnek fel, amelyek
hasznalatăban 92 koblos szănt6 es 41 kaszas ret talălhat6 12 •
A Habsburg -uralom megszilardulasăval, Il. J6zsefidejen (1780- 1790) keriilt sor
a lakossâg els6, ătfog6bb, helysegenkenti, nemek szerinti es a ferfiakra vonatkoz6
foglalkozăs szerinti osszeirăsăra. Ezt motivălta a munkaer6 es a katonasăg helyzetenek
felmeresere irănyu16 torekves. Gencsen az osszeirăs alkalmăval feljegyeztek 192 hăzat, 260
csalăddal. A telepiiles jogi nepessege 1138 szemely, amelyb61 a tăvollev6k szărna 25, az
idegeneke 12, s igy a tenyleges nepesseg 1125 szemely. Az osszeirt lakossăg nemek
szerinti megoszlăsa a kovetkez6: 560 ferfi, amelyb61 230 hăzas s 330 n6tlen es 578 n6.
Elter6en az eddigi nepessegre vonatkoz6 adatokt61, az osszeires a ferfiakra vonatkoz6an
tartalmaz adatokat a foglalkozăsi strukturăra is. Az 560 ferfi koziil 1 pap, 281 nemes, 4
paraszt, 4 polgăr es paraszt orokose, 129 zseller, 7 egyeb, 98 az 1-12 ev kozotti ferfi
sarjadek es 35 a 13-17 ev kozotti ferfi sarjadek 13 •
A fenti adatokat elemezve megăllapithat6, hogy Gencs telepiilese az 1125
lakosăval, a voit vărmegye (a mai Romania teriileten talălhat6 teleptilesek) lakossâgănak77.208 szemely 14 - mintegy 1.45 %-ăt tette ki. A helyseg lakossăga viszonylag ălland6
lakhelyu szemelyekbol tev6dott ossze. Mintegy 25 szemelyt jegyeztek fel tăvollev6nek. Ez
az osszlakossăg 2.22 %-a. Az idegen jelenlev6k szăma pedig 12, vagyis az osszlakossăg
1,06 %-a. Az osszeirt 192 hăzra egyenkent O. 73 csalăd jut, ami azt jelenti, hogy nem
minden csalăd rendelkezett kiilonă116 lak6hăzzal. Egy hăzban kenytelen voit ătlagosan
egyiittelni 5.85 szemely, aki nem minden esetben tartozott ugyanazon csalăd kotelekebe.
Ennek ellenere, az egy hăzra jut6 csalădok szărna valamivel kedvezobb a vărmegyei
âtlagnâl, amely 0.86 15 • Gencs eseteben az egy ătlagos nagysăgu csalădra jut6 szemelyek
szâma 4.32 szemely, ami a vărmegye eseteben valamivel tobb, vagyis 5.03 szemely 16 •
Tehăt a vârmegye ătlagânăl 0.71 szemellyel kevesebb.
A telepiiles lakossăgănak szămbeli alakulăsât lehet6segem van bemutatni a XIX.
szăzad els6 feleb61 adatokkal is. A reformătus egyhăzkozseg keresztelesi, halotti es esketesi
anyakonyveben talălunk az ossznepessegre uta16 adatokat is. A hitkozseg lelekszâma 1804-ben 624, 1807-ben 636, 1816-ban 622, 1818-ban 636, 1819-ben 639 es vegiil 1325-ben
647 szeme1y volt 17 . Nota bene megjegyzes alatt, ugyanitt utalăst talălunk a helybeli gorog

10

Szirmai Antal i. m. 75. old.
Borovszky Samu i. m. 75. old.
12
Acsădy lgnăc, Magyarorszag m!pessege a Pragmatica Sanctio koraban. Bp. 1846. 127. old.
13
David Zoltăn, Az elso magyarorszagi nepszam/Qlcis (1784-1787), Bp. 1960. 166-167. old.
14
Natalia Giurgiu. Populaţia Transilvaniei la sfîrşitul secolului al XVJ/1-lea şi la începutul secolului az XIX-lea
in Populatie şi societate. Cluj. 1972. 102. old.
15
Natalia Giurgiu, Populaţia Transilvaniei la sfîrşitul secolului al XVJ/1-Iea şi la începutul secolului az XJX-lea
in Populatie şi societate. Cluj. 1972. 102. old.
16
Idem. 104. old.
17
Ibidem
11
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januărjăban 385 szemely 18 . Ugy velem, hogy a gorog katolikus lakosok szămăt, ha

osszeadjuk a reformărtusokeval, megkapjuk a telepiiles osszlakossăgăt, tobbe-kevesbe
pontosan, mivel a r6mai katolikusok el6szor csak 1839-ben jelennek meg csekely
szămban. A fenti adatok alapjăn a telepiiles Ielekszăma 1007. Mintegy tiz evvel kes6bb
Nagy Lajos is kozol adatokat Magyarorszăg nepesseger61 az 1827-es evre vonatkoz6an. E
szerint Gencsen 148 hăz, 348 gorog katolikus (egyesiilt), s 684 helvetikus vallăsu szemely
elt. Ez egyiittesen 1032 Ielket jelent19 • Ha az 1787--es nepszămlălăs adatait osszevetjiik az
1816117--es es az 1827--es adatokkal, megăllapithat6, hogy a nepesseg csokken 1816-ig,
majd emelked6 tendenciăt mutat az elkovetkez6 evekben. Ennek magyarăzatâra az egyhăzi
feljegyzesekben nem talăltam utalăst. Esetleg meg lehet emliteni, hogy ebben az id6ben
zajlanak a nap6leoni hăborilk, s az itt elesett gencsiek nem szerepelnek a halottakra
vonatkoz6 feljegyzesekben, vagy Iehetseges, hogy nagyobb meretli elkoltozes kovetkezett
be. Annăl is inkăbb nehezen magyarăzhat6 a csokkenes, mert a reforrnătus kozossegre
vonatkoz6an a feljegyzesek szinte folyamatos szaporulatr61 tud6sitanak. Îme, hogyan
je)entkezik a nepszaporu)at dinamikaja az )768 eS 1839 kozotti 71 eV a)atf 0 .

1768-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1839
71 ev

Sziiletett
56
185
198
230
260
274
289
-263
1755

Meghalt
31
127
206
172
278
227
217
245
1503

Szaporulat
25
58
-8
58
-18
47
72
18
252

Megvizsgălva

a fenti adatokat megăllapithat6, hogy a 71 ev alatt a telepiiles
252 szemellyel szaporodott. A Ietszămnovekedes ket evtized kivetelevel
folyamatos. Az ătlagos evenkenti szaporulat 3.45 szemely. A sziiletesek szăma 1821 - 1830
kozott Iegmagasabb, amikor a legmagasabb a szaporulat is. Ha az elhalălozăs adatait
vizsgăljuk, ez 1801 - 181 O kozott legmagasabb, amikor a lakossăg 18 lelekkel fogyott. Az
evenkenti szămadatokb61 megăllapithat6, hogy eleg magas a gyermekhaland6săg. Îgy
1784-ben a 29 halott koziil 16 az 1-14 ev kozotti gyermek, 1793-ban a 20 koziil 11, 1801ben a 31 koziil 25, 1814-ben 32 koziil 27, 1829-ben a 45 koziil 22 a gyermek 21 . A
betegsegekr61, amelyek e magas elhalălozăsi arănyt okoztăk az els6 helyen a himl6
Iakossăga

"Ibidem
19
Nagy Lajos, Notiliae Politico-Geographico Statisticae. Tomus Primus. Buda. 1828. 365. old.
2
" A Gencsi ref. egy. i. m. 1768-1839. evekre.
21
ibidem
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talălhat6,

de megemlitettek meg a verhas, a forr6 betegseg, a keleveny, avizi betegseg, a

szăraz betegseg, a hideglelese, stb 22 .

A lakossăg nernzetisegi osszetetelere vonatkoz6an a XVIII. szăzadra nincsenek
adataink. Becslesekbe bocsătkozni, ugy velem, nem volna szerencses, annăl is inkăbb,
mivel ezt az id6szakot szămos kutat6 ugy jellernzi, mint a nagy bels6 ătrendez6desek,
văndorlăsok idejet. Ez a folyamat erinti Szatmăr vărmegyet is. Tudott, hogy csak a
szomszedos Szabolcs megyeb6l 1702 - 1720 kozott "... Szatmărba kozel ketszăz ...
csalădf6 szokott ăt'm. A bels6 migrăci6ban reszt vettek a jobbăgyok is, nemzetisegiikre
val6 tekintet nelkiil. Erre vonatkoz6an Acs Zoltăn megăllapitja: ,,A 18. szăzad els6 feleben
lezajlott nagy bels6 migrăci6ban a nernzetisegi jobbăgyok eppugy reszt vettek, mint
magyar tărsaik" •
A XIX. szăzad nepessegere vonatkoz6an kedvez6bb helyzetben vagyunk, ami a
nernzetisegi osszetetelt, arănyt illeti. Rendelkezem 3 olyan adattal, amely a falu, Gencs
lakossăgănak nernzetisegi megoszlăsăra is utai. Az els6 adat az 1816/ 17--es evekb61 val o s
a reformătus egyhăz anyakonyvenek els6 koteteben talălhat6. E szerint 1816 j anuăr 4--en a
reformătus Eklezsiăban 622 lelket szămlăltak, mig 1817 januărjăban a român Eklezsiăban
385 lelkef 5 • Ez osszesen 1007 lakost jelent, amelyb61 a reformătusok 61.76 %-ot, a
romănok pedig 3 8.23 %-os jelentenek.
A fennebb măr emlitett Nagy Lajos alta! kozolt adatok szerint a nemzetisegi arăny
a kovetkez6keppen alakul: az 1032 lakosb61 a reformătusok szăma 684, azaz 66,27 %, a
romănoke pedig 348, azaz 33.72 % 26 .
Egy evtizeddel kes6bb, Fenyes Elek kozreadott f6ldrajzi leirăsăban Gencsre
vonatkoz6an megtalălhat6k a kovetkez6 adatok: az osszlakossăg 1167 szemely; ebb61
reformătus 726 (62.21 %); gorog katolikus 368 (31.57 %). Az ăltalam ismert forrăsanyagok
koziil el6szor itt talălkozunk r6mai katolikusokkal, szămuk mindossze 73 (6.25 %)27 •
A rendelkezesemre ăll6 adatok a1apjăn lehet6seg ad6dik arra is, hogy
megvizsgăljuk a Iakossăg nemek szerinti megoszlăsăt is, igaz, csak bizonyos korlătok
kozott. Az 1783 - 87-ben elvegzett els6 nepszămlălăs adatai szerint Gencs 1125 lakosa
koziil a ferfiak szăma 560 (49.77 %), a n6ke 578 (51.37 %) 28 • Ha ezeket az adatokat
osszehasonlitjuk a vărmegyei adatokkal, nemi elteres tapasztalhat6. Szatmăr vărmegye ma
Romăniăhoz tartoz6 reszenek osszlakossăga 77.208, amelyb61 39.293 (50.89 %) ferfi,
37.915 (49.11 %) pedig n6 29 • Ezt a vizsgăl6dăst a XIX. szăzad elejere vonatkoz6an csak a
reformătus kozosseg tagjaira vonatkoz6an vegezhetem el. Egy 1818. februăr 2-ăn elvegzett
szămbavetel alkalmăval talăltak 148 ăgyat. 360 ferfit (az osszlakossăg 50.31 o/o-a) es 316
asszonyt (vagyis 49.68 o/o-ăt a 636 szemelynek)30 • Osszehasonlitva a fenti ket adatot,
24

22

Ibidem

Ăcs Zoltăn, Nemzetisegek a tortenelmi Magyarorszagon. Bp. 1996. 94.old.
Idem. 95. old.
25
A gencsi ref. egy. i. m.
20
Nagy Lajos, i.m. 365. lap.
27
Fenyes Elek. Magyarorszâgnak s a hozzâ kapcso/t tartomânyoknak mostani â/lapolja Statisztikai
Geographiai tekintetben. Pest, 1839. 287. old.
28
David Zoltăn, i. m. 166- 167. old.
29
Natalia Giurgiu, i. m. IlO. old.
30
A Gencsi ref. egy. i. m. 133. old
23

24

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

es

Relaţii

social economice ale localităţii Ghenci

311

kirunik, hogy a nemek kozotti arăny az eltelt 35 ev alatt megvăltozott a ferfiakjavăra, ami a
korăbban tapasztalt vărmegyei ătlagnak is nagyjăb61 megfelel.
Măr tanulmănyom bevezet6 reszeben emlitettem, hogy a XVIII. szăzad vegenek
es a XIX. szăzad elejenek egyik f6 jellemz6je a t6kes ăruterrne1esre val6 ătteres. Ennek
egyik 1egfontosabb e1eme a f61desur - jobbăgy viszony rendezese. Ebben kii1onosen
erdekelt voit a becsi udvar is, ame1y a hăboruk hosszu sorozatăt vivta, s " ... ez ido ben, măr
ez a koznep szolgă1tatta az ălland6 hadsereget, valamint fenntartăsănak f6 eszkozet, az
ăllami ad6t" 31 • A kerdes rendezesenek folyamata măr III. (VI.) Kăro1y (1711 - 1740) idejen
megindu1t. 1722-ben a kirăly arra utasitotta magyar kancellăriăjăt " ... , hogy jogos panasz
eseten e1egtetelt szerezzen a jobbăgynak az Uri onkennyel szemben"32 • A nemesseg az
urberrendezest kezdett61 ellenezte, mivel ugy itelte meg, hogy " ... a jobbăgykotelek
id6el6tti feloldăsa alăăssa a nemesi kivăltsăgokat" 33 • Meglătăsuk szerint a jobbăgykerdes
sajăt iigyiik, "melyben az ăllamnak minei cseke1yebb hatăskort es befolyăst lehet
engedni" 34 • A kiilonboz6 nez6pontok, megitelesek eredmenyekent az 1764/65--os
orszăggyiiles anelkiil oszlott fel, hogy torvenyt hozott volna a kerdesben. A rendi
orszăggyiiles tehetetlensege, elutasit6 magatartăsa megadta a lehet6seget Măria Terezia
(1740 - 1780) csăszăm6 szămăra, hogy reformjainak megval6sităsăban mell6zze a
rendeket. " A becsi udvar, miutăn a magyar rendekkel nem sikeriilt a jobbăgykerdesben
diil6re jutnia, ezt a konfliktust felhasznălta arra, hogy sajăt hatăskoreben rendeletileg
szabălyozza az urberi viszonyokat es ezzel utjăt ăllja a f6ldesuri rulkapăsoknak. F6 erdeke
ebben az voit, hogy megvedje, sot, lehet61eg novelje a parasztok ad6fizet6 kepesseget,
maximălja a f61desuri terheket es e16segitse az ărutermelesiiket" 35 . A jobbăgykerdessel
foglalkoz6 csăszări rendeletet ket evi el6keszites utăn, 1767 januăr 26-ăn magyar, latin es
36
szlovăk nyelven hirdettek ki .
Gencsen, akărcsak az orszăg egesz terii1eten, az urberi viszonyok rendezese es
e16keszitese, vegrehajtăsa alkalmăval 4 dokumentumot szerkesztettek. Ezek: a 9 kerdesre
adott vălasz; az el6zetes osszeirăs, ame1yben rogzitettek az llrberes hăztartăsok csalădf6inek
nevet es az ăltaluk bevallott - hasznălt szănt6k, retek mennyiseget - a sz616t,
gyiimo1csost, irtăst; a nyomtatott Urbărium - ame1y az ălta1ănos ervenyii jogi normăk
mellett rogziti az adott he1yseg jogăllăsăt, az egesz jobbăgytelekhez tartoz6 szănt6f61d es
kasză16 mennyiseget, a robotnapok szămăt s azoknak te1jesitesi felteteleit, s mas, a vizsgălt
telepiilesre jellemz6 adatokat; az Urbăriumhoz kapcso16d6 Tabella, benne az urberes
csalădf6k csalăd - es keresztnevei, az ăltaluk hasznălt szănt6f61d, ret mennyisege, valamint
az ennek fejeben kir6tt urberes kotelezettseg.
"Gents" faluban 37 a kilenc kerd6pontra adott vălaszok osszeăllităsăra 1772
november 25--Cn keriilt sor, a bir6 es 6 eskiidt elote 8 .

·" Acsady Ignâc, A magyar jobbâgysâg tărtenete. Bp. 1948. 275. old
12
Idem. 276. old.
33
Idcm. 285. old.
J' Ibidem
"Kosâry Domokos, i. m. 89. old.
36
A kerdessel kapcsolatban lăsd: Acsâdy 1., Kosăry Domokos i. m., valamint David Prodan, Problema iobăgiei in
Transilvania 1700-/848, Marczali Henrik, Maria Terezia kora .
.n A telepiiles neve s jogi âllapota az li.rberrendezes idejen
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Attanulmănyozva a forrăsanyagot, megăllapithat6, hogy az Urbăriumot megelozo
idoben a falu nem rendelkezett, es a kikerdezettek nem is hallottak hasonl6 jellegli
dokumentwnr61 39 • A contractusok csak az 1770--es evekben csak az ad6fizetesekre
vonatkoz6an fogalmaz6dtak meg. A szolgăltatăsokat pedig tovăbbra is a sz6beli
egyezsegek alapjăn vegzik a helybeliek, hol von6 marhăval, hol kezi munkăval, măsok
pedig penzen văltjăk meg.
A kerdesekre adott vălaszokb61 megismerhetjiik. a helyseg termeszeti viszonyait. A
terseget az Er es a Kraszna vizei ontozik s ăradăsok idejen jetentos kărokat okoznak.
Hegyei, erd6i nincsenek, de a videk alkalmas gabonafelek termesztesere s ăllattenyesztcsre.
E ket foglalkozăs jelenti a lakossăg megelhetesenek forrăsăt. Termekeiket a kozeli văsăros
helyeken ertekesitik: Nagykărolyban "fel merf6ldnyire", Margittan es Szatmăron "hărom
merf6ldnyire", s Kirălydar6con es Tasnădon ,,ket merf6ldnyire" 40 • Termesztenek kendert is,
41
mivel"ăztat6jokj6 es elegendo vagyon" •
Ugyancsak beneficiumkent emlitik a helysegekben mlik:Odo szărazmalmot s az
egy-ket "merf6ldnyire" talălhat6 vizimalmokat is. Gyiimolcstermesztessel nem
foglalkoznak, de a telkeiken kiviil rendelkeznek "kăposzta es zoldsegtermo f6ldekkel"42 .
A kozossegi jovedelem tekinteteben megăllapităst nyer, hogy "... a helyseg
semrnivel nem rendelkezik"43 .
A telepiiles hătrănyair61 sz61va a kikerdezettek megemlitik: esos idoben a K.raszna
es az Er ăradăsai kărt okoznak szăntofoldjeikben, retjeiken, mivet taposabb helyeken
vannak, esos evekben iszapos szencit kaszălnak; satjut nem lehet kaszălni; văsăros helyeik
tăvol vannak, utjaik rosszak es " ... Nagy Majtinban ugy Szatmăron levo hidakon is vămot
fizetnek" 44 ; legel6ik keves " ... es mivel ezen helyseg nagy orszăg utjăban vagyon, az sok
uton jăr6k meg elik hatărjokon, s mind ezen okbul Marhăjok megszorul, mind pediglen,
hogy ezen helysegbelieknek ugy f61des uraiknak is feles Marhăjok vagyon ugyan ezen
okbul, amidon az ugar kitelik, a Hatăr felszănt6dik, az lakosok koziil sokan magok
Marhăjokat penzert mas hatărokon jăratni kentelenittetnek'"'5; erdejiik. nincs s ugy epiiletmint tiizifăjukat penzert kenytelenek megvăsărolni, a messzebb videkrol hordani; mivel
helyben semrni jovedelemforrăs nincs, hogy penzt keressenek " a nyări napokon a hărom
negy merf6ldnyire levo sz6116 hegyeken dolgoznak"46 •
A helysegben sok a f6ldesur, s azok a jobbăgyok szolgălatait sziiksegleteiknek
megfeleloen kovetelik. Vannak idoszakok, amikor egyvegteben ot-hat napot kell
38
Az eskiidtek âltal orszâgszerte elmondott szoveg: EN. N. N. eskiisrom az el6 lstenre, tellyes szent Hâromsâgra,
Atya, Fiu, es szent Lelek Istene, Szepl6telen Sziiz Mâriâra es lstennek minden szenteire, hogy en fere teven
mindennemu felelmet, haragot, szeretetet, magam sajât hasznăt avagy kărăt es akarmi kigondolhat6 emberi
tekintetet, mind azokra, amellyekre kerdend6 leszek igazăn felelek, mind magam, mind mas itt lakosoknak birtokât
es akărminemu javait, kărait, vagy fogyatkozăsait ezen helysegnek igazăn megvallom es legkissebbet is amennyire
tudom el nem tagadok. Isten engem ugy segeljen.
39
A Gencsi jobbagyok vtilasza a 9 kerdesre. Szatmăr Allami Leveltâr. Leltări szăm 897. 78. zs. mikrotilm. 1772.
nov. 25.
40
Ibidem
41
Ibidem
42
1bidem
43
Ibidem
44
1bidem
43
Ibidem
46
1bidem
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szolgăljanak a jobbăgyok. A vallomăsaik szerint a leszolgălt napok szăma 12 - 25 kozott
van, megegyezes szerint. Kilencedet adnak a buzăb61, ărpăb61, tengerib61 s zabb61 " es,
hogy az kilencedbeli Ad6zăs ezen nemes Vgyenek nagyobb resziben szokăsban vagyon,
bizonyos"47 .
Vay Lăszl6 foldesii.r emberei ". . . az eletbeli kilenceden kiviil esztendonkent az
urasăgnak az Zsăkot egy TyUkot, Tizenket Tojăst es amely gazdănak Tehenei vadnak, azok
akărrnennyi Tehenei legyenek csak egy !teze vajat valamint az tehenetlen gazdăk adnak,
ugy Marhăsgazdăk egy szeker Karăcsony Făjăt tartoznak az Urasăg szămăra maga
erdejebol az Urasăgnak hozni"48 .
Jogi helyzetiiket tekintve "Ezen Helybeli Szegenyseg mind Szabad menetelii
szemelyekbiil ăll6"49 - zăr6dik a 9 kerdopontokra adott feleletek sora.
Az urberrendezest megel6z6 osszeirăs alapjăn mintegy 44 ii.rberes hăztartăs voit a
faluban. Ezek koziil 25 szabad menetelii, 13 hăzas zseller es 6 hăznelkiili szeller. Az ă1taluk
hasznălt be1s6 te1ek nagysăga 18 egesz telek teriiletenek megfele16, amely fe1oszlott 1/8-as,
1/4-es 1/2--es es egesz te1kekre. A szănt6 terilletenek nagysăga, ame1y hasznălatukban voit,
osszesen kitett 289 Posonyi merot. A ret nagysăga pedig 137 kaszăs volf 0 . E
szămadatokb61 kitiinik, hogy igen csekely a be1s6 telek, a hozzăkapcsol6d6 szănt6fold es a
ret teriilete is, ami a jobbăgyhăztartăsok hasznă1atăban van. Ez nem biztosithatta a
megelheteshez sziikseges felteteleket, csak arra szo1gălhatott alapot, hogy a jobbăgyok a
tulajdonosnak dezsmăt, kilencedet adjanak s robotnapokat teljesitsenek.
A nyomtatott Urbăriumot 1774 szeptember 14-i keltezessel lăttăk el. E szerint
"Gents" - falu jogăllăsu telepiiles. A helysegben "... egy egesz jobbăgy Hăz helynek
belso Fundusa, az az Hăz Helye, annak udvara, tsiiros es vetemenyes kertye, o1y nagy es
teres Helyt foglaljon a minemii ket Posonyi Mero Mag ală kivăntatik" 51 . Az egy egesz belso
jobbăgyte1ekhez " ... Huszonhat Hold szănt6 Fald, minden egy holdban ket Posonyi Merot
szămlălvăn, es Ret Tizenket - kasză16ra val6; mivel esztendonkent egyszer kaszăltatik adassek" 52 • Ez a kii1s6 teriileti meret beilleszkedik az utasităsok szerint Szatmăr vărmegye
ii.rberes f61djei minosegenek kereteibe, ame1y a szănt6f61dek eseteben 26 -32 hold kozott
van, s a kaszăl6k eseteben 8 - 12 kaszăs teriilet kozo~ 3 •
A măsodik reszben a jobbăgyok haszonvetelei vannak fe1soro1va. A gencsi
jobbăgynak " bort ărulni Szent- Mihăly napt61 fogva Karătsony Napjăig szabad" 54 • Arnint
măr a 9 kerdesre adott feleletekb61 kitiint, a he1ysegnek keves lege16je van s teheneket nem
tarthatnak, " ... ezert a Jobbăgyok az Vajnak megadăsăt61 mentek lesznek' 65 .
Arni a jobbăgyi szolgălatokat, kivăltkeppen a robotot illeti, azok mereteirol s
teljesitesi felteteleirol adnak ăltalănos kepet a hivata1os, kotelez6 ervenyii utasităsok.

47

Ibidem
•• Ibidem
49
Ibidem
0
' Gencs helyseg urbarialis ăsszeirtisa - 1772 nov. 25. Szatmări Allami LeveltAr. Leltări szam 896. 78. szămu

mikrofilm.
'' Gencs helyseg Urbtiriuma. 1774 szept. /4. Szatmări Ăllami leveltAr. lei tAri szam 899. 1. old.
52

Idem. 2. old.

3
'
54

Acsădy Ignăc. i. m. 296. old.

Gencs helyseg Urbariuma. 2. old.
ss Idem. 3. old.
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Miutân orszâgos intezkedeskent kotelez6ve vălik a heti 1 robotnap, helyi sajătossăgkent
leszogezi, hogy "Ket Marhăval, maga szekerevel Szântâskor mindazon âltal negy Marhâval
maga Szekerevel s Ekejevel az Urasâgnak dolgozni tartozzek. Ha pedig valamely Jobbâgy
negy igăs Marhănak fogyatkozăsa miatt, megirt m6d szerint a szântâst meg nem tehetne, az
olyattăn jobbăgy măssal ossze fogvân egy napi szăntâst ket napi munkâval vegezzen. Mind
azon âltal ezen terhes munkăt minden szântâskor csak egyszer tartozzek meg adni; Ha
pedig negy marhâja melle egy szemely elegend6 nem volna, akkoron az Jobbâgy egyet
ugyan olyast, amely minden munkâra alkalrnatos legyen, mâsikat pedig csak marha hajtâsra
val6t tartozzek adni, ezen ket szemely mindazon âltal ktilonos munkâra ne
fordittathassek" 56 .
A zsellerek kotelezettsegeire vonatkoz6an âltalânos erveny6nek tekinthet6 az az
el6irâs, mely szerint a magănos hăzzal bir6k 18 napot, akiknek pedig hăzuk nincs 12 napot
kezi munkăval kotelesek ledolgozni. Helyi sajătossăgkent az Urbârium el6irja, hogy
"Amennyire pedig ezen Helysegben egynemely zsellerek valamely fundusokat bimânak,
amelyeknek szâma nyolcados haz helynek mivoltăt fel nem eme, azokt61 csak kilenced
termesben adattassek meg, az egyebb ad6zăsok, szolgâlatok erănt pedig olyanok az
terheknek haz helye mivolta vagy appertinentiâja nyolcados haz helyt fel nem er, egyediil
mint hăzzal bir6 zsellereknek tekentessenek" 57 .
A videk termeszeti-foldrajzi sajătossăgaib61 ad6d6an Gencs komyeker61
hiănyoztak az erd6k es a nagyobb kiterjedesii nădasok. Ezt figyelembe veve az Urbărium
ugy fogalmaz, hogy " Mivel ezen Helysegben a făizăsnak, ugy nădnak fogyatkozâsa miatt a
Jobbăgyok ezen javakkal nem elnek, azert sem oi fănak, sem năd kevenek hordâsăval es.
văgâsâval nem fognak tartozni" 58 .
A fennebb jelzett ăltalănos es sajătos utasitâsokon kiviil az Urbârium utai meg az
ad6zăsra, a kilencedre es a hegyvămra, a f6ldesurak jussaira es tulajdon jovedelmere, az
eltiltott es rendkiviil val6 cselekedetekre es szokâsokra, a biintetesekre. Biztositotta a
szabad koltozkodest, szabâlyozta az uriszek miikodeset, stb. Hiănyossâgair61 sz6lva
Acsădy lgnăc rămutat, hogy tovăbbra is a jobbăgysăg fennmaradt, ,,A paraszt nem lett
telkenek tulajdOOOSa, S meg az onkentes orokvaltsăgr61 Sem tortenik intezkedes"59 . ''Nem
tagositotta a telki ăllomănyt, ami a f61dmuveles lendiiletet nagy mertekben hătrăltatta'<6°.
Az urberrendezes 4. nagy jelent6seggel bir6 dokumentuma az Urbâriumhoz csatolt
Tabella. Ebb61 megismerhetjiik az urberes hâztartâsokat, a csalădf6k nevevel, az ăltaluk
bevallottan hasznălt szânt6k es retek mennyiseget, valamint az ennek fejeben kir6tt
kotelezettsegeiket (robot ad6zâs, telekber, stb.). Gencs eseteben, mint măr jeleztem, igen
nagy a f61dbirtokosok szăma. Ezek koze tartoznak: Vay Lâszl6, Nagy Gyorgy ărvâi, Balog
Andrăs, Csomai Pălne, Balog Mihăly, Torok Gyorgy, Piskolti J6zsef, Mede Ferenc, Barta
Andrăs, Gyene Gyorgy, Kerekes Sigmond, Bar6ti Andrâs, Balogh Măria, Batizi Sigmond
es Bara Găbor61 • A viszonylag nagyobb szămu f6ldbirtokok letenek kovetkezmenye, hogy a

s6 Jdem. 4. old.
s7 Idem. 7. old.
'" Jdem. 9. old.
9
l
60

6'

Acsădy

1. i. m. 299. old.
Jdem 300. old.
Gencs he/ysegenek Urbarialis Tabellaja. Szatmări Allami Leveltăr. Leltări szăm 899.
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szolgălatukban ăll6 jobbăgyok szăma viszont alacsony. Csupăn Vay Lăszl6 oberstemek
van 10 szabad meneteh1, 2 hăzzal bir6 es 1 mas hăznal lak6 zsellerje62 . A tobbiek
jobbăgyainak szăma a kovetkez6keppen alakul: Nagy Gyorgy ărvăi Il szabad menetelii
jobbăggyal s 2 hăzzal bir6 zsellerrel rendelkeznek; Balog Andrăs 1 szabad menetelii
jobbăggyal, Csomai Pâine 1 hâzzal bir6 zsellerrel, Balog Mihâly 1 hăzzal bir6 zsellerrel,
Piskolti J6zsef 1 hăzzal bir6 zsellerrel, Mede Ferenc 2 szabad menetelii jobbâggyai s 2
hâzzal bir6 zsellerrel, Kerekes Sigmond 1 szabad menetelii jobbăggyal, Batizi Sigmond 1
hăzzal bir6 zsellerrel, Bar6ti Andrăs 1 hâzzal bir6 zsellerrel, Balogh Măria 1 szabad
meneteliijobbâggyal es Bara Gâbor l mâs hâzăban lak6 zsellerrel63 •
A Tabella osszesitett adataib6l kitiinik, hogy a 44 szolga koztil 28 szabad
menetelii, 14 zseller s kett6 mâs . hâzânâl lak6 zseller. A hasznâlatukban talâlhat6
jobbâgyhelyek nagysâga 8.6/8-as teleknek felel meg, amelyek feloszlanak l/8-os, 1/4--es,
5/8-os, 3/8-os es 112--es nagysăguakra. A bels6 telkek osszteriilete 20.3/4 posonyi mer6. A
hozzâ tartoz6 szănt6teriilet nagysâga 257,3/4 hold, amelyhez 151 embervâg6 ret tartozik. A
fenti teriiletek hasznălatăert esztend6nkent tartoznak 533.27/38-ad marhăs robottal, vagy e
helyett 1343.8/19--ed kezi szolgâlattal Kilencedet termekben szolgâltatnak, beleertve a
kendert es a lent is64 .
A w'berrendezes alapvet6 celkitiizese, hogy szabâlyozza a jobbâgytelkek utân
kotelez6 penzbeli es termekbeli terheket is. Gencs eseteben az osszesitett adatok szerint a
44 jobbâgycsalâd osszesen 42 forint ad6t fizet. Tiizreval6 fâval, fonâssal es vaj adâssal nem
tartoznak. Kotelesek azonban 20.40/76 kappant, 20.40/76 csirket es 123.8/38 tojâst adni 65 .
A helyseg kozos jovedelmevel kapcsolatban a Tabella is leszogezi, hogy " ...
kozonsegesen semmit sem bir"66 •
A bemutatott forrâsok alapjân megâllapithat6, hogy az w'berrendezes Gencs
eseteben sem csorbitotta a f6ldesurak erdekeit, csupân a teljesen jogtalan igenyeket
sziintette meg s "inkâbb csak erkolcsi eredmennyel jârt, amennyiben fokozta a
parasztsâgban a vâgyat, hogy anyagi es jogi helyzetet meg inkâbb megjavitsa, a remenyt,
hogy e torekvesben az âllam is tâmogatni fogja s az ontudatot, hogy a munkâval, melyet
vegez, eloi ăll az âllamfenntart6 elemek sorăban"67 •

62

/bidem.
/bidem.
64
/bidem
6
s Ibidem.
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/bidem.
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Acsâdy Ignăc. i. m. JOI. old.
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Relaţiile

sociale şi economice ale populaţiei localităţii Ghenci
la fmele sec. al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea
(Rezumat)

Secolul al XVIII-lea aduce transformări importante în toată Europa. Crează
posibilitatea trecerii la o economie capitalistă. Judeţul Satu Mare se afla la periferia
acestor schimbări, fiind afectat la începutul secolului de revolta antihabsburgică condusă
de către Rakoczi Francisc al Il-lea. Depopularizarea ţinutului a fost remediată prin
colonizarea organizată a şvabilor de către Curtea de la Viena, prin care se urmărea şi
germanizarea ţinutului. În privinţa evoluţiei numerice a populaţiei localităţii Ghenci, un
real folos ne oferă recensământul populaţiei efectuat sub Iosif al II-lea, când populaţia
reală a localităţii a fost de 1125 de persoane. La începutul secolului al XIX-lea populaţia
scade simţitor, ca la mijlocul deceniului al treilea să ajungă din nou la 1032 de persoane.
Pe baza documentelor eclesiastice reformate se poate urmări chiar componenţa pe sexe şi
naţionalităţi a populaţiei.
Privind situaţia economică a localităţi/ar se poate constata că măsurile luate de
stăpânirea habsburgică nu au periclitat privilegiile nobilimii ci au prelungit existenţa
relaţiilor feudale. O caracteristică specifică a satului Ghenci la sfârşitul secolului al XVIIIlea este existenţa unui număr mare de nobili. Datorită acestui fapt persoanele care se aflau
în slujba lor era relativ redusă. În urma introducerii Urbariului, la 14 sept. 1774, a fost
fixată mărimea sesiei iobăgeşti la 26 iugăe de pământ arabil, la care se adaugă 12 coase
de făneaţă. Aceasta sesie a asigurat cele necesare existenţei familiilor iobăgeşti şi a permis
exploatarea lor în cadrul sistemului feudal. Cele patru documente întocmite cu ocazia
introducerii Urbariului permit studierea situaţiei concrete din localitatea Ghenci.

Social and Economic Realities from Ghenci Village in the End of XVIII-th
Century and Beginning of XIX-th
(Summary)
The XVIII-th century brings important changes in ali Europe, creating the
posibilities to experience capitalistic economy. Satu Mare county was peripherical to these
changes, being affected, at the beginning of the century, by antihapsburg revolt, headed by
Rakoczi Francisc the II-nd. The depopulation of the region was rectified through Swabian
colonization, organized by the Vienna Court, the purpose being also, an increasing of the
German population.
As concerns numerica/ development of Ghenci, very useful is the census
performed in the time of Joseph the II-nd, when the real population was 1125 persons. In
the beginning of XIX-th century the population decrease in a sensitive way and in the half
of third decade again reaches 1032 persons. On the basis of Reformed ecclesiastic
documents one can even the composition ofpopulation on sexes and nationalities.
Considering the economic situation of the locality, it comes out that the measures
of Hapsburg domination didn't jeopardized nobility but prolonged feudal relationships. A
ma in feature of Ghenci in the end of XVIII-th century was a big number of noblemen. As a
result, the number ofpersons that served them was relatively low. After the Urbarium from
Sptember 14 in 1774, the plat of land rented from the feudal lord didn't provided the
livelihood of vi/la ins, it only allowed the exploitation. The faur documents elaborated when
the Urbarium was introduced afforded us to study the concrete situation from Ghenci.
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1848-1858, Contribuţii documentare la cunoaşterea activităţii
Preparandiei diecezane Greco-Catolice din Oradea
MihaiApan
Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco - Catolică, Dieceza Orăzii- Mari, prepozitul capitular, Dr. Iacob Radu a scris
lucrarea intitulată Istoria Diecezei Române- Unite a Orăzii Mari în care ne relatează despre
înfiinţarea şi scopurile Preparandiei diecezane din Oradea: "În diploma Împăratului
Leopold al Il-lea din 30 ianuarie 1792, prin care s-a întemeiat Seminarul no:>tru, s-a
prevăzut că în acest institut se vor creşte şi viitorii dascăli sau învăţători ai şcoalelor
poporale din această dieceză. Dar înfiinţarea unei şcoli sistematice şi corespunzătoare
cerinţelor vremii şi legii învăţământului pentru formarea învăţătorilor, numai prin stăruinţa
lui Erdeli s-a putut înfiinţa. Această ştire îmbucurătoare s-a vestit clerului şi poporului prin
circularul din 3 iunie 1847 no 588, în care se spune că prin prea înaltul decret ces (aro)
regesc din 29 decembrie 1846, Majestatea Sa s-a îndurat a permite, ca şi în această dieceză
să se înfiinţeze o şcoală normală preparandie după sistemul în vigoare atunci în monarhie,
cu două cursuri, asigurându-se din fondul studiilor salar de câte 300 florini pentru 2
profesori şi burse de câte 40 florini, pentru 6 elevi mai săraci. Totodată îndeamnă pe preoţi
să stăruiască pentru înfiinţarea şi zidirea de şcoli, să catehizeze regulat şi să-şi însuşească şi
ei obiectele care se vor propune în noua şcoală, ca să poată controla pe învăţători în
împlinirea oficiului lor " 1•
"Ca ori şi care arhiereu conştiu de marea importanţă a educaţiei tinerimii, Erdeli a
purtat mare grije de şcoli. Se înţelege că mai aproape de inima sa a fost Seminarul din
Oradea al cărui rector a fost timp de 6 ani şi sub înţeleapta lui conducere institutul a trăit
din cele mai înfloritoare epoce. De îngrijirea părintească a lui nu a fost lipsit nici în timpul
episcopatului său, îndrumând şi controlând cu înţelepciune şi energie conducerea lui" 2 •
La 3 septembrie 1848 Vasile Erdeli episcopul greco-catolic al diecezei Oradea, îl
numeşte pe Aron Teodor, proaspătul paroh provizoriu al parohiei greco - catolice Delani
din comitatul Bihor, în funcţia de rector al Preparandiei, cu un salariu lunar de 100 florini,
pe lângă asigurarea locuinţei şi a meniului alimentar în cadrul Preparandiei. În baza
înaltului decret regal şi al instrucţiunilor Consiliului Locotenenţial Regal Maghiar din Buda
mai sunt numiţi câte doi învăţători cu un salariu anual de 300 florini din fondul studiilor,
insistând asupra faptului ca cursurile să înceapă la 15 septembrie în clădirea reedificată 3 •
Cine era proaspătul paroh provizoriu al parohiei gr.-cat. din Delanii - Beiuşului?
"Tot din nobila familie de Bistra, născut la 6 februarie 1803 în comuna Tichindeal, judeţul
Sibiului, unde tatăl său a fost notar comunal. A făcut liceul în Blaj, Cluj şi Odorheiu,
teologia în Budapesta. După hirotonire, 23 Aprilie 1829, a fost puţin timp arhivar diecezan,
în anii 1830-1835 profesor Ia liceul din Beiuş, în 1836 vice arhidiacon în Galşa şi canonic
onorific apoi secretar episcopesc şi notar consistorial. În 1838 paroh în Arad iar între 18391842 director al liceului din Beiuş. În 1842 - T848 revizor al cărţilor româneşti la tipografia
Universităţii din Buda, iar după desfiinţarea acelui oficiu în 1849 a fost paroh provizoriu în
comuna Delani (lângă Beiuş) şi între 1850-1855 translator la Consiliul Locot (enenţial)
Dr. Iacob Radu, Istoria Diecezei Române-Unite a Ordzii-Mari, Oradea, 1930, p. 119
1bidem, p. 118.
'Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Bihor, fond Liceul Pedagogic "Iosif Vulcan" Oradea, inventar nr. 980,
das. 1, fila 16, (în continuare D. J.A. N. B. şi inv.)
1

2
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Reg(al) din Buda. În 3 August 1855 a fost numit canonic şcolastic, iar în Il Maiu 1857
prepozit în nou înfiinţatul Capitul al diecezei Lugojului. Moare Ia 6 aprilie 1869"4 •
Cursurile Preparandiei diecezane nu au putut începe la 15 septembrie 1848, după
cum aflăm din raportul vicerectorului. Au fost mai multe motive pentru justificarea
amânării începerii cursurilor. Pe de o parte amânarea era justificată de "vremurile tulburi",
pe de altă parte alumnii din Timiş şi Caraş au plecat acasă la părinţi cu aprobarea
episcopului Erdeli, tocmai pentru a fi în mai mare siguranţă şi feriţi de posibilele
evenimente cu cara Icter mai violent sau să nu fie luaţi în armată.
Pe de altă parte în document sunt invocate şi motive de ordin organizatoric:
introducerea noului regulament de funcţionare, păstrarea unui climat de disciplină severă,
modificarea metodicii de predare a materiilor. În sîarşit, dar nu în ultimul rând, vacanţa
suplimentară de 5 zile, acordată de episcop, pentru recoltarea strugurilor.
Despre necesitatea existenţei unei Preparandii diecezane tocmai la Oradea, aflăm
din raportul episcopului Erdeli, înaintat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice al
Ungariei, datat Il septembrie 1848: "Educarea şi instruirea poporului român este o
chestiune pe care interesul naţional o pretinde, fapt pentru care guvernul trebuie să utilizeze
toate mijloacele care-i stau la dispoziţie pentru ca să înfiinţeze o Preparandie Naţională şi
pe aceasta să o organizeze într-o manieră corespunzătoare, pentru că numărul românilor
uniţi (din Banat, Crişana, Maramureş şi părţile Transilvaniei) ajunge la 900000, iar ritualul
deosebit impune existenţa unei preparandii separate. Pentru aceasta cel mai potrivit loc este
Oradea, aşezată aproape în centrul (zonei) locuite de români şi în afară de aceasta este
oraşul cel mai maghiarizat dintre toate celelalte localităţi, locuite de români.
La Oradea alumnii ar putea învăţa mai uşor limba maghiară iar în preparandie
numărul alurnnilor ar spori şi odată cu aceasta să ne aşteptăm şi Ia creşterea numărului de
burse. Poporul (român) este atât de sărăcit că fără burse de studii frecventarea şcolii şi
continuarea studiilor este imposibilă" 6 •
Episcopul Erdeli în încercarea sa de a fi mai convingător în direcţia sprijinirii
învăţământului pentru poporul român de pe aceste meleaguri invocă constatarea arhiducelui
Iosif şi palatin al Ungariei, "de eternă amintire", potrivit căreia "starea de incui tură a
poporului român este cauza principală a nestatorniciei religioase" 7, pentru că era convins
(palatinul), conchide episcopul, că "numai printr-un învăţămâmt corespunzător se poate
ajunge Ia formarea unor convingeri religioase solide" 8 •
În funcţia de vicedirector al preparandiei diecezane, şi în acelaşi timp profesor al
acesteia, a fost menţinut şi în continuare Ioan Pop9 cu studii de teologie fltcute Ia Viena. Era
absolvent al aceleaşi preparandii orădene. După hirotonire, la 14 noiembrie 1839, îndată a
fost numit vicerector iar în anul 1858 a fost promovat la funcţia de rector al acestei
preparandii, până la moartea sa, surventită la 12 aprilie 1871 10 •
"Dr. Ioan Vancea, episcopul Gherlei, arhiepiscop şi mitropolit de Alba Iulia şi
Făgăraş, unul dintre cei mai mari arhierei ai bisericii noastre. S-a născut la 18 Maiu 1820 în
comuna Văşad. A studiat liceul în Oradea ca elev al Seminarului nostru şi teologia în
Viena. După hirotonire, 1O August 1845, a fost puţin timp arhivar diecezan şi capelan în
4

Dr. Iacob Radu, op. cit. p. 212
D.J.A.N.B.,Jond Liceul Pedagogic "Iosif Vulcan" Oradea, inv. nr.980, dos. 1, fila 21
6
Ibidem, file 19
7
Ibidem, fila 18
"Ibidem
9
/bidem
10 Dr.lacob Radu, op. cit. p. 213.
5
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Macău apoi a fost trimis la Viena în institutul Sf. Augustin şi în 31 Iulie 1848 a luat
doctoratul în teologie. Reintors în diecază în zilele cele mai critice de revoluţiei, a fost pe
rând: arhivar, vicenotar, asesor consistorial, secretar episcopesc şi profesor la şcoala
normală diecezană de învăţători. În 3 August 1855 a fost numit canonic şi inspector şcolar
diecezan. În 4 iulie 1865 episcop al Gherlei şi în 21 Octombrie 1868 arhiepiscop şi
mitropolit"''.
După cum am mai amintit, prin decretul regal din 29 decembrie 1846, au fost
aprobate un număr de 6 burse, de câte 40 florini fiecare, pentru 6 elevi dintre cei mai săraci.
Rectoratul Preparandiei diecezane din Oradea i-a propus pe Bălaj Paul, Kărtenyi Ignat,
Mărcuş Ioan, Kăvari Vasile, Ember Vasile, Fejer Alexandru şi Cozma Mihai bursieri în
anul şcolar 184811849 12 • Kortenyi Ignat a părăsit cursurile preparandiale şi profesia de
învăţător, preferând cariera militară 13 . Din cei 6 bursieri, 3 erau din comitatul Satu Mare, 2
din comitatul Bihor şi unul din comitatul Timiş 14 .
Bălaj Paul, 21 de ani, originar din localitatea Recea, comitatul Satu Mare, era
orfan, fără tutore, absolvent al studiilor de filozofie. Cunoaşte limbile maghiară şi latină. Sa ocupat şi de educaţia alumnilor mai tineri şi mai săraci 15 •
Feher Alexandru, 24 de ani, originar din localitatea Andrid, comitatul Satu Mare,
orfan de mamă. Tatăl său Feher Andrei era cantor. A absolvit studiile de filozofie. Cunoştea
limbile maghiară, română şi latină 16 •
Mărcuş Ioan, de 18 ani, originar din localitatea Sânmiclăuş, comitatul Satu Mare.
Amândoi părinţii erau ţărani. Era absolvent al clasei a IV-a de lingvistică. Vorbea bine
limbile maghiară, română şi înţelegea limba latină 17 .
Aceşti alumni toţi erau de naţionalitate română, inclusiv cei din comitatul Bihor şi
cel din comitatul Timiş.
În anul I de studii al anului şcolar 184811849 se studiau următoarele obiecte de
învăţământ: Teoria religiei, Din istoria societăţii antice, Limba Maghiară, Scrierea
caligrafică, Teoria învăţării, Geografie, Contabilitate, Orgă, Muzică, Rit bisericesc,
Metodica predării 18 •
Prin ordin al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice al Ungariei trimis şi
Episcopiei Greco-Catolice Oradea se impunea folosirea limbii maghiare ca unica limbă
oficială de predare în Preparandia diecezană 19 , dar în legătură cu aceasta la 4 decembrie
1848, consiliul profesorilor constată: "Atunci când conform altor ordine înalte în
preparandie pot fi acceptate şi asemenea persoane, care nu stăpânesc la perfecţie limba
maghiară, pentru aprofundarea cunoştinţelor de limba maghiară, care să facă posibilă
înţelegerea corespunzătoare a prelegerilor susţinute în exclusivitate în limba maghiară, s-ar
impune predarea unor ore de limbă maghiară. Alumnii preparandiei noastre se pregătesc
pentru luminarea (minţilor) credincioşilor români, educarea şi instruirea unor asemenea
copii, care stăpânesc în exclusivitate limba română, dar care la rândul lor ar trebui să
stăpânească şi regulile gramaticale ale limbii maghiare. Noi înţelegem să folosim în
11
12

13

"
"
16

"
"
19

Ibidem, p. 212-213
D.J.A.N.B.fond Liceul Pedagogic "Iosif Vulcan" Oradea, inv. nr. 980, dos. 1, fila 18
Ibidem, fila 50
Ibidem, inv. 978, registru 38 a, fila 3
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem, inv.980, dos.!, fila 23
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exclusivitate limba română atât în susţinerea prelegerilor, dar şi la restul obiectelor de
studiu şi nu intenţionăm să neglijăm sau să suprimăm limba română, iar în virtutea
punctului de vedere mai demult anunţat, potrivit căruia în relaţiile noastre cu credincioşii
români putem să comunicăm şi în limba română, este evident că nu se poate impune limba
maghiară ca unică limbă de propunere şi studiu în educaţie şi instruire" 20 .
Mai mult, în cadrul consiliului profesorilor Preparandiei diecezane din Oradea, se
conturează ideea deosebit de evidentă că: "Fiind în aşa fel coapte simţămintele naţionale ale
naţionalităţilor, pe fiecare în parte îi preocupă folosirea limbii materne şi în deosebi pe
alumnii preparandiei noastre, ca viitori învăţători ai poporului român. Din partea lor se cere
cunoaşterea limbii române şi a particularităţilor ei specifice, iar pentru aceasta se impune în
mod obligatoriu ţinerea prelegerilor şi a lecţiilor de limba română. În fiecare săptămână este
nevoie să se ţină cel puţin o oră de limba română cu prelegeri din cei mai buni autori de
asemenea manuale iar limba română să fie considerată obiect obişnuit de studiu" 21 •
Cursurile Preparandiei diecezane din Oradea au fost întrerupte în intervalul de
timp 1 august - 1 noiembrie 1849 şi, tot în această perioadă nu şi-au primit salariile
profesorii de la Preparandie, iar bursierii nu şi-au primit bursele, cauza fiind lipsa de
comunicare între Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice Maghiare şi casieria Episcopi ei
romana-catolice de la Piispok - Ladânyi, actualmente în Ungaria22 .
Conform registrului matricol pe anii 1848-1858 cursurile anului I de studii pentru
această perioadă au fost frecventate de un număr de 69 alurnni, cei mai mulţi fiind din
localităţile comitatelor Bihor şi Satu Mare, în ordinea numărului de alumni urmând Caraş
Severin cu 7, Aradul cu 6, Transilvania cu 6 iar Maramureşul şi Timişul cu câte unul.
Observăm că din comitatul Bihor s-du înscris 25 alurnni, iar din Satu Mare 24. După cum
rezultă din analiza tabelului în anexă, marea majoritate a alumnilor din comitatul Satu Mare
erau fii de ţărani români săraci. Câţiva, dar mult mai puţini, erau fii de canton-învăţători şi
ceea ce este interesant că o parte dintre alumnii cursului I au fost învăţători suplinitori în
cadrul şcolilor confesionale greco-catolice. În toată această perioadă 9 alumni din comitatul
Satu Mare au beneficiat de o bursă anuală de 40 florini, fiecare în parte. Alumnii cursului I
de studii erau absolvenţi ai cursurilor gimnaziale din Oradea, Beiuş, Satu Mare. Toţi
cunoşteau limbile română şi maghiară.
În cadrul Preparandiei diecezane alurnnii cursului I de studii au studiat
următoarele discipline: Catihetica practică, Pedagogia, Muzica, Economia rurală,
Tehnologia, Istoria naturală, Aritmetica, Gramatica română, Gramatica germană, Ritul şi
cântul ecleziastic şi Metodica predării 23 .
Integrându-se mişcării revendicate româneşti din anii 1848-1850, acţiunile
orădenilor au avut un efect pozitiv in planul conştiinţei localnicilor, între care se cuvine să
aşezăm şi tineretul studios, venit de pe meleagurile sătmărene. Acesta n-a fost străin nici de
dezbaterile care au precedat redactarea memoriului din 25 februarie 1849, prin care se
revendica un teritoriu de sine stătător al românilor, care să se numească Ţara Românilor, în
fruntea căreia să se afle un prefect aşa cum a fost Avram Iancu in timpul revoluţiei.
Desigur că tinerii alumnii sătmăreni educaţi in spiritul românesc, care domnea în
Preparandia diecezană, au fost printre aceia care propagau cu prioritate ideea garantării
limbii şi naţionalităţii române. Şcoala era pentru ei cea mai importantă pârghie care putea
să asigure păstrarea atributelor etnice şi intermedia accesul la cultură a fiilor de ţărani,
20

21
22

23

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

fila 43
fila 49
filele 63-64
inv. 978, registru 38 a, filele 17,19, 25, 26, 29, 33.
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lipsiţi de mijloace materiale. Martori şi participanţi la evenimentele ce se petrec în Crişana,
ei vor asimila, în adevăratele lor sensuri, principiile proclamate de fruntaşii politici români
în luna mai pe Câmpia Libertăţii din Blaj pentru a scăpă de nedreptăţile seculare, sociale şi
naţionale. Dacă intenţiile de a înfiinţa o universitate românească în Transilvania n-au putut
fi materializate, se cuvine să remarcăm faptul că învăţământul elementar şi cel secundar
românesc a fost consolidat şi îmbunătăţit. Importantele aşezăminte şcolare româneşti de la
Oradea sau Beiuş au fost echivalente cu oricare dintre şcolile secundare din monarhie, dar
au scos generaţii de intelectuali români legaţi prin mii de fire de poporul din care s-au
ridicat şi 1-au servit până la sacrificiu.
Contribuţia Seminarului Român Unit din Oradea la dezvoltarea culturală
românească din Partium şi din întreaga Transilvanie a fost imensă. Această contribuţie a
fost recunoscută şi de istoriografia românească ortodoxă şi laică, din anii de după
suprimarea Bisericii Române Unite, în 1948. Astfel, manualul de Istorie a Bisericii
Române, editat de Patriarhia Ortodoxă Română, la Bucureşti, în anul 1958, menţior.ează
următoarele cuvinte de laudă, privitoare la Seminarul din Oradea: "După şcolile din Blaj,
acesta este cel mai vechi aşezământ românesc de învăţătură, care a dat românilor din
Transilvania şi Ungaria peste 6.000 de cărturari, între anii 1792-1921" 24 •

TABEL
cu alumnii din comitatul Satu Mare
Nr. Numele
crt.

şi

prenumele

Ocupaţia

Vârsta

părinţilor

bursier
1. Bălaj Paul 2. Feher Alexandru - "
3. Mărcuş Ioan
"
4. Ghencz Gheorghe
5. Nistor Constantin - "
6. Popa Gheorghe - "
7. Cozma Ioan
"
8. Mărcuş Teodor- " 9. Sabău Gheorghe-"10. Duma Dumitru
Il. I vanciuc Ioan
12.Aiexi Ioan
13. Maghiar Paul
14. Toth Gheorghe
15. Zetea Simian
16. Cioară Gheorghe
17. Tămaş Nicolae
18. Zeme Teodor
19. Bala Gheorghe
20. Dănilă Gheorghe
21 . Pop Petru
22. Riţiu Andrei
23. Soreanu Andrei
24. Tătăranu Ioan

- -

- -

24

Localitatea

-

Recea
Andrid

orfan
cantor

Sânmiclăuş

ţărani

Tiream
Doba

ţărani

Săbnărel

cantor

ţi!rani

Dindeşti

ţărani

Domăneşti

cantor

lstrău

ţărani

Tărnaia

ţărani

Bârsana
Tiream
Chilia

cantor

Pişcolt

ţărani

Culciu Mare
Moftinul Mic
Loc. Ungaria

cantor

Curtuişeni

cantor

ţărani

ţărani

ţărani
ţărani
ţărani

Moftinul Mic
Tiream
Loc. Ungaria
Do ba

orfan

Sânmiclăuş

ţărani

Chilia

ţărani

ţărani

ţărani

Istoria Bisericii Române, voi II, Bucureşti, 1958, p. 331
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24 ani
18 ani
18 ani
18 ani
17 ani
19ani
19 ani
18 ani
18 ani
20ani
19ani
18 ani
19 ani
25 ani
27 ani
18 ani
19 ani
17 ani
18 ani
18 ani
17 ani
17 an
18 ani
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The Greek-Catbolic Church Shool from Oradea
(Summary)
The language, the literature and the modern Romanian cu/ture holdes the sea/
made in Blaj, a/so in the great centre of national spirituality from Oradea, Beiuş, Cluj,
Turda, Gherla, Ndsăud, etc.
The church and school were first made the consciences, brotherhooding the faith
with the science.
They, peasants's son and cantor-school masters had got the al/ holy faith and the
science with a remarkable receptivity wich his perfectly went tii/ heroism had returned at
his native place like preaches in faith, nation and country we can easy say about them:
"God in your light, 1 saw the light".
The eloquent proof was the activity of the "Preparandia Diecezana Greco Catolică"which had change the idea of our Romanian roots into a revolutionary idea.
Made from Rome and from Romanian /anguage a mean from rise ofour romanian nation.
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Consideraţii

privind

manifestările paşoptiste

din zona

Sătmarului

Bujor Dulgău
Constatăm

cu regret, Ia un secol şi jumătate de la derularea evenimentelor
spre deosebire de Transilvania istorică, nu ne putem permite,
nici în ziua de azi, o imagine cât de cât relevantă vis-ă-vis de cele petrecute în comitatele
vestice.
Istoricii unguri au abordat chestiunea în cauză cu mai multă tenacitate şi
consecvenţă, de pe poziţii oarecum fireşti, de partizanat, etalând îndeosebi reacţiile şi
atitudinea clasei sociale avute şi a autorităţilor politica-administrative ale vremii,
neîndoielnic înregimentate cauzei revoluţiei ungare. Mai puţin e reflectată atitudinea
segmentelor sociale de rând, a populaţiei rurale mai ales, abia atunci ieşită din chingile
servituţii feudale sub imperiul legilor din martie 1848.
În această literatură de specialitate atitudinea şi poziţia populaţiei româneşti sunt şi
mai puţin regăsibile, eventual doar în măsura în care ea s-a pus de-a curmezişul revoluţiei
ungare şi a idealurilor promovate de aceasta, unele în contradicţie flagrantă cu aspiraţiile
legitime ale românilor.
Era şi este în continuare de datoria istoricilor români de a surmonta acest
handicap. Au fost publicate sporadic ediţii de documente , o serie de studii şi articole pe
această temă, dar care, fără a minimaliza valoarea lor, suferă de o coerenţă a desfăşurărilor
şi profunzime. O atare stare de lucruri e valabilă, mai ales, pentru zona Sătmarului, unde
elucidarea evenimentelor, poate cu excepţia revoltei de la Medieşu Aurit, constituie încă un
deziderat istoriografic absolut necesar. Acest lucru reclamă investigaţii serioase în fondurile
arhivistice.
După înăbuşirea revoluţiei, guvernul austriac a dispus ca toate documentele
privitoare la hotărârile şi dispoziţiile guvernului revoluţionar ungar să fie distruse. Primarul
de atunci al oraşului Satu Mare, Gyene Kăroly, doar a barat textele în cauză, cuprinse în
protocoale, ele putând fi reconstituite•. Pe de altă parte, circulara din 16 septembrie 1849 a
lui J6zsa Peter, comisarul imperial al districtului Oradea, care îngloba din punct de vedere
administrativ şi comitatul Satu Mare, prevedea în mod expres ca"toate documentele din
arhivele parohiale, privitoare la rânduielile nelegiuite emise de Cârma revoluţionară, să fie
îndepărtate, tăiate sau arse" 2 . Investigaţia e limitată, prin urmare, la acea bază documentară
ce a supravieţuit sau strecurat prin foarfecele unei cenzuri extrem de severe.
Ţinând cont de sursele edite ca şi de unele inedite, depistate pe parcursul anilor în
fondurile documentare cercetate, ne propunem doar punctarea câtorva considerate de natură
să configureze, cu aproximaţie, problematica şi desfăşurările din zona de nord-vest a ţării.
Primul document destinat Sătmarului a fost emis la Buda, în 16 martie 1848,
purtând semnătura contelui Zichy Ferenc, vicepreşedintele Consiliului Locotenenţial Regal
Ungar, cuprinzând instrucţiuni menite să reglementeze activitatea presei, în sensul unei
sporite toleranţe, în ideea prevenirii agitaţiilor şi tulburărilo~.
La 19 martie 1848, deputatul sătmărean Kende Zsigmond scria din
Pojon(Bratislava), stărilor şi ordinelor din comitat, să înfiinţeze de urgenţă gărzi civile
pentru menţinerea ordinii, chiar dacă acest lucru nu era încă reglementat legislativ.4
revoluţionare paşoptiste că,

' Borovszky Samu, Szatmar-Nemeti. Budapest, f.a., p.263.
Arh. Nat. Sa tu Mare, Colecţia de documente ale instituţiilor ecleziastice, dosar nr.312,: fila57.
·' Arh.Nat.Cluj, fond Prefectura Judeţului Satu Mare. Acte administrative, nr.l202/1848.
4
Arh.Nat.Ciuj, fond Prefectura Judeţului Satu Mare. Acta pub/ico-politicorum, fasc.l22, nr.80/1848.
2
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Consiliul oraşului la 21 martie5 şi congregaţia comitatensă la 29 martie6 iau act cu
satisfacţie de evenimentele de la Pesta din 15 martie 1848 şi de proclamaţia Consiliului
Locotenenţial din 16 martie cu privire la desfiinţarea cenzurii.
Nu trecuseră decât 12 zile de la proclamaţia ·din Pesta (15 martie 1848) şi deja era
tras un serios semnal de alarmă vis-ă-vis de primejdia potenţială pe care ar reprezenta-o
ţărănimea. La 27 martie, baronul Wesselenyi Mikl6s, comitele suprem al comitatului
Solnocu de Mijloc, scria din Jibou conte lui Degenfeld Păi din Satu Mare "... primejdia vine,
mai ales, din partea românilor, rutenilor şi slovacilor. Pe aceştia, îndeosebi pe cei români,
trebuie să-i influenţăm prin intermediul preoţilor, care au asupra lor o autoritate
nelimitată" 7 • Cât priveşte înarmarea gărzilor, ea ar trebui să se limiteze - potrivit aceleaşi
surse- la nobili şi elemente burgheze. "Este mai bine să nu le amintim (ţăranilor n.a.) că şi
ei ar putea să se înarmeze" 8 • Era limpede, din start, că revoluţia ungară de eliberare
naţională din ghearele regimului habsburgic căpăta şi conotaţii sociale în viziunea nobilimii
liberale: conservarea pe mai departe a privilegiilor în detrimentul ţărănimii, îndeosebi cea
românească.

Legea agrară votată de către Dieta de la Pojon la 18 martie, sancţionată de împărat
la Il aprilie, privea doar iobagii şi jelerii urbarialişti, pe care i-a eliberat de obligaţiile
feudale, transformându-i din punct de vedere juridic - social în oameni liberi şi stăpâni ai
sesiilor. jelerii alodiali şi iobagii ce deţineau, pe bază de contracte, pământuri alodiale
precum şi terenuri rezultate în urma defrişărilor n-au înţeles acest lucru, pretinzând dreptul
de proprietate asupra loturilor alodiale. Dreptul de folosinţă a pădurilor era şi el limitat,
potrivit legii, la strângerea crengilor uscate, nicidecum la exploatarea lemnului de
construcţie. Această situaţie a generat mari nemulţumiri în comitatul Satu Mare şi a stat la
baza acţiunilor semnate documentar în circa 20 de localităţi9 .Primii care s-au răzvrătit au
fost cei din Moftin, la 5 aprilie 1848, "intrând cu forţa pe pământurile considerate a fi a
lor" 10 (urbariul introdus în 1846/1847 a separat pământurile alodiale de cele urbariale n.a.).
La 3 mai 1848 comitetul administrativ al comitatului Satu Mare solicită, prin
memoriul adresat palatinului Ungariei, înfiinţarea grabnică a tribunalelor statariale, ca
urmare a fărădelegilor comise şi a situaţiei instabile create. Două zile mai târziu, la 5 mai,
palatinul Istvăn şi ministrul de interne Szemere Bertalan semnau ordinul privind
introducerea statariului pentru condamnarea imediată a agitatorului şi tâlharilor 11 •
Mişcări protestare şi ocupări forţate ale pământurilor şi pădurilor alodiale sunt
semnalate şi în satele din jurul Careiului, pe domeniul Kăroly, cu participarea ţăranilor
români şi maghiari. Represiunea nu avea să întârzie. La mijlocul lunii mai 1848 se găseau
în temniţa de la Carei 327 de ţărani 12 • Informaţia e furnizată de preotul - cărturar Moise
Sora Novac din Hurezu Mare (comitatul Satu Mare), implicat şi el în evenimentele
revoluţionare din zonă, întemniţat la Carei cu începere din 7 mai 1848. A corespondat
intens cu George Bariţiu în anii 1848-1853, care îl aprecia ca fiind "unul dintre cei mai
Borovszky Samu, op.cit~ p.263.
Idem, Szatmtir vtirmegye, Budapest, f.a., p.S17.
7
Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, voi.I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1977, p.146.
8
Idem, p.147
9
Kovăcs Iosif, Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania, Editura Dacia, Cluj, 1973, p.l 5-18;
Documente privind re110luţia de la 1848 în Tarile Române.C.Transilvania, voi.IJ(1979) şi III (1982), Bucureşti,
passim.
10
A. Vaida. Revolutia de la 1848-1849 în nordul Transilvaniei, rezumatul tezei de doctorat, manuscris, p.11.
11
Arh.Nat.Ciuj,fond Prefectura Judeţului Satu Mare. Acta pub/ico-politicorum, fasc.122, nr.88/1848.
12
Doru Radosav, Carturarul satmarean Moise Sora Novac şi revoluţia din 1848, in "Anuarul Institutului de Istorie
- Arheologie" , XI, Cluj-Napoca, 1978, p.1 04.
5

6
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naţionali români ce avem în Ungaria" 13 • Nu este lipsit de importanţă nici faptul că Moise

Sora Novac statuează, într-o însemnare a sa din 1851, pentru prima oară toponimul
românesc "Satu Mare" în loc de "Szatmâr" 14 •
Considerăm că ideile formulate cu prilejul Adunării Naţionale de la Blaj din 3/15 5117 mai 1848 au fost cunoscute şi împărtăşite de românii sătmăreni, după cum rezultă din
circulara difuzată la 28 iunie 1848 de către Ioan Pop, protopopul districtului Sărăuad
(comitatul Solnocu la Mijloc), participant la Blaj împreună cu Demetriu Coroianu din
Craidorolţ. 15 De altfel, şi Moise Sora sublinia, într-o scrisoare adresată lui Bariţiu la 4
august, adeziunea la programul blăjean al preoţilor întruniţi în sinodul episcopal de la
Oradea (29 iulie - 2 august 1848) 16 •
La 22 mai 1848 are loc la Şomcuta Mare (Districtul Chioar) o întrunire a
oficialităţilor, care declară districtul "unit irevocabil cu Ungaria şi alipit cornitatului Satu
Mare" 17 .
Un eveniment mai grav se petrece la 15 iunie, când garda călare din Baia Sprie
atacă adunarea electorală de la Baia Mare, omorând 9 alegători şi rănind în jur de o sută 18 .
După relativa acalmie din vara anului 1848, timp în care oraşul şi comitatul îşi
organizează gărzile naţionale, acţiunile protestatare aveau să reizbucnească odată cu venirea
toamnei. Cei care se agită mai mult sunt românii din Districtul Chioar şi cei din jurul
târgului Medieşu Aurit. Geneza acestei revigorări trebuie identificată, negreşit, în adunarea
de la N ăsăud ( 13- T4 septembrie), la care au participat peste 500 de grăniceri din
Regimentul 2. Participanţii au declarat unanim că rămân la hotărârile de la Blaj şi, prin
urmare, nu recunosc uniunea Transilvaniei cu Ungaria, votată de Dieta de la Cluj la 29 mai
şi sancţionată de împărat la 10 iunie. Cu această ocazie colonelul Karl Urban, noul
comandant al regimentului, adresează o proclamaţie către locuitorii din nordul
Transilvaniei, potrivit căreia va recruta 100000 de români cu care "să spargă uniunea". Cei
prezenţi au jurat credinţă faţă de împărat şi naţiune (română n.a.) pe drapelul regimentului.
Până la sfârşitul lunii octombrie reprezentanţii a circa 100 de sate au venit, la Năsăud spre a
presta jurământul de fidelitate 19 . Chiorenii s-au răsculat la 16 septembrie, deîndată ce
delegaţii lor au revenit de la Năsăud. La începutul lunii octombrie s-au adunat în localitatea
Fânaţe, unde au fost prezenţi şi reprezentanţii grănicerilor şi trei emisari ai lui Avram Iancu.
Adunarea a decis separarea Chioarului de Ungaria şi alăturarea sa districtului grăniceresc.
Dar, emisarii lui Iancu vor fi capturaţi şi spânzuraţi în apropiere de Baia Mare.20 •
Printre cei care şi-au depus omagiile în faţa drapelului imperial de la Năsăud
remarcăm delegaţii satelor Lucăceşti (27 septembrie), a căror scrisoare a fost tradusă din
germană de către doi şvabi din Borleşti (comitatul Satu Mare) 21 , Hurezu Mare (29
septembrie) 22 şi Medieşu Aurit (4 octombrie), scrisoarea lor ("pagera") fiind tradusă de
preotul rom.cat. din Iojib 23 .
Ibidem, p.I03
/bidem.
15
Lupta românilor din Judeţul Satu Mare pentru ftiurirea statului naţional unitar român. Documente 1848-1918 ,
Bucureşti, 1989
16
Idem, p.74
17
Borovszky Samu, Szatmar varmegye, p.519
1
" A.Vaida, loc.cit~ p.l8
19
Ibidem, p.20-21.
20
Ibidem, p.22
21
Maramureşenii fn lupta pentru libertate şi unitate naţionalti.Documente 1848-1918 , Bucureşti, 1981, p.l5.
22
Arh.Naţ.Ciuj, fond Prefectura Judeţului Satu Mare. Acta publico-politicorum , fasc.l22, nr.327/1848.
2
' Ziarul "Szamos", XXVIII, nr.ll din 6 februarie 1896.
IJ
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Negustorii de vite din Medieşu Aurit au adus de la târgui din Lăpuş vestea
din Chioar şi a existenţei unui om al împăratului la Năsăud, la care dacă apelezi
primeşti o scrisoare prin care eşti scutit de darea recruţilor şi de impozite. Nerespectarea
acestor deziderate de către autorităţi vor cauza revolta izbucnită la 8 octombrie. Locuitorii
s-au înarmat şi pregătit să se opună gărzilor trimise pentru pacificare. Revolta, derularea ei
şi ancheta tribunalului statarial, desfăşurată între 16-26 octombrie, sunt cunoscute în mare
măsură. Au fost întemniţaţi 60 de ţărani, iar bunurile sechestrate. Stefan Zima şi Dumitru
Zab au fost condamnaţi la moarte prin spânzurătoare24 . Cei întemniţaţi au fost eliberaţi în
august 1849, după capitularea armatei ungare la Şiria, din ordinul comisarului cezarocrăiesc al comitatului Satu Mare, Kende Zsigmond. Sentinţa de executare prin
spânzurătoare a celor doi capi ai revoltei n-a fost aplicată. Verificând în registrul parohial
gr.cat. al decedaţi lor din Medieşu Aurit, rezultă că Ştefan Zima a murit la 28 mai 1871, în
vârstă de 70 ani 25 , iar Dumitru Zab la 23 noiembrie 1859, în vârstă de 49 anf 6 • În mai 1857
medieşenii îşi căutau încă dreptatea, adresându-se în scris împăratului Franz Joseph 1 pentru
pagubele suferite în timpul revoluţier 7 •
Mai mult cu valoare sentimentală semnalăm faptul că Simion Bămuţiu a urmat
între anii 1819-1825 gimnaziul piariştilor din CareV8 iar profesorul Alexandru Chioreanu
alias Bătrâneanu, prefectul Clujului, participant la Blaj şi la revoluţia din Ţara Românească,
spânzurat de unguri la Someşeni în 13 octombrie 1848, era originar din Bolda(comitatul
Satu Mare) 29 •
Vestea capitulării de Ia Şiria( 13 august 1849) devenise publică în Satu Mare abia
după două săptămâni. Adunarea comitetului comitatens încă dezbătea la 27 august soarta
prizonierilor de război cazaţi în oraş 30 . La 28 august cei 300 de prizonieri croaţi au fost
conduşi până la Moftin, fiind eliberaţi după 10 luni de captivitate, timp în care au executat
lucrări de drenare a Someşului.
Cu data de 1 septembrie 1849 în fruntea administraţiei comitatense fusese numit
Kende Zsigmond, comisar plenipotenţiar cezaro-crăiesc şi preşedinte al comitatului. Din
ordinul acestuia au fost interzise adunările publice, confiscate armele şi rupte din
protocoale toate însemnările şi procesele verbale privind măsurile iniţiate de guvernul
revoluţionar ungar. În dimineaţa zilei de 23 septembrie 1849 drapelele negru-galben
imperiale au fost arborate pe clădirea primăriei şi a altor edificii publice 31 •
După înăbuşirea revoluţiei, când teritoriul Ungariei a fost împărţit, potrivit
ordinului Ministerului de Interne din 13 septembrie 1850, în cinci districte administrative,
comitatele Cenad, Arad, Bekes, Bihoru de Nord, Bihoru de Sud şi Szabolcs au fost
înglobate în districtul Oradea32 •
mişcării

24

Al.Doboşi, Mişcdrile revoluţionare din 1848 in pdrţile sdtmdrene, în "Anuarullnstitutului de Istorie Nationala",
voi. V, Cluj, 1929-1930, p.457.
25
Arh.Naţ. Satu Mare Colecţia registrelor parohiale de stare civi/11, nr.922, f.8.
26
Ibidem, nr.921, f.8.
27
Lupta românilor din Judeţul Salu Mare ... , p.l10-113.
28
ldem, p.11.
29 C.Mălinaş, O stampd a lui Avram Iancu la Portiţa, în "Manurii. Evocari", Editura Episcopiei Ortodoxe Române
Oradea, 1980, p.78; St.Pascu, Alex.Chioreanu alias Bdtrâneanu si rolul lui in populaţia românilor ardeleni din
anul/848.,Sibiu, 1939, p.41-45.
30
Borovszky Samu, Szatmar varmegye, p.521.
31
ldem, Szatmâr-Nemeti, p.271.
12 Az ausztriai birod4/mat i/letii kozonseges birodalmi torverry es kormanylap, 1850, CXX, p.1 573-1574.
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Apreciations Concerning the Manifestations from the 1848
in Satu Mare Region
(Summary)
At the level of Satu Mare county there are known this time about twenty places,
where it took place different forms of manifestation in the context of the revolutionary
movement during 1848-1849. Those were generated, in thefirst way, by agrarien lowfrom
1848, March 18. A revolt of grater proportion took place in Medieşu Aurit, in October
1848, followed by the sentence to prison of sixty peasants. Stefan Zima and Dumitru Zao
were to be hung, but the verdict wasn 't executed. "'

•
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Învătământul confesional românesc din Protopopiatul ortodox Beiuş
(judeţul

Bihor) in perioada 1912-1919
Sorin Vasile Hendea

1. Argument
Pornim în abordarea acestei tematici, pretenţioasă din punctul nostru de vedere, cu
convingerea că "istoria învaţământului şi problematica sa apare, în cercetarea actuală, ca un
sector privilegiat, datorită tematicii generoase ... " 1• Cu toate acestea, Ia o analiză mai
temeinică, specialistul, iubitor al istoriei culturale bihorene, dar nu numai, în cadrul căreia
se regăseşte sau ar trebui să se regăsească şi istoria învăţământului, ar putea surprinde o
realitate mai puţin plăcută, care porneşte de Ia faptul că "în lucrările generale de istorie sau
în studiile de sinteză asupra unor capitole ale vieţii culturale naţionale au apărut sumare
referinţe despre Crişana, unele dintre acestea fiind eronate" 2• Cunoscând aceste realităţi,
consider că numai abordarea sistematică, coerentă şi documentată a istoriei locale poate
veni în sprijinul realizării, într-un moment de maximă maturitate, a unei sinteze generale, în
care, la loc de cinste, s-ar înscrie şi manifestările culturale ale românilor bihoreni, cu atât
mai mult" cu cât (acestea- n.ns.) au fost realizate cu forţe proprii şi în condiţii deosebit de
grele" 3 .
Am pornit apoi la investigarea acestui segment al istoriei culturale bihorene,
călăuziţi fiind de convingerea că şcolile confesionale româneşti au reprezentat "una din
formele reuşite de cultivare a idealului naţional, de sădire în sânul poporului român a
conştiinţei de sine, a luptei permanente pentru conservarea şi dezvoltarea limbii, a
literaturii, a artei şi istoriei străbune, a obiceiurilor şi religiei strămoşeşti ... "4 , văzând în
aceste edificii culturale nişte "aşezăminte de lumină înviorătoare de suflete ... " 5•
Analizarea mai profundă a realităţilor politice şi culturale ale perioadei luate în
studiu, coroborarea acestor realităţi cu activitatea desfhşurată de aşezămintele culturale
românesti în vederea propăşirii culturale a românilor transilvăneni ne întăresc convingerea
că şcolile poporale, ortodoxe şi unite, "deşi modeste, cu dascăli retribuiţi în mod
necorespunzător, cu elevi puţini şi săraci, au ţinut trează conştiinţa naţională românească
6
... " , aducându-şi pe deplin aportul la emanciparea românilor transilvăneni în deceniile
premerătoare anului 1918.
Vom remarca de asemenea faptul că întreaga acţiune politică a românilor orădeni,
în vederea obţinerii de drepturi umane, ar fi eşuat cu siguranţă dacă nu era puternic
susţinută de curentul cultural. Acesta din urmă, reprezentat prin biserică şi şcoală, a
alimentat în permanenţă "cordonul" oamenilor politici ai naţiunii române din Transilvania,

Iacob Mâna, Şcoala şi natiune (Şcolile de la Blaj în epoca renaşterii nationale), Editura Dacia, Cluj - Napoca,
1987,p. 5
2
Dr. Viorel Faur,
Cultura românilor din Bihor (1849 - 1918}, Fundatia Culturali! "Cele Trei Crişuri" ,
Oradea, 1992,p.9S
3
Ibidem
4
Ioan Popovici, Informatii din arhivele bihorene referitoare la situatia şcolii româneşti din Bihor la începutul
secolului al XX-lea, în "Revista Arhivelor", 1991, nr. 4, p. 509
5
Protocol despre Şedintele Sinodului eparhial din Dieceza românii gr. - ort. a Aradului tinute în sesiunea ordinară
din anul 1915, Tiparul Tipografiei Diecezane gr.- ort. române, Arad, 1915, p. 145
• Sorin Vasile Hendea, Aspecte ale ÎnVI1/4mântului românesc din Bihor (1914 - 1919}, în Cele Trei Crişuri,
Oradea, 1996, nr. 7-8, p. 8
1
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învăţători sau profesori ridicându-se principalii protestatari, adevăraţii
pentru drepturile politice şi culturale ale românilor transilvăneni.
Un exemplu de dăruire este acela al vicarului episcopesc Vasile Mangra7 , cel care
se va ridica în mai multe, rânduri împotriva tendinţei de statificare a şcolilor confesionale
româneşti. El critica aceste tendinţe venite din partea guvernanţilor maghiari, cerând
preoţilor şi învăţătorilor să explice poporului cum că "statificarea şcoalelor nu are de
consecinţă nici un fel de uşorare a poporului", aceasta cu atât mai mult cu cât aplicarea
măsurilor preconizate de Budapesta ar însemna "că toate averile nemişcătoare ... cum sunt
edificiile şcolare, locuinţele învăţătoreşti, clădirile laterale, intravilanele, grădinile şi
pământurile şcolare să fie cedate statului cu drept de proprietate, sau cu drept de folosinţă
pe vecie" 8 .
De o înaltă ţinută morală şi însoţit de un extraordinar spirit de dăruire a fost şi
profesorul beiuşean Constantin Pavel, autorul unui impresionant discurs rostit în cadrul
consiliului profesoral al Liceului greco-catolic din Beiuş, cu ocazia memorabilei zile de 1
Decembrie 1918, intervenţie publicată integral în numărul din 15 decembrie 1918 al
ziarului "Unirea" din Bla{ Profesorul Pavel insistă- în alocuţiunea rostită- asupra zilei
istorice pe care o trăiau, precum şi asupra greutăţilor şi nedreptăţilor Ia care au fost supuşi
românii de-a lungul secolelor. Este puternic marcat de nedreptatea la care au fost supuşi
cărturarii, poeţii şi preoţii români, expuşi mereu presiunilor venite din partea coroanei
maghiare. Ceea ce îl nemulţumeşte cel mai mult este însă tratamentul la care au fost supuse
şcolile româneşti, iar tonalitatea din glasul eruditului beiuşean te cutremură: "Ani de-a
rândul, în şcolile noastre puşi am fost ... să grăim grai străin şi neînţeles de pruncuţii noştri
... Aici, în şcolile noastre româneşti ... puşi am fost să preamărim glorii străine, ori chiar
pe sângiuitorii neamului nostru ... Toate începuturile tuturor liftelor de pe stepele Asiei
trebuie să le descâlcim şi să le îndopăm cu lopata în fiii tăi, neam românesc, dar despre
începutul şi înstăpânirea ta în pământul lucrat şi apărat de tine tăcea scrisul cel din ca11e şi
trebuia să tăcem şi noi ... ".
Ţinându-se cont de realităţile subliniate anterior, de potenţialul cultural existent în
spaţiul bihorean, considerăm că orice iniţiativă în direcţia valorificării informaţiilor privind
fenomenul educaţional este bine venită, reprezentând un câştig pentru scrisul istoriografic
bihorean şi naţional.

dintre

preoţi,

luptători

1.

Stadiul actual al

cercetării

problemei

Abordarea istoriografică a acestui segment cultural românesc se impune,
noi, cu atât mai mult cu cât o serie de lucrări de specialitate, dedicate acestei
problematici, tratează cu multă superficialitate realităţile culturale, unele dintre acestea
neglijând efectiv ţinuturile Crişanei.
Consider oportun a menţiona aici lucrarea intitulată Contribuţii la istoria
învăţământului românesc 10 , care, deşi apărută la 1970, nu face referiri la istoria
considerăm

Vasile Mangra, născut la 1852 în comuna Săldăbagiu, provine dintr-o străveche familie de preoţi. Şcoala
secundară a flicut-o la liceul unit român din Beiuş, după care îl întâlnim, în anul 1872173, la vârsta de 20 de ani, în

1

registrele Academiei de Drept din Oradea, ca student în cursul 1. Teologia a urmat-o în Arad, în anii 1869 - 1872,
implicându-se de timpuriu într-o serie de acţiuni culturale româneşti. Figură bihoreană de importanţă deosebită,
Vasile Mangra s-a remarcat atât ca deputat, cât şi ca vicar şi mitropolit; vezi Anexele 1 şi 2
' Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale (în continuare D.J.B.A.N.), fond: Protopopiatul ortodox Bei~,
inv.l057,dos.l25a,f.22
• Prof. Gavril Hădăreanu, Torţe arzânde În Ţara Beiuşului, Editura Buna Vestire, Beiuş, 1995, p. 259-260.
10 XXX, Contribuţii la istoria invd(dmântului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
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învăţământului

românesc din Transilvania. Un an mai târziu apărea şi istoria
din România", din cadrul căreia ne-a reţinut atenţia capitolul intitulat
sugestiv "Dezvoltarea învăţământului în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania: 1818 - 1918", purtând semnătura lui 1.
Popescu Teiuşan. Autorul insistă, nejustificat de mult, pe tratarea acelor probleme legate de
istoria învăţământului din Ţara Românească şi Moldova, neglijându-1 pe cel din
Transilvania istorică. Puţinele referiri la Transilvania sunt şi ele eronate, autorul vorbind
despre "caracterul liberal" al Legii XXXVIII din 1868, de prevederile căreia ar fi profitat,
în viziunea domniei sale, "burghezia română din Transilvania". Lipsindu-i spiritul realităţii,
1. Popescu Teiuşan consideră că aplicarea acestei legi "a marcat un progres apreciabil în
dezvoltarea şcolii primare româneşti ... ", autorul neţinând cont de faptul că această lege a
fost criticată chiar şi de unele elemente progresiste ale intelectualităţii maghiare 12 , datorită
nedemocratismului ei.
Vom remarca, de asemenea, că nici istoricul Nicolae Iorga nu insistă asupra
acestor probleme în două dintre lucrările sale, dedicate istoriei românilor transilvăneni.
Astfel, în Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria 1·\ autorul face puţine referiri la cultura
românilor transilvăneni, amintind doar tangential despre învăţământul românesc din
perioada dualismului. Aceasta o face în capitolul al XVII-lea, din partea a doua a lucrării,
intitulat "Cultura populară la românii din Ungaria în preajma anului 1870".
Nici lucrarea Istoria învăţământului românesc 14, având XIV capitole şi 175 p., nu
aduce mai multe referiri la istoria învăţământului românesc din Transilvania.
Încercând totuşi a realiza o modestă sinteză a abordărilor istoriografice în acest
domeniu, de până la această dată, vom remarca preocupările lui Mircea Păcurariu, acesta
realizând o serie de trimiteri la situaţia invăţământului românesc transilvănean in două
dintre lucrările sale: Politica statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania
în perioada dualismului (1867- I9I8/ 5 şi Istoria bisericii româneşti din Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş 16
Păstrând aceeaşi linie a raporturilor dintre biserică şi şcoală, instituţiile culturale
fundamentale ale românilor ardeleni, respectiv raportul dintre biserică şi putere, în
Transilvania, interesează în mod deosebit studiile Biserica si şcoala. Spiritualitatea grecocatolică în viziunea lui Nicolae Iorga, purtând semnătura lui Marcel Ştirban 17 , şi
Contribuţii la istoria raportului Biserică- Putere în Transilvania (1867- I9I8), avându-1
ca autor pe istoricul Liviu Maior 18 •
O incursiune temerară in realităţile politice ale Transilvaniei primului deceniu al
secolului XX realizează Stelian Mândruţ, prin lucrarea Mişcarea naţională şi activitatea
parlamentară a deputaţilor Partidului Naţional Român din Transilvania între anii I 905 învăţământului

''XXX, Istoria invti(tlmântului din România. Compendiu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971
Bunăoară sociologul maghiar Jâszi Oszkăr aprecia, cu privire la această lege, că ea "n-a fost niciodată aplicată
(subl. ns. - S.H.), ea a avut doar menirea, ca biroul de presa ungar, invocând-o, să se poată mândri cu liberalismul
maghiar".
13
Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989
14
Idem, Istoria invaţamintului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1871
15
Pr. Dr. Mircea Păcurariu, Politica statului Ungar faţiJ de biserica româneasca din Transilvania in perioada
dualismului (1867-I918), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, Sibiu 1986
16
ldem, Istoria bisericii româneşti din Transilvania. Banat, Cri.yana şi Maramjureş , Cluj- Napoca 1992
17
Marcel Ştirban, Biserica şi şcoala. Spiritualitatea greco-cato/ica în viziunea lui Nicolae Iorga , în Convergente
Europene. istorie şi societate în epoca modernă. Editura Dacia, Cluj-Napoca 1993, p. 52-64.
18
Liviu Maior, Contribuţii la istoria raportului Biserica- Putere in Transilvania (1867- 1918) în Convergente
europene. Istorie şi societate în epoca moderna, Editura Dacia, Cluj- Napoca 1993,p.l74- 182
12
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191 O 19 Autorul consacră un capitol din această lucrare "legislaţiei şcolare", realizând o
minuţioasă interpretare a Legilor şcolare maghiare din 1907 (Apponyi).
Autorul dovedeşte acelaşi stil concis, aceeaşi rigoare i seriozitate, cu care deja ne-a
obişnuit, întâlnită de altfel şi în studiul care şi-a propus să abordeze lnvdţdmântul comunal
elementar din Transilvania între anii 1867 - 191SZ0, material prin care autorul ne
furnizează o serie de informaţii utile cu privire la organizarea şi conducerea şcolilor
comunale.
Informaţii utile despre învăţământul românesc de până la 1867 în Transilvania, ne
furnizează Lucia Protopopescu 21 şi Nicolae Albu 22 , autori a două lucrări de sinteză care se
completează foarte bine şi care s-au dovedit a fi deosebit de utile pentru istoriografia acestei
probleme.
Un alt material de o importanţă aparte în vederea întregirii imaginii învăţământului
românesc din spaţiul intracarpatic, îl reprezintă Activitatea "As trei" pentru dezvoltarea
invăţământului românesc in Transilvania (1861 - 1918}, purtând semnătura profesorului
Teodor Pavef3 . Autorul realizează o incursiune în realităţile culturale ale Transilvaniei
dualiste, accentuând rolul marcant pe care Astra 1-a îndeplinit în procesul de susţinere şi
alimentare a învăţământului românesc din Transilvania acelei perioade.
Literat şi filosof, G. Sima realizează, Ia rândul său, o minuţioasă prezentare a
legislaţiei şcolare adoptată în Transilvania dualistă, insistând în lucrarea Şcoala
românească din Transilvania şi Ungaria, tocmai asupra procesului de organizare a
învăţământului primar românesc din Transilvania acelei perioade in corelaţie cu legislaţia
de la 186824 •
Legislaţia şcolară maghiară şi impactul produs sistemului educaţional românesc au
fost abordate, alături de multe alte realităţi ale istoriei Transilvaniei şi de către colectivul
format din Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu şi Mihai Racoviţan, în lucrarea Transilvaniaistorie şi dăruire româneasca25•
În aceeaşi notă se menţine şi lucrarea Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la
mijlocul secolului al XIX-lea (1867- 1875}, apărută sub îngrijirea lui Simion Retegan.
Autorul realizează un consistent studiu introductiv, prin intermediul căruia pătrundem în
realităţile culturale şi politice ale Transilvaniei din primul deceniu al dualismului, după
care, făcând apel la un bogat şi diversificat material documentar, autorul nu face altceva
decât să întărească teoriile enunţate 26 .
În domeniul teoriei didactice, a abordărilor de sinteză şi largă cuprindere
istoriografică se înscrie numele profesorului Vasile Popeangă, autor al mai multor studii şi
lucrări de referinţă în domeniul istoriei învăţământului româftesc transilvănean. Remarcăm
cu această ocazie abordarea, de către autor, a problemelor privind activitatea corpului
1
" Stelian Mândruţ, Mişcarea naţiona/a şi activitatea parlamentara a deputaţilor Partidului Naţional Român din
Transilvania intre anii 1905-19/0, Fundatia Culturală "Cele Trei Crisuri", Oradea, 1995
20
Idem, fnvaţamântul comunal elementar din Transilvania intre anii 1867- 1918, în Crisia, XIX, Oradea, 1989,

p.272 -277
21

Lucia Protopopescu, Contribuţii la istoria invaţamântului din Transilvania (1774- 1805 ), Bucureşti, 1966
Nicolae Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800- /867, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1971
n Teodor Pavel, Activitatea "Astrei" pentrn dezvoltarea Învaţamântului românesc in Transilvania (1861- 1918 ),
în Sargetia, X, Deva, 1973, p. 263-306
24
G. Sima, Şcoala româneasca din Transilvania şi Ungaria, Institutul de arte grafice Carol Gob!, Bucureşti, 1915
25
Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu, Mihai Racoviţan, Transilvania - istorie şi dainuire româneasca, Editura
Sirius, Bucuresti, p. 119-131
26 Simion Retegan, Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1867- 1875). Editura
Dacia, Cluj - Napoca, 1994

22
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didactic din Transilvania la realizarea unirii de la Alba Iulia 27 sau dezvoltarea unei prese
pedagogice româneşti în Transilvania dualistă28 • Însă autorul pătrunde şi în sist~mul
educaţional românesc, subliniind caracterul naţional al acestuia29 , reuşind, de asemenea, şi
realizarea unei sinteze a şcolii româneşti transilvănene în perioada dualismului 30 .
Preocupări similare a manifestat şi cărturarul Onisifor Ghibu, ale cărui realizări 31
întregesc, prin consistenţa informaţiei transmise, imaginea acestui "tablou".
La rândul său Gheorghe Iancu a abordat doar tangenţial unele probleme privind
sistemul educational din Transilvania, demn de amintit fiind studiul având ca obiect de
reper Învăţămâ~tul primar şi secundar în Transilvania în perioada activităţii Consiliului
Dirigent ( 1918 - 1920Y2 •
Cu siguranţă că şi presa, la rândul ei, coroborată cu informaţiile arhivistice, .
reprezintă sau poate să reprezinte un important izvor istoriografic. Întrucât în problematica
istoriei învăţământului românesc transilvănean orice abordare este bine venită, înţelegem a
menţiona şi încercarea lui Ionela Simona Mircea de a realiza o incursiune în coloanele
gazetei "Albina", în vederea conturării unor aspecte privind învăţământul românesc din
primul deceniu al epocii dualiste 33 .
Referitor la constituirea şi activitatea desfăşurată de reuniunile şi organizaţiile
învăţătoreşti vom remarca eforturile depuse, în vederea abordării unor asemenea domenii
de cercetare, de către Pora Andrei, cu referiri la organizaţiile învăţătoreşti din
Transilvania34 ; Iosif Moldovan, pentru şcolile greco-orientale române din Dieceza
Aradului 35 ; Capânanu V., P. Puşcaşu, referitor la reuniunea învăţătorească din spaţiul
maramureşean36 ; Flaminia Faur, cu referiri la regiunile bihorene37 si Bujor Dulgău, vis-a-vis
de Arhidiaconatul Sătmar 38 •
În aceeaşi sferă a abordărilor regionale se înscriu şi investigaţiile lui Dorin
Giurgiu, axate pe realităţile sistemului educaţional din judeţul Alba în perioada
dualismuluP 9 ; cele ale lui Victor Târcovnicu, abordând istoria învăţământului românesc din
27
Vasile Popeangă, Lupta corpului didactic din "Transilvania pentru realizarea unirii de la Alba Iulia , in Revista
de Pedagogie· XVII, 1968, nr. 9, p. 100-106
2
R ldem. Presa pedagogica din Transilvania (1860- 1918 ), Editura Didactică si Pedagogică , Bucureşti
29
ldem, Conceptul de educaţie naţională in gândirea pedagogică din Transilvania , in Revistă de Pedagogie, XIX,
1970, nr. 7, p. 105-110
10
ldem, Şcoala româneasctf din Transilvania in perioada 1867-1918 şi lupta sa pentru unire , Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1974
11
Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii didactice româneşti; ediţie îngrijită de Octav Păun; tabel cronologic,
studiu introductiv, note şi comentarii: V. Popeangă; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975; ldem, Nu
din partea aceea (studii şi articole 1904- 1914); ingrijire de ediţie, studiu introductiv şi note de V. Popeangă;
Editura Eminescu, Bucureşti, 1985; ldem, Viaţa şi organizaţia bisericeasca şi şco/ard in Transilvania şi Ungaria,
Bucureşti, 1915
n Gheorghe Iancu, invăţtfmântul primar şi secundar În Transilvania În perioada activităţii Consiliului Dirigent
(1918-1920), in Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, Cluj- Napoca, 1970
n lonela Simona Mircea, Probleme privind Învtttl1mântul românesc În paginile gazetei "Albina" (1866- 1876 ), in
Apulum, XXX!Il, Alba Iulia, 1996, p. 89-93
J• Pora Andrei, Organizaţiile invtfţtftoreşti din Transilvania, Institutul de arte grafice "Ardealul", Cluj, 1929
15
Iosif Moldovan, Monografia Reuniunii învtfţtftorilor români de la şcolile greco-orientale române din Dieceza
Aradului, Timişoara, 1940
36
Căpâlneanu V., P. Puşcaşu, Reuniunea Învdţtflorilor români din Maramureş, in Marmaţia, 1997
37
Flaminia Faur. Contribuţii la cunoaşterea istoricului reuniuni/ar de invt1/tftori români din Bihor ( 1875 - 1919),
Oradea, 1996 (Dizertaţie- manuscris dactilografiat)
JR Bujor Dulgău, Reuniunea invl1ţl1tori/or greco-catolici din Arhidiaconatul S11tmarului, in Acta Musei
Porolissensis, XX, Zalău, 1996, p. 277-284
'"Dorin Giurgiu, Ideea de unitate naţionaltf in şcolile populare româneşti din judeţul Alba (1867 - 1918), in
Apulum, XXXIII, Alba Iulia, 1996, p. 125-132
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Banat, în aceeaşi periodă a dualismului40, sau ale lui Ioan Ardelean, cu referiri la comitatul
1
Sălal • O incursiune temerară în sistemul educaţional blăjean o realizează Iacob Mârza în
lucrarea Şcoală şi naţiune 42, iar pentru ţinuturile Sătmarului vom reţine preocupările
profesorului Doru Radosav43 •
Pentru spaţiul bihorean vom remarca, în primul rând, activitatea istoriografică a
prof. Viorel Faur, autor a numeroase studii şi lucrări de istorie culturală a românilor
bihoreni44 . Surprinde uşurinţa cu care autorul reuşeşte să transmită informaţia, stilul concis,
bogăţia şi abundenţa informaţiilor prelucrate.
O reală valoare istoriografică are volumul de documente elaborat de Ioan Popovici
şi colaboratorii săi, intitulat simbolic 1918 - Bihorul în epopeea unirii - Documente45 ,
volum care conţine şi materiale referitoare la învăţământul bihorean de până la 1918.
Tot aici se înscriu şi preocupările prof. Constantin Pavel, autorul unei incursiuni
de o sută de ani în istoria şcolilor beiuşene46 ; ale profesorului Gavril Hădăreanu, care
47
realizează o sinteză a vieţii culturale din Ţara Beiuşului ; activitatea lui Nicolae Firu48 ,
49
50
51
Nicolae Ţucra , Petre Puşcaşu sau Ioan Popovici , autori, Ia rândul lor, a unor materiale
cu valoare ştiinţifică, deosebit de utile în vederea realizării unei lucrări de sinteză dedicată
învăţământului românesc bihorean din perioada dualistă (1867- 1918).
În acelaşi context se înscriu şi preocupările autorului acestei investigaţii
istoriografice, preocupări concretizate într-o serie de studii ancorate în realităţile culturale
ale Protopopiatului ortodox Beiuş (jud. Bihor) din deceniul premergător actului de la 1
decembrie 191852 • În centrul atenţiei autorului s-a aflat şcoala confesională românească,
Victor Târcovnicu, Contribuţii la istoria învaţamântului românesc din Banat ( 1870- 19181 Bucureşti, 1970
Ioan Ardelean, Istoria învaţamântului românesc din Salaj, Editura revistei "Şcoala noastra", Zalliu, 1936
42
Iacob Mârza, op. cit.
43
Doru Radosav, Aspecte ale învaţamântului românesc din sec. XVIII- XIX în Satu Mare, în Satu Mare- Studii şi
comunicări, voi. IV, 1980, p. 167-180; Idem, Carte şi societate în nord-vestul Transilvaniei (sec XVII- XIX),
Fundaţia Culturală "Cele Trei Crişuri", Oradea, 1995
44
Viorel Faur, Contribuţii la cunoaşterea istoriei Bihorului (I), ()radea, 1970; Idem, Contribuţii la cunoaşterea
istoriei Bihorului (Il): Beiuşul cultural, Oradea, 1971; Idem, Cultura românilor din Bihor (1848 - 1918), Fundaţia
Culturală "Cele Trei Crişuri", Oradea, 1992; ldem, Contribuţii la istoricul bibliotecilor româneşti din Crişana
(1830- 1940), Fundaţia Culturală "Cele Trei Crişuri", Oradea, 1995
45
Ioan Popovici, Veronica Covaci. Gheorghe Mudura, Iudita Căluşer, Mihai Apan, Ana Ilea, Andrei Caciora, 1918
- Bihorul în epopeea unirii- Doc11mente, C.C.E.S. al jud. Bihor, Oradea, 1978
46
Dr. Constantin Pavel , Şcolile din Beiuş ( 1828 - 1928), Tiparul Tipografiei "Doina" Beiuş, 1928
47
Prof. Gavril Hădăreanu, op. cit.
48
Nicolae Firu, Date si doc11mente privitoare la istoricul scoale/or române din Bihor, Arad, 1910
49
Nicolae Ţucra, Contribuţii documentare la istoricul scolilor româneşti din sudul Bihorului (1870- 1918 ), în
Crişia, XIX, Oradea, 1989, p. 455-465
50
Dr. Petre Puşcaşu, Aspecte ale luptei bihorene pentru şcoala naţiona/a în secolul al XIX-Ieo. în Trepte vechi şi
noi de istorie, cultura şi viaţa bisericeasca în eparhia Oradiei. Marturii , evocări, Editura Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei, 1980, p. 116-121
51 Ioan Popovici, Informaţii din arhivele bihorene referitoare la situaţia şcolii româneşti din Bihor la începutul
secolului al XX-lea, în Revista Arhivelor, 1991, nt. 4
52 Sorin Vasile Hendea, Aspecte ale învaţamântului românesc din Bihor (1914- 1919 ), în Cele Trei Crişuri, anul
VII (serie nouă), nr. 7-8, Oradea, 1996, p. 8; Idem, Consideraţii privind învaţamântul românesc bihorean în
perioada 1914 - 1919. Liceul greco-catolic "Samuil Vulcan" din Beiuş, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice
Studenţeşti, voi. III, Alba Iulia, 1997, p. 139-146; Idem, Situaţia învaţamântului confesional ortodox din Bihor în
preajma izbucnirii primului razboi mondial. Protopopiatul ortodox Beiuş , în Cele Trei Crişuri, anul VIII (serie
nouă), nr. 4-6, Oradea, 1997, p. 4 (partea 1) şi Cele Trei Crişuri, anul VIII (serie nouă), nr. 7-9, Oradea, 1997, p. 4
(partea a II-a); Idem, Roman R. Ciorogariu, apărător al şcolii confesionale româneşti, în Cele Trei Cr4uri, anul
VIII (serie nouă), nr. 10-12, Oradea, 1997, p. 2; ldem, Contribuţii documentare la cunoaşterea învaţamântului
confesional ortodox din Protopopiatul Beius (jud. Bihor) în perioada 1914 - 1919 (Lucrare de Diploma - ms.
dact.)
40

41
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unor represalii tot mai evidente în perioada 1910 - 1918, în condiţiile în care
monarhiei bicefale era iminentă.
În ceea ce priveşte informaţiile cu pnvtre Ia manualele şcolare redactate în
perioada dualismului, autorii acestora, caracterul lor şi gradul de penetrare în sistemul
şcolar românesc, informaţiile care ne-au parvenit sunt puţine. Vom aminti aici investigaţiile
lui Ioana Botezan53 şi ale lui Ştefan Manciulea54 , dedicate reconstituirii personalităţii şi
activităţii autorului de manuale şcolare Ioan Micu Moldovan. De asemenea, informaţii utile
despre autori de manuale şcolare româneşti întâlnim în lucrarea lui Teodor Neş A doua
carte despre oameni din Bihor 5•
O serie de date orientative mai pot fi "spicuite" din lucrările generale de Istorie a
românilor sau alte lucrări de specialitate, în condiţiile în care se impune ca o necesitate considerăm noi - investigarea şi valorificarea materialului de arhivă, prea puţin analizat
până în prezent, în vederea recuperării acestui fragment de istorie culturală românească
transilvăneană, pe care-I reprezintă învăţământul confesional, atât ortodox cât şi grecocatolic.
prăbuşirea

!:.
Scurtă incursiune În realităţile perioadei abordate
Gânditorul român Dimitrie Gusti scria, prin anii 1937 - 1938, într-un articol din
Enciclopedia României, următoarele: "De aceea se impune o cercetare amănunţită a
idealului naţional, problemă care constituie etica naţiunii. Până acum singurul izvor
temeinic pentru etica naţiunii a fost istoria naţională. Se cere însă o cunoaştere mai
amănunţită, pe care n-o poate da decât ştiinţa realităţii naţionale prezente, ştiinţa naţiunii.
Pe temeiul acesteia se va putea stabili în sfărşit adevăratul ideal naţional, care să nu
însemneze o înstrăinare, o îndepărtare de Ia linia istorică a neamului, ci o dezvoltare
maximă spre desăvârşire a tuturor putinţelor lui fireşti" 56 •
Între sistemul de gândire progresist - naţional promovat de Dimitrie Gusti şi
conceptul de educaţie naţională, conturat în perioada formării naţiunii române şi amplificat
tot mai pregnant după 1868 57 , există o strânsă corelaţie. Numeroşi pedagogi au punctat în
studiile elaborate importanţa pe care o are educaţia naţională în realizarea individului58 . Ne
raliem punctului de vedere promovat de pedagogul Ion Popescu, care consideră că educaţia
naţională are la bază educarea tineretului, inseparabil de spiritul naţiunii pe care o
reprezintă. Prin spiritul naţiunii I. Popescu înţelege aspiraţiile ei, atitudinile ei naturale,
prestaţiile ei "pe terenul ştiinţelor, artelor şi a vieţii practice şi peste tot faptele ei istorice, în
fine datinile şi moravurile şi cu deosebire limba şi literatura ei în care mai pregnant i se
exprima individualitatea" 59 .
Întreaga această gândire naţional-românească avea nobila menire de a pregăti
terenul în vederea realizării unităţii teritoriale şi culturale depline, în graniţele aceluiaşi stat
Ioana Botezan, Documente inedite privind contribuţia lui!. M. Moldovan la elaborarea, editarea şi rtispândirea
şcolare pentru i'nvaţamântul românesc din Transilvania În perioada 1860- 1914, în Sargetia, X.
1973, p. 251-262
54
Ştefan Manciulea, Ioan Micu Moldovan. autor de manuale istorice, Blaj, 1938
55
Teodor Neş, A doua carte despre oameni din Bihor: ediţie Îngrijitti, prefaţă şi tabel cronologic de 5telian
Vasilescu; Comitetul pentru cultură şi educatie socialistă al judeţului Bihor, 1979, p. 207-211
;r, Mircea Vulcănescu, Razboiul pentru Întregirea neamului, Cluj-Napoca, 1991, p. 6
57
În anul 1868 guvernul maghiar a adoptat "legea naţionalităţilor", lege care, teoretic, acordă drepturi culturale
tuturor naţionalităţilor din imperiu, dar care în realitate, a însemnat o nouă şi grea lovitură aplicată sistemului
educaţional nemaghiar.
" Prof. dr. Vasile Popeangă, Conceptul de educaţie nationala În gândirea pedagogicti din Transilvania , în Revista
de Pedagogie. 1970, nr. 7, pag. 105-11 O
59
Ibidem, p. 106
51
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unitar şi independent. Ca atare, această activitate propagandistică se impunea îndeosebi în
teritoriile româneşti care se gaseau în momentul izbucnirii primului război mondial sub
ocupaţia vremelnică a unor imperii situate în imediata vecinătate a spaţiului românesc.
Primul obiectiv formulat de liderii politici ai vremii, de cercurile politice
conducătoare şi de opinia publică românească, în august 1914, odată cu izbucnirea
războiului mondial a fost acela al realizării deplinei unităţi teritoriale a românilor.
Condiţiile vitrege cu care s-a confruntat România la 1914, unele obligaţii politice
mai vechi, dar care atunci nu mai corespundeau aspiraţiilor naţionale60 , precum şi inspirata
politică promovată de liderul liberal Ionel I. C. Brătianu, au făcut posibilă menţinerea
României în afara evenimentelor militare până în anii 1916. Neutralitatea adoptată pe
moment nu putea însă rezolva aspiraţiile de unitate naţională a românilor, lucru care nu a
scăpat din vedere nici cercurilor politice conducătoare în acel moment, după cum aprecia la
acea dată şi istoricul A.D. Xenopol: "a rămâne neutrali până la sfârşit înseamnă a face o
politică de iepuri. A lăsa să treacă acest moment, unicul pe care istoria ni-l pune la
îndemână, pentru a ne rotunji statul cu răşchiratul nostru neam, este a ne arăta nevrednici de
a ne număra printre popoare; căci un popor trăieşte doar nu numai ca să mănânce de azi pe
mâine, ci ca să îndeplinească un ideal pe pământ, şi mai mare şi mai îndreptăţit ca acel al
poporului române greu de întâlnit pe lume" 61 .
Omul politic Take Ionescu credea în victoria Antantei, alături de care - considera
el în iulie 1915- ar trebui să lupte şi România, militând în discursurile sale pentru aderarea
României la acest bloc militar. Opţiunea lui era motivată dacă ţinem cont de cuvintele pe
care le-a rostit în timpul mitingului desfăşurat la 28 iunie/11 iulie 1915 în sala "Dacia" din
Bucureşti: "Dacă însă ne-am închip11i noi că (aliaţii - n. n.) învingând fără noi vor învinge
pentru noi, ar trebui să fim adevăraţi nebuni. Victoria lor fără noi poate să ne scape viaţa
materială de astăzi, nu ne poate însă scăpa nici viaţa noastră morală, nici drepturile
generaţiilor noastre viitoare" 62 •
Fermitatea şi clarviziunea omului politic Take Ionescu, cunoscut ca fiind un
devotat fila-francez, au fost apreciate la acea dată, cu atât mai mult cu cât aproape întreg
spectrul politic românesc şi întreaga opinie publică din România militau pentru promovarea
războiului de reîntregire naţională. Cu toate acestea încă nu sosise momentul potrivit
angajării României în acest război.
Consider ca fiind important de menţionat şi faptul că ambele blocuri militare
angajate in acest război devastator şi-au intensificat tot mai mult demersurile diplomatice,
menite a atrage România într-o sferă sau alta a intereselor lor militare.
În această ordine de idei, amintim acele acţiuni diplomatice venite din partea
cercurilor conducătoare de la Budapesta, şi care, la insistenţele Germaniei wilhehniene, vor
promite tocmai îmbunătăţirea condiţiei românilor din teritoriile româneşti ocupate de
Austro-Ungaria. Semnificativă, în acest sens, este scrisoarea trimisă de Tisza Istvân
mitropolitului Ioan Metianu, la 22 septembrie 1914. Prin aceasta se promitea satisfacerea
unor revendicări româneşti pe plan naţional-politic, cultural şi economic: "Poate fi avută in
vedere - scria el - o reformă a legii şcolare, care să aibă în vedere dorinţele concetăţenilor
noştri nemaghiari referitoare la şcolile confesionale. Mai putem asigura, prin dispoziţiuni
60
Amintim, în acest sens, tratatul încheiat de România cu Puterile Centrale la 1883, care cuprindea şi o clauza
secretA privind participarea României la razboi alături de Germania. Întrucât din acest bloc militar fl!cea parte şi
Austro-Ungaria, care stApânea o serie de teritorii româneşti, idealurile României nu puteau fi realizate printr-o
participare la război alături de Puterile Centrale.
61
. . . România în anii primului razboi mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1987, voi. 1, p. 84-85
62
/bidem, p. 91
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legale, folosirea limbii materne în comunicarea directă cu organele de stat şi, în sfărşit,
poate fi supusă unei revizuiri reforma electorală, în aşa fel încât reprezentarea politică a
românilor să fie pusă pe o bază mai echilibrată" 63 •
Teoretic, guvernanţii maghiari erau dispuşi să rezolve problema şcolilor
confesionale, garantau folosirea liberă şi neîngrădită a limbii materne şi mergeau până
acolo încât erau dispuşi să accepte chiar şi modificarea legii electorale! În realitate nimic
din acest program nu va fi aplicat, nici o ameliorare a condiţiei umane a elementului
românesc, totuşi majoritar în aceste teritorii, nu se va înregistra; întreaga propagandă
maghiară dovedindu-se a fi una electorală şi populistă.
Vis-a-vis de acest gen de propagandă maghiară au reacţionat oamenii politici din
Transilvania şi din Regat, precum şi opinia publică, românii care de acum erau "conştie
(conştienţi - n.n.-V.H.) de menirea lor pe lume" 64 • Bunăoară, liderul politic Iuliu Maniu,
referindu-se la acest gen de scrisori machiavelice, aprecia următoarele: "Cadrele depuse în
scrisoarea contelui Tisza Istvăn sunt departe nu numai de principiul autonomie, ci şi de
modalităţile practice prin care s-ar putea atinge consideraţiunile mai înainte arătate şi
scopul principal al luptelor noastre politice: asigurarea existenţei noastre naţionale" 65 .
Liderii politici din Transilvania, în frunte cu Iuliu Maniu, au dus în aceşti primi
ani ai războiului o politică antimaghiară, pronunţându-se deschis şi tot mai vehement în
vederea unirii acestor teritorii cu România. În aceste condiţii autorităţile maghiare au recurs
la o politică de mână forte, în vederea calmării spiritelor: activitatea politică a fost interzisă;
a fost instituită starea de asediu; liderii politici români au fost arestaţi, mobilizaţi şi trimişi
pe front; satele româneşti au fost împânzite cu jandarmi şi numeroşi ţărani şi intelectuali,
care nu fuseseră şi nu erau activişti politici, au fost arestaţi şi internaţi în lagăre, astfel încât
"între 1914 - 1918 au fost ridicaţi şi smulşi de la vetrele lor aproape 50.000 de români
transilvăneni" 66 .

Intrarea României în război de partea Antantei, în august 1916, a stârnit şi mai
mult revolta cercurilor conducătoare de la Budapesta. Încorporările forţate din rândul
românilor s-au intensificat şi mai mult, abuzurile administraţiei maghiare devin din ce în ce
mai greu de suportat pentru românii oprimaţi. La toate nedreptăţile provocate de
guvernanţii maghiari, românii mai erau nevoiţi a se confrunta şi cu greutăţile determinate
de prelungirea neaşteptat de mult a acestui război.
Consecinţele acestui război, politica abuzivă antiromânească promovată de
cercurile politice de la Budapesta, vor avea efecte nefaste asupra vieţii cotidiene a
românilor, în general, şi asupra domeniului cultural, în mod special.
Cultura românească s-a confruntat în aceşti ani cu greutăţi insurmontabile,
învăţământul fiind segmentul cel mai vitregit. Acest lucru se explică, şi va fi surprins pe
îndelete în această lucrare, prin politica de deznaţionalizare, dirijată de la Budapesta şi pusă
în practică cu ajutorul unor elemente şovine maghiare, şcoala şi biserica românească erau
instituţiile care mai opuneau rezistenţă maghiarizării forţate. Şcoala românească era
creatoare de valori şi aşa cum se aprecia cu prilejul deschiderii Reuniunii învăţătoreşti,
desfăşurată cu puţin înainte de izbucnirea războiului : "Forţa unui popor nu trebuie ~ă se
măsoare după numărul baionetelor, ci după numărul şcolilor sale. Ceea ce în trecut au fost
fortăreţele, bastioanele, pentru apărarea unui popor contra inamicilor, azi şcoalele au rolul
63
Pr. Dr. Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţa de biserica româneasca din Transilvania in perioada
dualismului (1867 -1918), p. 161-162
""D.J.B.A.N.,fond Protopopiatul Ortodox Beius, inv. 1057, dos. 130, f. 392-393
65
. . . România în anii primului razboi mondial, p. 98
""Ibidem, p. 99
•
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acelora" 67 •
Tocmai acest lucru nu a scăpat de sub observaţie nici liderilor maghiari, politica
promovată de aceştia vizând închiderea lăcaşurilor de cultură, după ce le impuneau o serie
de condiţii de funcţionare aproape imposibil de satis~cut din modestele sume materiale pe
care bisericile româneşti le puteau aloca.
Concentrarea forţată a învăţătorilor români, imposibilitatea alinierii şcolilor
româneşti la standardele impuse de inspectorii regali, lipsa unui sprijin material elementar
venit din partea statului, nu au ~cut altceva decât să pregătească terenul în vederea
închiderii unor şcoli confesionale româneşti sau a transformării lor în şcoli de stat cu limba
de propunere maghiară.
Un rol hotărâtor revenea· în această perioadă bisericii româneşti, susţinătoare a
şcolilor confesionale proprii, cunoscând însă şi ea vitregia vremurilor ce se derulau sub
pregnanta amprentă lăsată de un imperiu şi o stăpânire aflate în agonie. Cu toate acestea,
biserica ortodoxă, prin vicarul episcopal Vasile Mangra68 , se va strădui să intervină în
vederea salvării şcolilor confesionale româneşti 69 , propunând, de la bun început, ca
învăţătorii chemaţi sub drapel "să fie substituiţi prin preoţii locali, cari sunt îndatoraţi să
70
facă înregistrările elevilor şi instruirea lor la zi" •
Prin asemenea măsuri, liderii bisericii româneşti vor încerca nu numai să salveze
şcolile româneşti, ci chiar să menţină un anumit nivel calitativ în instrucţia şcolară,
pregătind poporul pentru evenimentele din toamna şi iarna anilor 1918- 1919.

II.

Greutăţile

Întâmpinate de şcolile confesionale româneşti din
Protopopiatul Beiuş În perioada 1912-1919

Greutăţile cu care s-a confruntat învăţărnântul românesc din Transilvania dualistă
au fost multiple. Ele rezidă din politica cercurilor politice maghiare şi a legislaţiei şcolare
promovată de către acestea, dar şi din ororile şi distrugerile materiale provocate de
derularea operaţiunilor militare ale primei mari conflagraţii mondiale.
Constituie o realitate faptul că prin "Legea naţionalităţilor", din 1868, statul ar fi
trebuit să deschidă şcoli cu limba de predare a "naţionalităţilor", acolo unde acestea formau
majoritatea populaţiei, dar, cu toate acestea "nu vom întâlni în Transilvania, până la 1918,
nici o şcoală de stat cu o altă limbă de predare decât maghiara" 71 •
Acea.stă realitate este surprinsă şi criticată şi de către unele elemente progresiste
ale culturii maghiare. Bunăoară sociologul maghiar Jăszi Oszkăr afirmă, cu privire la
această lege, că ea "n-a fost niciodată aplicată (subt. ns.- S.H.), ea a avut doar menirea, ca
biroul de presă ungar, invocând-o, să se poată mândri cu liberalismul maghiar" 72 .
Neaplicarea corespunzătoare a legislaţiei existente, şi aşa deficitare, îl determină
pe vicarul episcopal Vasile Mangra să pledeze pentru "salvarea şcoalelor naţionale", pentru
neacceptarea compromisurilor care ar leza "autonomia bisericei şi aşezămintele ei

Vasile Popeangă, Şcoala româneasca din Transilvania .... , p. 19
M!Urmasullui Vasile Mangra in funcţia de vicar episcopala fost Roman R. Ciorogariu, cel care ajunge şi primul
episcop al Oradiei la 1922
9
" D.J.B.A.N.,fond Protopopiatul ortodox Beius, inv. 1057, dos. 125 a, f. 22
70
/bidem, dos. 128, f. 50
71
Gheorghe Iancu, fnvt1ţt1mântul primar şi secundar in Transilvania_ ... , p. 251
72
*" • Din istoria Transilvaniei, voi. Il, Bucureşti, 1916, p. 250 (După Iâszi Oszkâr, A Nemzeli allamok
kialakulasa es a nemzetisegi kerdes ~ Formarea statelor naţionale $i problema naţionalitt1ţi/or, Budapesta, 1912,
p. 478)
•
67
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culturale" 73 .
Situaţia

este mult agravată de realitatea care caracterizează repartiţia numerică a
în aceste teritorii. Toate statisticile efectuate de la Iosif al II-lea încoace îi
arată pe români ca fiind majoritari, ei depăşind, încă Ia 1840, cifra de 2.000.000. Statistica
maghiară din 191 O pentru Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş ne prezintă următoarele
cifre şi procente: 2.830.040, adică 53%, români; 1.664.296, adică 31 ,6%, unguri; 596.116,
adică 10,7%, germani; 204.150, adică 3,9%, alţii - evrei, ruteni, slovaci, ţigani. Totalul
74
populaţiei din aceste teritorii era de 5.263.602 locuitori • Observăm ponderea dominantă a
elementului românesc în urma unor statistici efectuate de autorităţile maghiare, care nu
aveau nici un interes de a supraestima numărul românilor în aceste teritorii, ci din contră,
de a-1 micşora, aşa cum se va observa în nenumărate rânduri.
Dar ponderea nemaghiarilor era semnificativă în întregul Regat maghiar. După
acelaşi recensământ din 191 O putem constata că din întreaga populaţie a regatului,
maghiar ii reprezentau 54,5%, românii 16,1 %, germanii 10,4%, slovac ii 1O, 7%, sârbii 2,5%
şi rutenii 2,5% 75 •
Considerăm că aceste cifre sunt relevante. Am apelat la ele numai cu intenţia de a
ne forma o imagine globală a situaţiei numerice a populaţiei acestor teritorii în perioada
luată în studiu, pentru a vedea concret care era ponderea populaţiei nemaghiare din regat şi,
deci, dacă cererile şi revendicările lor erau îndreptăţite.
Demne de menţionat sunt concluziile la care a ajuns cercetătorul maghiar Kovăcs
Eva privind gradul de instruire al locuitorilor regatului. Aceasta apreciază că, din totalul
tinerilor obligaţi a frecventa învăţământul elementar, "în jur de 20% nu au umblat la
şcoală." Cunoştinţele de scris-citit erau "de 66%, în rândul bărbaţilor şi de numai 46% în
rândul femeilor" 76 . Cu aceste procentaje ne situăm cu mult în urma Marii Britanii, unde
96% dintre bărbaţi şi 95% dintre femei cunoşteau scrisul şi cititul; dar eram superiori
Italiei, unde numai înjur de 45% dintre bărbaţi şi 30% dintre femei cunoşteau această artă.
Aceiaşi sursă bibliografică realizează, pe baza unor statistici, o ierarhizare a
participării populaţiei, pe culte, la instituţiile de învăţământ ale statului, în anii imediat
premergători izbucnirii războiului: "Cea mai mare parte a elevilor o reprezentau romanocatolicii (39,3%) ... . Semnificativ a fost şi numărul reformaţilor (11 ,8%), al celor susţinuţi
de societăţi (9,3%), dar şi al greco-orientalilor (7,9%) ... "77 •
Reiese foarte clar şi din aceste statistici faptul că românii ortodocşi nu aveau
dreptul de a frecventa şcolile de stat, unde limba de predare era numai maghiara. În schimb,
Unirea cu Biserica Romei a facilitat accesul unui număr destul de mare de tineri la şcolile
de stat, în statisticile mai sus prezentate aproximativ 7,9% din totalul celor înscrişi, şi
posibilitatea continuării studiilor la Universităţi de prestigiu.
În Transilvania după 1868 existau trei categorii de şcoli: şcolile de stat, şcolile
confesionale şi cele susţinute de societăţi.
Şcolile de stat erau singurele şcoli susţinute financiar de către stat, aici limba de
propunere fiind doar maghiara.
Şcolile confesionale erau autonome şi neautonome. Cele autonome erau conduse
de autoritatea lor bisericească şi supuse controlului statului; în această categorie înscriinduse şcolile ortodoxe române şi sârbe, şcolile reformate şi unitariene maghiare, evanghelice,
naţionalităţilor

D.J.B.A.N.,fond Protopopiatul ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 125 a, f. 155
Pr. Dr. Mircea Pacurariu, Politica statului ungar faţa de biserica româneasca din Transilvania ... , p. 47
75
Ibidem, p. 164
76
Kovăcs Eva, Modele de şcoli primare şi invdţdmântul de zi cu zi, in Historia , 1996, nr. 5-6, p. 53
17
Ibidem, p. 54
73
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luterane, săseşti. Şcolile confesionale neautonome erau conduse şi controlate, intocmai ca
şcolile de stat, prin organismele statului, bisericile şi ordinele călugăreşti având doar
drepturi in susţinerea şcolii şi a numirii personalului didactic; inscriindu-se aici şcolile
romano-catolice, greco-catolice şi evreieşti.
Cea de a treia categorie o constituiau şcolile susţinute de societăţi, care aveau o
situaţie juridică identică cu a celor confesionale neautonome.
Şcolile confesionale ortodoxe din judeţul Bihor, precum şi cele din Protopopiatul
Beiuş şi-au menţinut in bună parte activitatea şi după anul 1907, anul adoptării legilor
Apponyi, prin intermediul cărora, apreciază V. Faur, "era lovită autonomia şcolilor
confesionale ale popoarelor nemaghiare din Transilvania şi Ungaria" 78 •
Cu mult mai dificilă va fi situaţia in preajma izbucnirii războiului şi pe parcursul
desfăşurării acestuia, şcolile confesionale confruntându-se cu numeroase lipsuri, precum
cea a fondurilor materiale necesare susţinerii edificiilor şcolare, deteriorarea acestor
lăcaşuri, lipsa învăţătorilor şi imposibilitatea elevilor de a frecventa prelegerile79 .
În ceea ce priveşte spaţiile de învăţământ, dotarea şi îngrijirea acestora, probleme
majore au existat încă înainte de izbucnirea războiului. În localităţile şi parohiile ortodoxe
aparţinătoare Protopopiatului Beiuş aceste nereguli au fost sesizate chiar de inspectorul
regal, în urma vizitelor întreprinse la aceste şcoli. Astfel, vicarul episcopesc Vasile Mangra
sesizează Oficiul protopresbiteral despre neregulile sesizate de inspectorul regal Ia şcoala
confesională din Sânmartin, în luna ianuarie 1913, aici elevii neavând manuale, nefiind
clasificaţi şi fiind nevoiţi "a aduce lemne de acasă" pentru "încălzirea salei de
învăţământ" 80 .

Asemenea lipsuri au fost întâlnite şi Ia şcoala confesională ortodoxă din
Budureasa 81 , unde, datorită faptului că "lărgirea salei merge foarte încet ... prelegerile nici
acum nu şi-au început", adică în ianuarie 1913. Dar acestea nici nu puteau începe în
condiţiile în care era neadecvată şi dotarea cu rechizite şcolare, "tabla neagră nu se mai
poate folosi ... , nu s-a găsit cuier, vas pentru apă, fiere pentru curăţirea picioarelor", iar
băncile erau "impractici şi vătămătoare pentru sănătate", Ia toate acestea adăugându-se şi
faptul că lemnele pentru foc lipseau în miez de iarnă.
Cazurile improprii desfăşurării procesului de învăţământ sunt numeroase.
Semnalările venite din partea inspectorului regal s-au dovedit de cele mai multe ori
întemeiate. În localitatea Budureasa, bunăoară, după vizita inspectorului regal în ianuarie
1913 şi sesizarea lipsurilor existente, preotul localităţii a împrumutat 700 coroane şi a
reorganizat şcoala românească, acum aflându-se în imposibilitatea de a restitui banii şi fiind
ameninţat "numai şi numai pentru că am adus şcoala în ordine cu cele trebuincioase" 82 ,
afirma dezamăgit preotul în cauză.
În ianuarie 1914 sunt sesizate nereguli la şcoala confesională ortodoxă din
Meziad, unde "băncile şcolare sunt necorespunzătoare, locuinţa învăţătorului e
nepadimentată"; iar Ia Băbeşti "şcoala de învăţământ e scundă, lumina interna a acesteia e

7
' Dr. Viorel Faur, Viaţa politica a românilor bihoreni ( 1849 - 1918), Fundaţia Culturală "Cele Trei Crişuri",
Oradea, 1992; Aplicarea şi impactul legii şcolare din 1907 sunt surprinse de Flaminia Faur, in lucrarea
Manifestările românilor din Bihor impotriva proiectului de lege şcolară din 1907. Documente, Fundaţia Culturală
"Cele Trei Crişuri", Oradea, 1994
79
Sorin Vasile Hendea, Aspecte ale invaramântului românesc din Bihor (1914- 1919), in Cele Trei Crişuri, 1996,
nr. 7-8. p. 8
0
' D.J.B.A.N.Jond Protopopiatul ortodox Beius, inv. 1057, dos. 125 a, f. 66
1
' Ibidem, f. 64
2
' Jbidem, dos. 128, f. 9
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slabă, băncile şcolare sunt nepractice" 83 •

neadecvate ar putea continua, dar considerăm mult mai
lipsite în totalitate de şcoală sau de învăţători. Dacă în cadrul
şcolii ortodoxe române din parohia Răbăgani, unde, datorită lipsurilor, învăţătorul stă "fără
a putea începe prelegerile şi e supus la toate lipsurile şi neajunsurile ... "84 , lucrurile se mai
puteau redresa, situaţia era mult mai gravă în comunele Albeşti - Hidişeu, unde "de mai
mulţi ani în lipsă de edificiu şcolar corespunzător nu avem învăţător, în urmare prelegerile
în comunele sus amintite sunt sistate ... "85 . Cu nimic mai îmbucurătoare nu este situaţia
"nici în Ceişoara, precum nici în Topa de jos ... ", deoarece şi aici lipsesc edificiile
Lista edificiilor

şcolare

gravă situaţia localităţilor

şcolare 86 .

Cu toate că sesizările inspectorului şcolar au fost făcute cunoscute Oficiului
protopresbiteral Beiuş "în privinţa învăţământului nu s-a făcut nimic" pentru anul şcolar
1913/1914, în următoarele comune: Albeşti, Cărbunari, Cârpeştii Mari, Câmpani, Ceişoara,
Copăceni, Coşdeni, Crânceşti, Cresuia, Drăgoteni, Fănceşti, Pomezeu, Sălişte B., Sălişte,
87
Hidiş, Sitani, Topa de Sus, Vărăşeni . Această imposibilitate evidentă de a acţiona la timp
denotă situaţia dificilă în care se găsea şi biserica ortodoxă românească, aflată şi ea într-o
critică situaţie financiară.

În aceste condiţii deosebit de delicate pentru supravieţuirea învăţământului
confesional ortodox se impunea acţionarea energică, pentru a se evita închiderea acestor
lăcaşuri de învăţământ sau pentru a se evita transformarea lor în şcoli de stat. În favoarea
acestei ultime ipoteze, statul maghiar putea aduce ca argumente solide tocmai incapacitatea
şi imposibilitatea parohiilor ortodoxe româneşti de a susţine material propriile şcoli.
Terenul a fost meticulos pregătit de autorităţile maghiare şi ne vom opri în cele ce urmează
asupra acestui aspect.
O primă măsură menită a periclita evoluţia învăţământului confesional ortodox
român, şi aşa şubrezit din cauza greutăţilor cu care se confruntă, a constituit-o votarea în
Parlament, în anul 1913, a legii prin care toate localităţile mai mari din Ungaria şi
Transilvania, care plăteau un impozit direct către stat mai mare de 30.000 coroane anual,
erau obligate să înfiinţeze câte o "grădină de copii", în cazul în care existau peste 30 de
copii între 3 şi 6 ani în localitatea respectivă. Limba de convenţie era cea maghiară. Se pare
că prin aceste grădiniţe au încercat "să trezească şi să dezvolte în sufletul copiilor
sentimentul de alipire către patria ungară ... " 88 .
Mult mai puternică a fost lovitura primită de şcolile confesionale ortodoxe române
în acelaşi an, 1913, când a fost adoptată de către Parlament legea privind salarizarea
învăţătorilor. Aceasta era o completare a articolului de lege XXVII din 1907 şi stipula
faptul că "salarul fundamental nu mai începe de la 1000 coroane ci de la 1200 coroane şi se
urcă până la 3200 coroane plus banii de chirie".
Vicarul Vasile Mangra apreciază gravitatea momentului, determinată de faptul că
"noua lege şcolară implică greutăţi nouă pentru şcoala noastră şi cere jertfe îndoite de la
susţinătorii ei ... ", întrucât parohiile nu aveau posibilităţi materiale pentru achitarea unor
asemenea salarii. Problema salarizării învăţătorilor români nu a putut fi soluţionată în mod
favorabil de către biserica ortodoxă românească, după cum se poate observa şi din
3
1bidem, dos. 126, f. 126
•• Ibidem, dos. 128, f. 47
"'Ibidem, f. 49
"'Ibidem, f. 65
"Ibidem, dos. 129, f. 169
'"Pr. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 161
"
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documentele de arhivă cercetate89 •
Prin asemenea gen de acţiuni adoptate de Parlamentul maghiar se intensifică
presiunile asupra şcolilor confesionale ortodoxe, în vederea transformării lor în şcoli de
stat.
Împotriva acestei tendinţe se va ridica acelaşi V. Mangra, criticând tendinţa de
statificare a şcolilor, cerând preoţilor şi învăţătorilor să explice poporului faptul că
"statificarea şcoalelor nu are de consecinţă nici un fel de uşorare a poporului", aceasta cu
atât mai mult cu cât aplicarea acestor măsuri ar însemna "că toate averile nemişcătoare ...
cum sunt, edificiile şcolare, locuinţele învăţătoreşti, clădirile laterale, intravilanele,
grădinile şi pământurile şcolare să fie cedate statului cu drept de proprietate, sau cu drept de
folosinţă pe vecie" 90 .
Teama vicarului este îndreptăţită şi, în scurt timp, se vor resimţi şi efectele acestei
politici promovate de guvernul maghiar. Surse documentare inedite vin să întărească
convingerile lui Vasile Mangra. Ne oprim deocamdată, la Raportul cu nr. 560/1914, prin
care se aduce la cunoştinţă "Venerabilului Consistor" faptul că, în mai multe parohii
"averile şcolare nu sunt transcrise pe biserică". Acest lucru a făcut posibilă transferarea
averilor şcolare confesionale ortodoxe române din unele localităţi în patrimoniul unor şcoli
comunale de stat: "Averile şcolare din Rotăceşti - Ojeşti - înfiinţându-se în comună şcoală
comunală cu 1. de propunere maghiară, averea şcoalei confesionale a trecut la cea
comunală, tot aşa: în Ceişoara, Cârpeşti, Topa de sus, Făureşti şi Nanhidişel ... "91 • Aceasta
constituie un exemplu categoric al politicii şcolare promovate de Budapesta vis-a-vis de
şcolile nemaghiare din Regat.
Este absolut fundamental să vedem care era numărul de şcoli din Protopopiatul
Beiuş în preajma izbucnirii războiului mondial, care era gradul de participare a tineretului
la prelegerile şcolare şi în ce stare se găseau aşezămintele culturale româneşti la acea dată.
Documentele pe care le avem la dispoziţie, parte din ele deja amintite, pun în
lumină o situaţie deloc îmbucurătoare, dar care reprezintă realitatea înregistrată la finele
anului şcolar 1913/191492 • Conform datelor de arhivă analizate rezultă faptul că în cele 55
de parohii ale Protopopiatului Beiuş existau doar 35 de şcoli, frecventate de 1276 tineri, cu
vârsta între 6 şi 12 ani, din cei 527 1 obligaţi a frecventa prelegerile şi de către 292 tineri, cu
vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani din cei 822 obligaţi la frecvenţa şcolară. Putem, de
asemenea, constata faptul că încă înainte de izbucnirea războiului şcolile confesionale
ortodoxe se confruntau cu o acută penurie de învăţători calificaţi, fiind şi acesta un indiciu
clar al frecvenţei reduse a tinerilor la prelegerile şcolare.
Frecvenţa şcolară de până la 1914 şi greutăţile extraordinare cu care se va
confrunta fenomenul educaţional după 1914, pe parcursul perioadei acestui prim război
mondial, a avut ca rezultat creşterea numerict'I a analfabeţi/or, proveniţi îndeosebi din
rândul populaţiei ortodoxe româneşti93.
În anul 1914, la izbucnirea primului război mondial, învăţământul românesc era
slab reprezentat. Situaţia era neplăcută pentru românii care doreau să iasă din "întunericul"
în care au fost ţinuţi atâtea sute de ani. Rolul esenţial în acest scop nobil a revenit şcolilor
poporale, ortodoxe şi unite, care, "deşi modeste, cu dascăli retribuiţi în mod
Protopopiatul ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 125 a, f. 18;
/bidem, f. 22;
91
[bidem, dos. 128, f. 32
92/bidem, dos. 129, f. 403-408;
93 Sorin Vasile Hendea, Rolul manualelor scalare si al bibliotecilor românesti în combaterea analfabetismului în
satele din Protopopiatul ortodox Beiuş (191 O- 1915}, studiu aflat sub tipar la Arhiva Românească.
89 D.J.B.A.N.,fond
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necorespunzător, cu elevi puţini şi săraci, au ţinut trează conştiinţa naţională românească,
constituind, în acelaşi timp, un pericol pentru statul ungar" 94 •
O imagine clară şi obiectivă asupra greutăţilor cu care s-a confruntat învăţământul
românesc bihorean din perioada luată în studiu, ne-o putem forma şi parcurgând Rapoartele
generale ale senatului şcolar de la Consistoriul gr.-ort. român din Oradea mare.
Din aceasta importantă sursă documentară aflăm şi despre "împrejurările grele şi
neprielnice, între cari suntem nevoiţi să ne cheltuim energiile, făcând sforţări hotarnice cu
imposibilul, în scopul asigurării aşezămintelor de lumină înviorătoare de suflete, şi mai ales
pentru dezvoltarea acestor aşezăminte ... "95 .
Constituie o realitate evidentă faptul că învăţământul confesional românesc a
întâmpinat ostilitatea cercurilor conducătoare maghiare, întreaga documentaţie parcursă
dovedind "zbaterile" elementului cultural românesc, hotărât a rezista tuturor acestor
vicisitudini de moment. Este adevărat şi faptul că guvernanţii maghiari vor încerca, printr-o
serie de scrisori, după cum s-a mai amintit, să prezinte cercurilor politice de la Bucureşti un
nou program de guvernare, în care erau prevăzute o serie de drepturi politice şi culturale
pentru românii din imperiu 96 • Toată această mascaradă se făcea în ideea atragerii României
de partea Puterilor Centrale, şi numai la insistenţele Germaniei.
În aceeaşi ordine de idei, guvernul de la Budapesta lansează ordinaţiunea
referitoare la "introducerea limbii materne, ca studiu auxiliar în şcolile primare de stat, care
de acum însemnează un cuminte şi bun început ... "97 • Prin această măsură, care prevedea ca
elevii "cu limba maternă nemaghiară ... să facă uz de limba maternă ca limbă auxiliară în
clasele I-II, iar în clasele III, IV şi V să se predea ca studiu separat", se urmărea
întrebuinţarea limbii materne numai "pentru înlesnirea învăţării limbii maghiare, pentru
progresul instrucţiei în limba maghiară" 98 •
Se poate observa clar faptul că avem de a face cu o politică propagandistă venită
din partea Budapestei, canalizată în realitate în scopul maghiarizării forţate a românilor
ortodocşi din aceste teritorii. În vederea atingerii scopului final, autorităţile maghiare nu au
ezitat nici un moment de a se folosi de o serie de mijloace mai puţin "ortodoxe".
Pentru a se asigura reuşita procesului de maghiarizare era însă nevoie de a fi
anihilat elementul cultural românesc. Cel mai mare obstacol în calea acestui "proces" îl
constituia şcoala românească şi implicit învăţământul confesional românesc, "adevărat şi
puternic mijloc pentru luminarea, întărirea, pentru dezvoltarea sufletului nostru etnic
plămădit în albia bisericii străbune şi încălzit de soarele credinţei, care se manifestă atât de
curat prin limba neamului ... "99 •
Cea mai sigură metodă de "lichidare" a şcolilor confesionale româneşti o
constituia transformarea lor în şcoli de stat şi instruirea tineretului în limba maghiară.
Pentru atingerea acestui scop era nevoie ca şcolile confesionale ortodoxe româneşti să fie
închise, aceasta putându-se realiza din diverse motive. Unul dintre aceste motive I-ar fi
putut constitui şi lipsa învăţătorilor din şcolile confesionale româneşti şi ca atare autorităţile
maghiare vor acţiona exact în această direcţie. Dacă la toate cele amintite mai adaugăm şi
faptul că prin legislaţia şcolară în vigoare (introdusă în 1907) statul avea dreptul să

94

ldem, Aspecte aleînvt1(dmântului românesc din Bihor (1 914 ~ /9/9 ), în Cele Trei Crişuri, 1996, nr. 7-8, p. 8
Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-ort. a Aradului ţinute în sesiunea ordinară
dinanul1915,p.l45
"" Pr. Dr. Mircea Păcurariu, Politica statului ungar ... , p. 161-162
97
Protocol despre Şed in tele Sinodului eparhial ... , p. 148-149
9
'Pr. Dr. Mircea Păcurariu, Politica statului ungar .... p. 160-161
99
Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial ... , p. 150
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acolo unde dotarea şcolară lasă de dorit sau unde, din diverse motive, prelegerile
sau desfăşurarea lor era dezorganizată avem o imagine clară a încorporării
învăţătorilor ortodocşi români, în urma dispoziţiilor venite de la Budapesta.
Cele dintâi recrutări şi incorporări ale învăţătorilor români în armata austro-ungară
s-au realizat încă din momentul izbucnirii războiului. În acest moment atât de delicat
remarcăm intervenţia salutară a bisericii ortodoxe, care, cu toate că trecea printr-o perioadă
de criză, se va implica decisiv în procesul de salvare a lăcaşurilor de cult româneşti.
Preoţimea română va fi îndrumată, de către forurile conducătoare bisericeşti, să se
implice, în sensul înlocuirii învăţătorilor concentraţi, "să facă unele lecţiuni la zi cu tinerele
mlădiţe .. . , să le înveţe rugăciunile şi să le desluşească meşteşugul scrisului şi al
cetitului" 100 •
Situaţia nou creată şi nemaiîntâlnită până în acel moment explica, credem noi,
ezitarea care i-a caracterizat pe unii slujitori ai bisericii ortodoxe şi, drept urmare,
neimplicarea lor substanţială în scopul îndeplinirii ordinelor venite din partea vicarului
să-şi
episcopal. Tocmai această situaţie de excepţie il determina pe Vasile Mangra
exprime nemulţumirea, la 1 martie 1915, vis-a-vis de situaţia mai sus prezentată: "mulţi
dintre pastorii sufleteşti ai turmei cuvântătoare ... nu că nu fac nimic din îndemnul inimii
dar nici în temeiul ordinului, ba unii chiar au tristul curaj de a cere sub diferite pretexte
absolvirea lor de la îndeplinirea acestei îndatoriri strâns legate de chemarea preotească" 101 •
Greutăţile inerente izbucnirii războiului se vor ţine lanţ, încorporările forţate în
rândul învăţătorilor, şi aşa în număr insuficient, dar îndeosebi a oamenilor de rând, au făcut
ca oamenii să se găsească în situaţia neplăcută de a nu-şi mai putea şcolariza copiii. Cu
toate că, conducătorii bisericii vor face noi apeluri în vederea înlocuirii învăţătorilor
102
concentraţi sau a celor lipsă prin preoţii locali, aceştia din urmă în foarte multe cazuri, nu
vor înţelege misiunea nobilă care le era atribuită: aceea de pastori ai turmei cuvântătoare,
dar şi de dascăl al credincioşilor săi.
În cele ce urmează ne-am propus să trecem în revistă câteva cazuri edificatoare
privind situaţia mai sus prezentată. Astfel, preotul parohiei Sânmartin înştiinţează în
octombrie 1914 pe administratorul protopopesc al Beiuşului de faptul că "prelegerile încă
nu s-au început", aceasta deoarece bărbaţii au fost concentraţi la război, iar mamele au
nevoie de sprijinul copiilor pentru "sămânatul grâului care încă nu s-a terminat" 103 . În
această localitate instrucţia şcolară "a avut mers regulat, împlinindu-şi atât directorul, cât şi
învăţătorul regulat datorinţele", până la finele anului şcolar 191311914. Dar începând cu
vara anului 1914 au început să apară şi primele greutăţi determinate de mobilizarea
generală. În acel moment "a trebuit să meargă sub drapel şi învăţătorul nostru Iuliu Lazăr,
pe care 1-a substituit preotul local". Acesta din urmă a îmbinat cele două activităţi până la
sfărşitul anului 1914, atunci când "din cauze sanitare a fost silit să sisteze cu regret
instrucţia (şcolară- n.n.-V.H.)'' 104 .
Cazul parohiei Sânmartin este uriul deosebit de interesant, dar nu singular în
cadrul acestui protopopiat. Analiza efectuată de preotul acestei parohii un an mai târziu ne
demonstrează şi întăreşte, încă odată, realitatea existentă. Din concluziile exprimate în acest
raport reţinem faptul că în parohie existau condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii
didactice întrucât "sala de învăţământ este curăţită, văruită, prevăzută cu întreg mobilierul

nu se

ţineau

100

/bidem
D.J.B.A.N.,fond Protopopiatu/ ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 135, f. 53
102
/bidem, dos. 128, f. 50
101
Ibidem, f. 60
11
'' Ibidem, f. 36-37
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lipsă", dar, cu toate acestea prelegerile nu s-au început "în lipsă de
este cu atât mai neplăcută cu cât şi preotul din localitate este bolnav
şi se găseşte în imposibilitatea de a ţine prelegerile.
Nici în anii următori situaţia nu se va ameliora în această parohie, ca de altfel nici
în alte localităţi, ci, din contră, se va agrava vizibil. Astfel, în anii 1916 frecvenţa şcolară a
fost foarte mică până în februarie, după care elevii "n-au cercetat de loc (prelegerile - n.n.S.H.)", astfel încât examenul final la această şcoală "nu se va putea ţinea" 106 •
Speranţele locuitorilor din parohia Sânmartin, de a avea un învăţător propriu, se
vor spulbera în august 1917, atunci când este anunţată oficial dispariţia învăţătorului Iuliu
Lazăr, mort pe front, acolo unde fusese dus contra voinţei sale 107 . Postul rămas vacant a fost
scos la concurs, dar ca în aproape toate celelalte cazuri similare, nu vor exista concurenţi în
vederea ocupării acestuia.
Exemplul de faţă este, considerăm noi, de-a dreptul edificator, este o secvenţă
dramatică din acest univers educaţional românesc, urmărit pe parcursul anilor 1914-1918.
De la acest caz particular vom ajunge, după cum ne-am propus de la bun început, la
generalizări, în sprijinul demersului nostru "venind" şi alte asemenea exemple şi cazuri
particulare, pe care ne simţim datori a le consemna în continuare.
O situaţie similară celei din Sânmartin o înregistrăm şi în celelalte parohii ale
protopopiatului. În parohia Şoimuş - Petreasa, spre exemplu, în anul 1914 "instrucţia
şcolară a avut mers regulat ... ", dar "în luna septembrie şi octombrie elevii au cercetat
neregulat şcoala", acest lucru deoarece "elevii în lipsa părinţilor înrolaţi au fost mamelor
ajutor la economie" 108 .
Trist şi dureros chiar este faptul că, după cum se poate observa din aceste două
exemple, şi în acele localuri şcolare în care prelegerile au avut o frecvenţă regulată până la
1914, odată cu izbucnirea războiului predarea va fi întreruptă. Numai în puţine cazuri
activitatea şcolară se va putea desfăşura cât de cât normal.
În foarte multe şcoli greutăţile materiale, existente şi înainte, dar accentuate odată
cu izbucnirea războiului, îi împiedica pe părinţi să-şi mai trimită copiii la şcoală. În aceste
cazuri disperate, nici pedepsele venite din partea dascălilor nu mai sunt eficiente, după cum
se poate observa într-o relatare din anii l914-T915, în care se arată faptul că "în săticelele
noastre deluroase şi muntoase nici pedepsele nu-şi au efectul dorit, deoarece sărăcia, acest
oaspete neavenit dar îndârjit de statornic al sătenilor respectivi, îi scăpă şi de urmările
pedepselor" 109 .
Cu toate că aceste greutăţi se ţineau lanţ, cu toate că există o adevărată penurie a
învăţătorilor, cu toate că o mare parte a preoţilor ortodocşi se eschivau de la indatoririle ce
le reveneau privind instrucţia şcolară, preotul parohiei Roşia ii acuza pe părinţi, în
octombrie 1914, de lipsa de fermitate in ceea ce priveşte şcolarizarea elevilor, cerând chiar
"pedepsirea părinţilor reticenţi", în baza articolului 86 din Regulament 110 •
Considerăm ca fiind de-a dreptul bizară această acuză venită din partea unui preot,
care, în condiţiile dramatice în care se zbătea naţiunea română, avea misiunea creştinească
de a se afla alături de ea, de a-şi aduce contribuţia, prin efortul propriu şi al semenilor săi, la
instruirea pedagogică a tinerelor vlăstare şi nu era cazul să recurgă la ameninţări şi

toate rechizitele de

învăţători'" 05 . Situaţia

105

/bidem, dos. 137, f. 65
"'"Ibidem, dos. 145, f. 283
107
/bidem, dos. 152, f. 169
10
"/bidem, dos. 128, f. 38_Ibidem, dos. 128, f. 38
109
Protocol despre Şedintele Sinodului eparhial ... , p. 156
''"D.J.B.A.N., fond Protopopiatul ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 128, f. 82
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catalogări neîntemeiate. Atitudinea sa justiţiară este neîntemeiată şi neavenită, cu atât mai
mult cu cât în rândul preoţimii se înregistrează, la acea dată, o adevarată politică pasivistă şi
se observa o indiferenţă nejustificată vis-a-vis de educaţia şcolară.
Exact în această ordine de idei, pentru a întări cele mai sus afirmate, vom reţine
apelurile, de-a dreptul disperate, pe care vicarul Vasile Mangra le va face, an de an, în
scopul înlocuirii prin preoţi a învdţătorilor încorporaţi în armată. Urmaşul sdu, vicarul
Roman R. Ciorogariu, continuă aceste demersuri, cu aceeaşi insistenţd, rezultatele nefiind
însă deloc îmbucurătoare. Din raportul Oficiului protopopesc privind activitatea şcolară pe
anul 1917 aflăm că pe învăţătorii concentraţi în război "nu i-au substituit parohii lor". Au
existat, totuşi, câteva cazuri izolate, în care preoţii au înţeles nevoia de a-şi face datoria
creştinească, dar "ceilalţi preoţi au satisfăcut în o măsură mai mică dorinţa lor, iar alţii n-au
satisfăcut de loc" 111 •
Revenind la situaţia confuză creată de acest război mondial, ne vom opri atenţia,
pentru moment, asupra parohiei Budureasa, unde, în ianuarie 1915, a fost recrutat
învăţătorul Mihai Corjea, şcoala rămânând fără învăţător la mijloc de an şcolar 112 , cu toate
că exista un mare număr de copii înscrişi şi dornici de a frecventa prelegerile 113 • Acest
incident nedorit intervine tocmai după ce fusese găsit un învăţător potrivit în persoana lui
Mihai Corjea, întrucât predecesorul acestuia, învăţătorul Ioan Sferdean, fusese acţionat în
justiţie pentru "delapidare şi falsificare de documente private" 114 •
Situaţia este similară şi în parohia Sohodol, unde, la fel ca şi în Budureasa,
"prelegerile şcoalei ... sistau", deoarece învăţătorul Dimitriu Gherla "au fost chemat la arme
şi de atunci (martie 1915-n.n.-S.H.) nu s-au mai reintors ... " 115 •
Aceste incorporări din rândul învăţătorilor români determină forurile bisericeşti
superioare să reînoiască, (în octombrie 1915), ordinul privind îndatorirea preoţilor "de a
face zilnic patru lecţii cu elevii obligaţi la şcoală în toate comunele - fără deosebire de
confesiune -unde a fost învăţător şi acuma nu este, din cauza ducerii la oaste" 116 •
Nu s-a obţinut însă efectul scontat, după cum se poate observa dintr-un raport al
Dr.-lui V. Fildan, care a efectuat un control în 12 şcoli din Protopopiatul Beiuş, constatând
faptul că "în cele mai multe şcoale prelegerile au sistat, parte că postul învăţătoresc e
vacant, parte că învăţătorii sunt duşi sub drapel" 117 •
Astfel stând lucrurile, vom fi de acord întru totul cu aprecierile vicarului Vasile
Mangra, care consideră că situaţia şcolară "în anul şcolar 1914-15 nu s-au schimbat în spre
mai bine, ci din potrivă situaţia ... s-a agravat întru-cât tot mai mulţi învăţători sunt chemaţi
118
să-şi facă datoria pe câmpul de luptă" •
Remarcăm pentru anul 1915 periplul organizat de protopopul Moise Popoviciu
prin mai multe localităţi din Protopopiatul Beiuş 119 , în urma căruia a putut să formuleze o
serie de constatări. A observat că în Drăgoteni "şcoala e corespunzătoare", la fel stând
lucrurile şi în Petreasa sau în Răbăgani. Trist era însă faptul că, din cele 17 şcoli vizitate,
numai trei erau corespunzătoare, dar şi dintre acestea ultima nu funcţiona, în lipsă de
învăţător. Cele mai multe dintre şcolile vizitate nu aveau aşezământ confesional ortodox, iar

111

/bidem, dos. 159, f. 149-151
1bidem, dos. 136, f. 26
11
~1bidem, f. 92
11
"1bidem, dos. 132, f. 236; f. 242-243;f. 252
115 1bidem, dos. 136, f. l551bidem, dos. 136, f. 155
110
1bidem, dos. 139, f. 78
117
1bidem, dos. 138, f. 25
1
" Ibidem. dos. 139, f. 117
119
Ibidem, f. 3-4
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în unele dintre acestea, cum ar fi spre exemplu Corbeşti, Ceişoara, Duşeşti, Cârpeştii Mici
s-au construit şcoli de stat.
Pericolul statificării şcolilor confesionale româneşti, rezultat al politicii dictate de
Budapesta, a fost bine sesizat de către vicarul V. Mangra la momentul potrivit120 • Nu ne-am
propus să reluăm informaţiile prezentate anterior, astfel încât vom aminti doar, în
completarea celor deja spuse, că acest fenomen de statificare a şcolilor confesionale
româneşti a luat o mare amploare, îndeosebi începând cu anull914.
Primele exemple de şcoli confesionale transformate în şcoli comunale de stat se
înregistrează în anul 1914, atunci când "averile şcolare din Rotăceşti- Ojeşti - înfiinţându
se în comună şcoală comunală cu 1. de propunere maghiară, averea şcoalei confesionale a
trecut la cea comunală, tot aşa: în Ceişoara, Cârpeşti, Topa de sus, Făureşti şi Nanhidişel ...
n121

Continuând acest temerar periplu în rândul parohiilor din Protopopiatul Beiuş,
vom constata că "în comunele bis. Albeşti şi Hidiş nu avem şcoală confesională - nici de alt
caracter - de mai mulţi ani" 122 . Situaţia se menţine similară pe întreg parcursul acestui
război 123 •

Parohia Beiuşele dispune de aşezământ şcolar, dar nici aici în anul 1915 prelegeri
nu se organizau, deoarece învăţătorul fusese înrolat în armată, iar preotul local s-a sustras
acestei îndatoriri nescrise, pe motiv de boală 124 •
În continuare ne vom opri atenţia pentru câteva clipe asupra unui caz interesant,
acela al Beiuşului istoric. Conform unor statistici efectuate de autorităţile maghiare Ia 191 O
pentru întreg Imperiul austro-ungar 125 , Beiuşul număra 4223 locuitori, dintre aceştia 1176
fiind gr.-ort. români, 948 greco-catolici, 650 romano-catolici, 795 reformaţi, 611 israeliţi,
29 evangheliei şi 5 unitarieni. Remarcăm numărul ridicat al gr.-ort., 1176, cifră indicată de
către unul dintre cele mai serioase recensăminte organizate de Budapesta. Documentele de
arhivă consultate cu privire la anii 1915-1916 126 ne indică doar în jur de 427-438 de
credincioşi ortodocşi. Coroborarea acestor statistici, mergându-se pe ideea că ele sunt cât
mai apropiate de realitatea din teren, ne demonstrează un lucru îngrozitor: scăderea
drastică a populaţiei ortodoxe româneşti în perioada 1910-1915/16, de Ia 1176 la 427/438
de 1ocui tori 127 .
Considerăm că această scădere accentuată a populaţiei ortodoxe româneşti, într-un
timp atât de scurt, s-a datorat cu siguranţă izbucnirii războiului şi încorporărilor forţate
organizate de autorităţile maghiare. Populaţia românească din Beiuş trebuia trimisă pe front
cu atât mai mult cu cât aparţine unui centru cultural semnificativ, făcea dovada unei culturi
naţionale care trebuia stopată prin orice mijloace.
Am insistat ceva mai mult asupra acestui exemplu relevant privind concentrările
120

/bidem, dos. 125 a, f. 22;
/bidem, dos. 128, f. 32
122
/bidem, dos. 132, f. 288
123
/bidem, dos. 137, f. 66; dos. 140, f. 130; dos. 143, f. 200; dos. 144, f. 20-21; dos. 146, f. 37; dos. 152, f. 63
124
Ibidem, dos. 137, f. 84
115
Magyar statisztikai kăz/emenyek (Statistica maghiara informativa}, Editura Athenaeum, Budapesta, 1912, p.
121

280-281

D.J.B.A.N.,Jond Protopopiatul ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 141, f. 193; dos. 142, f. 103; dos. 144, f. 372-373
Datele statistice prezentate par a fi totuşi apropiate de adevăr, cel putin din două motive:
1. în cazul recensământului organizat de Budapesta la 191 O (considerat a fi cel mai bun şi mai real recensământ
organizat de autoritAtile maghiare până la acea dată) nu există nici un motiv ca numărul ortodocşilor să fie
supraestimat:
2. în cazul statisticilor din anii 1915- 1916 nu ne-am multumit cu una sau două informatii, ci am apelat la toate
listele întocmite de preoţi"i ortodocşi la acea dată, diferenţele dintre statistici fiind minore.
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masive de populaţie românească ortodoxă, într-o perioadă în care protestele bisericii
ortodoxe nu se făceau auzite.
Parcurgerea sistematică a statisticilor existente, privind fiecare parohie în parte,
ne-ar permite într-un final să trasăm o serie de concluzii noi, ne-ar ajuta, eventual, să
stabilim exact care a fost numărul românilor ortodocşi ce au fost obligaţi să-şi părăsească
familiile şi să pornească la război.
Informaţiile documentare ne arată că nici în comuna Burda nu exista la 1915
şcoală confesională, în localitate fiinţând şcoală comunală, dar şi aici prelegerile fiind
întrerupte, deoarece învăţătorul era plecat la război 128 .
Un exemplu ceva mai fericit îl constituie acela al şcolii confesionale ortodoxe din
Căbeşti, acolo unde după numeroase sesizări din partea inspectorului şcolar, după mai
multe sancţiuni şi ameninţări venite din partea autorităţilor maghiare, într-un final preotul
ort. Cornel Templeanu reuşeşte, la 1917, să aducă şcoala în stare de funcţionare 129 •
Triste sunt acele cazuri în care, cu toate că erau depăşite cele două impedimente
majore în calea desfăşurării prelegerilor, adică existenţa unei săli de clasă corespunzătoare
şi a unui învăţător, activitatea şcolară stagnează din alte motive. Acest al treilea motiv este
întâlnit, spre exemplu, în şcoala din Curăţele, acolo unde în decembrie 1915 prelegerile vor
fi întrerupte datorită frigului persistent şi a lipsei lemnelor pentru foc 130 •
Cazul mai sus amintit este totuşi unul izolat, problemele cele mai grave cu care se
confrunta, în general, învăţământul confesional românesc ortodox la acea dată rămânând
lipsa acută a edificiilor şcolare şi a învăţătorilor. Vom aminti, în acest sens, cazul parohiei
Cârpeştii Mari, unde la 1915 lipseau edificiile şcolare 131 • Situaţia rămâne critică şi pentru
anul următor, pentru care documentele consultate nu consemnează existenţa vreunei "şcoli
confesionale sau orice altă şcoală" 132 .
O situaţie similară se înregistrează şi în parohia Coşdeni 133133 , unde nici până la
1919 nu a fost rezolvată problema ridicării unui edificiu şcolar. Nici în parohia Ceişoara 1 34
"instrucţiune cu elevii ... nu se poate ţine", întrucât "şcoala veche confesională e gata să se
dărâme". După numai un an, la 1916, documentele parcurse ne arată că "edificiul vechi
şcolar s-a dărâmat ... ", nemai existând în parohia respectivă "un alt edificiu corespunzător
pentru şcoala confesională". Dacă la toate acestea mai adăugăm şi faptul că "postul de
învăţători conf. nu s-au îndeplinit mai mult de 15 ani", avem o imagine completă a situaţiei
dramatice în care se găsea învăţământul confesional la acea dată în parohia Ceişoara. Mai
mult decât atât, putem intelege apelurile disperate ale preotului local, în vederea edificării
unui nou aşezământ şcolar, întrucât, aşa cum se exprimă şi domnia sa, "să periclita existenţa
şcoalei confesionale .... ", adică există pericolul înfiinţării în localitate a unei şcoli de stat.
Şubrezenia edificiului şcolar din parohia Forău îi împiedica pe părinţi să-şi trimită
copiii la şcoală. Aflăm astfel, din raportul administratorului protopopesc, despre rezultatele
constatate în urma vizitei pe care a efectuat-o în martie 1916, la faţa locului. Din
însemnările sale reiese faptul că, "casa parohială şi zidirea şcolară sunt în stare de aceea,
încât în fiecare zi se aşteaptă căderea acelor edificii, ba acoperământul şcoalei a şi căzut în
parte ... " 135 •
m D.J.B.A.N.,.fond: Proropopiatul ortodox Beiuş, dos. 137, f. 134; dos. 138, f. 78
Ibidem, dos. 130, f. 278, f. 284, f. 286; dos. 132, f. 24; dos.134, f. 81; dos. 137, f. 135, f. 139; dos. 150, f. 222
110
Ibidem, dos. 135. f. 117
111
Ibidem, dos. 138. f. 105
1 2
J Jbidcm, dos. 147, f. 109
111
1bidem, dos. 137, f. 74; dos. 162, f. 59
IJ• Ibidem. dos. 139, r. 79; dos. 148, f. 195; dos. 149. f. 124
1J 5 1bidem, dos. 144, f. 87; dos. 145, f. 37
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Dar, de fiecare dată, apelurile disperate în vederea salvării acestor edificii şcolare
nu şi-au atins scopurile, ele au rămas fără nici un rezultat concret şi foarte rare au fost
cazurile in care s-a reuşit o intervenţie eficientă. Un caz îmbucurător îl constatăm în parohia
Pomezeu, acolo unde, în august 1915, în urma a numeroase apeluri formulate, s-a ajuns la
ridicarea unei noi şcoli confesionale. Noul edificiu nu a fost finalizat datorită izbucnirii
războiului şi deoarece "cea mai mare parte a capurilor familielor sunt duşi sub arme" 136 .
Nu acelaşi lucru se poate însă spune despre parohia Luncasprie, despre care aflăm
din raportul preotului Dimitrie Husariu, din septembrie 1915, că în localitate "s-a înfiinţat o
şcoală comunală cu 2 puteri didactice acum sunt 4 ani", şi drept urmare "şcoală
confesională nu avem"m.
Lipsa unei şcoli confesionale o înregistrăm şi în parohia Sitani 138 , unde, spre
deosebire de localitatea Luncasprie, nu fiinţează însă nici şcoală comunală. La 1917 vicarul
episcopal Roman Ciorogariu arată că parohia Sitani este "una din cele mai importante ...
comune" şi consideră ca fiind important pentru a se interveni "în scopul luării şi închirierii
unui local cât de modest pentru ţinerea prelegerilor". Se pare însă că toate aceste apeluri au
rămas fără nici un rezultat, neajungându-se la edificarea unei şcoli confesionale româneşti
în această localitate în perioada desfăşurării războiului.
Nici în parohia Săldăbagiull 9 nu s-a ajuns la ridicarea unui nou aşezământ cultural.
Aici fusese demolată vechea şcoală confesională ortodoxă, întrucât era prea veche,
materialul rezultat din demolare aflându-se "pe intravilanul şcolii comunale" şi prăpădindu
se, deoarece Sinodul a hotărât amânarea zidirii noului edificiu şcolar până la terminarea
războiului, întrucât "partea cea mai mare dintre credincioşi e dusă la miliţie, chiar şi dintre
puţini(i) oameni rămaşi acasă in curând vor pleca mai mulţi".
Un nou exemplu neplăcut se înregistrează în parohia Spinuş, acolo unde
demersurile în vederea ridicării unui edificiu şcolar, au inceput de la 1912 140 şi unde se
înregistrează o atitudine ostilă a preotului local faţă de fenomenul educaţional.
Documentele consultate întăresc această idee, arătându-se clar că preotul local "nu numai
nu execută ordinele primite, ci le sfârtică, iar faţă de şcoală ... arată o ţinută ostilă", existând
riscul ca "poporul, văzând păcatele preotului, se va înstrăina de şcoală, de biserică" 141 •
După cum s-a putut observa şi din multe alte exemple, o asemenea atitudine de
neimplicare a preoţilor în procesul de educaţie este frecventă in parohiile acestui
protopopiat. Nu contestăm greutăţile cu care s-a confruntat biserica ortodoxă la acea dată,
dar cu toate acestea nu putem să fim de acord cu politica de neangajare a preoţilor ortodocşi
în procesul de educaţie naţională.
Aceeaşi problemă stringentă, lipsa edificiului şcolar, se înregistrează şi în parohia
Sălişte, unde s-a ajuns totuşi în anii 1913 la donaţia unei case ţărăneşti, în vederea folosirii
sale ca edificiu şcolar. Această idee este surprinsă şi într-un document de epocă, în care se
arată că "edificiul acesta este donat pe sama şcoalei confesionale de un poporean cu numele
Mihoc, dar încă nu e transcris pe biserică". Lucrurile vor evolua în sens pozitiv, astfel încât
în noiembrie 1917 preotul Nicolae Mihoc era pregătit in vederea începerii prelegerilor în
localitate, "sala de învăţământ fiind aranjată cu bănci, tablă, cuptor de încălzit, etc." 142 .
""Ibidem, dos. 138, f. 72
'J' Ibidem, dos. 141, f. 210
L'M Ibidem, dos. 149, f. 125; dos. 155. f. 135
""Ibidem, dos. 130, f. 99; dos. 141, f. 33
'•"lhidenr, dos. 132. f. 64, f. 71-72, f. 75, f. 89
141
Ibidem, f. 80
2
'• /bidem, dos. 130, f. 16-17, f. 20; dos. 152, f. 117
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o înregistrăm, în schimb, în parohia Topa de Sus, unde şcoala
a fost închisă la 1908, "din cauză că nu a corespuns legilor
prescrise", astfel încât în octombrie 1917 "edificiul şcolar lipseşte mai cu totul" 143 •
Exact acelaşi lucru s-a petrecut şi în parohia Ceişoara, acolo unde în noiembrie
1916 "nu exista nici un fel de şcoală", iar "sală de învăţământ pe lângă toate încercările şi
toate sforţările în timpul de faţă parohia nu e în stare să edifice" 144 •
Un nou exemplu privind reticenţa cu care unii preoţi au înţeles să răspundă
problemelor stringente şi deosebit de grave cu care s-a confruntat învăţământul confesional
ortodox în anii acestui război, se înregistrează în parohia Vărăşeni. În această localitate
preotul Terentie Moga nu încurajează procesul de edificare a unui nou edificiu şcolar ci, din
contră, taie orice elan al sătenilor, afirmând că "în Vărăşeni în veci şcoală confesională nu
va fi .. .''t4s.
Din păcate, printr-o asemenea atitudine din partea păstorilor ortodocşi, s-a ajuns în
unele cazuri, la demoralizarea săteni lor, care şi aşa treceau prin momente dificile. Similar sau petrecut lucrurile şi în localitatea Fănceşti, unde oamenii "nici nu voiesc să auză de
ridicarea edificiului şcolariu" 146 • Probleme în edificarea unui aşezământ cultural se
147
148
înregistrează şi în parohiile Copăceni
şi Ceica •
Dar şi acele parohii care dispuneau de edificii şcolare aveau de înfruntat
vicisitudinea vremurilor pe care le parcurgeau. Cele mai mari neplăceri rezidau din faptul
că, de foarte multe ori, sălile de clasă nu corespundeau cerinţelor legale sau că parohiilor,
conducătoare de şcoli confesionale, le lipseau banii necesari în vederea îmbunătăţirii
situaţiei şi dotării şcolilor cu cele necesare. La toate acestea suntem nevoiţi a le reaminti pe
cele care ţineau de lipsa învăţătorilor calificaţi sau a unor suplinitori, cunoscători de carte.
Aceste greutăţi sunt neplăcute, ele neputând fi puse însă în exclusivitate pe seama
războiului, cu atât mai mult cu cât, după cum s-a putut uşor observa şi din exemplele
prezentate, există o tradiţie a lor, situată undeva cu mult înainte de 1914. Aceasta însă nu
înseamnă că războiul nu a contribuit la amplificarea greutăţilor cu care se confruntau şcolile
confesionale româneşti, atât ortodoxe cât şi greco-catolice.
O analiză temeinică a acestui fenomen general, odată realizată, ne-ar conduce
probabil la sistemul legislativ maghiar în vigoare, sistem care îngrădea posibilităţile de
dezvoltare a învăţământului nemaghiar din spaţiul monarhiei bicefale.
Foarte interesante sunt, după părerea noastră, documentele care ne transmit
informaţii utile cu privire la starea edificiilor şcolare şi la ponderea scăzută a învăţătorilor
români. Putem astfel observa că şi în parohia Dobreşti, în decembrie 1915, situaţia era
jalnică, deoarece "edificiul şcolar e nereparat şi nevăruit, sala de învăţământ neîngrijită,
băncile sunt murdare ... padimentul pe alocurea cu bureţi, urmare poate a mucezăli ... ".
Această realitate îl nemulţumeşte profund pe administratorul protopopesc de Beiuş, domnia
sa considerând, pe bună dreptate, că "aceste stări deplorabile arată neglijenţa regretabilă a
organelor noastre subalteme de acolo ... ". Dar la toate aceste lipsuri şi neglijente am mai
putea adăuga şi lipsa unui învăţător, postul fiind scos la concurs încă la 1915, însă fără nici
un rezultat 149 •
O

situaţie dramatică

confesională ortodoxă

143

1bidenr, dos. 147, f. 112; dos. 153, f. 74
Ibidem, dos. 146, f. 378
145
1bidem, dos. 130, f. 120
146
Ibidem, dos. 131, f. 346
147
Ibidem, dos. 149, f. 128
148
Ibidem, dos. 137, f. 132
149 1bidem, f. 39; dos. 135, f. 75
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O împrejurare identică este surprinsă în parohia Drăgoteni 150 , documentele
parcurse subliniind faptul că "şcoala n-are locuinţă pentru învăţător ... nu e curăţită ... postul
de învăţător e vacant". Situaţia nu se va redresa nici în anii următori, astfel încât, "în anul
curent 1919 şi anul trecut 1918, prelegerile la şcoala noastră confesională sistează în lipsă
de învăţător."
În parohia Hidişel, la 1915 stagna "instrucţiunea" cu elevii obligaţi a frecventa
şcoala confesională, întrucât "de vreo 1O ani (se găsesc - n.n.-S.H.) în lipsă totală de
învăţător", precum şi "în lipsă de edificiu şcolar corespunzător legii în vigoare". Din această
cauză s-a ajuns la înfiinţarea în parohie a unei şcoli comunale 151 •
Lipsa învăţătorului este consemnată şi în parohia Mizieş. Din raportul preotului
local, din august 1915, reiese că "în urma mobilizării învăţătorului, subscrisul am ţinut
instrucţia în şcoală cu băieţii, în măsură ce mi-a permis agendele mele preoţeşti, iar cu finea
anului am dat examenul final în regulă" 152 . Constituie o realitate incontestabilă faptul că şi
în alte parohii au existat cazuri similare, când preoţii au înţeles necesitatea şi importanţa
misiunii pe care o aveau de îndeplinit şi s-au achitat cu seriozitate de aceasta. Astfel, într-un
raport din august 1915 se arată că "în anul trecut (1914- n.n.-S.H.) scolastic elevii au fost
instruiţi prin preoţi în comunele următoare ... în Nimăeşti ... , elevii au fost instruiţi prin
preotul Gheorghe Roman; în B. Sânmartin pe învăţătorul mobilizat Iuliu Lazăr 1-a substituit
preotul de acolo Gavril Cristea ... în Mezieş ... preotul Florian Găină", iar în Beiuş "pe timp
cât a fost învăţătorul mobilizat, instruirea elevilor s-a făcut prin teologul Alexandru
Ardelean. La fel s-au petrecut lucrurile şi în parohiile Forău, Dobreşti, Feneriş, Răbăgani,
CâmpaniiSJ.
Revenind la informaţiile cu privire la dificultăţile şcolare înregistrate vom arăta că
şi parohia Răbăgani se confrunta cu lipsa cadrului didactic, dar şi cu alte probleme
nerezolvate, perpetuate de-a lungul întregii perioade luate în studiu, astfel încât acestea nu
permiteau "reactivarea şcoalei confesionale" nici în iunie 1918 154 . Aceleaşi greutăţi nu
permiteau, în octombrie 1917, începerea prelegerilor în şcoala confesională din parohia
Săucani 155 .

Cu toate acestea se

înregistrează şi două

cazuri în care prelegerile se puteau

desfăşura în condiţii normale : parohiile Roşia 156 şi Meziad 157 • Desigur, ele nu erau

în care se înregistrează o desfăşurare normală a fenomenului
am recurs la nominalizarea lor fiindcă le-am întâlnit consemnate de mai multe
ori în documentele vremii.
După această incursiune în lumea şcolii româneşti a Protopopiatului Beiuş, din
anii 1913- T918, cu exemplificarea celor mai interesante situaţii întâlnite în materialul
arhivistic consultat, s-ar impune trasarea unor concluzii cu caracter general.
Considerăm ca fiind important de accentuat faptul că, în toată această perioadă,
forurile superioare ale bisericii ortodoxe s-au implicat decisiv în vederea sprijinirii şcolilor
confesionale româneşti, acţionând, în sensul răspândirii, prin intermediul şcolii, a "cât mai
multă lumină între credincioşi, să le deşteptăm serioase îndemnuri pentru dragostea de
singurele

localităţi

educaţional,

150

lbidem, dos. 139, f. 8; dos. 162, f. 53
1bidem, dos.136, f. Il; dos. 139, f. 92
152
/bidem, dos. 137, f. 83
15
·' Sorin Vasile Hendea, Noi contribuţii documentare cu privire la concentrarea învtlţtltorilor din Protopopiatul
ortodox Beiuş Oudetul Bihor) in perioada anilor 1914- /9/6, în Mun!ii_Apuseni, voi.-!V, Oradea, 1998
154
D.J.B.A.N.,jimd Protopopiatul ortodox Beius, inv. 1057, dos. 129, f. 354; dos. 132, f. 386; dos. 158, f. 154
'''Ibidem. dos. 153, f. 75
'""Ibidem. dos. 158. f. 283
"'Ibidem. dos. 139, f. 81; dos. 150, f. 85
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pentru o frumoasă şi creştinească viaţă sufletească" 158 •
Vom mai aminti, de asemenea, implicarea senatului şcolar din Oradea Mare, în
sensul de a contribui "la asigurarea echilibrului sufletesc şi material în sânul credincioşilor"
şi în scopul de a crea "condiţiuni prielnice şcoalei, ca ea să poată funcţiona". În această
ordine de idei, senatul şcolar a acţionat în direcţia angajării preoţilor "în slujba şcoalelor ai
căror învăţători luptă sub flamurile ţării ... " 159 •
Dacă aceste sarcini trasate nu au putut fi îndeplinite întru totul, iar pe alocuri chiar
deloc, aceasta s-a datorat unor factori obiectivi. Am aminti, în acest sens, greutăţile inerente
care au copleşit întreaga societate, afectată de desfăşurarea războiului mondial, dar şi
legislaţia maghiară în vigoare, cu un pronunţat caracter antiromânesc, precum şi viaţa
politică maghiară în sine, cu toate schimbările de guvern din anii 1917-1918160 • La toate
acestea vom adăuga lipsa de înţelegere manifestată de cea mai mare parte a preoţimii
ortodoxe româneşti şi neimplicarea ei energică în procesul educaţional, eschivându-se de la
o îndatorire nobilă şi creştinească: educarea tineretului.
Situaţia devine cu adevărat dramatică începând cu anul 1917, atunci când funcţia
de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii a fost încredinţată contelui Apponyi Albert, "unul
din cei mai şovinişti conducători politici unguri, adversar încarnat al tuturor naţionalităţilor
nemaghiare din fosta monarhie" 161 ; cel care a iniţiat " o operaţie radicală în probleme
cultură şi

şcolare".

Numai apropierea srarşitului războiului şi înfrângerile care s-au ţinut "lanţ",
prăbuşire a Monarhiei austro-ungare, în condiţiile intensificării luptei de eliberare
naţională a popoarelor oprimate, au determinat pe guvernanţi să lanseze ordinul cu nr.
202.60011918, prin care se arată c.ă "de acum înainte poate fi limba română, limbă de
propunere în şcoalele elementare comunale şi confesionale, iar în clasele 1 şi Il propunerea
limbei maghiare se poate omite cu totul" 162 •
Aceasta nu înseamnă însă că statul maghiar accepta sau agrea ideea desprinderii
teritoriilor româneşti de sub propria-i stăpânire.
Învăţământul românesc confesional a înregistrat în această perioadă o continuă
degradare. Această degradare nu are însă la bază numai izbucnirea războiului, ci, aşa cum
s-a mai arătat, de vină este, în primul rând legislaţia maghiară în vigoare. Mai mult decât
atât, vom afirma, cu toată convingerea, faptul că Budapesta a dus o politică dirijată de
lichidare a şcolilor confesionale româneşti, creatoarele unei educaţii naţionale. Aceasta cu
atât mai mult cu cât, după cum afirma pedagogul Ion Borcea, viaţa culturală influenţează
asupra şcolii şi, ca atare, "şcoala românească din Transilvania are menirea de a păstra
caracterul naţional al culturii, al limbii, al tradiţiilor şi vieţii poporului" 163 •
Tocmai acest lucru nu a scăpat guvernanţilor maghiari, ei intenţionând să menţină,
ca până atunci, popoarele nemaghiare într-un stadiu cultural inferior. Numai in acest fel
puteau fi evitate mişcările naţionale şi revendicările politice, care ar fi putut uşor răsturna
tendinţele de hegemonie ale imperialiştilor maghiari.
În aceste condiţii nu mai trebuie să ne mire faptul că guvernanţii au omis a lua în
iminenta

158 Protocol despre Şedintele Sinodului eparhial din Dieceza româna. gr. ort. a Aradului ţinute în sesiunea ordinara.
din anul1916, p. 120
159 Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial ... din anul 1917, p. 117
lc\OEste important de reţinut faptul ca., dupa. retragerea de la conducerea guvernului a lui Tisza Istvăn, in vara anului
1917, urmeaza. un guvern "democratic", condus de contele Eszterhâzy, înlocuit la scurt timp de un nou cabinet
"democratic", condus de Wekerle Sândor.
161 Mircea Pa.curariu, Politica statului ungar ... , p. 165
162 D.J.B.A.N.,fond Protopopiatul ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 160, f. 231
' 63 Vasile Popeanga., Şcoala româneascti din Transilvania ... , p. 17
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considerare o serie de sugestii şi revendicări ale unor lideri politici români sau ale unor
intelectuali de marcă, privind învăţământul în limba maternă. Astfel şi demersul ilustrului
intelectual, Dr. Aurel Lazăr, privind modelarea copiilor, impunându-se ca o necesitate,
considera domnia sa "ca şcoala să ia în considerare limba lor maternă, valorile culturale ce
vor fi asimilate de copii şi particularităţile naţionale" 164 , demers ce va rămâne fără nici un
rezultat pozitiv din partea guvernanţilor.
Procesul de maghiarizare forţată a fost accentuat în anii acestui prim război
mondial, loviturile pe care le-a primit învăţământul confesional românesc având urmări
deosebit de grave.
Despre amploarea acestui fenomen de deznaţionalizare vorbesc chiar şi unii
maghiari cu idei reformatoare. Unul dintre aceştia este sociologul Iaszi Oszkar, el
considerând că degradarea umană şi deznaţionalizarea a mers până acolo încât "junkeiul
maghiar de-abia consideră pe nemaghiari ca oameni; administraţia şi justiţia într-o limbă
străină agravează năpăstuirea poporului; şcoala, care are drept scop maghiarizarea,
menţinerea naţionalităţilor pe o treaptă inferioară. Nu numai ţăranii nemaghiari sunt
asupriţi, ci şi intelectualii, dacă persistă a rămâne ataşaţi aspiraţiilor culturale şi politice ale
poporului lor. Intelectualul nemaghiar nu poate deveni funcţionar superior, - el este mereu
boicotat de societatea maghiară. Este socotit <<daca-roman>> fiecare cetăţean care
vorbeşte româneşte şi apără drepturile poporului faţă de abuzurile funcţionarilor" 165 .
Declaraţia acestui intelectual maghiar cu idei progresiste ne ajută a înţelege mult
mai uşor gravitatea situaţiei din anii 1912-1919, imposibilitatea în care se găseau
învăţământul confesional românesc şi biserica românească, de a reacţiona şi a se împotrivi
la politica de lichidare a elementului cultural românesc, promovată de cercurile
conducătoare de Ia Budapesta.
În anii războiului politica statului maghiar a urmărit, ca şi coordonată principală,
înrolarea forţată a învăţătorilor români. În acest fel era stopat fenomenul educaţional din
şcolile confesionale româneşti, sau chiar mai mult, se deschideau noi posibilităţi de
transformare a acestora în şcoli de stat, unde limba de propunere era maghiara.
Primele recrutări şi incorporări forţate din rândul învăţătorilor români s-au realizat
chiar în momentul izbucnirii războiului. Întrucât anterior am mai făcut unele referiri cu
privire la aceste aspecte, nu vom mai insista prea mult asupra acestor probleme.
Încercând o imagine de ansamblu a întregului Bihor vom constata că deja în anul
şcolar 1914-1915 au fost concentraţi 48 de învăţători 166 , pentru ca în anul şcolar 1915-1916
numărul acestora să urce la 53 167 .
În aceeaşi perioadă a anilor 1914115- 1915/16 se constată o agravarea situaţiei
învăţământului confesional şi în Protopopiatul Beiuş, unde lucrurile "nu s-au schimbat
înspre bine, ci dimpotrivă situaţia şcolii s-a agravat întrucât tot mai mulţi învăţători sunt
chemaţi să-şi facă datoria pe câmpul de luptă" 168 .
Interesant de urmărit sunt sursele documentare la care am avut acces, ele
transmiţându-ne informaţii inedite cu privire la aceşti ani. Astfel, pentru anii următori,
sursele documentare indică în unanimitate o creştere semnificativă a numărului
învăţătorilor înrolaţi în armată. Aflăm că "situaţia şcolii s-a agravat (începând cu anul 1917

"'' Ibidem, p. 21-22
**" Din istoria Transilvaniei, voi. II, Bucureşti, 1961, p. 250
Protocol despre Şedintele Sinodului eparhial ... din anul1916, p. 123
167
Protocol despre Şedintele Sinodului eparhial ... din anull917, p. 118
1611
D.J.B.A.N.,fond Protopopiatu/ ortodox Beius, inv. 1057, dos. 146, f. 274
165
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- n.n.-S.H.) întrucât tot mai mulţi învăţători sunt chemaţi ... pe câmpul de luptă' 1169 . Aceeaşi
informaţie o obţinem şi dintr-o altă sursă documentară, aici menţionâdu-se faptul că
"aproape jumătaie din învăţătorii noştri regulaţi au fost înrolaţi în annată. În şcoalele
acestora învăţământul se poate zice că a stagnat, din lipsă de puteri didactice" 170 •
Revenind la aria geografică a Protopopiatului Beiuş, avem la dispoziţie un
document deosebit de important, care ne informează cu privire la situaţia învăţământului
confesional ortodox pe anul 1917. Aflăm astfel că "în cele 52 parohii învăţământul l-am
prevăzut 8 învăţători definitivi, 3 învăţătoare definitive, 5 învăţători provizorii, 2
învăţătoare provizore, iar învăţători concentraţi avem şi astăzi 5" 171 .
Realizând un banal calcul matematic vom constata că existau la acea dată doar 18
învăţători, definitivi şi provizorii, şi 5 învăţători înrolaţi în armată. Mergând mai departe cu
acest calcul constatăm cu durere faptul că cel puţin 29 de parohii ale acestui protopopiat,
din cele 52 existente, erau lipsite de învăţători.
Nu vom insista din nou asupra motivelor pentru care preoţimea rurală românească
din Protopopiatul ortodox Beiuş nu s-a implicat suficient în procesul educaţional, cu atât
mai mult cu cât această atitudine noi nu ne-o putem explica. Nedumirirea noastră este cu
atlÎt mai mare cu cât, parcurgând materialul arhivistic accesibil, am constatat o implicare
temeinică, în acest proces, a forurilor superioare ale bisericii ortodoxe. Chemările şi
ordinele vicarilor episcopali nu au fost urmate însă în mod consecvent de preoţimea rurală
ortodoxă.

Revenind la situaţia învăţământului confesional românesc, vom insista puţin
pe care le prezintă, în vara anului 1918, vicarul Roman R. Ciorogariu.
Vom aminti în acest sens circulara lansată de vicarul episcopal în iulie 1918,
prezentând acelaşi text zguduitor cu care ne-am obişnuit deja 172 • În acest document se
amintea că "împrejurările ... pentru şcoală nu s-au schimbat spre mai bine, dimpotrivă s-au
mai agravat prin concentrarea tot mai mare a învăţătorilor la armată ... , astfel pe anul şcolar
1918-1919 nu putem conta nici la un învăţător nou", întrucât "absolvenţii de pedagogie ...
toţi au intrat în serviciul războiului". În continuare, vicarul recurge la o chemare patetică,
încercând şi în acest fel mobilizarea preoţimii, în câz contrar existând riscul - aprecia
domnia sa - "să ... ne pierdem generaţia nouă pentru biserică şi neam".
Soluţia pe care vicarul Roman R. Ciorogariu o vede ca fiind viabilă în aceste
condiţii dificile ar consta în următoarea formulă: acolo unde "comunele sunt apropiate, de
pildă la 2-3 kilometri, ori să se concentreze şcolarii din două comune la şcoala unde este
învăţător, ori învăţătorul să preleagă jumătate de zi într-o comună şi ceilaltă jumătate în altă
asupra

soluţiilor

comună" 173 .
Această formulă propusă în august 1918, pentru anul şcolar 1918-1919, chiar dacă
era deosebit de dificilă, atât pentru învăţător, cât şi pentru elevi, era una care se impunea în
acele vremuri de restrişte, de lipsuri insurmontabile.
Cu toate aceste greutăţi, cu toate temerile vicarului episcopal, au fost înregistraţi
pentru anul şcolar 1918/1919, o serie de noi învăţători, titulari şi suplinitori, în mai multe
parohii ortodoxe din Protopopiatul Beiuş. Amintim în acest sens parohiile: Drăgoteni,
Pocola, Pociovelişte, Vărăşni, Forău, Cresuia, Petreasa, Beiuş (şcoala de băieţi), Beiuş

169

Ibidem, dos. 153, f. 29
Protocol despre Şedintele Sinodului eparhial ... din anii 1918- 1920, p. 230
111 D.J.B:A.N.,fond Protopopiatul ortodox Beius, inv. 1057, dos. 159, f. 149-151
172 Ibidem, dos. 161, f. 139
171 Ibidem, dos. 160, f. 54
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Dar cu toate acestea, situaţia învăţământului confesional ortodox din protopopiat
nu se va ameliora, ci, dimpotrivă, va cunoaşte o deteriorare accentuată, înregistrându-se
pentru anul şcolar 1918/1919 cel mai mic procentaj al frecvenţei şcolare din întreaga
perioadă luată în studiu.
Într-un mod oarecum firesc, înrolarea forţată în armată a învăţătorilor români,
lipsurile accentuate cu care s-a confruntat fenomenul educaţional românesc în perioada
războiului, au atras după sine o scădere considerabilă a numărului de elevi înscrişi la şcolile
confesionale, precum şi a acelora care au frecventat prelegerile.
La nivelul întregului Bihor erau obligaţi a frecventa prelegerile în anul şcolar 1913
- 1914 un număr de 34.341 elevi, din care au urmat cursurile aproape jumătate, mai exact
16.021 elevi 175 . Pentru acest an şcolar în Protopopiatul Beiuş erau obligaţi să cerceteze
şcoala 5.271 elevi având vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, frecventând însă şcoala mai puţin
de 25 %din totalullor 176 .
Media mult mai scăzută din Protopopiatul Beiuş, privind frecvenţa şcolară, s-ar
explica prin faptul că avem de a face cu o populaţie pur românească, de confesiune
ortodoxă, cunoscut fiind faptul că în rândul populaţiei ortodoxe româneşti s-au înregistrat
mereu cele mai mici procentaje privind frecvenţa şcolară. De remarcat faptul că şi în
localităţile cu populaţie românească, dar de rit greco-catolic, acest procentaj era mai ridicat.
Nu mai luăm în discuţie localităţile predominante de populaţie maghiară, unde gradul de
instrucţie era cel mai ridicat, aceasta şi ca urmare a sprijinului material primit din partea
statului maghiar.
Pentru anul şcolar 1914-1915 se remarcă o scădere a numărului elevilor la nivelul
Bihorului, cu 2685, faţă de anul şcolar anterior. Această scădere se explică prin faptul că
guvernul a emis ordinaţiunea ministerială cu nr. 23436/1914, în temeiul căreia elevii
claselor a IV-a, a V-a şi a VI-a erau scutiţi de frecventarea şcolii, pentru a putea participa Ia
treburile gospodăreşti şi ale câmpului 177 •
Această scădere a numărului elevilor se înregistrează de Ia an la an. Pentru anul
şcolar 1915-1916, la nivelul Bihorului se înregistrează un număr de 25.875 elevi obligaţi a
frecventa şcoala. Dintre aceştia au urmat cursurile un procentaj de 56%, adică 13.923
elevi 178 .
În acest an şcolar numărul elevilor din Protopopiatul Beiuş, obligaţi să frecventeze
şcoala, a scăzut la 4586 179 , rămânând în anii următori constant sau cunoscând oscilaţii
nesemnificative. Astfel, pentru anul şcolar 1916-1917 s-au înregistrat un număr de 4436
elevi, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, obligaţi la frecvenţa şcolară 180 , iar pentru anul
şcolar 1917-1918 sunt consemnati un număr de 4441 elevi 181 •
Foarte interesant este, după părerea noastră, saltul numeric înregistrat în anul
şcolar 1918-1919, atunci când se ajunge la 4889 elevi obligaţi a frecventa prelegerile. Din
păcate tot acum se înregistrează şi cea mai scăzută cotă de participare a elevilor la prelegeri,
fiind înregistrat un procentaj de numai 10,5% 182 • Şi acest procentaj scăzut, înregistrat în
174

/bidem, f. 98, f. 106-107, 117-118, f. 133-136, f. 191, f. 197; dos. 162, f. 54
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116
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ultimul an al războiului, este explicabil dacă ţinem cont de amploarea pe care a avut-o acest
război, de prelungirea lui neasteptată şi de toate greutăţile şi lipsurile care însoţesc o
asemenea conflagraţie mondială.
În Bihorul anilor 1916-1917 scăderea numărului elevilor este semnificativă,
ajungându-se până acolo încât prelegerile să fie cercetate de un număr de nwnai 7393
elevi 183 •
După cum s-a mai arătat pe parcursul acestei lucrări, după anul 1917 situaţia se va
îngreuna şi agrava mult, observându-se o uşoară ameliorare spre sf'arşitul anului 1918,
atunci când înfrângerea Puterilor Centrale era iminentă iar lupta de eliberare a popoarelor
subjugate luase proporţii.
Sîarşitul războiului, la Il noiembrie 1918, nu a însemnat şi sf'arşitul operaţiunilor
militare în aceste regiuni. Este cunoscut faptul că aici s-a instituit o adevărată teroare care a
mai durat câteva luni, căreia îi va pune capăt campania de eliberare a armatei române. În
acest fel au ajuns zilele de 19 şi 20 aprilie adevărate zile de sărbătoare, ele amintind de
eliberarea Beiuşului istoric şi a Oradiei Mari.
Până Ia momentul eliberării însă, au fost înregistrate nenumărate momente de
încordare şi pentru învăţământul confesional românesc. Despre realităţile care au
caracterizat învăţământul confesional ortodox românesc din Protopopiatul Beiuş în această
perioadă, aflăm din "Raportul" întocmit de către inspectorul şcolar Petru E. Papp, în iunie
1919, pe care-I adresează Consistoriului gr.-ort.rom. din Oradea Mare. Citind printre
rânduri acest deosebit de interesant şi valoros document de arhivă, avem ocazia să aflăm,
printre altele, că "anul acesta şcolar a fost unul cu cele mai puţine rezultate posibile,
deoarece îndată după începerea prelegerilor a izbucnit gripa spaniolă, în urma căreia
prelegerile au fost sistate până în luna Faur. În alte sate şcoala n-a mai putut fi redeschisă,
fiindcă ne-au năpădit Săcuii - pe la sfărşitul lui Faur- mai pe urmă comuniştii, şi noi stăm
sub o continuă teroare (subl.ns.-S.H.). Deşi a venit apoi armata română şi dezrobirea
noastră naţională, ţăranii rămânând foarte în urmă cu lucrul câmpului, nu s-a mai putut
produce o stare normală în mersul învăţământului, a$a că numai la un număr neînsemnat
de $Coaie s-a dat examenul final. (subl.ns.-S.H.) "184 .
Documentul amintit are o valoare istoriografică deosebită, surprinzând, cu o
sumedenie de exemple, consecinţele nefaste pe care le-a lăsat în urma sa acest război.
Ne reţine atenţia în continuare "Circulara" 185 pe care vicarul episcopal Roman R.
Ciorogariu o lansează în iulie 1919 de la Oradea Mare tuturor oficiilor protopresbiterale şi
parohiale, aflate sub jurisdicţia Consistoriului ortodox român din Oradea Mare. La rândul
său, un document foarte interesant, acesta ne furnizează informaţii cu privire la
desfăşurarea învăţământului în anul şcolar 1919- T920. Aflăm astfel că "limba maghiară,
dimpreună cu istoria, geografia şi constituţiunea Ungariei se scot din învăţământul primar",
iar în locul acestora se introduce în mod obligator, Istoria dimpreună cu Geografia şi
Constituţiunea ţărilor locuite de Români".
Mai mult decât atât, se pledează pentru ridicarea învăţământului confesional,
pentru sprijinirea acestuia de către stat, pentru o salarizare corespunzătoare a învăţătorilor
confesionali, astfel încât din acest punct de vedere "să nu fie nici o deosebire între
învăţătorul confesional şi învăţătorul de stat".
Acelaşi Roman R. Ciorogariu insistă, în "Circulara" din august 1919 186 , pe o serie
despre Şedinţele Sinodului eparhial ... din anii 1918- 1920, p. 232
D.J.B.A. N.,fond Protopopiatul ortodox Beiuş, inv. 1057, dos. 167, f. 5-6;
1 5
' Jbidem, dos. 168, f. 154;
IRh Ibidem, dos. 164, f. 198;
183 Protocol
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de probleme privind salarizarea învăţătorilor confesionali ortodocşi români. În continuare
vom reda fragmentar şi această sursă documentară, oprindu-ne pentru câteva clipe şi
asupra acestei probleme acute, aceea a salarizării cadrelor didactice. Aceasta cu atât mai
mult cu cât avem de a face cu o nouă amprentă lăsată de razboi şi legislaţia maghiară în
sectorul educaţional românesc.
Vicarul episcopesc a ridicat această problemă considerată acută, care a caracterizat
aceşti ani ai războiului şi care explică, într-o oarecare măsură, penuria învăţătorilor în
şcolile confesionale ortodoxe din Bihor. Astfel, reţinem din acest document că: "Unii
învăţători de ai noştri nici până azi n-au primit toate întregirile ce li se cuvin pentru că
salarele lor învăţătoreşti să corespundă măsurii fixate de lege, iar alţii şi dacă au întregirile
de salare, ori anumite ajutoare de război ... acele uneori sunt mai mici decât a învăţătorilor
cu asemene ajutoare votate de statul ungar de până aici".
În aceste condiţii considerăm demersul iniţiat de vicarul Roman R. Ciorogariu ca
fiind unul pertinent care se impunea şi, ca atare justificat.
Aşa cum s-a mai spus, stărşitul războiului nu a însemnat şi lichidarea problemelor
cu care s-a confruntat sute de ani la rând învăţământul românesc. Nici Unirea din 1
Decembrie 1918 nu a rezolvat problemele stringente ale învăţământului românesc, dar prin
instituirea unor organe de conducere româneşti, a Consiliului Dirigent, adevăratul guvern
din spaţiul intracarpatic în perioada 1919 - 1920, s-au creat condiţii propice revigorării
acestui sector.
În anii de activitate ai Consiliului Dirigent se menţine penuria de învăţători,
consecinţa nefastă a anilor de dominaţie maghiară, a războiului abia încheiat. În aceste
condiţii se va face apel în continuare la preotimea ortodoxă cu menţiunea că "preoţilor cari
s-ar angaja la acest serviciu cultural li se pune în vedere remuneraţia de învăţător începător,
împreună cu acele adausuri de război, pe cari în calitate de preoţi nu le primesc" 187 • Erau
vizaţi însă numai preoţii capabili şi care "vor anticipa promisiunea că-şi vor îndeplini
conştiincios şi cu zel activitatea de învăţător".
Unirea din 1918 a deschis posibilitatea aniversării în şcoli a evenimentelor istorice
româneşti, interzis a fi şi cel puţin menţionate până la acea dată. Astfel, s-a ajuns a fi
serbată, spre exemplu, ziua de 24 ianuarie, precum şi 27 martie şi 1 decembrie. Cursurile
erau sistate în aceste zile de sărbătoare, se organizau serbări şi spectacole, era o adevărată
atmosferă de bucurieu 8 .
Cea mai mare satisfacţie care a însoţit biserica ortodoxă românească din Bihor,
susţinătoare a şcolilor confesionale româneşti, a fost cu siguranţă mesajul regelui Ferdinand
1, făcut credincioşilor români Ia Oradea Mare, cu privire la reînfiinţarea Episcopiei de
Oradea Mare 189 • Primul episcop al noii Episcopii ortodoxe va fi părintele Roman R.
Ciorogariu.
Gravitatea fenomenului prezentat este accentuată de creşterea semnificativă a
numărului de analfabeti proveniti din rândurile populaţiei ortodoxe româneşti. Această
realitate dureroasă trebuie să o consemnăm ca atare, cu atât mai mult cu cât românii nu se
fac vinovaţi de acest fenomen, ei sunt victimele sistemului legislativ existent şi a ororilor
războiului.

Toate sursele documentare parcurse indică accentuarea acestui proces în anii
logica omului de rând convergând spre aceeaşi concluzie: sistarea prelegerilor,
din diverse motive, nu putea avea alt rezultat decât îngroşarea numărului necunoscătorilor
războiului;

187

Ibidem, dos. 168, f. 28
Ibidem, f. 24;
"" Ibidem, f. 116;
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şi cititului.
Faptul că, în ansamblul ei, populaţia Bihorului îşi însuşise noţiunile de scris şi citit
în proporţie de 53% 190 , trebuie pusă pe seama faptului că procentajul este rezultatul mediei
realizate între cunoscătorii de carte ai tuturor naţionalităţilor din judeţ. Ori discordanţa, în
acest sens, este uriaşă, între populaţia maghiară, puternic susţinută în procesul educaţional
de către statul maghiar şi populaţia românească ortodoxă, în rândurile căreia "numărul
analfabeţilor era în proporţie de 76,7%" 191 •
Încercări de ameliorare a acestor realităţi neplăcute şi dureroase totodată au existat
în toată această perioadă. Ele au fost concretizate prin acţiunile întreprinse de societăţile
culturale româneşti, unde la loc de frunte se înscriu demersurile Astrei, şi prin activitatea
bisericii româneşti, acţiuni care-şi propuneau combaterea analfabetismului în rândul
populaţiei româneşti din lumea satelor.
În cadrul acestor acţiuni umanitare se înscriu, printre altele, organizarea cursurilor
de alfabetizare, care se adresau tuturor locuitorilor satelor, indiferent de vârsta acestora sau
de sex, precum şi editarea de manuale şcolare româneşti, dar şi înfiinţarea bibliotecilor
poporale, menite a sprijini acest proces de culturalizare a satelor româneşti din Transilvania

scrisului

dualistă.

Toate aceste acţiuni culturale şi educaţionale aveau drept scop emanciparea
social economică şi politică a românilor din aceste teritorii, vremelnic încorporate
în graniţele monarhiei bicefale; bisericii şi şcolii revenindu-le un rol primordial şi
incontestabil în derularea acestor evenimente.
culturală,

Romanian Confessional Education in Orthodoxe Residence from
(Bihor county) in 1912-1919

Beiuş

(Summary)
Romanian education in dualistic Transylvania didn 't had, so far, a privileged
place in Romanian historiography, so any registering concerning this issue is usefu/.
Starting from these facts, 1 conceived this work making a foray in dualistic
Transylvanian realities, for the moment on educational system from Bihor county.(
Orthodox residence from Beiuş) during last years of the dualistic politica/ system (1 9121919).
The paper analyses, one after the other, the difficu/ties that Romanian
confessional education faced during this time, the ominuous effects and the reasons that
generated this crisis of Romanian educational system: Hungarian /egislation, the policy of
Hungarian state, the poverty of Romanian peasantry and carelessness concerning
education, the aversion ofFirst World War.
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A nemzeti tanacsok jogi es politikai helyzeterln
1918 november -1919 februar
OrmosMaria
A Magyar Nemzeti Tanâcsr61 es orszâgos hâl6zatâr61 Schonwald Păi irta a
legâtfog6bb munkât mintegy 30 evvel ezel6tt. Munkâjât azonban Hajdu Tibor kivetelevel
âltalâban nem hivatkozzâk meg, a kezikonyvek irodalmi ajânlâsaiban nem szerepel, vagyis
e jogâsz szerz6 feldolgozâsa a tortenelem oktatâsban es a tortenelmi szemlelet alakulâsâban
nem, vagy alig hasznosul. Îgy azutân a Nepkoztârsasâg e fontos szervet nagyjâb61egeszeb61 ellepi a feledes.
Ez onmagâban veve megsem indokolnâ, hogy a kerdest - pontosabban sz61va
annak egy reszet - el6adâs târgyâvâ tegyiik. Az igazi indok a kovetkez6: Schonwald a
videki NT-ok leveleib61, beadvânyaib61, javaslataib61, panaszaib61 stb. osszeâ116 egyebkent teljesen heterogen es nehezen rendszerezhet6 - iratanyagot egy folyamatos
tortenet reszekent epitette be mondand6jaba, az itt talâlhat6 dokumentumokat j6reszt
illusztrâci6kent hasznalva fel. Az anyag azonban minden spontaneitâsa ellenere, vagy talan
eppen ezert, ennel j6val tObbet ny6jt. Elemzese alapjân ugyan nem lehet biztos
kovetkeztetesekre jutni meg csak arra nezve sem, hogy vajon orszâgszerte egyăltalan hâny
NT alakult, es meg kevesbe arra, hogy koziiliik mennyi volt autonom jelleg6 es mennyi
csupan a helyi kozigazgatas âtkeresztelt kontose, vagy hogy az autonom tanâcsok
târsadalmi osszetetele mikent alakult. Ezzel szemben az MNT lrodâjaba âraml6, va16saggal
arad6 irâsokb61, amelyeknek megszerkesztesere senki nem adott ki utasităst, sot azok
elkiildeset tObbnyire nem is kerte, kovetkeztetni lehet az orszâg gazdasagi, penziigyi,
kozlekedesi, kereskedelmi, kăzelelmezesi allapotara, az eletfeltetelek min6segere, a
leszerelt vagy inkabb szelnek eresztett katonâk remenytelen helyzetere, szeles csoportok,
retegek hangulatâra, annak valtozasaira, a vitâk mibenletere, az ugynevezett
"fosztogatâsok" termeszetere es a megtorlăsok hatterere.
Mivel Schonwaldnak mas szempontjai voltak, erthet6, ha a sz6ban lev6 anyagot e
szempontok szerint nem elemezte. U gyanakkor velhet6en nagyon is kivănatos, hogy ez
egyszer megtortenjek. A masik indoka annak, hogy feltfujuk a Magyar Nernzeti Tanacs, az
MNT dosszieit, ahban ăll, hogy bizonyos kerdeseket eddig sem 6, sem mas nem
fogalmazott meg, illetve hogy kinălkoz6 kerdesekre olyan kvazi valaszokat sugallt,
amelyek val6jăban nem, vagy nem teljesen fedik a val6sagot.
Csak nehany kerdesre utalok a lehetsegesek koziil. Ilyen: miert mUkodott
orszaggytileskent, vagy pontosabban sz61va: ideiglenes alkotmanyoz6 nemzetgytileskent az
MNT, ha val6jăban nem volt ilyen funkci6ja, illetve, ha szantak neki, akkor ki es miert tette
lehetetlenne, hogy e feladatkorben val6ban kifejtsen tevekenyseget? Miert hoztâk letre a
NT -<>k orszagos hal6zatăt, ha mukodeset eleve lehetetlenne tettek? Mire szolgălt
egyaltalan, milyen koncepci6ban ăgyaz6dott tiszavirag jelleg6 letiik, es miert szămoltak fel
meg j6val azel6tt, hogy bărmi măssal helyettesiteni lehetett volna 6ket? Tovabbă: milyen
politikai es tarsadalmi iizenetet hordoztak e szervezetek? Milyen jelleguek voltak a maguk
konkret val6săgăban "a novemberi tomegmegmozdulâsok", milyen csoportok vettek
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azokban reszt, kik es mik voltak a "celszemelyek", es egyâltalân, mi voit a cel? Ki vagy kik
voltak erdekeitek az ugynevezett ,,rend-teremtesben", es az kikre irânyuit?
A lehetseges elemzesi szempontok koztil e helyen csak egynek, a videki NT-ok
jogi es politikai helyzetenek vâzolâsâra vâllalkozom. NT-ot a magyar videken
sokfelekeppen hoztak letre, de ket alaptipus megis elkiilonithet6 megalakitâsuk formâjât es
lenyeget tekintve, ami azutân behatârolta tovâbbi mukodesiiket is. Az egyik f6 vâitozatot az
kepezte, mid6n a helyi - megyei, vârosi, kozsegi, nagy ritkân jârâsi - hat6sag maga
hozta letre a NT-ot, tobbnyire ugy, hogy a korăbbi tisztvisel6i kar, illetve a helyi hat6săg a
helyen maradt, es legfeljebb csak enyhen egesztilt ki ujonnan vâlasztott tagokkal. Tortent
ez egyebkent az MNT november 1-i felhivâsânak szellemeben, meg ha hozzâ is tehet6
ehhez, hogy egytittal a regi vezet6k erdekeinek megfelel6en. Magât61 erthet6dik, hogy ezt
leginkâbb a megyekben es a nagyobb vârosokban lehetett keresztiilvinni, mig a kisebb
helysegekben a helyi er6viszonyok, olykor pedig veletlenek dontottek. Mindket esetre
b6ven talâlni peldât.
Meggy6z6 minta az els6 vâitozatra - tobbek kozott - Somogy vărrnegye
torvenyhat6săgi bizottsâgânak november 4-i iilese, ahol a precizen vezetett jegyz6konyv
szerint elfogadtak egy minden igenyt kielegit6 demokratikus hatârozati javaslatot, majd a
NT elnokeve "egyhangti felkiâltâssal" megvâlasztottâk az addigi f6ispânt, Szechenyi
Aladârt. (Az eljârâs annak ellenere is tipikusnak tekinthet6, hogy Szechenyi kozel ăllt a
koztărsasâgi politikâhoz es szemely szerint Kârolyi Mihâlyhoz). Szemelyi vonatkozâsban
- szervezeti teren - a demokrâciânak mindossze annyiban âldoztak, hogy a korâbbi
alispân melle meg ket alelnokot iktattak be: Gaal Gasztont es (nagyatâdi) Szab6 Istvănt.
Mindketten tagjai voltak a korâbbi als6hâznak.
Szâmos pelda talălhat6 azonban az anyagban arra is, hogy a kisebb helysegekben
szeles kozonseg dontott a NT megalakitâsâr61 vagy a helyi kozigazgatâsi tisztvisel6k
kezdemenyezesere, vagy egy okos es agilis polgâr j6voltâb61. Az utobbi folyamatot j61
szemlelteti a horgosi (Csongrâd vm.) eset, ahol a nepgyfiles osszehivâsa Heredi J6zsefnek,
amint err61 sz616 beszâmol6 leveleben onmagât nevezi, J6zsi bâcsinak voit koszonhet6.
Nem emliti, hogy tudott volna az MNT felhivâsâr61, es val6jâban nem is tudhatott, amikor
november 1-en azt lâtta, hogy az âllomâson vesztegl6 katonavonat "ertelmetlenebbjei" akiknek egyebkent velhet6en nem voit se enni- inniva16juk, se penziik, hanem egyediil
fegyveriik voit nekiâlltak a helyseg kozepen lev6 boltok, raktârak, mUhelyek es
terrneszetesen a kocsma szetdulâsânak. Ugy lâtta, hogy a "legnagyobb borzalom"
elkeriilese erdekeben valamit tenni kell. Csakhogy a bir6 azt mondta, hogy az âltala javasoit
nepgyfilest nem lehet egyszeruen kidoboltatni, hanem ahhoz meg kell szerezni a
f6szolgabir6 engedelyet. Heredi J6zsef mâr-mâr azt hitte, hogy megis bekovetkezik a "
vegs6 borzalom", amikor megerkezett a f6ispân utasitâsa, hogy a nepgyfilest igenis
doboljâk ki es tartsâk meg. November 2-a voit, igy tehât a f6ispân mar tudott az MNT
felhivăsăr61, es esze âgâban sem voit, hogy szembehelyezkedjek a kozponti hatalommal.
Tette ezt - sorstârsaihoz hasonl6an - annâl is kevesbe, mivel a sz6ban forg6
felhivăst a legjobb akarattal sem lehetett j61 ertelmezni. Ebben ugyanis a NT-ok legf6bb
feladatakent szerepelt a helyi hat6sâgok tevekenysegenek "ellen6rzese". J6zan paraszti
esszel, de meg kimuvelt politikai aggyal is ebb61 a legtobben arra kovetkeztettek, hogy
mi vei az ellen6rzest mindig egy felettes szerv gyakorolja, a NT-okat ertelemszeruen a helyi
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kozigazgatâs fole rendeltek. Igaz, hogy a szovegnek voltak korlătoz6 kitetelei is,
amennyiben 6vta a NT-okat att61, hogy "beavatkozzanak" a hat6săgok dolgăba, es
figyelmiikbe elsosorban a felvilăgositâst, az onkentes gyiijtest, valamint a hazatero katonăk
iinnepelyes fogadăsănak megszervezeset ajănlotta, a szovegben megis csak ott ăllt az
ellenorzes kifejezes, es egyelore nem lehetett tudni, hogy ez gyakorlatilag mit jelent. J6 ido
telt el, amigg kideriilt, hogy semmit sem jelent. (E feladatkor megnevezese egyebkent jogi
keptelensegre vezetett annyiban, hogy az elso modellbe tartoz6 NT-ok, ahol maguk a helyi
hat6săg reprezentănsai i.iltek, vegeredmenyben orunaguk ellenorzesere voltak hivatottak).
Kori.ilbeli.il hărom hetig tartott a bizonytalansăg mint az MNT, mint a helyi NT-ok
felhatalmazăsa koriil, es ez egybeesett azzal a szakasszal a NT-ok eleteben, amikor kisebb nagyobb sful6dăsok ellenere - az autonom NT-ok is egyiitt tudtak miikodni a
hat6săgokkal. Ennek azonban nemcsak az emlitett bizonytalansăg voit az oka, - meg ha
ezt talăn dontonek is tekinthetji.ik. Tovăbbi ok voit, hogy ket kerdesben a hat6săg es a NT
szinte mindig egyetertett. Az egyik abban ăllt, hogy a NT-okban a hat6săgok szovetsegest
veltek felfedezni a rend biztositâsa vagy helyreăllităsa kerdeseben. Hozzăteszem:
egyăltalăn nem alaptalanul. Bărmelyik kateg6riăba tartoztak is, a NT-ok legfobb
feladatuknak val6ban a rend meg6rzeset vagy helyreăllitâsăt tekintettek. Tobbnyire azonnal
felăllitottak valamilyen 6rz6-ved6 alakulatot, amit hivhattak nernzet6rsegnek, de măskor
nep-, falu vagy polgăr6rsegnek neveztek, a dolog lenyege az voit, hogy meg6vjăk a vărost,
a kozseget, a falut az olyan cselekmenyektol, mint amilyenekt61 a măr idezett Heredi J6zsef
szămolt be.
Es a meg rosszabbt61. A fegyveres rablăs ugyanis ellenăllăs eseten nem ritkăn
vezetett a gyilkossăgig. Îgy peldăul a Hajdu Tibor ăltal is meghivatkozott Lătrănyban
(Somogy vm.) - meg miel6tt bărki bărmilyen "megtorlăsra" gondolt volna - bizony
hullăk feki.idtek az utcăn. Szemben az MNT-hoz panaszt benyl!jt6 fiatalember adatâval, a
NT elnoke a helysegben tâvolr61 sem 150 lakosr61 tudott, akiket "ăllati m6don agyonvertek
~s megpofoztak" volna, hanem legalăbbis szerinte 7 f6r61, akiket viszont nem
megpofoztak, de reszben felakasztottak, reszben goly6 ăltal kivegeztek. Ezek az ăldozatok
azonban nem parasztok, nem foldmuvesek, sot meg csak nem is helybeliek voltak, hanem
Lătrănyban sosem lătott katonăk. A lătrănyi zendi.iles egyebkent ugyanugy zajlott le, mint a
hertelendi es egy sor măs. Leszerel6ben lev6 katonăk kezdtek, es csatlakozott hozzajuk
nehăny helybeli kocsmatoitelek, akik koziil hărom ellen- megint csak a NT elnoke szerint
-măr a sajătj6 edesanyja is tobbszor oltalmat kert. Az MNT az idezett panaszos (az egyik
randaliroz6 testvere) adatai es feljelentese alapjăn megszidta a helyi NT-ot, Lătrănyb61
azonban, mint lăthattuk, egeszen măs felvilăgosităst kapott, a rendteremt6 akci6t vezet6
Lovass hadnagy pedig azt irta, hogy ok ugyan beszi.intethetik tevekenysegiiket, ha az MNT
ugy kivănja, de ha az anarchia ismet feliiti a fejet, akkor jojjenek a tett szinhelyere maguk
az urak.
Az akcidentălis eseteket elhagyva es ăltalănositva valamelyest az egyebkent vegs6
kovetkeztetesekre e szempontb61 sem alkalmas anyagot, annyit mindenkeppen meg lehet
ăllapitani, hogy az okt6ber vegi, november elejei mozgol6dăsok es incidensek alapvet6en
kiilonboztek a nernzetisegi, illetve a zommel vagy egeszen magyarok lakta teriileten. Az
el6bbiben a celszemelyek tobbnyire gazdag vagy annak hitt magyarok, nagyon gyakran
https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

362

Maria Onnos

nagybirtokosok vagy berl6k, a magyar teriileteken azonban ăltalăban nem ezek, hanem
keresked6k, iparosok, kocsmărosok, nagy ritkăn gazdagabb parasztok voltak. Egy-ket
esetben e16fordult, hogy a zendiil6k kărt tettek uradalmi vagyonban, de akkor is els6sorban
elelemszerzes okăn: ăllatokat 16ttek ki az erd6b61 vagy lecsapoltăk a halastavat. Egy-ket
esetben keriilt csak sor kastelyok, kUriăk kifosztăsăra. Az ut6bbi ovezetben nincs nyoma
annak, hogy bărhol is sor keriilt volna erd6, ret, legel6 vagy szănt6 kisajatităsăra,
f61dfoglalăsra, vagy uradalmi kozpont megtămadăsăra. Az viszont el6fordult, hogy egyegy NT megzsarolt nehăny nagyobb uradalmat, hogy a helybeli insegen segitsen.
A magyar teriileteken tehăt paraszti zendiilesekr61 - legalăbbis a sz6ban lev6
iratanyag alapjăn meglehet6sen nehez beszelni. Sokkal inkăbb sz6 voit ehseglăzadăs
jellegft megmozdulăsokr61, amelyekben elenjărnak a minden ellătmăny es kotelek nelkiil a
vakvilăgba szetsz6rt katonăk. E megmozdulăsoknak - ugysz61văn akarva vagy akaratlan
- voit meg egy sajătos kiser6 tiinete, es velhet6en egy(Jttal hangulata. A felsorolt
celszemelyek ugyanis a legtobbszor zsid6k voltak. Az MNT anyaga egyebkent egy esetben,
6becsen (Băcs-Bodrog vm.) kifejezetten el6terbe ăllitja a "fosztogatăs" antiszemita
jelleget, amennyiben az itt fellep6 nemzet6rok nem elegedtek meg
azzal, hogy
mindeniikb61 kiforgassăg a zsid6 boltosokat es kocsmărosokat, de egy(Jttal valamennyiiiket
csalădost61 elzavartăk a kozsegb61, es aki vonakodott tăvozni, azt iitlegekkel teritettek jobb
belătăsra. Az măr csak răadăs, hogy ezt az akci6t a helyi nemzet6rseg hajtotta vegre.
Ami magăt a f61dkerdest illeti, azok a NT--ok, amelyek ve le egyăltalăn
foglalkoztak leveliikben, felterjesztesiikben, meglehet6sen mersekeltnek mutatkoztak. A
fold kisajătităsănak es felosztăsănak gondolata nem bukkan el6 e lapokon, legfeljebb egyegy utalăs talălhat6 ră, hogy bizonyos helyeken măr-măr ilyesmit pedzenek az emberek. A
NT--okt61 szănnaz6 javaslatok els6sorban arra irănyultak, hogy tegyek j6vă azokat a
kărokat, amelyek a hăboru alatt a bevonult katonăkat es csalădjukat, valamint ăltalăban
veve a kisgazdăkat erte, illetve, hogy aki akar es azt megteheti, văsărolhasson az ăllam
ăltal e celra rendelkezesre bocsătand6 f61dekb61. Tobbfele elkepzeles is olvashat6 am}!,
hogy az ăllam mikent juthatna ilyen ăruba bocsăthat6 f6ldhoz, de ezek kozott sem meriilt
fel az ăltalănos, vagy akăr csak egy radikălis kisajătităs. A legmesszebb az a javaslat ment,
amely az 1000 hold feletti birtokreszek kisajătităsăr61 beszelt, de ez olyan id6pontban
tortent, amikor măr kozismert voit, hogy a kormăny is foglalkozik a f6ldreforrnrnal. E
kerdes măsik oldala voit, hogy a megbiintetend6 szemelyeket pedig az a csoport tette ki,
amely jogtalanul nyereszkedett a hăborun, mikozben a tobbseg a fronton szenvedett. Elen
jărtak ezek kozott az olyan hat6săgi szemelyek, akik a frontszolgalat elleneben
kiszolgaltatand6 jarulekok egy reszet egyszeriien zsebre văgtăk, vagy a penz feletti
rendelkezesi jogukkal visszaelve azt zsarolasra hasznaltak fel. Mindent osszeveve: a NTok, es azok sorăban az autonom NT-ok is a refonn talajăn ălltak a f61dkerdesben.
E ponton - noha nem lehet celom a katonasăg kerdesenek reszletes elemzese nehăny mondat erejeig megis kiterek e fontos problemăra. A katonak arra kenyszeriiltek,
hogy egyenileg keressek az utjukat. Ez a forradalom utăni els6 id6kben a nagy atlagot
tekintve ketfele vezetett. Az egyik csoport legf6bb torekvese ahban allt, hogy valahogy elve
hazajusson, meguszva az idegen rekviral6kat, az ehezest es mas veszedelmeket. Ha nem
latott mas lehet6seget, bandaba allt, es fosztogatott, rabolt, es mivel kozben b6ven ivott,
nem ritkan gyilkolt is. Egy masik resz viszont a ,j6 fiUk" tăboraba allt, es ezen a m6don
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megszerezni - nyiivănvai6an nem egeszen mellekesen - a mindennapi
betev6jet. 6k iettek a mindenfeie 6rsegek vaiamint a katona tanacsok tagjai, es ugy veitek,
hogy szoigainak, es vedenek a haza es a rendszer erdekeben. Csakhogy. . . Csakhogy a
szamitasuk tăbbnyire nem vălt be. Igaz ugyan, hogy a kormany a nemzet6rsegek tagjai
szamara megiteit egy nem is jeientekteien zsoidot, ezt azonban ăitaiăban nem tudtăk
kifizetni, mert nem voit mib61. Îgy azutan oiykor maguk az 6rsegek is megbizhatatianokka
văltak. Mint emlitettem, Obecsen maguk hajtottak vegre a rabiăsokat, de hivatkozhatom
arra is, hogy az egyik heiyseg nemzet6rsege agyba-f6be verte a szomszedos heiyseg NTanak tagjait, mert sajat megbiz6i erdekeben ujra rekviraini akart egy mar eirekvirălt hoimit.
Nos, bărhogyan is, a heiyi NT-ok minden ismert esetben rendpărtiak voitak, es
annak biztositasa erdekeben 6k is hajnaid6ak voltak eimenni a "iegszigorubb"
intezkedesekig, vagyis a ki nem mondott, hanem csak latensen alkalmazott statăriăiis
eljărasig. Csa.kllgy, mint a kormany. Ez voit tehăt egyilttal az egyik oka annak, hogy a
forradaimat kăvet6 eis6 hărom hetben a helyi hat6sagok egyiittmukădtek nem csak a
maguk szervezte ăl-NT-okkai, de a vai6di, autonom NT-okkai is.
A măsik ok viszont ahban ălit, hogy mindenki tudta: a nyugaiom fenntartăsa csak
ugy biztosithat6, ha gondoskodni tudnak a kăzăsseg eiemi sziiksegleteinek kieiegiteser61.
Nem voit titok, hogy az ehez6, rongyos es nyomorg6 ember jeienti a iegnagyobb veszeiyt a
tarsadalmi bekere nezve. Ebben pedig - ugy runt - a hivataii hat6sag szinten raszorult a
NT-ok segitsegere. Mărpedig a leszerel6 katonăk hosszu ideig nem iăttak penzt, mikăzben
egy reszi.iket hazafeie tartva răadăsul mindeniikb6i kifosztottak, a hadiăzvegyek es ărvăk
nem kaptâk nem az 6ket megillet6 jăradekot, az iizemek es malmok fiit6anyag,
energiaforrăs hijan alig dolgoztak, vagy ieălltak, az iizietek iiresen ăsitoztak, az ăru nchany
kiiometeres szallitasa a MĂ V cs6dje miatt lekiizdhetetlen akadaiyokba iitkăzătt, ett61
eltekintve pedig eletveszeiyes kaland voit, a parasztok măr nem tudtăk etetni az ăllatokat,
mert az ăllam minden ugynevezett "feiesieget" eirekviralt, de egy resziik măr maga is
ketsegbe ejt6 heiyzetben voit, mert ha ennivai6ja akadt is, măr iekopott r6la a ruha es a
csizma vagy cip6. Ami pedig az ugynevezett "ellatatlanokat" illette, 6k măr val6ban nem
jutottak hozza a liszthez, cukorhoz, gyufăhoz, petr6ieurnhoz, hogy a hllsr6i es a tejr61 ne is
beszeijiink.
A NT-ok eppen azt tekintettek legf6bb feiadatuknak, hogy sajat telepiilesi.ik
ellătăsr6i gondoskodjanak. Oroszlănkent vedelmeztek a falu, kăzseg, văros erdekeit, es
nem sokat tăr6dtek az "orszăgos" erdekkei, de meg a szomszedos teiepiiles erdekeivel, mi
tăbb, jogaivai sem. A foiyamatot, amely e feiadat jegyeben indult, a iegjobb akarat mellett
is csak nemzeti merem zabrăiasnak lehet nevezni, amelyben ănall6an vagy csendestărskent
reszt vettek a helyi hat6sagok is, a legf6bb szervez6k azonban a NT-ok, a vegrehajt6k
pedig nemzet- nep- vagy falu-Orăk voitak, ritkăbban pedig csend6răk. Măskent sz6lva: a
mar erintett spontan es eppen spontaneităsa miatt szerfelett veszedelmes fosztogatăsi
hullăm mellett elkedzd6dătt egy szervezett, ănmagat legălisnak tekint6 fosztogatăs is, amit
tăbbnyire rekviralasnak neveztek. E helyi rekviralăsi tevekenyseg voltakeppen valasz voit
egyreszt a megel6z6 ăllami rekvirălăsra (ami raadasul foiytat6dott is), illetve arra, hogy az
ăllami koncepci6 a javak ăsszegylijteser61, majd igazsăgos szetosztăsăr61 csak fele reszben

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

364

MariaOnnos

val6sult meg. Egeszen j61 vegrehajtottăk: az elrekvirălăs szintjeig, ott azonban a dolog
lăthat6an megrekedt, es orszăgos elosztăsr61 nemigen lehetett beszelni.
Mondani is felesleges talăn, hogy e helyi rekvirălăsra senki sem rendelkezett
felhatalmazăssal, a szerepl6k megis azt gondoltăk, hogy a kenyszerhelyzet, amint tobb NTvezet6 kifejezte magăt: a konnăny "tehetetlensege" es a politikai bolcsesseg egyertelmiien
felhatalmazza 6ket erre. Zommel egyetertettek e felfogăssal a helyi hat6săgok kepvisel6i is.
Tobb olyan eset ismert, mind6n a NT veliik egyeztetve vagy egyenes felkeresiik alapjăn jărt
el, de ahol ez nem is ăllt fenn, a hat6săgok legalăbb hallgattak, es băr szaporodtak a
panaszaik a NT-ok "hatalmi rulkapăsai" miatt, a rekvirălăst, az elelmiszer- vagy
fiit6anyag-osztăst ăltalăban veve nem kifogăsoltăk:.
A panasztev6k azok voltak, akiknek az ărujăt, keszleteit a NT-ok Iefoglaltăk:. E
panaszokat hatalmas mennyisegiik miatt lehetetlen, de talăn nem is erdemes ismertetni.
Ehelyett inkăbb az akci6k tărgyăt sorolom fel. Ott voit kozottiik a gabona, a birka, a marha,
a diszn6, tovăbbă a fa, a b6r, a bor, a petr6leum. Rendelkeziink egy kimutatăssal azokr61 a
jogtalan foglalăsokr61, ameiyeket a videki NT-ok hajtottak ve gre a vasutăllomăsokon
vesztegi6 vonatokon. Tettek es tehettek ezt annak ellenere, hogy tObb heiyen măr vasut6rseg is miikodott. Egy h6nap aiatt (november 29-ig) a MAV feimerese szerint 37
ăllomăson fordult ei6 iiyen eset, es 4 kiveteievei a NT-ok szămiăjăra voit irhat6. A
kivetelek a kovetkez6k voitak: a budapesti vărosparancsnoksăg, ameiynek utasităsăra a
nyugati pălyaudvaron taiăihat6 osszes eleimiszert eivittek, mit sem tor6dve azzal, hogy mi
voit a szereiveny celăllomăsa: a kisujszăllăsi ei61jăr6săg, ameiy tiizifăt "veteiezett" ezen a
m6don: a hajduszoboszl6i vărosi hat6săg, amely 7 vagon gabonăt rekvirălt, es vegiil a
nagyvăradi hat6săg, amely egy tartălykocsi petr61eumot fejtett le. A tobbi 34 ăllomăson a
NT-ok voltak a tettesek, meghozză egyes esetekben folyamatosan. Soltvadkerten el6bb
tiizifăt szereztek e m6don, de a sikeren feibuzduiva november vege fele măr az ăllomăson
ăthalad6 valamennyi kocsit felnyitottăk: es kiiiritettek. A kecskemetiek zsiron es boron
kiviil els6sorban a folyekony fiit6- es vilăgit6-anyagokra specializăl6dtak, a szolnokiak a
vănnegye egesz teriileten, minden ăllomăson kifosztottăk a Nemetorszăgba, Ausztriăba es
Horvătorszăgba irănyitott szerelvenyeket, es ugyanezt tettek a kiilf6ldi szăllitmănyokkal a
szegediek is. A kiskunfeiegyhăziak finnyăsak voltak, es miutăn ătvizsgăltak minden
ătrnen6 szerelvenyt, csak azt pakoităk: ki, ami veiemenyiik szerint sziikseges voit a kozseg
szămăra. Karăcsony eiott nehăny heiyen nagy erdeki6des mutatkozott a măk: irănt.
Az MNT tenneszetesen minden esetben, amikor a "rekvirăiăs" tudomăsăra jutott,
- es az esetek szăma szăzakra tehet6 - , tiitakozott, figyeimeztetett, 6vott, de tobbnyire
csak azt erte el, hogy a helyi NT-ok vezet6i megsert6dtek es biiszken kijelentettek, hogy
legelemibb hazafias kotelessegiiknek tettek eieget, amikor igyekeztek ennival6t vagy
egyebet biztositani a nincsteleneknek, es e celb6llefoglaltăk: es felosztottăk:- mondjuka malmok egesz 6rlemenyet, fiiggetleniil att61, hogy kinek vagy minek a gabonăjăr61 voit
sz6. Az MNT szemrehănyăsaira erkez6 vălaszok kozott voit olyan is, amely szerint a NT
voltakeppen csak a "teljesen tehetetlen ăllam" helyett cselekedett. nehez Ienne azt ăllitani,
hogy e szavakban nem voit igazsăg.
Mig a rendteremtes es a rekvirălăs kerdeseben a heiyi hat6săg a NT-okkal vagy
egyiittrniikodtek, vagy legaiăbb nem iitkoztek ossze, măs voit a heiyzet, ha a NT a helybeli
keresked6k es iparosok ărait akarta Ietomi, illetve amikor ugyancsak heiybeiiektoi pr6băit
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meg penzt szerezni. Penzre tobb celb61 is sziikseg voit. Reszben a NT-ok feladatkoreben
eljăr6 embereknek nem jărt utikoltseg, sem fuvardij, sem kikiildetesi penz. Magyarăn
sz6lva, senuni sem jărt nekik, mărpedig tart6sal) nehez voit bărkit61 elvămi, hogy mid6n a
szukseg arnugy is 6riăsi, sajăt maga finanszirozza a kozert kifejtett tevekenyseget. Măsreszt
szukseg voit penzre ahhoz, hogy a rendfenntart6 6rsegeknek is lehessen fizetni a nekik
hivatalb61 jăr6 zsoldot, ăm a kasszăban sehol sem voit penz e celra. Harrnadreszt a NT-ok
amiatt is penzhez akartak jutni, hogy a sajăt telepiilesiikre visszater6 katonăknak kifizethet6
legyen a leszerelesi jărulek. E celb6l aztăn tobb helyen a timon vagy măr nem is finom
zsarolăs eszkozehez ny(lltak, hogy "onkentesnek" feltiintetett adakozăs forrnăjăban
val6jăban megad6ztassăk a helyi gazdagabb polgărokat. Ezt a gyakorlatot azonban măr
nemcsak az MNT, de a helyi hat6săg sem nezte j6 szenunel, mi vei ezekben az esetekbenakăr ărletoresr61, akăr ad6ztatăsr61 voit sz6- az eljărăs szenved6 alanyai a sajăt viriliseik
voltak.
A ket helyi kozeg, az ăllami szervek es a NT-ok szembekeriilesere es
rivalizălăsăra megsem ebb61 az okb6l keriilt sor. A kozigazgatăs vezet6i es tisztvisel6i
hamarabb megertettek, mint a NT-ok tagjai, hogy- ellentetben az eredeti feltevessel - a
NT-ok val6jăban semmifele jogositvănnyal nem rendelkeznek. megertettek, hogy az
"ellen6rzes" kifejezes tartalmatlan, mert a NT-ok a helyi kozigazgatăs dolgaiba nem
avatkozhattak bele ~s meg csak bele sem sz6lhattak. E felismerest el6segitettek az MNT
dorgăl6 levelei es a miniszteriumok rendeletei, el6irăsai, mely ut6bbiak tudni sem akartak a
NT -ok letezeser61. A folyamat november kozepen kezd6dott ( egyiitt egyebkent rnagănak
az MNT-nek a degradăl6dăsăval), november vege fele vălt hatărozottă, majd megpecsetelte
az MNT december 2-i korirata. Ekkoriban a helyi kozigazgatăsi tisztvisel6k măr
elhatărol6dtak a NT-okt61. A maguk ăltal lăbra ăllitott szervezeteket hagytăk kimulni, az
autonom NT-ok tevekenyseget pedig igyekeztek korlătozni es visszaszoritani.
A NT-ok e folyarnatot eleinte ugy erzekeltek, hogy a f6ispăn, a f6szolgabir6, a
jegyz6, a bir6 azert vălik tart6zkod6vă, majd elutasit6vă a NT-al szemben, mert sajăt
reakci6s uri lelke ezt diktălja neki. Az MNT december 2-i korlevele alapjăn azonban măr
6k is kenytelenek voltak megerteni, hogy a felsoroltak - akăr reakci6sak, akăr nem - ezt
teljes felhatalmazăssal es joggal teszik. Ez az irat ugyanis ket helyen leszogezte, hogy a
NT-ok nem avatkozhatnak be a kozigazgatăs iigyeibe. A jog es a torveny tehăt a
f6ispănjegyz6, stb. oldalăn ăllt. Ott ăllt a konnăny, es err61 sz61t maga a Magyar Nemzeti
Tanăcs. A folyamat ugyan megfelelt a forradalmat ellenz6 vagy elutasit6 tăbor
felfogăsănak, e vonatkozăsban megis bajos egyszenien az ellenforradalom tămadăsăr61
beszelni, leven hogy azt a konnăny es az MNT ăllăspontja tămasztotta ală.
A NT-ok tortenetenek măsodik fejezetet a november vegi, december eleji
ătmeneti helyzet jellemezte, amelyben a NT--ok meg megpr6băltak harcolni jogaikert.
Elszaporodtak az olyan irăsok, amelyekben a NT--ok jogkoriiket firtattăk, illetve
szemrehănyăst tettek az MNT-nek amiatt, hogy t6le semmi ertesitest, eligazităst, irănyităst
nem kaptak, es azt panaszoltăk, hogy a nepkonnăny megvonja t6liik az eszkozoket,
amelyeket eredmenyes munkăjuk megkivănna. Ebb61 az id6szakb61 egesz halom olyan irăs
maradt fenn, amelyben a NT --ok eligazităst, feladatuk meghatărozăsăt, hatăskoriik
koriilirăsăt kertek. Ekkor meg harcoltak a megszerezhet6nek velt hatalmi eszkozokert. A
https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

366

MariaOrmos

december 2-i korirat azutăn lassankent megtette a hatăsăt, ami ugy jelentkezett, hogy
megertve vegleges veresegiiket, e harmadik szakaszban- ritka kivetelt nem szămitva- a
NT--ok aprănkent Ieepiiltek, feloszlottak vagy tevekenysegiik egyszeriien elhalt.
Lăssuk a vităba es harcba bevetett erveket. Az egyik, rendszeresen visszater6 erv a
fennăll6 hat6săgok "kărhozatos", "6kori", "antidemokratikus" stb. viselkedese, mikozben e
tărsasăgok "tele vannak mindenfele piszkos dolgok elkovetesenek gyanujăval", es
mikozben "a farkas tovăbbra is farkas marad, es tovăbb is a bărâny borere pălyăzik". Ehhez
tarsul a văd, hogy a kormăny es az MNT megis ezek kezebe jătssza vissza a hatalmat, es
igy - irjăk peldăul Kalocsăr61 - "a nepkormănyt legtermeszetesebb tămaszăt61 fosztja
meg." Sot, Pat kiskozseg NT-a a jogtalansăg ăllapotănak felhănytorgatăsa utăn egyenesen
igy fogalmaz: " ... a nepben az a hit kezd megerosOdni, hogy a nemzeti Tanăcs nem er
semmit, es a nepkormăny se er semmit, mert minden ugy van, mint elobb". A harmadik,
rendszeresen visszatero erv ahban ăll, hogy ilyen koriilmenyek kozott a NT tevekenysege
"illuz6rikussă" vâlik, illetve, hogy miutăn a nep bizalmat vetett belejiik, ezzel nem elhetnek
vissza, kovetkezeskeppen nem văllalhatjăk a felelosseget olyan fejlemenyekert, amelyekr61
nem tehetnek. Az ilyesfajta okfejtes vegen tobb NT kilătăsba helyezi lemondăsât, măsok
viszont ezt meg is teszik.
Jelezte ebbeli szăndekât a măr idezett kalocsai NT, azutăn Pilismar6t, Pat,
Nagykorii, Erd6telek, Hogyesz, Bohonye, stb. NT-a. Ezek koziil az iromănyok koziil egyet
idezek, amely Erdotelek (Heves vm.) kozsegbol erkezett. Ebben a NT măr nem Iatolgatott
es nem fenyeget6zott, hanem e6yszeriien kozolte, hogy besziintette tevekenyseget.
Indoklăskent az alăbbiakat hozte fel: " ... nem akarjuk es nem is birjuk tehăt az erkolcsi
felel6sseget viselni, mely a hăborus kozelelmezest irănyit6 bolcs hat6săgok es a jelenlegi
megrogzott tehetetlenseg folytăn kozsegiinkben kovetkezetes inseg es az ezzel
kapcsolatosan vârhat6 tragikus esemenyek miatt nehezednek rănk. A felel6sseget azokra a
hat6săgokra hăritjuk, melyek el6idez6i voltak annak, hogy az 5000 Iakosu nagykozseg
1918 6szen termenyeitol megfosztatott, es hadi liszttel val6 ellâtăssal kecsegtetven meg a
termenysziikseglet beszerzeset sem engedelyeztek a lakossăgnak.... A kozelelmezesi
miniszter ur az ali spân llrra hăritja a gondoskodăsi kotelesseget, az ali spân l1r a f6szolgabir6
llrra, vegiil mindhărman es egyhangulag az elhărit6 iitkozokent kozbeiktatott helyi
kozelelmezesi bizottsăgra toljăk a megoldăst, a kozseg kozelelmezesi bizottsăga pedig
tehetetleniil ăll a mindenb61 kifosztott kozsegben es a hivatalos huza-vona es tehetetlenseg
kozepette a lakossâg nelkiiloz, ehezik, es ma măr a has forradalmănak veszj6sl6 mosolyăt
hallatja. Nem ăll m6dunkban kitemi a kozseg nyomorusăga eloi, mert mi is az ehezokkel
eheziink, es ezert elhagyjuk a helyiinket".
Szămos tovăbbi, hason16 szellemben fogant irăst idezhetnek, de azok is csak a măr
levonhat6 kovetkeztetest tămasztanăk ala: a november veg1, december eleji
bizonytalansăgot es kiiszkodest kovet6en a NT--ok vezetoi es tagjai maguk is belăttăk, hogy
nincs cselekvesi teriiletiik, az 6ket eletre sz6lit6 sz6zat ănellentmondăsos voit, az elebiik
szabott feladat pedig (măr ha egyăltalăn voit ilyen) megoldhatatlan. Măr tudtăk, hogy a
jătszmăt elvesztettek. Ugyanakkor az is vilâgossă vălt, hogy az MNT sem toltotte (tOlthette)
be azt a funkci6t, amit eredetileg tulajdonitottak neki. Îgy azutăn măr azon sem lehet
csodălkozni, hogy 1919 januârjăban feloszlattăk az MNT lrodăjât, es ezăltal megs:zUnt a
tăbb mint hărom h6napig mUkăd6 "nepi postafi6k". A Nt--ok tărtenetenek vegere azutăn
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kitette a pontot a beliigyminiszter februâr 13-i rendelete, amely kilâtâsba helyezte a videki
NT-ok feloszlatâsât. Ez a kozsegi kepvisel6testiiletek tervezett ujravâlasztâsâval voit
kapcsolatban " a fennâll6 Nemzeti Tanâcsokb61, illetve a forradalmi pârtok vâlasztott
kepvisel6ib61". E polgâri demokratikus szempontb61 val6jâban nehezen ertelmezhet6
vâlaszt6jogi rendelet val6ban meg is sziiletett, de kozsegi kepvisel6testiileti vâlasztâsokat
vegiil csakugy nem tartottak;, mint kepvisel6hâziakat.
A tortenetb6lleszfirhet6 kovetkeztetesekkel viszont nagyon is csinjân kell bânni,
reszben az anyag măr emlitett esetlegessege, reszben pedig az esemenysor mogott
meghuz6d6 motivumok feltâratlansâga miatt. Teljes biztonsâggal csupân a kovetkez6k
âllapithat6k meg. El6szor is az, hogy egyfelol a NT-ok- mikent hirdettek- a
nepkoztârsasâg legszilârdabb tâmaszai akartak lenni, es hogy mâsfelol megis maguk a
kormânyzati szervek, illetve a nekik deferâl6 MNT szoritotta vissza es szâmolta fel oket. A
koztârsasâg--ellenes reakci6 ezt bizonyâra szivesen megtette volna maga is, âm erre nem
kellett vâllalkoznia, mi vei vegrehajtottâk maguk a kormânyszervek. A NT-okra nem csak a
helyi kozigazgatâs nem tartott igenyt, de a kormâny es maga az :MNT sem. Mâsodszor
biztosnak lâtszik, hogy a NT-ok nemcsak hirdettek magukr6l, hogy tâmaszai a
Nepkoztârsasâgnak, de az esetek nagytobbsegeben val6ban azok is voltak. Elvileg a
demokrâcia, az âllamforma tekinteteben a koztârsasâg oldalânâlltak, gyakorlati
tevekenysegiikben es javaslataikban mersekeltek maradtak, es amennyiben rulleptek
hatăskoriiket, ezt sajât ertelmezesiik szerint es nem kis reszt val6ban is âllamp6tl6
szerepiikben, rnintegy kenyszer hatâsa alatt tettek. Ketsegtelen tovâbbâ, hogy a
rendteremtes olykor nagyon is drasztikus lepeseitol sem riadtak vissza. Tobb olyan eset
voit, mid6n a rendteremtesben nem valami onkenyesen odakiildott" alakulat", hanem
reszben eppen a NT alta! kert karhatalom vagy egyenesen a helybeli " 6rseg " vett reszt.
Emellett szâmos NT-i irat hangsulyozta, hogy elejet akarjâk venni az anarchiânak, a
felforgatâsnak, az " orosz pelda" kovetesenek, vagyis val6ban az uj âllamrend szolgâlatâra
vâllalkoztak.
Vegiil harmadszor, es talân eppen ez a legfontosabb, biztosan âllithat6, hogy
minden felreertes vagy kesedelmes felismeres ellenere, az MNT "nepi postafi6kja" a maga
egyszerisegeben es kivetelessegeben az iromănyok szâzainak j6voltâb61 meglep6en kivâl6
bizonyitvânyt âllit ki a videki Magyarorszâg egyszeni fiainak politikai felkesziiltseger61 es
bolcsessegerol. Voltakeppen csodâval hatâros, hogy szinte minden helysegben akadt nem is
egy, de egesz csapat ember, aki felel6sseggel vâllalkozni tudott nem csak arra, hogy uj
eszmeket kepviseljen, de arra is, hogy szervezzen es cselekedjen az erdekiikben.
Minden tovâbbi măr a miertek vilâgâba tartozik. A vâlaszokat velhetoen ket
teriileten lehet keresni. Az egyik talân a nemileg sajâtos magyar jogi, pontosabban
alkotrnânyjogi goldolkodâs birodalma, amirol azonban, nem leven kompetens, rneg csak
feltevesekbe sem merek bocsâtkozni, a rnăsodik pedig a politika vilâga. Nern lehet kizâmi
ugyanis, hogy e kerdes rnogott voltakeppen pârtpolitikai harcok huzodtak meg, arnire
helyenkent maga az anyag is enged kovetkeztetni, de semmikeppen sem olyan rnertekben,
hogy ennek alapjân ăltalânos kovetkeztetest lehetne levonni.
Vegiil marad rneg egy căfolhatatlan teny: 1919 elejere a helyi NT-ok
elsorvasztâsa kovetkezteben a koztârsasâgi kormâny es a polgâri demokrâcia orszâgos
rnertekben elvesztette egyik fontos, ha nem a legfontosabb nepi tâmaszât.
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Câteva consideraţii despre situaţia juridică şi politică a Consiliilor
în perioada cuprinsă între noiembrie 1918- februarie 1919

Naţionale

(Rezumat)
Inainte cu aproximativ 30 de ani a fost elaboratd o lucrare foarte amplă
cuprinzând si prezentând reţeaua Consiliului Naţional Maghiar. Autorul este Schfmwald
Pal, de meserie jurist, care a încercat să realizeze o lucrare de sine stdtătoare, prin
asezarea cap la cap a documentelor (petiţii, plângeri, motiuni) CNM, folosind marea parte
a acestora drept material ilustrativ pentru carte. Din cauza eterogenitdţii materialului,
lucrarea lui Schănwald Pal, cu excepţia lui Hajdu Tibor, nu a fost niciodatd citatd în
literatura de specialitate sau propusd ca material bibliografic. Cu toate acestea cartea este
un document preţios, deoarece analizând-o se poate deduce situaţia economicd, financiard,
alimentard a ţării, se poate vedea starea de spirit a unor mase populare. Se aruncă fumind
şi asupra situaţiei disperate a soldaţilor eliberaţi, asupra aşa-numitelor "hefuiri ", a
naturii şi cauzelor acestora.
Deoarece Schonwald s-a apropiat de aceste documente, dintr-un anumit punct de
vedere, problemele mai sus enumerate nu au fost tratate deloc. Motivul pentru care au fost
redeschise dosarele CNM este că anumite probleme nu au fost încă ldmurite nici de
Schonwald, sau a sugerat unele rezolvdri care corespund doar în parte sau deloc
adevărului.

Vor fi citate doar câteva di'!tre problemele care trebuie să fie puse:
- de ce a îndeplinit CNM funcţii parlamentare, de ce a funcţionat ca Adunare Naţională
Constituantd provizorie?
- dacă acestea au fost atribuţiile sale, atunci cine şi de ce a impiedicat sd-şi desfdşoare
activitatea in aceastd direcţie?
- de ce a fost înfiinţatd reţeaua pe ţard a Consiliului Naţional, dacd activitatea sa a fost
împiedicat(} cu bund ştiinţd?
- care a fost rolul acestor CN?
-de ce au fost desfiinţate cu mult înainte de a fi înlocuite cu alte organe?
-care a fost rolul politic şi social al acestor CN?
-care a fost caracterul "miscdrilor de masd din noiembrie"?
-ce grupuri au participat la aceste mişcdri?
-care a fost scopul acestor mişcdri?
-care au fost persoanele interesate în restabilirea "ordinii"?
Aceastd lucrare şi-a propus doar schiţarea situaţiei juridice şi politice a CN
regionale.
Consiliile Naţionale care au luat fiinţd pe teritoriile locuite de maghiari pot fi
împărţite în doud categorii distincte, ceea ce le va determina activitatea.
Una dintre variante este când autoritdţile locale -judeţene, ordşeneşti, comunale
- au hotdrât înfiinţarea CN. In acest caz autorităţile locale au rdmas în funcţii şi doar pe
alocuri au apdrut oameni noi. Acest lucru s-a petrecut in spiritul apelului CN Maghiar din
1 noiembrie, cu respectarea intereselor foştilor conducdtori. In acest mod s-au petrecut
lucrurile în judeţe şi in marile oraşe, căci în localitdţile mai mici raportul de forţe şi
întâmplarea au jucat rolul decisiv- aceasta fiind cea de a doua variantd.
Sunt exemple multe în ambele cazuri.
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Unul dintre punctele apelului din 1 noiembrie era "controlul" activităţii
locale, asfel CN locale aveau în subordine autorităţile locale. Cu toate că în
textul apelului se cerea ca aceste CN să nu se amestece în activitatea autorităţilor locale
doar în cazul organizării viziunii festive a soldaţilor sau a unor colectări de bunuri pentru
armată, era prezent cuvântul "control", şi astfel nimeni nu ştia exact ce acoperă acest
cuvânt. Trebuia să treacd mult timp, până s-a ajuns la concluzia că de fapt nu înseamnă
nimic. Autorităţile în CN vedeau un colaborator în menţinerea ordinii.
E departe de a putea trage concluzii din acest material documentar, dar se poate
totuşi afirma că mişcările (răzvrătirile) de la sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii
noiembrie erau diferite în zonele locuite în mare parte de maghiari, de cele cu populaţie
autoritdţii

mixtă.

in teritoriile locuite în mare parte de maghiari nu se poate vorbi de mişcări
ci mai mult de cele cauzate de înfometarea militarilor de curând eliberaţi.
Trebuie încă amintit aici faptul că în mare parte cei jefuiţi erau evrei, astfel materialul
documentar. al CNM subliniază caracterul "antisemit" al mişcării din Obecse.
in ceea ce priveşte problema pământului, acele scrisori documente, puţine la
număr, care au atins acest subiect au fost destul de moderate, optând pentru reforma
ţărăneşti,

agrară.

Trebuie atinsă şi problema militarilor. Aceştia au fost siliţi (nevoiţi) să-şi caute
singuri calea de ieşire din impas. Si în acest caz se pot distinge două categorii. Una din
acestea cuprindea militarii care s-au străduit să ajungă cât mai repede acasă, scăpând de
primejdii, foamete, boli. Dacă nu aveau de ales se organizau în bande, jefuiau, beau şi nu
de puţine ori se întâmpla să şi ucidă. Din cealaltă categorie făceau parte acei "băieţi
buni", care pe căi paşnice îşi făceau rost de pâinea de toate zilele. Aceştia din urmă au
format gărzile de toate felurile şi au fost membri consiliilor militare. Ei considerau că-şi
slujesc patria, făcându-şi deci astfel datoria faţă de ţară. Însă nici această categorie nu a
reuşit să-şi facă rost pe căi legale de cele necesare traiului, cdci, cu toate că guvernul a
hotdrât plata unei solde considerabile pentru membrii gărzii naţionale, nu a reuşit să
asigure suma promisă din lipsă de fonduri. Astfel, însdşi garda a devenit o organizaţie pe
care nu se putea conta. Spre exemplu la Obecse chiar garda a comis mai multe jafuri, sau
garda naţională a unei localităţi a bătut membrii CN din cealaltă localitate, deoarece a
încercat să facă noi recvizări.
Se ştie şi faptul că singurul mod de a menţine ordinea şi liniştea este prin
asigurarea necesarului de alimente a populaţiei. Nu era secret că cel mai mare pericol
pentru societate îl prezentau indivizii înfometaţi, lipsiţi de orice mijloace. Aici era deci
nevoie de ajutorul CN, şi autorităţile au şi apelat la el. Greutăţile erau nenumărate:
militarii dezarmati nu au primit nici un ban, o parte din ei în drum spre casă aufostjefuiţi,
văduvele şi orfanii de război nu au primit de la stat nici un ajutor; uzinele, morile, în lipsă
de materie primă nu lucrau aproape deloc, magazinele erau goale, transportul mărfurilor
pe căi ferate nu era asigurat; ţăranii nu aveau cu ce să-şi hrănească animalele, deoarece
statul a recvizat tot, aşa-numitul "surplus".
CN şi-au propus ca să asigure alimentaţia propriei localittiţi. Apărând interesul
propriului sat, comună sau oraş, nu le păsa de interesul naţional, nici de cel al localităţii
vecine.
Pe lângă valul de jefuiri spontane, şi foarte periculos, a început un jaf sistematic,
organizat, care s-a autonumit "legal", fiind definit prin cuvântul "recvizare". Legat de
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plângerile sunt nenumărate, care datorită volumului foarte mare nici nu
prezentate.
CNM în cazul în care a primit plângerile, care veneau în scris, a protestat, a
atenţionat, dar conducătorii CN locale s-au supărat declarând că ei $i-au făcut datoria
faţă de ţara, asigurând prin recvizări cele necesare traiului populaţiei loca/itaţii pe care o
reprezintă. Erau cazuri în care s-a declarat că totul s-a facut în "locul statului care era
incapabil" să ia măsurile necesare pentru binele populaţiei. Aici însa s-a spus adevarul.
Autorităţile însă repede $i-au dat seama că CN nu dispuneau de nici un drept
legal de a se amesteca în activitatea acestora. Au înţeles ca expresia de "control" a CN nu
are nici un sens, nici un temei. Acest proces a început la mijlocul lunii noiembrie, în
paralel cu degradarea CNM. La 2 decembrie afost o circulară, conform careia CN nu are
dreptul să se amestece în problemele de administraţie.
A urmat perioada de tranziţie, când CN au încercat sa lupte pentru drepturi. A
început un val de repro$uri spre CNM că nu au primit îndrumari, ajutor, ca le-au fost luate
mijloacele prin care ar putea desfd$ura o muncă eficienta. Acestea însa s-au 'dovedit a fi
fără nici un rezultat, $i CN încetul cu încetul s-au autodizolvat, încetându-$i activitatea.
În ianuarie 1919 a fost dizolvat Biroul CNM La aceasta trebuie adăugat ordinul
ministrului de interne din 13 februarie, când acesta a prevazut dizolvarea CN locale. În
urma des.fiinţării acestora guvernul republican $i democraţia burgheză $i-au pierdut
sprijinul maselor.
merită să fie
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Un număr de 49 de documente dintre care 43 inedite 1 şi 6 edite 2, aduc la lumină un
episod puţin abordat de istoriografia anului 1919 şi anume schimbul de ostatici efectuat de
armatele română şi comunistă maghiară, la Tiszafiired în 23 mai 1919. Acest lucru este cu
atât mai surprinzător cu cât personajele acestei drame erau legate în mod direct de două
dintre personalităţile politice de prim rang din România şi Ungaria şi anume dr. Iuliu
Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent şi Kun Bela. conducătorul guvernului comunist de
la Budapesta.
De altfel acest episod a fost trecut sub tăcere inclusiv de contemporani, părţile
beligerante nerecunoscând în mod oficial, luarea de ostatici. Astfel la 17 mai 1919,
Comandamentul suprem al trupelor maghiare în telegrama trimisă Comandamentului
Diviziei 16 infanterie scria că "nu au dat nicicând în scris, nici ver.bal ordin trupelor sale în
subordine pentru a lua ostatici cu sine, întrucât cu ocaziunea evacuării teritoriului dincolo
de Tisa indivizi iresponsabili ar fi făptuit astfel de lucruri atunci Com<andamentul> suprem
se va îngriji ca aceşti ostatici să fie căutaţi pentru a se putea reintoarce fără împedecare la
vatra lor." 3 Este greu de crezut că luarea de ostatici s-a tăcut fără ştirea comandamentului
suprem, mai ales dacă ţinem seama că această practică a început încă în timpul guvernării
lui Kărolyi Mihăly, după cum rezultă din amintirile unor personalităţi direct implicate.
Astfel în 13 martie 1919 o patrulă a pătruns în banca "Silvania", a arestat mai multe
persoane care duse în faţa procurorului militar dr. Pograny, au fost acuzate de trădare de
patrie. Au fost luaţi ca ostatici şi duşi la Nyiregyhăza unde au stat şase săptămâni, până la
venirea armatei române". Printre ostaticii de la Nyiregyhăza amintim pe Alexandru Aciu,
Coriolan Meseşan cu soţia lui Adela, Aurel Maşcan, Virgil Barbulovici, Petru Şireag, Ion
Creţea, dr. Iuliu Mureşan, dr. Valer Ancean, Iuliu Pop, preoţii Emil Ostate, Valentin Copos
4
şi George Groza, în total 32 de persoane •
Zece dintre aceşti ostatici au evadat din trenul care îi transporta în 26 aprilie 1919
la Budapesta iar alţii 12 au ajuns acolo, de unde au fost eliberaţi cu ocazia schimbului din
23 mai 1919.
Deci este sigur că acţiunea de luare de ostatici era una oficială, de care ştia atât
guvernul cât şi comandamentul suprem maghiar.
Practica de luare de ostatici a continuat şi în cursul lunii aprilie 1919. De astă dată
începutul I-au tăcut trupele române care în perioada 7-13 aprilie 1919 au arestat şi internat
pe tatăl lui Kun Bela, fost notar în Nimigea de Jos, 5 localitate situată în apropierea oraşului
Năsăud. Este evident că acest act a constituit o eroare politică, fapt pentru care Iuliu Maniu,
preşedintele Consiliului Dirigent a intervenit imediat, solicitând eliberarea de urgenţă a lui
1
Documentele se găsesc în Arhivele Ministerului Apărării Nationale, Comandamentul Trupelor din Transilvania,
dos. 35/1919, f. 18-84.
2
Cele 6 documente au fost publicate de Paul Abrudan, Documente indite privind desfiJşurarea evenimentelor
politico-militare din Transilvania dupa adunarea nationala de la Alba Iulia, în Acta Musei Porolissensis, IX,
1985, p. 486-488.
3
Arh. M.Ap.N., C.T.T., dos. 35/1919, f. 52-54.
4
cf. Alexandru Aciu, Paşti/e în Nyiregyhilza (20 aprilie 1919), "Gazeta de Duminică", nr. 16 -17 din 27 aprilie
1924 şi ldem, Şim1eul sub linie demarcaţiona/a, în Tiran Albani, 20 de ani de la unire, 1, Oradea, 1938, p.316317;dr. Corio1an Meseşan, Un episod al ostatici/or, Şimleu Silvaniei, 1932, 12-14.
s Arh.M.Ap.N., C.T.T., dos.35/1919, f.19
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Kohn Moric, probabil cu gândul la teribilele represalii care ar fi putut să urmeze împotriva
românilor din teritoriile încă ocupate de bolşevici (Sătmarul, Crişana şi Ardealul). Dar în
acelaşi timp credem că intervenţia lui Iuliu Maniu se datora şi spiritului de dreptate care îl
domina ştiind faptul că tatăl lui Kun Bela nu făptuise nimic împotriva noii stăpâniri, fiind
arestat şi internat doar pentru calitatea lui de părinte a conducătorului bolşevic 1 •
În 16 aprilie 1919 Kohn Moric, în urma ordinului Comandamentului Trupelor din
Transilvania a fost pus efectiv în libertate reîntorcându-se acasă la Nimigea de Jos2 • Ştirea
arestării şi intemării lui Kohn Moric a provocat, după cum bănuise şi Iuliu Maniu, o reacţie
imediată din partea bolşevicilor maghiari care chiar în timpul începutului ofensivei
româneşti din 15-16 aprilie 1919, au arestat şi transportat la Budapesta rudele lui Iuliu
Maniu rămase în afara liniei de demarcaţie: Clara Maniu (mama), Comelia Maniu (soră) şi
Romul Erdelyi (verişor). Ştirea aceasta era reprodusă de ziarul "Dimineaţa" care o prelua de
la Biroul de presă iugoslav: "Când trupele secuieşti au aflat că români au arestat pe părinţii
lui Bela Kun au pretins ca să fie arestată şi familia lui Iuliu Maniu" 3 •
Este sigur că timp de mai multe zile nu s-a ştiut absolut nimic despre soarta celor 3
rude ale lui Iuliu Maniu. Ziarul "Patria" se întreba în 24 aprilie "Ce-i cu mama d-lui
Maniu?", ştiind doar că doamna Maniu şi o nepoată au fost arestate şi duse la Marghita, de
unde nu se mai ştia ce s-a întâmplat cu ele4 •
Mai bine informat era Grupul de Nord care într-o telegramă din 18 aprilie informa
Comandamentul Trupelor din Transilvania că mama lui Iuliu Maniu a fost dusă la Debreţin
şi de acolo la Budapesta, unde a fost internată într-un hotel 5 .
Abia în 29 aprilie 1919 odată cu reîntoarcerea din prizonierat a sublocotenentului
Ferechiu din Divizia 7-a s-au aflat date exacte despre soarta rudelor lui Iuliu Maniu. Ei
fuseseră arestaţi de trupele secuieşti în Şimleu Silvaniei, de unde cu un vagon de vite
fuseseră expediaţi pe ruta Valea lui Mihai - Oradea spre Budapesta. Aceste date au fost
comunicate şi d-lui Iuliu Maniu cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la Debreţin în ziua de 29
aprilie 19196 .
Soarta familiei lui Iuliu Maniu a provocat aşa cum era de aşteptat reacţia celor mai
înalte foruri civile şi militare româneşti. Încă în 23 aprilie 1919 Marele Cartier Gen~ral
Român prin ordinul 99 transmis Comandamentului Trupelor din Transilvania cerea
ridicarea ca ostatic a tatălui lui Kun Bela şi somarea comandamentului maghiar de a
"înapoia de îndată pe doamna Maniu în schimbul părintelui lui Bela Kun" 7 . Inclusiv Ion.
I.C. Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri şi al afacerilor străine, aflat în acea
perioadă la Paris îi aminteşte lui M. Pherechyde, ministru fără portofoliu, să ameninţe pe
unguri cu represalii dacă se întâmplă ceva ostaticilor români şi în special mamei lui Iuliu
Maniu 8 .
Deasemenea problema ostaticilor români a constituit şi obiectul tratativelor
româno-ungare din 2-3 mai 1919. În condiţiile de armistiţiu din 3 mai 1919 ale conducerii

1
/bidem şi loc. cit., f. 18 şi 20.
'Loc.cit., f. 18.
3 "Dimineata", anul XVI, nr. 4671/2 mai 1919, p.4.
4
"Patria", an 1, nr. 57/24 aprilie 1919, p. 3.
5
Arh. M.Ap.N., C.T.T., dos. 35/1919, f. 28.
6
loc.cit., f. 47.
1
loc.cit.• f. 47.
8
Gh. 1. Brătianu, Acţiunea politica şi militard a României în 1919 În lumina corespondenţei diplomatice a lui Ion
1. C. Brdtianu, Bucureşti, 1939, p. 58. Din contextul documentului reiese că telegrama datează după 27 apriliP.
1919 când divizia secuiască s-a predat armatei române.
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militare române se cerea la punctul 11: "Trimiterea acasă imediat a tuturor prizonierilor de
1
război, a ostaticilor, precum şi a populaţiei evacuate de trupele în retragere ... " •
Între timp la 3 mai 1919 tatăl lui Kun Bela, este arestat din nou şi internat într-un
hotel din Făgăraş, făcând o escală la Sibiu unde i se ia şi un interviu publicat în ziarul
"Patria", de unde rezultă că el era împotriva ideilor comuniste ale fiului său pe care de astfel
nu-l mai văzuse din anul 19162 •
În acelaşi timp se fac primele tentative ale Grupului de Nord de a intra în contact
cu tabăra adversă. Prima încercare este eşuată datorită faptului că "Parlamentari ofiţeri sau
intelectuali (maghiari n.n) n-au voit niciunul ca să primească să meargă la gărzile roşii de
care au o aşa mare oroare încât preferă a muri decât a se duce ca parlamentari. Ofiţeri
români ca parlamentari nu s-au putut trimite deoarece inamicul nu a fost constituit decât din
bande neregulate fără un comandament responsabil cu care să se poată parlamenta ... "3 •
A doua încercare de contact a avut loc în dată de 5 mai 1919 când s-au trimis doi
parlamentari civili unguri (Hodossy Lajos şi Mengeld Gniszter) din Debreţin pe la Szolnok.
Ei nu au putut trece podul de peste Tisa, datorită faptului că "garda roşie maghiară împuşcă
asupra tuturor neţinând cont de steagul alb ... ". Mai mult comandantul Regimentului 3
Vânători (colonelul Traian Constantinescu) nu le-a permis să treacă deoarece nu avea
acceptul superiorilor săi. Trebuie menţionat că între 3-6 mai 1919 la Szolnok au avut loc
lupte violente între trupele bolşevice şi garda albă care a reuşit să pună mâna pe oraş4 •
Aceasta era de fapt motivul pentru care colonelul Constantinescu a refuzat să permită
trecerea celor doi parlamentari.
La sugestia generalului Hanzu, comandantul Diviziei 16-a, se pare că cei doi
parlamentari au fost expediaţi pe la Miskolc- Tokay, trecând prin zona de ocupaţie
cehoslovacă 5

•

Răspunsul

Comandamentului suprem maghiar datează din 17 mai 1919 şi a ajuns
la Comandamentul Trupelor din Transilvania în 18 mai 1919. În el se accepta schimbul de
ostatici propus de români, acesta urmând să se desfăşoare în data de 22 mai, ora 9 la podul
de la Tiszafiired6 •
Schimbul de ostatici a fost aprobat de către Marele Cartier General în data de 9
mai 1919 printr-o telegramă semnată de generalul de divizie Henric Cihoscki, subşef de stat
major, adjunctul generalului Prezan7 • S-a hotărât de asemenea ca toţi membrii familiei lui
Bela Kun să fie trecuţi pe celălalt mal al Tisei, pentru ca acolo, cei care nu voiau să
părăsească România să dea declaraţie în scris în faţa delegaţilor bolşevici, cum era cazul lui
Gal Bela, care nu voia să meargă la Budapesta. Oricum schimbul de ostatici nu s-a efectuat
în ziua de 22 mai din cauza întârzierii cu care au fost trimişi membrii familiei Kun la
Grupul de Nord. Ei vor sosi la Tiszafiired abia în 23 mai ora 7.30, iar schimbul ostaticilor sa făcut doar la ora 15 deoarece între timp mama lui Iuliu Maniu fusese retrasă de la pod.
Din partea română la schimb a participat sublocotenentul Savu din Divizia 16-a
care a preluat pe membrii familiei lui Iuliu Maniu şi încă "vreo 70 ostatici români şi

G.D. Mărdărescu, Campania pentru desrobirea A dealului si ocuparea Budapestei, (1918-1920). Bucureşti, 1921, p. 74-75 şi Desdvârsirea unitdţii naţionale statale a poporului român. Recunosterea ei internaţionala /918,
voi.III, Bucureşti, 1986, p.363.
2
"Patria", an 1, nr. 68/9 mai 1919. Interviul .este reprodus şi în ziarul "Unirea" din Il mai 1919
1
Arh. M.Ap.N., C.T.T., dos. 35/1919, f. 33.
4
Tradiţii de solidaritate revoluţionarii româno-ungara./884-1946 documente si amintiri, Bucureşti, 1979, p.317.
5
Arh. M.Ap.N., C.T.T., dos 35/1919, f. 39.
6
loc.cit., f. 52-54.
7
loc. cit., f. 59.
1
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unguri" 1• De remarcat că majoritatea celor 70 de ostatici erau maghiari bogaţi luaţi ca
ostatici de bolşevicii în retragere. Deasemenea, deşi Gal Arthur a refuzat în faţa delegaţilor
unguri să meargă Ia Budapesta el a fost luat cu forţa de către comunişti2 .
Se punea astfel capăt în mod fericit unui episod tragic al anului 1919. El a trecut
oarecum neobservat de către presa şi opinia publică a vremii, aceasta datorându-se mai ales
faptului că în Transilvania se desfăşura vizita perechii regale române, eveniment care capta
toată atenţia. Familia Maniu, după un scurt popas la Tiszafiired a plecat la Oradea unde a
fost primită de familia regală aflată acolo în acea zi. Abia la începutul lunii iunie 1919
Clara Maniu ajungea la Sibiu unde i s-a făcut o primire călduroasă de către publicul
românesc. Ziarul "Patria" scria că ea a fost eliberată împreună cu alţi 47 de ostatici române

1

2
3

loc. cit., f 76.
loc. cit, f. 83 şi 84.

"Patria", an 1, nr. 89/6 iunie 1919.
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1
1919 aprilie 14, <Sibiu>. Adresa Consiliului Dirigent Român nr. 958 către Comandamentul
Trupelor din Transilvania în care se cere eliberarea lui Kun Moric, tatăl şefului guvernului
comunist de la Budapesta, deoarece acest fapt nu constituie motiv de arestare.

Consiliul Dirigent Român. Preşedenţia
Nr.958/1919 pres<idial> Sibiu la 14 aprilie 1919
Onorat Comandament!
Din raportul săptămânal al Regimentului 7 de jandarmi din Cluj, ne-a ajuns la
1
.cunoştinţă că în comuna Nimigea Ungurească (Magyar-nemegye) a fost deţinut Kohn
·MoricZ, tatăl lui Kun Bela preşedintele guvernului comunist din Budapesta şi a fost predat
pentru internare Div. 7.
A vând în vedere că la percheziţia domiciliului, precum arată raportul, nu s-a aflat
nimic compromiţător contra lui; având în vedere, că singur faptul, că este tatăl lui Kun
Bela, nu poate fi motiv pentru deţinere sau internare[ ... ]3

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f.l9

2
1919 aprilie 16, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania cere Diviziei 7-a să-I
elibereze pe tatăl lui Bela Kun deoarece la percheziţia domiciliară nu s-a găsit nimic
compromiţător.

372/35 Hugues
Comandamentul Trupelor din Transilvania Serv<iciul> de Stat Major, Bir<oul>
Infor<ormaţii> către Divizia 7a
Div 7 16/4
Fiind informaţi că D<umnea>v<oastră> aţi deţinut şi internat pe Kohn Moric din Nimigea
Ungurească (Magyar nemegye) tatăl lui Bela Kun- preşedintele guvernului comunist din
Budapesta şi totdeodată
că la percheziţia domiciliului său, nu s-a aflat nimic
compromiţător cu onoare vă rog să binevoiţi a dispune:
a) Eliberarea lui Kohn Moric dacă într-adevăr nu există alt motiv pentru această
măsură, decât faptul că este tatăl lui Bela Kun, internarea sa având o importanţă politică.
b) Luaţi măsuri de supravegherea susnumitului după ce el va fi eliberat.
c) Raportaţi motivele pentru care a fost internat.
Nr. 4841
16.4.919

Şeful

D<in> O<rdin>
de Stat major General Panaitescu

Arh. M.Ap.M., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 18

1

Azi Nimigea de Jos
Kohn Marie avea în anul 1919 vârsta de 66 ani . A fost notar în comuna Nimigea de Jos şi cunoştea foarte bine
limba româna
1
Lipseşte sfârşitul documentului
2
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3
1919 aprilie 18 <Debreţin>. Grupul de Nord raportează Comandamentului Trupelor din
Transilvania despre stadiul îndeplinirii ordinului nr. 5340 referitor la tatăl lui Bela Kun şi
mama lui Iuliu Maniu
Extra urgent
Grupul de Nord către Com<andament>
La ordinul D<umnea>v<oastră> no. 5340 din 30/4 M.C. cu onoare raportăm:
1. Din cercetările făcute nu s-a putut afla nimic până acum despre tatăl lui Bela Kuhn,
neştiind pozitiv dacă acesta se afla în teritoriul neocupat. Nu s-au trimis parlamentari.
2. Mama d<omnu>lui Maniu 1 a fost transportată din Silagy Somlyo2 la Debreţin iar de
acolo din informaţiuni sigure deţinem că a fost dusă la Budapesta şi internată într-un hotel.
3. D<omnu>l Maniu are cunoştinţă despre acest lucru.
D<din> O<rdin> Şef de St<at> Major
Lt. colo<nel> Negulescu
No. 445 30/4/919
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 28
4

1919 aprilie 23, <Bucureşti>. Copia ordinului nr. 9 al Marelui Cartier General Român în
care se cerea ca tatăl lui Kun Bela să fie arestat şi schimbat cu mama lui Iuliu Maniu.
2497-221-23/4-/3/38
Marele Cartier G<eneral> Comandamentul<ui> trup<elor> <din> Trans<ilvania>
Suntem informaţi că mama domnului Maniu prezidentul Consiliului Dirigent,
femeie în vârstă de 76 ani, a fost ridicată din comuna Radacin? de unguri în retragere.
S-a aflat până acum că ar fi fost expediată prin Or<a> dia - mare, dar in ce direcţie
nu se ştie.
Cum în partea ocupată de trupele noastre se află tatăl lui Bela Kun, este necesar
să-I ridicaţi ca ostatec şi, fie printr-o radiogramă sau parlamentari, să somaţi
Comandamentul adversar a vă înapoia de îndată pe doamna Maniu în schimbul părintelui
lui Bela Kun.
De altfel trebuie a se soma adversarul că va răspunde de viaţa tuturor ostaticilor
ridicaţi în retragerea lor actuală, cum şi mai înainte şi că interesul lor le dicteză de a-i
înapoia pe toţi aceştia în timpul cel mai scurt, pentru a permite Comandamentului român să
trateze pe populaţia de origine ungară din zona ocupată şi din cea pe care o va mai ocupa-o,
în conformitate cu legile umanitare cerute de dreptul internaţional.
Ar fi preferabil ca parlamentarii să fie trimişi chiar din ofiţeri sau persoane
marcante de origine unguri, din zona ocupată de d<umnea>v <oastră>.
Aceasta pentru a pune la adăpost viaţa ofiţerilor noştri, având în vedere că nu ne
adresăm unei armate care să aparţină unui guvern recunoscut.
Rog a ne ţine la curent cu această chestiune.

1 Clara

Maniu, născută Coroianu s-a născut în anul 1842, având deci în această perioadă 77 ani.

2

Şimleu Silvaniei.

3

De fapt este vorba de Blldăcin.
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de stat major general al Armatei
General Prezan 1

Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos 3511919, f. 22-23

5
1919 aprilie 23, <Sibiu>. Generalul Panaitescu in formează Grupul de Nord despre faptul că
tatăl lui Bela Kun, arestat de Divizia 7-a a fost eliberat în urma intervenţiei lui Iuliu Maniu
Grupul de Nord
Am onoare a înainta în copie ordinul M.C.G. nr 99 din 23 aprilie 1919 rugându-vă
binevoi ţi a lua măsuri de executare.
Totdeodată se face cunoscut că tatăl lui Bela Kun se numeşte Kohn Moric şi
domiciliază în Nirnigea Ungurească. El a fost internat mai înainte de Divizia 7-a însă în
urma intervenţiei Domnului Preşedinte Maniu s-a ordonat Diviziei 7-a cu no. 4841 din
16.04.919 să fie lăsat în libertate.
Rezultatul măsurilor luate rog a se raporta cât mai urgent Comandamentului.
să

D<in> O<rdin>
de stat major
General Panaitescu

No 5100 din 23/4/919

Şeful

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 3511919, f. 20

6
<1919 aprilie 24 <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania cere Grupului de
Nord să-I rearesteze pe tata lui Bela Kun, eliberat în urma intervenţiei lui Iuliu Maniu.
Hugues
Grupul de Nord
Am onoare a vă înainta în copie ordinul M<arelui> C<artier> G<eneral> nr. 99
din 23 Aprilie 1919, rugându-vă să binevoiţi a lua măsuri pentru executare.
Totdeodată se face cunoscut că fiind informaţi că tatăl lui Bela Kun, anume Kohn
Moric din Nimigea Ungurească a fost internat de Divizia 7-a, în urma intervenţiei domnului
preşedinte Maniu am ordonat Diviziei 7-a cu no. 4841 din 16.4.919 să-I lase în libertate.
Ca atare în orice situaţie s-ar găsi Kohn Moric în prezent, veţi dispune luarea lui ca
ostatec, pentru ca astfel să ne putem atinge ţelul nostru.
Rezultatul măsurilor luate rog a mi-I raporta cât mai urgent.
D <in> O<rdin>
de Stat major
General <Panaitescu>
Şeful

Urmează

copia documentului nr. 4

Generalul Constantin Prezan a ocupat funcJia de şef al Marelui Stat General al armatei din 1 ianuarie 1917 pâna
în anul 1920.
1
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Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T. dos 35/1919, f. 21
7
1919 aprilie 24, <Sibiu>. Generalul Panaitescu, şeful de stat major al Comandamentului
Trupelor din Transilvania informează Marele Cartier General Român despre stadiul
îndeplinirii ordinului 99 din 23 aprilie 1919.
Hugues
M<arelui> C<artier > G<eneral>
La ordinul no. 99 din 23/4/919
Am onoare a raporta:
1) S-a luat măsurile necesare de executare prin Grupul de Nord a celor ordonate de
D<umnea> v<oastră>
2) Comandamentul s-a interesat îndeaproape de soarta doamnei Maniu, fără însă
să fi putut obţine eliberarea sa.
3) Kohn Moric tatăl lui Bela Kun fusese internat de Divizia 7-a, însă domnul
Maniu a intervenit personal în ziua de 14/4/919 să fie lăsat în libertate pe motivul că
internarea lui Kohn Moric are o importanţă politică.
D<in> O<rdin>
de stat major
General Panaitescu
Şeful

No. 5107 din 24.04.919

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 3511919, f. 24

şi

25

8
1919 aprilie 24, <Debreţin>. Grupul de Nord cere Comandamentului Trupelor din
Transilvania lămuriri cu privire la localitatea Nimigea Ungurească.
Grupul de nord către C<oman>d<amen>t<ul>
Tr<upelor> din Tr<ansilvania>
La ordinul 5100 cu onoare rog a ne comu1_1ica unde se
cum este scrisă pe hărţile ungureşti 11200000.
<Din> o<rdin>
Lt. col. Negulescu
no. 241/24/4/919
<În partea de jos a telegramei 2 adnotari>:

află

localitatea Nimigea

Ungurească şi

4.V. 919
Nu am asupra mea decât
dosarul zilei curente
Maior Gheorghe

919.V.3
D. Maior Gheorghe este
avertizat a-şi răsfoi zilnic
mapele şi a scoate la lumină
chestiunile care întâmplător
ar fi în restanţă.
GeneralMărdărescu
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Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 34
9
1919 aprilie 28, <Sibiu>. Generalul Panaitescu şeful de stat major al Armatei de
Transilvania cere Grupului de Nord să raporteze rezultatul ordinului nr.5100 din 23 aprilie
1919.

Hugues
Grupul de nord

Urmare la no. 5100 din 23/4/919
Rog raportaţi rezultatul ordinului de mai sus fiind cerut de M<arele> C<artier> G<eneral>.
D<in> O<rdin>
General Panaitescu
Nr. 5319/28.04.919
Grupul de Nord
28/4 ora 16.40
s.s. indescifrabil
Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos 3511919, f. 26

10
1919 aprilie 30, <Sibiu>. Convorbire între colonelul Vasile Maxim, subşef al statului major
al Comandamentului Trupelor din Transilvania şi Grupul de Nord, referitoare la soarta
mamei lui Iuliu Maniu.
Aici colonelul Maxim 1• D<omnu>l g<ene>ral Mărdărescu 2 ordonă ca să înaintaţi
neapărat până astăseară rezultatul ordinului no. 5100 din 23/4/919, urmat de ordinul no.
5319 din 28/4/919 relativ la mama d-lui preşedinte Maniu, rezultatul fiind cerut urgent
astăseară de M<arele> C<artier> G<eneral>.
D<in> O<rdin>
Colonel Maxim
nr.5340 din 30/4/919 ora 18.36
Sunteţi aici d<omnu>le colonel ?. Aici. D<ornnu>l Maniu a fost zilele trecute la
Dej apoi a venit la Careii Mari [... ]3/ Degeaba-mi vorbeşti mie acum, daţi-ne rezultatul până
astăseară la ordinul dat după cwn a ordonat d<omnul> general./ Am înţeles.

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 31.

Colonelul Vasile Maxim era subşeful Satului Major al Comandamentului Trupelor din Transilvania.
Generalul Gheorghe Mărdărescu a fost nwnit comandantul armatei române din Transilvania în Il aprilie 1919.
3
Cuvânt flră sens.
1

2
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11
1919 mai 1, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania cere Grupului de Nord
informaţii privind stadiul negocierilor cu bolşevicii maghiari în privinţa soartei ostaticilor
români.

Tr<ansmis> C<oman>d<a>nt<ul> Tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
către Grupul de Nord
La no. 445 cu no.5100 din 23 apr<ilie> s-a ordonat: a)ca tatăl lui Bela Kuhn să fie
internat ca ostatic, b) ca comandamen~l adversar să fie somat că va răspunde de viaţa
tuturor ostaticilor ridicaţi în actuala retragere .cum şi de mai înainte fiind interesul lor a
înapoia în cel mai scurt timp spre a putea trata după legile umanitare pe populaţia de
origine ungară, trimiţând persoane marcante de origine unguri ca parlamentari sau chiar din
ofiţeri unguri. Răspundeţi detailat la punctele a, b, c arătând cronologic măsurile luate, dacă
radiogramele şi câte au fost trimise şi primite, ce parlamentari s-au trimis şi rezultatul
detaliat, arătându-se numele lor. Veţi continua a face toate demersurile spre a salva viaţa
tuturor ostaticilor români şi a ne fi înapoiaţi în cel mai scurt timp.
C<oman>d<a>nt<ul> Tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
General Mărdărescu
No. 541/115/919 st<il> n<ou>

12
1919 mai 1, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania
General despre conţinutul ordinului SI 00 din 21 aprilie 1919
Nr. 541 din 1 mai 1919

informează

C<omandamentul> Tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
General

către

Marele Cartier

Marele Cartier

La nr. 445, cu nr.Sl 00 din 23 aprilie s-a ordonat:
a) Ca tatăl lui Bela Kun să fie internat ca ostatic;
b) Ca comandamentul advers să fie somat prin radiogramă sau parlamentari să
înapoieze pe doamna Maniu.
·
c) Ca adversarul să fie somat că va răspunde de viaţa tuturor ostateci lor ridicaţi în
actuala retragere, cum şi de mai dinainte, fiind în interesul lor a-i înapoia în cel mai scurt
timp, spre a putea trata după legile umanitare populaţia de origine ungară, trimiţând
pesoane marcante de origine unguri ca parlamentari sau chiar din ofiţerii unguri.
Răspundeţi detailat la punctele a,b şi c, arătând cronologic măsurile luate dacă
radiogramele şi câte au fost trimise şi primite, ce parlementari s-au trimis, şi rezultatul
detaliat, arătându-se numele lor.
Veţi continua a face demersurile spre a se salva viaţa tuturor ostatecilor români şi
a ne fi înapoiaţi în cel mai scurt timp.
Comandantul Tr<upelor> <din> Transil<ania>
General Mărdărescu.
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Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 27 Publicat în Paul Abrudan,
Documente inedite privind desj(4urarea evenimentelor politico-militare din Transilvania
după adunarea naţională de la Alba Iulia, în Acta Musei Porolissensis, IX, 1985, p. 486

13
1919 mai l, <Debreţin>. Grupul de Nord informează Comandamentul Trupelor din
Transilvania din ce cauze nu poate aduce la îndeplinire ordinul nr. 5419
Grupul de nord către C<oman>d<amen>t<ul> Tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
La ord<inul> d<umnea>v<oastră> no. 5419 din 1/5/919, am onoare a raporta:
1. Cu raportul no. 241 s-a cerut comandamentului a ne indica unde se găseşte comuna
Nimigea Ungurească şi cum este scrisă pe hartă. La acest raport n-am primit nici un
răspuns.

2. Comuna aceasta e în zona de supraveghere, diviziile având tot serviciul lor de siguranţă
şi informaţii în zona de operaţii care era prea depărtată, iar acest comandament nea vând
nici pretor, nici agenţi de siguranţă, s-a dat ordin companiilor de jandarmi din Dej şi Cluj ca
să-I interneze. Rezultatul nu se cunoaşte încă.
3. Comandamentul Grupului de Nord neavând telegrafie fără fir ordinul s-a comunicat
diviziilor în subordine. Acestea nu au putut intra în legătură prin T.F.F cu adversarul.
Parlamentari ofiţeri sau intelectuali n-au voit niciunul ca să primească să meargă la gărzile
roşii de care au o aşa de mare oroare încât preferă a muri decât a se duce ca parlamentari.
Ofiţerii români ca parlamentari nu s-au putut trimite deoarece inamicul nu a fost constituit
decât din bande neregulate fără un comandament responsabil cu care să se poată parlamenta
şi să-i comunicăm ordinul care s-a dat spre a fi comunicat comandamentului inamic.
4. Neputând trimite parlamentari şi nefiind şefi responsabili nu s-a avut cui să se comunice
că se face răspunzător de viaţa ostaticilor care au fost luaţi. De altfel ostaticii care s-au luat
de bolşevişti < din > garda roşie nu sunt numai români ci chiar cei mai mulţi sunt unguri
bogaţi. Am dispus luarea de ostatici a capilor comunişti rămaşi în teritoriul de curând
ocupat.
C<oman>d<an>t Grup Nord
General Moşoiu 1
D<in> O<rdin> 492/1/5/919
Arh M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f.33

14
1919 mai 2, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania cere Grupului de Nord să
înceapă tratative cu bolşevicii maghiari în vederea schimbului dintre părinţii lui Bela Kun
deţinuţi de armata română şi ostaticii români deţinuţi de trupele maghiare
370/35.

Grupului de nord
La no 492 binevoiţi a cunoaşte, că s-a dat ordin Comandamentului zonei de
supraveghere să interneze pe Kohn Moric (tatăl lui Bela Kuhn), care locuieşte în comuna
Magyar - Nemegye 1 •
1
Generalul Traian Moşoiu, originar din Transilvania a ocupat în prima parte a anului 1919 funcţia de comandant
al Comandamentului Trupelor din Transilvania iar din aprilie 1919 comandant al Grupului de Nord.
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ca D <umnea> voastră să luaţi imediate măsuri, ca unul dintre capii
cum arătaţi în raportul D<umnea> voastră sus menţionat) să fie
trecut peste Tisa, cu steag alb, spre a nu fi împuşcat în momentul trecerii Tisei, cu
comunicare din partea Comandamentului Trupelor din Transilvania, că:
1) Tatăl lui Bela Kuhn este internat şi luat ca ostatic.
2) Mama domnului Maniu, femeie în etate de 76 ani, care a fost ridicată de trupele
comuniste, să fie înapoiată imediat, împreună cu persoanele ce-o întovărăşeau, în schimbul
tatălui lui Bela Kuhn.
3) Să fie înapoiaţi toţi ostaticii ridicaţi de trupele comuniste în momentul retragerii, precum
şi mai înainte, în timpul cel mai scurt, pentru a permite Comandamentului Trupelor din
Transilvania, să trateze populaţiunea de origine ungară din zona ocupată în conformitate cu
legile umanitare cerute de dreptul internaţional.
Veţi ţine acest comandament la curent cu această chestiune, arătând la timp şi în
mod amănunţit toate măsurile luate de D<umnea>voastră în sensul ordinului de faţă.
Rog

însă,

comuniştilor arestaţi (după

Comandantul Trupelor din Transilvania
General Mărdărescu
Şef de stat major
General Panaitescu

No 5493
2. 5. 1919

Arh M.Ap. M, fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 43. Ordinul de repetă la filele 44-45.

15
1919 mai 2, <Debreţin>. Grupul de Nord informează Comandamentul Trupelor din
Transilvania despre modul cum au fost arestate şi duse la Budapesta mama şi rudele lui
Iuliu Maniu
Grupul nord către C<o>m<an>d<amen>t<ul> tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>.
Bir<oul> inf<or>m<aţii>
Urmare la no. 492 din 1/5 919 în ceea ce priveşte mama d-lui dr. Maniu avem
precise de la subl <ocotenen>t Ferichiu de la Div<izia> 7:
Doamna2 , d<omnişoa> ra 3 precum şi preotul Romul Erdei4 , cumnat al d<omnu>lui dr.
Maniu fiind arestaţi de trupele secuieşti în Şimleu au călătorit într-un vagon de vite
împreună cu alţi deţinuţi români până la Er Mihalifalva, de unde apoi vagonul a fost dirijat
prin Oradea Mare spre Budapesta.
Toate informaţiile ce le avem asupra d<oam>nei Maniu a<u> fost date personal de
ofiţer d<omnu>lui dr. Maniu cu ocazia vizitei ce a ~cut-o la Debreţin în ziua de 29/4-919

următoarele informaţiuni

no:515
din 2/5 919

<Din> O<rdin> Şef st<at> major
Lt. colonel Negulescu

1

Azi Nimigea de Jos.
Este vorba de Clara Maniu.
3 Comelia Maniu a imbracat haina de clllugarită sub numele de sora Cecilia, în cadrul ordinului Surorilor
Franciscane.
4
Romul Erdelyi era fiul Lucreţiei Coroianu maritatll cu preotul Ioan Erdelyi din Tllrllreşti (jud. Satu Mare).
Hirotonit în 3 februarie 1918 el a funcţionat ca profesor de teologie la Liceul "Simion Bllrnuţiu" din Şimleu
Silvaniei şi a fost preot in Cehei.

2

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Documente inedite privind schimbul de oststici de la Tiszafiired

383

Şefbir<ou> inf<ormaţi>

Maior Focşăneanu
919

V.

3

1. Se va raporta [... ] 1 •
din faţă M<arelui> C<artier> G<eneral>, precum şi măsurile luate
2. Ordin Grupului de Nord să ia măsuri în sensul ultimului ordin dat .
3. Se va urmări rezultatul ordinului dat zonei de supraveghere relativ la tatăl lui Bela Kuhn.
General Mărdărescu
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 3511919, f. 47

16
1919 mai 2 <Sibiu>. Generalul Mărdărescu cere Comandamentului zonei de supraveghere
Cluj să ia măsuri ca în conformitate cu ordinul Marelui Cartier General nr. 99 din 23 aprilie
1919, să interneze pe Kun Moric, tatăl şefului guvernului bolşevic de la Budapesta.
Extra urgentă de C<oman>d<a>m<en>t<ul> Tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
către Comandamentul zonei de supraveghere Cluj
În conformitate cu ord<inul> M<arelui> C<artier> G<eneral> no 99 din 7.3/4/919
a lua măsuri urgente pentru internarea lui Kohn Moric, tatăl lui Kuhn Bela, care
domiciliază în Nimigea Ungurească (6 km vest Năsăud) pe ungureşte Nimegye Magyar
(scara 1/200.000). În cazul când numitul ar fi plecat din comună vă veţi interesa imediat şi
urmări pentru a fi internat. Rezultatul cercetărilor şi al măsurilor luate de d<umnea>voastră
se va raporta neîntârziat comandamentului.
binevoiţi

General

Mărdărescu

No. 5491/2/5/9 Hugues Sfetescu ora 21 ,15, primit Moldovan 21,15
Arh. M.Ap. N., fond 1696., C.T.T., dos. 3511919, f. 32. Se repetă ordinul la fila 35.

17
1919 mai 3, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania informează Marele Cartier
General despre ultimele informaţii în legătură cu soarta ostaticilor români precum şi asupra
măsurilor luate pentru a intra în contact cu bolşevicii maghiari
Nr. 5551
din 3 mai 1919
Comandamentul Trupelor din Transilvania
Către

Marele Cartier General
1

2

Cuvinte indescifrabile.
Azi Nimigea de Jos.

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Viorel

384

Ciubotă

Urmare la raportul nostru nr. 5107 din 24 aprilie 1919,
Am onoare a raporta că în ce priveşte pe mama d-lui dr. Maniu, sublocotenentul
Finichi (fost prizonier) din Divizia 7, dă următoarele informaţiuni precise:
Doamna Maniu, domnişoara şi preotul Romul Erdely, cumnat al d-Jui dr. Maniu,
au fost arestaţi de trupele ungureşti în Şimleu şi au călătorit într-un vagon de vite, împreună
cu alţi deţinuţi români, până Ia Valea lui Mihai, de unde vagonul a fost dirijat, prin Oradea
mare, spre Budapesta.
Comandamentul a luat următoarele măsuri:
1) S-a dat ordin Zonei de supraveghere de a interna pe tatăl lui Kun Bela şi a-1
urmări, în cazul când nu s-ar găsi în satul său, Nimigea Ungurească (6 km vest Năsăud).
2) S-a dat ordin Grupului de Nord, de a tirnite peste Tisa pe unul din capii
comuniştilor arestaţi de noi, pentru a le comunica:
a) Că tatăl lui Kun Bela a fost internat şi luat ca ostatic
b) Că mama d-lui Maniu, care a fost ridicată de trupele maghiare să fie imediat
înapoiată împreună cu persoanele ce o întovărăşesc în shimbul tatălui lui Bela Kun.
c) Să fie înapoiaţi toţi ostaticii ridicaţi de trupele comuniste atât în timpul
retragerii, cât şi mai înainte, pentru a permite Comandamentului Trupelor din Transilvania
de a trata populaţiunea de origine ungară, din zona ocupată în conformitate cu legile
umanitare cerute de dreptul internaţional.
Comandantul Trupelor din Transilvania
General Mărdărescu
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 46. Publicat în P. Abrudan, op.cit,_, p.487

18
1919 mai 6, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania informează Marele Cartier
General despre arestarea şi internarea tatălui lui Bela Kun
Nr.5707
din 6 mai 1919
Comandamentul Trupelor din Transilvania
Către

Marele Cartier General
Urmare la raportul nr.5551 din 3 mai 1919,
Am onoare a raporta
fiind în strictă supraveghere.

că tatăl

lui Kun Bela a fost internat la Făgăraş, într-un hotel,

Comandantul Trupelor din Transilvania
General Mărdărescu
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 48. Publicat în P. Abrudan, op.cit.,
p.487.
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1919 mai 6, <?>. Comandantul zonei de supraveghere
Trupelor din Transilvania despre arestarea lui Kun Moric.

informează
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Comandamentul

Comand<antul> trupelor din comand<amentul> zonei
Comand<amentului > Trupelor din Transilvania.
Serviciul de stat major
La no. 5491 raportez că individul Moritz Kuhn a fost arestat de compania
jand<armi> Deva 1 pe care 1-a înaintat pretoratului Comand<amentului> trupelor din
Transilvania în ziua de 5/5 919. Arestarea şi trimiterea lui s-a făcut de compania de
jand<armi> Deva2 în baza ordinului telegrafic nr. 490 al Comand<amentului> Grupului de
Nord. Rog ordinaţi dacă s-a primit individul la acel comandament.
Comandantul zonei de suprav<eghere> din Transilvania
Colonel Marinescu 3
no. 674/6/5/919
Arh. M.Ap. N., fond 1696., C.T.T., dos. 35/1919, f. 36

20
1919 mai 7, <Debreţin>. Grupul de Nord informează Comandamentul Trupelor din
Transilvania despre trimiterea a doi parlamentari la Budapesta pentru a cere eliberarea
mamei lui Iuliu Maniu şi a ostaticilor deţinuţi de bolşevici.
Grupul de nord

către

C<oman>d<amen>t<ul> Tr<upelor> Tr<ansilvania>
Bir <oul> inf<ormaţii>

La ord<inul> no. 5493 2/5/919 am onoare a raporta că în ziua de 5/5/919 s-au
tnmts doi parlamentari civili prin Szolnok la Comandamentul trupelor maghiare cu
însărcinarea de a preda guvernului din Budapesta o notă prin care se cerea înapoierea
mamei d<omnu>lui dr. Maniu şi a tuturor ostaticilor în sensul ordinului
d<umnea>v<oastră>.

no 720 7/511919

D<in> O<rdin>
Şef st<at> major
Lt. col. Negulescu
Şefbir<oul> inf<ormaţii>

Maior Focşăneanu
Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f.38.
21

1

2
3

Greşit indicată localitatea. Este vorba de localitatea Dej, situată mult mai aproape de Năsăud.
Greşit indicată localitatea. Este vorba de localitatea Dej, situată mult mai aproape de Năsăud.

Colonelul Ilie Marinescu, era comandantul zonei de supraveghere.
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1919 mai 8, <Debreţin>. Grupul de Nord informează Comandamentul Trupelor din
Transilvania despre arestarea lui Kun Moric, tatăl şefului guvernului comunist de la
Budapesta.
Gupul de nord

către

C<oman>d<amen>t<ul> tr<upelor> Bir<oul> inf<ormaţii>

Am onoare a raporta că compania de jandarmi Dej raportează că Kohn Moric, tatăl
din Budapesta, Bela Kuhn, a fost arestat şi trimis acelui
C<omanda>ment.

preşedintelui comuniştilor

D<in> O<rdin>
Şef st<at> major
Lt. col. Negulescu
Şef bir<ou> inf<ormaţii>
Maior F ocşeneanu

no 715/8/5 919

Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 37.
22
1919 mai 9, <?>. Divizia 16 a înştiinţează Comandamentul Grupului de Nord despre
eşuarea tentativei de a incepe tratative pentru schimbul ostaticilor pe la Szolnok

Comandamentul Diviziei 16 a
Nr. 862/9. V. 919
Divizia 16 a către C<omandamentul> Grupului de Nord
La ordinul no. 522 din 3. V. al Comand<amentului> Trup <elor> din
Trans<ilvania> am onoare a vă raporta cum urmează:
Parlamentarii Hodossy Lajos şi Mengeld Gniszter ambi<i> din Debreţin au plecat
in 5N însoţiţi de subloc<otenentul > Sasu până la Szolnok. La Szolnok n-au putut trece
parlamentarii dincolo de Tisa deoarece garda roşie maghiară impuşcă asupra tuturor
neţinând cont de steagul alb, totodată au declarat comandantul trupelor noastre Reg. 3
Vânători de la Szolnok, că nu permite trecerea lipsind permisia superiorilor lui şi având in
vedere că ungurii impuşcă asupra tuturor fără deosebire care încearcă a trece podul.
Garda roşie e şi mai nedisciplinată ca mai inainte, se vorbeşte că trupa lor e
incontinuu beată. S-au înapoiat parlamentarii la Debreţin, ei s-ar putea trimite încă pe la
Tokay- Miskold , însă e probabil că vor fi reţinuţi de trupele cehoslovace, care de 2 zile
se află în Miskolcz.
După împrejurările de acum cred că doamna Maniu, chiar dacă ar fi eliberată din
Budapesta, ar întâmpina pe drum mai multe neajunsuri şi pericole pe drum spre Tisa ca
dacă ar rămâne deocamdată in Budapesta.
Binevoiţi a decide ca să trimeată parlamentarii către Miskolcz sau să mai aşteptăm
Comandamentul Diviziei 16 a

1

Corect Miskolc.
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Generalul Hanzu 1
<Sus în dreapta o

rezoluţie>:

1/ 5-919 inf. 1) Ordin Div 16 a trimite parlamentarii cu ord<in> de serviciu prin care
roage trupele cehoslovace a se permite trecerea.
2) Prezentul raport a se înainta C.T.T. în original

să

se

Lt. col. Negulescu
Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919 f. 41.

23
1919 mai 1O, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania informează Marele
Cartier General desprre trimiterea a 2 parlamentari civili la Budapesta pentru a cere
înapoierea ostaticilor români.
Nr. 5885
din IOmai 1919
Comandamentul Trupelor din Transilvania
Către

Marele Cartier General
(Serviciul informaţiilor)
Urmare la nr. 5551 din 3/511919 şi 5707 din 6/5/1919,
Am onoare a raporta că s-au trimis doi parlamentari civili prin Szolnok la
Comandamentul Trupelor maghiare, cu însărcinarea de a preda guvernului din Budapesta o
notă prin care se cerea înapoierea mamei d-lui dr. Maniu şi a tuturor ostaticilor.
D<in> O<rdin>
Şeful de Stat Major al C.T.T
General Panaitescu
Arh.M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 49. publicat în P. Abrudan, op.cit~, p.487.

24
1919 mai 11, <Debreţin>. Comandamentul Grupului de Nord informează Comandamentul
Trupelor din Transilvania despre ordinul dat de a trimite parlamentari la bolşevicii
maghiari, în problema os taticilor, pe la Miskolc -Tokay
Comandamentul Grupului de Nord către
Trupelor din Transilvania

Comandament<ul>

Urmare la no 720 din 7.V. 1919 am onoarea a înainta raportul Diviziei 16 no.862 din 9.V.
1919 cu privire la executarea ordinului D<umnea>v<oastră> no 5493 din 2. V. 1919.
S-a dat ordin Diviziei 16 a trimite parlamentarii prin Tokay- Miskolcz cu ordin de
serviciu prin care să se roage trupele cehoslovace a le permite trecerea spre Budapesta.
Generalul de brigadă Alexandru Hanzu a fost primit în cadrul armatei din fosta armată austro-ungară printr-un
decret regal din 31 ianuarie 1919.
1
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D<in> O<rdin>
Şef de stat major
Lt. Colonel Negulescu

no. 850/11 mai 1919

<Pe margine s-a notat>: "Raportul de mai sus se referă Ia parlamentarii
eliberarea D-nei Maniu"; "Chestiunea a pierdut din actualitate".

trimişi

pentru a cere

Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 39.

25
1919 mai 18, <Sibiu>. Notă privind familia lui Kun Bela,
Budapesta, precum şi domiciliul membrilor acesteia.

şeful

guvernului comunist din

Notă

1. Soţia lui Kuhn Moric (tata lui Kuhn Bella) se află în Nimigea Ungurească. Se
numeşte Roza Kuhn. Locuişte cu fiica ei Irena (25 ani) nemăritată. Nu mai are alte surori.
2. Kuhn Sandor 1 fratele lui Kuhn Bella locuieşte în Cluj, fără ocupaţie. Str. Kosof
Lajos no. 22.
3. Cumnatul lui Kuhn Bella este Gall Bella (36 ani) farmacist în Maros Ujvar
(sud Turda), însurat, are (probabil) 1 copil. Soţia trăieşte.
Gall Artur fratele lui Gal! Bella, avocat în Alba Iulia (42 ani), însurat nu are copii.
919 V. 18
1. Ordin zonei de supraveghere, dacă consimt să-i trimeată sub paza Grupului de
Nord, unde trebuie să sosească în cursul zilei de 21.
Dacă nu consimt să ia declaraţie în acest sens, trimiţându-le tot la Grupul de Nord
la aceeaşi dată.
2. Ordin Gr<upului> de Nord în acest sens.
G<eneral>

Mărdărescu

Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/ 1919, f. 50.

26
1919 mai 18 <Debreţin> Grupul de Nord trimite Comandamentului Trupelor din
Transilvania răspunsul guvernului maghiar relativ la eliberarea mamei lui Iuliu Maniu
Gr<upul> nord către C<oman>d<amen>t<ul> tr<upelor>
<din > Tr <ansilvania>
Extraurgentă cu precădere
Am onoarea a înainta în copie răspunsul guvernului comunist din Budapesta
relativ Ia eliberarea doamnei Maniu rugând să binevoiţi a dispoza şi a ne da ordine.
Era invalid de război.
Corect Kossuth.
3
Azi Ocna Mureş.
1

2
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D<in > O<rdin>
stat major
Lt. col. Negulescu
Şef de

no. 1042 din 18/5 919
Copie -traducere:
Godollo 1 17/5 1919
Către

Comandamentul Diviziei 16 a române Debreţin

La adresa d<umnea>voastră din 13 mai am onoare a vă răspunde următoarele,
a înainta la comandamentul suprem al trupelor:
1. Comandamentul armatei înapoiază pe mama lui Maniu Iuliu cu întreg
personalul ce o întovărăşeau, dacă în schimb comandamentul român eliberează tatăl
internat a lui Kuhn Bela, mama lui, surorile lui şi cumnatul lui.
2. Comand<amentul> suprem al trupelor maghiare nu au dat nicicând în scris, nici
verbal ordin trupelor sale în subordine pentru a lua ostatici cu sine, întrucât cu ocaziunea
evacuării teritoriului dincolo de Tisa indivizi iresponsabili ar fi făptuit astfel de lucruri,
atunci Com<andamentul> suprem se va îngriji ca aceşti ostatici să fie căutaţi pentru a se
putea reintoarce Iară împedecare la vatra lor.
3. Atât schimbul reciproc al persoanelor numite din punctul unu precum şi pentru
predarea ostatici lor se va fixa data de 22 mai 1919 stil nou la ora 9 dimineaţa la podul de la
Tisza Fuered 2 . Comandamentul suprem al trupelor maghiare se va îngriji de acea, ca să se
prezinte atât aparţinătorii familiei lui dr. Iuliu Maniu precum şi eventualii ostatici duşi şi
până atunci aflaţi.
4. Prezentarea la pod a persoanelor de schimb se va semnaliza cu steag alb. Primiţi
sincerele mele stime. Din încredinţarea comandamentului suprem. Subscriere
indescifrabilă. Pentru conformitatea traducerii căpitan Vancea.
No 517/27
19/5

rugându-vă

Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919 f.52-54
27
1919 mai 19, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania informează Marele
Cartier General despre propunerea bolşevicilor maghiari în privinţa schimbului de ostatici.
Nr. 6241
din 19 mai 1919
Comandamentul Trupelor din Transilvania
Către

Marele Cartier General
Am onoare a transmite mai jos comunicarea
cu rugămintea să binevoiţi a hotărî.

1

primită

de la comandamentul

Godoll6, localitate situată aproape de Budapesta.
localitate din Ungaria.

2 Tiszaftired,
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Viorel

390

Ciubotă

Art. Il din condiţiunile de armistiţiu prevede pentru duşman înapoierea tuturor
prizonierilor de război şi ostaticilor civili, precum şi a populaţiei evacuate de trupele
vrăjmaşe în retragere, fără reciprocitate din partea noastră.
Înainte însă de formularea condiţiunilor de armistiţiu, la care duşmanul n-a
răspuns până acum , în scopul salvării mamei domnului dr. Maniu şi în conformitate cu
ordinul D<oamniei> voastre nr. 99 din 23 aprilie 1919, s-a propus comandamentului
duşman înapoierea doamnei Maniu, în schimbul tatălui lui Bela Kun, internat de
comandamentul român.
Astăzi, prezentându-se posibilitatea de-a salva, pe lângă doamna Maniu, şi
persoanele ce o însoţesc, precum şi o parte dintre ostaticii luaţi de duşman, acest
comandament este de părere a se primi propunerea comandamentului duşman, în schimbul
tatălui şi familiei lui Bela Kun.
Comandamentul Trupelor din Transilvania
General Mărdărescu
Şef de stat major al C.T.T.
General Panaitescu

nr. 6421
19/5/1919
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 51. Publicat în P. Abrudan, op.cit., p.488

28
1919 mai 19, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania cere zonei de
supraveghere ca în cursul zilei de 21 mai rudele lui Kun Bela să fie prezenţe la Grupul de
Nord în vederea schimbului de ostatici.
Nr.6275
19/5/919
Comandamentul Trupelor din Transilvania
Către Zona de supraveghere
Extra urgent
Binevoiţi a lua măsuri ca în cursul zilei de 21 mai să se afle prezenţi la Grupul de
transportate sub pază următoarele persoane:
1) Kun Moric, tatăl lui Bela Kun, aflat în lagărul Făgăraş.
2) Roza Kun, soţia lui Kun Moric, cu fiica sa Irena, ambele se află în prezent în
comuna Nimigea Ungurească.
3) Gall Bella, cumnatul lui Kun Bella, farmacist, domiciliat în Maros Ujvaros 1
(sud Turda), împreună cu soţia sa şi un copil.
4) Gall Arthur, cumnatul lui Kun Bella, avocat in Alba Iulia, împreună cu soţia sa.
Toţi urmează a fi trimişi la Grupul de Nord, de unde vor fi expediaţi la Tiszafiired,
pentru a fi predaţi, în schimbul ostaticilor, printre care se află şi mama d-lui dr. Maniu,
aceasta conform cererii lui Bella Kun şi aprobării M<arelui> C<artier> G<eneral>.
În cazul când vreunul dintre ei nu ar accepta, se vor lua declaraţii în acest sens,
trimiţându-le Ia Grupul de Nord neîntârziat, până in cuesul zilei de 21 mai.
Se va raporta şi comandamentului de executarea prezentului ordin.

Nord

1

şi

Azi Ocna Mureş.
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În timpul călătoriei vor fi trataţi bine.
Comandantul trupelor din Transilvania
General Mărdărescu
Arh.M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 60. publicat în P. Abrudan, op.cit., p.488

29
1919 mai 19, <Bucureşti>. Marele Cartier General comunică Coman~amentului Trupelor
din Transilvania aprobarea pentru schimbul de ostatici cu guvernul bolşevic maghiar.

M<arele> C<artier> Generall977-28/19/5-13
Extra urgent
.
Comand<amentului> Trup<elor> din Trans<ilvania>
La no.6241 am onoarea a comunica
propunerii.

că

se

aprobă

schimbul ostaticilor conform

Şeful de stat major
G<enera>l Cihoski 1 no 1352/1915 919
<Adnotări>:

Lucrat cu No. 6273 C<omandamentul> Grup Nord
supraveg<here>.

şi

Comandamentul zonei

6275
19.05.919
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 59

30
1919 mai 19, <Sibiu>. Generalul Mărdărescu informează Grupul de Nord despre aprobarea
Marelui Cartier General în privinţa schimbului de ostatici, precum şi despre ordinul dat
zonei de supraveghere ca aceştia să fie prezenţi în cursul zilei de 21 mai la comandamentul
grupului.
Hugues
Grupul de Nord

La no. 1042
Vi se face cunoscut că M<arele> C<artier> G<eneral> cu no 1352 a aprobat
schimbul ostatici lor conform propunerii .
S-a dat ordin zonei de supraveghere ca în cursul zilei de 21 mai să se afle prezenţi
la Comandamentul grupului, tatăl, mama şi sora lui Kuhn Bela, asemenea şi cei 2 cumnati
'
ai lui, soţiile şi copii lor.
Generalul de divizie Henric Cihoscki a fost între anii 1918-1920 subşef de stat major în Marele Cartier General,
fiind adjunctul generalului Prezan.
1
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Viorel

Ciubotă

În cazul că vreunul din ei ar refuza să meargă, s-a dat ordin Comandamentului
zonei de supraveghere a li se lua declaraţiuni care vi se vor trimite D<umnea> v <oastră>.
6273 19/5/919

Comandantul Trupelor din Transilvania
General Mărdărescu

Arh M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f.58

31
1919 mai 19, <Sibiu>. Telegramă a Comandamentului Trupelor din Transilvania către
Marele Cartier General în care cere îndrumări cum să procedeze în urma răspunsului
guvernului comunist maghiar din 17 mai 1919.
Coman<amen>t<ul> tr<upelor> <din> Tr<ansilvania> către
Cartier<ul> General
Extra urgent
Am onoarea a transmite ma1 JOS comunicarea primită de la comandamentul
cu rugămintea să binevoiţi a hotărî: art<icolul> Il din condiţiunile de armistiţiu
prevede pentru duşman înapoierea tuturor prizonierilor de război şi ostaticilor civili,
precum a populaţiunei evacuate de trupele vrajmaşe în retragere, fără reciprocitate din
partea noastră. Înainte însă de formularea condiţiunilor de armistiţiu, la care duşmanul nu a
răspuns până acum, în scopul salvării mamei domnului dr. Maniu şi în conformitate cu
ordinul d<umnea>voastre no. 99 din 23/4/919, s-a propus comandamentului duşman
înapoierea doamnei Maniu în schimbul tatălui <lui> Bela Kun, internat de comandamentul
român. Astăzi prezentându-se posibilitatea de-a salva pe lângă doamna Maniu şi persoanele
ce o întovărăşeau, precum şi o parte dintre ostaticii luaţi de duşman, acest comandament
este de părere a se primi propunerea comandamentului duşman, în schimbul tatălui şi
familiei lui Bela Kun.
Comandamentul trupelor din Transilvania
General Mărdărescu
Şef de stat major
General Panaitescu
no. 6241 19/5/919
duşman,

Copie:

Gr<upul> Nord către C<oman>d<amen>t<ul> tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
Extraurgent cu precădere c<oman>d<amen>t<ul> tr<upelor> <din> Tr<ansilvania> şi d-lui
dr. Maniu extra urgent cu precădere
Am onoare a înainta în copie răspunsul guvernului comunist din Budapesta relativ
Ia eliberarea doamnei Maniu rpgând să binevoiţi a dispoza şi a ne da ordine.

D<in> O<rdin>
stat major
Lt. col. Negulescu
Şef de

no.1 042 18/5/919
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apoi telegrama Comandamentului suprem maghiar din 17 mai.

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 55-57

32
1919 mai <20>. Convorbire între maiorul Drouhet Eduard, şeful Biroului
Comandamentului Trupelor din Transilvania şi Grupul de Nord(?).

Informaţii

al

r

Am onoare să vă salut. Aici maior Drouhet. Vă rog daţi-mi un [... parlamentarii
unguri în chestia d-nei Maniu unde se află ei în momentul de faţă? Din cauza greutăţii
legăturilor am dat ordine la [... f pentru ducerea familiei Bela Kuhn la Debretzin. Am dat
4
însă [ ... )3 ordine căci acei care nu vor să meargă să dea declaraţiuni scrise [... ) să se ducă
la Debretzin. Aşa că astăzi dimineaţa dl. general a ordonat ca şi cei care nu vor să meargă,
să meargă peste frontieră, trimişi în orice caz, pentru a da faţă cu ungurii declaraţiuni că nu
vor să meargă.
Am vorbit cu dl. col<onel> Marinescu în această problemă dar nu ştiu dacă va mai
fi timpul ca până în cursul nopţii <să> poată fi trimişi aceştia la Debretzin, după cum s-a
cerut acum în urmă. E oare posibilă o amânare a datei de mâine?. Puteţi să o cereţi că aveţi
T.F.F.
-Noi nu avem T.F.F. care să putem vorbi la B<u>d<apesta>.
Vom încerca însă, dar nu garantăm de rezultat.
- În orice caz am spus d-lui col<onel> Marinescu că tatăl lui Bela Kuhn va vrea
sau nu va vrea să fie transportat şi împreună cu el şi ceilalţi, vrând nevrând, de va fi timpul
necesar?
- D-le colonel, dar luaţi urgente măsuri ca să se [... F căci aşa crede dl. general
acum că este mai bine cu toate că mă tem că nu vor ajunge la timp la Debrecin. Poate găsiţi
vreun mijloc de locomoţiune ca să-i transportaţi în cursul nopţii. Bine înţeles că dacă [...
veţi face în aşa fel ca cel puţin actele [... f aseară la Debretzin. Dar de tatăl lui Kuhn nu am
primit raportul. Îndată cât primesc îl fac cunoscut [ ... )8 el nu mai încape discuţii el trebuie
să fie trimis[ ... ] mama d-lui Maniu.
- Şi eu cred tot astfel.
- Să ne ţineţi în curent cu această ştire.
- Da bine. Am onoare să vă salut.
- Să trăieşti.
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 71 -73

t

33
1919 mai <20> <?>. Convorbire între maiorul Drouhet şeful Biroului Informaţii şi probabil
generalul Panaitescu în problema schimbului de ostatici.

Lipsă în text
Lipsă în text
' Lipsă în text
4
Lipsă în text
5
Lipsă în text
6
Lipsă în text
7
Lipsă în text
8
Lipsă în text
1

2
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Viorel

Ciubotă

Aici maior Drouhet. D-l.g<ene>ral Mărdărescu mi-a spus să vin [... ] 1 mai târziu cu
această chestiune şi o să vă deie răspunsul. voi avea grijă. În chestiunea lui Bela Kuhn
d<umea>v<oastră> aveţi deja vreo informaţie?
Roza Kun şi fiică-sa şi [... f să plece asemenea şi Gal Bela cu soţia şi un copil. Să
încheie proces verbal cu declaraţiile lor. Acum te rog să ai grijă să [... jl mele la Predeal, cât
dacă- nu plec cu trenul de [... ]4 nu mai am alt tren.
- Dar celălalt cumnat a lui Kuhn?
- Nu am primit rezultatul şi vă rog chiar să luaţi dispoziţiuni în acest sens de
urgenţă, pentru ca şi cei care refuză şi dau declaraţii să fie transportaţi odată cu tatăl lui
Kuhn în faţa delegaţilor [... ]5 da dar după ordinul d<umnea>voastră no. 6275 nu trebuie

[... ]6.
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 74
34

1919 mai 21, <?>. Comandamentul zonei de supraveghere informează Comandamentul
Trupelor din Transilvania despre stadiul expedierii membrilor familiei lui Bela Kun la
Comandamentul Grupului de Nord, în vederea schimbului cu ostaticii români deţinuţi de
bolşevicii maghiari.
Urg<ent>
Coman<amentului> Trupelor Trans <ilvania> Sibiu
Zona de supraveghere 226/21.05.1919 ora 18.40
La no. 6275 raportez că şeful siguranţei de stat Cluj a plecat cu automobilul la
Nimigea ungurească pentru a aduce pe Roza Kun şi fiica sa Irena la Cluj şi de acolo să le
transporte cu trenul la Comand<amentul> Grupului de Nord. Sosirea şi plecarea lor din
Cluj vom raporta ulterior. Gal! Bela pleacă astă seară la Comand <amentul> Grupului de
Nord Îară soţie, fiind bolnavă, are certificat medical. Gal! Artur cu soţia a plecat astăzi la
ora 16 la Gr<upul> de Nord. Kun Moritz a fost trimis de lagărul Făgăraş la
Comand<amentul> Grupului de Nord.

Comand <amentui> zonei de supraveghere Transilvania
Colonel Marinescu
No. 1393

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 66.
35

1 Lipsă

in text
in text
3
Lipsă in text
4
Lipsă in text
5 Lipsă in text
6
Lipsă in text

2

Lipsă

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

395

Documente inedite privind schimbul de oststici de la Tisza}Ured

1919 mai 21, <Debreţin>. Grupul de Nord informează Comandamentul Trupelor din
Transilvania despre ordinul dat Diviziei 16 ca să comunice delegaţilor unguri prezenţi la
schimbul de ostatici că Gall Bela, farmacist, cumnat a lui Bela Kun, nu dorea să plece din
Transilvania.
Gr<upul> de Nord către C<omandamen>t<ul>
t <upelor> <din> Tr<ansilvania> Bir<oul> inf<ormaţii>
Urgent
Am onoare a inainta in copie raportul companiei de jandarmi Aiud no.645 din
21.05.1919. S-a dat ordin Diviziei 16 să comunice cele raportate delegatului ungur la Tisza
cu ocazia schimbului de ostatici ce se va face la 22.05.1919 dacă până atunci nu va sosi
declaraţia in scris. Totdeodată am onoarea a raporta că tatăl lui Bela Kuhn n-a sosit cu
trenul curier de azi aşa că nu o să putem face mâine schimbul de prizonieri.
D<in> O<rdin>
stat major
Lt. c<olone>l Negulescu

Şef de

no.1193-21.05.
Copie:
Urgent comand<amentul> Gr<upului> nord Debreţin. Tr <ansmis> Nagyenyed 1 635-5421-9- Conform telegramei no.6275 Comandament<ului> trupelor Transilvaniei d-1 Gall
farmacist in Maros Ujvar cumnatul lui Kuhn Bela declară că nu voieşte a merge la
Budapesta fiindcă aici se află foarte bine şi nici odată nu a fost vătămat.
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 64

36
1919 mai 21, <?>. Maiorul Drouhet comunică Grupului de Nord copia telegramei 1393 a
Comandamentului zonei de supraveghere.
Extra urgent
a se inmâna imediat
Grupul de nord

La No. 1215
Am onoare a vă transmite copie după telegrama No. 1393 a Comand<amentului>
zonei de supraveghere.
Probabil până in dimineaţa de 22 toţi cei arătaţi in ea să fie la Debreţin.
Copie ....
No 8299
din 21 mai 919
1

2

D<in> O<rdin>
Şef Bir <oul> informaţii

Azi Aiud.
Azi Ocna Mureşului.
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Ciubotă

Maior Drouhet
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 63.

37
1919 mai 21, <Debreţin>. Comandamentul Grupului de Nord informează Comandamentul
Trupelor din Transilvania că membrii familiei lui Kun Bela n-au ajuns încă la Debreţin,
astfel că schimbul de ostatici prevăzut pentru data de 22 mai trebuie amânat cu o zi.
Extra urgent
C<omandamentul> Gr<upului> nord către
C<oman>d<amen>t<ul> Tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
Extraurgent am onoare a raporta că tatăl lui Kuhn Bela şi ceilalţi membri ai
familiei lui n-au sosit până acum 21.05 ora 20.30 Ia Debreţin pentru a se face schimbul de
ostatici mâine 22/5 ora 9. S-a intervenit pe lângă trupele inamice din sectorul Tisza Fuered 1
pentru o amânare de 48 ore. Nu s-a primit încă răspunsul. Rog daţi ordin ca ostaticii unguri
hotărâţi pentru schimb să fie trimişi de urgenţă la Debreţin.
D<in> O<rdin>
st<at> major
Lt. col. Negulescu

Şef de

no.l215/21.05 20/45

Arh. M.Ap. N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 65.

38
1919 mai 22, <?>. Maiorul Drouhet informează pe generalul Panaitescu despre stadiul
sosirii Ia Debreţin a rudelor lui Bela Kun în vederea schimbării cu ostaticii români.
Tr<ansmite> C<oman>d<amen>t<u>l tr<upelor> <din> Tr<ansilvania> către
Grupul de Sud pentru general Panaitescu
Am onoare a raporta că Divizia 16 comunică că mama d-lui Maniu a sosit la Tisza
Fured 2 . Ostaticii noştri n-au ajuns la Debretzin 3• Cei 2 cumnaţi ai lui Kuhn Bela trebuiau să
fi sosit azi 22 mai ora 14 la Debretzin. Tatăl lui Kuhn Bela, mama şi sora lui sunt deja Ia
Cluj şi pleacă cu un tren special al unui domn ministru. Astă noapte vor fi la Debretzin. Am
comunicat acelaşi lucru şi Grupului de Nord pentru a lua înţelegere ca schimbul să se
execute mâine.
Şeful Biroului informaţii
Maior Drouhet

no.6415 din
22/5/1919
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 80.

1

Corect Tiszaftired.
Corect Tiszaftired.
1
Corect Debrecen.
2
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1919 mai 22, <Cluj>. Colonelul Maxim comunică Grupului de Nord
lui Kun Bela vor ajunge în cursul zilei la Debreţin.

că

397

membrii familiei

Hugues F<oarte> urgent
Grupul de Nord
Cei 2

curnnaţi

a<i> lui Kuhn Bella vor sosi cu trenul probabil la ora 14 la

Debreţin.

Vor fi

Kuhn Moric cu soţia
în Debreţin.

şi

fiica lor Irena

pleacă

azi din Cluj la ora 12 cu tren special.

astă seară

D<in> O<rdin>
Colonel Maxim

No.6397 22/05.919

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 62

40
1919 mai 22, <?>. Şeful Biroului informaţiilor, maiorul Drouhet
înştiinţează Grupul de
Nord că schimbul ostaticilor nu putea avea loc decât în ziua de 23 mai deoarece familia lui
Bela Kun încă nu sosise la Debreţin.
Extra urgent
Grnpul de Nord
Divizia 16 raportează cu no.1200 că mama d-lui Maniu a sosit la Tisza Fured'.
Divizia 16 despre întârzierea ostaticilor care trebuie să sosească până
astăseară la Debreţin.

Rog

înştiinţaţi

No.6417 din 22.05.919
Zona de supraveghere raportează că cei 2 cumnaţi ai lui Kuhn Bella au trecut deja
la Debreţin şi urmează a sosi azi 22 ora 14, că tatăl, mama şi sora a lui Kuhn Bella pleacă
urgent azi 22 mai după amiază spre Debreţin. Ei sunt deja în Cluj. Rog luaţi măsuri ca
schimbul să se facă mâine 23 mai ţinând în acelaşi timp şi comandamentul <la curent> cu
această chestiune.
Şeful

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 67.
41

1

Corect Tiszaftired.
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1919 mai 22 <?>.Grupul de Sud comunică generalului Panaitescu că mama lui Iuliu Maniu
a ajuns la Tizsafiired, dar încă nu au sosit la Debreţin membrii familiei lui Bela Kun.

Grupul de Sud
Pentru d-1 general Panaitescu
Am onoare a raporta

că

Divizia 16

comunică că

mama d-lui Maniu a sosit la Tisza

Ostaticii noştri n-au putut ajunge la Debreţin. Cei 2 cumnaţi ai lui Kuhn Bela
trebuie să fi sosit azi 22 mai ora 14 la Debreţin. Tatăl lui Kuhn Bella, mama şi sora lui sunt
deja în Cluj şi pleacă azi cu un tren special al unui domn ministru. Astă noapte vor fi în
Debreţin.

Am comunicat acelaşi lucru
schimbul să se execute mâine.

şi

Grupului de Nord pentru a lua

înţelegere

ca

Şeful Biroului Informaţii
Maior Drouhet

No.6415
din 22.05.1919

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 68.
42
1919 mai 22, <Debreţin>. Divizia 16 comunică Comandamentului Trupelor din
Transilvania că mama lui Iuliu Maniu aşteaptă la Tiszafiired ca să fie schimbată cu familia
lui Bela Kun.
F <o arte> urgent
Comand<amentului> tr <upelor> <din >
Tr <ansilvania> Div <izia> 16

se

află

Mama d-lui Maniu aşteaptă în Tisza Fuered2 schimbul, rog imediat răspuns unde
familia lui Kuhn Bela.

Nr.l200

D<in> O<rdin>
st<at> major
Lt. col. Pheleps

Şef de

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 69.
43
1919 mai 23, <?>. Colonelul Maxim îl informează pe generalul Panaitescu despre
conţinutul telegramei Grupului de Nord, relativ la schimbul de ostatici din ziua de 23 mai.
C<oman>d<amen>t<ul> tr<upelor> <din> Tr<ansilvania>
Grup Sud' pentru dl. general Panaitescu

1

2

Corect Tiszafiired.
Corect Tuszaflired.
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Am onoare a înainta în copie telegrama Grupului de Nord no.l286 spre

399
ştiinţă.

D<in> O<rdin>
Colonel Maxim
no.6959 23/5/919
Copie:
Grup Nord către C<omandamentul> t<rupelor> <din> T<ransilvania> Bir<oul>
inf<ormaţii>

Am onoare a raporta că tatăl, mama şi sora împreună cu ei doi cumnaţi ai lui Kuhn Bela au
sosit la Tisza Fured 1 astăzi 23/5 ora 7.30. Schimbul ostaticilor se va face Ia ora 15 deoarece
mama d-lui dr. Maniu fusese retrasă aseară Ia bkm <?> înapoi aşa ca astăzi la ora 9 care era
hotărâtă pentru schimb nu s-a putut face schimbul. Comuniştii şi-au cerut scuze. S-a dat
ordin ca cei din familia lui Kuhn Bela care nu voiesc să treacă Tisa să fie duşi pe malul
drept al Tisei ca acolo să dea declaraţie scrisă chiar în faţa delegatului ungur.
D<in> O<rdin>
no.1286
Şef stat major
Lt. col. Negulescu
<Adnotare>
919 V. 23
Nu, declaraţiile vor fi făcute pe stânga Tisei, în faţa delegatului ungur, în dublu exemplar şi
anume: unul pentru delegatul ungur şi altul p<entru> C<oman>d<amentul> armatei.
s.s. indescifrabil

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 82

44
1919 mai 23, <Debreţin>. Grupul de Nord informează Comandamentul Trupelor din
Transilvania că rudele lui Bela Kun au sosit la Tiszafiired în vederea efectuării schimbului
cu ostaticii români.
Grup<ul> <de> Nord către C<omandamentul> tr<upelor>
Tr <ansilvania> Bir<oul> inf<ormaţii>
Am onoare a raporta că tatăl, mama, sora şi cei doi cumnaţi ai lui Kuhn Bela au
sosit la Tisza Fured astăzi 23/5 ora 7.30. Schimbul ostaticilor se va face Ia ora 15 deoarece
mama d-lui dr. Maniu fusese retrasă aseară la bkm (?) înapoi astfel că astăzi la ora 9 care
era hotărâtă pentru schimb nu s-a putut face schimbul, comuniştii şi-au cerut scuze. S-a dat
ordin ca cei din familia lui Kuhn Bela care nu voiesc să treacă peste Tisa să fie duşi pe
malul drept al Tisei ca acolo să dea declaraţie scrisă chiar în faţa deie gatului ungur.
D<in> O<rdin>
Şef de stat major
Lt.
col.
At.
Negulescu

1
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Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 3511919, f. 77.
45
1919 24 mai, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania trimite generalului
Panaitescu copia telegramei 1309 a Grupului de Nord.
Tr<ansmis> C<oman>d<amen>t<ul> Tr<ueplor> <din> Tr<ansilvania> către
Divizia 1 Vânători. Pentru dl. g<ene>ral Panaitescu
Am onoare a transmite copie a telegramei no. 1309 a Grupului de Nord.
D<in> O<rdin>
Col<onel> Maxim
no.6563, 24/5/1919 copie
<Urmează copia documetului nr. 39>
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 35/1919, f. 81

46
1919 mai 24 <?>. Colonelul Maxim îi trimite generalului Panaitescu aflat al Divizia I
Vânători copia telegramei nr. 1309 a Grupului de Nord.
Divizia 1 Vân<ători>
pentru dl. general Panaitescu
Am onoare a transmite copie

după

telegrama no.1309 a Grupului de Nord.
D<in> O<rdin>
Colonel Maxim

Nr. 6563
24/5/919
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 75

47
1919 mai 24 <?>. Divizia 1 vânători trimite Comandamentului Trupelor din Transilvania,
copia telegramei nr. 1309 a Grupului de Nord referitoare la schimbul de ostatici desfăşurat
la Tiszafiired.
Divizia 1 Vân<ători> pentru d-1 General Panaitescu
Am onoare a transmite copie după telegrama no.l309 a Grupului de Nord .
No.6563
24.05.919

D<in> O<rdin
Colonel(?)

C<oman>d<a>m<en>t<ul> Gr<upului> N<ord> către
C<oman>d <a>m<en>t<ul> t<rupelor> T<ransilvania>
Bir<oul> inf<or>m <aţii>
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Am onoarea a raporta că astăzi 23.5.919 ora 15 s-a făcut schimbul ostaticilor la
Tisza Fured 1 • Au fost primiţi de către sublt.Savu delegatul Div<iziei> 16, familia d-lui dr.
Maniu şi încă vreo 70 ostatici români şi unguri. Familia lui Kuhn Bela a fost predată
trupelor maghiare.
D<in> O<rdin>
Şef de st<at> major
Lt. col. Negulescu
Şefbir<ou> inf<or>m<aţii>

Maior Focşăneanu
ora 6/5 24/5 1919

nr.1309
23/5. 919
<Sus adnotare>:
Inf. a se comunica D-1 General Panaitescu
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 76

48
1919 iunie 24, <Sibiu>. Comandamentul Trupelor din Transilvania in formează Marele
Cartier General Român despre felul cum a decurs schimbul de ostatici Ia Tisa.

Marele Cartier General
nr.7877
24/6/1919

Am onoare a inainta alaturata corespondenţă din care se vede modul cum s-a fltcut
predarea ostatici lor schimbaţi între noi şi guvernul comunist maghiar.
Din această corespondenţă se vede că atât Kun Sandor fratele lui Bela Kuhn cu
familia cât şi Gal Arthur, cumnatul lui Bela Kuhn cu familia, dezaprobă politica fratelui şi
cumnatului lor şi declară că nu vor să meargă la Budapesta.
Din raportul ofiţerului care a executat predarea se vede că îndeosebi Gal Arthur a
refuzat să meargă la Budapesta declarând şi verbal ungurilor că nu vrea să treacă Tisa, însă
că aceştia I-au luat cu forţa.
D<in> O<rdin>
Şeful de Stat Major
General Panaitescu
Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos. 3511919, f. 83.
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1919 iunie 24, <Debreţin>. Grupul de Nord comunică Comandamentului Trupelor din
Transilvania că deşi Găl Artur, cumnatul lui Bela Kun a declarat că nu doreşte să meargă la
Budapesta, el a fost dus cu forţa de către bolşevicii unguri.
Comand<amentul> Trupelor din Trans<ilvania>
Biroul informaţiilor
Am onoare a înainta alăturata corespondenţă privitoare pe Găl Arthur, cumnatul
lui Kuhn Bela, care deşi dăduse declaraţie că nu voieşte să meargă Ia Budapesta, totuşi a
fost luat cu forţa de bolşevici, rugându-vă să binevoiţi a dispune.

No.7877
24.6.919

D<in> O<rdin>
Stat major
Lt. col. Negulescu

Şef de

Arh. M.Ap.N., fond 1696, C.T.T., dos 35/1919, f. 84.

Unpublished Documents Concerning Hostages Exchange from Tiszafiired
in 1919, May 23
(Summary)
A less known episode concerning the historiography of 1919 is revealed by 49
documents (/rom among 43 unpublished), that is hostages exchange between Romanian
army and Hungarian communis! army, in May 23, 1919.
The exchange took place in Tiszafored, a locality situated near Tisa river and it
had as protagonists, membres offirst rank families from Transylvania and Hungary of that
time: Iuliu Maniu, the president of the Directing Council and Kun Bela, leader of
Hungarian communis! government.
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Lucian Cucuiet
Naţional-ţărănismul ca sistem de idei social-politice s-a conturat în urma fuzionării
în anul 1926 a Partidului Ţărănesc din Vechiul Regat cu Partidul Naţional Român din
Transilvania. Teoria"statutul ţărănesc" ca doctrină oficială cuprindea ideea agrariană a
prima tu lui agriculturii şi pe cea a unei guvernări democratice a ţărănimii 1• Între
personalităţile politice importante ale naţional-ţărănismului s-au remarcat: Constantin Stere,
Virgil Madgearu, Ion Mihalache, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voievod, George G.
Mironescu, Armand Călinescu, Petre Andrei, Dimitrie Gusti, Constantin Rădulescu Motru.
Inaintea alegerilor din martie 1922, ziarul "Satu Mare" scria despre Iuliu Maniu:"o
figură măreaţă a Ardealului care simbolizează cinstea, înţelepciunea şi energia, un luptător
devotat al tuturor cauzelor drepte, un judecător imaculat pus în slujba poporului şi a
adevărului, un astru strălucitor al Ardealului" 2• În acelaşi număr al ziarului se menţiona
faptul că :"în urma unui accident de automobil suferit de Iuliu Maniu, şeful Partidului
Naţional, acesta n-a mai putut fi prezent al adunarea partidului desfăşurată în sala hotelului
Dacia din Satu Mare, unde era aşteptat cu dragoste, fiindcă fiecare cuvânt al său înfierbânta
sufletele, umplea inimile de bucurie şi entuziasm" 3 • Despre Iuliu Maniu (1873-1953)
trebuie reliefat faptul că a fost unul dintre cei mai reprezentativi oameni politici ai
României.
Născut în ziua de 8 ianuarie 1873, la Şimleul Silvaniei, Iuliu Maniu a studiat
dreptul, din anul 1891, la Cluj, Budapesta şi Viena. În anul 1897 a fost cooptat membru în
Comitetul naţional al Partidului Naţional Român din Transilvania, iar în 1906 a devenit
deputat de Vinţu de Jos.
Iuliu Maniu a făcut parte din pleiada personalităţilor istorice: Gheorghe Pop de
Băseşti, Alexandru Vaida-Voievod, Stefan Ciceo Pop, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Ioan
Suciu ş.a., care au avut un rol important în înfăptuirea unirii Transilvaniei, Banatului,
Crişanei, Maramureşului şi Sătmarului cu România, despre care a afirmat că reprezintă"un
triumf al libertăţii omeneşti" 4 •
Începând cu 2 decembrie 1918 a fost ales în unanimitate preşedinte al Consiliului
Dirigent al Transilvaniei (1918-1920). Din anul 1918, an marcat de măreaţa zi de la 1
Decembrie, când a avut loc Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi până în anul 1926,
Iuliu Maniu a fost preşedinte al Partidului Naţional Român, iar între anii 1926-1933 şi
1937-1947, preşedinte al Partidului Naţional-Ţărănesc.
Iuliu Maniu a fost prim-ministru al României între : 16 noiembrie 1928-7 iunie
1930; 13 iunie-10 octombrie 1930 şi 20 octombrie 1932-14 ianuarie 1933. Când ne gândim
la Iuliu Maniu, când rememorăm momente şi aspecte din viaţa şi activitatea sa, ne gândirn
Ia faptul că "Iuliu Maniu aparţine actului de la 1 Decembrie 1918, pregătirii şi consecinţelor
imediate ale acestuia" aşa.cum consemna ziarul "Decalog" din Bucureşti~.
Consiliul Dirigent, al cărui preşedinte a fost Iuliu Maniu, a urmărit primordial
organizarea unei noi administraţii româneşti în Transilvania. La 3 decembrie 1918 s-a

Marin Nedelea,/storia Româmiei, compendiu de curente şi personalităţi politice, voi. II., Bucureşti, 1994, p.99
Salu Mare, nr.16/1922, p.l.
3
Ibidem, p.2.
4
Vasile Netea, O zi din istoria Transilvaniei, Editura "Ţara noastră", Bucureşti, 1990, p.152.
5
Decalog, nr.51/1937, p.l.
1

2

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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discutat la Alba Iulia problema preluării administraţiei locale, ordonându-se consiliilor
naţionale judeţene româneşti să instituie controlul asupra administraţiei din judeţele lor şi să
6
facă propuneri de persoane potrivite .
Numirile de prefecţi s-au făcut treptat în funcţie de locul liniei de demarcaţie
stabilită prin Convenţia de la Belgrad. Localităţile din judeţul Satu Mare nu s-au aflat sub
autoritatea directă a Consiliului Dirigent în perioada decembrie 1918-aprilie 1919,
continuând să rămână sub controlul guvernului maghiar. În regiunile sălăjene,
7
maramureşene şi bihorene situaţia administraţiei s-a schimbat din luna aprilie 1919 •
În această lună, armata română a trecut linia de demarcaţie de pe Mureş pentru a
se îndrepta spre Ti sa, eliberând judeţele din nord-vestul României.
În data de 19 aprilie 1919, "în sâmbăta mare a Paştelor primele trupe române au
trecut podul de peste Someş intrând în centrul oraşului Satu Mare, sub comanda
colonelului Ressel. La orele trei după masă a sosit la Satu Mare şi generalul Lascăr
Davidoglu, comandantul armatelor române din nord-vestul Ardealului" 8 .
În ziua de 22 aprilie 1919, Pirmăria oraşului Satu Mare a avut prima conducere
românească9 , Augustin Ferenţiu fiind încredinţat de către Consiliului Dirigent în funcţia de
primar: Au fost numiţi tribuni interimari care să răspundă şi să controleze oficiile publice
ale oraşului.
Un moment important pentru preluarea administraţiei 1-a constituit şedinţa
Consiliului Naţional Român comitatens Satu Mare, ţinută în sala mare a casei municipiului
Sa tu Mare în ziua de 26 aprilie 1919.
Din procesul verbal 10 al acestei şedinţe rezultă că la punctul IV s-a discutat despre
cele trei propuneri făcute pentru funcţia de prefect român al judeţului Satu Mare:
!.Alexandru Racoţi Filip , 2. Teodor Mihali şi 3. Teofil Dragoş, propuneri prezentate
forului competent, Consiliul Dirigent.
Legat de acest act istoric se înscrie prima vizită a lui Iuliu Maniu, preşedinte al
Consiliului Dirigent, în judeţul Satu Mare, în zilele de 26 şi 27 aprilie 1919, când s-a aflat
la Satu Mare şi Carei.
În zilele de 26-27 aprilie 1919, delagaţiile Tribunalului, Camerei Avocaţiale,
oraşului , Poştei şi Telegrafului, Episcopiei catolice şi Consiliului Naţional Român au jurat
credinţă statului român. În data de 27 aprilie, Iuliu Maniu împreună cu prefectul Alexandru
Racoţi s-au dus la Carei, unde au preluat prefectura judeţului ai cărei funcţionari în total
fiind 135 şi toţi maghiari , în marea lor majoritate şi-au oferit serviciile statului român 11 •
Respectându-se procedura de preluare a prefecturii şi a puterii publice, în prezenţa
preşedintelui Consiliului Dirigent, la 19 mai 1919, Alexandru Racoţi a comunicat prin două
circulare că a fost investit'prefect al judeţului Satu Mare de către Consiliul Dirigent până la
reorganizarea administraţiei, care s-a prelungit până în noiembrie 1919. Prin urmare, la 9
noiembrie 1919 se poate socoti data încheierii procesului de reorganizare administrativă,
când comunele româneşti din fostul judeţ Ugocea au fost integrate în judeţul Satu Mare,
formând o plasă cu reşedinţa la Halmeu.

• Gheorghe Iancu. Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional român (1918-1920), Editura
Dacia, Cluj-Napoca. 1985, p.92.
7
ibidem, p.130.
' În serviciul patriei 1933-1937. Dare de seamd asupra realizarilor înfdplllite în judeţul Salii MareM Salu Mare,
1938, p.28.
9
Ibidem, p.29.
10
Arhivele Naţionale Satu Mare,Jond Prefectura Judeţului Satu Mare, dos.nr.4/1918, f.7-14.
11
Patria, 1 mai 1919, p.3.
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Al doilea moment mai puţin cunoscut al prezenţei lui Iuliu Maniu în părţile
este legat de vizita regelui Ferdinand şi a reginei Maria, în ziua de 25 mai 1919,
la Carei şi în data de 26 mai 1919, la Baia Mare 12 .
Un alt moment apreciat în presa vremii 1-a constituit participarea lui Iuliu Maniu,
în data de 4 octombrie 1936, la Satu Mare, la Congresul Partidului Naţional - Ţărănesc
judeţean 13 , desfăşurat şi în prezenţa lui Ion Mihalache.
Iuliu Maniu a fost şi o constantă prezenţă spirituală în conştiinţa sătmărenilor.
Ziarul "Gazeta" 14 consemna faptul că la Congresul de plasă Satu Mare al P.N.Ţ., la care au
luat parte Andrei Doboşi, Ştefan Anderco, Gavril Barbu!, Titu Demian, acesta din urmă
caracteriza personalitatea lui Iuliu Maniu "înţeleptul şi luceafărul".
În ziua de 13 februarie 1924, într-un articol închinat lui Wilson, scris de către Iuliu
Maniu şi publicat în ziarul "Satu Mare", se reliefa:"marele principiu al liberei determinări a
popoarelor a dat acestora raze de nădejde ducând la triumf dorul de libertate şi unire a
neamurilor despărţite printr-un vitreg destin şi hotare meşteşugite" 15 •
Aceste consideraţii urmăresc să se înscrie omagiului de a ne cinsti cele mai
remarcabile personalităţi istorice, politice, culturale din care a făcut parte şi Iuliu Maniu,
trecut în nefiinţă în 5 februarie 1953, în închisoarea de la Sighetul Mannaţiei.
Dezvelirea bustului "Iuliu Maniu", realizat de către sculptorul Radu Ciobanu,
amplasat în Piaţa Libertăţii din municipiul Satu Mare, în ziua de 27 noiembrie 1993,
precum şi acordarea numelui Liceul "Iuliu Maniu" din 24 aprilie 1997, fostului Grup Şcolar
de Construcţii Maşini din municipiul Carei, ce funcţionează în clădirea vechii Prefecturi a
judeţului Satu Mare, unde a fost primit Iuliu Maniu, în 27 aprilie 1919 şi amplasarea unei
plăci comemorative cu efigia lui Iuliu Maniu au reprezentat manifestări de trecere în
eternitate a numelui şi memoriei lui Iuliu Maniu.
sătmărene

12

Romul Boilă, Consiliul Dirigenl, in "Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-1928", vol.J, Cultura
1929, p.lOI.
13
În serviciul patriei .. , p.72
14
Gazeta, 21 aprilie 1936, p.l.
15
Sa tu Mare, 13 februarie 1924, p.l.
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Token About Iuliu Maniu's Passing (1873-1953) in Satu Mare Region
(Summary)
Iuliu Maniu was one of the grea test politica/ personality from Romania.
Since 1918, December 2 he was the chairman of the Directing Council of
Transylvania(1918-1920). Since 1918, year marked by the grandiose day ofDecember 1-st,
when it took place the National Assembly from Alba Iulia and until 1926, iuliu Maniu was
chainnan of the National Romanian Party, and between 1926-1933 and 1937-1947
chainnan ofthe National Peasant Party.
Iuliu Maniu visited Salu Mare and Carei in 1919, April 26-27, when local
authorities pledged loyalty to the Romanian state. Also, in 1919, May 25, he was in Carei
town, with the occasion of king Ferdinand and Queen Maria's visit and, in 1936, October
4. to County Congress ofNational Peasant Party, in Satu Mare town.
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Figuri ilustre sătmărene (IV)
Dr.OCTAVIAN ARDELEAN
(1899-1974)
Claudiu

Porombăcean

Ani de-a rândul elita românească din zona Sătmarului a rămas în uitare, fie din
motive politice dar şi din oarecare indiferenţă istorică. Dacă în perioada interbelică judeţele
învecinate şi-au trecut la loc de cinste personalităţile 1 , · Sătmarul nu s-a, bucurat de o
asemenea atenţie. Cu mici excepţii(Vasile Lucaciu, Aurel Popp) personalităţile româneşti
din acest judeţ( deloc puţine) nu au fost prezentate cititorilor decât, poate, Ia nivelul unor
spontane articole de presă. Lăudabilă este totuşi apariţia unei lucrări în limba maghiară în
perioada interbelică ce face o sinteză a personalităţilor maghiare marcante din zona
Ardealului, incluzând chiar şi nwne româneşti, printre care şi sătmăreni2 •
Din aceste motive şi nu numai, în urmă cu doi-trei ani s-a lansat acest ciclu de
studii intitulat"Figuri ilustre sătmărene" care astăzi a ajuns Ia numărul IV şi care sperăm să
continue cât mai mult şi de ce nu, în scurt timp să fie completat cu o carte dedicată acestor
mari nume care au făcut atâta cinste Sătmarului de altă dată.
De această dată ne-am decis să prezentăm în paginile acestei prestigioase reviste
pe OCTAVIAN ARDELEAN, cu atât mai mult cu cât în anul 1999 aniversăm o sută de ani
de la naşterea sa.
Una din cele mai reprezentative personalităţi ale vieţii medicale şi politice
sătmărene, dr. Octavian Ardelean s-a născut la 24 septembrie 1899 în localitatea Negreşti,
judeţul Satu Mare şi este fiul lui Demetriu Ardelean şi Maria Kocsis 3 • A absolvit liceul şi
examenul de bacalaureat la Seghedin, urmând Facultatea de medicină la Budapesta,
Bucureşti şi Clu/ şi un stadiu de studii şi practică medicală la Paris, Londra şi în Suedia,
pentru specializare în radiografie 5 . Începând cu anul 1922 va practica medicina în Satu
Mare, devenind medic al Spitalului orăşenesc, apoi medic primar, şeful secţiei de radiologie
şi chiar director al acestui spital.
În ceea ce priveşte activitatea politică, Octavian Ardelean a făcut parte din Partidul
Naţional Liberal filiala Satu Mare (primul partid liberal din Transilvania, înfiinţat în anul
1919), fiind unul dintre liderii locali şi un reprezentant de marcă al acestuia. A făcut parte
din delegaţia permanentă a PNL organizaţia judeţului Satu Mare, în anul 1928 a fost ales
secretar general al organizaţiei locale6, pentru ca la Congresul partidului din 30 mai 1935 să
devină secretar general al PNL, atât la nivel judeţean cât şi la municipiu7 .
Perioada de apogeu a carierei sale politice este marcată de numirea sa în funcţia de
prefect al judeţului Satu Mare în intervalul 20 aprilie 1935 - 29 decembrie 193~. Este o
pe larg Ioan Ardelean Senior, Oameni din Sala}, Zalău 1938
Teodor Neş, Oameni din Bihor 1848-1918~ Oradea 1936
idem, A doua carte despre oameni din Bihor, Oradea 1979
2 Erdely Monografia (Monografia Ardealului), sub redacţia lui Vărady Aladar şi Berey Geza, Ed.Gloria, Satu
Mare, fa. pe larg
'Arhivele Naţionale Sa tu Mare (in continuare ANSM}, Colecţia de registre parohia le de stare civila, reg.nn.l OIl,
f125, poz.81.
'Erdely Monografia, p.60 1
5
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetare, Ed.Cugetarea, Georgescu Delafras, 1940, p.46.
6
"Gazeta Sătmarului", nr.l/1 O oct.l928.
7 Tankoczi Gyula, Sa tu Mare Varos Kepeş TUkre (Oglinda oraşului Satu Mare). Satu Mare, fa., p.l41
8 În serviciul patriei, Prefectura Satu Mare, 1937, p.91
1 Vezi
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perioadă de maximă dezvoltare a judeţului Satu Mare, cu realizări de excepţie în toate
domeniile vieţii social- economice, politice, administrative şi culturale. Se construiesc
edificii de marcă pentru acest judeţ (Palatul Prefecturii - actualul Muzeu Judeţean, Biserica
Greco-catolică şi cea ortodoxă din oraşul Satu Mare, Aeroportul Satu Mare, Statuia lui
Vasile Lucaciu, Spitalul din Negreşti ş.a.)9 , ele dăinuind şi astăzi, fiind considerate, pe
bună dreptate, poate cele mai reprezentative împliniri de pe meleagurile sătmărene. De
altfel, întreaga activitate a Prefecturii Satu Mare în perioada 1934 -1937 este prezentată
(spre bucuria istoricilor) în lucrarea "În serviciul patriei", o adevărată dare de seamă în faţa
istoriei, scrisă din iniţiativa prefectului Octavian Ardelean.
Trebuie adăugat faptul că Octavian Ardelean a făcut parte din conducerea mai
multor instituţii sociale şi culturale, a publicat o serie de studii în reviste de specialitate, iar
pentru meritele sale deosebite a fost distins cu mai multe ordine şi decoraţii: "Coroana
României" în grad de ofiţer, "Meritul Sanitar" clasa 110 , Marele Ordin Cehoslovac "Leul
Alb" în garad de comandor 11 ş.a.
Vicisitudinile istorice ale anului 1940 îl obligă la refugiu, ajungând în cele din
urmă la Ploieşti, unde se va şi stabili. Evenimentele petrecute după 1944 îl fac să înţeleagă
că întoarcerea la satu Mare nu mai are nici un rost, mai ales că noile autorităţi comuniste iau confiscat averea şi imobilul deţinit pe strada Gheorghe Doja nr. 9 12 • Aşadar, Octavian
Ardelean decide să rămână la Ploieşti (unde se va şi căsători) până la trecerea în nefiinţă,
survenită la 30 mai 1974, la venerabila vârstă de 75 de ani.
Pentru ceea ce a făcut atât în plan politic, medical cât şi administrativ şi pentru
marile realizări pe care le-a lăsat posterităţi, admirate şi astăzi, numele lui Octavian
Ardelean va rămâne o permanenţă în istoria Sătmarului şi a PNL.

9

ANSM,Jond Prefectura
Satu Mare, dos.nr.SS/1940, f.25-63.
10
Erdely Monografia, p.601
11
In serviciul patriei, p.273.
12
ANSM,fond Primaria municipiului Satu Mare, dos.nr.?/1950, f.S.
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Great Personalities from Satu Mare (IV)
Dr. Octavian Ardelean (1899-1974)
(Summary)
Born in September 24, 1899 in Negreşti, the county of Satu Mare, dr. Octavian
Ardelean has graduated medicine in Budapest, Bucharest and Cluj. He got specialised in
radiography in Paris, London and Sweden. He practises medicine at the hospital in Satu
Mare as a chief doctor.
On the politicallevel, he was one ofthe leaders ofthe Liberal Party in Satu Mare
and he was the prefect ofthe county between April 1935- December 1937, period in which
the Satu Mare county knows the greatest development in its whole history.
He died in Ploieşti on the 1974, May 30.
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(1899-1974)
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O personalitate sătmăreană a perioadei interbelice:
Jakabffy Elemer- Activitate politică şi culturală
Szocs Peter Levente
Introducere

Cariera şi opera unei personalităţi atât de complexe şi multilaterale, ca Jakabffy
Elemer, este foarte greu de prezentat în cadrul unei singure lucrări de asemenea proporţii.
Anumite aspecte ale activităţii lui ar merita o cercetare mai amplă a cărei rezultate, probabil
ar depăşi mărimea unui volum. Limitele biografice ale acestui om de cultură, politician,
redactor de reviste, personalitate publică, expert în problemele minorităţilor pe plan
european, se încadrează între 1881-1963, acoperind în timp Monarhia Austro-Ungară,
România interbelică, Ungaria hortistă şi România comunistă. Schimbările zbuciurnate şi
transformările majore intervenite în spaţiul Sud-Est European, în acest interval, marchează
profund personalitatea, cariera şi viaţa lui Jakabffy Elemer. Biografia lui este într-un fel
oglinda acestor mutaţii sociale, economice şi politice.
Ce îndeamnă cercetătorul de azi, în afara complexităţii şi bogăţiei acestei vieţi, la
o investigare specială? Desigur o carieră remarcabilă şi interesantă, reprezintă o temă
abordată cu predilecţie, dar în cazul nostru avem de a face cu posibilitatea de a găsi
răspunsuri la întrebări legate de viaţa politică interbelică, activitatea internă şi externă a
Partidului Naţional Maghiar şi cultura minoritară din Transilvania în perioada respectivă.
Jakabffy Elemer este un personaj care marchează puternic toate aceste probleme. Astfel,
elucidând realităţile legate de viaţa lui, obţinem răspunsuri şi la întrebările schiţate mai sus.
În cazul lui Jakabffy Elemer avem de a face cu o situaţie norocoasă, adică cu un
fenomen destul de rar. Fiind jurist de profesie şi având în sânge preocuparea faţă de
păstrarea memoriei faptelor şi evenimentelor, a scris cu o pacienţă extraordinară un jurnal
destinat în primul rând familiei şi urmaşilor'. Acest jurnal în ciuda atâtor schimbări şi
peripeţii s-a păstrat în proprietatea familiei, reprzentând un izvor de nepreţuit pentru
cercetătorii acestui domeniu.
Jurnalul a fost scris în limba maghiară şi este împărţit în fascicole. Metoda de
redactare am putut-o reconstitui din relatările fiului său. Jakabffy Elemer a notat cu mâna,
într-un caiet, evenimentele de zi cu zi. Asemenea caiete s-au păstrat până astăzi, numai că
numărul lor este foarte redus şi informaţia transmisă face referire, în majoritatea cazurilor,
la perioada de după cel de-al II-lea război mondial. Pentru o perioadă de trei-patru ani,
caietele au fost adunate şi însemnările cuprinse în ele au fost redactate în fascicole bătute la
maşină şi legate într-o formă bibliofilă. Jakabffy Elemer a urmărit mai multe criterii de
redactare. În primul rând a grupat informaţiile potrivit naturii lor, astfel a creat o serie de
fascicole care fac referiri exclusiv la evenimentele familiare; o altă categorie de fascicole
tratează activitatea politică, pentru ca în cea de a treia colecţie să se facă referiri la
activitatea conferinţei minorităţilor de pe lângă Societatea Naţiunilor. În cadrul acestor serii
de fascicole tematice evenimentele sunt ordonate cronologic.
Astfel, memoriile au mai multe fascicole, dar numărul exact al acestora nu l-am
putut stabili, în primul rând datorită pierderii parţiale a acestora în timp. Odată cu
instaurarea comunismului în România, Jakabffy Elemer a devenit "persona non grata" în
1
Informaţiile referitoare la păstrarea şi soarta manuscrisului, precum şi intenţiile scriitorului au fost obţinute de la
fiul lui Jakabffy Elemer, Jakabffy L6rănd, pensionar cu domiciliul în Satu Mare, căruia îi transmitem şi pe această
cale mulţumiriile noastre pentru ajutorul acordat.
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ochii noilor oficialităţi. A fost mutat cu domiciliul forţat în Satu Mare, neavând
posibilitatea de a salva nimic din bunurile mobile, aici încadrându-se şi arhiva personală,
din care făceau parte şi jurnalele. În anii "exilului" Jakabffy Elemer, retras din viaţa
publică, a încercat să reconstitue seria memoriilor pierdute şi a scris, în acest sens, un nou
şir de fascicole, completat cu evenimentele de după 1944. La o vizită a lui Jakabffy L6rănd,
fiul lui Jakabffy Elemer, în casa natală, a fost descoperit, accidental, un număr de fascicole,
în original, din memoriile redactate de tatăl său. Materialele amintite se găseau în depozitul
Cooperativei Agricole de Producţie din Zăgujeni. Astfel putem reconstitui forma iniţială a
jurnalelor.
O parte a caietelor se referă la istoria şi viaţa familiei. Primul caiet, care prezintă
un interes deosebit pentru noi, tratează activitatea lui Jakabffy Elemer înainte de 1918. Cu
activitatea politică a personajului amintit, din perioada interbelică, se ocupă trei caiete din
seria memoriilor originale, precum şi un fascicol din cele redactate după 1949. La acestea
se mai adaugă un caiet care tratează separat participarea lui la Conferinţele Minorităţilor de
la Geneva şi unul care se ocupă cu activitatea acestuia în cadrul Partidului Naţional
Maghiar.
Aceste cinci caiete constituie principala noastră sursă informativă, completată de
seria revistelor "Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară] şi Krass6 Szorenyi Lapok
[Pagini din Caraş-Severin] precum şi discursurile parlamentare din epocă. Prin valorificarea
acestor izvoare dorim să oferim o imagine generală asupra activităţii politice a lui Jakabffy
Elemer şi în acelaşi timp să completăm răspunsurile la întrebările formulate anterior. Acest
demers se impune cu atât mai mult cu cât arhiva centrală a Partidului Naţional Maghiar s-a
pierdut, fapt care ridică valoarea altor izvoare informaţionale, dedicate acestui domeniu.
De altfel, personalitatea lui Jakabffy Elemer, odată cu eliminarea lui din viaţa
politică s-a dat uitării. În istoriografia postbelică, atât română cât şi maghiară, apare tot mai
rar, şi atunci numai în calitate de redactor al revistei "Magyar Kissebseg" [Minoritatea
Maghiară]. Încercările modeste din anii 70, menite a reevalua rolul şi personalitatea sa, sunt
departe de a oferi o imagine obiectivă şi exhaustivă. Aşadar este necesară cercetarea temei
în vedrea umplerii acestui gol istoriografic.

Activitatea politică a lui Jakabffy Elemer În perioada interbelică
Familia Jakabffy este originară din sudul Banatului, obţinând statutul de nobil de
la Maria Theresa, în jurul anilor 1786, atunci când Graniţa Militară este desfiinţată şi
reorganizat comitatul Caraş ( 1779i.
Tatăl, Jakabffy Imre, este vicecomite de Caraş-Severin ·din anul 1880, iar mai
târziu comitele aceluiaşi judeţ. Este membru fidel al partidului liberal al lui Tisza lstvăn, pe
care-I reprezintă şi în parlament, devenind şi secretar de stae. Astfel, Jakabffy Elemer se
naşte într-o familie cu tradiţii politice. Coloratura conservatoare-liberală, tipică elitei
politice a Regatului Ungar din aceea vreme, precum şi atitudinea promonarhistă a tatălui,
marchează puternic personalitatea fiului, care devine adept al aceloraşi principii.
După absolvirea facultăţii de drept la Universitatea de la Budapesta, tânărul
Jakabffy Elemer îşi începe activitatea ca avocat la Lugo/. În acelaşi timp, în calitate de
Mik6 lmre, Jakab.!JY Efemer es a Magyar Kissebseg [Jakabffy Elemer şi revista "Minoritatea Maghiară"], în
Korunk, 1973, nr. 8, p. 1197.
3
Balogh Edgăr, Lugosi ărăkseg [Moştenire!!: din Lugoj], în: Mesterek es korttirsak [Maeştrii şi contemporanii],
Bukarest, 1974, p. 472.
4
Mik6, op. cit., p. 1198.

2

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

O personalitate sătmăreand interbelica Jakabffy Efemer

413

moşier în Zăgujeni, este confruntat cu problema sărăciei agricultorilor zilieri, aflaţi în slujba
marilor moşieri. În special este acută problema pensiilor de bătrâneţe şi de invaliditate.
Astfel, el, ca moşier, propune, în prima sa lucrare, apărută în 19045, chiar contrar
intereselor sale, constituirea unui fond de pensii pentru aceşti agricultori, înfiinţat prin
contribuţiile moşierilor, raportat la mărimea suprafeţelor stăpânite şi la numărul angajaţilor.
În anul 191 O devine deputat în circumscripţia Bocşa, sub culorile Partidului
Naţional al Muncii, condus de Tisza. Ca tânăr debutant face parte din gruparea promotoare
a ideologiei neoconservatoare, numită ironic de către opoziţie "puii de leu a lui Tisza".
Datorită tradiţiei familiare, Jakabffy Elemer devine, în pragul primului război
mondial, consilierul lui Tisza în problemele minorităţiilor 6 • Într - adevăr este predestinat
pentru această funcţie, cu atât mai mult cu cât mediul multietnic al Banatului i-a dat
posibilitatea de a înţelege problema celuilalt şi de a fi deschis la valqrile altor naţionalităţi.
De la tatăl său, Jakabffy Elemer moşteneşte câţiva prieteni de familie din rândul românilor.
Între aceştia se numără şi Emanuil Gojdu, predecesorul tatălui său în funcţia de comite al
Caraş-Severinului şi membrul judecătoriei supreme; deputatul Vinchentie Babeş, tatăl lui
Victor Babeş; membrii familiei Mocsonyi (Mocioni) 7 , etc. Este coleg de şcoală şi prieten pe
viaţă cu Caius Brediceanu, viitorul ministru al afacerilor transivănene în guvernul lui Tache
Ionescu, în perioada 1921-1922, cunoscându-1 foarte bine şi pe Petru Groza, pe linie

juridică8 •

În calitate de consilier pe problemele minorităţilor, asistă la tratativele duse de
Tisza cu Partidul Naţional Român în timpul primului război mondial. El redactează textul
propunerii legislative care vizează satisfacerea unei părţi din cerinţele românilor
transilvăneni. Tisza cu această iniţiativă a vrut să ajungă la un compromis între scopurile
naţionale româneşti şi opoziţia conservatoare maghiară, condusă de Apponyi Albert şi
Bethlen Istvăn9 .
În cursul războiului participă activ la dezbaterile parlamentare referitoare la
dreptul de vot. În această problemă importantă, care ţinea în febră toată viaţa politică
maghiară, implicând şi organizaţiile minorităţilor etnice, Jakabffy Elemer adoptă o direcţie
liberală, ajungând chiar în contradicţie cu Tisza, care vroia să ajungă la un compromis între
conservatori şi radicali. Jakabffy Elemer dorea ca dreptul de vot şi eligibilitatea să fie
extinse la toţi cetăţenii de peste 24 de ani, care au satisfăcut studiile obligatorii (6 clase
elementare). Participând activ în discuţiile politice, adună şi redactează discursurile
comisiei parlamentare care dezbate proiectul de lege privind alegerile parlamentare,
publicându-le într-un volum 10 •
Ultima funcţie a lui Jakabffy Elemer în Monarhia Austro-Ungară este aceea de
membru în comisia comună de politică externă, de unde demisionează în cursul
evenimentelor din octombrie 1918, întorcându-se acasă la Lugoj 11 •
Jakabffy Elemer, Mit kell tenniink e/sosorban a gazdasagi cse/edkerdes megoldasa erdekeben? [Ce trebuie să
facem in privinţa rezolvării problemei zilierilor agrari?), Budapest, 1904.
' Mik6 lmre, op. cit., p. 1201.
' Balogh Edgar, op. cit., p. 474.
' Menţiuni apar in memoriile aflate in manuscris in proprietatea familiei: Adatok csaladunk tortenetehez [Date
pentru istoria familiei noastre], (în continuare Memorii), partea XI, pp. 21-2. "Prietenia" cu Petru Groza a fost
vitală pentru familie, deoarece in două rânduri aceasta-i poate mul!umii supravie1uirea sa. Astfel, cu ocazia
reformei agrare din 1920, prin intervenţia lui Groza, atunci ministru însărcinat cu afaceri transilvănene, nu a fost
confiscată moşia; iar cu ocazia deportărilor din anii 1948-49, primul ministru Petru Groza, dă posibilitate familiei
de a se muta la Satu-Mare.
9
Textul iniliativei legislative v. în Parlamenti Nap/o [Jurnal Parlamentar), XIII, martie 1914, p. 415.
10
Mik6 Imre, op. cit., p. 1204.
"Ibidem.
5

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Peter Szocs

414

Încercând o imagine de ansamblu asupra acestui început de carieră vom sublinia
este una foarte reuşită pentru un politician de numai 37 de ani. Chiar dacă aparţine
naţiunii majoritare, Jakabffy Elemer dă dovada sensibilităţii faţă de minorităţile etnice,
politice, şi sociale. Programul oferit de el, din poziţia naţiunii majoritare, pentru rezolvarea
problemelor minorităţilor, este baza cerinţelor ce vor fi urmărite mai târziu de pe poziţii
minoritare. Moştenirea ideologică şi politică a familiei determină culoarea politică de
neoconservator-liberal, precum şi orientarea spre partidul în care îşi desfăşoară activitatea.
Tocmai acest lucru a făcut ca şi în perioada interbelică opinia lui despre guvernarea şi
politica lui Tisza, să fie mai optimistă şi mai favorabilă decât aceea a maj oritatăţii 12 •
Atitudinea faţă de minorităţi face plauzibil paralelismul dintre el şi Mocsăry Lajos,
chiar dacă Jakabffy Elemer face parte dintr-o generaţie mai tânără, întrucât baza lor
ideologică de acţiune este comună.
Marea Unire din 1 decembrie 1918 a fost urmată de o perioadă de pasivitate
politică din partea maghiarimii din România. Jakabffy Elemer petrece acest răstimp în
Lugoj sau pe moşia sa din Zăgujeni. Desfiinţează biroul de avocat şi se ocupă numai de
administrarea propriei moşii 13 •
Prima funcţie publică, şi în acelaşi timp cea mai onorantă pentru el 14 , a fost
preşedinţia consiliului laic al parohiei romano-catolice din Lugoj, pe care o îndeplineşte
până la 1933. Funcţiile laice în biserică erau foarte importante în această perioadă, deoarece
dispuneau de administrarea şcolilor susţinute de confesiunea respectivă, precum şi de
averea bisericească destul de substanţială. În această perioadă începe şi cariera jumalistică.
Asociindu-se cu Sulyok Istvăn, redactează revista Krass6 Szorenyi Lapok. [Pagini din Carş
Severin]. Articolele sale consemnează fidel evenimentele petrecute în perioada
faptul

că

interbelică 15 •

Primele mişcări politice ale minorităţii maghiare vizau constituirea unei
maghiare, care trebuia să reprezinte toate păturile şi conceptele politice ale
comunităţii maghiare. Dar divergenţele de opinii n-au făcut posibilă constituirea acestei
formaţiuni. S-au cristalizat astfel două centre de partid, unul care era mai radical şi urmărea
încorporarea politică a micilor industriaşi şi ţărani şi altul mai conservator, care dorea
continuarea tradiţiilor politice austro-ungare, menţinănd politica exclusiv în mâna elitei. S-a
format astfel Partidul Popular Maghiar şi Partidul Naţional Maghiar. Totuşi s-a impus o
unitate de acţiune, deoarece statutul minoritar a determinat ca cele două partide să aibă
programe aproape identice. Astfel, s-a ajuns la 28 decembrie 1922 la unificarea celor două
partide pentru a realiza, măcar din punct de vedere politic, proiectul Uniunii Maghiare 16 .
Jakabffy Elemer participă din primele momente, atât la organizarea filialelor
locale ale Uniunii Maghiare, cât şi la dezbaterile dintre cele două curente. Conduce în
judeţul Caraş-Severin campania electorală a Uniunii, din martie 1922. Înfrângerea suferită
la aceste alegeri îndeamnă politicienii maghiari la realizarea fuziunii celor două formaţiuni
maghiare. Jakabffy Elemer participă la şedinţa de întemeiere a Partidului Naţional Maghiar,
din 28 decembrie 1922, având un referat privind problemele legate de reforma agrară. Este
organizaţii

Balogh Edgâr, Figyelemre mltto ărăkresz [O moştenire remarcabilA], în Korunk, 1969, nr. 10., p. 1167.
Memorii, XI, pp. 3-4
14
Ibidem., p. 5.
15 v. în Krasso Szărenyi Lapok [Pagini din Caraş-Severin], 1922, nr. 88-104 şi 1923, nr. 1-36.
16
Mik6 lmre, Huszonket ev. Az erdelyi magyarstig politikai tărtenete. 1918-1940 [Douzeci şi doi de ani. Istoria
politicAa maghiarilor din Transilvania 1918-1940], Budapest, 1941, p. 40.
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al partidului şi preşedinte al Comisiei de Drepturi Minoritare,
cu supravegherea organizaţiilor de partid din Banat 17 •
O parte deosebit de interesantă a jurnalului este cea care face referiri la
desfăşurarea ceremoniilor de încoronare din 1 decembrie 1922 de la Alba Iulia. Este invitat
la ceremonie, recunoscut fiind ca o personalitate marcantă a vieţii politice de dinainte de
1918, precum şi prin influenţa sa în cadrul bisericii romano-catolice. Brătianu, prin
invitarea lui şi a numeroaselor personalităţi ale vieţii politice maghiare, dorea să
demonstreze legitimitatea încoronării, care prin participarea invitaţilor maghiari s-a şi
îndeplinit 18 .
Participă activ, în continuare, Ia activitatea Partidului Naţional Maghiar. Ca
vicepreşedinte este referentul problemei de învăţământ la convenţia extraordinară din mai
1923, desfăşurată la Târgu Mureş. Cu această ocazie participanţii au hotărât ca în cazul în
care nu era rezolvată problema învăţământului minoritar, să facă apel la Societatea
Naţiunilor. A avut loc o luptă crâncenă între orientările din partid. Aripa condusă de
Bernădy Gyorgy propunea apropierea de Partidul Liberal, aflat la guvernare. O altă grupare
a dorit alianţa cu Partidul Naţional, condus de Maniu, şi a treia, din care făcea parte şi
Jakabffy Elemer, era adepta apelării la Societatea Naţiunilor 19 •
Totuşi, ideile liberale, precum şi simţul "realpolitic", îl îndeamnă pe Jakabffy
Elemer Ia o încercare de a găsi compromisuri între viaţa politică românească şi dezideratele
naţionale maghiare. Astfel, mediază încercările de apropiere între guvernul liberal şi
Partidul Naţional Maghiar, participănd la discuţii cu subsecretarul de stat Gh. Tătărescu.
Acest fapt a stâmit numeroase controverse, atât în sânul partidului cât şi în presă,
majoritatea elitei politice maghiare neacceptând compromisuri care nu garantau drepturile
minoritare. Jakabffy Elemer a fost atacat în mai multe rânduri, dar acest fapt nu a adus
retragerea lui din viaţa publică, ci, mai mult, a dus la formarea unei grupări liberal-radicale
în cadrul Partidului Naţional Maghiar 0 •
· Aceste controverse în jurul lui Jakabffy Elemer I-au determintat pe acesta să nu
accepte candidatura Ia funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Maghiar, după moartea
lui J6sika Samuel. Datorită eşuării apropierii de Partidul Liberal, el adoptă calea apelării Ia
Societatea Naţiunilor. Astfel, în cursul lunilor ianuarie-februarie 1925, organizează şi
pregăteşte petiţia privind cauza coloniştilor expropriaţi din Banaf 1•
În august 1925 este organizată Secţia de Minorităţi şi Istorie a Partidului Naţional
Maghiar, al cărui preşedinte a fost ales Jakabffy Elemer, datorită activităţii de redactor al
revistei "Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară). Această organizaţie s-a ocupat de
evoluţia problemei "minorităţilor pe plan European, propunându-şi să aducă noi date în
vederea stabiliri politicii minoritare a partidului. În primii ani activitatea s-a mărginit numai
la strângerea datelor. Ulterior, prin această secţie, Partidul Naţional Maghiar va participa la
conferinţele minorităţilor europene pe lăngă Societatea Naţiunilor. În cursul anilor 30
Jakabffy Elemer, prin intermediul noii secţii, a organizat dezbateri şi simpozione publice
pentru popularizarea problemelor cercetate, precum şi a face cunoscut politica partidului în
domeniul dreptului minoritar22 •
ales ca

vicepreşedinte
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însărcinat

17
Memorii, XI, pp. 13-5.
"Ibidem, pp. 16-20.
19
Ibidem, XIV, p Il.
20
ibidem, pp. 8-10.
21
Ibidem, p. Il
22
Ibidem, p. 22
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În cursul anului 1926 Jakabffy El emer este ocupat cu pregătirea alegc:rilor locale şi
generale. Participă activ la încheierea unei noi convenţii cu partidul lui Averescu, pe baza
alianţei semnate la Ciucea în 1923. Astfel, pentru prima dată, reprezentarea Partidului
Naţional Maghiar în Parlament era proporţională cu ponderea populaţiei maghiare din
România21 • Jakabffy Elemer nu acceptă să candideze la nici o circumscripţie, deoarece este
încă adeptul unei apropieri de liberali, fiind implicat şi în redactarea revistei, ceea ce nu-i
permitea să fie departe de Lugoy•.
O implicare mai activă în campania electorală a adus anul 1927, atunci când
Partidul Naţional Maghiar, împreună cu Partidul German, a creat blocul electoral minoritar.
Convenţia de bază a acestui bloc prevedea, în vederea asigurării proporţionale a
reprezentării minorităţii germane, ca deputaţii maghiari, aleşi în Arad şi Târnava Mică, să
renunţe la mandat în favoarea candidatului german25 • Această problemă delicată a fost
rezolvată în judeţul Arad prin sacrificiul de sine a lui Jakabffy Elemer, care a considerat că
prestigiul său va fi un garant suficient în vederea unei reuşite electorale. Electoratul
maghiar din Arad a acceptat, cu oarecare regret, renunţarea lui Jakabffy Elemer dar a rămas
fidel Partidului Naţional Maghiar. Extremiştii maghiari şi români au lansat critici aprigi la
adresa lui, dar în acelaşi timp a fost câştigată încrederea şi preţuirea germanilor6 •
O nouă candidatură la mandatul de deputat al lui Jakabffy Elemer au adus
alegerile din 1928. Până în acest moment divergenţele între Partidul Naţional Maghiar şi
Partidul German s-au adâncit. Cea mai nevralgică a fost problema şvabilor din Sătrnar,
unde Partidul German, cu sprijinul autorităţilor locale, a promovat o puternică politică de
regermanizare. Aceste contradicţii a dus la ruperea Blocului Minoritar creat în vederea
câştigării alegerilor din 1927. Partirlul Naţional Maghiar a decis participarea la noile alegeri
cu liste proprii. Acest fapt a fost.cu atât mai mult accentuat cu cât tatonările de alianţă cu
partidul lui Maniu au eşuar 7 •
Jakabffy Elemer cu a~astă ocazie a acceptat candidatura din considerente
principiale. A crezut că participarea lui va aduce voturi suplimentare la listele partidului, în
plus participarea independentă a Partidului Naţional Maghiar în viaţa politică românească
reprezenta un ideal adoptat şi de eF8 • A fost ales ca deputat în judeţul Trei Scaune, după o
campanie deosebit de activă, plină cu mitinguri electorale. Cu această ocazie Jakabffy
Elemer a avut prilejul să ajungă în contact direct cu problemele alegătorilor de rând şi să
observe şi în practică viaţa minoritară29 •
Participarea Ia lucrările parlamentului nu a fost deosebit de intensă. În primul rând
considera că redactarea revistei, participarea la conferinţe internaţionale, precum şi
conducerea secţiei de Minorităţi şi Istorie sunt probleme mult mai importante ca
participarea în luptele cotidiene ale Camerei. Pe parcursul acestui mandat ( 1928-1931) a
redactat o singură Comunicare în privinţa coloniştilor din Banat, în schimb a fost foarte
activ la lucrările comisiilor, contribuind cu experienţa juridică şi politică, la formarea
numeroaselor proiecte 10 . Astfel a participat la pregătiriile proiectului de lege privind
reforma administraţiei locale, precum şi la dezbaterile privind ratificarea Concordatului cu
Vaticanul. Fiind o personalitate de prestigiu, de altfel credincios catolic, avea influenţă
23

Mik6 Imre, op. cit., p. 60.
Memorii, XIV, p. 28.
2
s Mik6 Imre, op. cit., p. 71.
26
Memorii, XIV, p. 34.
27
Mik6 Imre, op. cit., p. 86.
28
Memorii, XV., p 3.
29
Ibidem, p. 5.
30
Ibidem, p. 7.
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considerabilă în biserica romana-catolică. Astfel a fost exponentul nemulţumirilor acestei
biserici faţă de pierderile suferite în urma sernnării Concordatului, continuând o polemică
31
aprigă în presă cu Onisifor Ghibu •
Aceşti ani au fost deosebit de activi pentru Jakabffy Efemer. În afara participării la
lucrările parlamentului, a fost un membru activ al organizaţiei bănăţene a Partidului
Naţional Maghiar, a participat la lucrările Conferinţelor Minorităţilor din Geneva, precum
32
şi la numeroase dezbateri publice, politice şi literare • Ca membru activ al organizaţiei
privind drepturile minorităţilor naţionale de pe lângă Societatea Naţiunilor face numeroase
călătorii în mijlocul minorităţilor din România (bulgari, tătari, etc.), precum şi în rândurile
minorităţilor maghiare din alte state vecineJJ.
Alegerile din 1931 au fost necesare datorită eşecului guvernării lui Maniu şi
revenirea lui Carol al II-lea în ţară. Partidul Naţional Maghiar participă din nou Ia alegeri cu
liste independendte, neavând nici un aliatl 4 • Jakabffy Elemer a acceptat candidatura în
judeţul Satu Mare, în special din cauza şvabilor de pe aceste meleaguri. După alegera lui,
acesta a încercat medierea între organizaţiile etnice germane şi comunităţile şvabe
maghiarizate. Sprijinul guvernului Iorga acordat Partidului German, precum şi influenţa
germanilor în biserica catolică din Sătrnar, au eşuat încercările lui Jakabffy Elemer35 .
La noile alegeri din 1932, aceste probleme nu I-au putut împiedica pe Jakabffy
Efemer să candideze din nou în judeţul Satu Mare. Cu ocazia acestei campanii a condus şi o
activitate de revigorare a vieţii de partid din judeţ şi a intervenit în numeroase probleme
locale spre rezolvarea lor 6 •
Alegerile din noiembrie 1933 au diminuat considerabil numărul grupului
parlamentar al Partidului Naţional Maghiar, astfel nici Jakabffy Efemer nu a obţinut
mandat. Lipsa din Parlament a fost compensată de alegerea lui în funcţia de preşedinte al
organizaţiei teritoriale bănăţene a Partidului Naţional Maghiar37 .
Anii 1934-37 au fost relativ liniştiţi pentru Jakabffy Elemer, dar şi pentru Partidul
Naţional Maghiar. Deşi au fost mai multe nedreptăţi, atît individuale cât şi colective, Ia
adresa minorităţii maghiare, totuşi activitatea culturală, de protejare a drepturilor, a putut să
fie continuată. Revistele, chiar dacă au fost cenzurate, au apărut cu o frecvenţă stabilă şi au
fost autorizate majoritatea activităţilor organizate de Partidul Naţional Maghiar 8•
Jakabffy Efemer era preocupat în majoritatea timpului de conducerea activităţii
secţiilor partidului, al căror preşedinte a fost. Astfel, în calitatea de conducător al Secţiei de
Minorităţi şi Istorie, a participat în continuare Ia conferinţele internaţionale ale
minorităţilor. Mai mult decât atât, el a organizat în fiecare an şedinţele publice ale acestei
secţii, având un caracter de popularizare, dar oferind şi prilejul pentru numeroase dezbateri
care clarificau anumite aspecte ale drepturilor minorităţilor 9 •
În calitatea sa de preşedinte al organizaţiei teritoriale din Banat, a început o
mişcare intensă de manifestări culturale şi acţiuni de binefacere. Ca reprezentant al aripii
liberal-radicale a pledat pentru cooptarea tinerilor (cei care au terminat studiile după 1918)
în activitatea de partid şi în viaţa politică. Astfel, în acţiunile organizate de el, precum şi în
31

ibidem, p. 9.
ibidem, pp. 10-1.
33
ibidem, p 17-8.
14
Miko Jmre, op. cit., p. 101.
35
Memorii, XV., pp. 25-6.
36
ibidem, XV., p. 29.
17
Miko Jmre, op. cit., p. 122.
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ibidem, op. cit. p. 130.
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Memorii, serie nouă, p. 139.
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paginile revistei "Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară] a asigurat un loc pentru noua
40

generaţie •

În 193 7 a expirat mandatul Parlamentului ales în 1933 şi au fost ţinute noi alegeri.
Puterea Gărzii de Fier a crescut simţitor în anii 1935-1937, ceea ce demonstra o întărire a
dreptei extreme în România. În acest context liberalul Jakabffy Elemer a renunţat să mai
participe efectiv la viaţa politică, neacceptând candidatura pentru Satu Mare sau Timiş,
acolo unde vor fi promovaţi reperzentanţi ai noii generaţii. El s-a înscris pe listele din
Caraş-Severin, pentru a strânge cât mai multe voturi în favoarea partidului. Datorită
faptului că nici un partid n-a obţinut procentajul de 40 %, necesar formării unui guvern,
potrivit matematicii electorale, conducătorii listelor au obţinut mandate. Astfel şi Jakabffy
Elemer a obţinut un loc în parlament, chiar contrar voinţei sale. Imposibilitatea de a forma
un guvern a dus la dizolvarea parlamentului (18 ianuarie 1938), înainte ca acesta să fi ţinut
şedinţa de deschidere. Accentuarea extremei drepte s-a manifestat prin cochetarea lui Goga,
primul ministru desemnat, cu Garda de Fier41 •
Este extrem de valoroasă prezentarea circumstanţelor, în memoriile lui Jakabffy
Elemer, privind încheierea alianţei între Partidului Naţional Maghiar şi partidul lui Goga.
Ideea acestei alianţe a fost dată de orientarea lui Goga spre axa Berlin-Roma şi dorinţa de a
instaura un sistem similar şi în România. Goga dorea să folosească pentru acest scop
minoritatea germană, ajunsă în acel moment sub controlul mişcării naziste, cât şi
minoritatea maghiară, deoarece partidul lui abia a obţinut intrarea în parlament la alegerile
din decembrie 1937 42 . Jakabffy Elemer scrie că ideea alianţei a fost acceptată de
conducerea Partidului Naţional Maghiar numai la insistenţa lui Bărdossy, ambasadorul
Ungariei la Bucureşti. În special rezervele lui Bethlen Gyorgy erau foarte mari dar
presiunile, atât din partea guvernului maghiar cât şi român, au dus la semnarea acestei
alianţe. Imaginea partidului a fost salvată, fără pierderea prestigiului, printr-o situaţie
norocoasă. Exact la 9 februarie, preşedinţia Partidului Naţional Maghiar trebuia să accepte
noua alianţă electorală, discuţiile fiind întrerupte de instaurarea noului regim carlist43 .
Regimul autoritar, îngrădirile libertăţilor cetăţeneşti, au dus la paralizarea vieţii de
partid. Jakabffy Elemer, care şi până acum a fost adeptul liberalismului, s-a retras în munca
de redactare a revistei "Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară]. A încercat să
organizeze activitatea organizaţiei bănăţene a Partidului Naţional Maghiar într-un mod
conspirativ dar rezultatul obţinut s-a concretizat doar prin menţinerea contactului între foştii
membri activi, păstrând astfel posibilitatea de a începe din nou activitatea, odată cu
ameliorarea situaţiei44 • În majoritatea nedreptăţilor propuse (arestări, perscutări) conducerea
Partidului Naţional Maghiar, deşi neavând o recunoaştere oficială, a încercat protecţia
intereselor minoritare, folosind, de cele mai multe ori, relaţiile personale45
În iulie 1938 Jakabffy Elemer este ales ca membru al Academiei de Ştiinţe
Maghiare şi în cursul aceluiaşi an finalizează, împreună cu Păli Gyorgy, lucrarea "A
bcinsagi magyarsag husz eve Romaniaban. 1918-1938" [Istoria de 20 de ani a maghiarimii
din Banat t 6 .
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Crearea Frontului Renaşterii Naţionale a ridicat problema integrării minorităţii
maghiare în această organizaţie. Guvernul român n-a recunoscut vechea conducere a
Partidului Naţional Maghiar, care se auto-considera singura reprezentanţă legitimă a
maghiarimii din România, fiind aleasă cu ocazia Convenţiei de la Sîantu Gheorghe (4
septembrie 1937), pentru patru ani. Astfel, primele tatonări între guvern şi minoritatea
maghiară au început prin tratativele purtate cu episcopii celor trei biserci maghiare, precum
şi cu Bânffy Mikl6s şi Szăsz Pal, personaje considerate reprezentative de către Carol al IIlea47. Din memoriile lui Jakabffy Elemer avem dovada presiunii guvernului maghiar, care
dorea apropierea României la sistemul Axei 48 . Prin numeroase compromisuri a fost
înfiinţată Uniunea Maghiară, ca organizaţie minoritară a Frontului, care a creat posibilitatea
continuării activităţii politice49
Potrivit modelului de organizare a Frontului, şi Uniunea Maghiară avea un
caracter corporatist. Accentul s-a pus mai mult pe acţiuni culturale, la extinderea organizării
asociaţiilor de gospodari şi la programe sociale. Însă accentuarea revizionismului,
evenimentele externe, au creat o situaţie nefavorabilă pentru ameliorarea situaţiei
minorităţii maghiare. Au fost numeroase cazuri când autorităţile locale au oprit acţiunile
organizate de Uniunea Maghiară, iar cenzura a îngreunat foarte mult activitatea presei50 •
Perioada dictaturii regale a însemnat pentru Jakabffy Elemer o pauză în viaţa
politică. Neacceptând ideile care stăteau la baza acestui sistem a lăsat organizarea Uniunii
Maghiare teritoriale bănăţene pe seama tinerilor, şcoliţi cu câţiva ani înainte. Activitatea lui
s-a rezumat la cercetarea ştiinţifică în domeniul dreptului minoritar internaţional şi în
domeniul istoriei maghiarimii din Caraş-Severin51 .
Dictatul de la Viena şi instaurarea regimului antonescian a creat o situaţie deosebit
de grea pentru maghiarii rămaşi între graniţele României. Jakabffy Elemer devine activ din
nou şi trece la reorganizarea Uniunii Maghiare. Împreună cu Gyărfâs Elemer şi Mârton
Aron, episcop romano-catolic de Alba Iulia, au obţinut acordul lui Antonescu privind
crearea unei organizaţii minoritare. La şedinţa de întemeiere a acesteia, din 4 noiembrie
1940, la Aiud, Jakabffy Elemer este ales ca vicepreşedinte însărcinat cu supravegherea
organizaţiilor din judeţele Arad, Timiş- Torontal şi Caraş-Severin. În această calitate
coordoneză cumpărarea unei tipografii şi a unui cotidian, care va fi transformat în organul
Uniunii Maghiare. În acelaşi timp declanşează un amplu program de ajutorare pentru cei
ajunşi în sărăcie, datorită războiului, precum şi familiilor acelora care au fost duşi la muncă
silnică. Aceste ajutoare considerabile au fost oferite de asociaţiile gospodăreşti, deosebit de
înfloritoare, înfiinţate de Uniunea Maghiară52 .
Este extrem de preţioasă descrierea oferită de memorii cu privire la revolta Gărzii
de Fier din Timişoara, precum şi viaţa de zi cu zi din mijlocul războiului 51 • J~abffy Elemer
a jucat un rol important în medierea dintre oficialităţile române şi maghiare. Politica privind
minoritărţile a fost condusă, de ambele părţi, pe baza principiului reciprocităţii, adică prin
aprobări pentru gesturi similare şi retorsiuni pentru prejudicii reale sau imaginare. În acest
context a fost deosebit de importantă acţiunea de informâre şi atenuare a conflictelor,
desfăşurată de Jakabffy Elemer, recunoscut de ambele părţi ca un mediator. Şi-a dovedit
47
Mik6 lmre, op. cii., p. 220
"Memorii, serie nouă, p. 147.
49
Mik6 lmre, op. cii., p. 222.
50
Ibidem, p. 223.
51
Memorii, serie nouă, p. 148-156.
52
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53
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eficienţa în aceast sens prin obţinerea vizelor, întreţinând relaţii strânse cu consulul maghiar
din Arad şi Braşov şi în obţinerea aprobărilor privind presa. Pe lângă acest fapt Jakabffy
Elemer a fost activ şi în privinţa informării comisiei mixte germano-italiene însărcinată cu
supravegherea aplicării Dictatului de la Viena 54 •
Sfărşitul acestei cariere publice bogate o aduce turnura din 23 august 1944. După
acest eveniment, ca o personalitate proeminentă a maghiarimii, este internat. Odată cu
instaurarea comunismului, persecuţiile la adresa lui vor lua o nouă faţadă, fiind din nou
arestat, deoarece nu acceptă invitaţia de a participa în organizaţia maghiară de coloratură de
stângă. În anul 1949 este mutat cu domicilul forţat la Satu Mare, unde moare, retras de
lume, la data de 19 mai 1963.

Jakabffy Elemer, redactor al revistei "Magyar Kissebseg" şi publicist al
problemelor minoritare
Jakabffy Elemer s-a păstrat în memoria colectivă nu ca politician, ci mai ales ca
om de cultură, redactor al revistei "Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară]. Este autor a
numeroase articole referitoare la situaţia maghiarimii din România şi a altor minorităţi din
Europa, autor de studii ştiinţifice şi istorice, sau de teoria dreptului, care tratează
problematica minorităţilor.
Ideea lansării unei reviste s-a născut odată cu transformările petrecute !n toamna
anului 1918. Noua situaţie cerea clarificarea ideologică, stabilirea noilor coordonate de
gândire şi acţiune politică pentru maghiarimea din România Mare. Era necesară obţinerea
unei imagini complexe şi obiective cu privire la situaţia minorităţii. Jakabffy Elemer
aducînd, chiar prin tradiţia familiară, dar şi din experienţa politică anterioară, deschiderea
faţă de problemele minorităţii, a simţit această necesitate istorică şi a trecut printre primii la
acţiune 55 .

Revista " Magyar Kissebseg " [Minoritatea Maghiară] este lansată exact în febra
maghiare. Dezbaterile intense în cotidianele maghiare,
precum şi contactele personale, demonstrau tot mai mult necesitatea unui organ care să
insiste asupra problemelor de zi cu zi şi să ofere spaţiu pentru dezbateri ideologice. Astfel,
scrisoarea de intenţie, privind publicarea unei asemenea reviste, concepută de Jakabffy
Elemer împreună cu doi colegi: Willer J6zsef şi Sulyok Istvân, a fost trimisă exact cu două
săptămâni înainte ca adunarea reprezentanţilor organizaţiilor maghiare să se pronunţe
asupra necesităţii unificării forţelor, fixând data de creere a unui partid unic pentru
decembrie, a acestui an 56 .
În a&eastă scrisoare sunt enunţate intenţiile editoriale ale noii reviste: "Revista
"Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară] vrea să strângă toate datele referitoare la
cultura, economia, societatea şi politica naţiunii noastre, minoritare. ( ... ) Vrem să acordăm
atenţie românilor, saşilor şi evreilor transilvăneni. ( ... )Dorim să urmărim cu atenţie teoriile
şi experienţele problemei minorităţilor naţionale oriunde pe lume, adică lucrări teoretice
privind minorităţile, legislaţia în domeniu şi activitatea asociaţiilor şi comisiilor din cadrul
Ligii Naţiunilor" 57 •
formării organizaţiilor minorităţii

54

Ibidem, p. 170.
Monoki 1., A magyar idăszaki sajto a roman ura/om alatt 1919-1940 [Istoria periodice1or maghiare de sub
stăpânirea română, 1919-1940), Budapesl, 1941, p. 12.
56
Memorii, Xl, pp. 12-3.
57
Ibidem.
55
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Astfel "Magyar Kissebseg" [Minoritatea Maghiară] devine o revistă de "politică
organul principal al teoriei şi practicii politicii minorităţii. Primul număr a
apărut la 1 septembrie 1922, iar ultimul la 16 august 1943, când a fost interzis. Jakabffy
Elemer hotăreşte stilul şi profilul revistei, atât ca redactor cât şi ca scriitor, de la momentul
întemeierii până la sfârşit, chiar dacă din "triumviratul" iniţial rămâne singur în ultimii
aniss.
Potrivit intenţiei redactorilor, revista avea trei scopuri majore. În primul rând, rolul
cel mai important a fost prezentarea situaţiei maghiarimii din România cît mai obiectiv.
Astfel, sunt publicate numeroase statistici, studii de caz, micromonografia unor probleme,
informaţii referitoare la legislaţia minoritară. O serie de articole voiau să prezinte
minoritatea maghiară, atât pentru români, cât şi pentru străini. Astfel a fost creată ediţia în
limba română, germană şi franceză: Glasul Minorităţilor, Die Stimme der Minderheiten, La
Voix des Minorites, care au făcut cunoscută situaţia maghiarilor din Transivania.
Al doilea scop era prezentarea românilor pentru comunitatea maghiară, atât din
perspectivă istorică cât şi din punctul de vedere al actualităţii culturale, politice
contemporane, oferind exemple de convieţuire dar şi punţi de legătură între cele două
naţiuni. Astfel sunt prezentate afirmaţiile de simpatie şi scrierile pentru reconciliere a
politicienilor şi a scriitorilor români, între care Sextil Puşcariu, Panait Istrati, Eftimie
Murgu. Unul dintre cei mai des citaţi este Nicolae Iorga, iar dintre poeţi este Octavian
Goga, dar apar şi declaraţiile lui Nicolae Titulescu.
În acelaşi timp, conform intenţiilor publicate la pornirea revistei "Magyar
Kissebseg" [Minoritatea Maghiară), aceasta devine forul unde se formează politica
minorităţi europene, publicând lucrările specialiştilor europeni în problema minorităţilor.
Jakabffy Elemer fiind adeptul unei politici realiste afirmă: "trebuie să găsim calea corectă la
ideea de stat a naţiunii majoritare, prin acordarea drepturilor egale minorităţilor
naţională",

naţionale" 59 •

Potrivit dezideratului enunţat, printr-o serie de articole, semnate în majoritatea
cazurilor de Jakabffy Elemer, este prezentat trecutul românilor din Banat şi Transilvania,
oferind ca exemplu de urmărit reţeaua de învăţământ, asociaţiile sociale şi presa
romănească de dinainte de 1918. Scopul principal este cunoaşterea mai profundă a
românilor de către maghiari, pentru a evita experienţele negative şi a urma modelele şi
acţiunile pozitive.
A vând o educaţie liberală, Jakabffy Elemer este adeptul pluralismului. Potrivit
crezului politic şi de publicist, reliefat în mai multe articole, viaţa intelectuală a societăţii
este numai atunci completă, când este caracterizată de diversitate şi paralelism morallingvistic-cultural. Acest crez a determinat şi atitudinea lui în calitate de politician al
minorităţii, afirmând că societatea este un ''covor persan" în care trebuie să-şi găsească
locul şi cultura minorităţii ca, o pată decorativă60 . El respingea exclusivismul moral şi
cultural, în acest sens, deşi era catolic credincios, a criticat chiar şi extremismele propriei
biserici.
În sistemul de valori al lui Jakabffy Elemer un rol primordial îl avea cultura.
Comparând-o cu politica, el a afirmat că scopul trebuie să fie păstrarea şi îmbogăţirea
culturii, iar politica trebuie să fie numai un mijloc pentru atingerea acestui scop. În viziunea
lui, cultura era universală, adică culturile naţiunilor, având caractere specifice, sunt strâns
Balogh Edgăr, Figye/emre me/t6 orokresz [O moştenire remarcabilă), în Korunk, 1969, nr. 10., p. 1167.
Magyar Kissebseg, 1924, nr. 1.
6{) V. articolul: Jakab!Ty Elemer, Az orok ?e/da [Exemplul etern), în: Krass6 Szorenyi Lapok [Pagini din Caraş
Severin), nr. din 17 aprilie 1927.

5R V.
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legate de anumite valori fundamentale universale61 • Acest concept a determinat atât stilul
revistei sale, cât şi atitudinea lui faţă de partidele româneşti. Conform acestor principii,
autorul recunoaşte că programul politic nu poate fi comun, dar pe plan cultural, datorită
influenţei reciproce, este necesară colaborarea. Accentuează de mai multe ori diferenţele
politice, culturale, dar subliniează în acelaşi timp interferenţa lor, astfel autonomia culturală
este o formă de organizare, afirmă el, optimă pentm această situaţie. Autonomi3 politică,
bazată pe cea culturală, este cea mai bună soluţie pentru realizarea apropierii naţiunilor
minoritară şi majoritară 62 •

Ca istoric, Jakabffy Elemer era adeptul continuităţii în evoluţia istoriei. Potrivit
viziunii sale, istoria este alcătuită din succesiunea perioadelor, caracterizate de continuităţi
şi schimbări relative, recu~oscând şi existenţa unei repetiţii relative, însă respinge ideea
spengleriană a ciclicităţii civilizaţiilor. Repetiţia este interpretată de Jakabffy Elemer ca o
analogie a faptelor întîmlpate anterior, astfel împăcând viziunea de succesiune a
civilizaţiilor cu cea a ciclicităţii63 • Defapt prestaţia lui ca istoric avea finalităţi practice.
Cercetând istoria minorităţii maghiare din Banafl, precum şi a românilor din
Ungaria de dinainte de 191865 , aducea argum~nte şi exemple Ia ideile şi programele
exprimate ca politician minoritar. Analogiile succesive, adică istorice, precum şi
comparaţiile contemporane cu situaţia altor minorităţi din ţările europene, erau folosite
pentru elaborarea soluţiilor la problemele minorităţii maghiare din România interbelică.
Scopul principal a fost realizarea egalităţii în drepturi a minorităţilor. În evoluţia istorică a
găsit antecedentele acestei probleme în războaiele confesionale, neexcluzând o posibilă
continuitate între cele două fenomene 66 .
Analizează minuţios evoluţia conflictelor naţionale în cadrul unui stat şi încearcă
să redefinească noţiunea de "naţiune minoritară" şi "minoritate naţională" în contextul
"naţiunii" şi "statului naţional" sau "statului multinaţional". Astfel în accepţiunea lui,
"minoritatea naţională" însemna apanenenţa unei grup la o comunitate naţională, indiferent
dacă acesată comunitate mai mare trăia într-un stat naţional propriu sau în mai multe state
ca gmpuri minoritare. "Naţiune minoritară" în schimb însemna pentru el o comunitate în
cadrul unui stat, care este diferită într-o măsură mai mare sau mai mică. Această ideoiogie
avea efecte multiple atât asupra politicii urmate cât şi asupra revistei "Magyar Kissebseg"
[Minoritate Maghiară]. Astfel accepta legitimitatea luptei minorităţilor care n-aveau state
naţionale proprii (catalanii, bretonii, etc.), precum şi pentru cei care aveau state naţionale,
impunându-se loialitatea dublă. Aceste comunităţi, în primul rând trebuiau să satisfacă
6'

v. cuvântarea lui Jakabffy Elemer, rostit cu ocazia deschiderii Casei de Cultura din Lugoj: Az uj Kultur-Otthon
[Noul Cămin Cultural], în: Onneplo BeszMek [Cuvântări Festive), Lugos, 1931, 96.
2
•
v. cuvântarea lui JakabfTy Elemer, Az cur6pai politika tortenete a nemet-francia haboril b;,/Pjezesetol .,
vilaghaboril kitoreseig [Istoria politicii europene de la încheierea războiului germano-franceze şi izbucnire.:
primului război mondial) în: Onneplo beszedek [Cuvântări Festive], Lugos, 1931, 116.
63
Balăzs Săndor, Jakabffy Efemer. a nemzetisegpolitikus, a kissebsegi sors teoretikusa (JakabfTy Elemer, politician
al naţionalităţilor, teoretician al vieţii minoritare), introducere în: JakabfTy Elemer, Nemzetisegpolitikai irfm.;k
[Scrieri de politica nafionalităţilor], Bukarest, 1993, p. 15.
64
cele mai importante lucrări sunt Jakabffy Ebner, Păli Gyorgy, "A banstigi magyarsag hlisz eve Romtinitiban.
1918-1938" [Istoria de 20 de ani a maghiarimii elin Banat], Budapest, 1939., JakabfTy Elemer, A bti'tstig magyar
ttirsadalmanak kialakultisa a XIX. sztizad folyamtin [Formarea comunitllfii maghiare din Banat în cursul secolului
al XIX-lea), f.l. 1940
65
.Jakabft;,• Elemer, A romtiook haztinkban es a Roman Kiralystigban [Românii din ţar.t noastră ~i în Regatul
Ro:nânici], f. 1., 19!!1, JakabfTy Elemer, Adutok a rom.:i: ..Jk :ortenetehez a magyar uralor.1 ula// [Date privind
istoria rom~:>ilor sub stăpânirea maghiară], r. 1. (:..ugo~). 1931, Jakabffy Elemer, Krassu-Szoreuy vtirmegye
tortenete kiilonos tekintellel a 11emzetisegi kerdesre [Istm ia comitatului Caraş-Severin, cu accent pe pro':llema
minoritară), Lugoj, 1940
66
Balâzs Săndor, op. cit., 16.
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cerinţele

statului unde trăiau şi în al doilea rând, prin îmbogăţirea culturii naţionale proprii,
sentimentul colaborării comunităţii cu cealaltă parte a naţiunii. Astfel, Jakabffy
Elemer întotdeauna a fost stăpânit de două considerente: loialitate faţă de România şi
fidelitate faţă de propria naţiune.
Dintre scopurile menţionate mai sus, ale revistei "Magyar Kissebseg", era şi acela
de a lupta pentru egalitatea în drepturi a minorităţilor. Jakabffy Elemer era foarte activ în
realizarea acestui deziderat, pledând pentru remedierea prejudiciilor cauzate de multiplele
schimbări. Ar fi însă o greşeală dacă am vedea în el numai un apărător simplu al acelora al
căror drepturi erau lezate. Aceste demersuri se integrează defapt în ansamblul eforturilor
sale de a crea democraţia reală, şi nu numai formală în România. Realizarea acestui
deziderat general va aduce rezolvarea problemelor minorităţilor dar şi pe acelea ale
populaţiei majoritare.
În privinţa lui Jakabffy Elemer esenţa contradicţiilor şi a problemelor nu este dată
de neînţelegerile dintre naţiunea minoritară şi cea majoritară, ci mai degrabă de conflictul
dintre comunitatea minoritară asuprită şi stat, sau acel sistem politic care a creat această
situaţie. Potrivit ideeilor sale, şi marea parte a naţiunii majoritare era asuprită de acest stat,
deci nu poate fi considerat duşman67 . Datorită ideologiei liberal-democrate, Jakabffy
Elemer nici-o dată n-a confundat elita dominantă cu poporul român, iată de ce era
compatibilă critica aprigă adusă conducerii şi politicii statului cu credinţa împăcării şi
respectul faţă de români 68 .
În publicistica pe tema apărării drepturilor, Jakabffy Elemer foloseşte
contradicţiile între faptele şi afirmaţile oficialităţilor. Astfel, cere în repetate rânduri
respectarea promisiunilor făcute de guvernanţi şi, mai mult, aplicarea legilor votate. În
acest sens merită să acordăm atenţie numeroaselor pledoarii pentru respectarea integrală a
rezoluţiilor adoptate la Alba Iulia cu ocazia Marii Adunări Naţionale din 1 decembrie
1918 69 .
Pe lângă acest program "minimal" cere şi drepturi care nu puteau fi deduse din
legile adoptate formal. Principalele domenii în acest sens sunt politica şcolară, asimilarea
forţată şi folosirea limbii materne în toate ramurile administraţiei. Cultura şi limba română
trebuiau să fie asimilate de oricine din România, afirma Jakabffy Elemer, dar nu putea să
însemne în acelaşi timp renunţarea la cultura minorităţii şi la limba maternă.
În privinţa asimilării forţate sunt două domenii nevralgice în privinţa minorităţii
maghiare din Transilvania. În primul rând este relaţia cu evreimea de cultură maghiară, iar
în al doilea rând este vorba despre relaţia cu comunitatea şvabilor maghiarizaţi. Cele două
probleme sunt abordate de Jakabffy Elemer cu mare tenacitate şi într-un stil liberal. Astfel,
el considera că apartenenţa la una dintre comunităţile etnice poate fi decisă doar pe baza
autoîncadrării. Astfel, evreii de cultură maghiară sunt părţi integrante ale minorităţii
maghiare, cei de cultură română sunt părţi ale naţiunii române, iar cei de cultură evreiească
fac parte în naţiunea evreiească. Apartenenţa la una dintre aceste culturi se face prin
autoopţiune 70 . Pentru această atitudine a fost atacat în mai multe rânduri, îndeosebi când
să menţină

"' v. articolul lui JakabfTy Elemer, Miert indultunk az uj utra? [De ce am pornit pe calea cea nouă?], in: KrassoSzărenyi Lapok [Pagini din Caraş-Severin], 30 iunie 1927.
"' v. Jakabffy Elemer, Meddo probtilkozasok [Încercări nereuşite], in: Magyar Kissebseg [Minoritatea Maghiară],
1923,p.29
•• v. Jakabffy Elemer, Allasomfiigg attol, hogy megoldom a kerdest vagy sem [Funcţia mea depinde de faptul că
rezolv aceasta problemă sau nu], in: "Magyar Kissebseg" [Minoritate Maghiară], 1927, p. 353
70 v. Jakabffy Elemer, Nyilt /evel Ft. Kovacs Lajos R.K. lelkesz umak [Scrisoare deschisă pentru p s. Kovâcs Lajos,
preot roman-catolic], in: "Magyar Kissebseg" [Minoritate Maghiară], 1925, p. 285-9.
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antisemitismul a devenit o

politică oficială, declanşând totodată

o

intensă polemică

71

publicistică pe această temă •

Asimilarea forţată a şvabilor maghiarizaţi din judeţul Satu Mare, de către
germanilor, precum şi atitudinea autorităţilor locale şi a bisericii catolice este
tratată în memoriile lui Jakabffy Elemer. Cu ocazia campaniilor electorale şi fiind deputat
al acestui judeţ, el a încercat să medieze în repetate rânduri acest conflict, cu un succes
destul de limitat72 •
Revista "Magyar Kissebseg" era primită cu entuziasm de publicul cititor, dovada
constituind-o scrisorile trimise la redacţie şi comentariile cotidienelor. Deja în anul 1923
revista avea peste două mii de abonaţi, care permite o apariţie regulată şi oferea o stabilitate
financiară. În ciuda cenzurii, stilul şi atitudinea articolelor era destul de critică faţă de
guvern, în afara acestui fapt revista era şi un for îndrăgit al polemicilor ideologice. Prin
existenţa sa această revistă era o importantă realizare culturală a minorităţii maghiare, un
izvor bogat şi pentru vremurile noastre.
organizaţiile

Activitatea lui Jakabffy Elemer Ia Conferinţa Minorităţilor Europene
Pe lângă activitatea politică şi culturală intensă, Jakabffy Elemer se remarcă prin
scrierile teoretice şi politice privind dreptul Ipinorităţilor, precum şi prin participarea lui la
viaţa internaţională, prin intermediul Conferinţelor Minorităţilor Europene, organizate pe
lângă Societatea Naţiunilor. Împreună cu Balogh Artur, Jakabffy Elemer poate fi considerat
"ministrul de externe" al Partidului Naţional Maghiar şi astfel al minorităţii maghiare din
România.
Tratatele de pace din 1919-1920 prevedeau anumite obligaţii pentru ţările nou
create privind respectarea drepturilor minorităţilor naţionale. Cu supravegherea aplicării
acestor obligaţii era însărcinată Societatea Naţiunilor. În cazul României mai exista o
obligaţie suplimentară în această privinţă, asumată în rezoluţiile din Alba Iulia la 1
decembrie 1918. Acest cadru juridic determina modalitatea revendicării drepturilor
minorităţii. În primii ani elita politică maghiară a cerut respectarea hotărârilor de la Alba
Iulia, considerând că obligaţia asumată este mai presus decât cea impusă. Nereuşita acestei
tactici a fost urmată de apelul la Societatea Naţiunilor. Desigur schimbarea tacticii a stârnit
critica majorităţii românilor, dar au avut loc şi numeroase polemici în sânul comunităţii
maghiare 73 •
Prima dată trebuia clarificată relaţia "suveranităţii de stat" şi "dreptul informării"
sau "dreptul petiţionar". Jakabffy Elemer a depus un efort remarcabil în respingerea
acuzelor, venite atât din partea adversarilor români, cât şi maghiari. Astfel, afirmă că
"dreptul petiţionar" aplicat la forurile internaţionale nu atinge suveranitatea statală, atâta
timp cât soluţionarea revendicărilor minorităţii maghiare este încercată prima dată în cadrul
sistemului statal. În al doilea rând, prin semnarea tratatelor de pace statele şi-au asumat
obligativitatea şi "dreptul Petiţionar", ceea ce nu face altceva decât să atenţioneze statul la
respectarea acestei obligaţiC 4 •
În acest sens Partidul Naţional Maghiar a decis, la convenţia din 23 mai 1923 de la
Târgu Mureş, că dacă revendicările minoritare nu vor fi satisfăcute de statul român, atunci
partidul va apela la intervenţia Societăţii Naţiunilor. În intervalul 1920-1940 comunitatea
despre împrejurările acestor polemici v. Memorii, partea XIV, pp. 21-2.
Memorii. XV, pp. 23-6.
73
Mik6 Imre, op. cit., pp. 114-S.
74
v. articolul lui Jakabffy Elemer în: KrassO-Szorenyi Lapok [Pagini din Caraş-Severin], 24 mai 1923.
71
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din România a înaintat 34 de petiţii, din care au fost soluţionate favorabil un
de trei cazure5 • Dintre aceste cazuri soluţionate favorabil, Jakabffy Elemer a jucat un
rol important în acela al coloniştilor expropriaţi din Banaf6 •
Pe lângă Societatea Naţiunilor mai multe organizaţii internaţionale au abordat
problema minorităţii. Minoritatea maghiară a căutat contactele cu aceste foruri pentru a se
ţine la curent cu evoluţia internaţională a problemei minorităţilor şi a informa opinia
publică europeană asupra situaţiei din România.
Una dintre aceste organizaţii era Uniunea Interparlamentară, care deja la
conferinţa din 1922, ţinută la Viena, a hotărât că va examina problema minorităţilor şi a
creat o comisie specială pentru "problemele coloniale şi minoritare", al cărui rol a fost
pregătirea unui proiect de rezoluţie care va garanta drepturile tuturor minorităţilor etnice şi
confesionale din toate statele. Partidul Naţional Maghiar a primit invitaţie de participare
prin intermediul grupului parlamentar, şi astfel a asistat la întrunirile acestui for începând
din 1923 77 •
Pentru popularizarea conceptului de pace, întruchipat în Societatea Naţiunilor, sau format în toată Europa Asociaţii Pentru Liga Naţiunilor. Aceste ascociaţii au ajuns în
contact direct cu problemele minorităţilor, astfel Uniunea Internaţională a Asociaţiilor
pentru Liga Naţiunilor [Union Internationale des Associations pour la Societe des Nations]
a creat o comisie pentru examinarea acestor întrebări. Organismul menţionat dorea cu
adevărat consolidarea sisitemului de pace de după primul război mondial, astfel a acordat o
atenţie destul de mare problemei minorităţilor. Atât organizaţiile minorităţilor, cât şi cele
ale majorităţii, au fost membri egali ai acestui for, deci s-a creat un unicat în viaţa
internaţională, unde minoritatea şi majoritatea aveau aceleaşi drepturi. Asociaţia Maghiară
din România pentru Liga Naţiunilor s-a creat la 14 mai 1927 şi a devenit membru al
organizaţiei internaţionale în 193078 .
Pe lângă aceste foruri şi grupurile minoritare au dorit constituirea unei organizaţii
proprii, unde fără frâna delegaţilor majoritari, pot fi dezbătute problemele specifice. Ideea
acestei organizaţii a fost lansată de Ewald Ammende, reprezentantul minorităţii germane
din Estonia. El a obţinut treptat acordul organizaţiilor minoritare de a convoca o conferinţă
la Geneva, care să reglementeze cadrul general al politicii minorităţii, recomandată pentru
Societatea Naţiunilor şi în acelaşi timp să evalueze activitatea acestui for în problematica
minorităţilor. Această conferinţă s-a deschis la 15 octombrie 1925 şi s-a bucurat de o largă
audienţă, participând delegaţi a 33 grupuri minoritare din 12 state europene, reprezentând
14 naţiuni. Partidul Naţional Maghiar din România a fost reprezentat prin Balogh Artur şi
Jakabffy Elemer79 • După această deschidere conferinţa a fost ţinută anual, devenind cel mai
prestigios for al minorităţilor.
Memoriile lui Jakabffy Elemer ne oferă o imagine inedită din lumea acestor
conferinţe, el participând la fiecare dintre aceste dezbateri, până în anul 1936, atunci când
datorită dominanţei grupărilor germane de orientare nazistă, consideră că participarea sa nu
mai este utilă80 •
număr
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Mik6 Imre, op. cit., pp. 114-5.
Memorii, XI, pp. 16-8.
11
Mik6 Imre, op. cit., p. 82.
78
Fâbian Emo, Bevezetes [Introducere], în: Balogh Artur, Jogallam es kissebseg [Statul de drept şi minoritate],
Bukarest, 1997, p. 15.
79
Mik6 Imre, op. cit., pp. 83.
80
Amintirile lui, Jakabffy Elemer a redactat într-un fascicol separat: Memorii, partea XII, intitulat: Reszveteleim a
nemzetkissebsegek kongresszusain [Participarea me~ la conferintele minoritătilor nationale]
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Ideeile de bază ale Conferinţei au fost acceptate la sesiunea de deschidere. Potrivit
acestora, libertatea culturii naţionale este tot o valoare universală şi fundamentală a lumii ca
şi libertatea confesională. Astfel, fiecare stat trebuie să asigure posibilitatea evoluţiei libere
a comunităţilor componente şi pentru membri acesteia acordarea drepturilor cetăţeneşti
depline. A doua idee de bază ridică dreptul fiecărei comunităţi naţionale Ia autonomie
culturală. A treia stipulează rolul Societăţii Naţiunilor privind protecţia minorităţilor şi a
patra apelează la ajutorul organismelor internaţionale în această problemă 81 •
În sesiunea din 1926 a fost adoptată rezoluţia privind egalitatea în drepturi
cetăţeneşti şi electorale, folosirea limbii şi asigurarea şanselor egale în economie. La
sesiunea din 1927 a fost discutată relaţia suveranităţii statale şi a protecţiei internaţionale a
minorităţilor, precum şi rolul acestei probleme în menţinerea păcii şi stabilităţii. În 1928
este adoptată recomandarea privind asigurarea posibilităţii ca o minoritate să-şi menţină
contactele cu patria mamă. În 1929 este dezbătută situaţia presei minorităţilor şi a
instituţiilor ştiinţifice minoritare. În 1930 este adoptat planul lui Briand privind realizarea
unei uniuni "paneuropene" 82 .
Începând cu anii 30 conferinţa va fi tot mai mult dominată de grupările
minorităţilor ajunse sub influenţa lui Hitler. Liderii germani, care nu acceptau aceste idei,
sunt marginalizaţi, iar apoi prin superioritatea numerică a grupărilor germane este impusă
opinia nazistă. Astfel conferinţa devine un for al revizionismului, pierzând audienţa şi
prestigiul câştigat. Jakabffy Elemer duce o luptă crâncenă împotriva acestei dominaţii, dar
moartea lui Arnmende în 1936, precum şi întărirea extremei drepte, a zădărnicit aceste
eforturi 83 •
Defapt Jakabffy Elemer realizează foarte repede, că aceste Conferinţe ale
Minorităţilor nu ajută foarte mult în protecţia drepturilor şi în rezolvarea problemei
minorităţilor. Această organizaţie are o evoluţie similară cu aceea a Societatăţii Naţiunilor.
Aceasta din urmă, iniţial a fost creată ca un for al membrilor egali, menit să substituie
politica tradiţională de echilibru a marilor puteri, dar treptat a devenit tocmai terenul unde a
fost promovată această politică de dominanţă. Activitatea Societăţii Naţiunilor a mai fost
îngreunată de birocratismul excesiv, dar cea mai dăunătoare a fost lipsa desăvârşită a
mijloacelor cu care puteau fi aplicate rezoluţiile. Similar, şi Conferinţa Minorităţilor ajunge
sub dominaţia unei grupări restrânse, este lipsită de orice mijloace care să-i confere şi un rol
executiv, ceea ce o făcea să: fie ineficientă 84 •
Era totuşi o realizare demnă de a fi respectată şi faptul că minorităţile, create
parţial în urma tratatelor de pacea din 1919-1920; sau existente anterior, au creat pentru
prima dată o organizaţie independentă, recunoscută pe plan internaţional, atât de statele
suverane cât şi de organizaţiile internaţionale, ca de exemplu Societatea Naţiunilor.
Hotărârile dezbătute la aceste conferinţe au oferit o bază solidă pentru rezoluţiile adoptate
în perioada postbelică85 .
Prestaţia lui Jakabffy Elemer, prin participarea lui la Conferinţele Minorităţilor
Europene, este cu atât mai importantă cu cât o examinăm prin prisma celorlalte minorităţi.
Defapt el nu a abordat nici o dată problema minorităţii maghiare independent de contextul
celorlate grupări minoritare. El a considerat totdeauna exemplele aduse din Transilvania ca
un exemplu specific Ia ,problemele generale, existente şi la majoritatea altor minorităţi. Era
81
82
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R•
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Memorii, XII, pp. 3-4.
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în acest sens un "internaţionalist al problemei minorităţilor", care s-a arătat defapt prin
activitatea lui în favoarea minorităţii bulgare din România 86 . A întreţinut relaţii extrem de
bune cu liderii grupărilor minorităţii germane, până ce controversele cu şvabii maghiarizaţi
şi accentuarea influenţei naziste n-a pus capăt unităţii de gândire 87 •
În privinţa relaţiei maghiarilor din România cu Ungaria, Jakabffy Elemer a adoptat
o poziţie moderată. A vrut să creeze un "modus vivendi" acceptabil atât de guvern şi de
opinia publică românească cât şi de către comunitatea maghiară, astfel încât să nu fie
afectată dezvoltarea culturii minorităţilor. În acest sens a condamnat orice propagandă
irredentistă şi încercările de influenţă din partea Ungariei, pentru a evita generalizările
făcute de partea română, conform cărora orice idee provenită din Ungaria este de natură
revizionistă, impunându-se a fi stopată88 •
Potrivit lui Jakabffy Elemer izolarea naţională, neîncrederea reciprocă, neglijarea
problemei minorităţilor, dar şi revizionismul va cauza izbucnirea unui război. Critică
Sociatatea Naţiunilor în acest sens, mai ales în cuvântările rostite la Conferinţele
Minorităţilor, dar şi în articolele sale, demonstrând incapacitatea de acţiUJ)e în privinţa
stopării acestui proces89 • Într-un articol de-al său afirmă că primejdia noului război se
găseşte în primul rând în indolenţa manifestată faţă de masa de 40 de milioane de cetăţeni
aparţinătoare unor minorităţi 90 . Desigur aceste afirmaţii nu însemnau că Jakabffy Elemer
vedea în problema minorităţii miezul tuturor problemelor. A putut să facă diferenţa între
"marea" şi "mica" politică. Însă nu a uitat că această "mică politică" poate să stingă o parte
a punctelor nevralgice şi mai ales să aducă împăcarea celor două naţiuni.

Concluzii
În contextul accentuării actelor extremiste pe plan european, Jakabffy Elemer
continuă să fie adeptul valorilor umanist-liberale, susţinând că numai prin păstrarea
tradiţiilor culturale, prin respectarea democraţiei şi constituţionalităţii pot fi rezolvate
problemele naţionale. Cu această atitudine Jakabffy Elemer pierde treptat baza de
susţinători, fiind atacat atât de dreapta cât şi de stânga.
Prin cariera lui a ajuns în contact cu foarte multe domenii, activitatea lui
încadrându-se în trei perioade istorice. Memoriile lui ne oferă informaţii preţioase despre
realităţile acestor perioade. Faptul că partea cea mai importantă a activităţii lui s-a
desfăşurat în perioada interbelică, face ca cea mai intereresantă să fie aceea parte a
memoriilor care se ocupă tocmai de această perioadă. Deşi se simte în limbajul textelor şi în
formularea prudentă că aceste însemnări au fost scrise într-o perioadă tulbure (război, iar
mai târziu regimul comunist), găsim multe informaţii confidenţiale, în special relatările
unor discuţii cu oameni politici de primă mână.
În acest sens memoriile sale aduc noi date privind activitate Partidului Naţional
Maghiar, în special cu referiri la relaţiile interne, procedura naşterii anumitor hotărâri.
Jakabffy Elemer, fiind nn liberal-radical, adoptă un ton uşor critic faţă de conducerea
partidului, susţinând totdeauna promovarea tinerilor. Relatările lui întregesc informaţiile
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aduse de monografia lui Mik6 lmre, precum şi imaginea alcătuită pe baza ziarelor şi
revistelor din perioadă.
Aceste memorii sunt practic singurele informaţii privind activitatea Conferinţei
Minorităţilor Europene şi relaţiile între participanţi. Imaginea oferită de Jakabffy Elemer
referitoare Ia lumea acestei organizaţii internaţionale ne dezvăluie rolul acestuia în politica
europeană.

Provenind din mediul multietnic al Banatului, şi avănd numeroşi prieteni din
rândul românilor, Jakabffy Elemer este o personalitate ideală care să militeze pentru
apropierea românilor şi maghiarilor. Acest fapt este accentuat de atitudinea lui liberală, de
gândirea democratică, care dă deschiderea necesară înţelegerii celuilalt. De fapt putem să
afirmăm că acest lucru a devenit un scop al viaţii sale, care-I plasează lângă Mocsăry Lajos
şi mulţi alţi.

Activitatea şi scrierile lui Jakabffy Elemer sunt importante şi actuale, deoarece în
acele probleme şi concepte care pot ajuta în procesul de căutare a noilor
soluţii raţionale. Desigur, nu trebuie să ne întoarcem la proiectele vechi, elaborate de el sau
de contemporanii lui, ci trebuie să găsim în ele acele concluzii care ne ajută în evitarea
noilor conflicte şi în stabilirea soluţiilor, care corespund cerinţelor democratice.
esenţă conţin
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The Politica) and Cultural Activity of Jakabffy Elemer
(Summary)
In the study is presented the politica/ and cultural activity of Jakabffy Elemer, an
important personality of the Hungarian minority from Romania in the period between the
Second World War. The most important source of information were the memoires of
Jakabffy Elemer, which are in the possesion of the family, and they didn 't are edited, yet.
The politica/ carrier of Jakabffy Elemer started in the Austro-Hungarian
Monarchy as a member of the Parliament in Tisza 's Party. He was concerned in the
minority problems, as we/1 in social sphere and in the extension of politica/ rights. His
liberal ideas determined the adoption of a permissive position in front of politica/, social
and national minorities. After 1918, Jakabffy Elemer had continued his politica/ program
as a defender of minoritar rights. He is a member of the Parliament, vice president of
Hungarian Party from Romania and editor-in-chief of two cultural-politica/ reviews. His
main goat was to appropiate the two nations, the Romanians and Hungarian, with the
creation ofan acceptabile compromise for both.
Presentation of the politica/ and cultural carrier of Jakabffy Elemer, as well his
ideas could serve us with preciouse experiences.
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Integrare şi organizare ecleziastică in România interbelică
Florin Abraham

În contextul dezagregării şi apoi a dispariţiei imperiilor multinaţionale din spaţiul
central - est european apar noi actori statali în acest areal. Problema comună pentru tinerele
state naţionale era aceea a organizării lor. Se nasc vii discuţii privind caracterul noi!or state,
conform căror principii să se organizeze acestea.
Un numitor comun al dezbaterilor din spaţiul românesc a fost acela privind
impunerea uniformizării instituţional - administrative iar modalitatea de realizare constă
dintr-o sinteză a tot ceea ce era înregistrat şi recunoscut ca fiind mai bun în legislaţia
provinciilor româneşti de până Ia 1 Decembrie 1918 1•
Ideea unei uniformizări a organizării statale este justificată prin prisma conceptului
de stat naţional, originat în naţionalism. Acesta este un principiu politic care statuează că
unitatea politică şi cea naţională ar trebui să fie congruente 2 • Naţionalismul este o teorie a
legitimităţii, care cere ca graniţele etnice din interiorul unui stat dat să nu îi separe pe
deţinătorii puterii de restl. Prima definiţie a naţionalismului este cu funcţie de concept
operaţional în decriptarea organizării statului de tip naţional iar cea de a doua pentru a
lămuri raporturile teoretice dintre etnia majoritară şi etniile minoritare. Din punctul de
vedere al studiului nostru, se realizează o identificare a etnicităţii cu confesiunea.
Tradiţia istorică propulsează două tipuri de naţiuni, mai precis de organizare a
acestora, care sunt modele concurente şi cunosc o polarizare geografică: dinspre Bucureşti
este propagat modelul francez, centralizat de naţiune, iar dinspre Ardeal şi Banat este
susţinut modelul german de naţiune care acordă importanţă specialiştilor, în care
comunităţile locale au un înalt grad de autonomie iar rolul centrului este redus.
În cadrul procesului mai amplu de omogenizare instituţional- administrativă,
problema organizării ecleziastice a fost percepută în epocă drept una foarte importantă
(argumentul era rolul Bisericii ca fundament moral al naţiunii). Spaţiul de dezbatere a fost
atât ecleziastic cât şi politic.
Pornind de Ia situaţia diferitelor biserici la momentul 1918, scopul studiului nostru
este de a urmării, într-un sistem cu parametri multipli, cum s-au reglementat raporturile
dintre stat şi biserică (cea ortodoxă în special), dar şi între ortodoxie şi celelalte culte,
relevând specificităţile comportamentale ale diverselor ierarhii ecleziastice şi ale elitei
politice.
Prin conceptul de "integrare" înţelegem fuziunea dintre mai multe componente de
acelaşi tip, anterior separate şi se aplică bisericii ortodoxe, în timp ce pentru cultele
neortodoxe (folosim termenul în sensul de altele decât cel ortodox) ne referim Ia
"organizare".
La început propun să urmărim natura juridică a raporturilor dintre statul român şi
biserică. Puterea laică porneşte de Ia concepţia că biserica, prin chemarea ei spirituală,
constituie unul din aşezămintele fundamentale în opera de închegare şi perfecţionare a
societăţii omeneşti 4 • Biserica devine corporaţiune publică, adică în sens juridic, numai prin
1
Vasile Puşcaş şi Marcel Ştirban, Peifecţionare si atitudini critice in sistemul politic al României interbelice in
Dezvoltare şi modernizare in România interbelica /919-1939, Cluj Napoca, 1988
2
Emest Gellner, Naţiuni si naţionalism: Noi perspective asupra trecutului, Bucureşti, 1997, p.9
3
Ibidem, p.10
4
Ioan Mateiu, Dreptul bisericesc de stat în România intregitd. Regimul general al cultelor, Bucureşti, 1926, p.36
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dreptul public de stat. Afirmând că biserica este o corporaţie în stat, care îşi derivă puterea
de drept de la puterea suverană a statului, aceasta la rândul său, revendică pentru sine
anumite drepturi faţă de bisericile religioase aflate în cuprinsul teritoriului său. Respectând
autonomia spirituală - jus in sacra - a bisericii, drepturile reclamate de stat privesc viaţa
externă a bisericii 5.
Statul trebuie să acţionaze ca garant al libertăţii religioase, pentru aceasta trebuind
asigurată independenţa reciprocă a cultelor. De aceea, membri unui cult nu pot fi siliţi să
contribuie la întreţinerea altui cult, iar preoţii nu pot îndeplini funcţii religioase decât
propriilor credincioşi. Aceste norme sunt derivate ale principiului suveranităţii naţionale, în
virtutea căruia calitatea de credincios trebuie să o acopere pe cea de cetăţean, libertatea
cultelor neputând veni în conflict cu fiinţa statului. În acelaşi timp, statul nu are drept de
control în ţări străine iar a contrario, autorităţile confesionale din străinătate nu pot exercita
nici un fel de jurisdicţie pe teritoriul statului român. Pentru catolicism, situaţia trebuie
reglementată prin convenţii, concordate între stat şi şeful Biserici catolice, care trebuie
votat de puterea legislativă6 •
Statul are drept de control şi supraveghere exercitat în mod constituţional prin
Ministerul Cultelor. Controlul este o manifestare normală a dreptului de suveranitate. În
virtutea aceleiaşi doctrine, toate instrucţiunile şi ordinele de interes obştesc date de către
autorităţile bisericeşti atât clericilor cât şi credincioşilor lor, se vor aduce la cunoştinţa
Ministerului Cultelor, care poate interzice executarea lor, dacă le găseşte contrare ordinii
publice, legilor în vigoare şi siguranţei statului'. În sinteză, acestea sunt norme ale doctrinei
suveranităţii statale în care biserica are un statut de autonomie 8 care a dat posibilitatea
inserţiei politicului în religios, a instrumentalizării religiosului de către politic, dar s-a
manifestat şi tendinţa inversă (vezi mai jos).
Situaţia materială a confesiunilor mai importante din România interbelică cunoaşte
diferenţe notabile. Conform datelor oferite de ministrul Cultelor în 1926, Alexandru
Lapedatu, media veniturilor declarate pe parohie este pentru: B.O.R. din Regat 10400 lei,
nlimai 1000 lei pentru B.O.R. din Transilvania; biserica greco-catolică 67000lei; biserica
calvină 64600 lei şi biserica unitariană 47500 lei9 • Din indicele de mai sus, dar şi din alte
elemente (numărul de parohii mici raportat la confesiune, care sunt mai bogate, capacitatea
de contribuţie a locuitorilor pentru susţinerea parohiilor) 10 rezultă starea materială precară a
bisericii ortodoxe în general, a celei transilvănene în comparaţia cu celelalte culte din
Transilvania precum şi diferenţa de dezvoltare dintre Ardeal -Banat şi Vechiul Regat, sau
între români şi celelalte etnii. Statul român va căuta să schimbe această situaţie, consacrând
statutul privilegiat al acesteia. Astfel în textul Constituţiei din 1923, la art.22, se afirmă
caracterul dominant al bisericii ortodoxe 11 •
Relaţiile dintre statul român şi biserica ortodoxă se exprimă prin trei concepte
ecleziale: autocefalie, autonomie şi sinodalitate. Autocefalia se înscrie în cadrul concepţiei
naţionale a Bisericii şi constituie marea diferenţă eclezială dintre ortodoxie şi catolicismul

5

Ibidem, p.37-39
Ibidem, p.42-45
7
.Ibidem, p.48-49
•
8 Olivier Gillet, Religion el nalionalisme. L'ideologie de I'Eglise onhodoxe roumaine sous le regim communisle ,
Bruxelles, 1997, p.34
9 Alexandru Lapedatu, Doua cuvânturi cu privire la noua lege pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române,
Bucuri!$ li, 1929, p. 9
10
Ibidem, p.l O
11 Constituţia din /923 in dezbaterea contemporanilor, Bucureşti, 1990, p.522
6
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roman. Autocefalia este fundamentul naţionalismului ortodox, a identificării între Biserică
şi naţiune şi în acelaşi timp între biserică şi stat 12 •
Încă înainte de consacrarea constituţională a situaţiei bisericii ortodoxe, ierarhii săi
ardeleni activează pentru a dobândi o situaţie materială cât mai bună. Legea pentru
Reforma Agrară din Transilvania dispune exproprierea în întregime a proprietăţilor de
pământ ale bisericilor, scutind din ele numai sesiunile parohiale de până la 32 jughere,
sesiunile cantoriale de până la 8 jughere şi terenurile pentru trebuinţele bisericilor de până
Ia 10 jughere, dar numai dacă au avut această destinaţie la 1 Decembrie 1918. Acolo unde
nu există să se creeze sesiuni parohiale şi cantoriale, dar numai după satisfacerea tuturor
celor îndreptăţiţi la împroprietărire 13 • România, ca şi celelalte state succesorale, a realizat
prin reformele agrare o naţionalizare a proprietăţilor şi a trecut la redistribuirea acestora
potrivit criteriilor impuse de statul naţional.
În aplicarea reformei agrare s-a ajuns, cum era de fapt şi normal, ca preoţilor
ortodocşi să nu le mai poată fi dat pământ, datorită direcţionării spre ţărani a redistribuirii.
Dar prin intervenţia lui dr. N. Bălan s-au acordat în cuprinsul Arhiepiscopiei de Sibiu 6.000
de jughere cadastrale plus sesiunea mitropolitană de 336 jughere, la care se adaugă 1.000
jughere de pădure 14 • E de remarcat aici tendinţa bisericii de a deveni proprietară de bunuri
temporare şi mai ales de a-şi constitui mari domenii. Dacă pentru parohii este de înţeles
dorinţa de a poseda o sursă sigură de venituri, marile domenii sunt nejustificate din punctul
de vedere al misiunii spirituale a bisericii, pe care afirmă că o are.
Statul îşi asigură un rol reglator în raporturile dintre culte. Modul în care trebuiau
susţinute material cultele este prezentat în susţinerea în Senat din 1924 a legii pentru
organizarea B.O.R.:"ajutorul material pe care statul îl doreşte confesiunilor pentru
susţinerea cultului lor trebuie distribuit după principii nu numai de dreptate ci şi de echitate.
Iar principiile care trebuiesc înscrise în lege nu pot fi decât două: întâi numărul
credincioşilor fiecărui cult şi situaţia lui materială" 15 • Dreptatea şi echitatea, argumentează
Lapedatu, pretind ca ajutorul statului să fie repartizat în aşa fel încât să acopere
necesităţile:acolo unde acestea sunt mai mari, să se dea mai mult, iar unde sunt mai mici să
se dea mai puţin. Astfel va fi reparat ceea ce a rezultat în urma unei evoluţii istorice
particulare în care unele confesiuni erau privilegiate iar altele numai tolerate 16 •
Din punctul de vedere al dreptului, afirmă l.Mateiu, singura platformă justă în
soluţionarea raporturilor dintre culte este aceea a parităţii. Se asigură cultelor o egalitate
deplină în raport cu statul şi cu ele însele. În special se garantează onoarea confesională,
integritatea cultului, menţinerea statu-quo-ului cu împiedicarea prozelitismului, garantarea
averii 17 • Însă aceste principii nu sunt respectate prin declararea religiei ortodoxe ca
"dominantă"; în perioada interbelică a existat un prozelitism ortodox iar garantarea averii
nu a fost nici ea respectată(vezi mai jos problema Universităţii săseşti).
Care era raportul dintre stat şi biserică în diferitele entităţi ce au format România
interbelică? Vom urmări aceasta din punctul de vedere al ardelenilor, pentru că ierarhii
ortodocşi ardeleni au realizat o febrilă activitate de impunere a propriului model de
organizare ecleziastică. Între ardeleni şi cei din Vechiul Regat a existat o aprigă dispută
asupra raporturilor dintre capitală şi provincii. La ierarhia ortodoxă s-a observat conturarea
12

O.Gillet,_op.cit., p.33-34
Omagiu Inalt Prea Sfinţiei Sale Dr.Nicolae Balan, Mitropolitul Ardealului , Sibiu, 1940, p.36
14
Ibidem, p.37-38
15
Alex.Lapedatu, op.cit p.7
16
/bidem, p.IJ-12
17
I.Mateiu, op.cit., p.59
13
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a două modele identitare:"ardelenii" se prezentau pe sine drept"democraţi" (făceau referire
la sinodalitate), deschişi noului, independenţi faţă de factorul politic, păstrători ai unei
prestigioase tradiţii. Îi prezentau pe cei din Vechiul Regat drept "regăţeni", sintagmei
fiindu-i asociate cea de "balcanici", "fanarioţi", îi acuzau de lipsă de organizare, sau
organizare centralistă, de apropriere prea strânsă de politic. Cei din Vechiul Regat se
prezentau drept "eliberatori",· "fraţi mai mari" şi vroiau să-i scape pe ardeleni care erau
"provinciali","autonomişti" de contaminarea protestantă (deci străină fiinţei naţionale a
cărei apărători se autoproclamau) de care ar suferi organizarea ecleziastică transilvăneană.
Aceste autopercepţii divergente au stat la baza unor identităţi regionale care transgresau
presupusul caracter unitar al statului.
În biserica din Regat, afirma un prelat ortodox ardelean, era o mentalitate tributară
statului şi absolutist ierarhică, iar organizarea se prezenta mai mult ca o dezorganizare,
rezultată din nedefinirea atributelor şi a poziţiei statului faţă de biserică şi invers. Biserica
din Basarabia nu ajunsese să-şi stabilizeze viaţa în nişte cadre potrivite de organizaţie.
Absolutismul ierarhic era o moştenire a absolutismului ţarist. Biserica din Bucovina aducea
o mentalitate ultraierarhistă şi tributară "Fondului Bisericesc" şi împăratului, avea o
organizaţie depăşită de vreme, care convenea unui aparat de stat austriac şi unor funcţionari
bisericeşti dar nu bisericii înseşi 18 •
Ardelenii considerau că absolutismul ierarhic era moştenirea unor vremi de
restrişte, a unei mentalităţi retrograde, ca şi dependenţa şi subordonarea totală statului 19 .
Ierarhii transilvăneni sunt partizanii "Statului organic" al lui Şaguna. Organizarea
ecleziastică pe baza Statului Şagunian"respectând principiul ierarhic, nu-l exagera până la
absolutism, ci-I încadra în sinodalitatea cea mai largă, garanţie sigură împotriva
absolutismul (... ); nu era numai o biserică a ierarhiei, ci mai mult una a norodului( ... ). Faţă
de stat şi-a asigurat autonomia care-i era pavăză împotriva oricărei aserviri din partea
vreunui cezar sau guvern, iar autonomia, Ia rândul ei, îşi avea tăria şi pavăza tocmai în
sinodalitatea largă prin care întreaga obşte bisericească o susţinea" 20 .
Disputa dintre ierarhii ardeleni şi cei regăţeni avea şi o finalitate politică; opoziţia
ardelenilor faţă de tendinţa P.N.L. de a-şi constitui centre de putere în Transilvania, dorinţa
ierarhiei înalte de la Bucureşti de a controla întreaga biserică ortodoxă română.
Atitudinea lui Ionel Brătianu faţă de problema religioasă este aparent paradoxală:
în august 1919 la Arad "dictatorul" liberal se declara adept al Statului şagunian, doreşte ca
"organizaţia şaguniană" să treacă şi dincolo de Carpaţi, să înlocuiască "autocratismul
ierarhic "21 • Surpriza nu va întârzia să apară: la sfârşitul lui 1919, Agenţia de ştiri Dacia şi
ziarul Românul de la Arad, din 31 Decembrie 1919, fuformează că "alegerea mitropolitului
Transilvaniei este aranjată", episcopul AraduJui va deveni mitropolit deoarece s-a ajuns la o
înţelegere" în urma acordului dintre factorii competenţi ai bisericii şi ai guvemului" 22 . În
fapt, declaraţia lui Brătianu fusese un act electoral iar, probabil în urma întâlnirii de la Arad
cu episcopul local s-a ajuns la o înţelegere între cei doi.
Evenimentul are şi o altă conotaţie decât aceea a impunerii unui om din propria
clientelă. Cum mitropolitul ortodox de la Sibiu s-a sinucis în octombrie 1918( datorită
atitudinii ierarhiei ortodoxe din timpul războiului-între altele s-a transmis o pastorală
semnată de cler prin care era blestemată armata română intrată în Transilvania, sau cu
18

Omagiu, p.220
Ibidem. p.221
20
Ibidem. p.222
21
Jbidem. p.21
22
Ibidem. p.25
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acelaşi eveniment fuga clerului ortodox din Fărăgaşi 3 intervenise sedisvacanţa scaunului

mitropolitan (octombrie 1918-februarie 1920)24 • Problema pentru ardeleni era de a asigura
stabilitate conducerii ecleziastice. Conform principiului ansietăţii, în scaunul mitropolitan
urma să fie înălţat cineva din rândurile înalţilor demnitari bisericeşti, dar aceştia erau
bătrâni. Deşi au fost presiuni pentru impunerea ca mitropolit a episcopului de Arad, cum
acesta era bătrân, pentru a feri mitropolia Ardealului de frământările electorale în jurul
scaunelor episcopeşti, este ales un mitropolit tânăr în persoana lui Nicolae Bălan25 .
Argun1entaţia în confruntările dintre ardeleni şi regăţeni nu este doar una ~trict
teologică ci sunt aduse argumente politice, istorice şi este sesizabilă şi o coloratură
sentimentală. Începe în Ardeal, o febrilă mişcare pentru unificare pe baza "Statului
organic": congresul preoţimii din Ardeal, care a avut loc la Sibiu în zilele de 6-8 martie
1919. Aici dr.N. Bălan apără canonicitatea organizaţiei şaguniene. Utilizează autoritatea
apostolului Pavel în a susţine că "Biserica nu e un organism pietrificat ci un organism viu"
iar prezenţa "elementului mirean în corporaţiile bisericeşti" are şi o importanţă practică
"dând prilej potrivit preotului pentru a-şi desăvârşi (elmentului mirean-n.a.) educaţia sa
religioasă şi morală" 26 .

Dispunta este asupra Statutului şagunian. Ardelenii îl apără pentru că acesta oferă
autonomie. Regăţenii s-au opus statututului şagunian socotindu-1 de provenienţă
protestantă. Nu lipsesc acuzaţiile de "provinciali" sau "autonomişti", iar acestea erau foarte
odioase "fraţilor de dincolo", după cum afirma un prelat ardelean27 • Unul din punctele de
sprijin ale susţinătorilor Statutului organic este autoritatea canonică a lui Şaguna. 1. Mateiu
încearcă să argumenteze că "statutul organic nu este şi nu poate fi considerat ca opera
autentică a mitropolitului Şaguna. Forma de guvernare ierarhică pusă de Şaguna a fost
înlocuită de Congresul naţional din 1868, cu una mixtă Iaicizantă. Statutul organic nu poate
fi considerat ca opera autentică a mitropolitului Şaguna" 28 •
Chiar dacă argumentaţia în sens strict teologic-istoric a lui Mateiu este corectă,
importantă este finalitatea acesteia: încercarea de delegitimare a susţinătorilor autonomiei
bisericeşti şi organizării eclziastice pe baza Statului organic.
Disputele pentru organizarea Bisericii Ortodoxe continuă şi cu prilejul sinodului
episcopesc al Mitropoliei Ardealului, întrunit Ia Sibiu în 23 aprilie 1919. Şi aici se remarcă
prin atitudinea fermă dr.N.Bălan care afirmase: "noi nu vrem o biserică numai a preoţilor,
ci vrem o biserică a poporului". De asemenea şocase prin atitudinea tranşantă: "eu prefer o
biserică persecutată decât una înăbuşită de stat" 29 • Bălan, departe de a exprima o poziţie
singulară, dădea glas într-un mod pregnant unei atitudini a ierarhiei ardelene. Aceasta se
împotrivea balcanismului politic din Vechiul Regat care influenţa şi viaţa bisericească, iar
într-o analiză a atitudinii prelaţilor ardeleni trebuie să luăm in calcul şi orgoliul acestora şi
ataşamentul la o tradiţie percepută ca prestigioasă. Propulsarea lui Nicolae Bălan în fruntea
Mitropoliei Ardealului la Sibiu nu este o surpriză, el intrunind o largă adeziune.
Se constituie o comisie de 14 membri care redactează în 1920 un "ante proiect de
lege pentru organizarea bisericii autocefale române", care urma să fie dicutat de Sinod.
libertate

şi

23

Nicolae Gudea, Biserica Româna Unita(Greco-Catolica)-300 de ani-februarie 1697- februarie 1997, Cluj
Napoca, 1995
24
Omagiu ... , p.21
25
Ibidem. p.24-30
26
Ibidem. p.221-223
27
Ibidem. p.227-228
28 Ioan Mateiu, Cercetari privitoare la Constituţia bisericii ortodoJCe din Ardeal, Cluj, 1922, p.38-40
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Mitropolitul Bălan refuză acest lucru, înainte ca proiectul să fie trecut prin Constituanta şi
Congresul naţional bisericesc de la Sibiu30 .
Dezbaterile privind principiile şi apoi chestiunile punctuale de oragnizare a
bisericii orotdoxe se vor prelungi în 1925, când la 6 mai vor fi publicate în Monitorul
Oficial 31 legea şi statutul pentru organizarea Bisericii Ortndoxe Române. Între timp disputa
fusese oarecum tranşată de Partidul Liberal care înscrisese în Constituţia din 1923 faptul că
"organizaţia bisericii ortodoxe trebuie să fie unitară pentru întreaga ţară" 32 • În susţinerea în
Camera deputaţilor a acestor acte legislative , ministrul Cultelor vorbea de caracterul
consensual al actelor prezentate. Acestea, spunea Lapedatu, sunt atât în spirit cât şi în cea
mai mare parte a prevederilor sale o copie fidelă a statutului şagunian 33 , adaptat însă
împrejurărilor epocii. Este cu adevărat legea din 1925 o continuare a statutului şagunian?
Să luăm o chestiune punctuală, dar de mare importanţă: cea a alegerii episcopilor
şi mitropoliţilor. Atât în statutul şagunian, cât şi în lege, sarcina alegerii se lasă în seama
corporaţiilor bisericeşti. Deosebirea constă în faptul că, pe când după statut alegerea se face
numai de -adunarea eparhială a eparhiei vacante, în lege elecţiunea urma să fie făcută de
Congresul naţional bisericesc împreună cu adunarea eparhială a eparhiei vacante34 • Este
evidentă impunerea principiului ierarhic în această chestiune. Prin sistemul Congresului
naţional bisericesc se lăsa o cale pentru ingerinţe electorale. Situaţia Congresului naţional
bisericesc trebuie coroborată cu aceea a membrilor de drept ai adunărilor pentru alegerea
episcopilor şi mitropoliţilor, în care guvernul este reprezentat prin premier şi consiliul de
reso~ 5 • Problema este dublă: mai întâi principală (a autonomiei în stat) şi una practică
(puterea politică intervenea în organizarea bisericească permiţând ierarhiei ecleziastice să
intre în competiţie pentru a face jocuri politice).
O altă problemă punctuală dar esenţială pentru funcţionarea vieţii bisericeşti era
aceea a numirii preoţilor şi protopopilor în locurile vacante. Existau două sisteme: cel
electiv în Ardeal şi sistemul numirii în Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina. În lege se
hotăreşte păstrarea sistemului tradiţional de alegere/numire 36 •
În conformitate cu legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, în fruntea
B.O.R. stă Sf. Sinod, cea mai înaltă autoritate (art.5) dar "Corporaţiunea centrală
reprezentativă pentru întreaga Biserică a Românilor de religie ortodoxă, în afacerile
administrative, culturale, funcţionale şi epitropeşti este Congresul naţional bisericesc
compus din 6 reprezentanţi ai fiecărei eparhii" (art.6). Din fiecare eparhie sunt 6
reprezentanţi (2 clerici şi 2 mireni), aleşi pe 6 ani de adunarea eparhială37 • S-ar părea că
ardelenii au învins prin impunerea, chiar modificată, a Statutului şagunian. Dar liberalilor
chiar le convenea această variantă de organizare ecleziastică pentru că aveau posibilitatea
de control a ierarhiei prin impunerea în adunările eparhiale, astf~l că frământările timp de 6
ani pe această dispută au fost inutile. Partidul Liberal îşi va recruta cadre ecleziastice pe
care le va impune în diferite funcţii. Ardelenii nu vor face excepţie: protopopul Ioan
Teculescu ajunge episcop militar în aprilie 1923 apoi trece la eparhia basarabeană din
Ismail (1925); protopopul Vasile Dima ajunge episcop la Argeş; asesorul Triteanu Ia

10

Ibidem, p.231
Monitorul Oficial, nr.97 din 6 mai 1925
32
Alex.Mapedatu, op.cit.p.28
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Ibidem. p.l6
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Ibidem. p.17
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Roman; protopopul I.Stroia ajunge episcop militar în 192538 • Care să fie motivele acestor
numiri, pe lângă cel firesc al mobilităţii cadrelor laice sau ecleziastice? Mai multe ipoteze
pot fi aduse în discuţie: 1) mitropolitul primat şi apoi patriarhul Miron Cristea era
transilvănean şi a căutat să-şi impună propriii oameni; 2) prestigiul individual al acestora;
3) tendinţa de penetrare, de constituire de centrii de puteri ai P.N.L. în Ardeal. Şi-a cooptat
oameni fideli pe care apoi i-a răsplătit; 4) În legătură cu ipoteza 3, cred că între motivaţii a
fost şi aceea de a disloca oponenţii prin încorporare în propria clientelă. Ipoteza se susţine
prin faptul că aceşti ierarhi au fost avansaţi şi numiţi în afara Transilvaniei (la Ismail sau
Argeş), unde influenţa lor rămânea să fie com~truită şi aveau de înfruntat adversitatea
ierarhiei locale.
Discuţii şi controverse s-au iscat şi în chestiunea raportului ierarhic dintre
mitropoliţi, suscitată de ungerea mitropolitului Ardealului. Transilvănenii susţineau că
numai sinodul episcopesc din Sibiu are această posibilitate versus argumentul că în urma
39
unificării bisericeşti trebuia examinat şi hirotonit la Bucureşti . Sunt aduse şi argumente
istorico-ecleziastice: din moment ce mitropolitul Ungro-Vlahiei exercita şi funcţia de
"exarh al plaiurilor", iar mitropolitul din nordul Carpaţilor era oarecum sufragan celui din
sud, susţinea Tit Simedrea40 , era normal ca funcţia de mitropolit primat să o aibe cel de la
Bucureşti. I.Lupaş aduce argumente "istorice": Mihai Viteazul, Matei Basarab, V. Lupu, Ctin Brâncoveanu ar fi făcut şi ei o mitropolie în Ardeal, care era controlată de aceştia.
Istoria ierarhiei ecleziastice ortodoxe nu este numai una a disputelor. A existat un
moment de maximă coeziune asupra unei probleme: crearea Patriarhiei ortodoxe române.
Cum este justificată aceasta? Iorga argumentează astfel: când sunt trei mitropoliţi supuşi
Primatului, titlul de Patriarh se impune, iar cine e mitropolit primat în capitala României
reîntregite acela e drept patriarh al B.O.R. Ministrul Cultelor, Alex Lapedatu, se justificase
prin nebuloase "raţiuni de stat", veşnica argumentare: "dacă biserica romano-catolică din
ţară se constituia într-o singură provincie mitropolitană cu sediul în capitală, nu e cu putinţă
ca biserica oficială a Statului Român, cea ortodoxă, să rămână în situaţia ierarhică de
egalitate. Şi aceasta nu din motive de amor propriu, ci din anumite raţiuni de stat" 41 . Ioan
Lupaş susţine că "românimea întreagă (trebuie- n.a.) să vadă în înfiinţarea Patriarhiei
realizarea sau măcar un început de realizare a programului religios de la 1848'142 .
În realitate, crearea Patriarhiei ortodoxe s-a realizat din motive de prestigiu statal:
"solemna proclamare a unei Patriarhii care nu putea lipsi nici pentru aceea că sârbii aveau
un Patriarh şi exarhul patriarhal era mai mult decât un Mitropolit Primat" 43 . Interesant este
că propunerea de creare a Patriarhiei a venit din partea Bisericii Basarabiei. Prin crearea
unei Patriarhii române, biserica basarabeană spera să se elibereze de sub tutela Patriarhiei
moscovite 44 •
Modelul de organizare a Bisericii ortodoxe a fost preluat după tipul sârbesc şi a
constat într-o regrupare a mitropoliilor şi adoptarea de către mitropolitul din capitală a
titlului de Patriarh45 .
Alex. Lapedatu prezenta la Il februarie 1925 mesajul pentru ridicarea Mitropoliei
Ungro-Vlahiei la rangul de Scaun Patriarhal. "Senatul ridicat în picioare aplaudă îndelung
38
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''Ibidem, p.S-15
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4·1 Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneJti şi a vieţii religioase a românilor, voi. II, Bucureşti, 1995, p.306
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",apoi "se cere extremă urgenţă şi se admite" 46 • Dacă prin acest act statul spera să-şi
consolideze prestigiul extern (in Senat se afirmase cu emfază: "nici un stat ortodox din
orient nu se bucură de vaza politică a statului român"t 7, biserica ortodoxă spera să facă un
gest de forţă faţă de celelalte culte din ţară. Aşa cwn rezultă din scrisoarea irenică a Sf
Sinod către "bisericile ortodoxe surori", prin care se comunica ridicarea B.O.R. la rangul de
Patriarhie: "Cetăţenii României s-au sporit şi cu cetăţeni de alte culte bine organizate şi cu
tot felul de instituţiuni. Aşa: Calvini, Luterani, Unitari, Romano-Catolici, care după
organizaţia lor puternică vor tinde aici la noi in ţară, a crea situaţii şi demnităţi care dacă nu
să întreacă, dar cel puţin să egaleze în titluri pe şeful Bisericii Ortodoxe. Biserica şi poporul
ortodox îşi va menţine faţă de toţi superioritatea nu numai ca mişcare, ci şi ca rang prin
afirmarea şi întărirea ierarhiei, încununând-o cu vrednicia cea mai înaltă a ierarhiei
ortodoxe: Patriarhia" 48 .
În legea pentru organizarea B.O.R. sunt reglementate şi chestiunile financiare, ale
obligaţiilor pecuniare ale statului faţă de culte: art. 23, "pentru a se uşura cât mai mult
sarcina statului şi pentru ca Biserica să-şi poată îndeplini cât mai bine misiunea sa
religioasă, culturală şi filantropică se înfiinţează un fond general bisericesc. Impozitele care
se stabilesc prin legea pentru ajutorarea şi întreţinerea Bisericii se vor distribui în proporţia
în care se găsesc credincioşi ortodocşi faţă de altă religie" 49 • Încercarea de nivelare se aplică
şi în interiorul bisericii ortodoxe. Este vorba de chestiunea fondului religios din Bucovina.
Întreg venitul acestui fond aparţine eparhiei din Bucovina, dar aceasta îşi va întocmi
bugetul, ce urma a fi examinat de Ministerul Cultelor iar restul fondului să treacă la fondul
general bisericesc, în folosul întregii biserici 50 •
Acesată politică egalitaristă folosea regiunilor mai slab dezvoltate economic: unei
părţi din Vechiul Regat şi basarabenilor.
Politica egalitarist- inechitabilă va duce la
adoptarea în 1927 a unei decizii ministeriale care hotăra că ajutorul statului îl vor primi
numai parohiile care au cel puţin 800 de suflete, fapt ce provoacă o ploaie de proteste din
partea cultelor minoritare51 •
Carol al II-lea, în perioada premergătoare regimului său autoritar, a fost un
sprijinitor al bisericii ortodoxe ardelene, un rol de seamă în atragerea lui Carol avându-1
mitropolitul Bălan. Ca un sprijin al clerului ortodox faţă de mai bogatele culte ardelene,
acesta a hotărât trecerea personalului bisericesc la Casa generală de pensionari a Statului
( 193 7)52 • Cum personalul bisericesc aflat în funcţie la 1 aprilie 193 7 trebuia să verse la Casa
generală de pensii a statului 10% din salariile ce le-a primit de la 1 Decembrie 1918
încoace, nwnai intervenţia mitropolitului Bălan a făcut ca aceste swne să nu mai fie plătite.
O încălcare flagrantă a principiului menţinerii statu-quo-ului religios este
dobândirea de către Arhiepiscopia ortodoxă din Sibiu a 6 imobile din patrimoniul fostei
comunităţi de avere denumită "Universitatea săsească a celor 7 juzi" 53 • În urma intervenţiei
lui Bălan pe lângă Tătărescu, în iunie 1937, a trecut în proprietatea Arhiepiscopiei 75% din
averea Universităţii săseşti iar Biserica luterană a primit 25 % din averea proprie. De
aceea, ierarhii ortodocşi se puteau exprima faţă de Carol al II-lea în termeni de
"mwnificenţă regală" şi să promită "cea mai adâncă recunoştinţă şi gratitudine". În acelaşi
46
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gest de obedienţă faţă de patron, Ştefan Meteş va putea scrie că "pentru biserică desfiinţarea
partidelor e un mare bine, căci preoţii acum pot să-şi vadă nestingherit de datoria lor
apostolică în mijlocul credincioşilor" 54 • Deşi în prima parte a aserţiunii sale Meteş are
dreptate, totuşi preoţii vor fi în primele rânduri ale consacrării regimului autoritar carlist,
prin chiar şeful ierarhiei, patriarhul care va deveni premier, pentru a nu mai comenta
marşurile soboarelor de preoţi, prezente în număr impresionant la sărbătorile regimului.
Natura juridică a relaţiilor dintre stat şi celelalte confesiuni a fost stabilită prin
legea pentru regimul cultelor din 27 martie 1926, în baza căreia a fost negociat Concordatul
cu Sf. Scaun (1927), ratificat la 7 iulie 1929. În acord cu doctrina suveranităţii statale s-a
hotărât şi înscris în Concordat faptul că"Ordinele şi Congregaţiile religioase existente în
Regat să aibă pe superiorul lor şi pe membri lor cetăţeni români domiciliaţi în ţară" 55 •
Negocierea şi semnarea Concordatului au trezit reacţii foarte violente din partea ortodoxă,
dând naştere unei polemici ale cărei reverberaţii continuă chiar până astăzi. Nu vom intra în
stufoasa şi dificila problemă a Concordatului (acesta meritând o investigare istoriografică
profesionistă, bazată pe comparatism). Deşi pentru Biserica Unită s-a intenţionat realizarea
unei legi speciale (ca şi pentru cea ortodoxă), ierarhii acestui cult au refuzat, preferând
reglementarea raporturilor cu statul prin intermediul Concordatului 56 , trezind reacţii de
genul "ierarhii Blajului la braţ cu cei maghiari".
Statul român recunoaşte în perioada interbelică cultele: ortodox, greco-catolic,
romano-catolic, reformat, evanghelic, luteran, unitarist, armean-gregorian, mozaic şi
mahomedan 57 •
În dinamica raporturilor dinte stat şi biserica ortodoxă se manifestă încă de la
început un raport de dublă tutelă: ortodoxia trebuia să aibă principial statutul de primus
inter pares, însă ierarhia ortodoxă va reacţiona faţă de reprezentanţii puterii etatice când
aceştia vor încerca să soluţioneze, nu întru totul de acord cu ideile ortodoxe, raporturile
dintre stat şi celelalte culte(exemplul cel mai frapant este Concordatul). După cum remarca
Francois Thual în Geopolitique de I'Orthodoxie, religia sacralizează naţionalul iar
naţionalul etnicizează religia. Ortodoxismul, considerat "religia majorităţii românilor", s-a
aflat faţă de celelalte culte într-o veritabilă ofensivă, sprijinită adesea de factorul politic:prin
sprijinul oamenilor politici faţă de ortodoxie aceştia încercau să acumuleze capital simbolic,
de popularitate, iar preoţii ortodocşi doreau să acumuleze privilegii materiale sau de
prestigiu pentru propriul ordin. Preţul plătit era slujirea politicului, continuând venerabila
tradiţie bizantină. De aceea nici nu putea fi menţinut în formă neschimbată Statutul
şagunian. Prevederile sale exprimau în fapt compromisul realizat între Curtea -de Ia Viena şi
românii transilvăneni, reprezentaţi politic şi de ierarhia ortodoxă. Statutul şagunian este
expresia statutului unei religii în cadrul unui imperiu multietnic şi multiconfesional.
Trecerea în cadrul statului naţional a reprezentat pentru iararhia ortodoxă o inevitabilă
colaborare cu politicul, şi ierarhii ardeleni au participat, nu fără tragere de inimă, la
legitimarea politicului şi a propriului acces la privilegii. Legea pentru organizarea B.O.R.
marchează "românizarea" (în sensul bizantinării) elitei ecleziastice din Transilvania.
Rezolvarea relativ rapidă a organizării vieţii bisericeşti, în 1929, în comparaţie cu
situaţia din alte domenii (de exemplu abia din 1938 au fost extinse în Bucovina codurile
civile din România, sau abia în 1945 s-a încheiat procesul unificării legislative prin
extinderea şi în Transilvania a legilor civile şi comerciale din Vechea Românie) trebuie să
54
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ridice semne de întrebare. Deşi situaţia bisericească era destul de complicată, ea a fost
soluţionată mai rapid din mai multe motive: societatea românească interbelică fiind una
tradiţională, cu un sistem paternist (nu întâmplător Biserica şi Armata sunt instituţiile
percepute ca fiind de cea mai mare încredere), tergiversarea soluţionării acestor probleme
era foarte periculoasă. Nu este întâmplător faptul că factorul religios se invocă mai ales în
zona nonreligiosului, de către oamenii politici. Nesoluţionarea problemelor administrative,
prin care se realizează de fapt modernizarea, nu putea trezi ample discuţii în societate, de
unde şi relativul dezinteres faţă de .1cestea. Delăsarea în soluţionarea problemelor
modernizării indică gradul scăzut de maturitate a clasei politice româneşti, care nu a
acţionat ca o adevărată elită .

Integration and Ecclesiastic Organization in Inter-War Romania
(Summary)
In the context of the unified national state construction, the problem of a new
ecclesiastic organization was considered. There were seriou.s disputed about the way of
strcturing the church hierarchy in the in the Orthodox Chirch structure was realized
through imposing of the Sagunian state by /aw, a state that was the object of
transformation in the sense of centralization. The organization of the other cu/ts was made
according to the national state doctrine. The Orthodox Church, defined by the idea that it
is "the religion of the majority of Romanians", has tried to create for itself a privileged
position compared with that of the other cults and it has been in opposition to them. The
relative fast termination of the juristic fram ework of cults organization was due to the
politica/ sensitivity regarding the religiou.s problem. The religioos factor has been
considered specially in the nonreligiou.s area because it has a politica/ significance.
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Momente din istoria Partidului Naţional Liberal-Organizaţia judeţului Satu Mare în
perioada interbelică (1919-1938)
Claudiu Porombăcean

Constituit în mod oficial în vara anului 1875, PNL este primul partid politic din
România 1 având în rândurile sale o serie de militanţi afirmaţi pe tărâmul vieţii culturale şi
politice, participanţi la revoluţia de la 1848 2 • De numele său se leagă momente de referinţă
din istoria României, fapt ce îi conferă o poziţie de necontestat în viaţa politică a ţării.
Tocmai de aceea, după 1918, în noile provincii ale României, suflul liberal se va
face simţit destul de puternic. Desigur, o extindere a reţelei organizatorice a PNL la nivel
naţional nu era un lucru uşor de realizat sau la îndemâna oricui şi aceasta, în principal
datorită faptului că în provinciile istorice recent unite cu România existau partide politice
care se bucurau de un real sprijin în rândurile populaţiei.
Dar, în ciuda acestor greutăţi fireşti, PNL reuşeşte să pătrundă în viaţa politică din
Ardeal, destul de repede, prin organizaţia liberală a judeţului Satu Mare. Astfel, în 1919 la
Baia Mare s-a constituit organizaţia PNL Satu Mare, fiind prima de acest fel din
Transilvania3 • Merite deosebite în înfiinţarea acesteia îi revin lui Teofil Dragoş 4 , el fiind de
altfel preşedintele organizaţiei şi primul membru liberal din Ardeal. Prin ceea ce a
întreprins aici, Teofil Dragoş a devansat cu mult celelalte judeţe din zonă, fapt confrmat
indirect chiar de declaraţia făcută de Ion I.C.Brătianu în vara anului 1920, în care se afirmă
că "PNL are intenţia să se organizeze acum şi în Ardeal" 5 . De abia l,a alegerile din martie
1922 (deci la trei ani după înfiinţarea organizaţiei sătmărene) PNL îşi prezentase candidaţi
şi în noile provincii ale României.
Odată înfiinţat, PNL Satu Mare urmează politica tradiţională a familiei Brătianu,
motiv pentru care partidul şi liderul său se bucură de o bună apreciere din partea conducerii
centrale. De altfel, Teofil Dragoş a făcut parte chiar din cercul intim de prieteni ai lui Ionel
şi Vintilă Brătianu 6 • După venirea liberalilor la guvernare, acesta va deveni primul prefect
liberal al judeţului Satu Mare în intervalul 31 ian.- 30 oct. 19227, fiind apoi deputat în
cameră şi Comisar guvernamental al Societăţii Hidraulice "Ecsed" 8 • Din acel moment,
persoana sa va deveni o prezenţă obişnuită în Parlament, bucurându-se de încrederea
electoratului sătmărean. Cât priveşte urmaşii săi la conducerea Prefecturii pentru
guvernarea liberală 1922-1926, aceştia au fost: Ioan Păgăciaş, Paul D. Goma, Mihai
Cantunari şi Vasile Gheţie9 , toţi fiind personalităţi marcante ale organizaţiei liberale
sătmărene. După o întrerupere de un an, liberalii preiau din nou conducerea acestei instituţii
prin Vasile Gheţie şi Ştefan Bellu 10, conţinând politica de dezvoltare economico-socială şi
de modernizare a infrastructurii judeţului Satu Mare.

Anastasie Iordache, Ion I.C.Bratianu, Ed.Aibllttos, Bucureşti, 1994, p.7
Petru lapârţan, Doctrine politice. Ed.Fundatiei "Gândirea", laşi, 1994, p.140
3 "Gazeta Sătmarului", m.3/4 noiembrie 1928 şi nr.S/14 octombrie 1931
4
Tank6czi Gyu1a, Satu Mare Varos Kepes TU/cre (Oglinda oraşului Satu Mare), Satu Mare, f.a., p.141; Erdely
Monografia (Monografia Ardealului), sub redacţia lui Vârady A1adâr şi Berey Geza, Ed.Gioria, Satu Mare, f.a.,
p.91
s Anastasie lordache...op.cit., p.479
6
Erdely Monografw, p.91.
1
/n serviciul patriei, Prefectura Satu Mare, 1937, p.91
8
Erdely Monografw. p.91
9 /n serviciul patriei, p.91
10
Ibidem
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SATU MARE. STUDII
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Din păcate însă, moartea marelui om politic şi de stat Ion I.C. Brătianu, în 1927,
precum şi presiunile exercitate de opoziţie, împing partidul spre o criză vizibilă. Pentru a
evita această cădere liberă, Vintilă Brătianu face eforturi însemnate, insistând foarte mult ca
organizaţiile liberale judeţene să-şi revizuiască activitatea şi componenţa. Astfel, la 5 oct.
1928, s-a întrunit Comitetul local al organizaţiei pentru "alegerea noului birou în urma
vacanţe lor provenite din excluderi le hotărâte de delegaţia permanentă judeţeană" 11 • În urma
alegerilor s-a constituit noul comitet local format din: Ştefan Cherecheş- preşedinte, Aurel
Dragoş şi Ioan Şuta - vicepreşedinţi, Octavian Ardelean - secretar general şi Augustin
Popan - casier.
La 7 noiembrie 1928 se desfăşoară lucrările Congresului judeţean al PNL Satu
Mare. În comunicatul adresat publicului sătmărean prin intermediul presei liberale, se
menţiona că această convocare grabnică s-a făcut "pentru a întări şi a asigura temeliile
organizaţiei noastre judeţene,care este cea mai veche organizaţie similară din
Transilvania" 12 . În urma dezbaterilor, la conducerea partidului au fost aleşi următorii: T.
Dragoş- preşedinte, Ioan Tibil şi Aurel Dragoş - vicepreşedinţi, Ştefan Cherecheş - secretar
general şi Tişca Emil - casier. Pe lângă aceştia, au fost desemnaţi membrii comitetului
judeţean al PNL precum şi componenţa delegaţiei permanente 13 , din rândul cărora vom cita
câteva nume de rezonanţă din viaţa politică sătmăreană: Octavian Ardelean- medic Satu
Mare, Crăciun Dumitru - notar public Seini, Ilea Petru- director de bancă Negreşti, Lucaciu
Epaminonda Siseşti, Nistor Aurel - avocat Baia Mare, Alexe Pocol - primar Baia Mare,
Pogăciaş Ioan - notar public Satu Mare, Tarţia Ioan - protopop Medieşu Aurit, fost senator,
Tibil Ioan - deputat s.a.
La sfârşitul anului 1928, în zilele de 12, 15 şi 17 decembrie, vor avea loc alegerile
parlamentare.
A vând în vedere importanţa evenimentului, la 28 noiembrie, Ia Baia Mare a avut
loc şedinţa delegaţiei permanente a PNL Satu Mare pentru a examina situaţia politică din
judeţ şi definitivarea listelor cu candidaţii partidului 14 • Capi de listă sunt desemnaţi T.
Dragoş pentru camera Deputaţilor şi Tarţia Ioan pentru Senat.
La 15 iunie 1929, are loc la Oradea marea consfătuire a PNL din Ardealul de
Nord, la care participă delegaţiile judeţelor Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi Bihor, precum
şi liderii partidului din capitală: Vintilă Brătianu, I.G.Duca, 1. Inculeţ şi Leonte
Moldoveanu. La finalul întrunirii, delegaţia sătmăreană condusă de Teofil Dragoş a avut o
întrevedere confidenţială cu conducerea partidului, analizând câteva aspecte mai importante
din cadrul organizaţiei. Dar iată ce declară Vintilă Brătianu referitor la PNL Satu Mare:
"sunt mândru de această organizaţiune ... şi aştept de la Domniile voastre cea mai conştientă
muncă pentru binele partidului şi judeţului Dumneavoastră" 15 .
La 9 ianuarie 1930, la Baia Mare, va avea loc un nou Congres al PNL Satu Mare
Ia care participă şi o delegaţie de la centru condusă de I.G.Duca 16 • Şi de această dată Teofil
Dragoş va fi reales în funcţia de preşedinte, fiind liderul incontestabil al organizaţiei
liberale sătmărene.

"Gazeta Sătmarului", nr.l/1928
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O lună mai târziu, la 15 februarie 1930, au loc alegeri pentru desemnarea noilor
membri ai Consiliului Judeţean. Având ca semn electoral"stâlpul", liberalii depun o listă cu
36 de candidaţi 17, obţinând 4275 de voturi 18 •
Un moment important în viaţa PNL îl reprezintă Congresul General al acestuia,
desfăşurat la 22 februarie 1931 în Bucureşti, la care participă peste 2500 de persoane. Din
judeţul Satu Mare s-a deplasat o delegaţie condusă de Teofil Dragoş şi din care mai făceau
parte Ioan Tibil, Epaminonda Lucaciu, Ştefan Cherecheş, Alexe Pocol, Flaviu Suluţiu,
Felician Zaciu s.a.
În urma morţii lui Vintilă Brăteanu, preşedinţia PNL este încredinţată lui
I.G.Duca. În intenţia de a întări cât mai temeinic şi mai sincer legăturile politice dintre
centru şi organizaţiile din ţară, Duca va întreprinde mai multe vizite la organizaţiile liberale
din teritoriu. Importanţa acestor vizite este dublă. Pe de-o parte, prin tactul şi autoritatea sa
va şti să refacă "omogenitatea multor organizaţii devenite lacunare în urma dezechilibrării
ce s-a produs în echivalenţa dintre ambiţie şi randament a multor persoane politice" 19 • Pe
de altă parte, aceste vizite au un relief politic general de mare însemnătate, pregătind
practic o mare campanie de opoziţie. În acest sens, la 16 august 1931 are loc la Şomcuta
şedinţa delegaţiei permanente a PNL Satu Mare pentru a pregăti noua campanie de
propagandă ce se anunţă destul de intensă la începutul toamnei. Pe lângă membrii
delegaţiei, participă şi un mare număr de ţărani fruntaşi, la care se adaugă 60 de studenţi
înscrişi în organizaţia "Tineretului Universitar Liberal" din judeţ 20 . La iniţiativa lui Teofil
Dragoş, sunt organizate mai multe întruniri liberale, după cum urmează: 8 octombrie la
Mădăras, unde vor veni delegaţiile organizaţiilor din Sătmărel, Doba, Ruşeni, Hrip,
Tătăreşti, Viile Satu Mare, Necopoi şi Craidorolţ, la care se adaugă participanţi din partea
conducerii judeţene a PNL; 15 octombrie la Negreşti cu participarea filialelor din Ţara
Oaşului, urmată de cea de Ia Turţ, unde se vor întâlni delegaţiile comunelor din plasa
Ugocea. Acţiunile vor culmina cu Marea Adunare a PNL Satu Mare din 26 octombrie, ce
va avea loc la Baia Mare, la care va participa şi o delegaţia din Bucureşti 21 • În acelaşi an, Ia
1 septembrie, ia fiinţă Cercul de Studii al PNL din oraşul Satu Mare, cu scopul de a studia
prin diferiţii săi oameni de specialitate problemele mai importante ale oraşului şi judeţului,
precum şi chestiunile de interes general. De asemenea, se urmăreşte extinderea Cercului de
Studii şi în celelalte centre ale judeţului: Baia Mare, Şomcuta, Halmeu, Seini, Copalnic
Mănăştur şi- Ard ud.
Siarşitul anului 1933 aduce cu sine revenirea liberalilor Ia guvernare, campania
desfăşurată de ei fiind încununată de succes. Din păcate însă, PNL va fi puternic afectat de
moartea marelui politician I.G.Duca, preşedintele partidului şi al Consiliului de Miniştri.
Această tragedie nu numai că va fi simţită la Satu Mare ci chiar amplificată de dispariţia
liderului local Teofil Dragoş. În 1933, el este ales partu ultima oară în Camera Deputaţilor,
însă acest mandat va fi întrerupt la 18 ianuarie 1934 datorită decesului survenit la vârsta de
doar 60 de ani 22 •
La 26 ianuarie 1934 a avut loc şedinţa delegaţiei permanente a PNL Satu Mare
pentru comemorarea personalităţii regretatului Teofil Dragoş şi alegerea noului preşedinte
al organizaţiei, în persoana deputatului Ioan Tibil vicepreşedintele acestuia, considerat "ca
17

idem, nr.4/30 ianuarie 1930
idem, nr.S/15 februarie 1930
19
idem, nr.3/5 decembrie 1930
20
Ibidem
21 idem, nr.S/18 septembrie 1931
22 Erdt!ly Monografia, p.91
18
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cel mai merituos dintre conducătorii partidului din judeţ". Pentru postul vacant de
23
vicepreşedinte este ales Aurel Nistor, prefectul judeţului Satu Mare •
Un moment de referinţă în viaţa politică sătmăreană este constituirea la 23 mai
1934 a Blocului românesc. Acesta cuprindea toate partidele politice româneşti, urmărind o
mai bună administrare şi obţinerea unei majorităţi româneşti în conducerea oraşului Satu
Mare cu ocazia alegerilor municipale ce urmau să se desfllşoare. Este un acord deplin al
acestor forţe care au apreciat importanţa momentului lăsând de-o parte orgoliile politic~4 •
Este pentru prima dată când partidele locale (PNŢ, PNL, Partidul Naţional Agrar) sunt
grupate într-o alianţă politică, fapt confirmat şi de declaraţiile fllcute presei locale de
reprezentanţii acestora: Titu Demian, Ştefan Cherecheş şi I.C. Barbut.
Revenind la conducerea organizaţiei judeţene Satu Mare a PNL, trebuie
menţionat că începând cu data de 9 aprilie 1935, V aler Pop, ministrul Justiţiei, va fi noul
preşedinte al acesteia, decizie ratificată la 30 mai cu ocazia Congresului PNL Satu Mare 25 •
La 21 septembrie 193 7, Valer Pop demisionează din funcţie, locul său fiind luat de V aler
Roman, fost subsecretar de staf 6. Cât priveşte Prefectura în timpul ultimei guvernării
liberale, aceasta a fost condusă de Aurel Nistor, Ioan Pogăcios şi Octavian Ardelean27 •
În decursul ultimei guvernări liberale( 1933-193 7), judeţul Satu Mare a avut parte
de realizări de excepţie, primind aici, la graniţa de nord-vest a ţării, diferite vizite fllcute de
autorităţi din ţară şi străinătate, toate acestea înscriind pasaje remarcabile în istoria
consolidării neamului românesc. Şi m-aş opri aici doar asupra câtorva realizări ale PNL
Satu Mare:
-întreţinerea în stare bună a drumurilor, mult superioare altor judeţe
-construirea şi repararea a peste 130 de poduri
-extinderea reţelei de linii telefonice
-construirea Palatului administrativ din Satu Mare(azi Muzul Judeţean)
-realizări în domeniul bisericesc (vezi cele două catedrale din Satu Mare, a căror construcţie
a fost susţinută şi de Prefectură)
-în domeniul educaţional s-au înfiinţat 164 de noi posturi de învăţători şi maiştri, s-au
terminat 39 de şcoli iar 22 au fost începute
-s-au înfiinţat biblioteci populare pe lângă fiecare şcoală primară
-realizări în domeniul urbanistic
-construirea mai multor spitale şi dispensare medicale comunale
-sprijinirea agriculturii, comerţului şi industriei printr-o permanentă politică de încurajare
-dezvoltarea sportului şi turismului sătmărean
-construirea aeroportului Satu Mare, inaugurat la 8 septembrie 1937
-şi, nu în ultimul rând, dezvelirea statuii lui Vasile Lucaciu, în faţa căreia premierul
Gheorghe Tătărescu afirma la 21 august 193 7:" ce mult regret că n-am putut lua parte la
înălţătoarea serbare a dezvelirii acestei statui. Este una din cele mai frumoase statui cu care
se poate mândri Ţara Românească" 28 •
Nu putem omite vizitele la Satu Mare a unor personalităţi, dintre care amintim:
regele Carol II împreună cu Mihai 1; generalul Sirovy-inspector general al armatei
cehoslovace; Constantin Angelescu-ministru; Toni Dumitru-deputat şi preşedintele
23

"Gazeta Satmarului", nr.ll3/28 ianuarie 1934
idem, nr.l22/3 iunie 1934
25
In serviciul patriei, p.60
26
Ibidem, p.82
21
Ibidem, p.91
28
/bidem, p.81
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Asociaţiei Generale a Învăţătorilor; N.Dumitrescu-preşedintele societăţii Tinerimea
Română;

Alexandru Lapedatu-ministru şi membru al Academiei Române; Leonte
Senatului; Eduard Beneş-preşedintele Cehoslovaciei; ducesa de
Athol şi deputatele engleze Lady Layton şi Miss Rath; Gheorghe Tătărescu-preşedintele
Consiliului de miniştri; Radu lrimescu-ministru; nunţiul papal Andrei Cassulo; M.Hodzapremierul Cehoslovaciei; Valer Pop-ministru; M.Cancicău şi mulţi alţii.
Aceste evenimente ne-au incadrat judeţul, in mod onorabil, in angrenajul
realizărilor interne şi externe, ale acestei guvernări. Graţie patronajului dat de unele
personalităţi ale guvernului, judeţul Satu Mare a fost o oglindă fidelă a preocupărilor şi a
înfăptuirilor petrecute în ţară." Având în vedere cele prezentate şi nu numai, consider că
rolul şi locul PNL în istoria României şi a judeţului Satu Mare nu poate fi pus la îndoială.
Mai mult, suntem obligaţi astăzi, indiferent de culoarea politică a sentimentelor noastre, să
recunoaştem şi să respectăm ceea ce au făcut înaintaşii noştri pentru binele acestui judeţ.
Moldoveanu-preşedintele
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Aspects Concerning the History ofthe National Liberal Party-Satu Mare
County Organization in lnter-war Period (1919-1938)
(Summary)
The Satu Mare branch of the National Liberal Party was founded in 1919. It was
thefirst branch ofthe Liberal Party in Transylvania and it was led by thefamous politician
dr. Teojil Dragoş. P.N.L. Sa tu Mare follows the traditional politica/ line of the Brătianu
family and for this reason both the party and its leader were very appreciated by the
centralleaders.
During the fast liberal government(J933-1937) the Satu Mare county had many
remarkable moments, the local organization receiving the vis it of officialities of high rank,
both from the country and abroad, al/ these representing great moments in the history of
aur county.
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Activitatea politică şi propaganda electorală liberală
în "Gazeta Sătmarului" (1928-1931, 1934-1938).
Dorin Dc'Irăban

Introducerea votului universal în 1918 a avut ca rezultat antrenarea în viaţa
a cetăţenilor şi diversificarea opţiunilor politice. Constituţia din 1923 a legiferat
normele de organizare ale statului, consacrând regimul democratic prin principiul separaţiei
puterilor în stat şi existenţa monarhiei constituţionale. Prevederile noii Constituţii întăreau
rolul Parlamentului în viaţa politică. In lupta politică dominau cele două partide, liberal şi
naţional ţărănesc, care încercau printr-o propagandă electorală, intensă şi abilă, să câştige
voturile necesare preluării puterii politice. Gazeta Sătrnarului, ziarul organizaţiei judeţene
liberale, apare la 10 octombrie 1928 şi se înscrie pe "linia realizării programului şi
principiilor liberale, formării unei opinii publice mai înţelegătoare, unind când e vorba de
interesele naţionale, pe toţi românii ori care ar fi credinţele lor politice" 1•
La 5 octombrie 1928 a fost ales noul birou al organizaţiei locale având următoarea
componenţă: Ştefan Cherecheş -preşedinte, Aurel Dragoş şi dr. Ioan Şuta- vicepreşedinţi.
Noul preşedinte schiţează drumul pe care doreşte să conducă organizaţia locală "omul
politic este om de sacrificiu pentru că cine crede că a face politică înseamnă crearea de
avantaje personale acela păcătuieşte atât împotriva persoanei sale cât şi împotriva ideii pe
care în loc de a-o servi, o dejoseşte" 2 . La 7 noiembrie 1928 începe Congresul organizaţiei
judeţene văzut "ca o grandioasă manifestare politică, o impresionantă manifestaţie
românescă la graniţa de vest a ţării" 3 . În cuvântul luat preşedintele Teofil Dragoş
mulţumeşte pentru încrederea pe care o au cei din judeţ în destinele acestui partid istoric.
Un reprezentant al ţăranilor declară că "nu regretă înscrierea în partidul liberal deoarece
guvernările liberale ce s-au succedat la conducerea ţării deşi n-au promis nimic au avut
grijă de ei fără să-i aţâte la ură contra altora". S-a ales un nou comitet judeţean condus de
Teofil Dragoş, reales în funcţia de preşedinte.
Sfărşitul lunii noiembrie aduce agitaţia provocată de apropiatele alegeri din
12,15,17 decembrie 1928. Candidaţii locali sunt Teofil Dragoş, Michail Ioan, Tibil Ioan,
Miclăuş Nicolae, Pop Ştefan şi Lucaciu Epaminonda, pentru Camera Deputaţilor iar pentru
Senat, Teofil Dragoş şi Tarţia Ioan. În apelurile adresate electoratului, liberalii declarau că
privesc cu conştiinţa împăcată datoria împlinită într-un an şi jumătate de guvernare,
angajându-se să continue opera de consolidare a patriei întregite prin aşezarea pe temelii
puternice a vieţii economice şi adoptarea legilor necesare. Ei ridică drapelul democraţiei
sănătoase , aducând cuvântul unităţii sufleteşti a neamului. Totodată declară că se pot
culege roadele străduinţelor ţării conduse de ei, angajându-se să se îngrijească de
stabilizarea monetară, buna stare a funcţionarilor , construirea de locuinţe ieftine, apărarea
minorităţilor etnice, ţara să fie şi pe viitor un factor de pace şi ordine, a cărei siguranţă va fi
vegheată necontenit, "alegători, Neamul românesc se găseşte la grea răspântie . Votul
nostru va hotărî calea de urmat, nu uitaţi că de la revoluţia de la 1e48 şi până la 1918 am
fost conduşi pe drumurile istoriei de PNL" 4 • Campania electorală s-a desfasurat in condiţiile
unei ascuţite tensiuni politice. Se remarcă o fărâmiţare excesivă a grupărilor politice fiind
politică
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Ibidem

1
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depuse 28 de liste electorale. Rezultatul alegerilor a constituit un succes indiscutabil al PNŢ
care a întrunit o majoritate hotărâtoare în Parlament, 348 mandate faţă de cele 13 ale PNL.
PNŢ a primit 2.208.922. voturi (77,8%) faţă de cele 185.939 voturi ale PNL, (6.6%)
asigurându-şi conducerea ţării în următorii 4 ani.
La cons~tuirea liberală din Ardeal care avut loc la Oradea la 15 iunie 1929, unul dintre
fruntaşii liberali, Vintilă Brătianu a atacă dur pe ţărănişti, consideraţi ca un partid unguresc,
dând imbold minorităţilor de a domni asupra românilor.· "Guvernul ţărănist pune în zălog şi
amanetează pentru străinatate întreaga avuţie a ţării, căile ferate, poşta, telegraful, petrolul,
şoselele, monopolul iar la urmă nu mai rămâne nimic" 5 • Liberalii se consideră ca
reprezentând democraţia modernă, cât timp au guvernat au ~cut economii pentru a
echilibra bugetul şi n-au lăsat o situaţie grea fmanciară cum declară PNŢ.
La 3 iulie 1929 apare Manifestul liberal către ţară, prin care se anunţă retragerea din
Parlament, pentru că ţărăniştii stânjeneau opera de înalţare culturală a maselor, subjugau
economia naţională prin înstrăinarea avuţiilor ţării, ştirbeau rolul armatei şi menirea
magistraţiilor, prestigiul a tot ce este autoritate publică, nu apărau interesul ţării pe plan
extern şi au ~ut o organizare federativă în contrazicere cu fiinţa naţională "un prim pas
spre dictatura de partid, o primejdie pe care PNL este dator s-o denunţe"6 . La 25 octombrie
1929 apare un alt apel adresat de data aceasta participanţilor la viitorul congres de la Baia
Mare "poporul are convingerea că sub înţeleapta conducere a Domnului Vintilă Bratianu va
şti şi va putea să scoată scumpa noastră Ţară din impasul unde a fost târată de nesocotirea şi
nepriceperea Guvernului"'.
La 1 noiembrie 1929 au început lucrările Congresului PNL la care "ţăranii au pornit
pentru a-şi uşura cel puţin pentru o zi, sufletul încărcat de atâta rău adus pe capul lor de
guvernarea actuală" 8 • Congresul nu s-a putut ţine deoarece "300 derbedei narcotizaţi de
alcoolul plătit de oamenii guvernanţilor" au ocupat intrarea la sala unde era programată
des~urarea lucrărilor. La 21 ianuarie 1930 apare un nou apel adresat electoratului în care
se cere votarea unei liste, singura curat românească, să nu se lase înşelaţi de guvernanţi,
seduşi de minciunile ţărăniste, cei care au scumpit tutunul, rachiul,sarea, petrolul şi
chibritele. PNŢ mai era acuzat că a scumpit de 2 ori taxele fiscale, mărcile poştale, şi
biletele de tren, că a plătit 400 de milioane lei funcţionarilor maghiari. "Dacă voiţi să
scăpaţi de guvernul minciunilor, de roata sărăciei, votaţi cu semnul dreptăţii. PNŢ a vândut
judeţul şi oraşul Satu Mare ungurilor. Conducătorii acestui partid declară că a fost mai bine
la unguri, le-au iertat datoriile şi au luptat totdeauna contra intereselor romaneşti. Pentru aşi putea păstra puterea politică ne-au vândut ungurilor ~ând cel mai ruşinos pact de
trădare care poate exista în istoria unui judeţ. Pentru ca ungurii să voteze cu dânşii le-au
vândut oraşul, au încurajat pretenţiile Ungariei pentru răpirea Ardealu!ui. le-au dat
majoritatea în Consiliul comunal, 12 locuri în cel judeţean, şcoli iredeitte. Cel care votează
cu roata este un trădător de neam şi ţară. Să votăm semnul acelui partid care totdeauna a
apărat cinstea ţării şi binele poporului -PNL şi linia" 9 •
La alegerile din 5 februarie 1930 numai 4275 de români au votat cu liberalii "lucru
considerat ca un succes mai mare decât cele 40000 voturi inconştiente ale PNŢ, care a
încheiat un pact de trădare cu partidul grofilor şi jidanilor maghiarizaţi" 10 Liberalii
s idem-22 iunie 1929
idem-3 iulie 1929
7
idem-25 octombrie 1929
8
idem-6 noiembrie 1929
9
idem-21 ianuarie 1930
10
idem-1 S februarie 1930
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considerau că ţara s-a transformat într-un imens halci de măscărici unde "voinicul" Maniu
tăgăduia tuturor ceasul cel mare al fericirii şi raiului pe pământ. La 8 octombrie 1930 vin la
Baia Mare pentru a participa Ia adunarea organizaţiei judeţene o serie de fruntaşi liberali:
I.G. Duca, Al. Lapedatu, Tr. Moşoiu.ln salutul publicat în ziar această vizită este văzută "ca
o rază de soare pe care demult o asteptau, ca un crai din basme care vine să ia o moştenire,
menit eşti pentru asta şi vei izbuti . Nu ezita este stăpanirea ta" 11 • Au fost adresate
numeroase apeluri către electorat arătând că "PNŢ nu sunt nici cinstiţi şi nici de ispravă.
Partidul lui Iorga este ceva mai de omenie dar nu se pricep nici ei la treburile ţării. Singurul
PNL a rămas cinstit, priceput, muncitor atât în guvern cât şi-n opoziţie. In el este speranţa
noastră. Dacă sunteţi necăjiţi şi vedeţi nedreptate pretutindeni nu uitaţi că mai este o
scăpare şi-un ajutor. Este PNL care veghează mereu şi când va ajunge în guvern va stârpi
răul şi fărădelegea. Timpul încercărilor făcute pe seama ţării a trecut . Azi orice om cu
scaun la cap recunoaşte că noul guvern poate fi format doar de PNL. El va fi priceput căci
acest partid are cei mai cuminţi bărbaţi ai ţării care cunosc cârmuirea ţării nu numai din
carte ci şi cu faptele" 12 . În decembrie 1931 ziarul a sărbătorit 4 ani de Ia înfiinţare declarând
că a dat ce-a fost în stare pentru ţară, neam şi PNL, în serviciul căruia este. Cuvintele de
încurajare primite de Ia fruntaşii liberali erau considerate ca un imbold pentru continuarea
muncii şi-n viitor a ziariştilor. In iulie 1934 au loc alegerile comunale unde liberalii primesc
6024 de voturi şi au 257 de consilieri în plasele Ardud şi Ugocea, ţărăniştii având doar 23
consilieri. Într-un articol apărut Ia 9 septembrie 1934 PNŢ este văzut ca un partid care şi-a
pierdut unitatea după o guvernare nefastă, manifestandu-se o serie de curente contradictorii,
disensiunile dintre conducători fiind grave şi ireconciliabile. Situaţia lamentabilă este
întregită de dezorientări teoretice. În ciuda acestei radiografii crude făcute de ziarul liberal,
tărăniştii dominau lupta politică câstigînd alegerile din decembrie 1928, iunie 1931,
iuliel932, iulie 1933, impunându-şi programul politic contestat de adversarii politici.
La 20 aprilie 1935 apare un manifest intitulat "Ce este, ce a făcut şi ce face PNL" în care
se arată că "recunoaşte toată lumea că este o fericire pentru ţară că-n aceste momente grele,
grele ca niciodată Ia cârma ţării se afla guvernul liberal condus cu atâta putere şi pricepere
de Gh. Tătărescu. Toate lucrurile mari care sunt baza ţării noastre sunt ~cute de acest
partid care totdeauna a avut în fruntea lui cei mai străluciţi bărbaţi recunoscuti de toată
Europa. După mai multe guvernări nenorocite tărăniste şi ale lui Iorga, cari au dus ţara la
pieire a fost adus la cârma ţării PNL ... forţa cea mai expresivă a energiilor româneşti puse
în slujba ţării. Totdeauna a sacrificat o vremelnică popularitate, intereselor ţării şi
permanente" 13 • Într-un alt articol intitulat "Toţi în jurul PNL" se arată că "acest partid este
cel mai puternic şi mare partid din Ţara Romanească, a ştiut să fie alături de ţărani atât la
rău cât şi la bine. Nici duşmanii cei mai înverşunaţi nu pot tăgădui acest merit al partidului
nostru. El a uşurat situaţia bieţilor oameni ajunşi Ia sapă de lemn. Aveţi încredere în acest
partid şi spriniţi-1 pentru binele vostru. El a introdus o gospodărire cinstită şi sănătoasă
pentru binele ţării. Este condus cu cea mai mare bunăvoinţă pentru toată lumea dar mai ales
pentru ţăranii de la sate" Adversarul politic, PNŢ este văzut în mod critic" ajuns pe
marginea prăpastiei, devenit aproape inexistent în urma disensiunilor provocate de
conducători ambiţioşi, nemulţurniti şi cu ambiţii personale, care au apucat pe drumuri noi
ducând partidul spre o moarte sigură. În lipsa unei tradiţii şi a unei solidarităţi a
conducătorilor el începe să dispară de pe arena politică serioasă. Cinci grupări se bat cap în
cap, oameni care se duşmănesc de moarte iată unde a ajuns marele partid al lui Maniu, de
11
12

13

idem-7 octombrie 193 1
idem-14 octombrie, 5 noiembrie, 9 decembrie 1931
idem-20 aprilie 1935
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pe vremuri". La 15 mai 1935 apare un nou articol de fond intitulat "Către toţi membrii şi
prietenii nostri" în care se arată că partidul "se prezintă în faţa alegătorilor cu vorbe, fapte şi
cu opere pozitive. Ce n-au reuşit să înfăptuiască alte partide în ani de zile noi am realizat în
câteva luni spre mulţumirea tuturor cetăţenilor înţelegători din această ţară. Numai cine este
orbit de patimă nu poate recunoaşte marea operă realizată de partidul nostru, viabilitatea
guvernului liberal fiind astăzi mai puternică decât oricând. Bazaţi pe această încredere şi pe
opera săvarşită care constituie o pagină de glorie în viaţa partidului şi a ţării el se prezintă
în faţa cetăţenilor cu fruntea ridicată şi cu satisfacţia că şi-a îndeplinit cu prisosinţă greaua
sa misiune şi-n baza acestei împliniri a datoriei contează pe-o guvernare lungă şi-n viitor
pentru a putea duce la bun sîarşit munca grea dar rodnică începută".
La 19 mai 1935 este ales un prefect liberal în persoana lui Octavian Ardelean, care
avea de îndeplinit sarcina "de a apăra şi de a reprezenta cu demnitate, cu avânt, cu energie
interesele partidului".
La 30 mai 1935 începe Congresul organizaţiei judeţene la Satu Mare. În cuvântările
participanţilor se arată că poporul, zeci de mii de alegători sunt alături de guvern şi cu
deplină încredere în actualii conducători ai ţării care printr-o muncă cinstită şi dezinteresată
lucrează zi şi noapte, pentru binele tuturor şi consolidarea României Mari şi acest lucru
trebuie recunoscut şi de duşmanii politici cei mai înverşunaţi, "Toată suflarea românească
este alături de guvern şi de liberali . Participăm la acest grandios congres, o impozantă
manifestaţiune cetăţenească a sătmărenilor, cu neclintită dăruire şi credinţă fermă faţă de
marele şi istoricul partid liberal". S-a ales un nou birou în următoarea componenţă: Valeriu
Pop - preşedinte, Aureş Dragoş, R. Ciontea, Ioan Nistor şi St. Chereches - vicepresedinţi.
Valeriu Pop care a oprit destrămarea organizaţiei locale este văzut ca fiind "însufleţit de cel
de admiraţia unanimă a partizanilor,
mai cald naţionalism, înconjurat de încredere
respectat de întreaga opoziţie şi flancat de tot ce are partidul liberal, din acest ţinut, mai
select. A pornit cu entuziasm tineresc şi seriozitate la renaşterea liberală pe ţinutul
Sătmarului". La fel Octavian Ardelean, prefectul judeţului este socotit ca o "energie tânără,
muncitoare şi creatoare, o reuşită alegere" 14 •
Într-un alt articol apărut la 20 iulie 1935, cu ocazia vizitei lui Valeriu Pop, ministrul
justiţiei, Ia Satu Mare (el va face numeroase astfel de vizite în toată perioada anilor 19351938) se arată că "Domnia-sa şi-a eternizat de pe acum numele prin marile înfăpuiri care lea realizat într-un timp relativ scurt, ceea ce cetăţenii acestui ţinut nu vor putea uita
niciodată. Acest ţinut este în special îndatorat moraliceşte şi recunoscător pentru toate".
Vizita este văzută ca o dovadă a interesului pe care~) manifestă guvernul pentru nevoile
populaţiei din cel mai îndepărtat colţ al ţării "oboseala făcută este încă o mărturie că
Domnia-sa poartă la inimă toate doleanţele şi necazurile acestui judeţ". La 29 august 1935
şi la 22 august 1936 au urmat noi vizite ale ministrului Pop, prilej de a împroprietării 11 sate
cu 1200 iugăre de pământ în pădurea Băltoasa. Tot în prezenţa fruntaşilor liberali s-a făcut
sfiinţirea pietrei de temelie a Palatului administrativ şi a Casei Naţionale, dezvelirea statuii
lui Vasile Lucaciu în decembrie 1936, împroprietărirea a 9 sate din zona Cadrului cu 3222
iugăre de păşune la 4-6 iulie 1937.
La 4 octombrie 1936 un miting politic organizat de ţărănişti este văzut, în cadrul unui
articol, ca o "mascaradă, de credeai că te găsesti la circ, oameni turmentaţi, femei care
mergeau în pas milităresc,oameni care de oboseala drumului nu ascultau discursurile ci se
culcau, pe iarba verde, cu desaga sub cap" 15 •

14

15

idem-12 iunie 1935
idem-11 octombrie 1936
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La 2 noiembrie 1936 oraşul îmbracă haine de sărbătoare întâmpinând pe regele
Carol al II lea şi pe voievodul Mihai, care se întorceau dintr-o vizită oficială în
Cehoslovacia.
La 28 februarie 1937 au loc alegerile comunale unde liberalii obţin 201 mandate,
tărăniştii 136, gruparea Vaida 43 consilieri, fiind încă un prilej de a arăta că "trecutul a
dovedit cu prisosinţă că-n ţară în orice vreme dar mai ales în cele mai grele PNL a ieşit în
toate luptele politice victorios. Rezultatele uimitoare în toate domeniile vieţii publice,
realizările bătătoare Ia ochi sunt dovezi de netăgăduit ce nu pot fi ascunse de nici o patimă
politică". În iulie 193 7 au loc alegerile pentru consiliul judeţean, un nou prilej de a se
înmulţi apelurile electorale din paginile ziarului "PNL n-are nevoie de vorbe pentru a
câştiga încrederea oamenilor, pentru el vorbesc oriunde ţi-ai îndrepta paşii, faptele lui
măreţe, a căror valoare n-o pot atinge sau egala toate vorbele din lume. Nu vă lăsaţi
ademeniţi de băutură, nu daţi crezare promisiunilor şi minciunilor ci alăturaţi-vă PNL care
v-a arătat fapte şi a cărui grijă de căpetenie este binele şi fericirea voastră. S-a ivit o nouă
trăznaie a ţărăniştilor lui Maniu, de a înfiinţa un partid republican, care să pună dinamită la
temelia statului nostru tânăr iar tărăniştii din Bihor s-au unit cu ungurii şi cu jidanii la
alegeri, cei mai mari duşmani ai noştri, în speranţa ca măcar în felul acesta vor putea
stoarce voturile de care au nevoie. Pentru PNŢ este îndeajuns ca o faptă să fi fost făcută sub
guvernarea altora ca să-i tăgăduiască orice valoare căci altfel nu s-ar fi înfrătit cu străinii".
La 21 noiembrie 1937 odată cu instaurarea noului guvern, condus de Tătărescu, apare un alt
apel în care se cerea "românilor să nu credeţi ticăloşiilor şi minciunilor, trădătorilor şi
străinilor. Strânge-ţi rândurile în jurul PNL, care este partidul ţării şi al românilor, de
încredere al regelui, singurul care poate stăpâni şi conduce destinele ţării, spre fericirea
ţăranilor şi a poporului. De la Nistru până la Tisa toată suflarea românească se bucură că
partidul liberal a fost din nou adus la putere. Ţara priveşte cu încredere viitorul său condus
de cei mai buni patrioţi, având ca lozică cinste şi muncă". La 28 noiembrie 1937 apare
Manifestul guvernului către ţară în care se cere o continuitate in opera de construcţie
preconizând reforme pentru plugari, muncitori, investiţii industriale şi o politică externă
care să apere pacea şi granitele ţării. La 5 decembrie 1937 este dat publicităţii Apelul
organizaţiei locale liberale în care se cerea alegerea celor care au slujit cu pricepere şi
credinţă Patria şi Tronul. Orice vot greşit se "îndreaptă în contra noastră şi a ţării şi
intereselor obsteşti. Nu cerşim voturi. Vă arătam calea pe care s-o luaţi ca nu cumva ţara să
ajungă iar pradă nepricepuţilor şi poporul să se zbată din nou în mizerie şi nesiguranţă. Nu
voi aminti nici un partid care a guvernat şi a dus ţara la prăpastie, căci nici atâta nu merită,
unui cetăţean cinstit şi drept nu-i este permis să se ocupe, să ştie sau să voteze decât cu
liberalii al căror semn este simbolul dreptăţii şi progresului". Odată cu luna decembrie 1937
începe agitaţia electorală legată de alegerile parlamentare. Liberalii îşi prezintă în paginile
ziarului realizările din guvernările precedente: revoluţia de la 1848, aducerea Dinastiei
regale, războiul pentru independenţa ţării şi cel din 1916-1918, reforma agrară din 1921,
adoptarea Constituţiei din 1923, pe plan secundar amintind restabilirea ordinii publice şi
însănătoşirea finanţelor ţării, dezvoltarea industrială, reducerea datoriei externe, alungarea
foametei şi şomajului etc. Se consideră singurul partid de încredere al ţării şi al Regelui,
care este în stare să ne ducă pe calea mântuirii şi fericirii. Cel care votează cu liberalii
întăreşte voinţa Regelui. Ţărăniştii erau văzuţi ca o adunătură fără frâu, în plină
descompunere, care încearcă să prostească poporul cu minciuni şi ticăloşii, distrugători de
ţară, aliaţi cu străinii şi cu comuniştii., având soarta definitiv pecetluită. Cu această ocazie
ia naştere un veritabil folclor electoral îndreptat împotriva tărăniştilor:
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Foaie verde de mohor/ Steaua ţărăniştilor/ A apus de mult pe cer/ Precum cele rele pier/
Mihalache cu iţari/ Ghiţulică cu jidanii/ Amar plâng se tânguiesc/ Că românii nu-i iubesc/
Că românii-s liberali/ N-au voie de jidanii Şi-n frumoasa lor ţară/ Comuniştii or să piară/
Şi-n ziua de votare/ Vor vota cu mic cu mare/ Semnul liberalilor/ Nădejdea plugarilor/
Frunză verde mărăcin /Pe din sus de Bădăcin/ Trec voinicii ţărănişti/ Ziua veseli
noaptea trişti 16/ Frunză verde leuştean/ Traiască Valer Romani Că-i al nostru şef iubit/ Şi de
lume preţuit/ Tot românul înţelept 1 Votează cu stâlpul drept/ Liberalii să traiască/ Ţara să
mi-o înflorească/
Frunză verde de secară/ Bine-n ţară va fi iară/ Liberalii-s la putere/ Bucură-te măi
codrene/ Patru ani cât ne-au condus/ Ei la rele nu ne-au dus/ Ba ne-au tacut bunătate/ Ce alt
partid nu o face/ Dacă aşa ei s-au purtat/ Apoi nu trebuie lasaţi să plece 1 De la putere/ Când
ţara o cere/ Asta dacă le ştii frate/ Nu vei cădea în păcate/ Să votezi cu alte semne/ Când ai
scăpat de rele/ Vom vota cu liberalii/ Toţi ţăranii, toţi plugarii/ Şi ţara azi înfloreşte/ Şi
mereu se întăreşte/ Chiar de ne-ar de lumea toată/ Nu vom vota în veci cu roata/ Votează cu
liberalii/ Toţi ţăranii/Căci ei ştiu să ne conducă/ Şi bine-n ţară şă aducă/ Dacă vrei la noi şi
n ţară/ Să nu fie viaţa amară/ 17
Dacă înaite de alegeri liberalii aşteptau "cu încredere ceasul suprem în care ţara să
şi facă datoria cu patriotism şi discemământ, înţelegând că azi este vorba de soarta ei şi de
de aceia a unui partid politic" după pierderea puterii se declară "stavilă împotriva
amenintărilor din exterior şi se oferă conştient de această chemare să-şi facă mai departe
datoria până la capăt deşi a părăsit locul de răspundere" 18 • Deşi alegerile au fost câstigate
teoretic de liberali cu 1103353 de voturi şi având 152 de mandate parlamentare conducerea
guvernului a fost încredinţată grupării Goga-Cuza deoarece liberalii nu întruniseră 40% din
sufragiile electorale şi nu aveau majoritatea în noul Parlament. Se deschidea astfel calea
instaurării dictaturii regale şi suprimării libertăţilor democratice în România.

La activite politique et propagande electorale liberale
dans "Gazeta Sătmarului" (1928-1931,1934-1938)
(Resume)
Le sujet aborde- de la periode de l'entre .deux guerre - periode d'accentuees
confrontations politique de l'histoire de la Roumanie. Les confrontations electorales entre
les partis politique de meme que la lutte acerbe pour le pouvoir, lutte caracterisant un
regime politique existens dans cette periode, de la multitude de formaţions politique, qui
ont /ieu ein rejlechissant le spectre politique du temps.

16

17
18

idem-5 decembrie 193 7
idem-12 decembrie 193 7
idem - 1 1 februarie 193 8
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De la înfiinţarea Teatrului de stat (în anul 1947), s-au scris în presa locală trei sute
opt articole, dintre care: cinci despre "Istoricul teatrului sătmărean", paisprăzece în legătură
cu problemele organizatorice, alte patru articole s-au referit la "momentele jubiliare" ale
teatrului sătmărean, opt articole s-au scris despre actorii sătmăreni, alte douăzeci şi şapte de
articole conţin şi interviuri cu actori şi regizori ai "Teatrului de Nord" precum şi marii
actori ai ţării, care îşi "prezintă" părerile despre însemnătatea teatrului în oraşul nostru. Alte
serii de articole se referă la: stagiunile teatrale, avancronicile teatrale, existând un număr de
treizeci şi una de articole cu referire numai la premierele teatrale, apoi alte şaizeci şi trei
sunt în legătură cu cronicile de spectacol, iar zece se refereau la trupele de teatru din ţară şi
din străinătate care au venit de-a lungul anilor să joace la Satu Mare. S-a mai scris despre:
"Gala spectacolelor de teatru pentru tineret ", precum şi despre "Festivalul Internaţional teatru - imagine", care, începând cu naul 1992 are loc anual şi este îndelung comentat de
marii critici de teatru ai ţării. Există de asemenea nouăsprăzece articole cu privire la secţia
maghiară a "Teatrului de Nord" şi alte douăzeci şi două în legătură cu "Teatrul de amatori".
Cu mult înainte de anul 1947, când s-a înfiinţat "Teatrul de stat Satu Mare", au
existat în oraşul nostru oameni de valoare, care au făcut tot posibilul ca Satu Mare să aibă
parte de un teatru. S-a început prin înfiinţarea "Societăţii pentru crearea unui fond de teatru
roman în Ardeal", prescurtat "S.T.R.". Această Societate a luat fiinţă în anul 1870, ca
urmare a unei îndelungate activităţi cultrale, în şcoli îndeosebi, dar şi prin străduinţa unor
vrednici animatori, entuziaşti slujitori ai Thaliei, care, în orele de repaos, înjghebau echipe
de amatori, de "diletanti", ce cutreierau oraşele şi satele provinciei transilvane 1• Preocupări
de sprijinire a teatrului românesc din Transilvania au existat în aproape toate oraşele şi
judeţele2 .

Înfiinţarea în anul 1870 a "S.T.R. ", a contribuit la gruparea forţelor culturale
româneşti

într-un front orientat programatic; românii sătmăreni s-au dovedit sprijinitori ai
"S.T.R.", mai ales după adunarea populară din anul 1872 3• Astfel, istoria teatrului pe
meleagurile sătmărene îşi are originea în anul 1872, când în prezenţa lui Iosif Vulcan, este
înfiinţat: "Fondul pentru teatru românesc din Transilvania"4 • Şedinţa de deschidere a
"S.T.R" avut loc în anul 1870, la Deva, unde s-a hotărât că, în fiecare an să se ţină câte o
adunare generală. Prima adunare trebuia să aibă loc anul următor (1871), la Satu Mare 5 •
Astfel; în numărul 18, din data de 14 mai 1871, "Familia", publică programul adunării
generale din 1 şi 2 iunie. Existau însă unele obstacole ce se împotriveau ţinerii adunării
generale în oraşul Satu Mare, în ciuda pregătirilor intense care se făceau în casa avocatului
Alexandru Ferentiu. Această adunare se tot amână, dar în cele din urmă, adunarea generală
se va ţine în zilele de 1 şi 2 mai, în anul 1872. Între timp se însufleţesc şi careenii pentru
întâmpinarea măreţuluieveniment. Preşedinte al Adunării Generale a fost Alexandru

1

"Cronica" Satu Mare nr.1229 din 5 februarie 1972
Ibidem
3
idem, nr.1306 din 6 mai 1972
4
"Informaţia zilei" (Satu Mare), nr 109 din 25 martie 1994
5 "Cronica", nr.1229, din 5 februarie 1972
2
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care a conferenţiat şi Gheorghe Lazăru, amintind între altele şi înrâurirea
a teatrului 6 •
Se pune întrebarea: Dece se dorea cu atâta ardoare un teatru românesc în Satu
Mare? Se ştie că de multă vreme, conducătorii monarhiei dualiste căutau să lovească în
fiinţa naţională a popoarelor asuprite şi să frăneze dezvoltarea culturii în limba naţională a
acestora, iar TEATRUL putea şi trebuia să devină o tribună de luptă social - politică, de
cultivare a limbii, de luminarea minţiF. De aceea, românii din părţile acestea au militat cu
ardoare să aibă un teatru în limba lor, care să le satisfacă cerinţele şi să le servească
interesele majore naţionale. Astfel, lupta pentru un teatru românesc se intensifică între anii
1860-1870, atât în presă cât şi în parlament. Refuzându-se ajutor material din partea
statului, românii hotărăsc să realizeze fondul trebuincios prin contribuţia întregii naţiuni
române. Astfel, crearea "S.T.R" avea ca scop, adunarea fondurilor din care să poată realiza
"cu timpul", teatrul românesc.
Principala formă de activitate a societăţii a constituit-o organizarea unor adunări
generale anuale,de fiecare dată în altă localitate, pe întreg întinsul Transilvaniei: Ardeal,
Banat, Maramureş. 8
Aceste adunări, care erau adevărate sărbători naţionale,9 s-au ţinut de patruzeci şi
una de ori în cei 45 de ani de activitate propriu-zisă a "S.T.R."(1869-1914). 10 La ele luau
parte nu numai locuitorii din jur: intelectuali, meseriaşi, ţărani, ci şi din alte regiuni, uneori
destul de îndepărtate.
"S.T.R."s-a îngrijit de stimularea şi sprijinirea activităţii teatrale a diletanţilor,de crearea
unui repertoriu dramatic potrivit gusturilor publicului.A editat o colecţie, numită
"Biblioteca teatrală,"în care au apărut peste cincizeci de piese} 1 A sprijinit material sau
moral câteva turnee teatrale ale unor actori profesionişti şi s-a gândit chiar la formarea unei
trupe de teatru care să-şi desfăşoare activitatea, dând spectacole de-a lungul Transilvaniei.
S-a remarcat Aurel Paul Banut, iar în timpul funcţionarii acestuia ca director artistic(intre
1908-1914), "S.T.R."cunoaşte cea mai frumoă activitate şi dezvoltare: activitatea ei se
îmbogăţeşte, mişcarea teatrală se intensifică, sporeşte numărul membrilor societăţii, cresc
simţitor fondurile băneşti. 12 Din păcate, eforturile românilor de a constitui o scenă naţională
în Ardeal şi in Satu Mare - cu deosebire, şi-au atins destul de târziu scopul, iar dorinţele
autentice ale populaţiei române din Satmar şi împrejurimi au rămas încă multă vreme
neâmplinite, nici chiar după Unire, deşi un reviriment al activităţii culturale s-a resimţit. 13 El
se leagă şi de activitatea dramaturgului George Mihail Zamfirescu. In vara anului 1922, la
indemnul unicului cunoscut de aici, Anton Davidescu- redactorul ziarului. "Satu
Mare,"G.M. Zamfirescu şi-a manifestat intenţiile de a promova o artă majoră ·pe aceste
meleaguri. 14 El a închegat o trupă de artişti amatori cu care a prezentat spectacole dintr-un
repertoriu care îmbina piesele de dezbatere mai gravă ca: "Săptămâna luminată, "de M.
Saulescu, "Patima roşie,"de M.Sorbu,"Curcanii,"de Gr. Ventura,"Se face ziua,"de Zaharia
Roman,

după

binefăcătoare

6

Ibidem
Muzeul Judeţean Satu Mare, colecţia
8 Ibidem, inv. nr.20143, orig. f. 1-2
• "Cronica", nr 1312 din 13 mai 1972
10
Ibidem
11
Ibidem
12
/bidem
13
Ibidem
14
idem, nr. 1306 din 6 mai 1972
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Barsan, sau comedii ca: "Ariciul şi sobolul,"de Victor Eftimiu, "Nevestele lui Cerceluş,"de
P.Locusteanu. 15
Primele reprezentaţii de teatru profesionist şi de amatori, au avut loc în Hanul de pe
locul actual al "Casei Albe"} 6 În revista "Săgeata", G.M. Zamfirescu afirmă: "[ ... ] facem
teatru pentru ţară cu dragoste pentru limba românească, nu facem teatru ca să ne distrăm... ".
Fiind puţin înţeles de public şi nesprijinit de autorităţi doar de foarte puţinii prieteni,
G.M.Zamfirescu a trebuit să părăsească Satu Mare, după ce-i oferise, prin eforturi
deosebite, ceea ce poporul român dorise cu mult timp înainte.
Imediat după război, in anul 1945, un· grup de entuziaşti pasionaţi de teatru,
alcătuiesc formaţia de amatori, intitulată "Zori/e".Timp de un an, această formaţie a
prezentat spectacole de teatru şi de estradă, dar calitatea repertoriului in care predominau
"muşatismele", ne e suficient de elevată. 17 0 formă mai deosebită, primeşte mişcarea
teatrală după anul 1946, când se constituie "Asociaţia română pentru cultură şi artă Satu
Mare", al cărui preşedinte a fost colonelul in rezervă Victor Popescu, un priceput
oraganizator şi un bun cunoscător al teatrului. Prin colaborarea cu teatrul din Oradea, ia
fiinţă "Teatrul de Vest Oradea- Satu Mare", al cărui colectiv dădea spectacole in premieră
Ia Oradea, repetând premiera la Satu Mare} 8 După un an, apare "Asociaţia pentru cultură
teatru şi artă << Constantin Nottara>>", sub auspiciile căreia şi din iniţiativa preşedintelui
ei, acelaşi V. Popescu sunt aduşi actori din Bucureşti cu care se prezintă la 6 decembrie
1947. primul spectacol al unei tn.Jpe profesionale române permanente în Satu Mare. cu
piesa "Paianjenul" de A.de Herz Printre actori angajaţi permanent se număra: Elena BodiMihuţ, Geo Barton, Ştefan Iordănescu. Astfel a luat fiinţă în naul 1947, " Teatrul de Stat
Satu Mare" } 9
În urma reorganizării instituţiilor teatrale, din 1948, în Satu Mare fiinţează teatrul
maghiar. Secţia română se mută la Baia Mare. Din anul1953, secţia maghiară scoate prima
premieră iar în anul 1967 se înfiinţează secţia română a "TEATRULUI DE NORD". Prima
premieră teatrală a secţiei române a "Teatrului de Nord", a fost pusă în scenă pe 24
ianuarie 1968 cu piesa "Haiducii", de Victor Eftimiu. Membrii fondatori ai secţiei, au fost:
regizorul artistic Mihai Raicu, pictorul scenograf Olga Mutiu, secretarul literal ·Consatntin
Enache, regizorii tehnici: George Albu şi Deda Graur şi sufleorul Laurian Jivan. De
asemenea, primii actori ai "Teatrului de Nord", au fost: Dumirtu Anghel, Ioan Anghel,
Stefan Mentzel, Alexandru Mitea, Ruxandra Nicolau, Ludmi/a Petrov, Florin Preduna,
Valeriu Săndulescu, Viorica Suciu, Ion Tifor şi Lili Urseanu.
Au urmat o serie de premiere, cu mare priză la public şi recunoscute de către
regizorii de seamă ai ţării ca fiind foarte bine puse in scenă. amintim premierele;
"Manevrele", de Deak Tamas, în regia lui Mihai Rai cu; "Viteazul", de Paul Anghel, în regia
lui Marietta Sdova şi scenografia semnatăde Liviu Ciulei. Anul următor în 1970, a avut loc
premiera pe ţară a piesei "Trenul de Adjud", de Romulus Dianu, in regia aceluiaşi Mihai
Raicu; o altă premiră pe ţară a fost cu piesa "Duelul" de Al. Dumas-tatal, scenograful fiind
Liviu Ciulei. În anii următorii, Mihai Raicu a dat dovada in continuare de calităţile sale
regizorale de excepţie, punând in scenă piese de teatru de o valoare deosebită: "O noapte
furtunoasă", de I.L.Caragiale, "Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu, "Ciclopul"

15
16

/bidem
/bidem

17
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"Cronica", nr. 1304 din 12 aprilie 1972
Ibidem
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de Euripide (premiră pe ţară), "Procesul rebelilor de pe Câine", de Herman Wouk (premiră
pe ţară).
Dintre actorii care au mai fost membrii ai secţiei române a "Teatrului de Nord"
Satu mare, au ajuns nume mari ai teatrului naţional. Est e vorba despre: Petre Bacioiu,
Violeta Berbiuc, Coca Bloos, Sebastin Comanici, Ion Haiduc, Carmen Perescu, Romeo
Pop, Marcel Popa, Teodora Vasilescu precum şi regizorii: Mihai Raicu şi George Matache,
scenaristul Liviu Ciulei. Acesta din urmă felicită în anul 1979 colectivul "Teatrului de
Nord" pentru implicarea celor zece ani de activitate neîntreruptă: "Urare de răbdare şi
perseverenţă pentru a trage cu elan şi mai departe carul fragil al teatrului, carul lui Thespis,
ce a străbătut veacurile civilizaţiei europene, când mai domol, când mai tumultuos şi a
supraveţuit intemperiilor istoriei, încercând să-i aducă aminte de tot ce e omenesc".
După Mihai Raicu s-a remarcat în anii următori ca director al secţiei române a
"Teatrului de Nord", Acs Alajos iar de unsprezece ani, teatrul sătmărean se află sub
conducerea talentatului regizor Cristian Ioan. În tot acest timp de când ocupă funcţia de
director al "Teatrului de Nord", Cristian Ioan a făcut pentru teatrul sătmărean tot ceea ce îşi
poate dori un actor şi un spectator în acelaşi timp: modernizarea teatrului, atât ca instituţia
cât şi în ceea ce priveşte partea artistică a acesteaia, făcând dintr-o premieră un adevărat
spectacol la care iubitorii de teatru din Satu Mare participă cu emtuziasm în număr mare. În
ceea ce priveşte clădirea "Teatrului de Nord" monument arhitectonic, acesta se afla în
oraşul Satu Mare pe strada Horea nr.5. Forma finală a clădirii, aşa cum arată ea astăzi, s-a
dat la începutul secolului XX. Sala conţine împreună cu locurile din loje, aproximativ 450
de locuri, iar scena este construită "în stil de teatru veneţian".
Un eveniment deosebit de important pentru imaginea teatrului sătmărean în ţară şi
în străinătate, îl constituie "FESTIVALUL INTERNAŢIONAL TEATRU- IMAGINE",
care începând din luna mai a anului 1992, are loc anual. Manifestarea, patronată de:
Ministerul Culturii, U.N.I.T.E.R., Prefectura şi Inspectoratul pentru cultură a judeţului" e
menită să stimuleze viaţa teatrală românească din aprtea de nord -vest a ţării şi să amplifice
relaţiile teatrale intemaţiqnale. 20 În programul Fes~ivalului sunt prevăzute dezbateri asupra
spectacolelor, expoziţii de arte palstice şi se înlesnesc întâlniri între trupele de oameni de
teatru din ţară şi din străinătate. Au venit de-a lungul celor şase ediţii a acestui festival, la
Satu mare, teatrele: "Nottara", "Bulandra", "Masca", "Franco-Roman" - din Bucureşti,
precum şi teatrele din: Constanţa, Cluj, Braşov, "Ion Vasilescu" din Giurgiu, "Teatrul de
stat" din Sibiu, Teatrul German din Timişoara, Teatrul Maghiar din Cluj. Din străinătate au
răspuns invitaţiei la "FESTIVALUL INTERNAŢIONAL TEATRU-IMAGINE" trupele de
teatru din: Nyiregyhaza (Ungaria), Gelendjik (Rusia), Ujgorod (Ucraina), Dublin (Irlanda)
şi din Londra (Anglia). 21
20

21

"Univers SAtmArean", Satu Mare, nr.704/19 noiembrie 1992
Idem, nr.531118 martie 1992
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"Teatrul de Nord" Satu Mare a demonstrat încă de Ia înfiinţare că deţine actori şi
oameni de teatru de mare valoare recunoscuţi, unii dintre ei, de marii critici de teatru ai
ţării. Din acest motiv, teatrul sătmărean a supravieţuit şi va supravieţui în continuare, în
ciuda dificultăţilor financiare care s-au ivit de-a lungul timpului. În acelaşi timp, suntem
convinşi că iubitorii de treatru sătmărean vor rămâne în continuare aceiaşi în ciuda
problemelor cotidiene care îi însoţesc zi de zi, susţinând moral cu acelaşi entuziasm actori
noştrii.

REMEMBER
(Date semnificative din istoria teatrului

sătmărean)*

15. iunie 1790:
Prima atestare documentară a teatrului, în care se

arată

achitarea unei

contribuţii

de

către

o

trupă locală.

22. ianuarie 1848:
Se încheie construcţia, din piatră, a clădirii teatrului, inaugurarea având loc la 16
februarie a aceluiaş an cu participarea actorului băimărean, binecunoscut în epocă, Lendvay
Marton.
1870:
Crearea "Societăţii pentru fond de teatru român în Transilvania".
1872:
Prima Adunare generală, ţinută la Satu Mare, a "Societăţii pentru fond de teatru
român în Transilvania."
În perioada imediat următoare actului de Ia 1 decembrie 1918 se intensifică lupta
pentru afirmarea teatrului românesc prin activitatea uncir mari animatori, precum
memorandistul Vasile Lucaciu şi Daheagă o trupă permanentă, inscriind în repertoriu piese
de Victor Eftimiu, Mihail Sorbu, Zaharia Barsan, s.a.
1922-1924:
G.M.Zamfirescu şi Anton Davidescu încheagă o trupă permanentă, înscriind în
repertoriu piese de Victor Eftimiu, Mihail Sorbu, Zaharia Bârsan, ş.a.

1945-1946:
Se afirmă în activitatea teatrală şi de estradă formaţia locală "Zorile."
16 mai 1947- septembrie 1948:
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Finanţează "Asociaţia

pentru cultwă, teatru şi artă <<Constantin Nottara>> ", având ca
pe: Geo Barton, Elena Bodi-Mihuţ, Şrefan Iordăchescu, Virgil FAtu, etc.
1953, toamna:
la fiinţă la Baia Mare, pe lângă teatrul din localitate, secţia maghiarA, care se va transforma,
pentru a funcţiona de sine stătătoare, la Satu Mare, începând cu anul 1956.

angajaţi

1968, septembrie:
Ia fiinţă secţia română la Satu Mare, care va forma,
instituţie de cultură: Teatrul de Nord.

împreună

cu

secţia maghiară,

o

nouă

24 ianuarie 1969:
Proaspăt înfiinţată, secţia română

a Teatrului de Nord îşi deschide stagiunea cu spectacolul
"Haiducii '', de Victor Eftimiu, în regia lui Mihai Rai cu şi în prezenţa autorului .
1972, 1975,1976,1977, 1978:
Au loc primele 5 ediţii ale "Săptămânii teatrale sătmărene", manifestare culturală cu
apreciat ecou.
23-28 mai 1978:
Prima manifestare teatrală de nivel şi interes republican- ediţia a V-a a "Săptămânii teatrale
sătmărene"- cu genericul ARTA ACTORULUI CONTEMPORAN ÎN DIALOG DIRECT
CU PUBLICUL.
1978:
Se împlinesc zece ani de la crearea secţiei române şi douăzeci şi cinci de la
secţiei maghiare: dublă şi simbolică sărbătoare a Teatrului de Nord.

înfiinţarea

25-30 iunie 1979:
O nouă ediţie (a VI-a) a "Săptămânii teatrale sătmărene", consacrată ca şi precedenta,
ARTEI ACTORULUI ÎN DIALOG DIRECT CU PUBLICUL.
28 Octombrie -6 noiembrie 1987:
Se desfăşoară la Satu Mare "Gala spectacolelor de teatru pentru
tineret",animată de două numere ale revistei "Gong "(coordonator Ion Cristoiu), dedicate in
exclusvitate acelei manifestări teatrale. Secţia română prezintă în cadrul Galei, spectacolul
"Piticul din grădina de vară", de D.R. Popescu. Cristian Ioan (pentru regie ) şi Marina
Procopie (pentru interpretare) obţin premii.
1988:
La Ujgorod (Ucraina ), Marina Procopie primeşte pentru rolul Maria din spectacolul:
"Piticul din grădina de vară ",de D.R.Popescu,prezentat in programul festivalului
"Interteatre", premiul de interpretare.
1988:
Apare primul număr al revistei "Culise", editată de secţia română a Teatrului de Nord sub
îngrjirea secretarului literar Gheorghe Gheorghiade.
28 octombrie- 5 noiembrie 1989:
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La "Gala spectacolelor de teatru pentru tineret" de la Arad, secţia română prezintă
spectacolul "Europa, aport viu sau mort!",de Paul Cornel Chitic, iar secţia maghiară
spectacolul "Regina Balului", de Nicolae Mateescu. Maria Ghiorghiade primeşte premiul
de scenografie pentru decorurile şi costumele spectacolului "Regina balului".
1989:
Apare

numărul

doi

(şi

ultimul) al revistei "Culise".

18-24 mai 1992:
Prima ediţie a unui mare festival teatral organizat la Satu Mare: TEATRU- IMAGINE.
Publicaţia "Culise "(serie nouă) însocţeşte spectacolele festivalului.
3-9 mai 1993:
a doua a festivalului TEATRU - IMAGINE.

Ediţia

În octombrie 1993, secţia maghiară a Teatrului de Nord sărbătoreşte, printr-un şir de
manifestări specifice, împlinirea a 40 de ani de activitate.
24 ianuarie 1994:
Se împlinesc 25 de ani de la premiera spectacolului care a marcat
Nord din Satu Mare: "Haiducii", de Victor Eftimiu.

naşterea

Teatrului de

8-15 mai 1994:
Ediţia a III-a a festivalului TEATRU -IMAGINE, prilej cu care se sărbătoreşte şi împlinirea
a 25 de ani de fiinţare a secţiei române a Teatrului de Nord şi se lansează prima carte
dedicată slujitorilor acestei instituţii, intitulată "PRIVITOR LA ACEEAŞI SCENA".

* După Vasile
p.300-304.

Săvinescu,

Privitor la

aceeaşi scenă,

Editura Afirmarea, Satu Mare 1994,
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50 Years ofState Romanian Theatre in Satu Mare
(Summary)
The founding, in 1870, of the "STR" contributed to the union of
Romanian cultural forces in a programmatic and oriented front. The Romanians from Satu
Mare were supporters of"STR". especially after the popular meetingfrom 1872. In 1946 is
constituted "Romanian Association for Cu/ture and Art from Satu Mare", that wi/1 be the
basisfor the State Theatre Satu Mare(J947).
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ŞI CIVILIZAŢIEI

Din culisele istoriografiei Maramureşului -începuturile corespondenţei
dintre Ioan Mihalyi de Apşa şi Gyorgy Petrovay
Marius Diaconescu

Istoriografia maghiară iniţia şi materializa cercetarea istoriei regionale la sfârşitul
veacului trecut într-o manieră strict pozitivistă. Cercetarea istoriei regionale devenea un
imperativ menit să suplinească lipsurile unei istoriogafii bogate în lucrări de sinteză.
Totodată apropiata aniversare a Mileniului a dat un nou impuls cercetării istorice. În acest
curent se integrează şi cercetarea istoriei Maramureşului, o regiune cu atât mai atractivă
pentru demersul istoriografic, cu cât fiecare pas făcut de istorici dezvăluia alte şi alte
individualităţi. Acum un veac Maramureşul şi-a făcut intrarea triumfală în peisajul
istoriografic datorită câtorva personalităţi care şi-au dedicat întreaga viaţă cercetării istoriei
acestei regiuni. Dintre corifeii istoriografiei maramureşene s-au remarcat în urmă cu un
veac trei mari personalităţi: Ioan Mihalyi de Apşa, Gyorgy Petrovay şi Istvăn Szilăgyi.
I. Szilăgyi (1819-1897) 1 a desfăşurat în a doua jumătate a secolului trecut o vastă
activitate pe plan cultural, în domenii diverse, ca literatură, geografie, istorie etc. Lucrarea
lui de geografie istorică a Maramureşului 2 a avut o oarecare rezonanţă în epoca respectivă,
dar interesul pentru ea a scăzut treptat. Ceea ce nu prea se cunoaşte în istoriografie, dar care
este demn de reţinut, este activitatea sa de organizator şi colecţio~ar de documente
medievale. În perioada în care a funcţionat ca director Ia Liceul Reform'at din Sighet - cea
mai importantă instituţie de cultură din Maramureş în momentul respectiv - el a continuat
şi amplificat Ia maximum colecţionarea documentelor medievale. Activitatea aceasta a
iniţiat-o în cadrul şcolii respective J6zsef LugossyJ -un predecesor din prima jumătate a
veacului al XIX-lea - şi a atins apogeul sub îngrijirea lui 1. Szilăgyi. Ceea ce în
istoriografie a intrat sub numele de "Colecţia Liceului Reformat" se datorează în mare parte
lui. Valoroasa colecţie, considerată un timp pierdută în istoriografia română., se păstrează
astăzi la Biblioteca mare a Episcopiei Reformate din Debrecen (Tiszănruli reformătus
egyhăzkeriilet Nagykonyvtăra), in Ungaria 5•
Ceilalţi doi corifei maramureşeni - Gyorgy Petrovay şi Ioan Mihalyi de Apşa - se
integrează atât istoriografiei maghiare, cât şi celei româneşti. Acestor două personalităţi
încercăm să le dedicăm paginile de faţă.
Ioan Mihalyi de Apşa (1844-1914) este arhicunoscut datorită colecţiei sale de
documente maramureşene editate la cumpăna secolelor XIX-XX•. Există o serie de
aprecieri favorabile faţă de opera istoricului maramureşan. Locul lui în istoriografie a fost
recent evaluat de cea mai abilitată personalitate in domeniul editării documentelor
1
O scurtă bio-bibliografie despre el în J6zsef Szinnyei, Magyar ir6k elete es munktii, XIII. Budapest, 1909, col.
898-901.
2
1. Szilagyi, Mâramaros vârmegye egyetemes leirâsa, Budapest, 1876. Este şi autorul câtorva studii despre istoria
bisericii maghiare din Maramureş etc.
3
Bio-bibliografia în J. Szinnyei, np. cit., VIII, Budapest, 1902, col. 82-86.
' R. Popa, Ţara Maramur(!Jului in veacul al XIV-lea, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1970, p. 18 şi nota 13.
1
M. Diaconescu, 'Edit<u"ea diplomelor maramureşene - realizări şi perspective', în Revista de Arhivistica, ClujNapoca, tom In, 1997, nr. 1-2, p. 28-29.
6
1. Mihalyi de Apşa, Diplome maramur(!Jene din secolul XIV-XV, Sighet, 1900.
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medievale, Zsigmond Jak6: "opera lui Ioan Mihalyi ... este performanţa de vârf a
din Ungaria Înainte de 1918 În domeniul publicaţiilor de izvoare
medievale"7 • Ceea ce este însă regretabil, mai ales pentru istoriografia română, este că până
in prezent nu s-a realizat o monografie sintetică şi sistematică despre această personalitate.
Articolele din ziare şi periodice8 , sau cele din puţinele enciclopedii care există•, nu pot
suplini necesitatea unei atari lucrări de ansamblu, care să dezvăluie în totalitate viaţa şi
opera lui Ioan Mihalyi de Apşa. Nu numai opera sa istorică este interesantă, ci şi activitatea
sa de militant pe plan cultural şi politic pentru drepturile românilor maramureşeni în cadrul
Ungari~i înainte de primul război mondial.
Realizarea unei monografii istorice - din perspective obiective, nu fals naţionaliste
- dedicate acestei personalităţi rămâne încă o ingerinţă a istoriografiei româneşti. Ducerea
la bun sfărşit a acesteia este îngreunată de optica unor persoane care deţin poziţii de
conducere in Muzeul Maramureşean din Sighetul Marmaţiei, care au promis de câţiva ani
publicarea corespondenţei lui Ioan Mihalyi de Apşa. O mare parte a corespondenţei
istoricului maramureşean se află în custodia acestei instituţii de cultură. Dar atâta timp cât
conducerea muzeului confundă custodia cu dreptul de proprietate exclusivă - remarca se
raportează Ia întreaga moştenire rămasă de Ia 1. Mihalyi - orice tentativă de cercetare este
cercetării româneşti

blocată.

Din corespondenţa lui 1. Mihalyi păstrată într-un alt fond, in cadrul Direcţiei
Cluj a Arhivelor Naţionale, ne-au reţinut atenţia cinci scrisori primite de la o altă
personalitate a istoriei Maramureşului - Gyorgy Petrovay ( 1845-1917). Ele datează din a
doua jumătate a anului 1893 şi marchează începutul corespondenţei dintre cei doi.
Informaţiile oferite de cele cinci scrisori relevă aspecte inedite din viaţa celor două
personalităţi. De o deosebită importanţă sunt mai ales datele referitoare la Gy. Petrovay,
istoric obscur încă pentru istoriografia română.
O scurtă biografie, deosebit de generoasă, i-a făcut-o Al. Filipaşcu în 1942 într-un
articol despre maghiarizarea unor familii maramureşene prin căsătoriile mixte•". Descendent
al unei ramuri a străvechii familii nobiliare Petrovay, care a emigrat în secolul al XVII-lea
în regiunea Debrecen-ului, Gy. Petrovay era proprietarul unui domeniu agricol de câteva
mii de hectare, pe care a înfiinţat o şcoală de silvicultură şi una de pomicultură. A studiat la
Ujgorod, Eger, Viena, Pesta şi a ocupat funcţii administrative şi politice in regiunea în care
a locuit. A fost atras de studiile genealogice, efectuând o serie de genealogii ale unor familii
maramureşene şi din alte regiuni, adunând o vastă bibliografie (în presă a semnat cu
pseudonimul Kiss Ivăn) 11 • Preocupările pentru istoria familiei sale I-au atras in mreaja
istoriei Maramureşului medieval, efectuând intense cercetări de arhivă şi publicând o serie
de studii şi articole. Dragostea faţă de ţinutul originar 1-a determinat să renunţe la
proprietăţi şi să se stabilească în 1897 în Maramureş, unde a devenit pentru mulţi ani
arhivist al arhivei comitatului. A învăţat limba română şi s-a convertit la biserica greco-

Judeţene

catolică.

a. Jak6, Erdelyi okmimytar. Oklevelek, levelek es mas frtisos emlikek Erdely tărtenetettez, 1, (1023-1300),
Akademiai Kiad6, Budapest, 1997, p. 54.
8
Se remarcA articolul lui V. Filipciuc, 'Ioan Mihaly 1844-1914', în Arhiva Somesana, Nasaud, 1925, Il, nr. 3, p.
66-72.
9
C. Diaconovich, Enciclopedia româna, lll, Sibiiu, 1904, p. 276-277; Şt. Şteflinescu ş.a., Enciclopedia
istoriografiei românl!.$ti, Bucureşti, 1978, p. 219.
10
Al. Filipaşcu, 'Înstriinarea unor familii şi averi maramureşene prin încuscrirea cu strainii', în Transilvania, 73,
1942, nr. 10, p. 750.751
11
Cf. J. Szinnyei, op. cit., X, Budapest, 1902, col. 1056-1058.
7
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Atenţia

pe care Al. Filipaşcu a arătat-o faţă de Gy. Petrovay a fost determinată de
a personalităţii acestuia. După cum remarca autorul: cazul lui Gy.
Petrovay era "poate unic în analele istoriei noastre". El a venit "sti dea lecţii de românism
maramureşenilor". Conchide analistul Al. Filipaşcu: "împrejurtirile nu i-au permis sti-şi
afişeze sentimentele" şi ca argument al românismului său aduce convertirea sa la biserica
greco-catolică 12 •
Trebuie să menţionăm că articolul lui Al. Filipaşcu înfiera
deznaţionalizarea unei părţi a elitei maramureşene în perioada respectivă. Caracterizarea
favorabilă a lui Gy. Petrovay a rămas ca o oază în pustiu, deoarece unele opinii ale
istoricului, care convergeau doar parţial cu direcţia istoricilor maghiari în chestiunea
imigrării românilor, au placat o imagine negativistă asupra acestei personalităţi". Autorii
Enciclopediei istoriografiei româneşti nu i-au acordat nici o atenţie istoricului
maramureşean, a cărui contribuţie istoriografică este totuşi de dimensiuni semnificative.
Faptul că a scris în limba maghiară nu înseamnă că trebuie exclus din rândul istoriografiei
române! Aceste cinci scrisori (doar pe acestea le-am găsit, dar sigur mai există şi altele,
deoarece corespondenţa dintre cei doi a continuat) permit reliefarea adevăratei personalităţi
a istoricului maramureşean.
Iniţiativa corespondenţei a avut-o I. Mihalyi, probabil in urma publicării primei
părţi a studiului lui Gy. Petrovay despre istoria familiei de Dolha14 în fascicolele revistei
Societăţii maghiare de heraldică şi genealogie, Turul. Ştirea apariţiei primei părţi a studiului
respectiv - parvenită probabil prin intermediul unei rude, Lâszl6 Petrovay - l-a determinat
pe 1. Mihalyi să ia iniţiativa. Prima scrisoare din setul de cinci pe care il discutăm aici este
de fapt răspunsul lui Gy. Petrovay la iniţiativa lui 1. Mihalyill. Petrovay menţiona încă de la
inceput interesul său pentru istoria familiei sale şi a altora înrudite: Ilosvay, Lipcsey, Gorz6,
Koml6ssy, Dolhay, Bilkey şi Urmezei. A inceput să prelucreze datele adunate încă de la
vârsta adolescenţei, rezultând un prim studiu despre familia Dolhenilor. El a încercat să ţese
în istoria lor stabilirea românilor în Maramureş, emigrarea lui Bogdan in Moldova şi locul
ducelui Teodor Koriatovics. Prima parte a studiului despre nobilii de Dolha s-a bucurat de
aprecierea episcopului Lugojului- Victor Mihalyi de Apşa, fratele lui 1. Mihalyi. Petrovay
îşi propunea oficiile pentru înscrierea lui I. Mihalyi in Societatea maghiară de heraldică şi
genealogie, unde un nou candidat trebuia să fie prezentat de către un membru mai vechi.
Gy. Petrovay a adunat documente din arhivele Conventului din Lelesz, a grofilor
Teleki, a lui Ilosvay Aladar, precum şi din colecţia Liceului Reformat prin amabilitatea
directorului 1. Szilăgyi. Recunoaşte că nu a efectuat cercetări sistematice: "ba chiar încă în
multe locuri cu lipsuri"'"· Îl informează despre primele documente maramureşene pe care le
cunoaşte, cele din 1326 despre Bârsana şi din 1343 despre voievodul Bogdan, precum şi
altele despre românii din comitatul Bereg. Îşi manifestă intenţia de a efectua o vizită în
perioada sărbătorilor de iarnă Ia Sighet. De remarcat deschiderea lui Gy. Petrovay către
schimbul de informaţii. El se oferă să ii pună la dispoziţie lui l. Mihalyi ceea ce a adunat
despre Maramureş pentru ca acesta să le poată utiliza. Prima scrisoare se incheie cu câteva
date despre rudele care mai trăiau in Ungaria.
evoluţia impresionantă

Al. Filipaşcu, loc. cir.
Cu ocazia unui simpozion dedicat lui Ioan Mihalyi de Apşa, desfi\şurat in ianuarie 1994la Sighetul Mannaţiei,
am prezentat şi comentat aceste scrisori. Reacţia auditoriului a fost mai mult decât ultranaţionalistă faţă de
personalitatea lui Gy. Petrovay.
"Gy. Petrovay, 'A Dolhay csalâd eredete, leszânnazâsa es !Ortenete (1366-1708)', în Turul, XI, 1893, p. 71-82,
122-132,161-176.
15
Jnfra, anexa nr. 1.
16 Ibidem: "de bizon meg mindig igen sok he/yiill hezagos".
1
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Cea de a doua scrisoare este mult mai scurtă". Intervalul dintre prima şi aceasta
(dintre 31 iulie şi 22 septembrie) nu exclude posibilitatea existenţei uneia intermediare, care
ori s-a pierdut, ori se află în vreun fond de documente inaccesibil deocamdată. În această
scrisoare predomină exprimarea nerăbdării lui Gy. Petrovay de a vizita Maramureşul şi de a
primi datele despre familia sa colectate de I. Mihalyi. Deosebit de semnificativă pentru
sentimentele lui Gy. Petrovay este aprecierea sa faţă de regiunea Maramureşului: "dar
aştept

cu rtJbdare iarna, când pot stJ

mă

duc

acasă,

pentru cti adevtirata mea patrie este

Maramureşul, cu toate cd nu am nici o bucdţicd de pdmânt acolo" 1". Îşi exprimă satisfacţia
pentru aprecierea episcopului de la Lugoj, Victor Mihalyi de Apşa, faţă de lucrarea sa
despre Dolheni. Episcopul a început să traducă articolul în limba română pentru Societatea
istorică de la Bucureşti. Gy. Petrovay se oferă să îi trimită spre lectură exemplarul său din
revista "Turul".
Răspunsul lui I. Mihalyi a fost însoţit de un pachet de documente (copii). Gy.
Petrovay a început cea de a treia scrisoare cu mulţumirile pentru actele trimise 19 • Discuţia
devine pur profesională. Transpare un regret pentru faptul că studiul despre familia
Petrovay va fi de întindere mai redusă decât cel despre Dolheni. În păstrarea lui se aflau
doar actele ramurii din Ungaria a familiei sale. Speră că prin vizita in Maramureş, pe care o
intenţiona la iarnă, va reuşi să îşi completeze informaţiile. A luat cu bucurie la cunoştinţă
despre actele copiate de I. Mihalyi.
Probabil că 1. Mihalyi şi-a exprimat dezacordul faţă de ipoteza lui Petrovay despre
imigrarea românilor in Maramureş, exprimată in studiul despre familia Dolhenilor, căci
acesta îşi susţine· poziţia. Recunoaşte riscul unor atacuri din partea istoricilor români şi
maghiari, "dar deoarece l-am scris lipsit de orice tendinţe politice, dintr-o convingere
sinceră", acceptă să îşi modifice opinia doar dacă va fi convins de contrariu 20 • Desigur că
nu acceptă ad litteram textul cronicii moldoveneşti - se referă la cronica moldo-rusă, care
conţine legenda despre Roman şi Vlahata 21 - dar plasează cu probabilitate venirea
românilor in Maramureş in timpul lui Ladislau Cumanul, · chiar dacă primul document
cunoscut este din 1326, cel referitor Ia Bârsana. Consideră că regestul documentului despre
Giuleşti datat 1317 trebuie plasat in 1367. Referitor la Bogdan, este sigur că voievodul din
1342 este una şi aceeaşi persoană cu Bogdan, fiul lui Mykula din documentul din 1335.
Încheie scrisoarea cu regretul că nu se poate repatria in Maramureş ("aş repatria cu
bucurie familia mea in Maramureş') şi cu date despre familia sa. În replică la
documentele trimise de I. Mihalyi, ii expediază câteva copii care speră să îi capteze
interesul.
Cea de a patra scrisoare, de la inceputul lunii noiembrie, este pur profesională22 •
Schimbul de documente a continuat, I. Mihalyi trimiţându-i un transumpt din 1667 cu 10
acte despre familia Petrovay. Petrovay 1-a inscris în Societatea maghiară de heraldică şi
genealogie. Îl informează despre cercetarea arhivelor familiilor Gorz6 şi Ilosvay şi despre
publicarea în revista Tortenelmi Tizr a actelor referitoare la conflictul dintre voievodul
Bogdan şi nobilii Kolcsey din 1342. Gy. Petrovay a cercetat 8 săptămâni in arhiva
lnfra, anexa nr. n.
Ibidem: "mar csak tiirelemmel varom a telet, amikor haza mehetek, men nekem Maramaros az igazi hazam,
habar egy talpa latnyi birtokom sines ott".
19
lnfra, anexa nr. III.
10
Ibidem: "minthngy aznmban en minden pnlitikai tendentidtol mentesen, tiszta meggyăzodesbăl irtam, ha az
ellenkezorol gyozetem meg, keszseggel meghajlok, s munktimjovendo onallo kiadtisaban a szerint adom ki ".
11
Prezentarea şi comentariul acestei legende la Gh. Brătianu, Tradiţia istorica despre intemeierea statelor
româneşti, Bucureşti, Editura Eminescu, 1980. p. 153-172.
12
lnfra, anexa nr. IV.
17

18
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Conventului din Lelesz şi 3 în cea a grofilor Teleki din Gyomro. Îşi exprimă inten,ţia de a
efectua cercetări în Maramureş şi Ia arhiva Cămării de la Buda. Pune accentul asupra
caracterului superficial al monografiei comitatului Bereg a lui Tivadar Lehoczy. Face
referire la o monografie a Maramureşului, dar care, conform spuselor directorului Liceului
Reformat, 1. Szilăgyi, urma să mai aştepte până va fi editată. Rezultă deci că prolificul
director intenţionase - fără rezultat însă - să editeze o monografie a Maramureşului,
probabil asemănătoare cu cea a Bere gutui.
Ultima scrisoare, din 25 noiembrie, este foarte scurtă23 • Gy. Petrovay se scuză
pentru întârzierea cu care îi înapoiază documentele trimise anterior de 1. Mihalyi. Aminteşte
de obiceiul istoricilor de a nu înapoia documentele împrumutate, precum şi de un episod
asemănător petrecut între el şi istoricul Imre Nagy, căruia timp de patru ani i-a tot cerut
înapoierea a 25 de documente arpadiene originale2•.
Consecinţele acestor contacte profesionale au fost benefice pentru istoriografia
Maramureşului. S-a iniţiat un schimb de informaţii şi de documente maramureşene inedite.
Din totalul de 366 de diplome publicate de I. Mihalyi în valoroasa sa colecţie, un număr de
49 i-au fost furnizate de către Gy. Petrovay, după cum însuşi mărturiseşte în introducere.
Dacă le adăugăm acestora documentele inedite publicate ulterior de către Gy. Petrovay,
avem dimensiunea reală a contribuţiei lui la editarea diplomelor maramureşene, care se
ridică la peste 100 de unităţi. Importanţa activităţii de editor de documente a lui Gy.
Petrovay a subliniat-o încă în 1933 V.· Motogna cu ocazia publicării unui document
maramureşean inedit25 • Studiile istorice şi documentele publicate direct şi prin intermediul
colecţiei lui 1. Mihalyi îl plasează pe Gy. Petrovay în rândul istoricilor de bază ai
Maramureşului. Totodată, nu trebuie neglijată activitatea sa de arhivar la Arhiva
comitatului Maramureş, unde a reordonat şi a creat o serie de fonduri sistematice, printre
care renumita colecţie Familii nobile maramureşene. Aceasta permite studierea facilă a
istoriei familiilor nobile maramureşene până în secolele XVIII-XIX. Gy. Petrovay aparţine
Maramureşului şi istoriografiei româneşti, chiar dacă a publicat în limba maghiară.
Adevăratele lui sentimente sunt redate de aceste cinci scrisori pe care le publicăm. Este
descendent al unei vechi familii nobile româneşti din Maramureş. După circa 250 de ani de
când ramura sa a familiei a emigrat în Ungaria el s-a întors în Maramureş. Ceea ce doar
anunţa în scrisori în 1893 că ar dori să facă, dar ezita, s-a întâmplat la scurt timp, A revenit
în Maramureş şi s-a integrat societăţii maramureşene.
În altă ordine de idei, aceste cinci scrisori dezvăluie unele aspecte inedite din viaţa
şi activitatea lui 1. Mihalyi. Ştim că începuturile cercetării, identificării şi transcrierii
diplomelor maramureşene se datorează influenţei şi s-a efectuat sub îndrumarea lui Gustav
Wenzel în anii studenţieil•. Ceea ce a iniţiat în anii 1860 s-a constituit mai apoi în valoroasa
colecţie. Încă în 1892 Al. Roman se oferea să îi prezinte colecţia în şedinţele Academiei
Român& 7 • Probabil că 1. Mihalyi era conştient că mai erau necesare cercetări şi în alte
fonduri arhivistice şi a tratat cu rezervă această propunere. Corespondenţa iniţiată în 1893
cu Gy. Petrovay i-a adus un câştig de 49 de documente inedite, o pondere însemnată între
cele 366 de diplome publicate. Un alt aspect benefic al acestei corespondenţe este că Gy.

23

lnfra, anexa nr. V.
Aceste 25 de documente nu se referă la Maramureş. Ele au fost donate de Gy. Petrovay Arhivelor Naţionale
Maghiare din Budapesta, unde se păstrează în cadrul colecţiei de documente medievale- Diploma taria.
25 V. Motogna, 'Un document inedit privitor la istoria românilor din Maramureş la începutul veacului al XV-lea',
în Revista /storict1, XIX. 1933, p. 234.
26
M. Diaconescu, op. cit., p. 25-26.
21
Ibidem, p. 26.
24
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Petrovay 1-a introdus pe 1. Mihalyi în Societatea maghiară de heraldică şi genealogie în
toamna anului 1893.
Desigur că cercetarea întregii corespondenţe a lui 1. Mihalyi şi Gy. Petrovay va
aduce elemente inedite din activitatea istoriografică a acestor două personalităţi
maramureşene. Ambii sunt istorici ai Maramureşului. Nu atât limba în care au publicat- şi
1. Mihalyi şi-a publicat singurul studiu în limba maghiară - cât contribuţia lor la cercetarea
istoriei Maramureşului în special şi a românilor în general, îi integrează istoriografiei
româneşti deopotrivă. Cercetările viitoare vor confirma şi valoriza ca atare locul şi rolul
acetor doi corifei ai istoriei Maramureşului.
ANEXĂ: Cinci scrisori ale lui Gyorgy Petrovay ctitre Ioan Mihalyi de Ap$cP.

1.
Nagy Kiirii 1893 31NII
Kedves

Bătyăm!

lgen megoriiltem szfves sorainak es sietek is azonnal vălaszolni. Csalâdom es a
rokonok az Ilosvayak, Lipcseyek, Gorz6k, Koml6syak es a măr kihalt Dolhayak, Bilkeyek
es Drmezeyek mrtenetehez gyermek korom ota gytijtom az adatokat, s most hozza fogtam a
feldolgozăshoz, kezdettem a Dolhayakon, bele sz6ve az olăhok letelepedeset
Măramarosban, Bogdan vajda kivonulăsăt Moldvăba es Koriathovics Todor herczeg is. Az
els6 kozlemeny a Heraldikai es geneal6giai tărsulat "Turul" c:zimu foly6fratănak ez evi Il.
fiizeteben jelent meg, s mint Petrovay Lăszl6 ocsenk mondotta a lugosi piispok 6 melt6săga
tetszeset is megnyerte, a III. es IV. fiizetben be lesz fejezve a Dolhayak tortenete, azutăn
kozlom a tobbi csalădokat. A "Turul" egyes fiizetei ugy tudom nem kaphat6k kiilon, csak is
a tărsulat tagjai kapjăk evi 5 ft. tagdfjuk fejeben, a tagsăg ot evi kotelezettseggel jăr, az uj
tagokat rendesen egy regibb tagjelenti be, ha be melt6ztatik lepni, orommel bejelentem. A:z
ot evi id6tartalom alatt folyton kozlom dolgozatomat s ahban mindeg lesz măramarosi
vonatkozăsu is. Sok adatot 6sszegyiljtottem măr a leleszi convent, a gr6f Telekiek es
Ilosvay Aladăr leveltărăb61 es Szilăgyi igazgat6 ilr szivessegeb61, de bizon meg mindig
igen sok helyiitt hezagos, kiilonosen a Petrovayakra vonatkoz6 adatok 1580-1640-ig.
Laczi tevesen mondotta, hogy 1302-bol van oklevelem, a legregibb amit ismerek a
szurdok alias Barczănfalvăra vonatkoz6 1326-ki adomâny level, azutân jon Bogdan vajdăra
vonatkoz6 1343. evi. A tobbi regi leveleim (măsolataim) 1342-1343 beregmegyei
vonatkozasuak, az ottani olâh viszonyokat vilăgosftjâk meg. Karacsony tâjban felmegyek
Szigetre, s keszseggel felviszem a Măramarosra vonatkoz6 adataimat, s szfvesen ătadom
felhasznălâs vegett. Ha ismertem volna kedves batyămat, măr regen tettem volna
tiszteletemet, most is azonnal felmennek, de eppen cseplesben vagyunk, ezt pedig nem
hagyhatja a gazda.
A Măramarosb61 kijott Petrovayak kozziil csak Antal el fiaival (az als6 r6nai
agb61), es en ket testverbatyammal, atyam Laszl6 testvere voit Ăkos atyjanak Istvannak.
Megkiilomboztetett tisztelettel maradvan kedves batyamnak
28
Scrisorile se pastreaza la Direcţia Judeţeana Cluj a Arhivelor Naţionale, Cluj-Napoca, Fond familial Mihalyi,
dosar nr. 186. La transcrierea documentelor am pastrat ortografia originala. Mulţumesc şi pe aceasta cale colegelor
Erika Kat6 şi Agnes Kocsis pentru ajutorul acordat.
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tisztelo occse
Petrovay Gyorgy.

II.
Nagy Kiirii 1893 22/IX
Kedves

Bâtyăm!

Mi6ta megigertem, hogy a telen fclviszem okmâny mâsolataimat, az6ta mindeg
igyekeztem idot szakitani a felutazâsra, mert a telet messzellem s allig vârom, hogy kedves
bâtyămt6l kaphassak adatokat csalădomr61, de hât nem szabadulhatok, sok a teendom, măr
csak tiirelemmel vârom a telet, amikor haza mehetek, mert nekem Măramaros az igazi
hazăm, habâr egy talpa latnyi birtokom sincs ott.
Ha azomban kedves bâtyăm addig is rnig en felmehetek, Budapestre utazna
Debrecen fele, legyen szerencsem, vasut âllomâsom Fegyvemek (de a gyors vonat nem âll
meg) melt6ztassek megimi elore, hogy fogatomat oda kiildhessem.
Munkăm "a Dolhayak" nagy tetszesben reszesiilt Lugoson, a foesperes ur most
forditja romănra a bukarestyi tortenelmi tărsulat reszere.
Ha nem tagja kedves bâtyăm a heraldicai tărsasâgnak, szfvesen elkiildom sajât
peldănyomat elolvasâs vegett.
Szfvelyes iidvozlettel maradok
tisztelo occse
Petrovay Gyorgy

III.
Nagy Kiirii 1893 2!X.
Kedves bâtyăm!
Nagyon koszonom a kiildott okmânyokat, azonnal berendeztem leveltăramba. A
Petrovayakat alligha frhatom meg oly terjedelmesen mint a Dolhayakat, az en âgam
leveltâra năllam van ugyan, Ăkos bâtyăm nekem adta, de csak Jânost61 kezd6dik (Gyorgy a
tokaji vice-kapitâny fiăt61), es csak is az en ăgam magyarorszâgi birtokaira vonatkozik, a
măramarosi âgakr61 allig van valami adatom, remellem, hogy ha a telen felmegyek
megtudhatok egyet, mâst Petrovân, Rozsâlyân es Dragomerban.
Mâtyăs kirâly 1469 evi exempti6ja nekem is meg van mâsolatban, de a tObbi
1667-dik P[etrovay] Gyorgy reszere kiadott ătiratot nem ismerem, valamint a kedves
bâtyâm âltal extrahâlt 1O oklevelet sem, elore is oriilok, s allig vârom hogy felmehessek.
Ami a romanok betelepedeset es kivandorlâsât illeti, e reszben hiszem, hogy sok
megtămadtatâsnak tettem ki magamat, ugy magyar, mint român reszrol, minthogy azomban
en minden politikai tendentiât61 mentesen, tiszta meggy6z6desb61 irtam, ha az ellenkez6r61
gy6zetem meg, keszseggel meghajlok, s munkăm jovend6 onâll6 kiadâsâban a szerint
adom ki. A moldvai kr6nika minden szavât nem hiszem, de a Kun Lâszl6 idejebeni
betelepedes lehetseges, habâr 1326-ig (szurdoki adomâny level) nincs nyoma a măramarosi
românsâgnak, most az 1317-ki gyulafalvi oklevel keltet tevesnek hiszem 1367 helyett. Az
1335-ki oklevel (Anjoukori oktr) ertelmet en ugy fogom fel, hogy Bogdan vajda
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attelepftese roviddel elebb megtortent, nem pedig csak megkfsere1tetett, azomban 1ehet,
hogy tevedek, de hogy ezen Myku1afia Bogdan vajda egy szemely a 1342-ben Moldvăt
elfogla16 Bogdan vajdăval err61 nem ketelkedem.
Orommel repatriălnăm csalădomat Măramarosban, de hăt ez ido szerint ez măr
Iehetetlen, mert itt egy nagy faisko1a telepet letesitettem, mintegy 80.000 ft. befektetessel, s
azt ill6 ăron eladni nem Iehetseges, megsemmisiteni pedig nagy kăr volna, ktilomben is
kitudja meddig el az en ăgam, az 1650 tăjăn Măramarosb61 kikoltozott 6somnek
Gyorgynek, ma 250 ev utăn mindossze hărom ferfi ut6dja van, s ezek mindegyikenek ismet
csak egy-egy fia, ugy Iatszik a kihalasnak neztink e1ibe, annal tăbben e1nek Maramarosban,
csak kar hogy fiaikat nem oskolaztatjâk.
Addig is mig fe1mehetek, nehany maso1atot, me1yek kedves bâtyamot azt hiszem
erdeke1ni fogjâk ide melleke1ek, melt6ztassek megtartani.
Szfve1yes tidvoz1ettel maradok,
tiszte16 occse
Petrovay Gyorgy

IV.
Nagy Ktirti 1893 700
Kedves Uram bâtyâm!
A 1eleszi convent 1667-ki ătiratăt koszonettel vettem, 3 okmăny van benne e16ttem
ismeret1en, păr nap a1att Iemăsolom, a tobbi 7 ătirott oklevelet mar regebben kozo1te ve1em
Szilagyi igazgat6 fu.
A Turulnak elktildottem az 5 ftot s beje1entettem kedves bâtyămat evdfjas tagnak.
Gorz6 es Ilosvay leveleit mind âtneztem es a regieket le is maso1tam. En
koz1ottem a Tărtene1mi Tarban a Bogdan vajdanak Kălcseyve1 tărtent conflictusara
vonatkoz6 ok1evelet a Gorz6 leve1tarb6l.
A kamarai 1eveltarb61 is megszereztem a 742 csom. 21 szămu 1341-ki 1evelet, de
ez kevesbe erdekes csak egyszeni hatărjărăs, s nem is eredeti, kesobbi megyei ătirat.
Leleszen nyolcz hetet toltottem, Gyomron hărom hetet. Most măr csak
Măramarosban tală1hatok meg adatokat, uj ev utan felmegyek s ărommel veszem igenybe
kedves batyâm szfves vendegszeretetet, addig nagyon halas lennek ha az 1456. evi bedei
meta1ist (az 1336. evi atfrata) es az 1649-ki pert a Petrovayak es Manok kăzătt 1emasolas
vegett elktildeni melt6ztatnek.
A telet kutatăsra fogom hasznălni, ha marad ido meg a budai kamarai leveltărban
is szeretnek keresgelni, hiszem hogy ott meg lesz măramarosi vonatkozăsu level s talăn
bereghi is, mert Lehoczy alligha mindent kiirt, nagyon fehiletesen dolgozott, munkăjăban
"Beregh megye monographiăja" temerdek a teves ăllităs es sok az ellentmondăs, en csak
nehăny nagyon is vastag tevedeset igazitottam helyre most megjelen6 munkămban.
Maramaros monographiajat regen varom, de Szi1agyi Istvăn ur nem igen biztatott,
hogy egyhamar ki lesz adva.
Ami csak maramarosi vagy roman vonatkozasu levelem van mind felviszem
kedves batyamnak.
Mely tisztelettel maradok
szeret6 occse
Petrovay Gyărgy
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V.
Nagy Kiirti 1893 25/XI
Kedves Uram Bâtyâm!
Elfoglaltsăgom es egy kis gyengelkedesem miatt csak ma kesziilhettem el a leleszi
convent ătiratănak, illetve abb61 hărom okmănynak, lemăsolăsăval, ugy szinten a Mănokkal
val6 egyesseget is leirtam s mindket okiratot hălăs koszonettel ezennel visszaszânnaztatom.
A bedoi metalis măsolatăt koszonettel irattaramba helyeztem.
Sietek a visszaki.ildessel nehogy kedves bâtyam engem is ollyannak tartson mint
amillyen a legtobb tortenesz, hogy nem igen adjăk vissza az okmânyokat, en is negy evig
irkâltarn Nagy lmre curiai bir6nak mfg vissza kaptarn a neki kolcsonzott 25 ârpâdkori
eredeti oklevelet.
Kivâl6 tisztelettel maradok
szereto occse
Petrovay Gyorgy.
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On the Side-scene of the Maramuresh 's Historiography - the Beginning
of the Mail between 1. Mihalyi of Apşa and Gyorgy Petrovay
(Abstract)
In this paper we are producing five letters of Gy. Petrovay towards l Mihalyi
from 1893. These letters- which we are publishing in annexes- were the beginning ofthe
mai/ between these two historians of the Maramuresh 's region. The mai/ was beginning
after the publishing of the first pari of the Gy. Petrovay 's study about the genealogy of the
Dolhay family in the 'Turul' review. 1. Miha/yi had the initiative.
At this time· they were initiating an intense exchange of the historical dates and
the unpublishing documents. Gy. Petrovay was contributing at the completion of the l
Mihalyi 's col/ection ofthe medieval documents. On the other hand, he was initiating him in
the Hungarian 's Society ofthe Heraldry and Genealogy.
0n the letters results the true feelings of Gy. Petrovay given the region of
Maramuresh. He was considering it the real homeland. Gy. Petrovay must be integrate in
the Romanian historiography.
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1. A nepi egyiitteles emlekei.
Tortenelmi teny, hogy a magyar torzsek Levediăban torok faju, de zsid6 bitii
kazăr kagănok uralma alatt eltek. Bizonyos az is, hogy a Kărpăt medenceben az ăllamnak
meg nem nevezheto laza szovetsegben elo torzsek kozott - 973-ban lbrahim ibn Jakub, a
kordobai kalifa kovete emliti, hogy a magyarok f6ldjer61 sok zsid6 jăr Prăgăba kereskedni
- eltek zsid6k, val6szinuleg ketfelek, a kabarok kozott elo zsid6 hitiiek is, es itt talălt vagy
bevăndorolt zsid6 etnikumuak. Az ăllamalapităs, a magyarsăg kereszteny hitre terese utăni
szăzadokban okirataink tan6skodnak arr61, hogy az orszăgban mindenfele voltak zsid6
kozossegek. Letiiket a felvilăgosodăsig a vallăsi, szellemi kozosseg megorzese es
fenntartăsa hatărozta meg.
A vallăsi, hitbeli ismeretek orzese es tovăbbadăsa nyilvănval6an irăstud6k Ietet,
kovetkezeskepp valamelyes oktatăsi forma megletet kivănta. A zsid6 kozossegek ăltalănos
gyakorlata alapjăn tudjuk, hogy a m6dosabbak csalădonkent alkalmaztak tanit6t, a
szerenyebb anyagiakkal rendelkezok csoportonkent, rendszerint a hitkozseg segitsegevel,
kozvetitesevel. Konkret dokumentumok hijăn kezzelfoghat6 tenyekkel nem
szemleltethetiink, viszont a zsid6 etnikumu lakossăg retegzodesenek ismereteben
erzekeltethetjiik, milyen fokU voit az irăs-olvasăs ismerete irânti igenyiik.
A torok h6doltsăg utăn a Habsburg hatalom elilzi a zsid6kat a magyar kirălyi
vărosokb61, megvonja t61iik az iparuzes jogăt is. A vărosi tanăcsok nemet jogelvek es
csăszări rendeletek alapjăn kormănyoznak.
A zsid6săg letszăma a Răk6czi szabadsăgharc idejen alig negyezer, az 1735-ben
vegzett osszeirăs alapjăn Magyarorszăg (beleertve Erdelyt is) teriileten a kozben Morva-,
Cseh- es Lengyelorszăgb61 bevănoroltakkal egyiitt mindossze Il 621. 1
Jelentosebb mertelai bevăndorlăsuk a XVTII. szăzadban indul meg, az orszăg
eszaknyugati reszet az orokos tartomănyok zsid6săga nepesitette be, 2 keletrol pedig
Galiciăb61 erkeztek nagyobb tomegek miutăn Măria Terezia a birodalomhoz csatolta a
tartomănyt,l ez a bevăndorlăs a tortenelmi Szatmărt erinti ..
Szatmăr megyeben a XVII. szăzad kozepeig csak jelentektelen szămban eltek
zsid6k. 1746-ban osszesen 346-an4 .
Szatmărban a zsid6săg legnepesebb csoportja Nagykărolyban, a Kărolyi-csalăd
uradalmănak kozpontjăban alakult ki, ugyanis a Kărolyi gr6fok a 17. szăzad els6
evtizedetol părtoltăk letelepedesiiket. (Termeszetesen az uradalomhoz tartoz6 falvakban is
megjelentek.)

1
Yo.: Magyar- zsid6 okleveltâr. VII. kotet. Szerk.: Griinvald Fiilop es Scheiber Sândor. Bp. 1963. 799 - 800.
old.
2
A kivândorlâsuk legfobb oka III. Kăroly 1726-i rendelete, amely a morva zsid6sâgnâl csak az elsosziilottnek
engedelyezi a hâzasodâst. A tobbiek, ha csalâdot akartak, kenytelenk voltak kivândorolni.
1
Ebben az idoszakban Europa zsid6săgânak mintegy nyolcvan szâzaleka zsufol6dott ossze a lengyel es
kisorosz/ukrân teriileteken. Rendes foglalkozâsa azonban legfeljebb egyhatod resziiknek voit, a tobbi kozvetito,
cereberel6, alkalmi tevekenysegb61 pr6bâlja fenntartani magât. A nyomorusâg es az âlland6sult zaklatăsok
hatasăra megindulnak ât a Kărpâtokon. (Vo.:Szăraz Gyorgy: Egy eloitelet nyomaban. In: Tărtenelemjelenidoben.
Magvet6 Kiad6, Debrecen, 1987. 530. old.)
"Yo.: Magyar-zsido okleveltar. VII. kotet. i.h.: 799- 800. old.

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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A nagykăro1yi hitkozseg eloljăr6inak irănyit6 szerepe fokozatosan kiterjedt az
egesz megye zsid6săgâ.ra. Fobirăjuk az egesz megye zsid6săgănak fobirâja lett, hatăskorebe
tartoztak a kisebb magănjogi vităs iigyek, amelyekben a f6bir6 nemcsak iteletet hozhatott,
hanem biintetest is kiszabhatott. A nagykărolyi kozosseg vallăsi e1etet a forabbi irănyitotta,
vallăsi kerdesekben szava donto voit az egesz szatmări zsid6săg szămâ.ra. Ez ahban is
kifejezesre jutott, hogy a megyeben csak 6 viselhette a forabbi cimet. 5
1780-ban Il. J6zsef tr6nralepesevel uj korszak, a felvilăgosult abszo1utizrnus
kezdodik. Az 1783-ban kiadott zsid6 reforrnrendelete (Systematica gentis judaicae
regulatio) megsziinteti a gazdasăgi jellegii ti1almakat, megnyitja elottiik a vărosokat,
engedelyezi, hogy fo1det muve1jenek, kereskedest es ipart lizzenek.
Szămuk
Szatmărban is jelentosen gyarapszik, mig 1787-ben a megye
nepessegeb61 ( 150 469) 2 573 zsid6, fel evszăzad alatt - 1848-ra - szâmuk kozel
negyszeresere no: 9 219. 6
A Szatmăr megyeben ebben az idoben Nagykărolyban mUkOdott eroteljesebb
zsid6 kozosseg, aminek tanllsăga az is, hogy kihasznălva Il. J6zsef zsid6 iskolarendszert
letrehozni akar6 szăndekăt, a hitkozseg tagjai gyermekeiket nernzeti iskolăba7 kiildtek,
1786-ban 16 zsid6 gyermek iratkozott be az elso osztălyba.
1796-ban viszont a nagykărolyi zsid6 hitkozseg olyan hitkozsegi epillet epiteset
tervezi, amelybe magăn iskolăt helyezhet el, az iskola mUkodtetesere a He1ytart6tanăcs is
osztonzi. A tervet 1802-ig megsem va16sitottăk meg, ekkorra azonban megvă1tozott a
hitkozseg el.kepzelese es velemenye, s gyermekeit nem akarja Un. Dernzeti isko1ăba
jăratni, hanem sajăt isko1ăt akar letesiteni.
Szatmărnemetiben a XIX. szăzad elejen a tanăcs zsid6knak eleinte csak ideig1enes
lakhatăsi engedelyt adott, fokent iparosok telepiilnek a vărosba, rezontok, gyertyaontok,
stb., viszont 1840 utăn Sopron vărosa torvenyhat6săgănak megkeresesere adott vă1aszăban
elutasitja a zsid6k kiti1tăsăt a szabad kirălyi vărosokb61 es megăl1apitja: A zsid6knak
kiră1yi vărosokban 1akhatăsokat az emberiseg erzesinel fogva es politikai tekintetb61 nem
ellenezheti. A kereskedes szabadsăgăt es a vălt6tOrvenyeket a jelen korhoz illonek tartja. 8
A vărosban megtelepiilt zsid6 polgărok kozossege 1842-ben măr sajăt bir6
megbizăsăt keri. 1848-ban a văros zsid6 nepessege 128 szemely,
1851-ben măr 61
lakhatăsi engedellyel rendel.kezo csalăd, mellettiik - minthogy a vărosi hat6săg e1nez6 26 engedellye1 nem rende1kez6 csa1ăd. 1870-ben măr 1500-an, 1916-ban 1700-an 1aknak
11

11

11

11

11

11

Szatmărnemetiben.

9

Az 1848 - 1849-es forradalom a po1gări egyenjogUsăg kivivăsa es megva16su1ăsa
a zsid6săg szămăra is e16remutat6 jellegii voit, az esemenyek azonban
keszii1et1enii1 ertek. Az oktatăs szempontjăb61 a 19. szăzad kozepen is 1enyegeben meg az
fo1yamatăban

5Szabolcs-Szatmâr

Megyei Leveltar, IV.A. 501. Szatmar varmegye nemesi kozgyrileseijegyzokiinyve. 1828. 126.
kiitet 2423. szâmu bejegyzes.
"Az 1787. evi nepessegi adatok forrâshelye: A torteneti statisztikaforrasai. Szerk.: Kovacsics J6zsef, Budapest,
1957. Torteneti statisztikai tabltizatok. 8. tăbla.,Walter Pietsch : A zsidok bevandolasa Galiciabol. Val6săg, 1988.
11. szăm. 56.p. 1988. 53. p.
Az 1848. evi nepesseg szâma: Vii.: SzSzML. IV .A. 501. 1848. 165. !cOtet 1224. es az 1848. evi zsid6 osszeinis.
7
A nernzeti iskola anyanyelvfi (esetiinkben magyar) iskolăt jelentett.
K Vii.: 102. sz. Tanăcsjegyzăkonyv, 1840. ăprilis 30-ăn.
Y A Szatmă.rnemetire vonatkoz6 1870-es es 1916-os adatokat az Emlekezz Szatmarra! A szatmări zsid6săg
emlekkonyve (Tel Aviv, 1984.) kiizli. A Dr. Jakabffy Elemer: Erdely statisztikăja (Lugos, 1923.) cimu
munkăjăban lenyegesen nagyobb szămadatokat kiiziil, az 191 O. evi felkezeti statisztika szerint ugyanis 7194
izraelita el a vă.rosban, az 1920-as român nemzetisegi statisztika 8959-et kozol. Vii.: i.m., 85-89.
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el6z6 szăzadok kett6s megoldăsa miil<:Odik: a gazdagabbak csalădonkent, a szegenyebbek
csoportosan fogadnak irni-olvasni tud6 tanit6t.
2. Az elemi iskolai oktatăs.
Bizonyosra vehetjiik, hogy a tortenelmi Szatmărban ket vărosban, Nagykărolyban
es Szatmărnemetiben mllkodhettek ilyen tanul6 csoportok, esetleg a nagyobb zsid6
lelekszămu helysegekben is. Biztosan tudjuk, hogy Batizon zsid6 iskola mllkodott. 10
Az 1848 nyarăn vegzett osszeirăs (a tortenelrni) Szatmăr megyeben 1982 zsid6
11
hăztartăst jegyzett fel 9091 lelekkel. Hogy az irăs-olvasăs tanităsănak lehetseges helyeire
gondolhassunk, erdemes szămbavenni az egyes falvakban (vărosokban) elo zsid6 lakossăg
lelekszămăt:

12

Nagykăroly mezovărosban (lakossăga:

11284) 316 zsid6 csalăd elt, 1427 szemely
( 12,64 %).
Az egykori Nyiri jărăsban ugyanekkor meg nyolc ~elysegben eltek szăzon felul:
Măteszalka 313, Gebe 197, Nyirmeggyes 162, Ikl6d-K.ăntorjănosi 152, Hodăsz 140, Vitka
116, Jărmi 102, 6pălyi 102.
A jărăs ma Romăniăhoz tartoz6 falvaiban a Ielekszăm a kovetkezo volt: Bere 17
(4Y\ Borvely O, Csanălos O, Csomakoz 39 (7), Dengeleg 59 (17), Domahida 7 (1), Endred
75 (19), Feny O, Gencs 37 (7), Iriny 44 (8), K.ălmănd O, Kaplony 36 (5), Kismajteny 6 (1),
Kortvelyes 48 (11), Mezopetri O, Mezoterem 7, Nagymajteny O, P6rtelek 14 (2), Reszege 5
(1 ), Szaniszl6 52 (12), Szentmikl6s 5 ( 1), Vezend 14 (3).
Az egykori Krasznakozi jărăsban: Csenger 414 (89),
a mai Szatmăr megyehez tartoz6 falvakban: Als6boldăd 8 (1), Als6homor6d 4 (1),
Amac 12 (2), Bagos 29 (5), Balotafalu 9 (2), Barlafalu 2 (1), Beltek O, Borhid 32 (5) Dob O,
Dobra O, Dobrăcsapăti 7 (1), Erdod 5 (2), Erdoszăda O, Farkasasz6 5 (1), Felsoboldăd 4 (1),
Fels6homor6d O, Geres 73 (21), Gilvăcs 6 (1), Gyongy 4 (1), Hirip 9 (3) Ivăcsk6 4 (1),
Kirălydar6c 85 (16), Kiskolcs 6 (1), Kisszokond 11 (1), Kozephomor6d O, Krass6 44 (10),
Lipp6 50 (8), Lophăgy 5 (1), Madarăsz 11 (3), Medes 6 (1), Mogyor6s O, Nagykolcs 6 /1),
Nagyszokond 8 (2), Nănru 7 (1), 6huta 4 (1), OlăgyG.nis 10 (1), Olăhhodos 9 (2),
Olăht6tfalu 6 (1), Olăhujfalu 7 (1), Ombod O, Oroszfalu 11 (3), 6vări 32 (9), Păcafalu O,
Pălfalva O, Papbik6 5 (1), Pătyod 24 (6), Pett}ren 26 (5), Piskărkos 4 (1), Răkosterebes 7
(1), Remetemezo 66 (14), Reztelek 9 (1), Săndorfalu 5 (1), Szakasz 45 (10), Szamosk6r6d 9
(3), Szinfalu O, Szoldobăgy 4 (1), Vălasrut 5 (1), Veresmart 16 (3), Vetes 29 (6), Zsadăny
Il (2).
A Szamoskozi jărăsban:
Fehergyarmat 94 (19),
Atya 27 (6), Egri 40 (8), Kispeleske O, Mikola 84 (23), Nagypeleske 24 (9), Pete
7 ( 1), Săr O, Szărazberek 47 (13),
A Nagybănyai jărăsban: Nagybănya O, Felsobănya O.
Adorjăn 31 (4), Apa 80 (14), Aranyosmeggyes 191 (42), Avasujfalu 72 (18),
Avasujvăros 83 (15), Batiz 67 (14), Batizvasvări 11 (2), Berence 12 (2) Berend 13 (2),
Bikszăd 63 (13), Bujănhăza 54 (10), Gir6dt6tfalu 5 (1), HidegkUt 13 (2), Hoba 19 (4),
10
Vo.: Dr. Stern Mor: Szatmari zsidok utja. Tortenelmi tanulmâny a szatmâri zsid6 kozseg multjâb61. Satu Mare Szatmâr, 1931., S 1. old.
11 Vo.: Fazekas R6zsa: A szatmari zsidosag az 1848. evi osszeirils tukreben. In: Emlekkonyv Hârsfalvi Peter
sziiletesenek hatvanadik evfordul6jâra. Nylregyhâza, 1989. ( 157. 1.)
12
Elsosorban a mai (româniai) Szatmâr megyere vonatkoz6 adatokat kozlom, de sziiksegesnek tartom a mai
magyarorszâgi Szabolcs-Szatmâr megye nehâny, a lelekszâm szempontjâb61 jelentos szâmu telepiilesenek a
megemliteset is.
11
A zâr6jelbe tett szâm a hâztartâsok szâmât jeloli.
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Kănyahăza 53 (11), Komorzăn 17 (4), K6szegremete 2 (1), 1ekence 7 (3), Miszt6tfa1u 5 (1),
Monostor 30 (6), M6zesfalu 3 (1), Nagysikărl6 28 (5), Pat6hăza 20 (4), Răkasa 17 (2),
R6zsapallag 63 (18), Sărz6j1ak 177 (34), Sebespatak 15 (3), Szentmărton 11 (3),
Szinervăra1ja 267 (61), Tartolc 46 (9), Tfuvekonya 38 (6), Udvari 73 (16), Vămfa1u 57
(14).
A zsid6 oktatăsban a cheder elvegzese utân kovetkezett a jesiva, mint a
legmagasabb oktatăsi forma. 14 Biztos tudomăsunk arr6l van, hogy a batizi hitkozseg tud6s
zsid6kb6l ăllott, s (1852-ben măr bizonyosan) hires talmudista (jesiva) iskolăt tartott
fenn. 15 A jesiva (talmudista iskola) tanulmănyi anyaga a Talmud (a hagyomănyozott Tan)
voit, a zsid6săg szent irodalmănak az a resze, amely a Bibliănak, fokepp torvenyi reszenek
fejtegetesevel foglalkozik, de kozli azokat a teol6giăn kiviil eso temăkat is, amelyek ezer
even ăt foglalkoztattăk a zsid6k erdekl6deset. Îgy a Talmud rituălis es jogi donteseken kiviil
tehăt regi hagyomănyokat, bălcseleti aranymondăsokat, mondăkat, f6ldrajzi, asztron6miai,
orvostudomănyi feljegyzeseket is tartalmaz.
Foglalkozăsuk alapjăn joggal feltetelezziik, hogy a megyeben el6 zsid6săg
keresked6 (577), haszonberlo 16 (619), iparos (181) es ertelmisegiltisztvisel6 (98) retegenek
rulnyom6 resze valamilyen m6don megtanulta az irăi;~olvasăs-szămolăs alapvet6 elemeit. A
nagyobb csalădletszămu kozossegekben bizonyosan vallăsi ismeretekre vonatkoz6
kepzesben is reszesiiltek.
A zsid6 oktatăs kerdeseben az onkenyuralmi rendszer idejen tobb kezdemenyezes
sziiletett, tanăcskoztak 1850-ben, 1851-ben, 1860-ban, Nagyvăradon, Gyulafehervăron. Az
erdelyi tanăcskozăsok keves eredmennyel jărtak, kideriilt: ătfog6 rendezesre nem

szămithatnak. 17

Mandelbaum Farkas nagykărolyi forabbi Szatmărnemetibe koltozesevel a
zsid6 kozosseg is f6rabbit kap. 18 Az 1850-es evekben Szatmărnemetiben măr
mtikodott zsid6 magăniskola, a Danzinger lgnăce, 19 a Helytart6tanăcs azonban nyilvănos
elemi iskola letesiteset siirgette. A hitkozseg 1863-ban anyagiakra hivatkozva hăritotta el a
nyilvănos iskola letesiteset, 1864-ben viszont bejelentette: a Piac ter es a Vărdomb utca
sarkăn berelt, Un. Văsărhelyi fele hăzban felekezeti iskolăt alapitott. A Helytart6tanăcs ezt
tudomăsul vette, s ugy rendelkezett, hogy a vărosi penztăr elolegezze a berendezes, a lakber
es a tanszemelyzet koltsegeit, mig a tandijb61 begyUlt osszeggel nem fedezik oket.
Az iskola fejlodesevel părhuzamosan gyarapszik a tanit6k szăma is, 1867-ben măr
ket okleveles es egy segedtanit6 miikodik, a letszăm novekedese folytăn rovidesen negy
tanit6, sot ktilon hitoktat6 mukodik. 20 A tanităs negy tanteremben folyik, fiukat es lănyokat
is oktatnak, letszămUk mintegy szăz. Az oktatăsban a szakrendszer szerinti oktatăs
m6dszeret alkalmazzăk. Kiemelt szerepu a heber nyelv tanităsa (az elso osztălyban heber
olvasăsra tanitjăk a tanul6kat, a măsodikt6l bibliafordităst vegeznek es heber nyelvtant
tanulnak). A felso tanfolyamot vegzok tananyaga: Răsi-magyarăzat es talmud.
szatmări

1
~ A legregibb idokben a "hagyomănyozott Tan" leirâsa tilalom alatt âllt, es igy nemezdek nemzedeknek, iskola
iskolănak adta ât a sok evszâzad felszaporodott anyagăt. Vo.: Zsidti lexikon. Szerk.: Ujvări Peter, Budapest, 1929.
873. old.
15
Vo. : Dr. Stern Mor, i.m. 51. old.
16
A nemesi tulajdonnal osszekotott "regâleberlo" = haszonberlo hils-, italmeres- malom mUkodtetese jogât,
vâsârtartăs, stb. jogăt berelte.
17
Vo.: Gliick Jeno: Az erdt!lyi zsid6 oktattis tortenetebă/. In: Magyar Egyhâztorteneti Vâzlatok, 6. evf. (1 994), 34. sz. 91. old.
•• Nagykârolyban Perlsz Mayer lep a helyebe. Vo.: Dr. Stern Mor, i.m. 51.
•~ Vo.: Dr. Stern Mor, i.m. 59. old.
,
~o A tanitokat a hitkozseg evrol evre megko!Ott szerzodesek alapjăn fizette, hogy abban az esetben, ha az iskolât
meg kellene sziintetnie ne jusson fizetesi kenyszerhelyzetbe.
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A zsid6 iskolăban nagy sulyt helyeztek a magyar nyelv oktatăsăra, a magyar
nyelw olvasăs, irăs megtanităsăra, valamint a szămolăsra. 21
Az iskolăban felevenkent vizsgăt tartottak, amelyen a hitkozseg el0ljăr6in es
tagjain kivill a vărosi hat6săgok, sot a văros kereszteny tărsadalmănak kepvisel6i, neves
szemelyisegei is reszt vettek.
Az izraelita tanit6săg 1866-ban Szatmărnemetiben tartott gyiilesen - egyebek
mellett - anyagi helyzetiik rendezesenek, valamint nyugdijjogosultsăguk kerdeser6l is
tărgyalt. Gondjuk az voit, hogy semmifele szabălyozăs nem biztositotta az izraelita
felekezeti tanit6kjogăllăsăt a munkaad6 hitkozseggel szemben. Javadalmazăsuk ăltalăban a
hitkozseg vezet6inek j6indulatăt61 fiiggott, sohasem erte el az ăllamnăl alkalmazott tacit6k
szinvonalăt. 22

1867-ben a berelt hăzb61 az iskola a hitkozseg ăltal megvăsărolt lln. Demidorkoltozik. Az iskola koltsegeit a hitkozseg fedezi 1873-ig, amikort6l a vărosi
tanăcs fedezi a tanit6k fizeteset, kiveve a hittan tanităsăert jăr6 p6tlekot.
Az 1878179-es tanevt6l a zsid6 iskolăban a szakrendszert felvăltja az
osztălyrendszer. Ett61 a tanevtol kezd6d6en a fiuosztălyok tanit6inak fizeteset teljesen a
văros fizette. (Ugyancsak a vărosi tanăcs fizette a Nagykărolyban mUkodo zsid6 iskola
tanit6it is.)
Az 1867-es kiegyezes utăn az orszăggyl1les megszavazta a zsid6k emancipăci6jăt,
jogegyenloseget. A zsid6săgon beliili irănyzatok ellentetei nyomăn viszont kUIOnăll6
ortodox es neol6g hitkozsegek letesiiltek. A regi alapszabălyok fenntartăsăval Szatmăron is
meg6rizte kiilonăllăsăt a "status quo" hitkozseg, de (a megyeben is) lăbrakapott az
ortodoxia talajăn ăll6 haszidikus irănyzat. 23
igy aztăn felmeriilt az osszes izraelita gyermek felekezeti iskolăban torteno
oktatăsănak lehetosege (is).
Szatmărnemetiben 1880-t6l a zsid6 hitkozsegi iskolăba csak fillk jărf.ak2 4 , lănyok
viszont a Szatmări Irgalmas Noverek leănyiskolăjăba, a zărdăba. 25
A tanulni akar6 lănyok szămănak ălland6 emelkedese nyomăn a noverek elemi
iskolăja măr nem tudta beiskolăzni oket, s igy sokan kiszorultak. Ezert 1892-ben (az lln.
Szuhănyi fele hăzban) leănyiskolăt letesitenek. A lănyok oktatâsât az elso tanevben hărom
tanit6n6 vegzi. 26
A tanul6k ălland6an novekvo letszăma es az iskola szerkezeti felepiteseben
tervezett văltoztatăs - a negy osztălyr6l bat osztălyossă fejlesztes - sziiksegesse tette uj
iskolaepiilet megszerzeset es felszereleset. 1895-ben mindket iskola szămăra megvăsăroltăk
a Kazinczy utca 20. szăm alatti emeletes epiiletet, amelyben az 1899/1900-as tanevben măr
bat - bat osztăllyal mUkodott mind a fiu, mind a leăny tagozat.
fele

hăzba

2 ' Ez azzal is magyanizhat6, hogy mind a megyeben, mind a vărosban el5 zsid6săg nagyobbik fele ( 90,6 , ill. 94,1
%) magyamak nemzetisegiinek vallotta magât. Vo. Dr. Jakabffy Elemer: Erdely statisztikăja. 7.old.
22
Vo.: Gliick, i.m. 103., idezi a korabeli izraelita lapokat, igy az Aradon kiadott "Judische Volksschule" cimut,
amely a Szatmărnemetiben megfogalmazott igenyeket kozli.
nvo.: Gliick, i.m. 94. old.
24
A zsid6 elemi iskolăban a kovetkez6k tan itottak: Danczinger Jgnăc 1864 -1895, Grosz Emanuel 1864- 1869,
Neulănder Zoltan 1864- 1878, Wollner Mănon, 1864- 1871, Schleissner Henrik 1871- 1872, Pauker Lip6t 1872
- 1873, Rosenberg Lip6t 1873 -1902, Halăsz Mor 1878- 1902, Kramer Miksa 1878- 1885, Kurzweil Lip6t 18851888,Săgh Alajos 1888- 1902. (A nevson Halăsz Mor: "A szatmari izraelita nepiskola tortenete" cimu munkăja
alapjân kozli Dr. Stern Mor, vo.: i.m. 142-3.
2l Jtt viszont nem voit zsido hitoktatăs.
26
A leânyiskolâban a kovetkez6k tanitottak: Torokne Ullmann Gizealla, 1892 -1902, Cziegler Roza, 1892- :902,
Vajdâne Friedmann Gizella 1890- 1902, Stern Judit 1896-1902, Kovesdi Saro1ta: 1897-1902, Barta Janka 18981902. (A nevson Halăsz M6r munkâja nyomân kozli Dr. Stern Mor, i.m. 142-43.)
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A zsid6 felekezeti iskolăk mlikodteteseben mindeniitt gondot jelentett az anyagi
forrâsok megteremtese. Az ăllami iskolaalap tobb-kevesebb segitseget adott ugyan, de ez
nyilvănval6an nem voit elegseges. Szatmărnemetiben az 1878-79-es tanevt6l a fiuosztălyok
tanit6it a văros fizette, az 1892-ben letesitett leănyosztălyok taner6it 1200 forintnyi
fizeteskiegeszitesben reszesitette. Vărosi segeiyt kapott a nagykărolyi iskoia is. 27
A szatmărnemeti zsid6 felekezeti iskoiăban (akărcsak a Partium tobbi hasonl6
iskoiăjăban) a 19. szăzad veget61 kezdve ăitaiănossă văit, keves kivetellei, a tantărgyak
magyar nyeivti oktatăsa. 28
Az irăs-olvasăs ismeretenek novekv6 igenyet tiikrozi az irni-oivasni tud6 zsid6
poigărok szămănak jelent6s novekedese is. Mig 1880-ban a megye zsid6săgănak 40,9,
Szatmărnemeti zsid6 lakosainak 53,5 %-a tudott irni-olvasni, egy evtized multăn az arăny
50,4, illet6leg 62,6 szăzalekra n6, mig a szăzadfordul6n 57,9, illet6h~g 68,8 szăzalek. 29
A nepoktatăsi torveny elfogadăsa utăn a kozigazgatăsi hat6săgok ăllarnositottăk
az elemi iskoiăkat. 30 A zsid6 iskolaszek elfogadta31 , nem gorditett akadălyokat az
intezkedes ele, mindossze azt kerte, hogy tanit6it vegyek ăt az ăllarni oktatăsi hăl6zatba.
igy az 1901/I902-es tanev befejeztevel megszfult a zsid6 felekezeti iskola32, az
iskola utols6 taneveben beiskolăzott 272 fiu es 332 Ieăny tanulmănyait ăllami iskolăban
folytathatta/folytatta. Nagykărolyban I9.04-ben ăllamositottăk a zsid6 felekezeti iskolăt.
A cionista mozgalom megjelenese nyomăn bizonyos mertekben erezhet6ve vălt a
zsid6 nernzeti iskolăra irănyul6 igeny is. 191 O utăn olyan 6vodăk letesiteset
kezdemenyeztek, amelyekben fokozottan heber, illet6leg ivrid nyelven folyik az oktatăs.
Magyarorszăg eis6 ilyen 6vodăja
Szatmărnemetiben, Dr. Jordăn Săndor f6rabbi
kezdemenyezesere letesiilt 33 , az ortodox hitkozseg ivridiil oktat6 6vodăja 1912-ben nyilt
meg.l4
A szăzad els6 evtizedeben Jehuda Gronwald f6rabbi tekintelyes jesivăt nyitott, ez
a Iegnagyobban egyike voit a korabeli Magyarorszăgon. 35
A hitkozsegek szămos helyen gondoskodtak az izraelita felekezeti oktatăs
hatăskoren ldviil maradtakr61, ez nem korlătoz6dott az ăllami, kozsegi vagy măs felekezeti
iskolăkban a tanterv el6irta hittan tanităsăra, hanem a Talmud-Tora oktatăs megszervezese
voit iskolăn ldviili alapon. Szinervăraljăn 1895-tol mlikodott ilyen tanfolyarn. 36
A:z. iskolăk rendszereben uj elemet jelentenek a szakiskolăk, az als6 fokU
iparoktatăsi intezetek. Az 1886/87-es tanevben az ipari iskolăban tanul6 izraeiita tanul6k
szăma kiemel.ked6en magas Szatmărnemetîben (80) es Nagykărolyban (47). 37
27
Gliick i.m. 101., idezi: A magyarzsidofe/ekezet e/emi es polgtiri isko/tiinak monogrtifltija. Budapest, 1896. 400.
old.
lR Vo.: Gliick i.m. 102., (ldezi a korabeli forrăsokat.)
29
Vo.: Gliick, i.m. 99.
30
Szatmărnemetiben a vărosi tanăcs hatârozatăt egyediil Meszlenyi Gyula r6mai katolikus piispok fellebbezte
meg, magăra văllalva a katolikus elemi iskola fenntartăsi koltsegeit; a vărosi hat6săg az erre vonatkoz6 hatărozatăt
vissza is vonta. A !Obbi felekezel nem fellebbezett.
31
Ugy veltek, hogy a hitkozseg nem rendelkezik az iskola onăll6 fenntartâsăhoz sziikseges anyagiakkal.
32 A zsid6 oktatăs tortănetet Halăsz M6r (igazgat6) foglalta ossze "A szatmtiri izraelita nepiskola tortenete" cimii
(egy ivnyi) munkăjăban. Munkăjănak nem ismerjiik. megmaradt pi:ldănyăt. Sajnos semmi sem maradt meg az
iskola irattărăb61, sem tankonyvek, sem osztălynapl6k, sem jegyzokonyvek. A hitkozseg irodăiban 1902-ben (es
utăn) senkinem nem voit sziviigye a zsid6 kultilrtortenet fenti emlekeinek meg6rzese, megmentese.
n Vo.: Emlekezz Szatmtirra!, 55. old.
30
Gliick i.m. 102., hivatkozik a Zsido Szemle 1912., 1913. evfolyamaira.
n Vo.: Emlekezz Szatmtirra!, 55. old. (Jehuda Griinwald tObb jelent6s talmudista mii elismert szerzoje voit.)
36
Vo.: Gliick, i.m. 104.
37 Az 1888. evi Magyar Statisztikai EvkOnyv /148-159. old./ alapjăn kozli Gliick, i.m. III.
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vasărnapi iskolăba

is

jămak, Szatmărnemetiben 29-en. 38

A trianoni bekekotes utăni ket evtizedben a szatmărnemeti Statusquo Ante
hitkozseg elemi felekezeti iskolăt tartott fenn, a hitkozseg Vărdomb utcai isko1aepiileteben
mllkodott. Tanităsi nyelve - legalăbbis az 1925-os fut. Anghelescu-fe1e oktatăsi torveny
megjelenese utăn - val6szim1leg a heber (ivrid) voit. 39 igy vălt lehet6ve, hogy (1925-tol) a
hitkozseg hitoktat6i az ăllamt6l (is) valamilyen oklevelet kapjanak. 40
A felekezeti elemi iskola mllkodesere vonatkoz6 iskolai vagy hitkozsegi
dokumentumok nem maradtak fenn. Leterol viszont a kozponti neol6g iroda kiildottsege
1940 oszen Nagyvăradon tartott, a zsid6 felekezeti iskolahăl6zatot szămbavev6, illet6leg a
zsid6torvenyek hatăsăra felmeriilo kerdesek lehet6seg szerinti megoldăsăra rorekvo
41
tanăcskozăsa alapjăn tudunk.
A XX. szăzad harmincas- negyvenes eveiben a zsid6 hitkozseg tobb chedert
mllkodtetett Szatmărnemetiben. Chederek mllkodtek a Petofi -, Vărdomb -, Băthory- es az
Iskola utcăban, valarnint a Szentveren es Nemetiben. A leănychedereket vallăsos asszonyok
vezettek, a m6dosabbak privat chedereket tartottak fenn. 42
3. Izraelităk a kozepiskolăban.
A kozepiskolăink az 1848-49-es forradalom elotti idokben csak kivetelesen
fogadtak be zsid6 tanul6kat. lgen megerto magatartăst tanusitottak e tekintetben a
nagykărolyi kegyesrendi szerzetesek.
'
Az egyenjog6săg torvenybe i.ktatăsa utăn Szatmăr izraelita gyermekei is
beiratkoznak eleinte a nem teljes (negyosztăly(I, hatosztăly(I) girnnăziumokba, majd a
f6gimnăziumokba.

Szatmăr megyeben az 1870/71-es tanevben a nagykărolyi piarista girnnăziumban a
157 tanul6 koziil 41 izraelita, ebben a tanevben az izraelita tanul6k megjelennek
Szatmărnemetiben is mind a Reformătus Girnnăziumban (a 193 tanul6b6l 13), mind a
Katolikus F ogimnăziumban ( 12 a 173 tanul6 koziil). A kovetkez6 măsfel evtizedben
szămuk mindegyik Szatmăr megyei kozepiskolăban jelentosen novekszik, az 1886/87-es
tanevben Nagykărolyban 48 (251 tanul6 koziil), Szatmărnernetiben
a Reformătus
Gimnăziumban 35 (195 tanul6 koziil), a Katolikus Fogimnăziumban 32 (a 181-bol).
Nagybănyăn 18 (196 koziil).
Szatmărnemetiben 1894-ben letesiil a polgări iskolăk szărnăra taneroket kepezo
R6mai Katolikus Polgări lskolai Tanit6n6kepz64 \ ket tagozattal: Nyelv es irodalom -

"Vo.: Gliick, i.m. III.
Ismeretes, hogy az un. Anghelescu -fele torveny a zsido magăniskolâk szâmăra e16irta, hogy vagy heber (ivrid)
nyelven tanitsanak, vagy romanul. A szatmâri zsidosăg (tobbsăgeben) magyar anyanyelvli es a magyar kult6răhoz
kapcsolooo voit, igy (ezert is) a heber (ivrid) nyelvet vălasztotta.

39

40 A zsido hitkozsegek mindegyike auton6m, ossztart6i a Biblia es a Talmud; 1925-ben (az 5685. esztend6ben)
azonban Anghelescu kultuszminisztert61 kaptak oklevelet. Vo.: Rendkiviili (/jsag. (Szatmâmemeti, szerk. Vidor
Gyula), IV. evf. 18. sz., 1925. V.24.
41
Vo.: Gliick Jen6: Adatok az eszak-erdelyi zsido hitkăzsegek tortenetehez (1940 - 1944). In: Magyar
Egyhăztorteneti Văzlatok, Budapest, 9. evfolyam (1997), 1-2. sz., 52-53. old .
.:t Vo.: Emlekezz Szatmărra!, 12. old.
43
A polgâri iskolai tanit6n6kepz6be tanitokepz6t vegzettek vagy erettsegizett tanulok iratkozhattak
be, tkp. - az iskolâk mai besorolăsa szerint - posztliceălis iskola 1 esetleg f6iskola.
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Tortenelem, Matematika- Termeszettudomăny. Mindket tagozaton izraelita vallăsu leănyok
is tanultak, az anyakonyvek tanusăga szerint 48-an. 44
Ett61 kezd6d6en kozepiskolăinkban minden tanevben szămos izraelita vallăsu diăk
tanul. Szemleltetesiil a vilăghăboru kitorese el6tti utols6 bekeev adatait idezziik:
Szatmărnemetiben a katolikus gimnăziumban 675 tanul6 koziil 86, a reformătus
gimnăziumban 441-bOI 68, a reformătus lănygimnăziumban 28-b61 9, Nagybănyăn a 374b61 76, Nagykărolyban a 326-b61 61 az izraelita vallăsu. Ugyanebben a tanevben a
szatmămemeti Fels6 Kereskedelmi Iskolăban az iskola 95 tanul6ja koziil 59 izraelita (62,1
%).
Az Allami Polgări Fiuiskolăban 1918119-ben a 249 tanul6 koziil91 izraelita (13 a
stătusquo, 78 az ortodox zsid6 hitkozseghez tartoz6 ).
A Reformătus Leănygimnăzium tanul6inak 4,9 %-a izraelita, a Szent Erzsebet
Leănygimnăziumban
1923-40 kozott a tanul6k 5 %-a (4862-bol), 1940-tol 1943-ig
reszarănyuk 4,5 % (3000-bol).
A szatmărnemeti Reformătus F6gimnăziumban a h6szas evek vegeig osszesen
2185 izraelita vallăsu diăk (a teljes diăkletszăm 11,75 %-a) tanult, 45 a Kirălyi Katoli.kus
F6gimnăziumban 3263 diăk (a teljes diăkletszăm 13 %-a). Az 1920/21-es tanevben alapitott
R6mai Katolikus F6gimnăziumban (1921/22-ben) 65 izraelita jărt. Szatmărnemetiben a
Zenekonzervat6rium fels6oktatăsi tagozatăn is tanult izraelita tanul6 (Braun Anna).
A szăzad harmadik evtizedeben a Szatmărnemetiben kozepiskolăt vegz6 izraelita
tanul6k (fiUk) a român tannyelvG. M. Eminescu Liceumban tanultak, ilibben az (ăllami)
Fels6kereskedelmi Iskolăban.
A negyvenes evek (a deportălăst megel6z6) iskolalătogatăsăra az el6z6kben
kozolt adatok utalnak, tanevenkent (ăltalăban) 30 - 35 fiu vegezte tanu1mănyait a
Reformătus F6gimnăziumban es a Kirălyi Kato1ikus F6gimnăziumban, illet6leg 13 - 15
lăny a Szent Erzsebet Leănygimnăziumban.
Szatmărnemetiben 1941-t61 mUkodott a "Statusquo Ante" hitkozseg 1940 6sze
utăn megteremtette egy kozepiskola (negy osztălyos polgări) letrehozăsănak felteteleit,
vezeteset R6na Săndort bizta meg. 46
A Szatmărnemeti Izraelita Koedukăci6s Polgări Iskola a hitkozseg templomai
melletti iskola epiiletben mUkooott. A polgări iskola a kor hagyomănyait61 elter6en
koedukăci6s voit, erre nem nevelesi elvek kesztettek a letrehoz6 es fenntart6 hitkozseget,
hanem a korlătozott anyagi lehet6segek.
Az izraelita polgări iskola megalapităsănak harmadik taneveben ot osztăllyal
mllkodott: 1. osztăly : 47, II. : 54 + 54, III. : 58, IV.: 7 tanul6. A 220 beirt es vegzett tanul6
koziil 88 fiu, 132 lăny. A IV. osztălyt a polgări iskola III. osztălyăt măr el6z6en elvegzett
7 magăntanul6 alkotta, a tankeriileti f6igazgat6săg engedelye47 alapjăn letesiilt, illet6leg
vizsgăzott.

polgări iskola tanul6inak tUlnyomu tobbsege - 155 tanul6, 70,37 % lak6 csalădok gyermeke, Szatmăr megyei helysegekb61 szărrnazott 33
tanul6 (11,98 %), Bihar -, Măramaros -, Szilăgy- es Ugocsa megye mindegyikeb61 6- 6

Az izraelita

Szatmărnemetiben

44
Vo.: Bura Uszl6: A Szatmtirnemeti Romai Katolikus Polgari Isko/ai Tanitonokepzo. In: Satu Mare- Studii
comunicAri, xm. (1996) evf. 283 - 304.
cvo.: Bura Lâszl6: A Szatmtiri Reformatus Kol/egium ditikjai (1610- 1852). Kolozsvăr, 1994.61 62. old.

es

Vo.: Magyar Zsid6k Lapja (Budapest, a neol6g hitkozsegek lapja), 40. sz. 1941. 10. 2.8. old.
(Az Emlekezz Szatrnărra! cimu munka az igazgat6 nevet R6na Sarnunak emliti.)
f"> Az engedely szăma: Tankenileti Foigazgat6săg U.P. 6311943.
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(2,72- 2,72 %), de voit Csanâd -Torontâl-, Hunyad -, Szolnok -Doboka megyei tanul6 is.
(Vo. 1. sz. tăblâzat.)
Târsadalmi eredetUket tekintve a tanul6k tobbsege - 100 ( 45,4 %) - keresked6
csalâd gyermeke, kisiparos csalâdb61 szârmazott 57 (25,87 %), f6ldmuves csalâdb619 (4,08
%), kiilonfele ertelmisegi csalâdokb6126 (11,80 %). (Vo. 2. sz. tâblâzat.)
Az iskolâban a polgâri iskolâk szâmâra el6irt tantârgyelosztâs alapjân tanitottak, a
tobbletet a heber nyelv kepezte. (Vo. 3. sz. tâblâzat.)
A Szatmâri Statusquo Ante izraelita hitkozseg vezet6sege 1943-ban a polgâri
iskolâra râepiil6 negyevfolyamu kereskedelrni kozepiskolât szeretett volna letesiteni,
engedelyeztetese celjâb61 a Szatmâri R6mai Katolikus Egyhâzmegye piispokenek, Dr.
Scheffier Jânosnak kozbenjârăsât kerte. A piispok szemelyesen jârt kozbe a
kultuszminisztemel, de a kerelmet elutasitottâk. Indoka: a kereskedelem nincs kepesiteshez
kotve.A zsid6 fiatalsâg kozepiskolai vegzettseg nelkiil is mehet keresked6i pâlyâra.
Mâsreszt: megnovekednek a zsid6 keresked6k amugyis rulmeretezett szâma. 48
A II. vilâghâborut kovet6en igen keves izraelita tanul6 jâr a vâros magyar vagy
român tannyelvli kozepiskolâiba, ugyanis a kozepiskolâs koru fiatalsâg elpusztult, az
intemâl6tâborokat rulelt es hazatert csalâdok kivândorlâsi folyamata eredmenyekepp pedig
lenyegeben szinte jelkepesse vâlt a Szatmârban egykor szâmbelileg is, kulturâlisan is
szâmottev6 zsid6sâg jelenlete.

411

Vo.: Piispoki Leveltâr. Tn:Schgy. 4-B /33, 4-B/35.
Az elutasit6 valasszal pârhuzamosan a miniszteriumi osztălyf6nok (1943. szeptember 7-Cn) a piisp(lknek
kiilon is valaszolt: "A zsid6 kereskedok szăma ugyanis meg mindig olyan nagy mertekben tullepi az idevâg6
torvenyek âltal megszabott kereteket, hogy a Miniszter Or nem lâtta celravezet6nek ujabb izr. kereskedelmi
kozepiskola felâllitâsănak engedelyezesevel a zsid6 tanu16k novekedeset elomozditani. A termeszetes U.ton
keletkezo hiâny p6tlâsăr61
a mukodo âllami es kozsegi kozepiskolăk gondoskodnak, mert bizonyos korlătok kozott azok is vesmek fel izr.
novendeket."
A zsid6 hitkozseg vezetăsege (fotitkăra, gondnoka, elnoke, iskolaszeki jegyză, polgâri iskolai igazgat6,
iskolaszăki elnok alăirâsăval) Dr. Scheffier Jănos piisp(lknek irt, kozbenjărâsât megkoszonu leveleben (Hitkozsegi
iktat6szăma: 248. sz. /1943.szeptember 9 .. ) irja: "Făjdalmasan sujtott le rănk az elutasit6 vălasz, mert sajât
er6nkb61, teherbir6 kepessegiinket j6val meghalad6 anyagi ăldozatok ărăn is lehet6ve akartuk volna tenni, hogy
ifjusăgunkat kordăban tartsuk es erelyes tanâri feliigyelet alatt meg6vjuk a leziillesăl. Lehangoltsâgunkban es
megalăzottsăgunkban is felemel6 erzes tolt el beMiinket, ha arra gondolunk, hogy az Uristen Nagymelt6sâgodban
elenk vezerelte azt a ferfiut, akin beteljesedett a pr6feta szava: "Es nyugodni fog rajta az Orokkeval6 szelleme, a
bolcsesseg es az ertelem szelleme, a belătâs es a hatalom szelleme, a tudâs es az istenfelelelm szelleme", aki
habozâs nelkiil hirdeti a kinyilatkoztatâsi isteni iget: "Legyen vilâgossăg!"
Nagymelt6săgodnak az a nobilis gesztusa, amellyel kervenyiinket a mai id6kben âtvette es azt szemelyesen a
Miniszter Omak ătny(!jtotta, oly cselekedet, amely dicsă fenyt ăraszt egyenisegere. A mi hâlănk orok, es annak
er6sseget egyâltalăn nem befolyâsolja es nem csokkenti az a teny, hogy NAgymelt6sâgodnak slkraszăllâsa egy
igazsăgos iigyert nem talâlt megfelelo fiilekre."
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Învăţămintul israelit din Sătmar
(Rezumat)

Stadiul intitulat lnwJţamântul izraelit în Stltmar prezinta apariţia şi dezvoltarea
de evrei din regiunea Satmarului, apoi stabilirea acestei etnii în reşedinţa din

populaţiei
judeţ.

Dupa aceasta prezinta în mod detailat apariţia şi dezvoltarea şcolilor elementare
confesionale susţinute de comunitatea evreilor, precum şi închiderea copiilor comunitaţii în
sistemul de invaţamânt de stat.
Trece în revista apariţia gradiniţelor cu limba de predare ebraica, ca urmare a
mişcării ţioniste.

Studiul se ocupa de şcolarizarea elevilor izraeliţi în liceele din Satu Mare, apoi
prezinta şcoala medie confesioanla: Şcoala civica izraelita, înfiinţata în anul 1941.
Comunitatea Statusquo ante în anul 1943 a solicitat şi înfiinţarea unei şcoli medii
comerciale, cerere susţinuta la Ministerullnvaţamântului de episcopul romano catolic Dr.
Scheffler Janos, cerere care a fost refUzata.

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Aspecte ale istoriografiei maghiare din secolul al XIX-lea vis-a-vis
de revoluţia românească de la 1848 din Transilvania
Sorin Vasile Hendea
Evenimentele revoluţionare de la 1848-1849 reprezintă, alături de episodul
statelor naţionale moderne, un moment de cotitură în evoluţia lumii moderne
universale, fiind perceput ca atare, atât de către şcolile istoriografi'Ce cât şi de opinia
publică. Revoluţia românească paşoptistă se impune a fi percepută în contextul european
care a generat-o şi, cu precădere, sub impulsul transformărilor suferite de societatea
românească în deceniile premergătoare anului 1848. La acea dată revoluţionarul muntean
Nicolae Bălcescu aprecia originalitatea revoluţiei române, considerând, pe bună dreptate, că
aceasta "n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut şi viitor, fhră altă cauză decât
voinţa întârnplătoare a unei minorităţi sau mişcarea generală europeană "şi că revoluţia
generală "fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române ", aceasta cu atât mai mult cu cât aprecia Bălcescu- "cauza ei se pierde în zilele veacurilor "1•
Istoriografia românească a abordat sistematic evenimentele din urmă cu 150 de
ani, literatura de specialitate îrnbogăţindu-se astfel cu numeroase volume dedicate
problernaticii în discuţie.
Preocupări istoriografice de partea română, direcţionate spre realităţile anilor
1848-1849, au existat şi în a doua jumătate a secolului al XIX -lea. De remarcat ar fi, în
primul rând, lucrările celor doi mari contemporani ai revoluţiei: Alexandru Papiu Ilariarr şi
George Bariţ3 • Volumul al II-lea al "Istoriei românilor din Dacia Superioară" a lui Papiu e
consacrat în întregime istoriei a trei luni (martie - mai) ~in anul 1848. De asemenea,
aproape întreg volumul al II-lea din "Părţi alese din istoria Transilvaniei", avându-1 ca autor
pe George Bariţ, tratează evenimentele din 1848-1849.
De o atenţie sporită s-au bucurat evenimentele paşoptiste din partea istoriografiei
maghiare, astfel încât primele realizări în acest sens datează încă din a doua jumătate a
secolului trecut.
În continuare ne-am propus să pătrundem în realităţile transilvănene ale perioadei
respective, otlrindu-ne atenţia asupra raporturilor rornâno-rnaghiare din perioada revoluţiei
şi a evenimentelor petrecute la Blaj în luna mai a anului 1848, fhcând apel în acest sens la
câteva lucrări de referinţă din istoriografia maghiară de secol XIX.
Istoricii maghiari acordă un spaţiu considerabil problemei "uniunii" Ardealului cu Ungaria,
uniune care -consideră aceştia- ar fi garantat victoria contra habsburgilor şi separarea de
Imperiul austriac. Astfel istoricul maghiar Gracza Gyorgy tratează într-o lucrare de mare
întindere , intitulată "Az 1848-49-iki rnagyar szabadsăgharcz tortenete" 4 şi problema
"uniunii".Acesta apreciază că primele încercări promiţătoare pe calea "uniunii" s-ar fi
realizat încă de la 1790, atunci când clasa politică din Ardeal, liderii acesteia "intreprind
deja primii paşi spre uniune". Iniţiativa venită dinspre Ardeal a fost bine primită de către
cercurile politice de la Buda, în titulatura regelui Ungariei fiind inclusă din acel moment şi
deţinerea Ardealului: "Ardealul aparţine coroanei rnaghiar'e, este parte inseparabilă a
formării

Victor Cheresteşiu, Adunarea Naţionala de la Blaj. Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 166-167
Alexandru Papiu llarian, Istoria românilor din Dacia Superioara, voi. I-II, Viena, 1852, ed. a II-a
3
George Bariţ, Parţi alese din istoria Transilvaniei, voi. II, Sibiu, 1890
• Gracza Gyorgy, Azl848-49-iki magyar szabadsagharcz tărtenete (Istoria razboiului de eliberare maghiar din
anii 1848-49 ). voi. I-V, Ediţia Lampel Robert, Budapesta,l894-1898
1

2
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acesteia" 5 . Sunt marcate apoi eforturile depuse de "ardeleni" în anii următori în vederea
consolidării uniunii cu Ungaria, astfel încât în prejma anului 1848, în pragul revoluţiei,
"problema uniunii era deja decisă", consideră istoricul maghiar. Era vorba, în viziunea
autorului, despre o opţiune politică ,care avea la bază ideia conform căreia "atât în Ardeal,
cât şi în Ungaria ... uniunea poate fi doar favorabilă ambelor părţi de ţară" 6 .
Evenimentele revoluţionare din Ungaria, din primăvara anului 1848, au stâmit
manifestaţii de bucurie în rândurile populaţiei maghiare din Ardeal. Mai mult decât atât ,
autorul maghiar afirmă că "chiar şi populaţia românească s-a bucurat", astfel încât la 30
aprilie, în timpul primei adunări de la Blaj, "a fost salutată uniunea"'.
Aceeaşi idee a unei colaborări şi simpatii româneşti faţă de transformările
revoluţionar-democratice produse în Ungaria este lansată şi de Dr. Szalay J6zsef şi Baroti
Lajos în lucrarea "A magyar nemzet t0rtenete" 8. Aceştia, la rândullor, arată că "şi românii
iniţial şi-au arătat mulţumirea faţă de transformările noastre naţionale şi s.-au exprimat în
acest sens în cadrul adunării populare de la Blaj din 30 aprilie" 9 •
În viziunea autorilor maghiari ruptura dintre cele două revoluţii, maghiară şi
română, s-ar fi produs după 30 aprilie 1848, ca urmare a manevrelor acelor" instigatori
români" care erau ostili revoluţiei maghiare. Istoricii maghiari citaţi anterior văd în acei
cărturari români care s-au opus "uniunii" un element destabilizator,întrucât aceştia au
îndemnat poporul să denunţe "uniunea" cu Ungaria şi au declanşat contrarevoluţia
românească din Ardeal.
Astfel, Gracza Gyorgy vorbeşte despre mişcările diversioniste şi propaganda
antimaghiară desfăşurată de cercurile româneşti. La acestea mai adaugă şi acele promisiuni
,mincinoase în viziunea sa, cu privire la întemeierea unei Daco-Românii, realizabilă prin
unirea Ardealului cu Moldova şi Muntenia. Istoricul maghiar consideră că din acel moment
populaţia românească a început să oscileze în privinţa "uniunii", dar "cu toate acestea consideră autorul- (populaţia-o. ns.) încă mai avea o atitudine calmă" 10 • Însă trecerea
preoţilor şi a episcopului Andrei Şaguna de partea "agitatorilor" a făcut poosibil -consideră
autorul - ca să izbucnească "pornirile sălbatice" ale românilor ardeleni, acţiunile lor fiind
îndreptate împotriva secuilor şi a maghiarilor.
Istoricul Horvăth Mihăly adoptă o atitudine şi mai tranşantă apreciind, în lucrarea
"Magyarorszăg fuggetlensegi harczânak tortenete -1848 es 1849-ben" 11 , că revenirea
Austriei din şocul produs de amploarea mişcărilor revoluţionare vieneze ar fi permis
acesteia organizarea represariilor. Autorul consideră că şi împotriva uniunii "au început
imediat agitaţiile secrete, care apoi, zi de zi, au luat amploarea unui conflict deschis" 12 .
În acest context introduce Horvăth Mihăly activitatea emisarilor "câştigaţi prin
bani şi promisiuni oficiale", ei declanşând "agitaţiile în rândul românilor" 13 • Istoricul
maghiar consideră că românilor li s-ar fi făcut numeroase promisiuni de ordin economic, în
primul rând, în cazul în care ar merge alături de împărat, împotriva revoluţiei maghiare.
~ Ibidem, voi. 1 p. 293
• Ibidem, p. 294
7
/bidem
M Dr. Szalaj J6zsef, Baroti Lajos, A magyar nemzellorlenele (lsloria naţiunii maghiare), voi. 1-IV, Budapesta,
1896
.
• Ibidem, voi. IV, p. 461
10
Gracza Gyorgy, op. cii. . voi. 1, p. 295
11
Horvăth Mihăly, Magyarorszagfuggellensegi harczanak lorlenele -1848 es 1849-ben (lsloria razboiului de
independenţa al Ungariei din 1848-1849 ). voi. J.IJ, 1865
•~ Ibidem, voi. 1, p. 44
11
Ibidem, p. 47
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Dr. Szalay J6zsef adoptă şi el aceeaşi poziţie cu privire la revoluţia românilor
plasându-1 în fruntea aşa numitei "reacţiuni" româneşti pe episcopul Andrei
Şaguna. Autorul maghiar consideră că activitatea diversionist! a acestuia nu ar fi fost deloc
benefică revoluţiei maghiare deoarece "la cea de a doua şedinţă de la Blaj, la care au luat
parte în jur de 15000 de oameni, s-a înregistrat o atitudine duşmănoasă contra noastră" 14 •
Paradoxal însă, lucrurile merg până acolo încât Gracza Gyorgy contestă chiar şi
legitimitatea Adunării naţionale de la Blaj din 15 mai 1848, văzând în aceasta rezultatul
politicii diversioniste promovată de episcopul Andrei Şaguna. Ierarhul ortodox este acuzat
de faptul că ar fi transformat adunarea preoţilor români, anunţată pentru 14-15 mai, într-o
mare adunare populară 15 • Această acuză nefondată a istoricului maghiar nu este acceptată
însă nici chiar de Szalay J6zsef şi Baroti Lajos, cei care recunosc faptul că încă de la 30
aprilie 1848 s-a hotărât de către români organizarea unei noi adunări populare, tot Ia Blaj,
pentru ziua de 15 mai, care-şi propunea "a lua o hotărâre în problema uniunii şi a
16
doleanţelor românilor" •
Revenind la expunerea lui Gracza Gyorgy, vom remarca tonul critic utilizat de
acesta în momentul în care face referiri Ia discursul rostit de profesorul. Bămuţiu în
duminica din 14 mai, considerând că revoluţionarul român "a vorbit cu ură la adresa
naţiunii maghiare, ... ,a pledat împotriva uniunii, alimentând agitaţiile mulţimii ... , a adus
injurii Ia adresa clasei conducătoare ... "17 . Autorul remarcă, de asemenea, prezenţa la
adunare "a tuturor liderilor agitatori", în frunte cu Treboniu Laurian, Bărnuţiu şi Şaguna.
Sesizează prezenţa lui Avram Iancu şi Axente, "aceşti doi oameni-monştrii, pe ale căror
mâini s-a închegat sângele atâtor maghiari nevinovaţi" 18 , consideră acelaşi autor.
Dar şi istoricul Horvâth Mihâly atacă în lucrarea sa poziţia episcopului Andrei
Şaguna şi a profesorului Simion Bărnuţiu, considerând că aceştia, prin poziţia adoptată, nu
au urmărit calmarea spiritelor. Dinpotrivă,istoricul maghiar subliniază că Bămuţiu "a
îndemnat pe tinerii preoţi ... să instige credincioşii împotriva uniunii" 19 , reuşind în bună parte
acest lucru. Critici vehemente le sunt aduse şi celor doi episcopi români, ortodox şi unit,
deoarece nu au luat o atitudine constructivă, în favoarea "uniunii", ci din contră, ei "au
negat uniunea, au instigat poporul la ură împotriva ungurilor şi se străduiesc, pe moment, să
perpetueze relaţiile bune cu împăratul" 20 .
Programul revoluţionarilor transilvăneni, redactat la Blaj în 16 puncte, este văzut
de către Horvâth Mihâly ca fiind nerealist, întrucât "cele mai multe puncte au fost fără rost
(exprimate-n. ns.)", apreciază acesta. Autorul consideră că acest program devine caduc în
condiţiile în care la acea dată Ungaria se conducea după noul sistem legislativ democratic
adoptat la Pozsoni -conform căruia Ardealul era integrat Ungariei-, sistem care "proclamă
drepturi egale şi libertăţi, atât cetăţeneşti cât şi confesionale, pentru toate naţiunile, deci, în
egală măsură şi pentru români, fără nici un fel de constrângeri" 21 •
Realitatea istorică ne-a dovedit însă faptul că acea proclamaţie a românilor
transilvăneni a fost una legitimă şi justificată, cu atât mai mult cu cât ea a fost adoptată de
mulţimea adunată pe Câmpia Libertăţii de Ia Blaj -de cei aproximativ 40000 de români
transilvăneni,

14

Dr Szalay J6zsef, Baroii Lajos, op. cit.. voi. IV, p. 461
Gracza Gyorgy, op. cit .. voi. 1, p. 295
1
• Dr. Szalay J6zsef, Baroii Lajos, op. cit., voi. IV, p. 461
17
Gracza Gyorgy, op. cit., voi. 1, p. 296
,. Ibidem
•~ Horvăth Mihăly, op. cit., voi. 1, p. 53
20
Ibidem, p. 55-56
21
Ibidem, p.59
1

~
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prezenţi

acolo- în deplină cunoştinţă de cauză, fiecare punct votat fiind în prealabil citit şi
explicat pe înţelesul tuturor celor prezenţi la adunare.
Informaţii false cu referire la acţiunile românilor ardeleni apar şi în presa maghiară
a acelei perioade. Astfel, într-un număr din KozlOny (Buletin Oficial) se arată,printre altele,
că în momentul prezentării programului de la Blaj "românii din comitate ... s-au întristat,
văzând că şi cei mai reprezentativi lideri ai lor... au devenit victimele unor interese, care-i
determină să se ridice împotriva uniunii" 22 • În acelaşi articol, intitulat sugestiv "A balăsfalvi
gyules" (Adunarea de la Blaj), este atacată doleanta românilor de a fi reprezentaţi în
organele de conducere, considerându-se că această cerere este nefondată atâta timp cât
acolo "sunt reprezentate nu naţiunile ci clasele", astfel încât -apreciază redactorii maghiari"nobilul român are exact aceleaşi drepturi ca şi nobilul maghiar, şi astfel poate să fie
ales" ,asemeni oricărui maghiar 3•
Criticile la adresa revoluţionarilor români nu se opresc însă aici, astfel încât,
conform istoriografiei maghiare, ei s-ar face vinovaţi şi de boicot împotriva unei posibile
"înţţ:legeri" româno-maghiare. Mai mult chiar, istoricii maghiari lansează ideia conform
căre'ia după des~urnrea celei de a treia adunări de la Blaj, din 16 septembrie 1848, liderii
ronjâni s-ar fi retras şi "au hotărât în secret excluderea maghiarilor şi ridicarea unei DacoRmhânii24.
De asemenea, profesorul Bărnuţiu este acuzat de a fi înarmat poporul şi de a-l fi
îndemnat la "încălcări îngrozitoare de care sunt capabile numai masele sălbatice,
needucate" 25 . În acest context intervine spiritul civilizator al Ungariei, materializat prin
încercările "unioniste" ale acesteia, desfăşurate pe fundalul creat de izbucnirea revoluţiilor
paşoptiste! Divergenţele care au caracterizat raporturile româno-maghiare din perioada
respectivă, având la bază problema "uniunii", sunt atribuite de către istoriografia maghiară a
secolului trecut -în mod eronat- exclusiv lipsei de transparenţă şi toleranţă ce i-ar fi
caracterizat pe tinerii revoluţionari români.
La finalul acestei modeste investigaţii s-ar impune a fi trasate câteva concluzii
perti.J;lente. Putem astfel constata că istoricii unguri au abordat chestiunea în cauză cu mai
multă tenacitate şi consecvenţă, de pe poziţii de partizanat, încercând să scoată în evidenţă
legitimitatea revendicărilor exprimate de revoluţia maghiară. În această literatură de
specialitate nu este însă regăsită suficient poziţia populaţiei româneşti, revendicările şi
aspiraţiile acesteia, doar eventual în măsura în care aceste acţiuni contraveneau intereselor
revoluţiei maghiare.
Ţinând cont de realităţile exprimate anterior, considerăm că este în continuare de
datoria istoricilor români de a surmonta acest handicap, cu atât mai mult cu cât până în
prezent au fost publicate doar sporadic câteva ediţii de documente, o serie de studii şi
articole pe această temă, care -în marea lor majoritate - tratează destul de superficial aceste
probleme, lipsind coerenţa în derularea evenimentelor.

n

Kăzlony

(Buletin Oficial), Budapesta, nr.S, 13 iunie 1848, p.2-3
Ibidem
24
Dr. Sza1ay J6zsef, Baroti Lajos, op. cit., voi. IV, p.480
25
Ibidem
2J
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Aspects of XIX-th Century Hungarian Historiography
Concerning 1848 Romanian Revolution
(Summary)
The "union" of Hungary and Transylvania was methodica/ly approached by
Hungarian historiography, since first years after the 1848 events. In an erronoeus way,
these historians explained the failure of the revolution by absence of co-operation and
understanding that characterized the Romanian revolutionists. More, it became general in
Hungarian historiography the term of " counter-revolution ", used in defining the
Romanian revolutionary action from 1848. It was a natural reality: the Romanian
revolutionists refosed to ca-operate with the Hungarian ones, because the last ones decided
the "union "ofTransylvania and Hungary, despite the will ofTransylvanian Romanians.
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A:z 1873 as kolerajarvany Szatmarnemetiben
Tărăk

Istwin

A kolera sulyos, hirtelen kezd6d6, gyakori hasmenessel jăr6 fert6z6 betegseg. A
XIX. szăzadban rendszerint jărvănyosan fordult elo, zsufoltsăg, ehinseg, hăboru eseten,
valamint katonai- es menekiilt tăborokban, ahol a hygeniai koriilmenyek nem voltak
megfeleloek. A fertozes szennyezett etel, itai fogyasztăsăval terjedf. Ma a
rendelkezesiinkre ăll6 olt6anyagok rovid ideig tart6, korlătozott vedelmet ny(Jjtanak. Îgy, ha
valahol kităr a jărvă.ny, igen fontos a tiszta iv6viz es az elelrniszerek biztosităsa, valamint a
hulladek es a szennyviz-eltăvolităs. A kozegeszsegiigy. fejlodesenek koszonhetoen ma măr
Eur6păban igen ritkăn fordulnak elo kolerăs megbetegedesek.
A XIX. szăzadbeli kolerajărvănyok nem kimeltek Szatmăr vărmegyet, illetve
Szatmărnemetit sem. Eloszor 1831-ben okozott nagy veszteseget emberekben2• 1836-ban
ujra visszatert ajărvă.ny. 1848-1849-ben is voltak kolerăs megbetegedesek a vărmegyeben.
Jărvănyok leptek fel 1855-ben, 1866-ban, valamint 1872-ben1. Teleki Săndor a
kovetkezoket irja ezekrol az evekrol: ,,K.olerăs ido voit. A falu nepe meg voit remiilve, mert
a szomszed falvakban temetes temetest ert, egymăsra hUztăk a harangokat, s vertek a t6kăt
szakadatlanul. Kolcsen voit olyan hăz, melyb6l az osszes nepes csalăd kihalt s tovissel
raktăk be az ajtajăt, hogy senki be ne mehessen oda, ahonnan măr senki ki nemjon. Maga a
foispăn rendre jărta a falukat a vărmegye doktorăval s ingyen osztogattăk a koleracseppeket meg a herbatet" 4 • Kimutatăsok, anyakonyvek a kolerăt verdognek, epemirigynek,
epek6rsăgnak, hă.nyszekelesnek is emlitik.
1873--ban Szatmămemeti văros tanăcsăt nem ertek văratlanul a jărvăny
kozeledtenek hirei 5• Az ev elso tanăcsillesen, januăr 4--en felolvastăk a beliigyminiszterium
kozlemenyet " az orszăgban uralg6 cholera jărvă.ny ăllăsăr6l". Januăr 11--en ugyanott
ismertettek egy rendeletet a vasuton utaz6 betegek felismereserol, leszăllităsăr6l es
ăpoltatăsăr6l. Szigoruan utaltak acra, hogy ,,mindazon kozsegek melyekben vasuti ăllomăs
letezik es orvos van megtelepedve, az ily utasok (betegek) ătvetelere kotelemek."
Az 1870-es evek elejen Szatmămemetinek korillbeliil 18 000 - 18 300 lakosa
volt6 • A vărost es komyeket a kovetkezo egeszsegiigyi intezmenyek lăttăk el:
l. Az Irgalrnasok k6rhăza, amelyet 1834--ben alapitottk. A Barătok teren levo
epiiletben 2~30 beteg befodagăsăra meretezett k6rtermek voltak. Az epiiletben nyilvănos
gy6gyszertăr is mllkOdott. E k6rhăz fogadott betegeket a szomszedos vărmegyekbol is7 •

1
Schroeder A. Steven, Korszen1 orvosi diagnosztika es terapia 1990, Officina Nova Kiad6, Budapest, 1990,
p.I023.
2
Borovszky Samu (szerlc:.), Szatmtir varmegye tortenete, e.n., Budapest, p.S Il, 538.
J Szumowski Ulăszl6, Az orvostudomany tortenete, Budapest, 1939,p. 584-585.
• Teleki Săndor, Termeszet uttin, Revai Testverek Kiadăsa, Budapest, 1884,p. 59.
'Szatmtirnemeti tanticstilesijegyzăkiifr)'l', 1873,januăr4, Szatmărnemeti Levc!l tar,
F. IV., Leit sz. 122.
6
Szatmarnemeti Vdrosi Ttmtics, kDzgyillesijegyzăkiinyv, 1875,januăr Il, SzatmAmemeti Leveltăr, F. IV., Leit. sz.

9.
7

Torok Istvăn: Az irgalmasrend szatmarnemeti k6rhtizanak tortenete in Orvostudomanyi trtesită, 70. EME
1998,257-261.
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2. A Szegenyek intezete (Instituo pauperorum), 1829-ben a1apitotta Hăm Jânos
piispok es a varosi tanâcs kozos elhatârozâs a1apjăn. Epiilete a Sin6r (a kes6bbi Hunyadi)
utcâban voit. A râszoru16kat kerveny es szegenysegi bizonylat beny(Ijtâsa a1apjăn uta1tâk
be. K6rhâzi jelleget 1860 utân kapott. 1867-ben- egy kimutatâs szerint- 149 beteget
keze1tek itt8 • Az intezet gy6gyszerszăm1âit a vărosi tanâcs fizette ki. Orvosai, gondnokai a
szifiliszes k6rhâzban is dolgoztak.
3. A Bujak6ros (szifi1iszes) k6rhâz"nem lehetett nagy befogad6 kepessegii. 1870
e1s6 hărom h6napjâban a k6rhâzban 13 forint 18 krajc!rt ko1tottek gy6gyszerekre. 1872ben osszesen 33 n6t âpoltak itt. Ferfiaknak fenntartott k6rtermei ekkor nem vo1tak, igy csak
nemibeteg n6ket fogadhatott.
4. A "Szatmâri Irgalmas N6verek" k6rodâja a zârda falain beliil miikooott. ltt az
apâcâkon kiviil vărosi id6s n6ket is âpoltak.
5. A Katonai k6rhâz epiilete, eddigi ismereteink szerint az ugynevezett
,,Dinnyeskert" szelen voit. Ebben az intezmenyben a kozos hadsereg es a honvedseg
betegeit kezeltek.
1873 tavaszân a beliigyminiszterium id6nkent tâjekoztatta a vărosi tanâcsot a
kolerajârvăny âllâsăr6l. Ezert âprilis 19--en Jeger Kâlmăn vărosi foorvos es Kiss Gedeon
f6kapitâny inditvânyozzâk a vărosi tanâcsnak, hogy bereljen ki egy hâzat, amit sziikseg
eseten kolerak6rhâznak fognak hasznâlni. Ekkor meg nem indokolt a sziiksegk6rhâz
fe1âllitâsa, a hatârozatba beirjâk, hogy "a helyiseg kiber1esere nezve a vârosi tanâcs
intezkedni fog".
A helyzet jimius mâsodik feleben gyokeresen megvâltozott. A jârvâny 19--en elert
Szatmârnemetibe es 1873 jimius 21--en a kovetkez6 bejegyzes keriilt a tanâcsi
jegyz6konyvbe: "az egeszsegiigyi szakosztâly hatârozata alapjân cholerak6rhâz helysegiil
Molnăr Istvăn vărosi 6rmestemek lak6hâzât f. e. jimius 20-t61 1874 mâjus 1-ig 180
(szâznyolcvan) forintert kiberelte. Măr egy beteg oda be is rendezkedett". A leendo
koltsegek fedezesere 1000 forintot szavaztak meg. Fert6tlenites vegett beszereztek a
femezelyi raktârb61 8 mâzsa 20 fontos vasgâlicot, es ujabb 20 mâzsa vâsărlâsât is terveztek.
A kolerak6rhâz helyenek megvă1asztâsa nem lehetett a legszerencsesebb a
vărosban âllomăsoz6 katonasăg szempontjăb6l. A 43-as honved zăszl6alj parancsnoka
jimius 24--en jogga1 tiltakozik a sziiksegk6rhâz kozelsege miatt. Az egyre surusod6 esetek
nem tetrek 1ehet6ve mas hâzba val6 koltoztetest. Jeger Kâlmăn jimius 28-ăn kijelentette,
hogy a betegeknek " rogtonos segelyre van sziiksegiik". Ezert l6fogatot rendelt a tanâcs a
văroshâza ele (kes6bb egy mâsodikat is). Ezek szâllitottâk az orvosokat a betegekehz.
Mâsban is dontottek. Elrendeltek a nagyobb csoportulâsok besziinteteset. Az iskolâk
vezet6segenek javasoltâk az el6adâsok befejezeset, a vizsgâk megtartăsăt es a tanul6k
hazabocsâtâsât. Kiss Gedeon, a varosi kolerabizottsâg elnoke javaso1ta măsodik âpol6n6
alkalmazăsât a sziiksegk6rhâzba.
A halottak eltemeresevel negy fegyenc foglalkozott, kes6bb szâ.muk nyolcra
elemkedett. Munlaijukert penzt es kosztp6tlekot kaptak, mivel egy betegnek eltemetese
ketsegteleniil eletveszelyes voit. Intezkedtek a măr emlitett 20 mâzsa gâlicko elhozatalăr6l.
8

Szatmarnemeti Varosi Tanacs, kozgyiltesijegyzokiinyv, 1868,januâr 14, Szatmămemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz.
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kertek, hogy mell6zze a tomeges szăllităsokat. Elrendelrek egy sz6r6lap
2000 peldănyban "a lakossăgnak az egeszseg meg6văsăra, a kovetend6
eletm6d folytatăsăra". Ugyancsak koteleztek az orvosokat a betegek szămănak kozlesere a
rend6ri hivatalokban vagy a gy6gyszertarakban.
Mivel a kolerak6rhăz kicsinek bizonyult, julius 3-ăn b6vitesre tettek javaslatot.
Jwius 7--en Boszormenyi Kăroly polgărmester egy sziiksegkonyha felăllităsăt szorgalmazta,
aho1.levest f6znenek "az inseggel kiizd6k szămăra". Ugyancsak 6 emlitette, hogy a vărosi
tanâcsnak azokban a napokban 45 ârvăr61 kell gondoskod.nia, a szegenyebb betegeket pedig
"ingyen orvoso1jâk". Ju1ius 9--en Vajay Kăroly vărosi kepvisel6, voit 48/49-es honvedtiszt
kije1entette, hogy a 1etez6 ko1erak6rhăz helyett egy nagyobbat kellene epiteni vagy berelni.
Emlites tortenik egy a he1yi gy6gyszertărakban megrendelliet6 "gyomorer6sit6" szerr6l,
ame1yb61 naponta hăromszor kellett meginni egy-egy pohărkâval. JUlius 14--en a vărosi
tanâcs kozgyii1esen Nagy lgnăc f6ispăn elnoko1t9 • A văros vezet6i beszămo16t tartottak a
jârvănyr6l es a 1akossăg helyzeter61. Ezek szerint a kolerâs megbetegedesek szăma 11--eig
elerte a 216--ot. Ebb61 meghalt 109 szemely, âpolâs alatt maradt 80 beteg, 59-en
reszesiiltek k6rhăzi kezelesben.
A

katonasăgot

kinyomtatăsăt

1. tabhizat
K6rhăzban

kezeltek szâma

meggy6gyult

meghalt

k6rhăzi ăpolăs

alatt

maradt
39 rerfi
18n6
2 gyennek
. Qsszesen S9 szemely

12 ferfi
4n6
1 gyennek
17 szemely

rerfi

14
!Ono

24 szemely

Bfem
4 no
1 gyennek
18 szemely

Julius 18-ăn a vârosatyâk dontottek egy barakk6rhăz epiteser6l a hidon tllli
Juracsk6 majorral szembeni telken. Sztanacky Jănos f6szâmvev6 egy jelenteseben a
szaporod6 kiadăsok miatt a vârosi penztăr fizetesi keptelenseger6l irt. A vărosi ta.,âcs
kenytelen voit 5000 forint âllamsege1yt kemi. Kozben megmozdult a tărsadalom is. A
n6szovetseg a ko1eracseppek kiosztâsănăl segedkezett. Julius 2fr.ăn erkezett meg az
ujonnan kinevezett szatmâri piispok, Sch1auch LOrinc 500 forintos adomănya, melyet azzal
a kikoressel kapott a văros, hogy "azt belâtăsa szerint a cholerajârvăny alkalmăb61 a
szegenyek nyomorănak enyhiresere forditsa."
Ugyancsak ekkor hoztăk nyilvânossâgra Serly Gusztăv miniszteri jârvănybiztos
eszreveteleit, tanăcsait tartalmaz6 jelenteset. Szatmăr vărmegye tiszti f6orvosa
Szatmărnemetiben
tett ellen6rz6 lâtogatăsa alkalmăval inrezeteket (apâcazărda,
torvenyszek, stb.) es magănhăzakat lătogatott meg. A vârosi betegâpoldâban a szennyviz
elvezetesenek megoldâsăt szorgalmazta. A kozvâg6hid komyekenek fert6tleniteset
ajănlotta. Az epill6 barakk6rhăz befejezeset siirgette, tanăcsolta, hogy az epiiletet
konyhâval, mos6dâval lăssăk el. Dontott az ărnyekszek es a halottashăz elhelyezeser61.
Fert6tlenitesre vasgâlicos vizet javasolt, a betegek âgynemiiira, ruhâira pedig k16rmeszet. A
temet6kben halotţashâzak (ravataloz6k) felâllităsăt rende1te el. A betegeknek akkor
'.·
9

Szatmamemeti Varosi Tanacs, kiizgy,jlesijegyzokiirryv, 1873,julius 14, Szatrn&rnemeti Leveltar, F. IV., Lelt. sz.
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megfelel6nek tartott etkezest ajănlott. Javasolta, hogy az emberek keriiljek a zsufolt
lakăsokat, vendegl6ket, kăvehâ.zakat. Besziinette a văsărtartăst.
Az egyhăzak anyakonyvei szerint Szatmămemetiben a kolerăban elhunytak szăma
meghaladta az otszâzat 101112131415 • Az utols6 kolerăs elhalălozăsok szeptember h6nap elejen
tortentek.
2. tablazat
Kolerâban
elhunytak szâma
1873 Jimius
1873 Julius
1873 Augusztus
1873 Szeptember
1873-es Jârvâny
Ossz-halâlozâs

Ro mai
katolikus
3
56
26
1
86
285

Ref.
Szatmâr
4
71
21

Ref.
Nemeti
4
112
28

Gor.kat.
Szatmâr
6
60
26

Gor.kat
Nemeti
7
45
10

-

-

-

-

96
292

144
288

92
193

62
151

Zsido

31
8
1
40
117

Osszes
24
375
119
2
520
1326

Az 1873-es jărvăny idejeben miikodott egy vârosi kolerabizottsăg. Tagjai koziil
legtobbszor vannak megemlitve a jegyz6konyvekben: Kiss Gedeon elnok, Jeger Kâlmăn
orvos, Săndor J6zsef gazdasâgi tanăcsos. Az orvosok koziil els6nek Serly Gusztăv
Vârmegyei tiszti f6orvos nevet lehet emliteni, mert neki fontos szerep jutott a jărvăny
elfolytăsăban. Mint kinevezett jărvănybiztos joghat6săga kiteijedt az egesz vârmegye
teriiletere. Jeger Kâlmăn vârosi f6orvosnak bizonyosan gyakran kellett hatârozottan
fellepnie, hogy a jărvănyellenes rendelkezeseket betartsăk. Az orvosi kar tevekenyseget is 6
szervezte, irănyitotta. 1873-ban Szatmămemetiben gy6gyitott meg: Szappanos J6zsef
(Szatmârert felel6s aloivos), Schwarcz Jakab (Nemetiert felel6s alorvos), Stern Adolf
dandârorvos, Krecz Jănos ezredorvos, Mayer J6zsef, Vâczi Kâroly, Tomcsânyi Imre,
Tamăssy Edvin. Az irgalmasok k6rhâzâban Bokor Clarentius tevenykedett. Fekete Soma
f6orvos a jărvăny id6tartalmâra Mârarnarosba neveztek ki kolerabiztosnak. K6szeghy
Mihăly ki hossru evekig voit vârosi f6orvos, a jărvăny ideje alatt hunyt el. A vârosban elt
meg id6s Korănyi Jănos is, ki meg az 1830-as evekben telepedett le Szatmămemetiben 16 • A
gy6gyszereszek koziil Bossin J6zsef, Boszormenyi J6zsef es Lengyel Mârton jelenlete
bizonyitott 17 •
A XIX. szăzad sorozatos kolerajărvănyai kihivăst jelentettek az orvosok, a kutat6k
szămâra. V egiil Robert Kochnak sikeriilt felfedeznie a k6rokoz6 vibri6t. 1873 nyarăn a
szatmămemeti orvosok igyekeztek a betegeket izolălni es szenvedeseiket az akkor
ismeretes gy6gyszerekkel enyhiteni. A fert6tleniteshez vasgălicos oldatot, valamint
kl6rmeszet hasznâltak. Egy sz6r6lap kinyomtatăsa es szetosztăsa az emberek kozott
10

Szatmamemeti romai katolikus egyhizzi anyakănyv, Szatmârnemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz. 1329.
Szatmamemeti reformatus egyhizzi anyakănyv, Szatmârnemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz. 1336.
12
Szatmamemeti reformatus egyhizzi anyakonyv, Szatmârnemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz. 1333.
13
Szatmarnemeti gorog katolilcus egyhtizi anyakănyv, Szatmârnemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz. 1315.
14
Nemeti gărăg katolikus egyhizzi anyakănyv, Szatmâmemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz. 1333.
15
Szatmamemeti zsidil hitkăzsegi anyakonyv, Szatmâmemeti Leveltâr, F. IV., Leit. sz. 1349.
16
Osszeirizsa Szatmar-Nemeti teriileten orszaggyrilesi kepviselo vcilasztizsra jogosultaknak 1872. evben,
Szatmâmemeti Leveltâr, F. IV., Vârosi iratok.
17
Csirâk Csaba, Eletrajztcir în Egeszsegiigyi-tărteneti dolgozatok, Otthonom Szatmizr megye 6, Europrint Kiado,
Szatmâmemeti, 1997,p. 223, 224, 263.
11
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beilleszkedik abba amit ma egeszsegiigyi nevelomunkânak neveznek. Er6fesziteseiket
tamogatta a vâros vezetosege. Az ev tragikus esemenyei bebizonyitottâ.k, hogy a
kozegeszsegiigy fejleszteset nem szabad elhanyagolni. Nehăny orvos, gy6gyszeresz
onfelăldoz6 munkăja nem helyettesitheti egy, a kor igenyeinek megfeleloen felszerelt
k6rhăzat. Vilăgossă vălt a vârosatyâ.k elott, hogy az anyagi forrăsok novelese mellett
novelni kell az orvosok, ăpol6k, băbâ.k szâmăt. 1875, januâr 11-en Jeger Kălmăn a vârosi
tanăcs kozgyi.ilesen Il orvostudorr6l, 5 sebeszmesterrol, 19 szillesznorol beszeW 8 . 1886ban egy polgârmesteri jelentesb6l kitlinik, hogy ekkor Szatmămemetiben măr 13
orvostudos, 6 sebesz, 24 sziilesno es 4 gy6gyszeresz mlikodott.
1875-76-ban egy uj k6rhăz kezdte meg mlikodeset: a homeopătiăs k6rhăz. Az
anyagi hătteret a fenntartăsăhoz gr6f Majlăth hagyatekânak kamatai kepeztek 19 • 1873 utan
folytat6dott a penzbeli adomănyok felajănlăsa es gylijtese egy uj kozk6rhăz epitesere.
Egyszeni falusiak, vârosi polgărok, ertelmisegiek adtak penzt a munkâlatokra20 • El is
kesziilt az epiilet, 1880 oszen adtâ.k ăt a hasznălatnak. Az uj letesitmeny szabălyzatănak
elso pontja kimondta: a kozk6rhăz 72 ăgyra leven berendezve minden jelentkezo beteget
legyen az videki vagy helybeli, hazai vagy kiilfoldi, kiilonbseg nelkiil felvesr 1• Igy
elmondhatjuk, hogy kozegezsegiigyi szempontb6l az 1873-at koveto evek a keresesek es
megoldăsok esztendeive văltak Szatmămemetiben. Ha voltak is olykor kolerăs esete~2
olyan sulyos jărvăny mint az 1873-as tobbe nem alakult ki.
Idezziik vegiil meg egyszer Szatmămemeti tanăcsănak jegyzokonyvet az orvosok
1873-as tevekenysegerol "Melt6 elismerest erdemeltek ki a tiszti orvosok, kik minden
felelmet levetkezve teljes szorgalommal, odaadăssal siettek minden egyes esetnel az orvosi
tudomănyt alkalmazni".

Epidemia de

holeră

din 1873 la Satu Mare

(Rezumat)
in secolul al XIX-lea pentru locuitorii Europei holera a constituit cea mai temută
Vibrionul holerei a fost agentul patologic cauzator al unor
epidemii grave în 1831, 1836, 1848-1849, 1855, 1866, 1872-1873. Pentru a exemplifica
mărimea pierderilor umane ajunge să amintim că doar în Satu Mare, oraş care în 1873
avea 18000-18300 de locuitori, s-au înregistrat 520 de decese cauzate de această boală.
Numărul celor îmbolnăviţi desigur a fost şi mai mare.
În lucrare sunt enumerate aşezămintele spita/iceşti sătmărene din a doua jumătate
a secolului trecut. Numărul mic de bolnavi care au putut fi internaţi şi trataţi în aceste
ospicii a constituit un neajuns ce a ieşit în evidenţă cu ocazia epidemiei din vara anului
1873. Pentru conducerea oraşului anii următori au devenit ani de căutări şi de ameliorări
boală infecto-contagioasă.

18

Szatmtirnemeti Varosi Tanacs. kăzgyulesijegyzokonyv, Szatmărnemeti Levelllir, F. IV., Leit. sz. 9.

(hetilap), XII, evf., 17. szâm (1886, ăprilis 24).
"Szamos" (hetilap), VII. evf., 2., 4. sz. (1875,januăr 10 es 24).
21
Szatmamemeti Varosi Tanacs, kăzgyillesijegyzokonyv, 1884, mârcius 10, Szatmărnemeti Levelllir, F. IV., Leit.
sz. 16.
22
P6lya Jeno, Az orvostudomany regenye, Bela Irodalmi R.T., Budapest,p. 1941,291.
19

"Szatmăr"

20
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Istvăn

T6rok

în domeniul ocrotirii sdnt1tdţii. S-au deschis spitale noi: cel or~enesc cu 72 de paturi şi cel
de homeopatie, iar cele vechi au fost reorganizate. Tot în aceastt1 perioada a crescut $i
numdrul medicilor, chirurgilor, mo~elor.
Aplicarea fermt1 a mtlsuri/or de profilaxie individuale şi colective, mo~mizt!rile
asistentei sanitare din Satu Mare au ft1cut ca în deceniile urmt1toare, cu excepţia unor
cazuri sporadice, epidemii atât de grave ca cea din 1873 n-au mai avut loc.
Cholera Epidemie from 1873 in Satu Mare
(Summary)

In the XIX-th century cholera was the dreaded contagions disease for the
inhabitants of Europa. The most serious epidemics cased by cholera 's vibration was in
1831, 1836, 1848-1849, 1855, 1866, 1872-73 years. In summer of 1873 in Satu Mare was
registered 520 demises caused by this diseas. The number of fail in was bigger. In the
paperthere are enumerate the hospital 's buildings as wel names of some physicians and
pharmacists. The firm application of individual and community prophylaxis mode as
afterwards didn 't appeared such serous epidemics like that of 1873 year.
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Cercetările

efectuate în bibliotecile din Budapesta, au dovedit că în patrimoniul
un însemnat tezaur de carte românească veche. Nu este nimic întâmplător în
această constatare, dat fiind faptul că începând cu ultimul pătrar al secolului al XVTII-lea,
atât Pesta cât şi Buda au jucat un rol important în editarea cărţilor româneşti. Cele mai
multe dintre acestea au fost imprimate in tipografia universităţii şi între colaboratorii
acestora au figurat şi cei trei corifei ai Şcolii Ardelene: Samuil Micu Clain, Gheorghe
Şincai şi Petru Maior. De asemenea, pe parcursul perioadei, până în anul 1919-1920, din
diverse motive politice, culturale şi juridice s-a concentrat la Budapesta o importantă
intelectualitate românească, între care figurau şi nu puţini bibliofili a căror lăsăminte, în
bună parte, au ajuns în patrimoniul public, ca de exemplu colecţia Todorescu.
Cercetările noastre s-au concentrat la cele două colecţii principale de carte
românească veche: Biblioteca Universitară şi Biblioteca Naţională Szechenyi. Spre norocul
ştiinţei şi al culturii, cărţile sunt conservate cu mare grijă, doar metodologia cataloagelor
crează anumite greutăţi.
În Biblioteca Universităţii cărţile româneşti vechi au ajuns în principal prin
depunerea exemplarelor legale din partea tipografiei amintite. Cercetările noastre s-au putut
concentra doar asupra patrimoniului actual, fără să putem identifica exemplarele ce au căzut
victimă zguduirilor istorice. Nu am avut posibilitatea să cercetăm exhaustiv poeziile
omagiale deoarece această colecţie aşteaptă recatalogarea.
Biblioteca Naţională Szechenyi, fondată în 1802, a căutat să colecţioneze cărţi
româneşti vechi. În acest sens, un rol deosebit l-a jucat preluarea bibliotecii ~dorescu,
prin donaţia văduvei colecţionarului, înscrisă în evidenţe din 19221•
La fel, după cel de al doilea război mondial, s-a catalogat lăsământul lui
Constantin Şulică, fost director al Bibliotecii Universităţii din Seghedin şi profesor la Cluj
(1940-1944 f
Imprimatele româneşti nu au fost înregistrate unitar. lmprimatele mai mici au fost
incluse în colecţia denumită "Apr6nyomtatvânytâr". la un moment dat, imprimatele
româneşti şi slovace, în parte au fost extrase din cutiile care grupează pe ani lucrările,
creîndu-se două colecţii speciale. Identificarea imprimatelor din această categorie, fără
catalog sistematic, este facilitată de cunoscuta lucrare bibliografică româno-ungară a lui
Veres Endre3 , zisul catalog de Miinchen şi cel de specialitate privind "Regi Nyomtatvănyok
Târa" 4 • Nici această bibliotecă nu a fost imună de zguduirile trecutului, ceea ce a determinat
ca unele lucrări cunoscute din patrimoniul bibliotecii să nu se mai găsească.
În Biblioteca Naţională Szechenyi am înregistrat 194 titluri, disponibile în 217
exemplare5 • în depozitele Bibliotecii Universităţii sunt în evidenţă 54 opere în 69
lor se

găseşte

1 Din motive de spaţiu am redat prescurtat titlurile cilrţilor identificate. În problematica studiată vezi: Akantisz
Viktor, Dr.Todorescu Gyula
neje Horvtith Aran/ca regi magyar kănyvttira. (Biblioteca veche maghiarA a lui dr.
Todoreszku Gyula şi a soţiei lui Horvăth Aranka) Budapest, 1922; Millich Jănos, Dr. Todoreszku Gyula (18661919). MagyarKănyvszemle, 1919, p. 118-120. .
. .
.. . .
. .
. .
2 ŞulicA Szilărd, Tudomâny
szerete~. A ~/~svari.~gyet~ roma~ lro~a/~m.torle~e/1 tanszekenekfeladatalrol.
(ŞtiinţA şi iubire. Sarcinile catedrei de 1stona hteraturn romane a Umvers1tăţn dm CluJ), Kolozsvăr, 1942.
3 Veress Andrei: Bibliografia româna-ungara 1-ni, Bucureşti, 1931-1935.
• Orszăgos Szechenyi Kănyvtăr (în cont. O.Sz.K.), Regi nyomtatvtinyok tara. cyri/lbetiis gyiijtemeny, (mss).

es

es

\ O.Sz. K., XII. Lit. 465 a
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exemplare. Deci în cele două mari biblioteci budapestane figurează 248 titluri cu 286
exemplare. Studierea paralelă a evidenţelor a dovedit identităţi de opere, ceea ce face ca
numărul lor să se reducă la 223. Marea majoritate a patrimoniului provine din tipografiile
din Ungaria, respectiv Transilvania contemporană, potrivit tabelului de mai jos:
Locul apariţiei

Opere

%

Buda şi Pesta
Blaj

Veneţia

126
22
16
15
8
7
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

56,50
9,86
7,17
6,72
3,58
3,13
3,13
2,24
1,79
0,89
0,89
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

Total:

223

Bucureşti

Oradea
Sibiu
Viena
Iaşi

Râmnic
Târgovişte
Buzău

Timişoara

Calocea
Târnavia
Govora
Câmpulung
Tg.-Neamţ

Alba-Iulia
Braşov

Petrograd

În ceea ce priveşte distribuţia zonală vom găsi următoarea situaţie:
Zona de apariţie

Opere

%

Ungaria
Ardeal, Partium, Banat
Austria
Moldova
Rusia

128
49
29
8
8
1

57,39
21,97
13,00
3,58
3,58
0,44

Total:

223

Ţara Românească

în ceea ce priveşte timpul de apariţie putem întocmi următorul tabel:
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2
12
15
14
19
13
40

sec. XVI
sec. XVII
1701-1750
1751-1775
1776-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830

497

%

Opere

Epoca

0,89
5,38
6,72
6,27
8,52
5,82
17,93
24,66
23,76

55
53
223

Total:
Este evident

românească

că

elementul principal în

colecţiile

studiate I-au reprezentat

cărţile

bisericeşti, reprezentând un stoc de 69 opere. În urma reducerii importului de cărţi
bisericeşti

transcarpatice şi apoi, sistarea lui, rolul dominant în editarea acestora a revenit
Budei, Blajului şi Sibiului. Tezaurul de carte bisericească se divide în următoarele opere:
Opere

Titlul
Acatist
Apostol
Catavasier
Ceaslov/Polustav
Chiriacodromion
Liturghier
Minei
Misterion
Molitvenic
Octoih
Psaltire
Stomic
Strastnic
Tipicon
Triod
Tropariu

5
3
8
12
1
6
2
3
3
6
Il
1
1
1

5
1
Total:

69

În cele două biblioteci s-au identificat şapte ediţii majore ale textelor biblice, în
opt exemplare, ce puteau fi utilizate atât în cadrul ceremoniilor, dar şi pentru studiu
individual sau în grup6 . între ele primează "Noul Testament", apărut în 1648 la Alba-Iulia,
ce stă la dispoziţie în două exemplare. Menţionăm şi "Evanghelia", tipărită la Bucureşti în
1682. Este o raritate şi "Evanghelia" tipărită în 1769, la Calocea cu litere latine şi ortografia
limbii maghiare, editorul, călugărul piarist Bir6 Daniel, neavând la înd~m~! ortografie
românească modelată la literele amintite. Apariţia a fost asigurată de o~2ş~~~de origine

~cJ..4~~~

e Q.Sz.K.

şi Egyetemi Konyvtăr (în cont. E.K.) Cll.rţile rituale au fost catalogate pe baza titlului./
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din Sântana (judeţul Arad)."Evanghelia" ce a văzut lumina tiparului în 1799, la
Buda, de fapt este a doua ediţie a celei din Calocea. Opera amintită s-a reeditat şi în 1812,
la Buda7•
Din import provine "Noul Testament", publicat în 1817, la Petrograd, potrivit
dispoziţiei Sfăntului Sinod al bisericii ruse. Menţionăm şi "Apocalypsul", produs în 1816 de
tipografia din Buda8 •
Găsim un număr de exegeze biblice, catechizme, dispoziţii de disciplină
bisericească şi îndrumătoare pentru o viaţă morală creştină (25 opere, 33 ex).
Între exegezele biblice prioritar apare "Evangheliile cu învăţătură" , editată la
Alba-Iulia în 1641. Peste şase ani, a fost difuzată din Iaşi, cu binecuvântarea mitropolitului
Varlaam, "Cartea românească de învăţătură", ce provine din colecţia Todorescu. Tipografia
de la Mănăstirea Dealul, în 1644 a imprimat "Evanghelie învăţătoare". În 1642, o lucrare
similară apăruse la Govora. Poate fi consultată "Cazania de prăzmuire", apărută în 1742 sub
îngrijirea lui Ilie Miniat. O carte cu conţinut similar a ieşit la 1781, de sub teascurile din
Rârnnic. 9 Tot cu acelaşi subiect s-a realizat opera lui Gessner, de fapt o istorie biblică
transplantată în româneşte în 1818, de Alexandru Beldiman cu titlul "Moartea lui Abel" 10 •
Catehismele în general au aparţinut sistemului educaţional religios al grecocatolicilor şi se adresau unor grupuri sociale având exigenţe diferite, (9 opere, 10 ex). Prima
ediţie reparată este cea tipărită în 1726, la Timavia, sub îngrijirea iezuiţilor. De fapt, a fost
tradus textul destinat iniţial rutenilor cu titlul "Catechizmu sau învăţătura". Odată cu
consolidarea bisericii unite au intrat în circulaţie opere originale. "Învăţătura crestinească" a
fost publicată la Blaj în 1755. În 1780 au fost puse în circulaţie catechismele mari şi mici,
anume "Catechizmul cel mare pentru învătarea tuturora" şi "Catechizmul pentru învăţătura
tinerilor" 11• În continuare catechisme au apărut în paralel la Buda şi Blaj. Din tipografia
capitalei ungare s-a identificat "Învăţătura creştinească", iar de la Blaj cea îngrijită de Ioan
Bob, cu titlul "Carte de învăţătură".
Renumita operă a lui Claude Fleury "Catechismul cel mic istoricesc " a fost
tradusă de V. Colosi, în 1814 12 .
Probleme de disciplină bisericească conţine "Cartea deSjlre datorinţele presbiterilor
paroicalnici" ce provine dintr-un original rusesc, transpus în sârbă şi apoi în limba română,
fiind multiplicată la Buda, în 1798. Lucrarea originală din acelaşi domeniu, ieşita de sub
condeiul lui Dimitrie Ţichindeal, a apărut tot la Buda în 1808, cu titlul "Epitemul sau scurta
arătare pentru sânta biserică". Cărţulia dădea indicaţii practice, mai ales în legătură cu
liturghia de rit răsăritean. "Cuvântarea despre posturi", editată la Buda în 1828, oferea
orientare în legătură cu sistemul posturilor în biserica răsăriteană 13 •
"Cuyântări duminicale" (Buda, 1815), de fapt cuprinde schema ungr predici
duminicale. In ambele biblioteci poate fi citită lucrarea lui D. Darvari "Mai mMte găsire
spre cunostinta de Dumnezeu" tălmăcită în româneşte de E. Poseca. Dinicu Golescu a
publicat la Buda în 1826, o "Adunare de pilde". Poate tot lui îi aparţine şi lucrarea
"Adunarea de tractaturi", editată în acelaşi an. Promovarea vieţii religioase a servit o
celebră carte a lui Toma de Kempis cu titlul "])e 'Urmarea lui Hristos". tradusă chiar de

/

7
O.Sz.K. 504606,821914, 824852, 1967/ b 398-54.
"Ibidem, Bibl. Xll 871, E.K., G.A 6490 co1ig. 3.
9
O.Sz.K. 1966N. 242-2198143, 2189/96, 19521 b.4206.
10
Ibidem. 821913, E K, A a 1365.
11
O.Sz. K. 322808, 323941, XII catech 380, 541
12
Ibidem, 323941, 631812, XII. catech 594 a, E K, G A 6490 co1ig 3.
11
O.Sz.K. XII. Lit. 1460, E K Ae 4 e 474 colig. 1, A e 4761, G A 6461
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Samuil Micu - Clain şi tipărită Ia Buda, în 1812. Răspândirea ideilor deiste şi chiar ateiste
în secolul al XVIII-lea, a detenninat apariţia multor lucrări apologetice în apărarea
credinţei. Astfel, am putut vedea o asemenea lucrare apărută Ia Bucureşti în 1819, ce viza în
special ideile lui Voltaire 14 • Tot de domeniul publicaţiilor bisericeşti aparţine şematismul
diecezei greco-catolice din Oradea, publicat în 1813 15 •
Laicizarea treptată a vieţii sociale, spijinită într-un fel şi de regimul absolutismului
iluminist, instaurat la Viena, a dat impuls şi literaturii moralizatoare (Il opere, 15 ex).
Ideile iluminismului străbat în "Floarea adevărului pentru pacea si dragostea de obste"
(Blaj, 1750). Idei similare a plămădit şi "Floarea darurilor", tipărită la Braşov în 1807 ~
"Pravila de obste asupra faptelor rele si pedepsirea lor", ieşită dintr-o imprimerie vieneză
în 1788, tratează probleme penale în spirit iozefinist 16 • Au fost traduse şi câteva din lucrările
valorosului poet sârb Dositei Obradovici. În primul rând, amintim "Adunarea de lucruri
moralicesti", tălmăcită de Dimitrie Ţichindeal (1808). Peste trei ani, din tipografia
universitară a ajuns Ia public "Îndemnuri către învătătura tinerimei cei româneşti" ,
destinată ca dar de Anul Nou, generaţiei tinere 17 • Tot pe un ton paterna) a fost concepută
cărţulia "Chiemarea Ia cercare a tinerimei", care prin prezentarea realizărilor şcolii din
Lipova a căutat să îndemne tineretul la afecţiune faţă de învăţătură 18 •
În anul 1813, au fost publicate Ia Buda alte două cărţi, cu scopul explicit de a pune
în lumină problema ascensiunii morale. Protopopul ortodox Ioan Theodorovici, din
comitatul Caraş, pe spesele lui a obţinut tipărirea disertaţiei intitulată "Moralnice sentinţe".
Un alt autor, rămas anonim, a căutat să stârpească slăbiciunile umane morale prin publicaţia
"Îndreptări moralicesti". Tot la Buda, în 1815, Ioan Tincovici a căutat să influenţeze
cititorii săi prin lucrarea intitulată "Înţelepte învăţături". Într-o tonalitate patetică au fost
fonnulate bunele sfaturi materne, adresate tineretului în creştere prin "Sfatul maicei către
tinerime" (Buda, 1815).
În timp ce cărţile amintite aveau drept scop ridicarea morală, o altă publicaţie
urmărea educaţia civică, desigur în spiritul fidelităţii faţă de regimul existent. "Datorinţele a
subdetilor către monarhul lor" a apărut atât în 1805 cât şi în anul următor 19 •
Din tipografia universitară de la Buda au ieşit câteva lucrări filosofice şi socialpolitice. În acest sens, s-au identificat patru titluri, în cinci exemplare. La vremea respectivă
cel mai mare răsunet 1-a avut cartea lui Dimitrie Ţinchindeal ieşită în 1814, cu titlul
"Filozoficesti si politicesti prin fabule moralnice învăţături". De fapt, autorul a mers pe linia
lui Dositei Obradovici, dar fabulele lui au depăşit menirea de a contribui la înnobilarea
morală, şi au conţinut câteva critici categorice la adresa rânduielilor feudale şi a
absolutismului imperial vienez. După apariţia volumului, în scurt timp, autorul a avut
neplăceri, reuşind să evite încarcerarea cu ajutorul abil a lui Petru Maior.
Între lucrările filozofice teoretice găsim opera lui Baumeister "Logica", ce a fost
pusă în circulaţie la Buda în 1799, pe baza tălmăcirii lui Samuil Micu-Ciain. Un fragment
din opera lui Reineccius a fost prezentat în versiune românească de E. Poteca. O lucrare
originală şi voluminoasă a fost publicată în 1830, de Pavel Vasici-Ungurean, care în 285
pagini a dezbătut problemele indicate de însuşi titlul volumului "Antropologhia" 20 • Mai

14

E K, Ab 10357, 10358, 07435, G A 6493, A a 5592.
u O.Sz K 8177, 286341, 308294, 801396, XII Mor 5588, 1954/B 4205, 4871.
16
Ibidem, 324007, 821938, XII pr, 555
11 Ibidem, 5971/ 1, E K, G B 1873, A d 10810, F C 5045.
1K Ibidem, Co1ec~a de imprimate marunte.
1Y O.Sz. K. 301896, xn Mor 5568, VII Ah sp 1165, E K, A b 10797, F c 5049,5058
20 O Sz K 202528,234518, 285732, VI Antr 800, E K, Fa 6170 G B 1971, DA 1289.
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multe cărţi oglindesc străduinţele referitoare la organizarea şi înbunătăţirea programei
analitice a şcolilor româneşti. Ideile respective au fost difuzate atât prin regulamente
oficiale cât şi materiale de îndrumare. Cunoaştem trei tipărituri de acest fel însumând cinci
exemplare. "Regulele scolasticesti" au fost publicate în două ediţii în 1806 şi 1816.
Dimitrie Ţinchindeal a oferit publicului "Arătare despre starea acestora nouă
introduse scholasticesti învătături ale natiei româneşti", Buda 181321 • îmbunătăţiri
metodologice au fost promovate prin tălmăcirea unei renumite lucrări a lui Villawne de
către Naum Petrovici, cu titlul "Pedagogia si methodicaia" (Buda, 1818). Tot acolo şi în
acelaşi an, a văzut lumina tiparului şi îndrumătorul "Manuductor pentru învăţători
sholasticesti". În sfărşit, am dat de urma lucrării lui Damaschin Bojincă "Dregătorul bunei
cresteri", întocmită cu acelaşi profil22 •
Alături de aprovizionarea comunităţilor bisericeşti româneşti cu cărţile de cult, o
sarcină fundamentală a tipografiilor în funcţiune în bazinul intracarpatic, a fost
aprovizionarea şcolilor cu manuale. O sarcină prioritară a constituit editarea abecedarelor,
nwnite "Bucoavne". Au fost găsite trei ediţii din anii 1787, 1793, 1797, prima provenidn de
la Blaj, iar celelalte două de la Sibiu23 .
Cunoştinţe mai elevate au constituit obiectul unor lucrări care căutau să ofere
îndrumări pentru îmbunătăţirea compunerii. În această direcţie în 1803 a fost publicată la
Sibiu "Învăţătură foarte folositoare pentru facerea răvasului sau scrisoarelor", găsită în două
exemplare. Acelaşi subiect este abordat şi în "Ducere de mână către frumoasa scriere
românească" (Buda 1811 ), identificat tot în două exemplare24 • De asemenea în două
exemplare poate fi studiat îndrumătorul redactat de Constantin Diaconovici-Loga
"Orthografie", multiplicată la Buda, în 1818. Aceluiaşi autor de seamă i se poate mulţwni şi
"Gramatica românească", Buda 1822, disponibilă în două exemplare. Ambele biblioteci
budapestane studiate dispun de "Gramatica românească" a lui Radu Tempea, apărută la
Sibiu, în 1797. Paul Iorgovici a elaborat "Observaţii de limbă românească", de fapt o
disertaţie filologică, difuzată în 179925 .
Cunoaşterea istoriei, respectiv predarea ei, a urmărit P. Kenghelat, prin redactarea
cărţii intitulată "Istorie universală" 1 part. 1. i, ce a ieşit din tipografia din Buda în 1824. De
fapt, textul original a fost întocmit sârbeşte şi apoi, tradus în româneşte. În domeniul
geografiei apare "Gheografia sau scrierea pământului", de 1. Theodorovici, publicată la
Buda, în 1814 şi 1815, în patru fragmente. În sfărşit, a fost cuprinsă între obiectele
programelor analitice şi matematice ceea ce a generat un necesar de manuale. Deocamdată,
necesarul a fost descoperit prin traduceri. S-au putut vedea în două exemplare manual
"Povăţuire către învăţătura săcoatei sau arithmetică", imprimată în 1805. În 1822 a succedat
"Povăţuire către aritrnetică" 26 •

În studiul limbilor străine, în mod natural în Transilvania, a existat interes prioritar
de însuşirea limbii germane. Nu în ultimă instanţă necesitatea cunoaşterii limbii
germane era corelată şi de faptul că era limba oficială a armatei cezaro-crăieşti.
Macedoromânul Gheorghe Roja în 1808, a căutat să-i sprijine pe confraţii lui, obişnuiţi cu
scrierea greacă, să poată trece la cea românească cu litere latine. Opera lui purta titlul
"Măiestria ghiovăsirii româneşti cu litere latine".în două ediţii (1821, 1823) şi patru
faţă

21

Ibidem, 118484, 198559, E K F C 5057, F e 580.
O Sz K 305851, 308294, 801396, VI Paed 5083, E K. 07435
23
O Sz K, 323949, 801470, 86525.
24
Ibidem, 323288, n. Graph 400, E K, F C 52/3, 6, Il.
2
l O Sz K 802583, 821935, 185, 192, 1952/135049, XII Lit. 536/1, E K, H C 2557, 2644.
26
O Sz K III Geo 410, Math 407, VI Paed 1162 a, 19521 b 7779, E K, G A 6477
22
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exemplare s-a identificat cartea lui Clemens An<ireas "Walacbiscbe Sprachlebre", destinată
doritorilor de a-şi însuşi limba română27 •
Tot Clemens Andreas a pus în circulaţie la Buda, în 1823, dicţionarul său romângerman, respectiv german-român, cu titlul "Kleine walachiscb-deutsch und deutscbwalachische Worterbuch". Apariţia "Lesiconului românescu-latinescu-ungurescunemtescu" a fost un eveniment cultural de seamă28 •
Lucrările geografice, respectiv tratarea situaţiei altor state, a constituit subiectul
mai multor cărţi. S-au identificat în cele două biblioteci studiate şapte publicaţii de acest
fel. În 1816 a ajuns în mâna cititorului prezentarea lui 1. H. Kampe "Descoperirea
Americei" din care au fost reperate două exemplare. Peste zece ani, tot acolo, s-a ridicat
scrierea lui T. Thorthon "Starea Valachiei si a Moldovei". Dinicu Golescu, tot în capitala
ungară, a editat în 1826, "Însemnare a călătoriei mele", care se păstrează în nu mai puţin de
şase exemplare. Învăţătorul pestan George Montani a publicat o lucrare, "Gesprach". în
care simulează o conversaţie între un prieten din Turcia şi un cetăţean din Pesta, ceea ce îi
oferă prilejul să abordeze importante probleme sociale şi politice în viziune iluministă. În
"Străinul în Pesta" apare un cetăţean din alte părţi care încearcă să se orienteze în acest oraş
de pe Dunăre şi care înregistrează cele văzute, trecând tot printr-un filtru iluminist 29 •
Mai multe publicaţii urmăreau ridicarea economică a ţărănimii prin popularizarea
metodelor avansate de producţie. Au fost găsite 13 titluri în 17 exemplare. O consultanţă
agricolă conţinea "Povătyirea către economia de câmp", difuzată în 1806. În două ediţii,
publicate în 1807 şi 1819, a apărut o lucrare mult mai largă de sinteză, pusă în circulaţie
într-un tiraj neobişnuit de mare, cu titlul "Cartea de mână pentru bine orânduită economie.
Lucrarea câmpului si pentru plămădirea si pinduirea vitelor si a păsărelor celor casnici".
Lucrarea de fapt, a fost traducerea originalului elaborat de G. Obradovici 30 •
Vinificaţiei modernizată i-a servit tălmăcirea studiului redactat de renumitul abate
Mitterpacher şi publicat la Buda în 1813, cu titlul "Agonisirea viţei de vie". Cartea
"Cresterea frăgarilor", editată la Buda în 1823, pleda pentru înmulţirea plantaţii lor
respective, având ca scop final promovarea producţiei de mătasă. În acelaşi an şi în acelaşi
loc Ioan Tomici a pus la dispoziţia celor interesaţi cartea "Cultura bonbinelor". oferind
sfaturi practice. De asemenea, a publicat la scurt timp după apariţia cărţii precedente,
îndrumătorul privind "Cultura albinelor" 31 • La sfârşitul secolului al XVIII-lea statul a
început să promoveze cultura tutunului. În acest scop, în 1790, s-a publicat Ia Viena o
metodologie cu titlul "Învăţătură pentru tăbăcari". Tipografia universitară din Buda s-a
raliat cu întârziere acestei sarcini. În două exemplare poate fi citită "Învăţătură pentru
lucrătorii de tabacă", tipărită în 1823.
La începutul secolului al XIX-lea a existat credinţa că în Ungaria şi Transilvania ar
fi. posibilă o producţie voluminoasă de bumbac. În acest context s-a publicat în 181 O, în
traducere la Buda, îndrumătorul lui Carol Filibert de Lastryne "Învătătură despre bumbac".
Înviorarea culturii sfeclei de zahăr urmărea şi cartea editată Ia Buda în 1812, cu titlul
"Paintru zahăr". O lucrare editată în 1828, tot Ia Buda, căuta să atragă atenţia asupra
utilităţii cultivării cânepei. Ca urmare în 1828, la Buda a fost întocmită "Învătătură despre
cultura sau lucrarea cânepei". Atât aceasta cât şi cea dedicată producţiei de zahăr, figurează

27

O Sz K 302462, 628015, VI Lit. f. 533, 535, E K, G B 6704, Hb 4232/3, H C 219.
O Sz K 313593,624013.
/bidem, 102043, 131856
Jo O Sz K 308584, V Oec 1254, E K, F C 4477.
11 O Sz K 308831, 308440, 71933, 68511, 209802, 801879, V Oec 1173.
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în câte două exemplare32 • Pierderile mari în şeptelul de animale, datorită epidemiilor
respectiv lipsa Asistenţei medicinei veterinare, a constituit o problemă majoră a epocii. În
această direcţie au oferit anumite remedii lucrările "Învăţătură adevărată a vindeca
sfranţului", tipărită la Sibiu, în 1803. La Buda, în 1811, apare "Doftorie împotriva galbeziei
oilor". fiind urmată în acelaşi loc, în 1816, de "Învăţătură despre doftoria boalelor de vite".
Cele trei lucrări sunt înregistrate în patru exemplare33 .
În rândul oamenilor de ştiinţă locul prim revine corifeilor Şcolii Ardelene.
Patrimoniul respectiv în cele două biblioteci se oglindeşte în următorul tabel:
Autor
Samuil Micu Clain
Gheorghe Şincai
Petru Maior
Total:

Operă originală

3
6

Ex.
7
7
13

14

27

5

De numele lui Samuil Micu-Ciain se leagă în primul rând un exemplar din
"Elemente linguae daco-romanae si ve valachichae", editată la Viena în 1780, având
concursul lui Gheorghe Şincai. Tot în anii petrecuţi la Viena, a tipărit "Dissertatio canonica
de matrimonio" (1781) şi "Dissertatio de ieiuniis" ( 1782). "Theologia moralicească", a
părăsit tipografia din Blaj în 1796 . Remarcăm şi apelul lui din 1806, redactat la Buda, în
care pledează pentru răspândirea amintitului dicţionar redactat în paralel în patru limbi 34 .
În cele precedente am amintit deja traducerile lui privind logica lui Baumaister şi
"De urmarea lui Hristos" 35 .
Din lucrările lui Gheorghe Şincai, în ordine cronologică, găsim prima dată
gramatica lui destinată şcolilor româneşti şi care a fost multiplicată în 1783, la Blaj, cu titlul
"Prima principia Iatinae gramatici gue ad usum scholarum valachico-nationalium".
În trei exemplare se găseşte scrisoarea deschisă adresată în 1804 prietenului său
Lipsky într-o problemă cartografi că /"Epistolia " .. ./ Atât aceasta cât şi ediţia revăzută Ia
1805 din "Eiementa linguae daco-romanae sive valachiche" au apărut la Buda, cea din urmă
găsindu-se în trei exemplare 36 .
Petru Maior apare în colecţiile budapestane studiate cu un număr mai apreciabil de
opere. Astfel, în 1809, a publicat la Buda "Didachii .. .învăţături pentru îngropăciunea
pruncilor morţi", precum şi "Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi". Aceste două
cărţi aveau menirea să ofere o schiţă preoţilor cu ocazia predicii rostite la înmorrnântări. Se
pot identifica trei exemplare din lucrarea lui "Prediche... Ia toate duminicele si sărbătorile
anului", Buda 1810-1811.
Din manualele editate de el remarcăm "Orthographia romana ' sive Iatinovalachica", Buda 181937 •
În patru exemplare se poate studia principala lui operă istorică intitulată "Istoria
pentru începuturile românilor în Dachia". Buda 1812. Din această lucrare Damaschin
Bojincă a realizat o sinteză în limba latină cu titlul "Animadversiones ... ", imprimată în
12

Ibidem, 921, 915,918, E K, Be 1165.
Ibidem, 319167,209817, A Vet 173.
10
Ibidem, 128272, 631810, Polgl 312, E K, H C 225, 1658, Ad 620.
H lbidem, 320057, 1954/ b 4871.
6
J Ibidem, 822015, 314154,312891,268499, 314155, O C 58487, E K, H C 1018.
n O Sz K 29629, E K, Ae 469, 472, 473, 541, F C 91, AC 544, H C 2645.
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1814, în tipografia universităţii. În sfărşit, amintim şi activitatea de traducător a lui Petru
Maior care printre altele a tălmăcit celebra lucrarea a lui Fenelon: "ÎDtâmplările lui
Telemah" 1 Buda, 1818-2 exP.
În cursul cercetărilor au fost identificate şase opere literare în nouă volume. La
limita istoriei şi beletristicii se găseşte cărţulia lui Nicolae Horga - Popovici "Oglinda
arătată omului înţelept", Buda, 1807. Se evidenţiază "Tragedia lui Orest", Buda 1820,
identificată în două exemplare, care de fapt este tălmăcirea unei lucrări a lui Voltaire de
către Alexandru Beldiman. O răspândire apreciabilă au avut trei lucrări beletristice, editate
la Sibiu. Scrierea lui Pietro Metastasio "Ahilefs la Schiro", a fost tradusă de S. Cătineanu
(1797). Aron Vasile, în 1807, a oferit publicului" ... jalnica întâmplare a lui Piran si Tisbe",
precum şi "Istoria lui Sofronin si a Haritei" 39 .
Calendarele în epoca respectivă au atras un public cititor foarte numeros atât din
mediul urban cât şi treptat din lumea satelor . Acestei exigenţe i s-a acomodat prioritar
tipografia Universităţii din Buda şi a trecut la editarea anuală a acestor publicaţii. Din
păcate, din apariţii s-au putut înregistra doar şase anuităţi, anume 1806, 1814, 1824, 1825,
1828, 1829. Tot în capitala ungară a fost imprimat "Calendarul pre 100 ani", în 1814
realizează "Carte de mână si calendar pe anull825", de Carchalechi, precum şi "Calendarul
românesc", întocmit de Şt. Neagoe40 • Tipografia Universităţii nu a putut rămâne în afara
sferei politicului, care a exercitat influenţe asupra planului editorial. Ultimul deceniu al
secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor, caracterizat de războaiele duse împotriva
Franţei, a impus editarea unor cărţi explicit propagandistice. În acest context se încadrează
broşurile "Trista întâmplare a cetătii Drezda", publicată în 1814, "întâmplările războiului
francezilor ... si întoarcerea lor de la Moscova", publicată tot în 1814, precum şi "Napoleon
Bonaparte ce a fost si ce iaste", difuzată în 1815. Aceste materiale totalizează patru
exemplare41 •
Probleme istorice cu adânci repercursiuni politice au fost abordate de autori
români care au intrat în polemică cu tezele vehiculate de Sabbas Techeli, care a căutat să
infirme in cartea lui concluziile referitoare la geneza poporului român. De fapt, autorul sârb
căuta să contracareze operele protagoniştilor Şcolii Ardelene,sintetizând poziţia lui într-o
carte in 1823, care a avut o mare circulaţie. Prima replică a ieşit de sub condeiul lui
Damaschin Bojincă în 1827, publicând disertaţia "Animadversiones", inspirată din opera lui
Petru Maior şi pe care o putem găsi în două exemplare. Acelaşi autor şi-a defmit poziţia în
problemă in lucrarea "Respundere degustătoare" în 1830. Totuşi, cea mai importantă
publicaţie în domeniu a fost elaborată de Eftimie Murgu "Wiederlegung" ... , care dincolo de
polemică a concretizat programul apărării drepturilor ortodocşilor români (trei exemplare).
O conotaţie politică are şi cartea lui G.C. Roja "Untersuchungen ... " (1808), în care pe
fundalul istoriei românilor de la sud de Dunăre se abordează atât situaţia lor cât şi drepturile
ce le compet. Menţionăm şi un exemplar din "Teatru politicu" de Nicolae Mavrocordat, din
ediţia a treia, tipărită în 1802, în Veneţia42 •
Tot în nomenclatorul tipăriturilor vechi româneşti intră "Diaru sau ziariu",
publicaţie bilingvă română şi sârbă (Buda 1817), precum şi a doua ediţie din "Biblioteca
românească", de Zaharia Charchalechi, editată la Buda 183043 •
1
"

O Sz K 222006. 301838, 47795, E K, Gb 426, 1471, a,b, Ad 10351/5, H C 4864.
w O Sz K 48973,47795, 821915, 821917, 821918, 19521 B 7857, E K, Fo 4477, A f 256 .
.., O Sz K, P 3276, 5296, 8177, 9048, 1953/ B 4204, E K, P 4860, Nap 399.
•• O Sz K 287559, E K, G A 8600, 6490/1.
02 O.Sz. K. 202528, 286341, 210262, 298776, 1952/B 7837, E.K., G A 6457, Gb 1973, 6704.
n Ibidem, G A 1473, Nap 3.
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Mai multe imprimate au fost ocazionale de salutarea unor persoane, evenimente
sau instituţii sau înregistrează unele festivităţi. Cele mai multe au fost redate sub formă de
poezie, iar limbajul lor de regulă este influenţat de formulările în stil baroc, la modă la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale celui următor. Am putut înregistra 25
materiale în 26 exemplare, dar lista lor nici pe departe nu este completă. Printre ele amintim
volumul "Onomasticon", imprimat la Buda în 1805, în cinstea palatinului Iosif, printre
autori figurând şi Gheorghe Şincai. Un răsunet apreciabil au stâmit cele două publicaţii
intitulate"însernnarea", redactate în 1809 şi 1810, de către Constantin Diaconovich-Loga cu
ocazia examenelor finale ale şcolii româneşti din Pesta, unde funcţiona ca învăţător44 •
Între personalităţile stimate prin poezii omagiale apare des Samuil Vulcan, episcop
greco-catolic la Oradea, fapt explicabil prin meritele lui dobândite în promovarea culturii
româneşti. S-au identificat nouă imprimate de acest fel, apărute în anii 1807 (3), 1809,
1816, 1823, 1827, 1828 (2), toate tipărite la Oradea. Cuvântul de salut rostit de Sarnuil
Vulcan cu ocazia instalării cornitelui suprem Rhedey Lajos a fost intercalat într-un
imprimat cuprinzător, 1 Igaz hazafi .... Oradea 1808./
Între productele tipografiei din Oradea găsim poezia presbiterului Kovâcs
Demeter, adresată canonicului greco-catolic Ioan Komely, om de cultură/ "Orom versek" 1808/.
Nu putem ignora nici străduinţele lui Moise Novac, care a valorificat aptitudinile
sale poetice publicând poezii omagiale, atât episcopului Vulcan cât şi celui romano-catolic
din Oradea, Lajcsâk Ferenc, /"lsitarion" - 1827/, canonicului Hohenlohe/ "Heroicon" 1830/ şi abatelui Iohannes Dilinger/ "Elegia" - 1824/. în oraşul de pe Crişul Repede a văzut
lumina tiparului şi publicaţia jubiliară a regimentului grăniceresc român din Năsăud, 1
"Poemation"- 1830/.
în 1821, Constantin Diaconovici Loga, deja în calitate de profesor a preparandiei
din Arad, a lansat o chemare însufleţită tinerilor în vederea publicării unor cărţi şi care s-au
identificat În două exemplare45 .
Instalarea episcopului Nestor Ioanovici la Arad, a constituit o victorie a românilor
ortodocşi în lupta lor dusă pentru o biserică naţională. Cu această ocazie, s-au adresat lui cu
poezii omagiale studenţii din Pesta, Moise Suciu /"Semnul bucuriei" - 1829/ şi Petru Moller
/"Simbolul"- 1829, precum şi învăţătorul Moise Bota /"Dedicatie ... "- 182946 •
În acelaşi an s-a editat o publicaţie marcând instalarea lui Maxim Manuilovici în
fruntea eparhiei Vârşeţ - Caransebeş/ "Cuvântarea... " - 1829 /. La fel , instalarea episcopului
IosifPutnik la Timişoara a prilejuit în 1829, două lucrări/" Ode ... ", "lnstalation... "47 •
44

O.Sz.K. 205148
•
Ibidem, 302642, E K, FC 5210.
•E K, Hf168.
'" Poeziile omagiale din secţia imprimatelor mlrunte de la O Sz K nu au cotA. Toate imprimatele menţionate au
fost identificate în aceasta colecţie, cu excepţia celor adresate episcopului Putnik şi canonicului Hohenlohe care
sunt la E K, tot fhn1 coti valabili.
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În încheiere trebuie să subliniem că deşi colecţia de carte românească de la cele
mari biblioteci budapestane nu este completă, totuşi, în esenţă, cuprinde toate
compartimentele tematice, ceea ce reiese din tabelul de mai jos:
două

Terna

Opere

Exemplare

Cărţi

69
7

73
8

30,94
3,13

Calendare
Periodice
Poezii ornagiale

25
Il
4
6
20
7
13
14
6
3
4
7
2
25

33
15
5
7
27
15
17
27
9
4
9
9
2
26

11,21
4,93
1,79
2,69
8,96
3,13
5,82
6,27
2,69
1,34
1,79
3,13
0,89
11,21

Total:

223

286

Sf.

rituale

scriptură

%

Morală şi disciplină
religioasă

Morală laică

Filozofie
Pedagogie
Manuale
Geografie
Sfaturi economice
Şcoala Ardeleană
Literatură
Politică

Mişcarea naţională

În tot cazul, colecţia de carte românească veche existentă la Budapesta este un
element de seamă al relaţiilor culturale rornâno-rnaghiare.
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An important Romanian Old Book Collection
(Summary)
The researches from Budapesta's libraries had proved that in their patrimony
there is a significant thesaurus of old Romanian book.
Starting with the second half of XVIII-th century, both Buda and Pesta had an
important part in publishing Romanian books. The most numerous were printed in
university's printing works, among contributors of this publishing house were the three
leaders: Samuil Micu Clain, Gheorghe Şincai and Petru Maior . Also, because of different
reasons (politica/, cultural, juridica/), during 1919-1920, in Budapest there was an
important Romanian intel/ectuals.
This paper is based on the researches upon Universitary Library and Szechenyi
National Library. The entire inventory is wel/-preserved, only the methodology of the
catalogues is causing afew difficulties.
In this collection we remark: ritual books, Scriptures, religious discipline and
ethics, lay ethics, philosophy, pedagogy, geography, economic counsels, literature, politics,
national movement calendars, journals, poems of homage.
The Romanian old book collection from Budapest is an important factor of
Romanian-Hungarian cultural relationships.
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Istoria presei careiene
-studiu provizoriuNae Antonescu
După realizarea idealului de unitate naţională din anul 1918 s-a ivit posibilitatea şi
chiar necesitatea editării unei prese româneşti în părţile nord-vestice ale ţării. Pe atunci
oraşul Careii-Mari era şi capitala judeţului Sătmar. Între timp capitala judeţului s-a
strămutat la Satu Mare în anul 1925 de către conducerea Partidului Poporului, al cărui lider
era atunci generalul Alex.Averescu, deşi Partidul Naţional Liberal ar fi dorit ca centrul
politic şi administrativ să fie la Baia Mare.
Era necesar deci ca în capitala judeţului, adică Ia Carei, să existe măcar o gazetă
redactată în limba română, de vreme ce în oraşul Satu Mare apăruse deja gazeta Satu Mare
începând cu 24 sempembrie 1919, cu o periodicitate bisăptămânală. Astfel, apare la Carei în
ziua de 27 februarie 1922 Gazeta de luni, organ politic, social, independent. Este primul
ziar care se tipăreşte în limba română în acest oraş şi el deschide calea unei serii de
publicaţii româneşti ce vor urma în deceniile al treilea şi al patrulea al veacului nostru.
Gazeta de luni avea o periodicitate săptămânală, informa în fiecare luni dimir.eaţa
cititorul cu ultimele ştiri politice din ţară şi din străinătate.Avea patru pagini şi se imprima
Ia tipografia "Patria" din Carei; redacţia şi administraţia fiind pe strada Regina Maria nr.23
iar de la 1 mai 1922 s-a mutat în Calea Victoriei la nr.21. Proprietar şi redactor responsabil
al săptămânalului era Gheorghe Dărăbanth.
• În articolul program al gazetei careiene, intitulat Cuvânt înainte şi semnat
Redactorul se insistă asupra necesităţii unei prese româneşti în părţile careiene şi anume se
scrie că nu putea lipsi din acest oraş o "foaie românească". Gazeta de luni va trebui să se
facă ecoul doleanţelor "cetăţenilor din aceste ţinuturi" şi ca urmare se va ocupa de viaţa

socială, economică, industrială şi culturală.

Articolele de fond ale săptămânalului apăreau nesemnate la începutul apariţiei,
mai târziu ele purtau îndeosebi semnătura preotului Ioan Soranu. Textele acestea aveau în
vedere subiecte de actualitate politică şi în primul rând aspectele locale. Gazeta de luni
publică sub forma unor reportaje dezbaterile de la Cameră şi Senat, scopul fiind informarea
cetăţenilor cu aspectele politice curente. Celelalte ştiri informative îşi găseau locul în
pagina a treia iar în ultima exista publicitatea, principalul izvor financiar al săptămânalului
careian.
Problemele economice şi de gospodărie locală ale judeţului erau dezbătute cu
precădere:se purta atunci o încinsă discuţie cu privire la preschimbarea coroanelor în lei,
noua lege a chiriilor, pregătirea lucrărilor pentru reforma agrară, situaţia păşunilor
comunale, târgurile şi orarul lor, iar politic se milita pentru completarea administraţiei cu
cadre de funcţionari calificaţi de ambele naţionalităţi.
Gazeta de luni reflectă şi activitatea culturală românească din acea vreme în Carei,
susţinută de Asociaţia înyăţătorjlor:Li~a naţională a femeilor din localitate şi de către alte
mici societăţi culturale existente atunci. În ceea ce priveşte învăţământul, el era subordonat
Inspectoratului Re~ional Oradea, al cărui director Simion Gocan s-a deplasat în anul 1922
Ia Carei cu scopul reorganizării şi consolidării lui. S-a luat atunci în considerare înfiinţarea
unor cursuri de limbă română, o necesitate stringentă a consolidării Unirii din 1918 şi din
această perspectivă.

în oraşul Carei existau atunci un teatru şi mai multe tipografii, dintre care~

~ aminteşte pe Roth şi Toth şi o alta numită ~care a fost cumpărată de firma
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Szab6 din Cluj şi transportată acolo. În anul 1922 s-a înfiinţat Sindicatul ~azetarilor din

Carci. prilej cu care Gheorghe Dărăbanth a fost adoptat ca"secretar executiv" cu scopul de a
redacta statutele.
De asemenea săptămânalul Gazeta de luni relatează despre Adunarea ~nerală a
învăţătorilor din Carei, ţinută în ziua de 15 mai 1922la care a participat şi Dariu Pop(l8871965), revizor şcolar judeţean. Se relatează şi despre o vizită a lui Nicolae Iorga la Satu
Mare în ziua de 20 iulie 1922, ocazie cu care a conferenţiat despre Graniţele naţionale şi
~. marele istoric a întreprins atunci o călătorie de studiu în întreaga Transilvanie.
Este reflectată îndeosebi bogata activitate a învăţătorilor. Astfel institutorul Vasile
Şuta a rostit la Moftinul Mic conferinţa Rolul social al învăţătorului după război. Nu este
uitată nici activitatea culturală a Societăţii Sentinela de nord din fruntaşa comună Sanislău,
care a făcut o primire cordială unei societăţi Junimea sătmăreană şi este consemnată
moartea lui Andrei Bârseanu la 20 augusţ 1922.
Gazeta de luni a avut numeroşi colaboratori: Gregorie Şimonca, Cornel Abrudan,
prof. A. Fechete, Ioan Soranu, dr. Cornel Pop, Vasile Şuta. Ultimul număr al Gazetei de
lwti a fost împrimat la 25 septembrie 1922, la cel de al treizeci şi unulea număr.
NEAMUL NOSTRU. La doi ani de la încetarea apariţiei Gazetei de luni începe să
se imprime la Carei Neamul nostru. începând cu data de 1 martie 1924, cu statutul de
gazetă culturală informativă, cu o periodicitate săptămânală. Este redactată de un comitet al
cărei redactor responsabil este Ludovic Vida. Redacţia săptămânalului careian: strada
Pintea Viteazul nr.l5 iar administraţia în localul Prefecturii, camera patru, la parter. S-a
imprimat la tipografia Kolcsey, în patru pagini. A apărut până la data de 29 februarie 1927.
Programul gazetei Neamul nostru era de a sprijini manifestările culturale şi
politice româneşti, de a cultiva sentimentul naţional folosind exemplul virtuţilor istorice, în
spiritul adevărului, pe deasupra partidelor politice şi, desigur, de a informa populaţia cu
ştirile curente ale deceniului al treilea al veacului nostru. La începutul apariţiei avea, din
când în când, şi câte o pagină literară, dar numai cu reproduceri din alte publicaţii periodice
din ţară, mai cu seamă din clasicii literaturii române.
Între timp au apărut şi unii colaboratori locali, unii dintre ei cu preocupări literare:
preotul Ştefan Tăsiedanu, parohul greco-catolic din satul Ciumeşti, originar din părţile
arădene. El publică proză literară tradiţională, aşa cum o practica şi Grigore Pop, întâiul
redactor al Sentinelei române din Sanislău. O schiţă intitulată, În umbra nopţii semnează
George Popovici, care-şi încearcă şi talentul de versificator. George Stănescu inspirat de
lirica lui Grigore Alexandrescu scrie poezia intitulată Noului an
Cum era şi firesc Neamul nostru publică şi folclor regional la îndemâna îndeosebi
a învăţătorilor, care aveau un adevărat cult pentru aceste creaţii populare, culese de pe
Valea Ierului. Traian Mezei-Cîmpeanu tipăreşte poezii populare culese din satul Hotoan.
O colaborare sistematică are Leontin Ghergariu ( 1897-1980), mai cu seamă
evocând trecutul copilăriei sale, în textul Cum era mai de mult . aducând la suprafaţa
actualităţii vremurile de odinioară. Tipăreşte şi poezii populare din colecţia sa iar în anul
1925 devine redactorul gazetei Meseşul din Zălau unde era profesor.
La colaboratorii locali se adăugau şi cei din Oradea, oraş spre care tindeau mulţi
dintre intelectualii români din nord-vestul ţării, mai cu seamă spre vestitele şcoli bihorene.
Astfel G. Bacaloglu, directorul revistei Cele Trei Crişuri semnează articolul Mişcarea
culturală în judeţul Satu Mare (II, 1927, nr. 7 din 14 februarie, pag.l) iar George A. Petre,
care ~ vizitat de mai. ~uit~ ori oraşul Carei, a publicat poeziile Iubirea şi Scrisoare tristă,
creaţu de noviciat artistic, 10 forma tradiţionalistă.
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Neamul nostru anunţă apariţia revistei bisericeşti "Vestitorul" din Oradea în anul
1925, organ oficial al diecezei române unite şi tot în acea vreme Neamul nostru deschide o
polemică - discuţia cu gazeta Satu Mare în legătură cu problema limbii literare româneşti
folosită în regiune. Gazeta Satu Mare a criticat aspru limba folosită de săptămânalul
carei an.
Un rol important al Neamului nostru a fost acela de a milita pentru întemeierea
unei librării şi tipografii româneşti în Carei. Potrivit acestui deziderat s-a ţinut o consfătuire
în ziua de 9 octombrie 1924 stabilindu-se membrii fondatori care vor întemeia amintita
librărie: dr. Emil Coconeţ, prim notar, Ioan Cheri, directorul liceului "Vasile Lucaciu",
Leontin Ghergariu, directorul liceului din Zalău, dr. Adrian Marchiş, directorul spitalului
careian, prof. Augustin Osian, Gh.Pteancu, director de şcoală primară, Ludovic Vida,
protopop.
În anul următor s-au continuat acţiunile în legătură cu înfiinţarea tipografiei
româneşti în Carei şi paralel cu aceste manifestări s-a cultivat şi ideea ridicării unei statui
lui Simion Bărnuţiu în Carei, oraş în care şi-a urmat studiile liceale între anii 1820-1825.
Neamul nostru a oglindit şi viaţa economică a părţilor careiene: inundaţiile din
comuna Moftinu-Mic în anul 1924,_probleme în directă legătură cu creşterea vitelor şi, mai
cu seamă a vaccinării lor, criza de numerar şi multe anomalii ale reformei agrare.
Unele probleme de politică internă sunt în atenţia gazetei. Astfel, în anul 1925 se
protestează împotriva transferării Administraţiei financiare din Carei în Satu Mare. Pavel
Pavel, atunci student la drept şi redactor al ziarului ~ scrie despre soarta românilor de
peste hotare.
Neamul nostru anunţă şi principalele decese ale timpului: moartea lui Ioan Slavici;
Ioachim Ghergariu, inhumat la Terebeşti, unde fusese preot şi membru al .As.trci_şi priceput
conferenţiar; apoi Romul Marchiş, protopopul Careiului; Ioan Cheri, directorul
liceului"Vasile Lucaciu", căruia îi urmează la conducere Aurel Coza, născut în Pribileştii
Sătmarului. Venise la Carei de la Baia Mare. În numărul de Crăciun al anului 1920 are şi o
colaborare, Gânduri de Crăciun la graniţa ţării.
Sosirea la Carei a lui Aurel Coza produce o modificare substanţială a calităţii
jurnalistice. Chiar la începutul anului 1927 Aurel Coza publică articolul intitulat Altul este
.dnmn!J., semnificativ chiar prin titlu: societatea careiană este invitată să se trezescă din
amorţire, forţele creatoare, atâtea câte există, să se unească în jurul altarului culturii, să
sprijine societăţile:Astra.Cercul civilo-militar: Societatea SfPayel
Cu data de 1 martie 1927 redacţia Neamului nostru anunţă întreruperea apariţiei,
după trei ani de rodnică activitate. Alţi colaboratori :Ioan Soranu, Gh.Mocanu,
G.P.Dărăbanth.

SENTINELA DE NORD apare la trei luni de la imprimarea la Bixad a publicaţiei
Tara Oaşului redactată de plugarul Iacob Gherman, ajutat de revizorul şcolar Dariu Pop. I-a
urmat deci acestei reviste pentru săteni, Sentinela de nord cu redacţia în fruntaşa comună
Sanislău, cu un bogat şi frumos trecut cultural, mai cu seamă din perspectivă memoraodistă.
Sentinela de nord apare în iunie 1925 cu redacţia în comuna amintită şi se imprima
la o tipografie din Carei. Redactor a fost Grigore Pop, persoană apropiată unor preocupări
literare. Revista s-a tipărit până în decembrie 1925, în şapte numere, ultimul imprimat în
atelierele Convorbirilor literare din Bucureşti.
Publicatia Sentinela de nord a fost marcată de un puternic curent iluminist, de
ridicarea materi~lă şi morală a poporului român, îndeosebi a satelor noastre din Crişana în
primul deceniu de după Unirea dÎn 1918. Iniţiativa a fost a tine~lor studenţi, _ac~i ~nvăţăcei
care au plecat la studii în altă parte, "pentru a câştiga cunoştmţe" ca, mai tarzm, să se
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în mediul rural şi să devină ceea ce cu termen general s-a numit atunci
satelor", idee cu antecedente îndepărtate în gândirea programatică a lui Spiru
Haret. Este prima generaţie de intelectuali de după Unirea din 1918, care depune însemnate
eforturi de a sprijini ofensiva culturală prin educaţie şi cultivarea limbii române literare şi,
în măsura posibilităţilor, a literaturii: "Sentjnela de nord stă mândră în comuna Sanislău
urmărind peste o sută de membri care au la dispoziţie o bibliotecă bogată, agonosită din
propriile puteri. Aici cărţile cu filele bătrâne, o parte din lumina lor şi-o răsfrâng asupra
noastră şi apoi asupra poporului, De ce nu s-ar putea face lucrul acesta în fiecare comună?"
(Grigore Pop, Conducătorii de mâine. în Seotjoela română, Î, 1925, nr.l (iunie), pag. 2.
Suntem în perioada în care delegaţi ai societăţii Cele Trei Crjşuri din Oradea
înfiinţaseră biblioteci populare în satele sătmărene, profesorul Gh.Bogdao - Duică vorbea la
Carei despre viaţa şi activitatea lui Simion Bămuţiu, Teatrul din Satu Mare primea numele
"C. Nottara", prilej cu care artistul sosise la Satu Mare jucâod în drama istorică Apus de
SQaiLde Barbu Ştefănescu- Delavrancea. Gazeta Satu Mare anunţă apariţia revistei
Seotjoela de nord aşa cum a făcut-o şi Gazeta de luni cu ani înainte. Şi tot această gazetă
sătmăreaoă oferă o apreciere generală elevată a muncii revistei din Sanislău, cu prilejul
apariţiei ultimului număr: "Dacă în multe oraşe româneşti ou vezi decât o modestă
publicaţie, comuna rurală Sanislău poate servi ca exemplu" (Satu Mare. VIII, 1926, nr.3 din
1O ianuarie, pag.3).
Dragostea pentru limba românească devenise un alt mare deziderat al redactorilor,
ideal înscris chiar şi în programul revistei: "Veniţi toţi cei ce simţiţi româneşte şi vă
alăturaţi steagului desfăşurat de Sentinela spre a munci pentru popor" (Grigore Pop, ~.
pag 3). Ioan Naghi,ulterior Maioreaou, redactează un articol intitulat, Limba românească în
judeţul Satu Mare, cu unele observaţii asupra pronunţiei locale, dialectale, şi propune reale
îmbunătăţiri fonetice.
Colaboratorii primului număr al Setjoelei de nord sunt : 1. Maghiaru, preşedintele
societăţii; dr.G.P. Văleaou; V. Rusu şi Grigore Pop. Ultimul publică poezia intitulată h
acelaşi drum dominată de un profund sentiment elegiac.
Revista începe să dobândească prestigiu şi se răspândeşte în toate părţile nordvestice. ale ţării: "Niciodată părţile careiene o-au văzut în sânul lor apărând o revistă
culturală, scrisă pe înţelesul tuturor, într-o dulce limbă românească", se âminteşte în
numărul al doilea al revistei.
Sentinela de nord publică articole despre educaţia elevilor, importanţa practică a
lucrului manual, albioărit şi economia agrară, despre tovărăşiile ţărăneşti, adică "obştiile"
vremii. Casa Şcoalelor din Bucureşti a apreciat apariţia revistei din Sanislău şi a trimis 200
de volume pentru biblioteca societăţii iar din paginile revistei aflăm că trupa teatrală a lui
Ladislau Grof (un bun amic al lui George Mihail Zamfrrescu) din Oradea venise în turneu
la Carei fiind foarte bine primit de populaţia oraşului. Ladislau Grof a fost un intelectual
democrat cu studii la Viena şi unul dintre cei care milita pentru apropierea culturală
"luminătorii

româoo-maghiară.

Între timp creşte numărul colaboratorilor: Ion Anghel, G.Miclăuş, G.Mocanu,
G.P.Dobanu, etc. In ultimul număr colabore~ă şi poetul George A. Petre din Oradea cu
poezia Scrisoare de Crăciun şi un text în proză.
Să cităm încă o mărturie elocveotă despre această revistă: "Într-o comună ou prea
mare, tocmai aproape de frontieră, Saoislău, de câteva luni apare o revistă modestă
Seotjnela de nord, organul societăţii cu acelaşi nume, în parte formată din studenţi. într-~
comună rurală unde ne plăcea să credem că sunt mai mulţi analfabeţi ca oriunde, tânăra

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Istoria presei careiene

511

înjghebare este ca o rândunică-sol prevestitoare a unor zile mai bune"(A.Davidescu,
Scrisori in Satu Mare, în Cele Irei Crişuri VI, 1926, nr.1(ianuarie) pag.15.)
Revista Sentinela de nord poate fi considerată o reuşită a părţilor careiene, la fel ca
mai modesta Ţara Oaşului şi prin apariţia acestor două publicaţii culturalizarea părţilor
nord-vestice ale ţării a făcut un mare pas înainte.
GRAIUL NEAMULUI apare la 24 aprlie 1927 ca "organ de propagandă culturalnaţională· al Astrei" careiene. Continuă strădaniile gazetei Neamul nostru. Apare sub
conducerea unui comitet. Director: Aurel Coza. Se imprima în patru pagini.
Noua publicaţie cu o periodicitate săptămânală îmbină am1onic informaţiile
politice cu cele de interes social-cultural. Fiind subvenţionată de Astm locală relatează pe
larg toate manifestările culturale ale acesteia: rapoarte de activitate, popularizarea acţiunilor
organizate de bibliotecă, şi cere în acelaşi timp populaţiei să sprijine material presa
românească de la graniţa de nord-vest. Ziarul Satu Mare îşi face datoria de confrate mai
mare şi anunţă apariţia săptămânalului careian şi numele directorului.
Graiul neamului reflectă activitatea oraşului Carei şi a împrejurimi lor, a comunelor
învecinate. Astfel se aminteşte de străduinţele societăţii culturale "George Coşbuc" din
Tiream în anul 1927, acţiuni conduse de tinerimea română din localitate precum şi
eforturile mişcării culturale din Resighea în anul 1930. Este subliniat şi faptul că începând
cu anul 1930 oraşul Carei are o şcoală normală prin desfiinţarea celei din Satu Mare şi
Zălau.

Ca şi celelalte gazete careiene şi Graiul neamului are numeroşi colaboratori,
dintre învăţători, preoţi şi profesori. Polemistul gazetei este Ion Cleja preşedintele
învăţătorilor din plasa Carei.
Principalii poeţi ai săptămânalului careian: Al.Nicorescu(l908-1980}, funcţionar
ceferist în Satu Mare şi redactor al revistei Mu~i ( 1929) în acelaşi oraş şi autor al mai
multor volume de versuri tipărite în deceniul al patrulea al veacului nostru în oraşul de pe
Someş: Din farmecul hrej (1928 -1929); versuri prjbeje (1929); Pământ străbun (1934);
Popas sufletesc (1934). Poezia lui este de inspiraţie populară, legată de anumite eresuri sau
evenimente de excepţie din istoria poporului român, îndeosebi de Transilavania, susţinând
coarda elegiacă sentimentală. Îi urmează apoi N. Trăistaru, un jurnalist, viitorul redactor al
Hotarului careian, D. Corîciu, învăţător, un foarte cunoscut horticultor în regiune, Petru
Herţeg, autor al unei piese populare într-un act, numită Gazda casei, Gheorghe Popovici
învăţător, fost şi el colaborator la Neamul nostru, Victor Emanuel, autor al volumului de
versuri, Lacrimi zâmbitoare, imprimat la Satu Mare în anul 1929.
Proză literară au semnat : Grigore Pop, redactorul Sentinelei de nord (era cleric
greco-catolic în Carei) şi Ionel Roşea, Farmec . o descriere evocatoare. Colaboratori cu
diverse articole : Gh.Mody, în tinereţe preot în Ghenci şi apoi paroh în Haidudorog în
Ungaria. El întreţine şi o polemică de idei cu profesorul Nae Ionescu, directorul ziarului
bucureştean Cuvântul; apoi prof V.Şuta din Moftinul - Mic, Petru Marchiş, învăţător în
Santău; dr. L Gherman; Aurel Popp, pictor în Satu Mare; Pavel Pavel, atunci student la
drept; Octavian Ruleanu, profesor în Satu Mare; G.P.Văleanu (o perioadă deputat); G.M.
Pteancu, profesor în Beiuş; dr. Emil Lobonţiu şi peste tot, prezent Ion Cleja.
Este semnalată prezenta lui Nicolae Ioarga la Carei în 1 septembrie 1927 cu
prilejul Congresului învăţătorilor sălăjeni. Istoricul era insotit de către D. V.Ţoni şi Ion
Sân-Giorgiu, amândoi colaboratori apropiaţi ai istoricului. In anul 1928 istoricul literar
Petre V. Haneş face o excursie cu elevii liceului "Mihail Viteazul" din Bucureşti în Carei.
Tot în anul 1928 actorul Const. Tănase şi cu trupa lui face o bună impresie în Carei.
recrutaţi
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În anul 1938 gazeta Graiul neamului oferă informaţii despre prozatorul sătmărean
V. Haiduc, autorul volumului de proză Regrete, tipărit la Satu Mare. O ştire de reală
însemnătate pentru istoria literară este amintirea lui George Boldea, poet şi profesor la
liceul "Vasile Lucaciu" din Carei în anul 1932. Poetul semnează chiar un articol intitulat
Marea manifestaţie din Moflinul Mic din 15 mai 1932, prilej cu care figura de luptător a
preotului Gh.Mură..şanu la vârsta de 74 de ani. Gazeta careiană recenzează şi cartea
Orientări în filosofie (1927) a lui Anton Davidescu, redactor al gazetei Satu Mare, precum
şi Şcoala noastră, revista învăţătorilor sălăjeni din Zalău.
Urmează cea de a doua perioadă a săptămânalului careian, între anii 1934- 1939, o
etapă de înflorire economică dar şi una de instabilitate politică. În anul 1935 din cauza unor
dificultăţi materiale a apărut doar numărul 1-2 (mai-iunie). Totuşi învăţătorii sunt cei careşi aduc o reală contribuţie la redactarea acestei gazete. Anul următor aduce noi speranţe:
prof. Viorica Fărcaşiu pretinde o colaborare statornică a intelectualilor români, se
înfiinţează o pagină a satului, scrisă special pentru educarea ţărănimii iar în ianuarie 193 7
un număr întreg este închinat luptătorului memorandist Vasile Lucaciu. Este salutată
apariţia Gazetei Sălajului în redacţia lui Leontin Ghergariu. Se oferă cititorilor şi unele
informaţii literare: moartea prozatorului Anton Holban, a lui G. Topârceanu iar în 1938 un
alt număr închinat lui Vasile Lucaciu şi se deplânge dispariţia pământeană a lui Octavian
Goga. Ultimul număr apărut este cel din 29 ianuarie 1939 şi acesta dedicat tot lui Vasile
Lucaciu.
CULTURA apare în anul 1933 ca o publicaţie cu intenţii enciclopedice şi care
introduce plata colaboratorilor în Carei prin mijlocirea unor premii pentru cele mai bune
articole. Noua publicaţie periodică îşi propune răspândirea culturii în popor cu un interes
deosebit pentru tineret: "Nu vom face politică, nu vom face propagandă religioasă sau
şovinistă, ci vom urma un drum bun, care să nu tulbure interesele nimănui. Vrem să trăim
cât mai mult, într-o bună înţelegere cu toţi aceia care ştiu să muncească cu drag, pentru
România şi poporul român", se scrie în articolul program, nesemnat, şi intitulat, Cuvânt de
început
Paginile revistei sunt deschise pentru orice subiect în legătură cu folclorul
românesc. Revista .Cl.l.lnwl nu are o originalitate distinctă, ea reproduce numeroase pagini,
utile altfel populaţiei careiene: Re~lile orto!:fafice ale Academiei Române, studiul lui
Alecu Russo, Poezia populară, câteva pasteluri de Vasile Alecsandri, comentate de
Gh.Nedioglu, apoi publică elemente de compunere, stil şi punctuaţie, un fel de operă de
popularizare în rândurile cititorilor.
Abia cu numărul al doilea se anunţă şi fondatorul publicaţiei: Maxirnilian V asiliu
şi se începe semnarea textelor:N.Trăistaru, D.V. Roşu, A.Nedelea. Ultimul număr, cel de al
treilea (15 decembrie 1933) avea ca subtitlu:"organ de cultură, afirmare şi îndemn al
tineretului României" . .Cliliw:a n-a fost o publicaţie profesionistă: nu anunţa periodicitatea,
nu anunţă apariţiile, nici tipografia în care se imprimă la primele două numere.
Hotarul apare la Carei la 1 septembrie 1933 ca organ de afirmare naţională cu o
periodicitate săptămânală. Director: N.Tristaru (Nedelea Petre, adică fratele poetului
George A.Petre).
Ideologia noului săptămânal careian:lupta împotriva revizionismului maghiar, tot
mai activ în epocă, sprijinirea presei româneşti din. provincie, preocupări şcolare, educaţia
naţională a cetăţenilor, întărirea gospodăriei ţărăneşti, starea materială a corpului didactic.
Hotarul reflectă activitatea generală a oraşului Carei între 1933-1936 (în total 120
de numere, cele mai multe duble). Era pe vremea când funcţia de prim-pretor o îndeplinea
dr. I.Gherman şi când funcţiona Casa culturală de pe strada Avram Iancu. Tot atunci exista
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în Carei o asociaţie culturală a tineretului, care a organizat o şezătoare literară la Valea lui
Mihai, ocazie cu care a conferenţiat poetul George A.Petre. Tot atunci activa şi As.tra
careiană sub conducerea lui Aurel Coza, directorul liceului; exista şi un cerc cultural
"Alexandru Vlahuţă", cu o bună activitate în anul 1934, animator învăţătorul Grigorie Rusu.
Un alt cerc cultural cu activitate meritorie exista şi la Hotoan"lon Agârbiceanu". Se anunţau
toate turneele teatrale care soseau la Carei şi, un lucru important , în anul 1934 există în
Carei o fabrică de hârtie a cărei existenţă este consemnată în numărul 27 din 15 martie
193 7. lfu.tarnl s-a tipărit pe hârtia produsă în Carei.
Colaboratori:N.D.Coriciu, Bibliotecile populare, N.Trăstaru, George Tescaş, Radu
Dor, prof.A.Osian, George A. Petre, O datorie naţională {Il, 1934, nr.28-29 din 5 aprilie,
pag.l). Poetul orădean laudă realizările săptămânalului careian; Iuliu Achim şi o bună
colaborare a criticului literar Octav Şulutiu. A fi român (II, 1934, nr.45-46 din 23 august şi
Limba română în Ardeal (III 1935 nr 103 din 5 septembrie pa~,3-4). Un articol asemănător
a publicat Octav Şulutiu şi în revista bucureşteană Criterion (1935 nr.6-7, ianuarie-februarie
pagina 2 şi 4); Anton Davidescu, Eugen Jebeleanu, Titus L.Roşu.
Este salutată reapariţia revistei Eam.il.ia din Oradea în a treia ei serie începând cu
anul 1934, se scrie şi despre revista Caleidoscop din Cluj redactată de sătmăreanul Petre
Nistor.
Poezii au publicat în paginile Hotarului: Radu Nour, Plu~aruluj şi Ana Niculescu.
DEMOCRATUL ROMAN a apărut în anul 1936 ca organ al Partidului Naţional
Ţărănesc. Periodicitate săptămânală. Redactor: G.P.Văleanu, redactor responsabil:dr.Valer
Câmpeanu, secretar de redacţie:Al.G.Măriaş. O trăsătură caracteristică a acestei publicaţii
este aceea că în fiecare număr există portretul lui Iuliu Maniu. Are colaboratori:Ştefan
Lupu, Mercaş Florian, Vasile Bolca, profesor în Oradea, Vasile Buda. Ultimul număr
apărut: 193 7 din 15 aprilie.
SOLIDARITATEA a apărut la. 1O decembrie 193 5 şi s-a tipărit până la numărul
196 din 30 august 1940. La începutul apariţiei se imprima săptămânal, în fiecare duminică
şi apărea sub conducerea unui comitet de redacţie. Redacţia funcţiona pe strada Decebal
nr.7 iar administraţia pe strada Şincai nr.3. Se imprima la tipografia Kolcsey din Carei.
Redactor responsabil: Ion Cleja. O instabilitate economică a influenţat negativ viaţa gazetei
careiene: schimbarea continuă a redacţiei şi la fel a administraţiei, modificarea tarifului
abonamentelor ca urmare a inflaţiei, de asemenea lipsa unor redactori competenţi, toate
aceste au dus la apariţii neregulate şi până la urmă la suprimarea gazetei.
Solidaritatea s-a ocupat cu problemele economice ale regiunii, de aspectele
sociale, tot mai contradictorii spre sfârşitul deceniului al patrulea al veacului nostru, de
activitatea politică şi culturală dar nu a reuşit să aibă un profil distinct în cadrul presei
româneşti din Carei.
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Nae Antonescu

The History of the Press from Carei
(Summary)
This study is a preliminary step of a history conceming Romanian press from
Carei (Satu Mare county), after Unionfrom 1918.
The town of Carei didn 't had, during this time, any daily, everythink that was
published is connected by the idea of newspaper, weekly, but very quick is becoming an
irregu/ar editing, with a lot of pauses and returns. It deserves to be mentioned next
periodicals: Gazeta de luni (Monday Newspaper), Neamul Nostru (Our Nation), Graiul
neamului (Voice of the Nation), Sentinela de nord (Northern Sentinel) and Hotarul (The
Boundary).
Al/ these periodicals from Carei were concerned of economic, politica/ and
cultural aspectsfrom Carei and neighbouring areas. A supportfor press was obtainedfrom
teachers, who had a significant ro/e in the deve/opement of Romanian language and
folklore collection .
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monografie a Băilor Puturoasa de pe teritoriul comunei Vama,
de la începuturile acestora şi până în zllele noastre (1998)
Gheorghe Haiduc

Ţara Oaşului, din punct de vedere administrativ, face parte integrantă din actualul
Satu Mare.
Prin aşezarea s-a geografică, această depresiune beneficiază de însemnate bogăţii
naturale: păduri întinse, bogăţii ale subsolului şi o sumedenie de izvoare şi ape
gazoase.Aici, păstoritul a cunoscut o dezvoltare în timp, alături de activtăţile legate de
exploatarea pădurilor. Locuitorii acestor ţinuturi, oşenii, sunt oameni harnici şi ospitalieri.

judeţ

1. Băile Puturoasa - Istoric şi dezvoltare
În timpurile îndepărtate pe perimetrul actualelor construcţii improvizate erau nişte
mlaştini şi bălţi cu apă urât mirositoare (puturoasă) de culoare albăstruie. După aprecierile
de mai târziu ale unor specialişti acestea ar fi"Ape sulfuroase". Locurile amintite mai sus,
în suprafaţă de circa 2,5 ha, se găsesc în plină pădure pe teritoriul comunei Vama.
Localnicii le numesc "tăuri puturoase" (bălţi puturoase), măcerdându-le nici o importanţă
deoarece le considerau nocive dat fiind faptul că nu trăiau în ele nici un fel de vieţuitoare.
De aceea erau considerate de om Jocuri periculoase. Dar, în trecutul îndepărtat, adică cu
câteva secole în urmă, în acele locuri au fost aduse turme de porci pentru ghindat. Legenda
a fost transmisă prin viu grai din tată în fiu şi de bunici la nepoţi şi a ajuns la generaţia
noastră. Bătrânii spun că unui păstor venit aici cu turma i s-au îmbolnăvit mai mulţi porci,
având dureri de picioare. În una din zile îngrijitorul i-a abătut spre acele bălţi cu apă
murdară, în care aceştia s-au bălăcit mai multe zile. Păstorul a observat că unele trupe de se
mişcă foarte uşor după perioada de staţionare. Îotâmplarea a povestit-o şi altor păstori care
au venit şi ei spre acele locuri.
Între cei veniţi se găsea un bătrân care de mulţi ani avea dureri de picioare. La cele
spuse de ortacul (semenul) lui şi şi-a încercat şi el norocul. A făcut mai multe băi în acele
bălţi cu apă urât mirositoare. Minunea nu a întârziat. Bătrânul păstor s-a tămăduit 1 şi a
vorbit cu mult crez despre apa miraculoasă2 • Vestea astrăbătut toată zona şi aşa au luat
fiinţă, (sigur că în mod primitiv la început), "BĂILE PUTUROASA". Aceasta s-a întâmplat
pe la sfărşitul sec.al XVIII-lea şi începutul secolului următor, când exploatările forestiere
începuseră şi drumurile prin păduri erau continuu reparate şi întreţinute, iar accesul
populaţiei locale nu era limitat.
Pe la jumătatea sec.al XIX- lea se construieşte şi linia forestieră, cu scopul de a
uşura transportul lemnelor dar şi pentru uşurarea transportului persoanelor care veneau la
băi.

Prima măsură de început a fost captarea unei cantităţi de apă în două mari bazine
de 5 x 5 m fiecare şi adânci de cea. 6 - 7m, care au fost căptuşite în interior cu pereţi din
buşteni de lemn moale care se văd şi astăzi.
Primul întreprinzător care a înfiinţat băile a fost contele Tolvai Gabor, care după
mai multe decenii de stăpânire a domeniului, prin anii 1870 - 1880 1-a cedat în urmaşului
său Contele Vay Gabor, care a fost cămăraşul imperial al Austro-Ungariei şi şi-a schimbat
1 Informator- Vereş

luliana - Antoneasa ( 1880-1967) a deservit băile în calitate de femeie de serviciu până în anul
1932. Legenda băi lor a cunoscut-o din copilărie, de la proprietarii băi lor, cu care a locuit.
2 Informator: - Piuian luliana - Lisca Popencii (1879-1966) povestea că bunicul său era "nemeş" (nobil),
frecventând împreună băile, unde se aduna multlllume pentru ~tament.

SATU MARE.

SŢUDII ŞI COMUNICĂRI,

XV-XVI, 1998-1999.
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numele din Talvay, ceea ce înseamnă in limba maghiară hoţ sau răufăcător, a luat din
numele de familie numai sufixul Vayl.Tot el a devenit şi stăpânul domeniului Evei Darvay,
prin grad de rudenie cu aceasta, al cărei nume de familie se termină tot cu sufixul Vay.
Noul stăpân a luat multe măsuri in problema organizării celor două staţiuni
balneare care concurau cu Băile Contelui Szenti Vany Iuliu de la Bixad.
Spaţiile hoteriele au fost înzestrate tot atât de bine ca şi cele din marile staţiuni
balneare din zona sudică a Ardealului4 •
Fiecare dintre aceste spaţii hoteliere au avut baze de tratament la un inalt nivel
terapeutic din acea vreme. Apa sulfuroasă era şi este recomandată dastorită proprietăţilor
terapeutice, de tămăduire a bolilor (afecţiunilor) reumatice. Documentele vechi le apreciază
mai mult prin pitorescul peisaj al aşezării lor şi prin clima blândă de aici şi mai puţin pentru
apele miraculoase unde veneau bolnavi din toată ţara. în multe cazuri bolnavii veneau in
stare locomotorie defectuoasă însă prin efectul acestui tratament mergeau acasă fliră baston
şi tămăduiţi 5 •

Perioada cea mai înfloritoare a Băilor a început pe la jumătatea sec.al XIX-lea şi a
durat până prin anul 1920,pe când stăpânul intregului domeniu era Contele Vay. Despre
acest nobil, bătrânii vămeni -din anii 1940 - 1945 îşi mai aminteau şi aveau cuvinte de
laudă6 • El a donat multe bunuri, grădini şi terenuri extravilane, celor două biserici din
Vama, celei greco-catolice şi reformate, deşi el era de religie catolică7 • După incheierea
războiului, in 1921, s-a retras la reşedinţa lui din Austria, iar domeniul său a devenit
Rezervă de Stat, apoi distribuit ţăranilor prin reforma agrară. Băile Puturoasa au revenit
prin împrejurări necurate proprietarilor mai jos amintiţi: dr. Barbu! Ioan, Treigher Adalbert
şi pr. Dragoş Aurel.
Considerăm necesar să descriem felul cum erau cunoscute Băile în documentele
vremii. Până pe la sîarşitul sec.al XIX- lea, proprietarul era acela care purta toată grija
administrării lor, prin oamenii săi. Tot el se ocupa însă şi de asigurarea şi controlul medical
curativ al acestora.
În anul1907 apare Legea Băilor, care de altfel era aprobată încă din anul1892, şi
pe care o menţionăm mai jos: "A MAGY AR BIRODALOM AsvĂNYVIZEI ES
FORD6HELYEI"; "STABILIT DE COMISIA SFINTEI COROANE A UNGARIEI
PENTRU LOCURILE BALNEO CLIMATERICE"; dr. Popp şi dr. Hank6 Vilmaş;
Budapest 1907. (tradus)
Redăm mai jos pasajul în care sunt descrise Băile Puturoasa:
"BĂILE PUTUROASA"
"Se găsesc in apropierea celui mai inalt crater de vulcan din zona Oaşului, care are
înălţimea 1000 m cu numele Mica (Hedişa).

3
Documente- Într-o colecţie de ziare (proprietate pesonală) "Vasâmapi Ujsăg" din anull863, se vorbeşte despre
schimbarea numelui Tolvay în Vay.
4
Informator - Dobrican Vasile ( 1891 - 1986), era un gospodar înstărit şi avea şi el proprietăţi în hotar cu contele
Vai. Din spusele acestuia reiese că acesta frecventa des băile din vecinătatea proprietăţii sale.
s Informator - Contra Ioan Ciuntu (n. 1920) era paznic de vânătoare şi cunoştea mai multe cazuri de însănătoşire a
bolnavilor veni~ aici.
~Informatori: - Bătrânii satului, până în anii 1940 îşi mai aminteau de contele Vay, despre care aveau cuvinte de
laudă, spunând că era un om bun şi corect şi că a ajutat mult comuna Vama. El avea reşedinţa şi în Vama.
' Informator - Pintea Ana - Moreanca ( 1891 - 1984), sora unui preot care cunoştea istoria provenienţei averilor

bisericeşti.
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Aşezarea Băilor balneare este într-un loc pitoresc de o mare frumuseţe. Apele
au un bogat conţinut de sulf, clor şi iod, cu mari proprietăţi de vindecare a bolilor
reumatice şi alte maladii externe ale bolnavilor."
Aşa cum am arătat şi în pasajul de mai sus, Contele Vay după primul război
Mondial ( 1921) s-a retras la reşedinţa sa din Viena şi a lăsat Băile în seama
administratorului său Treigher Adalbert şi a mecanicului Szaszkou Iosif. Prin grija acestora
Băile au funcţionat timp de 5 ani. În paralel s-a desfăşurat şi activitatea forestieră care era
contractată cu aceleaşi firme ca şi înaintea anului 1918. Afirmaţia se dovedeşte prin
conţinutul actului pe care-I copiem mai jos, din care rezultă că în anul 1925 Băile şi-au
primit alţi stăpâni. Dar şi activitatea forestieră din acele locuri s-a redus foarte mult pentru o
perioadă de timp.
băilor

COPIE DUPĂ:

Cooperativei

şi

PROCES VERBAL
Încheiat azi 31 mai 1925 în urma ordinului dat de Casa Centrală a
împroprietărirea sătenilor nr. 90054/1925.

În urma contractului de vânzare ce a avut loc între grof Vay Gabor şi Treger
Albert, obiectul de vânzare a constituit exploatarea lemnelor din "Bikkerdo" din Vama şi
contractele între grof Vay Gabor cu toate drepturile care se referă la cumpărarea liniei
ferate înguste cu caracter industrial, cu toate anexele ei, pe o parte, iar pe de altă parte ceea
aparţine ex grofVay.
În urma acestui contract la Vama s-au găsit următoarele:
1. bucăţi libere, 1 clădire din lemn formată dintr-o singură cameră cu acoperiş cilindric,
cu plafon, cu geamuri duble, cu şpalete în afară de două camere şi o bucătărie, unde
unele geamuri sunt fără şpalete. Acoperişul este în stare necorespunzătoare, duşumelele
putrezite, în general în stare slabă, grinzile şi podelele sunt bune, în fiecare cameră sunt
sobe de fier (5 buc.) ............................................................................... .
2. Grajd pentru 20 de buc. vite, în stare bună, cu acoperiş de şindrilă.
3. Şura în stare slabă.
4. Atelierul de fierărie are o cameră, o bucătărie, un atelier închis cu perete, cu acoperiş
de şindrilă în stare slabă.
·
5. Clădirea şoferului formată din 2 camere, două bucătării, 2 camere cu acoperiş de
şindrilă în stare slabă, cu geamuri necorespunzătoare. Toată clădirea se găseşte în stare
slabă, are 2 sobe de fier şi una din cahle.
6. La clădirea principală a fost adăugată şi o pivniţă în stare slabă şi o îantână.
7. Un cuptor de bucătărie.
8. Atelierul de fierărie este înzestrat cu toate uneltele necesare.
9. Au existat 20 de vagoane care au fost cumpărate de la firma Kronberger.
1O. Mai sunt 12 vagoane în stare necorespunzătoare, dintre care 1O buc. Lipsite de unele
părţi.

11. Sunt 250 buc. a 7 m lungime şi 125 buc. cu 9 m lungime linii ferate

(şine) de la frrma
R.T. Kronberger şi 26 buc. linii curbate folosit, 20 buc. linii ferate care sunt folosite de
exploatarea lemnului "Bakkerdo" din Vama, cumpărate de frrma F.T. Kronberger, un
vagon ladă.
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12. Sunt 5 buc. vagoane cu unelte din fier pentru exploatarea lemnului din "Bukkerdo", 14
buc. vagoane pentru exploatarea lemnului pt. R.T.
13. Cele 1Ovagoane care conţin piese de vagoane sunt în proprietatea Bukkerdo.
14. 2 vagoane personale, dintre care unul este în stare folosită.
15. Pe linia Bixad - Vama există 2 linii incomplete, lungimea este de 150m.
16. Bukkerdo dispune de un vagon închis, 1 vag. cu axe de fier, 1 vag. cu axe de lemn, o
căruţă trasă de 2 cai.
17. Exp1otarea lemnului R.T. avea 5 buc. cai şi un vizitiu.
18. Exploatarea din "Kukk" dispune de diferite materiale de trăsură pentru cai.
19. Exploatarea R.T. are deosebite materiale pentru trăsura de cai.
încheiat în anul 1925 luna mai ziua 31 orele 20.
Semnatarii,
Treger Albert
Barbut Ianoş
Mandy lştvan ca martor.
În continuare s-a tecut în evidenţa în anul 1925 luna iulie, ziua 1, la Băile
Puturoase (H()DOSĂRI F0RD6).
Exploatarea R.T. din Vama constată că linia îngustă este în stare neglijabilă,
traversele pe care sunt prinse liniile sunt putrezite, distanţa între lemne nu este nivelată şi
din cauza aceasta ploile provoacă stricăciuni. Podurile sunt slabe, dar linia totuşi este
folosită. S-au constatat că la halta Boroşteni este un tub de cea 50 m cu două schimbătoare
iar între linia Vama-Negreşti există o încrucişare unde este o casă cu o di:neră şi bucătărie,
în stare de folosinţă.
S-a constatat că la ocolirea din locul Boroşteni există o haltă cu 2 camere şi
bucătărieşi tot sub acelaşi acoperiş este un grajd la care 2 pereţi îi lipsesc, precum şi
duşumeaua.

S-a constatat că între clădirea şefului staţiei Vama şi haltă, există o linie de telefon,
iar de la haltă Ia Puturoasa stâlpii de lemn încă mai sunt, însă sânnele de pe stâlpi sunt
demolate.
S-a constatat că în hotarul Puturoasa propriu-zis, pe malul Tainei, linia îngustă are
2 branşamente: una serveşte Băile Puturoasa, iar cealaltă este aşa -numita "Felsorakodoto"
(Primul rocodău) 8 , care se găseşte la 3-4 km. distanţă. Linia care serveşte Puturoasa se
termină la capătul Băi lor, de aici linia este ridicată pe o distanţă de 2 km.
Staţia din Puturoasa, care a fost construită la nivelul timpului, din cauza neglijenţei
fmnei a devenit nefolosită şi numai cu o reparaţie capitală poate fi folosită din nou.
S-a constatat că lângă clădirea staţiei este un grajd pentru 24 de cai, care din cauza
neglijenţei s-a dărâmat, iar materialele au fost valorificate de către firmă a devenit
nefolosită şi numai cu o reparaţie capitală poate fi folosită (Planşa V).
S-a constatat că lângă clădirea staţiei este un grajd pentru 24 de cai care din cauza
neglijenţei s-a dărâmat, iar materialele au fost valorificate de către firmă.
Pe teritoriul băilor este şi o locuinţă pentru pădurar, cu o fundaţie din piatră, cu
acoperiş de şindrilă, -care este în stare bună. Are 3 camere, bucătărie şi o altă cameră.
Clădirea în partea de nord-vest are un coridor cu stâlpi care a fost turnat din ciment . Lângă
clădire mai este o casă în stare neglijată, în care locuieşte paznicul. De la aceasta mai sus
Primul "Rocodau" înseamnă primul loc de descărcare a buştenilor avale, loc accesibil pentru transportul cu
animalele de la parchetul pus în exploatare.

K
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este o locuinţă pentru hotarnic, care are o cameră cu antreu şi cuptor. în faţa locuinţei a fost
un grajd pentru 30 de cai, dar din neglijenţă 2/3 din clădire s-a demolat şi materialele au
fost valorificate de către firmă.
Clădirea principală a Băii este cu fundaţie de cărămidă, cu stâlpi de susţinere, cu
coridor, şi cu acoperiş din şindrilă. Clădirea este potrivită pentru primirea oaspeţilor.
Grinzile sunt în stare bună peste tot; a fost podit cu scândură de brad, care s-a distrus în
timp. Sunt în ea 12 camere pentru oaspeţi, cu geamuri simple şi cu şpalete. Uşile, geamurile
sunt în stare de folosinţă. Tot în această clădire mai sunt opt camere de baie cu geamuri, cu
uşi cu fondul cimentat, care însă în mai multe locuri sunt distruse.
Vis-a-vis de această clădire se găseşte clădirea restaurantului, cu fundaţie de
cărămizi, şi cu acoperişul renovat de către chiriaşi. Are patru camere, o bucătărie şi încă
două camere.
În partea de răsărit a clădirii se găseşte un coridor care cândva a fost duşumat cu
scânduri dar momentan distrus .
Lângă această clădire este o pivniţă cu acoperişul şindrilit şi cu o uşă care este în
stare de folosinţă.
Clădirea veche a băilor înainte cu câţiva ani s-a dărâmat din cauza umidităţii şi
acuma au rămas numai ruinele.
Pe malul pârâului "Csorgo" se găseşte un grajd pentru patru vite, cu acoperiş
şindrilit. În ambele părţi a malului pârâului Csorgo se găsesc două fântâni medicale cu
dimensiuni mari, sub acoperiş şindrilit. Pe una dintre îantâni se găseşte un escavator de
pompare a apei pe o lungime de 20 m. Deasupra aceastei fântâni este o casă veche cu
fundaţie de piatră, cu acoperiş şindrilit (a doua îantână).
În partea de apus este o clădire cu coridor în care sunt trei camere cu geamuri mici
şi uşi cu stare potrivită. Sub acoperişul acesteia sunt trei caniere de baie cu cele necesare, cu
uşi simple şi geamuri mici. Toate camerele de locuit pentru musafiri sunt duşurnate cu
scânduri iar camarele de baie toate sunt turnate.
Spre răsărit de acestea se mai găseşte o clădire de lemn, cu acoperiş şindrilit. În
faţa restaurantului este o clădire (bucătărie) formată dintr-un antreu şi bucătăria propriuzisă.

De la clădirea Băilor peste "Lanţos ret,"sus pe panta dealului se găseşte o casă
pentru cazan (nr. 8) înzestrat complet, care asigură curentul pentru întreaga
staţiune. De la clădire, în partea stângă şi dreaptă, la o distanţă de 112 km, este o linie
forestieră cu cinci bucăţi vagoane lemn de foc. De la o distanţă de 200 m este o linie pe care
sunt două vagoane duble tot cu lemne de foc.
Pe lângă staţia din Băile Puturoasa sunt 45 buc. linii ferate (şine) cu o lungime de
5-7 m.
Procesul verbal s-a încheiat la 1 iunie, orele 14,00.
Semnatarii,
Treger Albert
Barbu! Ianoş
Odată cu venirea noilor stăpâni Treiger Albert şi Barbu! Ianoş a urmat o perioadă
de înviorare a activităţii băilor, care funcţionau încă după vechile legi ungureşti. Proprietarii
menţionaţi mai sus au luat măsuri de a întreţine mai bine clădirile şi de a organiza o
administrare mai bună a întregului inventar. Aceştia, printr-o mai bună popularizare şi
reclamă, au reuşit să-şi asigure mai mulţi clienţi. Au început să vină mulţi suferinzi, dar şi
mulţi turişti curioşi să cunoască încântătoarele locuri, unde, măcar pentru scurt timp, îşi
găseau odihna şi liniştea necesară. Unii pictori veniţi în staţiune îşi găseau teme de

destinată
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De asemenea, din staţiune turiştii organizau excursii în întreaga zonă, apreciind
fauna întâlnite în pădurile seculare de pe toate culmile dealurilor din zonă.
După Marea Unire de la 1918, balneologii au făcut propuneri Parlamentului ca să
voteze o Lege cu privire la acest domeniu economic şi de activitate balneară. Aşa s-a ajuns
la Legea din 1926, lege care cuprinde 101 articole iar Regulamentul de organizare conţine
8 cap. şi 126 articole . Prin aplicarea acestei Legi la Băile Puturoasa a fost trimis medicul
Kohler Ioan din comuna Baia Sprie, care a funcţionat aici în întreaga perioadă interbelică.
După odiosul Dictat de la Viena ungurii nu vedeau cu ochi buni proprietarii
acestor edificii sociale şi i-au copleşit cu multitudinea impozitelor. Una dinre tentativele de
aplanare a acestor greutăţi s-a concretizat în cererea adresată Ministrului Comerţului Regal
maghiar din Budapesta, al cărei conţinut îl redăm mai jos:
flora

şi

CERERE CĂTRE MINISTRUL COMERŢULUI REGAL DIN BUDAPESTA (traducere)
Noii proprietari ai liniei înguste de cale ferată dintre Vama şi Puturoasa, ca Pataky
Margit, Barbu Ianosne, dr. Barbu! Giinter Mihaly, Dragoş Aurel şi soţia, cerem ca să
binevoiţi a ne aproba ridicarea liniilor de cale ferată, care constituie proprietatea noastră.
Cererea noastră este bazată pe următoarele:
1. Băile sunt primitive, au numai 28 de camere de oaspeţi, pe lângă aceasta
cantitatea de apă a izvorului este puţină, cu această cantitate de apă zilnic se fac
aproximativ numai 40-50 de băi, care pot fi efectuate. Oaspeţii Băilor Puturoasa sunt
oameni săraci şi simpli. Sezonul de băi este de numai 2 luni şi jumătate, astfel o investiţie
mai mare nu poate fi efectuată, întrucât băile sunt atât de mici încât nu ar acoperi niciodată
cheltuielile de întreţinere.
2. Dealungul liniei de cale ferată care deserveşte Băile, copiii scot afară cuiele şi
şuruburile, din cauza aceasta s-ar întâmpla cu uşurinţă accidente grave.
3. În cursul anului 1940 lângă Băile Puturoasa armata română a ridicat liniile de
cale ferată în lungime de 2 km şi a transportat-o.
4. Inundaţiile au distrus podul şi drumul în aşa fel că repararea lor ne-ar costa o
sumă enormă. De exemplu numai în construirea acelor două poduri mai lungi ne-ar costa
10000 pengo.
5. Lungimea căii ferate înguste este de 9 lan şi deserveşte inclusiv transportarea
oaspeţilor, însă repararea acesteia ne-ar costa o sumă mare.
6. De la gara din Vama vagoanele sunt trase de cai, astfel călătoria până la Băi
durează 2 112 ore, care pentru cei bolnavi sunt foarte obositoare.
Ne-am hotărât să vindem linia, iar din suma primită în locul liniei înguste vom
construi un drum pietruit, pe care vor face circula autobuse, care v-a face drumul în timp de
20 minute.
Ne luăm angajamentul că lucrările vor fi gata până la începerea sezonului de băi.
4 martie 1941.
Str. Rakoczi 24
Semnatarii: Dragoş Aurel şi soţia
Cererea propretarilor menţionaţi mai sus nu a fost aprobată, totuşi linia ferată
forestieră care deservea Băile a fost demolată de către armata maghiară şi transportată în
Ungaria, transformată în fier vechi. Proprietarii nu au fost despăgubiţi 9 •

~
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Considerăm

proprietarii
desfăşurării

de bine să copiem un alt document autentic întocmit de către
din perioada celui de-al doilea război Mondial oglindind în fapte fluxul
activităţii acestora în acea perioadă.
COPIE
FOAIA DE STATISTICĂ

Băilor

privind băile şi alte staţiuni balneo-climaterice pentru anul 1943.
1. Numele proprietarului de băi şi al staţiunii balneo-climaterice: dr. Barbul G.
Mihaly 1/3, Barbul lanosne, Pataky Margit 1/lDragoş Aurel şi so\ia.
2. Numele comunei în hotarul căreia se găseşte staţiunea Vama.
3. Denumirea precisă a băii şi a staţi unii balneo-climaterice, şi caracterizarea lor:

" a" .

4. Cum sunt ele îngrijite de către proprietar sau de către chiriaş?

5.
6.

7.

8.
9.

Calitatea apri băii şi clasificarea ei
apă sulfurică
"A".apă de iod şi brom
Cine a analizat apa băii pentru ultima dată şi când ?
"A" şi în anul 1930 la Satu Mare.Apa băii se foloseşte inclusiv pentru baie ?
-Numai pentru baie. Când începe sezonul de baie şi când se termină ?
din iunie şi până la sfârşitul lunii august.
Vizita băii şi staţiunii în condiţii normale.

Adulţi
copii sub 15 ani Total Total general
Defulcare__________________________________________________

Oaspeţi

bărbaţi

fem. tot.

60

60 120

băieţi

fete

bărbaţi

-60

fem.
60

total
120

activi
ÎNCHEIAT la 8 aprilie 1943.
Barbul Ianosne, Pataky Margit
Proprietarii principali

II.Băile Puturoasa in anii democraţiei
'Cei patru ani de dominaţie maghiară s-au stins ca o nălucă. Sîaşitul războiului se
apropia. Zona Băilor era împânzită cu armata maghiară şi germană, care încercau să opună
rezistenţă aliaţilor. În retragere aceştia au luat cu ei animale şi unele bunuri din interiorul
cabanelo_r. Apoi au apărut primele trupe româneşti şi ruseşti. Aceştia din urmă nu au
staţionat mult în acele locuri, dar prin atitudinea lor, ruşii au dat dovadă de neglijenţe şi
distrugeri. Datorită acestui fapt, după retragerea lor, Băile au fost devastate şi distruse până
la sol, adică toate clădirile găsite aici. Tot ceea ce s-a putut folosit la ceva, inclusiv zidăria,
a fost furatăde către populaţia din Racşa, care transportau materialele furate prin locuri
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ferite, - traseul numit "Gubălungă" -, dar şi vămenii au contribuit la acele furturişi
devastări

10

•

La încurajarea şi înlesnirea devastărilor şi ale distrugerilor din cadrul Băilor au
contribuit în mare măsură doi cetăţeni din comuna Vama. Lobonţ Gheorghe Vaşcău, care
încă din perioada interbelică era angajat paznic în staţiunea Băi şi care locuia acolo de mai
mulţi ani. Acesta era un beţiv şi uşor coruptibil. El a dat posibilitatea unor răufăcători ca să
demoleze şi să fure ce le vinea la îndemână. Acesta nu opunea nici o rezistenţă, ba chiar îi
încuraja pe aceştia ca să prădeze bunurile staţiunii. Până la urmă chiar şi casa în care a
locuit dânsul în parte a fost demolată, lăsându-1 lui, ca paznic, numai o singură cameră de
locuit. Al doilea vămean a fost Fănăţean Stefan ( 1920- 1974) din Vam, care a înarmat şi
asigurat cu muniţie de război abandonată de armată pe teritoriul comunei Vama, s-a numit
singur pădurar şi s-a declarat că ar fi autorizat să facă ceea ce el vede de bine în zonele
împădurite unde se găseau şi Băile Puturoase. El se considera responsabil cu apărarea
băilor.

Acesta a contribuit şi el foarte mult la distrugerea construcţiilor, împreună cu
primul, în numele democraţiei, considerând legală împărţirea acelor bunuri care odinioară
aparţineau "burjuilor" (bogaţilor) care trebuiau distruşi. Fănăţean St. a fost instruit în
URSS şi a făcut parte din Regimentul Tudor Vladimirescu, unde a fost îndocrtinat cu idei
comuniste.
Merită să mai menţionăm faptul că sub masca pădurar, acesta a acţionat până în
anul 1947, când după ce a adus mari prejudicii Ocolului silvic Negreşti, a fost descoperită
adevărata-i identitate 11 •
Din cele de mai sus se poate constata haosul care s-a format imediat după război,
când cea. 30% din populaţia Vămii, deţinea arme şi miuniţie de război.
Prin asemenea stări de haos şi tensiune au trecut şi Băile Puturoasa care au fost
complet distruse.
în anul 1956, prin măsuri luate de către Comitetul Raional de partid Negreşti (prim
secretarul Ioan Bozga), s-a început reconstruirea, măcar în parte, a băilor. Acţiunea a
început primăvara şi a fost mobilizată întreaga populaţie a raionului Oaş în acest sens.
La început au fost mobilizaţi toţi deţinătorii de atelaje care au efectuat trei zile de
"robotă", pentru transport de balast la repararea drumului, în lungime de 9 km.
în paralel cu această muncă s-a transportat şi material lemnos (stejar) din pădurea
Săscura, care a fost folosit pentru construirea celor două poduri de pe râul Tama Mică.
Executarea acestora s-a făcut tot prin robotă timp de mai multe zile de către meşterii
dulgheri, mai ales cei din Vama, printre care-i amintim pe:Mureşan Teodor a Ciceoaii
(1902 - 1981), Fabian Gheorghe a Lişchi (1907 - 1979), Mureşan Mihai (1908 - 1964),
Cicio Gheorghe( n. 1928), etc.
Tot în acea primăvară s-a început şi construcţia unei cabane de lemn, cu 10 camere
încăpătoare în care se puteau caza 60 persoane într-o serie. La această construcţie s-a mai
adăugat o bucătărie, sală de mese şi late dependinţe. Mai la vale s-a construit sala băilor cu
1O camere şi 20 de vane pentru băi, precum şi sala maşinilor de încălzire şi pompare a apei.
Toamna, pe la slarşitul lunii septembrie, s-au executat zugrăveli şi vopsitul
tâmplăriei, pentru care au fost solicitate cadrele didactice din Vama, împreună cu personalul
de serviciu, care au lucrat timp de o săptămână la defmitivarea acestor lucrări.

10

Infonnator:Dobrican Vasile.
Informator: Dumitru Pop ( 1905- 1997), a fost notar in Vama, in perioada interbelică şi după război până in
anull947.
11
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în primăvara anului următor (1957) Băile au fost puse în funcţiune de către
administratorul Comitetului Raional de partid Negreşti, Trasler Tiberiu, care le- a
administrat timp de un an de zile. Apoi Băile au fost date în administrarea Cooperativei
agricole colective din Vama, care fusese înfiinţată cu un an în urmă (1956). Administratorul
acestora a fost numit Kepler Herman (Herşu) de etnie evreu.
Băile au fost administrate de acesta până în anul 1966, după care au fost preluate
de către Oficiul Judeţean de Turism Satu Mare, prin delegatul şi administratorul Bud
Gheorghe din Negreşti. Acesta, prin anul 1947, a adus un prejudiciu unităţii şi a fost
înlocuit cu Piţu Gheorghe din Bixad. Ultimul menţionat, în întreaga perioadă de
administrare a acestora nu a făcut nici un fel de reparaţii construcţiilor, astfel încât acestea
au ajuns într-un avansat stadiu de degradare. Ele au fost preluate de către Contra Gheorghe
(Gyorgyika), care după 2 ani a adus şi el prejudicii unităţii şi a fost schimbat.
Găsindu-se în stare deplorabilă, nimeni nu a mai dorit să le ia în administrare şi să
le întreţină, astfel că în anii 1988-1989 au rămas fără stăpân şi a avut aceiaşi soartă ca şi
cabanele din perioada de după război. După revoluţie, din 1989, s-au improvizat câteva
încăperi din placaj şi cherestea, care asigură cazarea câtorva persoane care doresc să mai
facă băi, dar s-a ajuns iar la metode primitive de încălzire a apei şi de efectuare a băilor de
către cei bolnavi şi cazaţi aici. Proprietarul acestei "staţiuni" este actualmente Dobrica
Vasile.
Acesta a fost şi este istoria staţiunii Băilor Puturoasa şi considerăm că datele
cuprinse în prezenta monografie constituie cadrul unor alte cercetări viitoare, în vederea
întreprinderii unor măsuri de reconstrucţie a lor pentru a deveni din nou ceea ce au fost
acete băi timp de aproapre două secole.

Notarea planşelor
Figura 1.

Locuinţa

fierarului (mecanicului) care se ocupă cu buna funcţionare a
ale tuturor instalaţiilor, precum şi sursa de la care primea curent
electric, (locomobil cu aburi).
Casa şoferului care era formată din patru camare şi două bucătării.
Acestuia i se dădea voie ca două camere şi o bucătărie să le închirieze
pentru musafiri.
Prima clădire din zona băilor, la capătul din partea dreaptă a clădirii se
băilor şi

Figura II.

Figura III.
gă-

seşte şi

un beci mare pentru păstratul băuturilor dar şi a unor alimente.
gării Puturoasa.
FiguraV.Locuinţa pădurarilor (patru camere şi o bucătărie).
Figura VI.
Clădirea principală (aici se găsea şi servicul pentru primirea oaspeţilor).
Figura VII.
Clădirea restaurant (în stânga) şi beciul, împreună cu camerele
de baie ( în centru).
Figura VIII.
Camere de cazare.
Figua IX.
Cele trei familii care au devenit proprietarii băilor: Treigher Albert,
Barbu! Ioan şi pr.Aurel Dragoş.
Figura X.
Vagonul tras de doi cai, ransportând musafirii de la gara Vama
în staţiune.

Figura IV.

Depou!
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Figura XI.

Gheorghe Haiduc
În anull937 existau două vagoane pentru călători (Vama- Băile
Puturoasa).
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Courte monographie des Bains Puturoasa du teritoire de la commune Vama,
des le debut jusqu'a nos jours
(Resume)
Courte monraphie des Bains Puturoasa depuis ses commencements a nos jours
1998.
On ne connait pas une date salon le calendrier de la fondation des Bains
Puturoasa.
On sait seulement que leur activite d' une facon officiellement et organise a
commence au debut du XVJI!-ieme siecle.
Se proprietaier des Bains etait le comte VAY On sait puis qu 'a la mointe du XIX-e
siecle ont ete cede a sonfils avec le nom de VAY GABOR, le chambrier de L 'Empire de
L 'Autriche et de /' Hongrie gui les a de te nu avec tout sons do mai ne jusque dans l'annee
1925. Dans cette annee les Bains ont ete livres a Treiger Albert et Mihai Barbu les a livres
a son jils Ioan Barbu.
Ceux-ci les ont detenujusgu 'en 1944 afin de la Guerre quand ils ont etedevastes
et detruits par la population de la region.
Ils ont ete reconnu officie/lment comme station Balneo- climaterique en 1892. La
/oi aparu au Monitorul Official (Journal official) hongrois on 1907.
En 1926 a paru .la /oi Balneo- Climatique nr. 205 de 14 septembre par lequel se
sont reconnus toutes les station Baleaire d 'Ardeal .
En 1937 ils ont ete reconnus et refemes aux Coorporations Balneoclimateric.
La peri ode plus jlorissante des Ba ins ete entre 1850-1940.
Apres la guerre se sont reconstruits partiellement et ils factionnent et au presente,
mais officiellement ils ne figurent pas dans les evidences de tourisme.

•

fig.l
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Orgile

oraşului

Satu Mare
Enyedi Ştefan

Orga, intrument muzical important şi complex de timpuriu şi-a cucerit o mare
popularitate , fiind prezent în arenele circurilor antice şi Ia fabuloasele parade militare.
De-a lungul mileniilor orga a cunoscut o mare dezvoltare. Unii autori susţin că
prima orgă cunoscută în istorie sub denumirea de "orgă hidraulică" a fost construită în anul
170 î.e.n lui Cristos de către Ktesibios (vezi fig.l ). Numele de "orgă hidraulică" l-a primit
deoarece, comprimarea aerului a fost realizată de apa dintr-un rezervor, în care s-a
răsturnat un vas sub formă de clopot, având două canale, unul pe care intră aerul din
pompă, al doilea face legătura între rezervor şi tuburile orgii.
În zona noastră ajunge în secolul III, descoperirile arheologice de la Aquincum
(Budapesta) din Câmpia Panonică au scos la iveală rămăşiţele unei orgi cu inscripţia
"dăruită" în anul 228 după Cristos. Biserica din Occident a introdus repede orga în liturgie.
Sfăntul Augustin (354-430) în exegeza Psalmlui 56 scrie "Organum dicitur quod grande
est,et inffatur follibus" adică "Orgă i se zice, ce este mare şi se alimentează cu foaie".
Despre papa Vitalianus (657-672) abatele Bullee scrie că a pretins ca, la liturgiile festive să
se folosească orga ("metallo Organa"). În seclul IX se construieşte o orgă în Catedrala din
Aachen.
La sfărşitul mileniului 1 d.Chr. orgile sunt prezente în mai multe catedrale ale
Europei. În oraşul nostru prima atestare documentară despre orgi o găsim din 1535, când
călugării franciscani I-au ales pe Kărpăti Bălint Dombai Mikl6s ajutorul lui şi Budai Jănos
organist. Odată cu reformarea oraşului, când catolicii au fost izgoniţi din ora în 1556 s-a
distrus mănăstirea călugărilor, şi cu ele şi orga.
Nu avem date despre orgi din oraşul nostru numai începând cu secolul XIX. Până
Ia această dată orga suferă mari transformări. De la dimensiunile mai mici care permitea
mutarea instrumentului dintr-un loc în altul (fig.2) şi "claviatură" rudimentară orga s-a
transformat într-un instrument gigant, complex cu mai multe claviaturi (manuale-clapele
fiind acţionate cu mâna) şi pedalier (clapele- sunt acţionate cu piciorul).
Din lipsa unei literaturi de specialitate bine dezvoltată în limba română consider că
e foarte utilă o descriere sumară a instrumentului. Orga se compune din mai multe părţi
(subpărţi) astfel:
1. Tuburile
2. Cutia de suflu
3. Suflanţa (Compresor)
4. Mecanismul de comandă
5. Consola
6. Dulapul orgii

Tuburile (fig.3) sunt organele care generează sunetul şi funcţionează după
principiul instrumenetelor muzicale de suflat. Pot fi confecţionate: din aliaje metalice (de
obicei plumb şi cositor), din lemn, din motive economice a apărut şi tabla zincată şi mai
nou chiar şi din sticlă.
După forma lor tuburile metalice pot avea forme cilindrice s-au tron conice, sau
conice inversate. Cele din lemn au totdeauna formă de paralelipiped dreptunghic cu baza
cea mai mică în jos dar în literatură i se spune prismatic. Buzele tubului (nişă orizontală
SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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prin care e asigurat accesul aerului în tub) pot fi largi, mijlocii şi mici. Din aceste cauze
timbru) sunetului generat de tub este diferit. Datorită faptului că majoritatea denumirilor
sunt de origine latină şi între artiştii instrumentişti din Romnia te cunoscută această
terminologie mă voi rezuma să descriu succint fiecare familie de tuburi.
De obicei tuburile de aceeaşi formă sunt aşezate într-un rând. Dimensiunile lor
variază în funcţie de gravitatea sau acuitatea sunetului generat. Ca punct de referinţă se ia
nota Do - prima de pe claviaturăşi înălţimea tubului este dat în picioare. ( 1. Picior =
0.30480 m)
a) Familia principalelor (Principal 16', principal 8') generează un sunat tare, plin şi clar.
Principal 16' înseamnă tubul cel mai înalt 16 x 0,3 = 4,8 m înălţime. De obicei se
confecţionează din metal. Se utilizează atât la manuale (câte 58 de tuburi), cât şi la pedale
(27 de tuburi). Cele care au 4' lungime sunt numite Octava, iar cele cu 2' sau l' se numesc
Superoctava. Deci cifra picioarelor 32 indică, că avem de a face cu sunete grave, iar 2'
indică cele acute. În această familie intră şi registrele (tuburile unui rând ) denumite
"alicvote". Ele produc un sunet din şirul armonicelor a unui sunet de bază (până la al9-lea
sunet). Exemple de regisre alicvote sunt: Quinta, Mixtuera (are mai multe rânduri paralele
de tuburi până Ia 21 rânduri) Cornet, Acuta, Czimbel.
b) Familia flautelor Funcţionează cu aer la o presiune mai mică, a un timbru catifelat, fin. În
denumirea lor găsim termenul de Flauto (Fiote germ.). Aşa sunt: Flauto tibia 8', Fliite
harmonique 8', Flute d' amour 8', Flautino 2', Piccolo 2', etc.
c) Familia tuburilor acoperite (Gedackt germ.) au diametru) mare, buzele largi sunt intonate
cu tărie diferite, sunet dulce, măgulitor. În denumirea lor găsim termenul de Bourdon.
Câteva registre din această familie: Grand Bourdon 32', Bourdonbass 16', Subbass 16',
Bourdon 8', Quintaton 16', Dolce 4' sau Pileata dolce.
d) Familia Violelor Imită instrumentele cu coardă şi arcuş. Tuburile au diamentrul strâmt şi
funcţionează cu aer la presiune mare, generând sunete ascuţite, pătrunzătoare. Din această
familie fac parte: Viola di gamba 16', Violon bass 16', Violoncello 8'.
e) Familia tuburilor tremulante - Generează un sunet tremulant, vibrant, având 2 tuburi
acordate puţin diferit şi imită tremoloul sunetului uman. Exemple: Unda maris 8' şi Voix
celeste 8'.
OFamilia anciilor (fig.4) sunt intonate puternic de aceea nu prea se pot folosi împreună cu
celelalte registre. Funcţionează cu aer Ia presiune foarte mare, tuburile au diametru mare,
sunetul este generat de o limbă metalică, care are un muştiuc asemănător Clarinet'Jiui sau
Saxofonului şi tu bul are formă conică, cu vârful în jos, pentru a amplifica sunetul generat.
Exemple de registre Posaun 16', Trombone 16', Serpent 32', Tuba 8', Clarineto 8', Trompete
8' etc.
g) Familia registrelor de percutie - imită instrumentele de percuţie Clopote, Xilofon,
Timpan. Exemple: Carillon sau Glockenspiele. Dar în ţinutul nostru nu s-a răspândit.
Cutia de suflu
Termenul l-am găsit în manuscrisul lui Erich Tiirk în "Tipuri de orgă şi funcţionarea lor cu
menţionarea a 3 exemple din Cluj". Aş propune să fie folosită "galeria de admisie"
cunoscută mai bine în limba română având rolul şi principiul de funcţionae identică cu
acelor întâlnite Ia automobilism. Este confecţionat din scânduri îmbinate ermetic având o
"supapă de admisie" Ia picioarul tuburilor. Pe galeria de admisie sunt fixate tuburile
claviaturilor în ordine descrescătoare sau Ia mijloc cele înalte şi la extremităţi cele mai
scunde. Supapa de admisie sau ventilul se deschide numai câd est acţionată clapa de pe
claviatură. Galeria de admisie poate fi comună tuturor registrelor sau diferenţiat pentru
familiile de tuburi şi grupări de tuburi după o claviatură.
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Suflanta (Oganele de suflu)
De obicei pentru obţinerea aerului comprimat în construcţia ogilor s-au utilizat foalele
asemănătoare celora de la atelierele de fierărie. Foalele comprimă aer într-un rezervor de
aer, care pot fi: rezervoare paralelipipedice fig.5 (o ladă mai mare ca bază peste care se
răstoarnă o ladă mai mică cu gura în jos, legate între ele cu piele, lada mică pătrunde în lada
mare în funcţie de cantitatea de aer înmagazinată) şi rezervoare gofrate fig.6 cele două
funduri, cel superior şi inferior este legat cu un mecanism care ajută peretele de piele să se
gofreze sau să formeze cute ce permit apropierea s-au depărtarea fundurilor în funcţie de
cantitatea de aer.
Rezervorul de aer este legat de galeria de admisie prin canalul principal de aer.
Foalele sunt pasive la orgile din oraş datorită faptului că sunt folosite suflante
acţionate cu electromotor.
Mecanismul de comandă
Asigură transmiterea comenzii primită de clapă la supapa de admisie, sau ventilul tubului
de orgă. Se mai foloseşte termenul comun "tractură". După comandă orgile pot fi cu
tractură mecanică (comanda se transmit cu ajutorul unor pârghii şi braţe confecţionate din
şipci de lemn foarte subţiri, de secţiune dreptunghiulară 7x 1,5 mm), cu tractură pneumatică
(clapa este legată de ventil cu un tub de plumb
0,5 mm în care fluidul motor este aerul) şi tractură electromagnetică (clapa este legată
de ventil printr-o conductă electrică, iar ventilul este acţionat electromagnetic)
Consola
Masa este pupitrul de comandă al orgii, întruneşte punctul de plecare al tuturor comenzilor.
Scheletul principal al consolei este dat de modul de aşezare a claviaturilor. Poziţia normală
a organistului este şezând. La îndemâna picioarelor se află claviatura acţionată cu picioarul,
având de obicei 27 de clape cu ambitusulde Ia Do Ia relşi se numeşte pedalier. La orgile
mari tot aici găsim pedala de crescendo (Schweller, germ), roia de crescendo (Walye, germ)
şi pedale de a cupla manualele, s-au pedalierul cu manuale, sau combinaţiile fixe de piano,
mezoforte, forte, tutti, etc.
La îndemâna mâinilor sunt aşezate orizontal şi paralel claviaturile acţionate cu
mâna, având câte 54 sau 58 clape, ambitusal fiind de la Do la fa şi se numeşte "manual". În
oraşul nostru majoritatea orgilor au 2 manuale, 1 e cu 3 manuale şi 1 cu un singur manual.
Deasupra manualelor sau lateral găsim ampalsate butoanele de acţionare a registrelor.
Dulapul orgii
Este dulapul în care sunt montate tuburile, galeria de admisie (cutia de suflu), suflanta şi
alte accesorii. Prospectul sau faţada dulapului de obicei est foarte bogat ornamentată şi
modul de aşezare a tuburilor le conferă o frumuseţe aparte.
Dulapul orgii poate fi comun pentru toate tuburile unei orgi, sau compartimentată
în funcţie de grupurile tuburi lor aferente unui manual, sau pedalier. La orgile mari (ca cea
din catedrala roman-catolică) tuburile manualelorll şi Illsunt amplasate în dulapuri care au
un perete confecţionat din jaluzele cae se deschid şi se închid în funcţie de poziţia pdalei de
crescendo.
Dulpul are rol triplu: asigură acoperirea mecanismelor interioare şi le conferă
siguranţă, oferă condiţii favorabile acustice şi rezonanţă sunetului orgii, faţada dulapului
împodobeşte interiorul bisericii.
La sfârşitul secolului XVIII bsericile oraşului devin neîncăpătoare, fiind şi vechi,
de costrucţie şubredă enoriaşi se hotăresc să constriască biserici noi. Sunt înălţate două
biserici reformate, încăpătoare cu elemente de baroc "Biserica cu lanţuri" din Mintiu şi

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

534

Ştefan

Enyedi

biserica reformată "Nemeti". De asemenea pe locul unde se află acuma Catedrala RomanoCatolică tot în această perioadă s-a înălţat o biserică mai modestă.
Din monografia "biserici cu lanţuri" cunoaştem că în 1814 Galli Gyorgy şi fiul său
Antal construiesc o orgă pentru biserică. Este interesant că această dată apare şi la biserica
"Nemeti" pentru construirea orgii. Păcat că nu am găsit amănunte referitoare la această
problemă. Tot monorafia de mai sus spune că în 1847 şi în 1872 orga a fost reparată de
Blahumka Samuel.
Acest maistru a avut atelier în oraşul nostru. Nu ştim dacă a făcut reparaţie
curentă, sau capitală, sau a extins orga. Am găsit date că în 1852 a construit orgă pentru
biserica reformată din Teci (Ukraina). Şi în istoria bisericii ''Nemeti" este menţionată anul
1840 pentru repararea orgii. În 1855 se construieşte o orgă nouă. Probabilitatea este mare ca
instrumentul să fie executat în manufactura lui Blahunka. Această orgă a fost reparată în
1857. Fiind vorba de orgă cu tractură mecanică, care are fiabilitatea cea mai mare dintre
aceste insrumente presupun că este vorba de extindere. Ar fi interesant cercetarea acestui
maistru constructor de orgi Ia care şi numele îi apare când Blahunka. Precizez că are orgi în
împrejurmi care nu au fost schimbate .
Un alt constructor de orgă din zona noastră a fost Dukâsz Endre. Atelierul lui a
funcţionat în oraşul Carei . inscripţia orgii din Bărdhâza (Bari Ukraina) este: "Keszitette
Dukâsz Endre orgona miivesz 1889 Nagy Kăroly Ban". "Executant de Dukâsz Endre,
maistru de orgă în Carei 1889"(n.a.)
Dar nu numai constructori de orgi au activat în zona noastră. Aici au funcţionat şi
mari muzicieni ai vremilor. Josef Nitsch (1829-1906) a fost organistul episcopului Hărn
Jănos. Aici în oraşul nostru a predat muzică la Institutul Pedagogic. Începând cu anul 1861
a fost capel maistru! Catedralei Franz Liszt a vrut să-I ia ca profesor la academia de Muzică
din Budapesta dar el a rămas fidel oraşului. Fiind adept al "cecilianismului" în 1871
înfiinţează prima asociaţie "SÎanta Cecilia" din Ungaria.
Anton Bucbner- Bănâtj ( 1882-1950) a studiat la Institutul Pedagogic din Szeged,
după care a urmat studiul la Budapesta. între anii (1908-1911) a fost dirijorul Catedralei. în
1911 a obţinut funcţia de capel-maistru la Catedrala arbiepiscopiei din Esztergom.
Francisc Hoffman ( 1872-1948) După studiile de vioară din Viena a perindat mai
multe oraşe ale Imperiului Austro-Ungar. Aici a trăit viaţa cea mai prolifică. A fost "primul
"muzician al oraşului. A susţinut o şcoală particulară de muzică, a dirijat mai multe coruri
bisericeşti şi laice. A compus foarte mult. A fost fondatorul şi primul dirijor al Asociaţiei
Filarmonice a oraşului.
în timpul bogatei sale activităţi au fost oaspeţi ai oraşului George Enescu, Lya
Pop, Rita şi Ştefan Mărcuş, Bela Bart6k, Basilides Maria, Jeanne- Marie Darre şi alţii. În
această perioadă viaţa muzicală sătmăreană a ajuns la nivelul valorilor universale. Păcat că
al doilea război mondial îl goneşte din oraşul nostru.
Sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru aduce mari schimbări în
viaţa muzicală bisericească al oraşului nostru. în Europa bântuie romantismul, care are o
influenţă covârşitoare asupra construcţiei de orgi.în Franţa, îm a doua jumătate a secolului
trecut aristide Cavaile Coli construieşte prima orgă uriaşă cu tractură pneumatică. Uşurinţa
cu care se mânuieşte această orgă a fascinat atât artişti, cât şi constructori de orgă.
Orga cea mai veche a oraşului nostru se găseşte în biserica romano-catolică
"Calvaria". Prima biserică în acest loc ctitorită de episcopul Hărn Jănos. în urma marilor
degradări, a fost refăcută în prima jumătate a secolului nostru după proiectul executat de
Janitzky Paul. Biserica are elemente gotice, construcţia este executată din cărămidă.
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Orga se afla pe galei a de Ia intrarea principală. Numărul de serie "Opus 4 70"
a fost construită în jurul anului 1896. Singura inscripţie o găsim pe manometru
"Gebriider Rieger Jagemdorf Oster" fig. 7. Acest intrument face trecere de la orgile
mecanice la cele pneumatice. Dulapul orgii este aproape cmplet închis. Prospectul faţadei
are 3 câmpuri, cele marginale sunt acoperite cu scânduri pictate, cel din mijloc este alcătuit
din Il tuburi. Câmpurile se temină în ormamente gotice bogat împodobite.
În dulap este instalat rezervorul de aer tip paralelipipedic, pârghiile şi tijele de
comandă ale ventilelor, galeria de admisie, al cărui sistem de supape (ventile) est identică
cu cele ale orgilor pneumatice, şi tuburile. (fig.8)
Consola este din lemn sculptat are două manuale cu 54 clape, ambitusul Do- fa,
deasupra lor sunt butoanele registrelor, între manuale găsim butoanele combinaţiilor fixe
(piano, Mezoforte, Forte, Tutti)butoanele de cuplare a manualelor a pedalierului la
manualul 1 şi la manualul II, aceste comenzi se realizeză pneumatic.
Pedalierul are 27 clape, ambitusul Do-re 1, în dreapta deasupra pedalierului se 3flă
o pedală care la acţionare, cu ajutorul unui mecanism (fig.9 ) cuplează sau decuplează
registrele.
Dispoziţie orgii din biserica "Calvaria" este următoareaa:
Manualul 1
Manualul II
Pedal
Subbass 16'
Gamba8'
Principal 8'
Bourdon 8'
Octavbass 8'
Salicet 16'
Rohrflote 4'
Cello 8'
Violine 4'
Rohflote 8'
Salicional 8'
Fliite 4'
Octave 4'
Mixtur 4 fach (rânduri n.a.)
Dacă construim piramida sau conul sunetelor înscriind la bază registrele cu
tuburile cele mai [nalte şi la vârf tuburile cele mai scurte (la bază sunetele mai garve şi la
vârf cele acute) obţinem următoarea reprezentare grafică:
indică, că

44444

88 88888
16 16
Orgile romantice au unghiul de vârf obtuz. Aceasta puţin depăşeşte 90 grade
dovedind că avem de a face cu o orgă din perioada de trecere. Orga are 612tuburi din care
69 sunt din lemn şi 543 din metal. Fiecare rând de tuburi, cu excepţia Mixtu 4 , are 62 de
tuburi şi deservesc2 registre. Exemplu Principal 8 şi Octave 4. Acest principiu se numeşte
transmisiune. Faţă de orgile vechi aici s-a ~cut economie aproape jumătate din tuburile
unei orgi. A vând în vedere vârsta orgi necesită acuma o reparaţia capitală.
Biserica şi mănăstirea călugăriţelor este tot ctitoria episcopului Ham Jănos zidită
din cărămidă imită stilul romanic. Nu avem cunoştinţă să fi avut şi la altă orgă.
Orga pe care o întâlnim în corul biserici are seria "Opus 928" şi este construită tot de firma
"Fraţii Rieger", dar este scris pe consolă că fabrica funcţiona la Jagemdorf şi Budapesta.
Este o orgă de serie cu un dulap foarte bogat omamentat cu tunuri gotice şi coloane
corintice. Prospectul dulapului datorită coloanelor este împărţit în trei câmpuri toate având
tuburi. Numărul tuburilor este 11-8-11.
Consola nu mai este aşa migălos lucrată, are 2 manuale cu câte 54 clape, ambitusul
Do-fa 3, pedalierul cu 27 de clape, ambitusul Do-rei, deasupra manualelor se află butoanele
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registrelor, copulelor şi combinaţiilor fixe şi mai us găsim şi un şir de butoane mai mici
pentru combinaţie liberă (organistul prepară înainte, care se vor cupla la acţionarea unui
buton principal) În dreapta pedalierului se află loc pentru două pedale. Cea existentă este
pedala Crescendo, iar cealaltă a servit pentru manevrarea jaluzele lor.
Dispoziţia orgii:
Manualul I
Manualul II
Pedal
Hegediiprincipal 8'
Violon 16'
Principal 8'
Subbas 16'
Aeolina 8'
Bourdo 16'
Cello 8'
Vox celestis 8'
Gamba 8'
Csofuvola 8'
Octavbass 8'
Văjtfuvola 8'
Hegedii 4'
Salicional 8'
Fodott 8'
Octava 4'
Fuvola 4'
Mixtura 4' z (4 rânduri n.a.)
Din cele 732 de tuburi, 113 sunt din lemn şi 619 din metal. Partea de jos a
dulapului care acoperă rezervorul paralelipipedic şi tubulatura de la tractura pneumatică
este mai mică decât partea superioară. Partea lipsă este mascat din faţă cu scândură
ornamentată. Diagrama graficului sunetelor este următoarea:
4 4 4 4
888888 88888
16 16 16
Se obesevă că este o orgă romantică majoritatea registrelor sunt de 8'. A fost
reparată după 1990de către Enyedi Francisc şi K6sa Bela.
Tot la începutul secolului a fost construită cea mai mică orgă a oraşului nostru.
Mărimea lui nu depăşeşte dimensiunile mobilei de cameră. A fost fabricat tot de
intreprinderea "Fraţii Rieger" la Budapesta, are numărul de serie, "Opus 1106" şi
considerăm că a fost fabricat în 1905.
Dulapul (fig.lO) din trei părţi are ferestre acoperite cu gratii şi pânză din interior.
În interiorul dulapului găsim 3 rânduri de tuburi 51 din lemn şi 84 din metal galeriile de
adrnisie, rezervorul cutanat, o foală de suflu. Consola a fost lipită de dulap. În anii 80 1-a
întors Enyedi Francisc şi Herman Paul. Nu putem spune că este o operaţie reuşită. Orga este
mută de mai mulţi ani. Consola (fig. li) are un singur manual cu 54 clape (Do-fa), deasupra
manualului sunt butoanele registrelor. Dispoziţia orgii:
Manual
Pedal
Zergekiirt 8'
Subbas 16'
Bourdon 8'
Pedalierul are 27 clape (Do-rei) şi orga mai are 2 copule: Pedal copula şi Octav
copula şi o combinaţie fixă. Orga de la biserica "Sfăntul Iosif se pare că este o orgă de
cameră pentru exersare. Cu o reparaţie capitală se poate din nou pune în funcţiune".
Nu este elucidat de unde şi cum a apărut orga existentă la biserica reformată
''Nemeti". Orga are dulapul asemănător cu cel cu care s-a prezentat Iosif Angster din Pecs
la expoziţia organizată la ~udapesta în 1896 prilejuită cu sărbătorirea Mileniului. Are
numărul de serie 535 (vezi fig. 12), ani de fabricaţie 1906 şi locul unde s-a construit Pecs.
In istoria bisericii apare anul 1905. ca dată de cumpărare a unei orgi noi şi anul
1925 anul cumpărării unei orgi noi cu 2 manuale. La faţa locului întâlnim această orgă cu
un dulap mare, impozant, foarte bogat omamentat (fig.13) care închide tractura pneumatică,
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foarte frumos se văd supapele de la galeria de admisie şi tuburile din plumb (fig.l4), are un
rezervor paralelipipedic alimentat cu 4 foaie legate în parale care sunt puse în mişcare de un
arbore cotit ce are o volantă în exteriorul dulapului şi se poate antrena manual. Tuburile
sunt compartimentate, manualul II se află după jaluzele, iar tuburile pedalei sunt plasate
lateral. Faţada dulapului are 5 câmpuri de tuburi amplasat 7-7-7-7-7, variaţia dimensiunii
tuburi lor dă naştere la forma rococo a dulapului.
Consola cu omamentaţie modestă, are două manuale cu câte 54 de clape, ambitisul
de la Do,la Fa 3, deasupra lor sunt aşezate plăcuţele balansoare pentru comanda registrelor
şi deasupa lor găsim două rănduri de butoane pentru combinaţii libere. Dedesubtul
manualului 1, găsim butoanele de acţionare ale combinaţiilor fixe.
Pedalierul are 27 clape, ambitusul Do-Re 1, deasupra lor avem două pedale una
pentru crescendo, ceaaltă pentru jaluzele.
Orga are 864 de tuburi, din care 219 din lemn. A fost reparată în anii 80 de
Emyedi Francisc şi profesorul Altbert Gyorgy. Ca să funcţioneze perfect ar trebui din nou
reparat.
Dispoyiţia orgii este următoarea:
Manualul 1
Manualul II
Pedal
Hegediiprincipal 8'
Violon 16'
Bourdonl6'
Fltibia 8'
Principal 8'
Subbas 16'
Gamba8'
Bourdon 8'
Octavbass 8'
Aeolon 8'
Cello 8'
F1ute harmon 8'
Vox coelestis 8'
Fugara 8'
Fl.travers 4'
Flauta 4'
Capricomo 4'
Pr. Octav 4'
Piccolo 2'
Mixtur 5x2 2/3'
Piramida sonoră după registre arată astfel:
2
2 2/3
4 4 4 4
888888888888
16 16 16
Deşi are registre de 2' şi 4' se observă că este totuşi o orgă romantică.
Tot în această perioadă este terminată şi biserica franciscanilor cu hramul "Sîantul
Ioan apostolul şi evanghelistul". Construit în stil cvasi romanic, fiind din cărămidă, zugrăvit
de zugravii care au zugrăvit şi Parlamentul din Budapesta, biserica este înzestrată relativ
repede cu orgă.
Firma "Rieger" din Budapesta şi aici construieşe o orgă cu două manuale şi
pedalier complet, având numărul de serie "Opus 1256".
Dulapul orgii (fig. 15) mai modest omamentat decât cel de la biserica călugăriţelor
are totuşi un aspect plăcut. Are 5 câmpuri de tuburi cu câte 7 tuburi fiecare câmp, ce sunt
despărţite de coloane corintene. Partea superioară a dulapului are terminaţia cvasi gotică.
În interiorul dulapului se află trei galerii de admisie manualele 1 şi 2 şi pedal,
tuburile în număr de 558 din care sunt confecţionate din lemn 123 şi din metal435 aşezate
în rânduri pe 3 grupe.
Tractura orgii este pneurnatică, tot în dulap găsim şi rezervorul de aer
paralelipipedic şi foaia pentru alimentat.
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Consola (fig.l6) are 2 manuale cu câte 54 de clape, ambitusul Do-Fa 3 deasupra
lor găsim butoanele de comandă a registrelor, copulelor şi combinaţiilor fixe. Pedalierul are
27 clape, ambitusul Do-Rei, şi mai dispune de o pedală pentru crescendo. Dispoziţia orgii
este:
Manualul II
Pedal
Manualul 1
Subbas 16'
Gamba8'
Principal 8'
Cello 8'
Csofuvola 8'
Bourdon 16'
. Aeolina 8'
Octavbas 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Fodott 8'
Fuvola 4'
Octava 4'
Zugoquinta 2' sz
Piramida sonoră apare astfel:

8'

8'

8'

4'
8'

2'
4'
8'

4'
8'

8'

8'

8'
16' 16'
Este o orgă de factură romantică. A fost reparată în 1995 de Enyedi Francisc şi
subsemnatul. Păcat că în timpul renovării interiorului bisericii nu s-a acoperit suficient
orga. Acuma trebuie curăţat şi acordat. După declaraţia domnului vicar general Amma
Zoltan la sfărşitul acestui an se va acordat şi această orgă de către maistru! clujean· Molnâr
Csaba.
Evlavioşii bisericii "cu lanţuri" nu puteau gândi ceva mai nobil, mai frumos pentru
a sărbători centenarul bisericii decât a construi o orgă nouă, după faima şi măreţia bisericii.
Fraţii Rieger sunt căutaţi şi contractaţi să execute lucrarea. Cu numărul de serie
"Opus 1349" construiesc o adevărată bijuterie.
Dulapul orgii, forma de astăzi a primit după cel de al doilea război mondial . Este
foarte importantă ca mărime şi aspect. Se încadrează în stilul bisericii foarte armonios
imitând barocul. Este compartimentat în trei. Partea dreaptă conţine tuburile manualului
unu şi rezervorul de aert. Partea din mijloc are tuburile manualului doi, jos e un coridor de
trecere. Partea stângă conţine ga1eria de achimisie aşezată pe duşumeaua corului şi tuburile
pedalei. În monografia bisericii dulapul (fig. 17) este prezentat ca şi cum ar fi fost construit
de Glli Gyorgy. Poate o parte pentru că el nu a construit orga de dimensiune aşa de mare.
Consola are 2 munuale (fig.l8) cu câte 56 de clape, ambitusul fiind Do-sol 3
deasupra lor sunt butoanele de comandă a registrelor. Cele trei rânduri de butoane sunt 3
combinaţii libere. Pedalierul are 27 clape şi găsim trei pedale de comandă, deasupra lor, 2
pentru jaluzelele manualelor şi una pentru crescendo.
În afara registrelor, găsim butoane pentru copule şi combinaţii fixe. Faţă de
celelalte orgi Rieger construite în oraşul Satu Mare, în această orgă fiecare registru îşi are
propriul rând de tuburi. Fiecare rând are 56+12 tuburi pentru a putea cupla şi octava tubului
solicitat. Orga dispune de 2137 tuburi, din care sunt din lemn 255, la această orgă apar
anciile în număr de 163 tuburi în 3 registre. Este interesant faptul că dacă trecem de la
manualul 1 la manualul 2, registrul pedalei se schimbă automat la piano.
Dispoziţia orgii este următoarea:
Manualul 1
Principal 8'
Bourdon 16'

Manualul II
Hegedii Principal 8'
Quintatona 16'

Pedal
Contrabass 16'
Violon 16'
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Gamba8'
Hangversenzfuvola 8'
Salicional 8'
Fodott 8'
Trombita 8'
Octava4'
Csofuvola 4'
Octava2'
Cornet 3-5 fach
Mixtura 4 sz
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Flute harmonique 8'

Harmonikabass 16'

Aeolina 8'
Voix celeste 8'
Csofuvola 8'
Clarinette 8'
Octava4'
Flute octaviante 4'
Piccolo 2'

Subbass 16'
Harsona 16'
Oczav bass 8'
Cello 8'

Piramida sonoră arată astfel:
2'
2'
2'
4'
4'
4'
4'
8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8'
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'
Se observă caracterul romantic al orgii. Din păcate se află într-o stare avansată de
degradare. Cele 3 registre de ancii, Trombita 8', Clarinette 8' şi Harsona 16' nici nu se pot
pune în funcţiune. O reparaţie capitală ar readuce acest instrument la strălucirea de altă
dată.

În catedrala romano catolică au existat mai multe orgi. Se pare că la sîarşitul secolului
XVIII sau începutul secolului XIX biserica a avut o orgă micuţă cu un singur manual.
Circulă zvonul că orga s-a dăruit bisericii din Moftinul Mare. Din Moftinul mare ar fi ajuns
la biserica din Turulung. La ora actuală în Moftinul Mare există o orgă cu un manual şi
pedalier, după inscipţia de pe consolă putem citi că a fost construit de Seidl Francisc din
Oradea în perioada interbelică. La Turulung se găseşte o orgă foarte veche, din cauza
revopsirilor repetate nu se poate citi nimic de pe el.
Constatarea noastră este următoare Şorga după construcţie pare să aibă în jur de 200 de ani.
Este o orgă cu tractura mecanică specifică secolului XVIII. Dulapul orgii este mică,
registrele sunt de tip baroc, ornamentul mai modest dar tot de factură barocă. Consola are
un singur manual de 54 clape, ambitusul Do-fa3, registrele sunt amplasate lateral, trebuie să
tragi cu forţă să se cupleze. Pedalierul are 22 de clape, mai robuste decât la orgile din
secolul XIX, ambitusul Do-la. Dispoziţia orgii este:
Manualul
Padal
Violonbas 16'
Bourdon 8'
Subbas 16'
Fodott 8'
Gedackt 8'
Fodott4'
Oktava2'
Quinta 4' 1/3'
Dolce 4'
Principal 4'

Piramida sunetelor după registre este:

4'

2'
4'

4'
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4' 1/3'

8'

8'

8'

16' 16'
Se vede că unghiul de vârf este un unghi ascuţit ceea ce denotă un pronunţat caracter baroc.
Păcat că orga nu este folosită, lângă ea există o orgă electronică cu 2 manuale, valoarea lui
artistică este mult sub ceea a orgii vechi.
Informaţii foarte vagi avem despre orga construită în catedrală, în al doilea
deceniu al veacului trecut. Biografii episcopului K.lobusiczki Klobusiczky Peter notează că
episcopul a construit pe cheltuiala lui "o orgă cu 20 mutaţii"(registre n.a.).
Herman Binder, constructor de orgă din Sibiu ne-a înştiinţat, că organologul
Slovac, Gergelyi Ottomăr despre maistru! constructor de orgi Karl K.lăckner scrie" cea mai
mare şi mai frumoasă orgă 1-a construit pentru catedrala romano-catolică din Satu Mare, la
cererea şi pe cheltuiala episcopului Hăm Jănos". În biografia episcopului este notat că, după
extinderea şi restaurarea bisericii a cheltuit mult pentru "înzestrarea bogată" a bisericii, pe
care a sfinţit în 1837. Tot despre Karl Klăckner am aflat că "cele mai multe orgi l-a
construit pentru dieceza Satu Mare".
În arhiva bisericii am aflat un inventar din 1915 în care e trecut o orgă cu două
manuale şi pedalier, în două dulapuri şi bancă pentru organist. Din fericire sunt trecute şi
registrele orgii astfel:"mutaţiile orgii sunt: Mixtur 4 rânduri, Mixtur 3 rânduri, Flauta major
8 ', Flauta minor 4', Flauta travers 4', Principal 4', Principal 8', Principal oktav 2',
Salicional 8', Dolce 4', Harmonium 8', Gamba 8', Bourdon 16', Cello 8', Violon 16',
Subbas 16', WaldflOte, Gemshorn 4', Octav 2', Quinta 3', Quinta 10' 2/3', Posaune 8',
Cornette 3 rânduri, Octav 4', Copula. Valoarea 8000 coroane."
Dintre cunoscuţii mei, profesori de conservator, organologi nimeni nu s-a
încumetat să le grupeze pe manuale şi pedalier.
Diagrama obţinută pentru sunete supă registre arată astfel:
1' 1/3'
2'
2'
2' 2/3'
3'
4'
4'
4'
4'
4'
4'
4' 2/3'
8'
8'
8'
8'
8'
8'
8'
8'
10' 2/3'
16'
16'
16'
Se poate observa că avem de a face cu o orgă de tip baroc. Păcat că nu am dat de
urma acestei orgi.
La începutul secolului nostru în Satu Mare a activat ca profesor la liceul catolic
preotul Haller Jenă, recunoscut şi apreciat muzicant de muzică religioasă. S-a bucurat de un
prestigiu renumit pe plan naţional, fiind ales secretar al organizaţiei naţionale de muzică
religioasă "Sfânta Cecilia" din 1897. În 1914 episcopul Boromisza Tibor s-a hotărât să
schimbe orga catedralei cu una mai mare, şi care să satisfacă cerinţele unei orgi moderne de
talie mondială. După declaraţiile doamnei Haller Terezia, care este nepoată încă în viaţă,
susţine că proiectul orgii a fost executat de preotul Haller Jenă. Ca dovadă, specialiştii
susţin că sunt neobişnuite la "fraţii Rieger" atâtea timbre de registre de factură italiană.
Ziarul "Katholikus Kăntor" din 15 mai 1914 dă de veste faptul că, episcopul
Baromisza Tibor din Satu Mare a făcut un contract cu fabrica "Rieger" din Budapesta
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pentru construirea unei orgi mari şi modernă cu 4180 de tuburi din care 3125 din aliaj de
plumb şi cositor (aliaj de orgă), 267 din tablă zincată, 450 din lemn şi orga să aibă 33R de
ancii. Preţul estimativ al orgii 38000 de coroane, ce va fi plătit integral de domnul episcop.
În toiul primului război mondial "fraţii Rieger" construiesc cea mai mare orgă din
biserică catolică din România. Această poziţie şi-o păstrează şi astăzi.
Dulapul, compartimentat în trei părţi, după numărul manualelor, două părţi închise
pentru jaluzele. În interior, are trei rezervoare de aer paralelipipedice, tubulatura foarte
numeroasă (fig. 19) pentru tractura pneumatică. Rândurile de tuburi sunt aşezate în diferite
direcţii, paralel şi perpendicular pe faţadă (fig.20 şi 21). Prospectul dulapului se apretează
foarte bine cu stilul clasic cu elemente eclectice a bisericii (proiectat de Hild Jozsef în
1834). Faţada are mai multe câmpuri de tuburi despărţite de coloane corintice şi ionice,
acoperit cu timpan rotunjit, părţile din dreapta şi stânga a dulapului au câte un turn reliefat
din tuburi, foarte migălos (ca la constructorul francez Cavale Cole), ghirlandele aurite şi
celelalte decoraţiuni în conferă o imagine impozanră, monumentabilă (fig.22).
Consola, cu cele 3 manuale (fig.23) cu câte 58 clape, albele acoperite cu fildeş,
ambituşul Do-la 3 , bălţuit la culoarea neagră
impune sobrietate instrumentului. Orice
organist este copleşitde mulţimea balansoarelor registrelor amplasate în trepte, de o parte şi
de alta a manualelor.
La mijloc deasupra manualelor se găsesc două rânduri de manete şi tăbliţele
aferente pentru combinaţii libere. Sub manualul i se află butoanele pentru mânuirea
manuală a combinaţiilor fixe, a copulelor şi cuplarea şi decuplarea anciilor.
Pedalierul, cu concavitate atât în plan orizontal cât şi în plan vertical (fig.24), are
30 de clape, ambitusul Do-fa 1, deasupra se găseşte un valţ (cilindru) pentru cuplarea şi
decuplarea treptată a registrelor, 2 pedale pentru jaluzele şi 10 pedale din cupru pentru
acţionarea combinaţiilor fixe cu piciorul.
Dispoziţia orgii este:
Manualul II
Manualul 1
19 .Pileata dulce 16'
l.Principal 16'
20.Principal 8'
2.Bourdon 16'
2l.Gamba 8'
3.Principal 8'
22.Fl.armon 8'
4.Fugara 8'
23.Salicional 8'
5.Fl.conc. 8'
24.Bourdon 8'
6.Camoscic 8'
25.Flute tibia 8'
7.Dolce 8'
26.Fugara 8'
8.Pileata 8'
27.Flanta silv.4'
9.0ctava 4
28.Piccolo 2'
10.Viola4'
29.Quinta dupl. 2' 2/3'
ll.Capricomo 4'
30.Mixtura 3' file 2' 2/3'
12.Fl.dupl. 4'
31. Clarinetto 8'
13.Superoct 2'
14.Quinta 2' 2-3'
15.Cometo 3-5f.8'
16.Mixtura 5 file 2' 2/3'
17.Tromba 8'
18.Clarino f1.'
Pedal
Manualul III
44.Bourdon gr.32'
32.Quintadena 16'
45.Basso princ.l6'
33.Violino 8'
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46.Viol basso 16'
47.Basso armon.l6'
48.Subbasso 16'
49.Aperta 8'
SO.Cello 8'
Sl.Pileata 8'
52.0ctava 4'
53.Flauta 4'
54.Quinta 10 2'/3
55.Cometto 3 f 2 2'/3
56.Trombone 16'
57.Tuba 8'
Ironia soartei că Ia predare în 1916, Haller Jeno nu a mai cântat, moartea l-a răpit
în 1915. Se vede că nu numai numărul de registru e mare ci şi familiile de tuburi sunt mai
multe ca la celelalte orgi.
Diagrama sonoră este:
2' 2' 2'
2 2'/3 2 2'/3 2 2'/3 2 2'/3 2 2'/3 2 2'/3
4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4'
4'
8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8'
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'
10 2/3 32'
Unghiul de vârf este obtuz Orgile romantice sunt axate pe timbre ce imită
instrumentele cu corzi şi arcuşi, pe când cele baroce, imită pe cele de suflat.
Orga catedralei este tipic romantic şi dacă ne gândim că este aproape contemporan
cu Max Regger şi Olivier Messian, Cl.Debussy putem spune că ar fi ideal pentru
prezentarea lucrărilor acestori mari compozitori. Spre regretul nostru, orga este mută de
câţiva ani. Din mărinimia domnului episcop Reizer Pâl se repară acuma de către maistru}
clujean Molnar Csaba un singur manual. Ar fi o realizare superbă a oraşului dacă până în
2000 s-ar repara integral.
Pe malul stâng al Someşului orgă clasică găsim numai in biserica refonnată din
piaţa Păcii. Această biserică s-a construit in prima jumătate al secolului XX. După zece ani
de la terminarea construicţiei biserica a avut orgă. Din surse orale, cunoaştem că a fost
cumpărată de la un preot. Inscripţia de pe orgă a fost construită de mistrul Szeidl Ferenc
din Oradea in 1949 (fig.25). Prospectul orgii a fost in stil modem, fără a avea un dulap
propriu zis, tuburile fiind aşezate intre două coloane marginale, feţele erau din scânduri de
stejar lăcuit. Consola fig.26 a fost lipită de dulap din partea stângă. A fost o orgă pneumatică
, din cauza locului strâmt, foarte inghesuită. ln dulap s-a găsit rezervorul de aer, alimentat de
două foaie acţionate manual. Galeria de adrnisie compartimentat după manuale, manualul 2
a fost complect inchis, având jaluzele . A fost interesant cum au fost aşezate tuburile
pedalei, culcat orizontal una peste alta, fonnând astfel peretele din spate a cutiei manualului
2, şi ultimul rând de tuburi montat în exteriorul dulapului. Partea lernnoasă a fost puternic
atacată de carie.
Consola avea 2 manuale cu câte 56 clape, ambitursul Do-sol3, deasupra plăcuţele
balansoare pentru comanda registrelor, de culori diferite, becurj de semnalizare a
funcţionării lor, două rânduri de butoane penttu combinaţii libere, un cadran pentru
indicarea registrelor cuplate de valţ. Sub manualul 1 se află şi combinaţiile fixe. Pedalierul

34.Fl.d amore 8'
35.Unda maris 8'
36.Aeolina 8'
37.Violin principal4'
38.FI.Cusp. 4'
39.Fl.trav. 4'
40.Flagia12'
41.Hann.aeth 4 f. 2 2 '/3
42.Vox humona 8'
43.0boe 8'
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are 30 clape, ambitusul Do-fa1 cu concavitate în paln orizontal şi vertical, are
crescendo şi o pedală pentru acţionare ajaluzelelor.
Dispoziţia orgii a fost unn!itoarea:
Manualul 1
Manualul II
Pedal
Geigen Principal 8'
Liblich Gedect 8'
Subbas 16'
Concert flote 8'
Viola da Gamba 8'
Echlobas 16'
V ald flote 4'
V ox celeste 8'
Tibia 4'
Nasard 2 2'/3
Dulcian flote 2'
Diagrama de sunet după registre:

valţ

de

2'
2 2'/3

8'

4'
8'

8'

4'
8'

8'

16'
16'
La această orgă registrele de bază de 8' au ponderea cea mai mare, a fost totuşi o
orgă romantică, dar de dimensiuni mai mici. Această orgă s-a demontat în 1997.
Cea mai "nouă" orgă a oraşului nostru s-a "construit" în anul acesta tot la această
biserică. Preotul Higyed Jănos în timpul studiilor în Elveţia l-a cunoscut pe organistul şi
maistru! de orgă Andreas Zwingli. Datorită lor s-a demontat o orgă în oraşul Sankt Galen şi
după restaurare a fost adusă în România.
Orga, iniţial construit de Th.Kuhn din Mii.nnedorf în 1943, a fost concepută în
spiritul reformei construcţiei de orgi. Dulapul separat conceput pentru cele două manuale
este amplasat la balustrada corului (Riickpositiv în germ.) unnează consola disticnt aşezat în
mijlocul balconului corului şi un dulap mai mare lipit de peretele din spate al corului.
Rezervoarele de aer camuflate în duşumeaua balconului sunt alimentate de o electrosuflantă
amplasată în podul bisericii.
Tractura este mecanică (cum construiau orgile în timpul lui J.S.Bach) registrele de
asemenea au timbru! orgilor istorice.
Dispoziţia orgii este următoarea:
Manualul Il(Oberwerk)
Manualul I(Riickpozitiv)
Principa 8'
Larigot 1' 1'/3
Gemshom 8'
Flagelot 2'
Oktavflote 4'
Rohr flote 4 •
Mixtur 2'(3-4 fach)
Prastant 4'
Gedackt 8'
Pedal
Subbas 16'
Spitzflote 8 •

Graficul piramidei sonore a registrelor este:
l l'/3

2'
4'

4'

2'
4'
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8'

8'

16'
Aici se vede frumos că unghiul de vârf este unghi ascuţit, de aceea se spune că
orgile de tip baroc sunt suple, ca şi construcţiile gotice. Această orgă mai are şi un mecanism
"tremolo". Orga a fost reconstruită de organistul şi maistrul Andrea Zwingli, acordarea şi
intonarea de către Erwin Schubiger, amândoi din Elveţia. Inaugurarea orgii în cadru festiv a
avut loc la 26 iulie 1998.
În încheiere se poate trage concluzia că, din cele 8 orgi existente în oraşul nostru,
majoritatea au fost construite la începutul secolului, au tractură pneumatică, sunt de factură
romantică, necesită reparaţie capitală. Excepţie fac doar orga cosntruită în 1998, care este o
orgă barocă pe care se pot interpreta fidel lucrările lui Bach şi Handel.

Die Orgel der Stadt Satu Mare
(Zusammenfassung)
Diese kurze Arbit wi/1 nach einer lăngeren Ein.fiihrung die Kirchenorgel von Satu
Mare vorstellen.
Zu Beginn sollen also einige Gedanken zu der allgemeinen Geschichte der Orge/
angestellt werden: Die erste Oerge/beschreibung, die ein von Ktesibion gebauten
"Wasserorge/"(orga hidrau/icti} vorstellt, stammut aus dem Jahre 170 v. Ch. Das neue
Musikinstrument, das wăhrend der Zirkusspiele und auf Militărparaden verwendet worden
war, erfreute sich bald groBter Beliebthei.
Die arhăologischen Begrabungen von Aquinkum, wo Orgelteile aufgefonden
worden sind, beweisen, daB die Orgel ab dem III. Jahrhundert n. Ch. auch auf dem Panonn
Tiejland bekannt ist.
Nach Satu Mare kam die erste Orgel erst in der Mitte des zweiten Jahrtausend. In
der "Hausgeschichte" ( historia domus) der romisch katholischen Pfarrei " Heiliger
Apostel und Evange/ist Johannes"- des ehemaligen Franziskanerklosters- befindet sich
nămilich eine Aufzeichnung, die mittelbar auf die Existenz einer ersten Orge/ in der Stadt
schilieBen lăBt: Der Schreiber der Hausgeschichte macht die Anmerkung, die
Franziskanerpatres wiirden 1535 Balint Karpady zum Guardian, Mik/Os Dombay zum
Verkiindiger und Janos Buday z;um Organisten gewăhlt haben.
Heute ist kaum mehr abzuschătzen, wie sehr die Reformation, die mehrmahlige
Auspliinderung der Stadt durch die Tiirken, der nicht seltene Feuerbrand und das hăufige
Hochwasser auch in der Lebensgeschichten der Orgel Zerstorung und wieder Zerstorung
bedeutet haben. Geschichtsquellen sprechen erst im XVIII. Jagrhundert wieder vom
Kirchenbau in Satu Mare. Die romisch katholische Kathedra/e, die Kalvarienkirche, die
"Kiosterrkirche" der Barmherzigen Schwestern, die reformierte Kirche des Stadtteils
"Nemeti" und die ebenso reformiente "Kettenkirche" erhalten auch erst m XIX
Jahrhundert ihr heutiges Gesicht.
Die friihesten Quellen zu den Orgeln der obengenannten Stadkirchen stammen
deshalb auch erst aus dieser Zeit: Fiir die romisch- katholische Kathedrale bestellt Bischof
Janos Ham 1836 eine Orgel mit 25 Registern .fiir3500 Golden-Forint bei Karl Klockner in
Bratislava. In der "Kettenkirche" baut Gyorgy Galli und sein Sohn Antal 1814 eine Orgel.
Ebenso 1814 wird eine Orgel in der reformierten Kirche des Stadtteils "Nemeti "gebaut.
Die ăltese noch fonktionierende Orgel der Stadt Satu Mare befindet sich in der
Kalvarienkirche. Auf dem Manometer dieser Orgel kann man die folgende Schrift lesen:
"Gerbiider Rieger Jăgerndoif ăster. Sch/es." lhr Serienzahl ist 47o und es wird
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angenommen, sie sei 1895-97 gebaut worden. Diese Orgel hat eine mechanische Traktur, 14
Register, zwei Manualen und adeas das
Pedal- Werk. Sie ist reinigungs-bzw.
renovierungshediiiftig.
Die zweitălteste Orgel der Stadt hefindet sich in der Klosterkirche der
Barmherzigen Schwestern. Die ehenso von den Reiger- Briider gehauten Orgel trăgt die
Serienzahl 928. Nehen der Ortsangahe "Jăgerndoif" erscheint aher auch schon
"Budapest". Se hat zwei Manualen und das Pedai-Werk. Bei siesem Orgelhau verwenden
die Baumeister die neue pneumatische Traktur. Diese Orgelschopfung hat 18 Register, aher
wird mit wenigern Pfeifen- Reihen gehaut (Multiplex- System).
Die năchste kleine, hescheidene und heute leider schon auBer Betrieh gestellte
Orgel befindet sich in der romisch- katholischen Stadkirche "Sankt Josef". Sie ist von der
groBe eines groBeren Schrankes und wurde 19o5 ehenso von den Reiger- Briider gebaut.
Die mit der Serienzahl 1106 gekennzeichneten Orgel hat die folgende Paramete: eine
Manuale Serienzahl 1106 gekennzeichneten Orgel hat die folgende Parameter: ei ne
Mnuale, das Peda/-Werk, drei Pfeifen-Reihen und drei Register.
Die reformierte Kirche von " Nemeti" kaufie 1925 ihr im Jahre 1906 gebauten
Angster- Drege/, die zwei Manualen und ein Pedal- Werk hat. Heute weiBt man nicht mehr,
von wem die reformierte Gemeinde diese Orgel gekaufi hat. Mit diesem Typ von
Orgelschrank nahm Jozsef Angster 1896 an der Millennium- Ausstellung von Budapest te il.
19o7 wurde die Reiger- Orgel der refonnierten "Kettenkirche" gebaut, die die
Serienzahl 1349 trăgt. Sie ist ein Wunder der5 Orge/schopfung: Mit einem wundrrschonen
Orgelschrank, 29 Register, 2 Manualen, dem Pedal- Werk. .Die in jedem Werk vorhandenen
Zungenregister und die drei freie Komhinationen machen diese Orgel zu einem
Meisterwerk. Leider hefindet sie sich zur Zeit in einem ganz schlechten Zustand. Vor allem
muB ihre pneumatische Traktur erneuert werden.
Auch die Franziskanerkirche "Heilige Apostel und Evagelist Johannes" bekam
eine Reiger- Orgel. Sie hat eine pneumatische Traktur, zwei Manualen, das Pedal- Werk
und 15 Register.
Eine dere Wahrzeichen der Stadt Satu Mare ist die romisch- katholische
Kathedra/e. 1hr heutiges Gesich erhielt sie in der ersten Hălfte des XIX Jahrhunderts, als
erweitern hzw.
Biscchof Jimos Ham die Kirche durch den Baumeisters Josef Hild
umhlauen /ieB. Die Orgel der Kathedrale ist die groBte Orge/ in Rumănien, die sich in
einer katholischen Kirche hefindet. Bischof Tibor Boromizza lieB sie auf eigenen Kosten
ehenso bei Reiger- Briider bauen.Die mit der Se rienzahl 2162 versehene Orgel hat 57
Register, 3 Manualen, das Pedal- Werk und eine pneumatische Traktur. Dem Orgnisten
wird im Spielen durch zwei freie und werden kOnnen., Unterstiitzung geleistet. Dieses
Meisterwerk ist leider seit mehreren Jahren auBer Betrieb. lhre Renovierung hat in dirsem
Jahr begonnen.
Die jiingste Orgel der Stadt befindet sich in refonnierten Kirche von Kiiltelek. Ein
katholischer Priester lieB sie bei Ferenc Seidl bauen und kam erst in den 5o- en Juhren
dieses Jahrhunderts nacjh Sa tu Mare. Sie hat 2 Manuale mit Pedal- Werk, 11 Register und
einepneumatische Traktur.
Eine von Andreas Zwingli gebauten und sich in Sakt Gallen befindende Orgel
wurde 1997 auseinandergebaut und bei uns wieder zusammengebaut. Sie hat 2 Manualen
mit Pedal-Werk und mechanische Traktur. Sie ist eine der besten Konzertorgel der Stadt
SatuMare.
Wenn man den Standard vor Augen hălt, fălit nur die Orgel der Kalvarienkirche
unter dem Denkmalschutz. Nach lstvan David aber sei jede Orgel eine Denkmal- Orgel.
Unserfe Stadt hat schone Meisterwerke des Orgelbaues. Es Wăre schade, wenn wir sie
verlieren wiirden.
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Zum SchluB sol/ nur noch an das Wort van Ch. M. Widor erinnert w erden:" Auf
Orgel zu spielen beiBt, die aus dem Verspi.iren und dem Verstăndnis der Ewigkeit
flieBende Kraft zu offenbaren ".
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ARTĂ ŞI ETNOGRAFIE
Maeştri sătmăreni

de odinioară IU
Goth Mor (1873-1939)
Kiss Imola
Erdos ludith

Numele artistului este cunoscut Ia începutul secolului:XX, fiind unul dintre puţinii
pictori care şi-au desfăşurat activitatea, e adevărat că doar pentru scurt timp în oraşul de pe
Someş.

Inclus în toate lexicoanele şi dicţionarele de specialitate la începutul secolului şi
perioada interbelică, în ultimele decenii Goth Mor a fost pe nedrept dat uitării. Prin
activitatea sa laborioasă pe tărâmul artei sătrnărene i-a îmbogăţit considerabil repertoriul.
G6th Mor (Grosz Moricz) s-a născut Ia Negreşti la 2 martie 1873. Studiile liceale
le-a unnat Ia Satu Mare, unde şi-a dat cu succes bacalaureatul în 1891. Se înscrie la
Budapesta la o facultate tehnică, dar din dorinţa tatălui se va transfera la drept. 1 Însă acestea
s-au dovedit a fi doar rătăciri de tinereţe căci singura atracţie pentru tânărul sătrnărean a
consituit-o desenul, mirajul formei şi al culorilor unnărindu-1 încă din fragedă copilărie. În
capitala maghiară se înscrie pentru un timp la şcoala de pictură al lui Bihari Săndor şi
Karlovszky Bertalan. 3 În ultimii ani ai studenţiei însă îl regăsim foarte des la Miinchen unde
făcând cunoştinţă cu prestigiosul reprezentant al plein-airului băimărean Hollosy Simon, va
fi atras de forţa magnetică a acestuia. 4 Capitala bavareză a îndeplinit timp de mai multe
decenii prin Academia sa de arte frumoase rolul de puternic centru artistic al Europei,
constituind o atracţie permanentă pentru tinerii dornici să-şi însuşească meseria de artist
plastic. Goth Mor se înscrie Ia şcoala de pictură a lui Hollosy care îşi are sediul la Munchen
metropola permanentă - şi la Baia Mare - pentru lunile de vară. Deci este foarte normal să-I
regăsim pe viitorul artist sătmărean printre elevii lui Hollosy la Baia Mare în vara anului
1896, sub numele de Grosz Mor. 5 Mai apare alături de cei din cercul miinchenez al lui
Hollosy care îl unnează pe pictor la Baia Mare şi în anul 1898,6 an după care nu-l mai
regăsim niciodată pe lista artiştilor şi elevilor din Colonia de pictură a oraşului de pe Săsar.
Poate că de pe lista reconstituită cu multă dificultate a fost omis din greşeală căci Hollosy
era vestit prin atitudinea sa ostilă faţă de birocraţie, neconsernnând aproape nici o dată din
această perioadă. Ce ne face să credem acest lucru? Faptul că viitoarea sa soţie Ada
(Augusta) Lowith va fi prezentă la Baia Mare doar în vara anului 1899 şi Goth Mor face
7
cunoştinţă cu ea chiar în cadrul Coloniei de pictură a lui Holl6sy. Colonia de pictură de la
Baia Mare va exercita o puternică înrâurire asupra viitorului pictor. Aici se va conştientiza
în el tot mai puternic chemarea spre artă. Îşi va unna cu fidelitate maestrul, la Hunedoara,
Dr.Szendrei Jănos, Szentivănyi Gyula Magyar Kepzomuveszek Lexikona, Budapest, 1915, p.591
Bihari Simdor_ (1885-1905), pictor maghiar realist cu stilPii la Viena şi Paris. Face parte din membri fondatori ai
Coloniei de pictură de la Szolnok, unul dintre meritele sale fiind modernizarea picturii istorice.
J Karlovszky Bertalan (1858-1938) pictor academic, renumit portretist, cu studii la Miinchen; cu lucrările sale de
gen a luat medalia de argint la Expoziţia Mondiali! din 1900 de la Paris. Din 1928 a fost profesor la Academia de
arte plastice de la Budapesta
4
Hollosy Simon (1857-1918) renumit pictor bllima.rean întemeietorul Coloniei de pictură de la Baia Mare (1896)
Înzestrat cu un deosebit simţ pedagogic a exercitat o puternica influenţll asupra elevilor slli printre care se ana în
prima perioada şi Goth Mor. Pllrăseşte Baia Mare în 1901.
~ Raoul Şorban, O viaţa de artist între Miinchen şi Maramurq Bucureşti 1986, p.199
• Întoarcerea la Munchen a Şcolii lui Hol/osy în "Nagybănya es Videke", din 13 XI 1898
' Lyka Karoly, Nemzeti Szalon- Goth Moric Gyiijtemenyes kialliuisa,_l918 ăprilis, p.5
1

2

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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apoi la Teceu. Din această perioadă datează lucrările: "Româncă din Hunedoara" (1899),
"Târg la Hunedoara" (1899), "Orbul", "Minerul", "Ţigan din Teceu".
Ho116sy 1-a învăţat pe G6th M6r la Baia Mare şi peste tot unde 1-a însoţit în primul
rând să iubească şi să respecte natura şi i-a atras atenţia asupra dreptului incontestabil al
pictorului de a-şi urma liber sentimentele impresiile. Învăţăturile maestrului le va urma
toată viaţă, rămânând mereu un umil admirator al naturii pe care a încercat s-o reproducă
cât mai frumos şi cât mai bine după talentul şi priceperea sa.
Întâlnirea lui G6th M6r cu consacratul pictor, baronul Mednyănszky Lăszl6 8 s-a
dovedit a fi decisivă pentru cariera sa viitoare de artist. Împărtăşindu-i frământările şi
temerile, G6th îl va însoţi pe Mednyănszky în peregrinările sale în natură.
Pentru a-şi câştiga existenţa în 1903, G6th M6r este nevoit să accepte la Debreţin
un post de jurist. 9 Însă prietenia ce s-a legat între tânărul sătmărean şi baronul singuratic
(pictorul Mednyănszky) după a nouă întâlnire Ia o cafenea vieneză îi va curma cariera de
jurist îndrumându-1 definitiv spre artă. În urma vizitei făcute de Mednyănszky în atelierul
lui G6th M6r, acesta a găsit mai multe schiţe şi tablouri inspirate din natură ce trebuiau
"neapărat" trimise la sediul unei foarte moderne societăţi artistice vieneze numite
"Hagenbund" 10, care a găzduit o interesantă expoziţie unde tânărul artist sătmărean a
participat cu opt lucrări. Presa 1-a primit binevoitoare şi cu încredere. Pentru a-şi
perfecţiona tehnica se înscrie Academia de Arte Frumoase de la Viena lucrând sub
îndrumarea lui Lefter. De la Viena în 1906 se îndreaptă spre Paris la mult contestata
Academie Julian 11 unde devine studentul lui Verlain. în timpul vacanţelor se întoarce în ţară
expunând anual cu ocazia manifestărilor artistice din capitala ungară .În 1908 îi este
achiziţionat tabloul intitulat "Interior" de casa regală. Peste doi ani G6th M6r va fi
beneficiarul bursei Andrăssy Denes 12 tot atunci în 191 O va obţine premiul jubiliar Franz
Josif. 13 Participând la expoziţiile Salonului Naţional de la Budapesta lucrările sale din ce în
ce mai reuşite, sunt gustate şi cumpărate de un public numeros. Încă în 1909 în rubrica de
critică a revistei de cultură
"A Het", Tovis îl caracterizează astfel:"Cunoştinţele sale în materie de pictură,
sensibilitatea, fmeţea sa, care uneori se transformă în tuşe energice trădează un artist nobil,
care va aduce multe laude picturii în Occident" 14
Părerea lui Tovis este împărtăşită şi de Margitay Emo cu ocazia vemisajului
expoziţiei de la Casa ArtiştiloriS ce-şi avea sediul pe renumita stradă Vaci din Budapesta.
Făcând o prezentare a artiştilor participanţi la expoziţie, despre G6th M6r afirmă "lucrările

R Mednyanszky Uzszl6. ( 1852-1919) pictor maghiar cu studii la Miinchen şi Paris este reprezentantul realismului
dramatic, fiind influentat pentru scm1 timp şi de curentul impresionist. În 1897 a avut o expoziţie personalA de
mare succes la Paris.
9
Lyka KAroly, op.cit p. 6
10
Ibidem
11 Academia Julian, fondat! de pictorul francez Julian Rodolphe (1839-1907), in 1868, a avut un rol deosebit de
important in viata artisticA de la stărşitul secolului al XIX-lea. La aceastA academie studiind marea majoritate a
artiştilor din centrul Europei.
12 Andrassy Denes ( 1835-1902), mare om de culturi, este fondatorul mai multor societ!p de binefacere şi a unei
burse de studii pentru oamenii de art!.
n Salonul Naţional (Nemzeti Szalon) Societate artistica, fondat! in 1894. Începând din 1907, dispune de sală de
expoziţie proprie, organizând acţiuni de mare rAsunet. Sediul i-a fost demolat in 1960.
14
Tovis in "A Het", Budapest, nr.SO din 12 decembrie 1909, p.831-833
1
~ Casa Art~tilor, Asociaţie artisticA, intemeiat! la Budapesta in 1909 in scopul sprijinirii tinerelor talente. A
organizat mai multe expoziţii interensante, dar dupA.câţiva ani de activitate s-a autodizolvat.
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însoţit de cunoştinţe temeinice, dobândi te prin studii aprofundate" . 16

Pentru o scurtă perioadă G6th M6r se stabileşte în Bretagne vrăjit de pitorescul
peisajului. Lucrările executate acolo sunt şi ele prezentate marelui public amator de frumos
cu ocazia celei de a 200-a expoziţii a Salonului Naţional de pictură de la Budapesta. Critica
aduce laude tablourilor lui G6th M6r, care sunt prezente într-un număr mare, la expoziţie
considerându-1 pe pictor "o puternică personalitate artistică, care şi-a imortalizat cu mult
talent şi dăruire frumoasele impresii de călătorie" . 11
Tot cu acest prilej , criticul Jean Preux afirmă:"G6th M6r este simbolul perfect al
Salonului Naţional al picturii maghiare, cu neajunsurile şi cu incontestabilele sale virtuţi ...
este un talent deosebit, înnăscut" 18 .Trebuie amintit că la această însemnată expoziţie au
participat toţi artiştii consacraţi , iar juriul a selectat din 2000 de tablouri doar 500 care au
fost prezentate marelui public.
Plecând din Franţa G6th vizitează Belgia şi Olanda, fiind furat de calmul câmpiilor
întinse ce se scufundă în mare. Fiecare trăire, fiecare sentiment este transpus pe pânză.
Criticul de artă, ce se semna Tovis(Ghimpele) poreclit astfel pentru articolele sale
usturătoare, văzând aceste tablouri"olandeze" afmna :"ar fi devenit un pictor olandez de
primă mărime dacă din întâmplare s-ar fi născut acolo" ... "clarobscurul G6th îl pictează de
parcă ar fi un olandez veritabil, studiile sale despre circari fac parte dintre cele mai
frumoase lucrări ale expoziţiei." 19
Între 1913-1914, G6th M6r are ocazia să viziteze America, se răspândeşte chiar
zvonul că se va stabili peste ocean, spre regretul celor care-i apreciau arta şi-1 iubeau. Dar
nu s-a simţit bine în "lumea nouă" şi s-a întors în Franţa apoi în Belgia. Prima conflagraţie
mondială îl găseşte în La Panne. Îmbolnăvindu-se grav se refugiază în Olanda. În timpul
războiului îi dispar numeroase lucrări reuşite. Timp de doi ani din cauza bolii nu a reuşit să
lucreze mai nimic, dar datorită îngrijirii pline de dăruire a soţiei şi-a revenit, transpunând pe
pânză poate cele mai îndrăzneţe vise, ori doar speranţe confundate cu regrete adolescentine.
Rodul acestora este prezentat onoratului public în aprilie 1918, într-o expoziţie de la
Salonul Naţional. Vemisajul este făcut de cel mai renumit critic de artă din acea perioadă
Lyka Kăroly. 2 ° Cu prilejul vemisajului este lansat un catalog a cărui prefaţă este semnată tot
de Lyka Kăroly. Aici criticul şi istoricul de artă aduce un binemeritat elogiu talentatului
artist "Prin peisaj ele sale G6th M6r dovedeşte că a simţit şi înţeles pe deplin acele rezonanţe
discrete şi fine pe care misterioasa natură le transmite doar sufletelor alese ... " 21
Datorită condiţiilor precare ale vieţii artistice interbelice G6th M6r se refugiază
din ce în ce mai des în Olanda, ţară care prin melancolia peisajelor se potriveşte foarte bine
stării sufleteşti a artistului. Însă acest lucru nu înseamnă că a rupt definitiv cu mişcarea
artistică din ţară. Astfel în 1926 expune la Baia Mare alături de artiştii consacrat-i ai

16

Margitay Em6, A Muveszhaz kiallittisa, in "Eiet", Budapest, nr.l din 2 ianuarie 1910 p.24
Orbân Dezs6, A Nemzeti Szalon 200-ik kiallittisa, in "Eiet'', Budapest, nr.51 din 17 decembrie 1911, p.l5611562
1" Jean Preux, Jubileum a Nemzeti Szalonban. in "A Het" nr.50 din 10 decembrie 1911
•• Tovis in "A Het", Budapest, nr.l5 din Il aprilie 1909, p. 255-256
2
" Lyka Karoly ( 1869-1965), renumit istoric şi critic de artă puternic susţinător moral al Colon iei de picturii de la
Baia Mare. Între 1902-1918 redactor al revistei "Muveszet". Profesor de istoria artei la Şcoala Superioară de Arte
Plastice din Budapesta.
" Lyka Kâroly, op.cit p.7
17
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coloniei. Este prezent de mai multe ori la Galeria de Artă (Mucsamok) 22 cea mai însemnată
a Budapestei cu lucrări de factură naturalistă.
Tot în 1926 are o expoziţie personală de mare răsunet la Emst Mtizeurn, 23 după
care îl aşteaptă o nouă călătorie peste Ocean. Din America se opreşte iar în Olanda, unde
va rămâne un timp mai îndelungat, cu întoarceri repetate în ţară. La Galeria Naţională de la
Budapesta se păstrează o scrisoare al lui G6th Mor adresată renumitului critic de artă Ger6
Odon(fig.l). 24
Veere Walcheren 193 3
aug.29
Kedves barat6m Odon,
A lapoddal egyidejilleg Sârit61 is kaptarn ertesitest arr61, hogy mennyire oriilt
Sărika. En is koszonom neked kedves Baratom, hogy j6sagodat velem szemben leanyomara

is kiterjeszted.
Halat adok a Sorsnak is, hogy megerhettem ezt az id6t hogy altalad letre jott a
kapocs a Mult es Jelen kozt, orszagokon at, amelynek Keleti oldalăn a Haza ali.
Csodalatos hogy minden tervem es igyekezetem ellenere Hollandiat kell
otthonomnak vallanom. Hanyszor pr6baltarn visszamenni repatrialni , de nem sikerult, mig
vegre azt tapasztaltarn hogy mindeniitt rosz, de legrosszabb otthon, Budapesten. Eladtam
bekasi hâzamat es veglegesen itt maradok megszokott veerei hăzamban hol idealis a
komyezet a leveg6 es a vilagităs.(Vilagităs alatt mutermem fekveset ertem!, mely legalabb
is, olyan szerepet jatszik a fest6 eleteben, mint egy Stradivarius a virtuoz jatekos kezeben.)
Csudalatos az is kedves Odon, hogy a te gyerekeid es kis unokad is itt vannak
Amsterdamban. Remeltem hogy e nyâron meg fognak, latogatni benniinket es Walcheren
Szigetet. A sziget roaga Zeeland provinciănak legszebb resze, Hollandia virăgos kertje.
Kozel ide Middelburg, Vlissingen. De Veere is szep kis hely, hol Alb. Diirer is toltott
nehăny 6rat, mikor haj6n, erkezett Zeelandba es itten szăllt partra. Veere, akkor nagy
keresk, vâros voit 5-7000 lakossal(most alig 900 lakos) szep, gazdag epiiletekkel. Az
ut6kor, reszere maradt meg egy-ket epiilet, u.m. a vâroshăza, a nagy g6tikus katedralis es
egy sk6t hăz melyeket latni, evenkent ezerevel jonnek ide az idegenek Belgiurnb61 is. A mi
hăzunk is mâr vagy 250-300 eves. Elegj6 allapotban, ujjon tatarozva es szepen berendezve.
Itt gondtalan rolthetsz egy hetet is, ha kedved tartja tovăbb is maradhatsz es dolgozhatsz
nălunk.

Felesegem nagyon hiv. Vămi foglak Middelburg ăllomăsan. Egy vacantie-kaart
csak negy frt.
Sărika is irta hogy gondolsz, ră hogy felkeressel benniinket. Ha itt leszel, biztos
hogy anirnălni fogod egesz csaladodat hogy aut6n idejojjenek es nehăny napot itt toltsenek.
Az idojărăs most kedvezo.
Add ăt kedves felesegednek szives iidvozleteinket. Klărinak is Kârolynak. lvănnak
is,
Hiv G6th M6ricod.
22

Galeria de Arta "Mticsamok"A fost salonul oficial al Socie!Afii de Arta PlasticA de la cumpAna secolelor XIXXX şi din perioada interbelică
21 Muzeul Emst, a fost fondat de Emst Lajos la Budapesta in mai 1912 pe de o parte, cu scopul prezentării marelui
public a bogatei sale colecţii personale de istorie şi artă, pe de altă parte pentru organizarea unor expoziţii. In
perioada interbelicA a fost sediul avangardei artistice.
2' Gero Odăn (1863-1939) renumit critic de arta şi ziarist, cu studii de inginerie, licenţiat in construcţii, Ger6
Odon a devenit un militant de frunte al modernismului in artă. A fost unul dintre redactorii Lexiconului Tolnay
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Dragul meu prieten Odon,
cu vederea, primită de la tine şi Sări m-a înştiinţat de bucuria ei nespusă produsă de
vizita ta.
Şi eu la rândul meu îţi mulţumesc dragul meu prieten pentru bunătatea ta, pe care
o extinzi şi asupra fiicei mele.
Aduc să-i mulţumesc şi soartei că am mai apucat vremea, când prin intermendiul
Tău a luat fiinţă legătura dintre Trecut şi Prezent, peste ţări în Răsăritul cărora se află
Patria.
Este impresionant, că împotriva tuturor planurilor, al strădaniilor mele trebuie să
mi declar Olanda ca patrie! De câte ori am încercat să mă întorc, să repatriez, nu am reuşit
până când la urmă am considerat că peste tot e rău, dar cel mai rău e acasă. la
Budapesta.Mi-am vândut casa din Bekăs şi rămân definitiv în casa mea în care m-am
obişnuit din Veere, unde sunt ideale împrejurimile, aerul, lumina. (Prin lumină înţeleg
amplasarea atelierului, ceea ce în viaţa pictorului joacă un rol tot atât de important ca şi
vioara Stradivari în mâna unui muzician virtuos).
Este foarte interesant dragă Odon şi faptul că şi copiii şi nepotul tău sunt tot aici la
Amsterdam. Am sperat că în această vară ne vor vizita şi pe noi şi insula Walcheren. Insula
în sine este cea mai frumoasă parte a provinciei Zeeland, grădina înflorită a Olandei. De
aici sunt aproape: Middelburg, Vlissingen. Dar şi Veer este un loc frumos, unde şi Alb.
Diirer a petrecut câteva ore, când s-a oprit cu vaporul la Zeeland şi a debarcat aici .Pe atunci
Veere a fost un mare oraş comercial, cu 5-7000 de locuitori (azi are abia 900), cu edificii
frumoase, bogate. Pentru posteritate au mai rămas câteva clădiri aşa numita primărie, marea
catedrală gotică şi o casă scoţiană. Pentru a le vedea, anual vin mii de turişti chiar şi din
Belgia. Şi casa noastră poate avea 250-300 de ani. Este în stare destul de bună restaurată şi
frumos amenajată. Dacă vei veni, va fi loc pentru tine. Aici vei putea petrece fără griji o
săptămână şi dacă vei fi dispus poţi rămâne şi mai mult şi vei putea lucra la noi. Soţia mea
te invită cu drag. Te voi aştepta la gara din Middelburg. Un vacantie kart nu face decât
patru forinţi.
Şi Sărika mi-a scris că ai de gând să ne vizitezi.
Dacă vei fi aici, sunt sigur că-ţi vei anima întreaga familie să vină cu maşina şi să
petreacă câteva zile aici.
Vremea este acum favorabilă.
Transmite-i soţiei salutările noastre cordiale. Clarei, lui Kâroly şi lui Istvăn.
Credinciosul Tău,
G6th M6ric
Odată

În această scrisoare datată din 29 august 1933, la Veere Walcheren25 , artistul îi
comunică vechiului şi bunului său prieten decizia sa de a rămâne definitiv în Olanda, pe
care o va considera deja patria sa, cu toate că este chinuit de dorul de ţară. La un moment
dat G6th exclamă cu amărăciune că peste tot e rău însă cel mai rău este chiar acasă la
Budapesta, ilustrând astfel situaţia deosebit de dificilă în care se afla chiar şi un artist
consacrat în perioada interbelică. Argumentele artistului legate de rămânerea sa în Olanda
sunt foarte puternice: noua sa casă este amplasată într-un loc ideal din punctul de vedere al
atelierului, care îndeplineşte toate condiţiile pentru pictură.

Walcheren, insula ce aparpne de regiunea olandeza Zeeland, având o limgime de 22 de km şi o latime de cel
mult 18 km.

21
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În scrisoare Goth Mor prezintă noul său domiciliu cu multă dăruire, casa în care
are peste 250 de ani, iar oraşul care a fost în evul mediu un important centru
comercial, a rămas vestit atât prin impunătoarea sa catedrală gotică vizitată anual de
numeroşi turişti cât şi prin faptul că aici a poposit şi Albrecht Diirer, măreşte însemnătatea
din punct de vedere artistic.
Pictorul o pomeneşte des în scrisoare pe fiica sa Sara Goth, care a devenit un artist
consacrat în Olanda. 26
în urma deciziei sale pe care o împărtăşeşte prietenului său Ger6 Odon, Goth Mor
va rămâne definitiv în Olanda, unde va continua să picteze. Nu a încetat însă să ţină
legătura cu cei de acasă, fiind prezent la marile expoziţii din capitala ungară. O dovadă
incontestabilă în acest sens sunt numeroasele sale tablouri(în nr.de 18) aflate în colecţia
Muzeului Naţional din Budapesta. Aceste tablouri sunt caracterizate printr-un deosebit simţ
artistic şi o armonie a culorilor, sunt inspirate din viaţa de toate zilele fiind oglinda
sufletului unui pictor sensibil ce şi-a dedicat întreaga viaţă meseriei pe care a visat-o din
locuieşte

fragedă copilărie.

Bunul său prieten, Ger6 Odon, admirându-i lucrările executate în Olanda se
la cea intitulată "Pe malul mării" şi exclamă:"Fiecare tablou este un minunat
omagiu adus impresionismului, dar aici forţa uriaşă a mării este sugerată cu o deosebită
fineţe. Tuşele largi şi robuste se transformă în delicate umbre conferind picturii o notă
aparte de sensibilitate" .27
În colecţia muzeului Judeţean Satu Mare se păstrează un număr de trei tablouri
semnate de Goth Mor. Toate trei sunt portrete şi datează din prima perioadă de activitate a
artistului pe care şi-a desfăşurat-o la Satu Mare.
Păstrând ordinea cronologică în care au fost executate, prima lucrare realizată în
1899 o reprezintă pe regina Elisabeta de Habsburg(fig.2), soţia împăratului Franz Iosif care
alături de portretul împăratului pictat în acelaşi an face parte din categoria"portretelor de
curte în mărime completă". Perechea imperială a fost imortalizată de Goth Mor la
solicitarea oraşului Satu Mare pentru a împodobi sala mare a primăriei. 28 În timp ce
portretul reginei s-a păstrat, rămânând una dintre cele mai deosebite tablouri din colecţia
secţiei de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, cel al împăratului a dispărut în furtunile
istoriei postbelice.
Regina Elisabeta( 183 7-1898) de la a cărei tragică dispariţie anul acesta se
împlinesc 100 de ani, apare în tablou în toată splendoarea sa de suverană. Costumul este
festiv, inspirat din portul popular, este împodobit cu dantelă şi mărgele. Decolteul este
adânc, lăsând după moda vremii umerii goi. În mâna dreaptă regina ţine un evantai închis.
Fusta bogată, tip crinolină cu trenă este de culoare alb-argintiu. Pe cap suverana poartă
coroană imperială la care este ataşat un voal ce-i cade liber pe spate. Frumoasa ei faţă este
învăluită de melancolie şi mister. Întreg tabloul este dominat de figura reginei plasată Ia
dreapta, doar în stânga jos compensând asimetria apare, un paj îngenunchiat având pe scut
stema Ungariei ce simbolizează supunerea acesteia faţă de Imperiul habsburgic.
opreşte

26
Goth Sara, artist plastic ce şi-a însuşit no~unile de baza ale picturii de la tatăl său, devenind un portretist
consacrat în Olanda unde a studiat cu pictori renumiţi cum a fost Kostem sau Toorop ( 1858-1928 pictor
simbolist prin excelenţă, unul dintre figurile cele mai reprezentative ale artei olandeze), "A avut o expoziţie
personală reuşită la Amsterdam, fiind considerată ca una dintre cele mai talentate şi mai promilătoare artiste citim în "Nemzeti Ujsăg" din 19 iunie 1932 în articolul intitulat Succesul unei tinere artiste maghiare in Olanda
27
Gen) Odon, în "A Het", Budapest, nr.S din Il decembrie 1910, p.806-807
ZR Borovszky Samu, Sztmarnemeti. Budapest f.a ( 1908) p.ll6
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Cromatica generală se bazează pe contrastul dintre fundalul de o tonalitate închisă
imaginea scăldată în lumină a reginei, prefigurând acel clarobscur din "perioada
olandeză" a pictorului. Pe tablou se observă puternica influenţă exercitată asupra lui G6th
M6r de profesorul său Bihari Săndor, reprezentant de seamă al picturii istorice.
Un alt tablou executat tot la cererea oraşului Satu Mare este portretul primarului
Boszorrnenyi Karoly (1822- 1901) (fig.3). Puternica personalitate a demnitarului este fidel
oglindită în lucrare, de unde ne priveşte un bărbat în vârstă demn şi hotărât. Primarul este
cărunt, cu barbă albă, ce dă conturul feţei. Accentul este pus pe faţă, care este fiumos
realizată, cu respectarea strictă a regulilor picturii academice, prin redarea fidelă a tuturor
trăsăturilor personajului. Având în timpul revoluţiei din 1848 gradul de locotenent, figura
lui Boszomenyi Karoly păstrează în pofida vârstei, acea ţinută măreaţă caracteristic
militară. Vestimentaţia este specifică începutului de secol XX. Pe piept primarul poartă o
decoraţie cu iniţialele F.S. (Franz Josif). Cromatica este reţinută, fiind prezente nuanţele de
ocru, brun în contrast cu albul cămeşii şi al bărbii.
Din punct de vedere artistic lucrarea cea mai bine realizată din colecţia Muzeului
Judeţean Satu Mare este portretul unui bărbat necunoscut executat în 1903 în stilul picturii
romantice (fig.4). G6th M6r redă imanginea unui bărbat tânăr şi frwnos, îmbrăcat conform
modei începutului de secol XX. Accentul este pus pe faţa modelului, ochii sunt căprui
meditativi, lăsând senzaţia că artistul a dat la o parte un văi ce ascundea personalitatea,
cercetând identitatea din spatele măştii. Suntem siguri că pictorul era conştient de faptul că
cheia personalităţii stă în ochi. Nasul are o linie clasică, iar buzele abia se întrezăresc, fiind
ascunse sub mustăţile stufoase. În partea inferioară faţa este conturată de o barbă deasă.
Lwnina este dirijată din partea stângă, dând ochilor o notă de îndrăzneală şi hotărâre.
Specific celor trei portrete prezentate din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare este
păstrarea regulilor de reprezentare a oficialităţilor vremii, prin respectarea cu stricteţe, poate
fără voia pictorului a unei distanţe dintre pesonaj şi privitor.
Prin personalitatea sa marcantă, prin talentul său incontestabil, G6th Mor a
contribuit alături de artiştii care au făcut parte din prima generaţie care 1-a însoţit pe Hallosy
la Baia Mare, la ridicarea nivelului artei central europene.
şi

Lista ilustraţiilor
Fig.! Scrisoarea pictorului Goth Mor, adresată criticului de artă GenS Odon la 29 august
1933(Colecţia Galeriei Naţionale din Budapesta).
Fig.2 Goth Mor, Regina Elisabeta, ulei pe pânză, 2,88 X 1,92, semnat dreapta jos cu
majuscule umbrite G.M., datat (18)99. Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare
nr.inv. 50322.
Fig.3 G6th Mor, Portretul primarului Boszormenyi Kăroly, ulei pe pânză, 0,69 X 0,55,
semant stânga jos cu majuscule GROSS M6RIC, 1901, iar stânga sus cu majuscule
BOSZOR MENYI KĂROL Y, datat 1901.
Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, nr.inv. 4816.
Fig.4 Goth Mor, Portret de bărbat, ulei pe pânză 0,69 X 0,55 semnat dreapta jos cu
majuscule G6TH M., datat 1903. Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, nr.inv.
60717.
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Fig.5 Thorma
(1926)

Jănos,

stima Erzsebet,

cărbune

pe hârtie 0,21 X 0,15, nesemnat, nedatat

Formerly Masters from Satu Mare III
Goth Mor (1873-1939)
(Summary)
The purpose of the authors of this study is presentation of noteworty personalities
of artistic life from Sa tu Mare, unjustly omitted, even if through their creation they had a
wel/-deserved place an the hierarchy ofpictoria/ va/ues.
Goth Mor, horn in Negre$ti-Oa$, is part ofyoung ta/ents that followed the founder
of Painting Colony from Baia Mare, Hollosy Simon, from Munchen in the picturesque town
from Săsar river. Afier more years spent in Baia Mare, near Hollosy, he will fol/ow his
master to Hunedoara, then to Teceu. Being rediscovered by one of the most talented
Hungarian painters at the beginning of XX-th century, Mednyimszky Ltiszlo, Goth Mor will
be present in the big exhibitions of young pa in ters in Vienna, Budapest. Distinguished with
severa! prizes, his naturalist works were appreciated by public. He will settle down in
Hol/and, were he will get acknowledgement.
In County Museum from Sa tu Mare there are three works signed by Goth Mor ,
three portraits, representing queen Elisabeth, the wife of emperor Franz Joseph; one of the
most important mayors of Satu Mare town, Boszormenyi Karoly; a portrait of a man,
extremely well realisedfrom artistic point ofview.
In this paper, for the jirst time, thanks to the experts from National Art Museum
from Budapest, it is published a letter wrote by Goth Mor for one of the most famous art
critic, Gero Odăn, informing him by the intentions to settle down in Holland.

The List of Pictures
The /etter of Goth Mor, addresed to the art critic Gero Odăn on August 29, 1993
Fig./
(National Gallery Collection, Budapest)
Fig.2
Goth Mor, Queen Elisabeth, oi/ on canvas, 2, 88 X 1,92, signed on right, down by
block letters G.M dated (18)99. Col/ection of County Museum Satu Mare, catalogue
no.50322.
Goth Mor, The portrait of the mayor Boszormenyi Karoly, oi/ on canvas, 0,69 X
Fig.3
0,55 signed on !efi, down, by block letters GROSS MORIC, 1901 and on /efi up by block
/etters B6SZ6RMENYI KAROLY. dated 1901. Collection of County Museum Satu Mare,
catalogue no.4816.
Fig.4 Goth Mor, A portrait of a man, oi/ on canvas, 0,69 X 0,55, signed on right, down, by
block letters GOTH M., dated 1903. Col/ection of County Museum Satu Mare, cata/ogue
no.607!7.
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Stima Erzsebet (1901-1991)
Sensibilitatea feminină oglindită în artă
Czira Vasile
Kisslmo/a
Pictoriţa Stima Erzsebet face parte din acea categorie a artiştilor plastici sătmăreni,
care prin modul de viaţă, prin activitatea sa a contribuit la făurirea unei imagini despre
soarta femeii artist în perioada interbelică transilvăneană.
S-a născut la 26 septembrie 1901 în comuna Oros (situată pe teritoriul actual al
Ungariei), ca al şaptelea copil al unei familii de învăţători. Tatăl Andrei Stima era de
origine greacă, care la mijlocul secolului al XIX-lea s-a stabilit pe teritoriul comitatului
Satu Mare.
Provenind dintr-o familie de intelectuali (învăţători, preoţi greco-catolici) Stima
Erzsebet încă din fragedă copilărie a primit o educaţie aleasă, punându-se accent, după
moda vremii pe muzică şi desen. Ca orice copil inteligent avea note foarte bune la toate
materiile însă părinţii şi-au dat seama din timp că la desen are înclinaţii ieşite din comun.
În timpul anilor de şcoală petrecuţi la Nyirbător, apoi Nyiregyhăza, execută desene
inspirate din ,natură, din viaţa de toate zilele, făcând pe rând portretele colegilor, ale
prietenilor. Fiind o fată frumoasă, după cum o dovedesc puţinele fotografii rămase din
această perioadă (fig.l), era agreată de prieteni. Era invitată la toate petrecerile unde era
rugată să facă portretele participanţilor. Din păcate însă din aceste desene executate în
timpul anilor de şcoală nu s-a păstrat nici unul, fiind risipite ori la prieteni trecuţi de mult de
atunci în nefiinţă ori au fost distruse în timpul primei conflagraţii mondiale.
În perioada interbelică, singurul drum spre afirmare pe tărâmul artei s-a dovedit a
fi Colonia de pictură de la Baia Mare, fondată de Holl6sy Simon în 1896. Locuind relativ
aproape Stima Erzsebet în vara anului 1925 a plecat spre "Olimpul picturii Europei
Centrale", după cum a fost definită Baia Mare de unul dintre cei mai renumiţi pictori,
profesori ai acestei şcoli, Boldizsăr lstvăn. 1
Prezenţa tinerei şi talentatei Stima Erzsebet la Baia Mare este confirmată de
cronicarul Coloniei de pictură de la Baia Mare, Reti lstvăn, în cartea sa dedicată activităţii
acestei şcoli. 2 Păşind pragul Coloniei de pictură, pentru Stima Erzsebet începe perioada
adevăratei vieţi artistice. Se împrieteneşte cu toţi marii artişti ai coloniei. Fiind înzestrată cu
mult talent şi sociabilă, profesorii au primit-o în societatea lor (fig.2). A fost o ocazie foarte
bună pentru Stima Erzsebet pentru a-şi însuşi acele taine ale meseriei de artist pe care
simpla relaţie profesor elev nu le poate dezvălui niciodată. În 1926 o reîntâlnim la Baia
Mare 3 , în compania lui Thorma Jănos 4 (fig.3)-mentorul Coloniei de pictură între cele două
războaie mondiale-Mikola Andrăs 5 , Boldizsăr Istvăn.

1
Boldizsar lstvan,(l897-1984), renumit pictor şi gravor, cu studii la Baia Mare, unde a fost elevii! apoi asistentul
lui Thorrna Jânos şi la Miinchen. In 1924 s-a mutat la Budapesta, dar fiecare vară timp de 20 de ani şi-a petrecuto la Baia-Mare. Din 1941 a devenit profesor la Academia de Arte de la Budapesta, fiind unul dintre importanţii
reprezentanţi ai stilului caracteristic baimărean.
2
Reti Jstvăn, A nagybanyai muvesztelep, Budapest, f.a.(l994), p.l76
1
/bidem
• Thorma Janos (1870-1937) reprezentant de seamă al Coloniei de pictură de la Baia-Mare, cu studii la Academia
de Arte de la Budapesta, clasa profesorului Szekely Bertalan. Între 1888-1890 lucrează sub indrumarea lui
Holl6sy Simon la Miinchen. ca in 1891 să-I reintâlnim la Academia Julian de la Paris. Numărându-se printre
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Colonia de

pictură

de la Baia Mare in perioada

interbelică,

s-a confruntat cu

greutăţile specifice tuturor instituţiilor de cultură având grave probleme financiare. Într-un

moment deosebit de dificil (1919) cârma a fost preluată de o mână forte, hotărâUl să
menţină cu orice preţ existenţa Coloniei de pictură, Thorma Jănos. Dotat cu un deosebit
simţ diplomatic, fiind in relaţii bune cu autorităţile locale, Thorma, a reuşit să reorganizeze
şi să modernizeze intreaga şcoală de pictură, care funcţiona in impozantul atelier construit
pe cheltuiala oraşului in 1911. Acest imens atelier a fost considerat unul dintre cele mai
moderne in perioada respectivă, căci avea iluminaţie zenitală, acoperişul fiind din sticlă.
Fiind asigurată încălzirea în atelier, cursurile se puteau continua astfel şi pe timpul iernii.
Vara se putea picta in curtea atelierului, unde a fost mutată in 1925 cu sprijinul material al
6
oraşului Baia Mare şura folosită încă în perioada Şcolii lui Holl6sy, aflată pe dealul J6kai.
Dintr-o scrisoare a lui Thorma din 3 august 1925, adresată lui Reti Istvăn la Budapesta,
aflăm câteva informaţii preţioase legate de modul de funcţionare a Şcolii de pictură de la
Baia Mare :"Şcoala imi dă foarte mult de lucru în acest an. Numărul elevilor înscrişi anul
acesta 1-a atins deja pe cel de anul trecut. Astfel până în prezent s-au făcut 120 de inscrieri,
şi zilnic sunt angajaţi 8 modele. Mă oboseşte conducerea şi administrarea şcolii . Sunt
deranjat foarte mult in fiecare oră a zilei. Eu sunt secretarul, casierul, profesorul şi
directorul in acelaşi timp. " 7
La inscriere numele elevului era introdus intr-un registru(fig.4). Elevii nu aveau de
plătit decât taxa de inscriere, pe atunci suma de aproximativ 200 de lei, altă taxă nu exista.
Săptămânal aveau încă de achitat 75 de lei pentru plata modelelor. Astfel elevul avea
dreptul să frecventeze tot anul cursurile, să fie prezent de dimineaţa de la 8 până la ora 1 la
amiază la desenul după model şi după-masa la programul liber, care consta in desen liber
după natură, executat in timpul excursiilor de documentare. 8 Pictorul clujean Mohi Săndor,
elev al Şcolii conduse de Thorma în perioada interbelică face o descriere plină de nostalgie
a atelierului unde se desfăşurau cursurile: "înăuntru pe pereţii înalţi, sunt atâmate
reproducerile marilor maeştri: Valazquez, Rembrandt, Vermeer ... În aer pluteşte mirosul
plăcut al vopselei de ulei ... ".9 Aceasta era deci atmosfera in care şi-a inceput anii de studiu
la Baia Mare tânăra artistă Stima Erzsebet. Murâdin Jenă, unul dintre cei mai cunoscuţi
cercetători ai activităţii Coloniei de pictură de la Baia Mare, citând-o pe pictoriţa Măndy
Laura soţia artistului Nagy Oszkâr, ne oferă câteva informaţii legate de desfăşurarea orelor
de curs din cadrul Coloniei: "Profesorul (Thorma Jănos) nu s-a atins niciodată de lucrările
elevilor, însă i-a făcut să inţeleagă unde şi de ce au greşit, exprimându-se foarte clar, pe
înţelesul tuturor ... După amiază am făcut doar schiţe ... la aceste schiţe maestrul nu era
prezent niciodată ... , Atât femeile cât şi bărbaţii erau modele de profesie, care trăiau din
banii câştigaţi aici. După fiecare oră era o pauză de zece minute şi atunci modelele ieşeau şi
se culcau in iarbă. Cei mai mulţi dintre ei erau ţigani cu pielea de un brun cald, plăcut ... ". 10

iniţiatorii Coloniei de pictură de la Baia-Mare, in perioada interbelică a devenit conducătorul ei, lucrând in
maniera naturalismului caracteristic cercului Ho116sy.
s Mi/roia Andrăs (1884-1970), figură marcantA a Coloniei de pictură de la Baia-Mare, a fost elevul lui Reti Istvân
şi Ferenczy Kâroly, frecventind totodată şi cursurile Academiei Julian de la Paris. Lucrând o perioada in maniera
lui Cezanne, va prelua stilul naturalist-impresionist atât de caracteristic Baii-Mari.
6 Muradin Jen6, Erdelyifeswiskoltilc, Bukarest, 1997, p.l2.
1

/bidem

~Ibidem
Y Mohy
10

Săndor:Miihelynap/0,

Kolozsvâr, 1981, p.I02

Murădin Jen6, op.cit.. p.l3
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Pictoriţa Stima Erzsebet în cei doi ani petrecuţi la Baia Mare a avut ocazia să
profite din plin de indicaţiile maestrului Thorma Jănos, căci împrietenindu-se cu viitoarea
soţie a acestuia Kiss Margit, s-a mutat la ei. Din această perioadă (1926) datează un portret
din profil al pictoriţei executat de Thonna Jănos(fig.5). Trăsăturile tinerei femei sunt redate
pătrunzător, conturul obrazului este prins cu o mişcare rapidă a cretei şi aceeaşi siguranţă se
simte în desenarea pleoapelor ce încadrează ochii întredeschişi visători şi în linia fermă a
gurii. Părul îi cade lejer pe frunte, iar tâmpla şi urechile sunt acoperite de bucle jucăuşe.
Cerceii secession au fost adăugaţi ulterior, probabil de pictoriţă pentru a anima gâtui.
Maestrul Thonna Janos, nu putea rămâne pasiv în faţa frumuseţii tinerei pictoriţe, realizând
un portret din profil deosebit de reuşit, ce redă cu fidelitate trăsăturile delicate ale acesteia.
Se pare că portretul a fost genul preferat al pictoriţei Stima Erzsebet, căci este
predominant printre puţinele sale lucrări care s-au păstrat. Modelele de ţigani au constituit o
atracţie şi pentru Stima Erzsebet. Din anii 1925-1926 s-au păstrat trei portrete deosebit de
reuşite, având ca modele ţigani, executate la Baia Mare sub directa îndrumare a meşterului
Thonna Jănos. Două dintre acestea sunt portrete din profil, reflectând o deosebită măiestrie
în mânuirea cărbunelui. Portretul unui "Bărbat tânăr(fig.6)" profil dreapta, reprezentând o
faţă bine studiată, cu un păr bogat, ochii întredeschişi cu mustaţă şi barbă. Gura de
asemenea este întredeschisă de parcă se pregăteşte să spună ceva. Portretul exprimă un
oarecare fatalism, o supunere în faţa sorţii. Aceeaşi senzaţie are privitorul în faţa
"Portretului de bătrân"(fig.7). Artistul redă o faţă greu încercată, cu trăsături dure. Acesta
este tot un portret din profil. Ochii bătrânului sunt abia schiţaţi, punându-se accent mai ales
asupra privirii fixe, pierdute. Cearcănele de sub ochi vin să sublinieze vârsta personajului.
Bătrânul poartă pe cap a pălărie, care aruncă o pată de umbră în partea superioară a feţei.
Barba şi mustăţile albe completează fericit portretul, stabilind un echilibru între conturul
pălăriei şi al hainei. Grija, greutăţile materiale întristează trăsăturile bătrânului. Nasul
deosebit de migălos lucrat prin linia lui delicată înnobilează întregul portret.
Dintre portretele păstrate cel mai reuşit este cel al "Femeii cu batic"(fig.8). Acest
portret este simbolul femeii supuse, care cu o privire melancolică, pierdută în zare stă
neclintită în faţă sorţii, neavând puterea şi nici curajul de a o înfrunta, dar nici nu se
ascunde speriată. Ochii sunt deosebit de expresivi, învăluiţi în melancolie. Artistul redând
cu fidelitate trăsăturile personajului face totodată o analiză psihologică a modelului, punând
în primul rând accent pe trăirile sufleteşti. În acest portret regăsim o întreagă generaţie de
femei resemnate în faţa sorţii:''Femeia cu batic" este întruchiparea FEMEII care are un loc
foarte bine definit în societate, un loc pe care ea nu-l poate schimba, n-are voie să-l
schimbe.
Studiind cele trei portrete executate de Stima Erzsebet în perioada şederii sale la
Baia Mare, putem deduce că pictoriţa a fost nu excelent desenator, mânuind cărbunele cu o
deosebită siguranţă. Culoarea n-a fost "chemată în ajutor" pentru a realiza aceste portrete.
Pictoriţa în primul rând a încercat să facă o analiză a personajelor punând accent deosebit
asupra laturii psihologice. în cele trei lucrări domină o notă melancolică uneori chiar
tragică. Personajele, în expresia feţei, în priviri au un fatalism înnăscut, o lipsă de curaj,
parcă nici nu mai vor sau nu au puterea să schimbe nimic. Artistul se lasă furat de
melancolie şi pesimism.
Tot din perioada studiilor la Colonia de pictură de la Baia Mare, datează o altă
lucrare interesantă: un "Nud"(fig.9).
Nudul este original din punct de vedere compoziţional: femeia stă întinsă cu
spatele la privitor. Capul este aplecat, sprijinit pe braţul stâng. Artistul dă dovadă de bune
cunoştinţe de anatomie. Corpul este proporţional, într-o poziţie relaxată, lejeră. Amprenta
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Mari se face din plin simţită. Totul este foarte natural, frresc. Creta urmează unduirea
a corpului aşezat în diagonală. Modelul îşi ascunde cu prudenie faţa lăsând să se
vadă părul şaten şi gâtui frumos conturat. Picioarele sunt acoperite de o draperie albastră
aruncată cu graţie. Culorile sunt clare, pastelate. Albul perdelei de la capul modelului
echilibrează perfect fundalul verde şi cuvertura roşu-bordo pe care stă întins modelul.
Lucrarea este animată de jocul duios de umbre şi lumini. Lumina dirijată atrage după sine
corolarul de umbre, şi folosirea umbrei în cazul nudului este o eschivare nu este descriere,
ci un refuz de a descrie. Întreaga aşezare a nudului în pagină dă dovadă de reţinere în faţa
"goliciunii", reflectă sufletul pur, profund credincios al tinerei pictoriţe, care a desenat
parcă cu o anumită teamă modelul dezbrăcat.
Acest nud din punctul de vedere al cromaticii şi execuţiei parcă o apropie mai mult
pe Stima Erzsebet de un alt mare maestru al Coloniei de pictură de la Baia Mare, Mikola
Andnis, de care o lega tot o strânsă prietenie. În compania acestuia a făcut cunoştinţă tânăra
pictoriţă cu viitorul ei soţ avocatul dr. Czira Arpăd cu care se căsătoreşte la 22 august
1926(fig.l O) abandonându-şi pentru totdeauna studiile de pictură. "Ţăranca" (fig. II), este
ultima lucrare executată la Baia-Mare, în august 1926. Este un pastel lucrat cu
minuţiozitate, reprezentând o tânără şezând. Într-un fundal gri care în unele locuri trece în
albastru, este amplasată ţăranca şezând în profil dreapta. Capul este legat cu un batic
galben, faţa este melancolică, parcă intenţionat neterminată, cu trăsăturile abia schiţate. Pe
spate are o broboadă maron cu franjuri roşii şi verzi. Fusta de un albastru intens este
înviorată de şorţul alb, imaculat. Lumina vine din partea dreaptă, ca o încercare nereuşită
de alinare a suferinţei tinerei femei. Mâna dreaptă cade liberă în poale. Întreaga lucrare
emană un aer de durere mută şi resemnare. Tânăra pereche se va stabili pentru o foarte
scurtă perioadă la Berchez. În amintirea frumoşilor ani petrecuţi împreună la Baia Mare,
pictorul Mikola Andrâs, la 1O decembrie 1926 îi face cadou fostei eleve o frumoasă gravură
în metal (fig.l2).
Peisajul din Remetea Chioarului va constitui o sursă de inspiraţie pentru Stima
Erzsebet. De atunci datează un "Peisaj" din Chioar (fig.l3). Artistul surprinde o după
amiază tristă de noiembrie, cu un copac desfrunzit, simbol al singurătăţii, al disperării.
Ascunsă sub dealuri de un violet bacovian stă pitită o căsuţă albă, ca o pată de lumină, de
speranţă. Culorile reci domină întregul peisaj, albastru! alternează cu violetul, cu verdele.
Dealurile albastre se pierd în zare. Tabloul poartă pe el amprenta sigură a Băii-Mari, atât
cromatic cât şi din punctul de vedere al desenului.
Singura lucrare, care emană o notă oarecare de optimism este cea
intitulată''Lectură" şi reprezintă o tânără femeie îmbrăcată în rochie roşie, care citeşte, în
mijlocul naturii. După moda şi cerinţele vremii, faţa albă, delicată a tinerei este ferită de
razele puternice ale soarelui de o umbrelă albă, dantelată. Lucrarea este concepută în
spiritul Băii-Mari: o după-amiază liniştită de primăvară, cu tufe de trandafiri sălbatici, cu o
căpiţă de un galben plăcut care alternează cu copacii ce se pierd în zarea albastră. Jocul de
umbre şi lumini umple tabloul de mişcare.
Această pictură este ultima lucrare ce s-a mai păstrat din perioada interbelică. În
1927 soţul pictoriţei este transferat la Satu Mare, ocupând postul de avocat (fig.15). De
acum înainte Stima Erzsebet va picta sporadic, în puţinul timp liber care-i mai rămâne, căci
trebuia să fie în acelaşi timp mamă, soţie,şi să facă faţă cerinţelor din ce în ce mai mari
impuse de starea socială a reputatului avocat Dr. Czira Arpăd. Între 1931- 1932 soţul ei este
ales viceprimarul oraşului Satu Mare, este decorat cu "Coroana României în grad de
cavaler" de regele Carol al II-lea. Toate acestea însumau o serie de obligaţii pentru Stima
uşoară
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neglijeze din ce în ce mai mult cariera artistică. Din
câteva portrete făcute prietenilor, care însă s-au pierdut în timpul
celui de-al doilea război mondial. Nu s-au păstrat decât câteva desene care reprezintă
ghirlande de flori cu puternice influenţe secession, executate cu mare uşurinţă, fineţe şi
sensibilitatea caracteristică tuturor lucrărilor care au ieşit din mâna pictoriţei .( fig.16; 17; 18).
Lucrarea intitulată " Baciul Mihai"(fig.l9) este una dintre lucrările târzii ale
pictoriţei, purtând amprenta realismului maghiar. Bătrânul este reprezentat şezând pe o
laviţă pe prispă. Lângă el un ulcior cu apă. Baciul Mihai este îmbrăcat în haine ţărăneşti
caracteristice zonei de câmpie. Poziţia bătrânului este firească, are spatele încovoiat,
rezemat de perete, cu piciorul stâng în faţă. Prispa este inundată de muşcate colorate. Cerul
este de un albastru pur, caracteristic zilelor fierbinţi de vară. Întreaga lucrare emană un aer
de linişte şi calm, fiind una dintre cele mai reuşite tablouri ale pictoriţei."
Privind în ansamblu întreaga sa activitate desfăşurată în domeniul artistic, putem
afirma cu mult curaj că Stima Erzsebet face parte din categoria acelor femei care cu toate că
au fost înzestrate de la natură cu un mare talent, nu au avut ocazia şi posibilitatea să se
dedice pe deplin carierei artistice care i-ar fi adus cu siguranţă laurii binemeritaţi. Aerul de
melancolie care inundă aproape fiecare lucrare executată de Stima Erzsebet izvoreşte din
sufletul pictoriţei, care nu a reuşit niciodată să-şi împlinească visul de a se dedica acestei
meserii deosebit de frumoase, riscante şi controversate.
Erzsebet, care a fost

nevoită să-şi

această perioadă datează

Lista ilustratiilor
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.8
Fig.9
Fig.10
Fig.11
Fig.12

Pictoriţa Stima Erzsebet la 20 de ani ( 1921 ).
Un grup de artişti băimăreni în 1928, central cu pălărie maestrul
Thonna Jănos.
Elevii Şcolii de pictură de Ia Baia-Mare în 1925. În centru Thonna
Jânos cu pălărie, în dreapta maestrului, pictoriţa Stima Erzsebet.
Elevii Şcolii de pictură de Ia Baia-Mare în 1926. În ultimul rând în
dreapta a treia persoană este pictoriţa Stima Erzsebet.
Thonna Jânos, Stima Erzsebet, cărbune pe hârtie 0,21 X O, 15,
nesemnat, nedatat (1926).
Stima Erzsebet, Bărbat tânăr, cărbune pe hârtie, 0,29 X 0,19, nesemnat,
nedatat (1925).
Stima Erzsebet, Portret de bătrân, cărbune pe hârtie, 0,29 X 0,19,
nesemnat, nedatat (1925)
Stima Erzsebet, Femeia cu bati~. cărbune pe hârtie, 0,40 X 0,29 cm,
nesemnat, nedatat(1925).
Stima Erzsebet, Nud, pastel, 0,39 X 0,27, nesemnat, nedatat (1926).
Celebrarea căsătoriei pictoriţei Stima Erzsebet cu
avocatul dr. Czira
Arpăd la 22 august 1926.
Stima Erzsebet, Ţărancă, pastel, 0.49 X 0,38,
nesemnat,
consemnat dreapta jos Nagybănya (Baia-Mare) 1926 VIII.
Mikola Andrâs, Peisaj rural, gravură în metal, 0,21 X O, 13, semnat
dreapta jos cu creionul Mikola
Andrăs, datat 1O decembrie 1926.
Sub gravură o
dedicaţie în
manuscris:''Dr. Czira Arpâdn
onagysâgânak tiszteletem jeleiil, NB (Negybânya),
1926 dec. 1O"
(D-nei dr.Czira Arpăd, în semn de înaltă preţuire, B.M. la 1O decembrie 1926).
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Stima Erzsebet, Peisaj din Remetea Chioarului, ulei pe pânză, 0,48 1
0,38, nesemnat, nedatat( 1926)
Stima Erzsebet, Lectură, ulei/pânză, 0,50 x 0,36, nesemnat,
nedatat( 1927).
Pictoriţa Stima Erzsebet cu soţul ei, în 1927 la Satu Mare
Stima Erzsebet, Flori creion pe hârtie
Stima Erzsebet, Baciul Mihai, ulei pe pânză, 0,50 X 0,40, nesemnat,
nedatat.

Formerly Masters from Satu Mare IV
Stima Erzsebet (1901-1991)
Feminine Sensibility ReOected in Art
(Summary)
This study has the purpose to present a paintress from Satu Mare town, that,
through her way of life and activity contributed to the image of artist woman in
Transylvanian inter-war period. After two years of study at Painting Colony from Baia
Mare town(l925,1926), under direct guidance of acknowledged masters, as Thorma Jimos
and Mikola Andras, respite in which she painted a series of extremely good works, Stima
Erzsebet married to lawyer Czira Arpcid, this think being, actually, the end of her artistic
career. Stil/, since 1927 she will work, but, little by /itt/e, she wi/1 devote her time to the
fami/y.
By presenting few works of Stima Erzsebet, we may have an image about her
creation, that arise from her tumultuous artist sou/, that never succeeded in the fulfi/ment of
the dream to dedicate herse/f to this extremely beautifu/, risky and disputed cal/ing.

The Ljst Q,fPjctureş
Fig.!
Fig.2
Fig.3

Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.B
Fig.9
Fig.JO

Paintress Stima Erzsebet at age 20(1921)
Group ofartists from Baia Mare, in 1928; in the center, wearing a
hat, the mas ters Thorma Janos
The students ofPainting Schoolfrom Baia Mare in 1925. In the
center, Thorma Janos, on the right of the master, the paintress
Stima Erzsebet.
The students of Painting School from Baia Mare in 1926. In the
fast row, on the right, the third person is the paintress Stima Erzsebet.
Thorma Janos, Stima Erzebet, crayon, 0,21 x 0,15, undaded (1926).
Stima Erzsebet, Young man, crayon 0,29 x 0,19, unsigned,
undated
(1925).
Stima Erzsebet, 0/d man, crayon, 0,29 x O, 19, unsigned, undated
(1925)
Stima Erzsebet, The woman with headkerchief, crayon, 0,40 x 0,29,
unsigned, undated (1925)
Stima Erzsebet, Nude, coloured chalk, 0,39 x 0,27, unsigned, undated
(1926)
Celebration ofthe wedding of Stima Erzsebet with lawyer Czira Arpad
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on August 22, 1926.
Stima Erzsebet, Peasant woman, coloured chalk, 0,49 x 0,38, unsigned; on
right, down, registered Nagybanya (Baia Mare), 1926 VIII.
Mikola Andrtis, Village landscape, metal engraving, O, 21 x O, 13,
signed
on right, down with a pencil Afikola Andras, dated December 1O, 1026.
Bellow the engraving, a manuscript dedication: " To Mrs Czira Arpadne, as a
sign of appreciation, Baia Mare, on 1926, December 10"
Stima Erzsebet, Landscape from Remetea Chioarului, oil on canvas,
0,48/10,38, unsigned, undated (1926)
Stima Erzebet, Reading, oil on canvas, 0,50X0,36, unsigned, undated
(1927)
The paintress Stima Erzsebet with her husband in 1927 in Satu Mare
Stima Erzsebet, Flowers, crayon
Stima Erzsebet, Unele Mihai, oi/ on canvas, 0,50X0,40, unsigned, undated.

fig. !
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Din scrierile pictorului Aurel Popp
Judith Erdos
În dorinţa de a cunoaşte diversitatea preocupărilor vieţii şi creaţiei pictorului Aurel
Popp, am considerat că este util de a atrage atenţia asupra unor scrieri, ce completează în
mod fericit, personalitatea artistului sătmărean.
Aceste scrieri tratând problematici diverse, aveau în final un scop bine determinat
şi anume acela de a face cunoscută tuturor opinia pictorului, frământat de tot ce se întâmplă
în viaţa artistică, dar nu numai, ci şi în cea politică sau socială. Ele aveau menirea şi de a
stimula, fie viaţa culturală al oraşului Satu Mare în care trăia, simţindu-se dator în mod
direct să contribuie la ridicarea nivelului cultural şi artistic al acestuia; fie cea a vieţii
artistice şi culturale ardelene în general.
În studiul de faţă ne-am oprit Ia două dintre aceste scrieri, în care Aurel Popp
evocă în moduri diferite personalităţile artistice a doi colegi de breaslă: pictorul băimărean
Nagy Oszkar (1893-1965) şi sculptorul timişorean Ferdinand Gallas (1893-1949).
Prima dintre aceste scrieri 1 este propriu-zis un comentariu succint al expoziţiei lui
Nagy Oszkar la Satu Mare. Scrierea ce a apărut şi în mass media clujeană, sub pretextul
expoziţiei amintite, face în primul rând referiri Ia destinul artistului, la condiţia sa vitregă de
viaţă în care este silit să trăiască (de altfel de aceleaşi condiţii grele avea parte şi Aurel
Popp!), prezentând într-o manieră critică, directă, interesul scăzut al statului în primul rând
şi nu în ultimul rând al publicului (în marea lui majoritate neiniţiat), faţă de artist şi opera
de artă.
Aurel Popp revine şi cu alte ocazii (în diferite scrieri), cu o mare acuitate asupra
prezentării împrejurărilor în care crează artistul, asupra lipsurilor pe care este nevoit să le
suporte, subliniind în acelaşi timp tenacitatea cu care totuşi aceştia crează. Trăiesc "din
fărâmiturile scăpate ici-colo, din ajutoarele de stat mizerabile ... micile lor economii le
cheltuie pe materiale, rame, marmură, bronz şi mai bine nu mănâncă, dar fac expoziţii şi
prin aceasta oferă oamenilor ... În schimb Viaţa lor nu le oferă nimic". Pictorul nu pregetă să
compare fără menajamente situaţia politică dezastruoasă, cu cea tot Ia fel de dezastruoasă a
artei. Opinia sa critică faţă de societatea în care trăieşte este evidentă şi în numeroase
lucrări, sugerând nu odată soarta omului nevoiaş, convingerile sale social-democrate fiind
de multe ori Ia baza acestor opinii. Paralel cu descrierea chiar în detaliu al condiţiei
artistului, pictorul nu se dă în lături de la critica aspră adusă acelor artişti care se complac în
cele din urmă, în această condiţie mizeră, nefiind în stare măcar să se organizeze, "nu se pot
strânge într-o tabără" după cum spune. Aurel Popp nu reproşează numai statului şi societăţii
Popp Aurel: Valsagban az erdelyi Jcepzămitveszet (Nagy Oszlcilr Jcepldill/itasa alkalmilbO(), Keleti Ujstg, 30. dec.
1922.
2
Nagy Oszkâr (1893-1965), pictor lllimArean. Dupa bacalaureat, in 1912, pleacA la Baia Mare. Între 1913-1915,
frecventeazA "Şcoala de Arte Frumoase" din Budapesta. Dup! primul lilzboi mondial, în 1919 lucrează o scurt!
perioadă la Szolnok, cu pictorul Fmyes Adolf. Din 1920 lrlieşte la Baia Mare, iar între 1921-1922, la
recomandarea lui Octavian Goga, face o c!l!torie de studii în Italia. Revenit la Baia Mare, neînfelegându-se cu
conducerea Coloniei de picturA de aici, pleacA la Baia Sprie (o mic! localitate lling! Baia Mare), unde alături de
alfi pictori, printre care şi Aurel Popp, adepp ai avangardei artistice, doresc s! formeze o grupare ("micul Baia
Mare"), care s! rivalizeze cu tradiponala şcoala de pictura b!im!rean!, încercare ce eşueazA. Particip! la
numeroase expozipi din far!, printre care şi marea expozipe de art! transilvănean! - Collegium Artificum
Transilvanicorum (1921)- şi organizeazA expozifii personale la Baia Mare, Satu Mare, Cluj, Oradea, etc. Pictor
dotat, adept al structurilor expresioniste, de o sensibilitate deosebita, ramâne fidel motivelor recognoscibile, având
o strălucit! aptitudine compoziponală şi un deosenit simţ cromatic, Nagy Oszlc&r prin opera sa a r!mas una dintre
personalităţile artistice de valoare a şcolii băimărene de pictură.
1

SATU MARE. STUDII

ŞI COMUNICĂRI,

XV-XVI, 1998-1999.
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lipsa sprijinului breslei din care face parte, dar şi neputinţei artiştilor de a se organiza într-o
asociaţie, care să le reprezinte interesele. În felul acesta - scrie pictorul - multe dintre
talentele indiscutabile ale artei ardelene, trăiesc izolate "rătăciţi în pustiu, pentru că nu au
unde şi în jurul a ce să se grupeze".
Considerându-1 şi pe Nagy Oszkăr ca unul dintre artiştii talentaţi "rătăciţi în
pustiu", ca unul dintre victimele acestei situaţii, se simte obligat - fiind unul dintre artiştii
care este frământat de destinul şi condiţia artistului ardelean - să-şi aducă la cunoştinţă
opinia. În cele din urmă face un comentariu relativ succint al expoziţiei colegului său,
apreciind personalitatea artistică a acestuia, cunoscându-i îndeaproape lucrările, (având
ocazia să lucreze împreună la Baia Sprie), dar şi atitudinea nonconformistă a acestuia faţă
de conducerea şcolii băimărene.
Deci, prin această scriere, datând din anul 1922, Aurel Popp aduce, nu pentru
prima oară în prim plan soarta artistului ardelean, lipsa sprijinului statului şi a societăţii în
general, dar şi necesitatea stringentă a organizării artistice, a unităţii artiştilor nu numai
pentru apărarea intereselor lor, ci şi pentru facilitarea afirmării şi valorificării talentelor.
CRIZA ARTEI PLASTICE DIN ARDEAL
(pe marginea expoziţiei lui Nagy Oszkăr)
Situaţia

artei noastre aici în Ardeal este ciudată. Artiştii noştri trăind din
ici-colo, din ajutoarele de stat mizerabile, nu se pot strânge într-o
tabără. Statul nu-i ajută, publicul nu le cumpără lucrările, cu toate acestea artiştii noştri
pictează, desenează, modelează. Muncesc pentru cultura ardeleană şi sunt lipsiţi de
materiale, de o viaţă bună şi de toate cele, pe care marea masă în frunte cu statul, ar trebui
să le ofere. Organizează expoziţii, micile lor economii le cheltuie pe materiale, rame,
marmură, broqz şi mai bine nu mănâncă, dar fac expoziţii şi prin aceasta oferă oamenilor.
Perseverenţa, sârguinţa şi nobleţea, face plăcere maselor, sau unora, în egală măsură, în
schimb Viaţa, lor nu le oferă nimic.
Omul ar crede că toate acestea aşa trebuie să se întâmple, sau că oamenii au multe
alte probleme mai importante, decât să se ocupe de aceste lucruri. Este adevărat, problemele
de care se ocupă oamenii în permanenţă, nu sunt bine rezolvate. Nu, deoarece vedem că
şcolile noastre, justiţia, reforma agrară şi politica noastră, de care se ocupă mult şi mulţi, nu
stă mai bine aici în Ardeal decât problema artei. Slabă mângâiere, dar aici în aceştia există
fărâmiturile scăpate

măcar speranţa că odată şi odată!

Dar în artă! Artiştii noştri n-au reuşit să realizeze o grupare până acum. Sistemul
de breaslă al băimărenilor îi mulţumeşte, dar ce se întâmplă cu ceilalţi, care nu se împart pe
mantia Hollosy-Ferenczi-Cristos! Vagabondează ici~colo şi se poate citi şi auzi că
organizează expoziţii unii sau alţii. Expoziţii cu un succes mai mare sau mai mic, dar mereu
în pierdere pecuniară.
Este un mare păcat de-al nostru, al tuturor, artişti şi public deopotrivă, că nu
adunăm artiştii din Ardeal într-o tabără. Aici, numai aici mai există speranţa, ca popoarele
Babelului să se înţeleagă, care acum lucrând separat, binecuvântaţi şi fără rost, construiesc
ziduri ce se năruie. Aşa, descentralizarea nu e bună. Artiştii din Arad, Timişoara, Oradea,
Cluj, trebuie să ştie totuşi unul despre altul. Arta tuturor artiştilor ardeleni, trebuie să-I
intereseze pe acela căruia îi plătim impozit din bănuţii noştri. Ei, dacă statul este
dezinteresat, de ce nu ne-ar interesa pe noi: artiştii? În fiecare oraş artiştii îşi au publicul lor
(de pildă la Oradea, Baia Mare), da, dar ceilalţi trăiesc separat, ca rătăciţii în pustiu, pentru
că nu au unde şi în jurul a ce să se grupeze.
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•
Am fost nevoit să spun toate acestea, cu ocazia organizării mai multor expoziţii în
tot Ardealul, şi pentru că mă doare să văd această situaţie dezorganizată. lată, aici la Satu
Mare şi Nagy Oszkâ.r, alături de artiştii sătmăreni, a organizat o expoziţie. A fost forţat de
împrejurarea izvorâtă din dezordinea artei şi artiştilor. Deşi el este un artist serios. Înaintând
pe un drum cu asprime, bine gândit, mai poate produce lucruri mari. iscusinţa desenului,
simţul pictural, tehnica sa, concepţia tematică, în egală măsură ne oferă multe. Nu se
aventurează în nici un curent, înaintează pe concepţiile lui Putz Leo3 • Şi această concepţie
este deosebit de plăcută şi mulţurnitoare. Nu doreşte să ofere în mod forţat nici ceva nou,
nici ceva ieşit din comun, dar oferă o artă picturală colorată şi pe aceasta o face bine
întotdeauna. Cel mai interesant este faptul că este poate singurul care, deşi pictor
băimărean, pictează muncitori. El este singurul băimărean, care a pornit pe acest drum de la
Baia Mare, unde - chiar acum se desfăşoară expoziţia de iarnă de la Mucsarnok" .

•
A trebuit să scriu şi acestea despre Nagy Oszkâ.r, fiind unul dintre cei mai talentaţi
tineri pictori, care astfel trebuie să-şi arunce valorile mult trudite, fuă a spera la vreo
perspectivă - din partea publicului, care-I primeşte fără plăcere. A trebuit să scriu toate
acestea pentru că noi, ardelenii avem bunii noştri şi în artă. A trebuit să scriu, pentru că
poate strigătul meu va avea ecou şi poate va exista cineva, care va aduna într-un loc artiştii
Ardealului. Într-un loc unde vor ieşi mai mult în evidenţă talentaţii noştri, putându-i
valorifica mai bine.
Satu Mare, în seara de Crăciun.
Cea de-a doua scrieres datând probabil între anii 1928-1929, flicând parte din
jurnalul autobiografic al pictorului, constituie pentru Aurel Popp un argument în plus pentru
susţinerea opiniei sale cu privire la condiţia artistului în general. In această scriere, pictorul
sătmărean îşi aduce aminte de sculptorul timişorean Ferdinand Gallas (Gallasz Nândor)6
prin intermediul confesiunilor acestuia, pe care le face cu ocazia unei vizite la atelierul lui
Aurel Popp, în tovărăşia unui alt prizonier de rAzboi. Amintirile lui Gallas (fost prizonier şi
el), despre frontul rusesc şi prizonieratul din Siberia, se suprapun cu cele trăite de Aurel
Popp tot pe frontul rusesc, astfel că în această scriere pictorul citează cele spuse de Gallas
în mod intenţionat, pentru a păstra şi mai mult veridicitatea amintirilor acestuia. Relatarea
lui Gallas despre anii de prizonierat, precum şi despre anii săi de tinereţe, de formare
artistică, este pentru Aurel Popp, după cum am mai arătat, un nou prilej de a aduce în
3
Putz Leo, la care face referire Aurel Popp, este necunoscut
• Mlicsamok - galerie de artA de mare prestigiu din Budapesta.
5
Manuscris aflat la Arhivele Naponale- filiala Satu Mare, nedatat. Dupl istoricul de arii Banner Zoltan DOate fi
datat între 1928-1929.
6
Ferdinand Gal las (Gallasz N6ndor) ( 1983-1949), sculptor timişorean, adept al curentelor de avangardA artisti el.
A urmat studiile de arii la Şcoala superioara de Arte Decorative din Budapesta, unde a r1mas ca asistent pina la
izbucnirea primului razboi mondial. Ca soldat pe frontul rusesc, a fost luat prizonier, flcAnd 7 ani de prizonierat,
dupl care s-a intors în oraşul natal. Între anii 1919-1921 a lucrat la Academia de Arte Frumoase din Moscova. In
1923 frecventeaza Şcoala liberi de arte (Der Weg) din Dresda. Lucrlrile sale cu un caracter modem poartl
amprenta formelor cubiste, fiind printre primii sculptori în tara care utilizeaza efectele expresioniste,
constructiviste. Lucrarile sale de plastici miel permit sa se intrevadA posibilitlţile artei monumentale.

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

588

Iudith Erdos

atenţie soarta acestui sculptor, de un talent deosebit, care deşi întors de 6 ani din prizonierat,
duce o viaţă plină de lipsuri şi lupte continue pentru recunoaşterea sa. Îl consideră un mare
monumentalist, întrevăzând posibilităţile sale excepţionale în domeniul creaţiei.
(Menţionăm aici că această mare speranţă a sculpturii noastre, a avut parte de o viaţă scurtă,
din anul 1937 fiind tot mai bolnav, astfel încât până la moartea sa survenită în 1949
lucrările sale devin tot mai lipsite de vigurozitate). Aurel Popp nici de această dată nu-şi
ascunde reproşurile faţă de cei răspunzători de condiţiile umilitoare la care sculptorul este
nevoit să se adapteze pentru a supravieţui, cioplind chiar trepte şi picioare de scaune ...

VIAŢA UNUI SCULPTOR
(Ferdinand Gallas- Gallasz Năndor)

"Am treizeci şi nouă de ani. Mă simt sculptor, deşi n-am făcut nici o sculptură.
Când eram elev la Simay, deseori mergeam să cioplesc în piatră, pentru bani, pentru a mă
putea susţine. Atunci am simţit pentru prima oară materialul, ce domină majestuos
sculptura. Atunci a încolţit în mine dorinţa de a crea sculpturi. De atunci simt că oricât am
modelat până acum, cu adevărat n-am făcut nici o sculptură ... ".

*

Eram trei în atelier. Doi, foşti prizonieri ruşi. Unul era Gallasz Năndor, celălalt un
frate de suflet, care cu o dorinţă lascivă, căuta secretele profunde ale vieţii. În liniştea
atelierului mai aud şi acum, zumzetul cuvintelor lui Gallasz. "Crede-mă, nu este nimic în
viaţa mea, ce s-ar putea povesti. Mizerie, muncă, suferinţă, căutări şi luptă permanentă ...
Acestea nu merită de notat. Acela, a cărui tată fusese simplu muncitor, care şi azi trăieşte cu
bătrâna mea mamă dintr-o pensie de 800 de lei, ce fel de viaţă să fi avut? ... O luptă
permanentă.

Perspectiva vieţii mele înainte de război, a fost acela să trăiesc la Budapesta ca
elev, ca mai târziu să fac lucrări de sculptură de dimensiuni mari, desigur pentru alţii, la un
preţ de nimic ... Abia aveam 26 de ani, când cu regimentul 96 croat, am fost trimis în ritm
alert în Siberia, ca nu peste mult timp, într-un ritm şi mai alert, să ne retragem din ordinul
Domnului comandant Potjorek, datorită cunoştinţelor sale strategice. Deşi fiind copil, lipsit
de experienţă, am trăit toate culorile şi grozăviile războiului.
În 1915, cu ocazia înaintării victorioase de la Stanislav, am fost luat ca prizonier
de ruşi şi timp de 7 ani am trăit în ţara lor, epoca Faraonilor modemi şi a Mesiilor. La
Krosnoiarsk, împreună cu Gy6ni Geza, Muhics, Prihoda, Jakabovics (tovarăşi de
prizonierat) şi alţi 15-20 de mii de prizonieri intelectuali, am trăit misterele sufletului
omenesc ca în infernul lui Dante, dar înmiit. Este adevărat că noi artiştii, ne-am retras în
atelierele noastre, dar am trăit acele vremuri de care unii cronicari îşi mai aduc aminte. Şi
eu am fost de toate. De la bijutier până la pantofar, de la bucătar, până la miner...
Am văzut pe acel căpitan, care avea un principiu şi anume acela că un ofiţer nu are
voie să lucreze, dar peste câteva luni m-a iritat atât de mult, încât în timpul activităţii l-am
apostrofat. Deşi avea o funcţie, a rămas un văcar, ce se ascundea după uniformă, mânânduşi de pe cal vacile din Krasnoiarsk, spre stepele de lângă Ienisei ...
Am văzut din fereastra lagărului cum cei 5-6000 de oameni de-ai lui Krafcenko,
au fost măcelăriţi în mod bestial, în timp de 3-4 ore ... acolo lângă casa domnului din
Krasnoiarsk, poate pentru ca sufletele lor să ajungă cât mai repede în faţa judecăţii sale ...
Am văzut acei mii de cai, care s-au rătăcit, aparţinând armatelor lui Kolciak şi sau răsfirat pe întinderile înzăpezite ale Siberiei, lovindu-şi de foame capetele în ferestrele
https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Din scrierile pictorului A urei Pop

589

noastre, asemenea copiilor ce se rugau cu ochii plini de lacrimi să li se dea ceva de
mâncare ... Am văzut cai străbătând bălţi de sânge, întinşi pe zăpadă, vlăguiţi şi slăbiţi de
foame, sfăşiaţi de lupi urlând ... iar ei nici nu se mişcau, suportau ...
L-am văzut pe Gy6ni Geza, steaua căzătoare, în tristeţea lui nemăsurabilă cauzată
de moartea fratelui său, l-am văzut cu sufletul chinuit de disperare, l-am văzut cu câtă
lăcomie s-a autonomicit, el care asemenea păsării Phoenix din legendă, înainte de moarte
cânta un cântec înduioşător, trecând cântând dintr-o viaţă în alta...
L-am văzut pe cel învins, pe învingător, pe crudul soldat veşnic în acţiune, pe tatăl
îngrijorat de familia sa, pe filflzonul arogant, pe profesorul doct şi pe cel neştiutor, pe
medicul lipsit de conştiinţă, am văzut binele şi răul, am văzut: ... omul!
Am trăit printre seminţii cu o civilizaţie stricată, printre cei primitivi, dar de o
mare puritate, tătari, ciuvaşi, printre cercetaşi. Printre oameni exotici, îmbrăcaţi pestriţ, în
chimonouri chinezeşti, în haine cu blănuri scumpe, sau în haline cu cizme, printre neamuri
cu un aspect amestecat, dar cu sufletele clocotinde din care răbufnea dorinţa a mii de ani, ca
un geizer... Am văzut seminţii ce-şi aprindeau focul cu cremene, dar care au pâijolit lumea
în 1919, fără a simţi sau a vedea nimic, iar înainte de culcare se rugau pentru Tătuca, poeţii
lor neştiutori de carte îşi spuneau poeziile, iar cu concepţiile lor ne uluiau pe noi, cei
"docţi", îngrăşaţi pe o cultură europeană ...
Am văzut foarte multe în Rusia, şi pe toate le-am trăit atunci, când în spatele
cenzurii, prin taberele de prizonieri circula poezia lui Gy6ni Geza [... ]
Doi ani am fost Ia Academia din Moscova, unde am cunoscut noi suflete şi noi
lumi, căutând instinctiv până şi astăzi, ceea ce gândeam în timpul cioplirii treptelor pe
malul Dunării ... ".
Îmi zumzăiau in ureche cuvintele lui Gallasz ... Lupta permanentă însoţeşte viaţa
fiecărui artist, asemenea sunetului trist de clopot... Sufletul său trebuie să i se întrevadă în
creaţie, să-i definească întreaga fiinţă, dar este nevoit să trăiască o viaţă plină de lupte, de
bătălii. Un artist format şi călit astfel, va avea un mare simţ analitic în artă.
S-a întors mai bine de 6 ani, iar acum trăieşte la Timişoara. Îşi îngrijeşte bătrânul
tată pensionar, şi copii săraci. Soţia predă, şi în mare se bucură de o atmosferă liniştită,
reuşind să vândă atât cât să-şi permită să plece în străinătate, o săptămână-două. De tânăr
lucrările sale au fost premiate, iar acum nu demult, i-a fost premiată o sculptură la
"Salonul" din Bucureşti.
Mari aptitudini mărunţite ... Numai un artist care a trecut prin atâtea ca şi el poate
vedea în forme monumentale, dar foarte simple. Este un mare monumentalist, ce se poate
vedea pe fiecare lucrare, dar vai ... faţă de ce ar putea crea, toate pe câte le face este ca şi
ciopli tu) picioarelor de scaune ... Dar la noi în cultură încă este totul dominat de permutaţii,
şi să fie fericit acela care scapă din cele -45 de grade ale Siberiei, oricât de talentat ar fi ... Să
nu glorificăm epoca cu mari amintiri, este destul ca vitejii conjuncturilor să decoreze după
gustul lor marile saloane ale noilor bogaţi. Cine se mai gândeşte astăzi la artiştii capabili de
mari creaţii, cu ce condiţii umilitoare se luptă? Cine ar avea curajul să-i compare - de pildă
- cu acei mari funcţionari, care ar fi nevoiţi ca în mod ruşinos să facă treaba micilor
funcţionari. Cu toate acestea nimeni nu ridică glasul pentru talentaţii artei monumentale ...
Gallasz este unul dintre talentele excepţionale. Îşi domină meşteşugul şi este un
artist conştiincios. Este dotat de Ia natură cu o mare putere de muncă şi talent. (Pentru arta
monumentală aceste calităţi sunt cele mai importante!). Cu toate acestea ideile naive ale
sufletului său din tinereţe, după o astfel de viaţă, abia s-au realizat...
Spunea: " ... mă simt sculptor, dar n-am reuşit încă să fac o adevărată sculptură ... ".
Satu Mare (Szatmâr), luna noiembrie.
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Lista ilustraţiilor
1. Aurel Popp (în mijloc) la Baia Sprie, 1936
2. Nagy Oszkâr, Mineri, 1923
3. Nagy Oszkâr, Strada, 1937
4. Ferdinand Galla.s, Dansatoare, 1927
5. Ferdinand Gallas, Durere, 1930

Ecrits du peintre Aurel Popp (1879-1960)
(Resume)
Avant le desir de connaître la diversite des preoccupations de la vie et de la
creation de peintre Aurel Popp, l'auteur de l"etude a considere qu'il etait utile d'attirer
l"attention sur quelques, ecritures de l'artiste qui completent d'une maniere heureuse la
personnalite du peintre de Satu Mare.
Le lecteur peut voir deux ecritures ou Aurel Popp evoques des differentes
manieres les personnalites des deux artistes, voirle peintre de Baia Mare, Nagy Oszkilr
(1893-1965) et le sculpteur de Timişoara Ferdinand Gallas (1893-1949). Le but final des
deux ecritures est en fin de compte identique: la presentation de la destinee et des
conditions de misere que l'artiste plastique doit supporter pour pouvoir survivre, pour
pouvoir creer, pour pouvoir mettre en valeur sLJn talent. Aurel Popp accuse l'Etat, la
societe pour la maniere dont une serie d'artistes extremement doues sont obliges a
morceler, leur talent pour ne pas mourir defaim, meme apres des annees terribles - la
premiere guerre mondiale (front, prisonnier, etc.). Mais il ne cesse en meme temps de
reprocher d'une apre maniere a ses co/leques artistes l'indifference avec laque/le certains
d'eux supportent la misere en leur demandant de s"associer pour faire "front commun"
commet dit l'artiste pour faciliter la defense de leurs droits ains que l'affirmation, de
beaucoup de talents qui se perdent dans les conditions impropres et dans la
desorganisation existente.

La liste des illustrations
1. Aurel Popp (au milien) ă Baia Sprie, 1936
2. Nagy Oszkâr - Mineurs, 1923
3. Nagy Oszkâr- Rue, 1937
4. Ferdinand Gallas- Danseuse, 1927
5. Ferdinand Gallas - Douleur, 1930
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Peisajul în plastica ieşeană

contemporană

Aphrodita Theodorescu
Peisajul a fost pentru pictorii ieşeni a mare tentaţie dar şi deschidere, în planul
artei către noul care bântuia sufletul artistic al Europei. Ieşenii au speculat acest gen
generos şi au alimentat suportul tradiţional care nu excludea spiritul înnoitor. Astfel, când
bucureştenii mai zăboveau, încă la modelul chivuţelor încadrate într-o lume pestriţă,
exploziilor de linie şi culoare, ieşenii se deschideau spre peisaj, favorizaţi de
particularităţile geografice şi de spiritul moldovenesc neaoş. Ei reînvie o atmosferă
impregnată de acel "spirit al locului" unic şi de neconfundat, generator de nostalgii
armonizând cu muzicalitatea pitorescului ca un tot cu particularităţi care o detaşează.
Din prima generaţie (C.Baba, C.Agafiţei, M.Camarut, C.Radinschi, P.Hârtopeanu,
V.Mihăilescu Craiu, I.Petrovici, E.St.Bousca, Ecaterina Pop-Petrovici) descedenţi din
epoca interbelică, sunt tributarii pitorescului, neglijând, uneori problematizarea în folosul
elementului-spectacol. Cu A.Podoleanu, D.Hatmanu, Val.Gheorghiu. I.Ganju, N.Matyus,
Fr.Bartok, C.lonescu, D.Gavrilean, V.Gonceariuc, I.Neagor, V.lstrate, Gh.Rădăţeanu,
G.Leonard, generaţia păstrătoare a unor elemente tradiţionale, vine cu înnoiri în sensul
mobilităţii mesajului, ajustarea scenică, supleţe cromatică. Urmează apoi generaţia
"tinerilor''(G.Gheorghiu, D.Hasegan, B.Bârleanu, L.Gherghina, Mariana Stratulat,
Constantin Tudor, Doina Tudor, Minodora Bâzga)care, deşi îşi trage seva din acordul
univoc cu înaintaşii, se afirmă tot mai conştient, degajată o pictură dezinvoltă şi îndrăzneşte
să propună teme noi.
Ultima generaţie, a proaspeţilor absolvenţi, (L.Gavrilescu, G.Popa Benescu,
L.Vasilendiuc, L.Sacrieru, N.Mihăilă) părăsind "mimetismul de epidermă" 1 , nu şi de esenţă,
specifică perioadei de căutări, ajunge să se descătuşeze după un scurt rodaj pe simeze prin
valorificarea motivului şi acustica formei.
PEISAJUL CA SUBIECT FILOSOFIC
Pretextul cel mai lesne al acestui demers este apelul la contextul astral, cosmosul
ce devine incomprehensibil pentru neavizat, forţă descătuşată în carcasa astrală, curcubeu
multicolor compus din mici frânturi de o strălucire muzicală.
Duetul liniar, ca forţă întreruptă, e relativitatea şi absolutul mişcării în aceeaşi
faţetă, dar cu rezonanţe diferite. Suprapunerea planurilor, teluric şi astral, e tema de
substanţă a lui EUG. ŞT. BOUŞCĂ. Ruptura nu e, însă, evidentă, căci spaţiul astral se
reflectă în concretul teluric al realităţii ca într-o oglindă. Artistul nu propune o detaşare de
realitate ci o tratează din altă perspectivă. De altfel, repetarea liniilor curbate, duetul sigur şi
unduitor, modulaţia cromatică, sprijină afirmaţia noastră ce aminteşte de verticalitatea
dialectică aşa cum apare la Hegel, pentru care evoluţia înseamnă reluarea etapelor
anterioare pe o treaptă superioară, cu reveniri inerente.
Mai puţin chimic şi meticulos, dar la fel de suplu in gândire ION NEAGOE,
desăvârşit poet al griurilor, pendulează între semitonuri celeste, subtile, perlate şi
cromatica grea, temă, materială a pământului. De altfel, între aceste două categorii de gri,

1
2

Virgil Mocanu, Structuri şi sillleze, laşi, 1984, p.l9
Aphrodita Theodorescu, in "Timpul", anul 0(1993).
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pictorul se află în permanenţă pe punctul de a dialoga, şi vizează timpul concret ce dă
certificatul de naştere al concretului spaţial.
Peisagistica devine un subiect filosofic în care incursiunea în necunoscut apare
necesară chiar dacă este, adesea, uşor fantezisti, artiştii demonstrând un spirit bântuit de
nelinişti, ei înşişi considerându-se călători în timp, preferând uneori imaginea unei realităţi
nedefinite 'şi operând cu o paletă cromatică de o sobră splendoare, concentrată şi stenică,
fecund cerebralizată (Fr. Bartok-"Metamorfoză") în care, la nivelul picturii, se atinge un
rafinament meşteşugăresc ce dezvăluie, cu certitudine, faptul că substanţa lor intimă este
dialectica.
DEMERSUL PSIHOLOGIC

îN PEISAJ

Cel mai reprezentativ produs al şcolii ieşene, din prima generaţie amintită de noi, a
fost C.BABA care transferă în compoziţii apetitul cromatic din peisaj al plasticii locale.
Pentru început lucreaza alia prima, iar ulterior elaborarea devine condiţionată de
demersurile psihice şi filosofice imanente. Artistul este convins că în el se găsesc resurse
suficiente care, adâncite, îl conduc direct la esenţă. Adevărul picturii se întronează ca o
certitudine dincolo de obiectiv, dar presupunându-1, închizând subiectul şi depăşindu-1.
Demersul psihologic al creaţiei sale constă în apelarea la mijlocul de comunicare
cu natura, pornind de la produsele imagistice şi culminând cu aproprierea sensului complex
şi complet al mesajului. Există, în cazul Baba, o duplicitate fericită între intetelectualul
subtil şi rafinat, pe de o parte, şi pictorul talentat ce rămâne tributar unei "benigne
maliţii" 3 ce merge, ca şi la D.Hatmanu, până la autoironie, pe de altă parte. Spriritul său
critic dezvăluie prezenţa unei conştiinţe robuste şi demonstrează o autotrofie etică
imanentă. Artistul rămâne fidel concepţiei sale, că dincolo de realitatea concretă există în
pictură o realitate a artei sau, mai concret spus, a creatorului, penetrabilă la forări în adâncul
subconştientului unde se dezvoltă taine de nepătruns şi, de ce nu, de neînţeles pentru cei din
afara cercului. Maniera în care acestea sunt traduse diferă în funcţie de forţa latentă
generatoare de forme şi culori, armonizări fantastice, imagini care acţionează uneori ilogic
asupra operei. Acesta este traseul de la realitatea obiectivă la cea subiectivă prin care
"artistul poate ridica Ia rang de personaj o porţiune de peisaj fliră a răsturna raportul întregparte"4
DAN HATMANU este un artist care, asemenea profesorului său C. Baba, nu
excelează în peisaje. Cu toate acestea, e greu să nu observi mobilitatea stilistică, ritmul
susţinut şi precizia cu care captează mesajul, nondiscrepanţa dintre fondul ideatic al lucrării
şi o bună cunoaştere a tehnicii de lucru. "Morfologia" plastică vizează tocmai particularul
ce se manifestă la nivelul creaţiei hatrnaniene, detaşându-se cu rafinament şi devansând
demersul creator ce capătă luciditate. Obiectivul principal ţine la rigorile logicii formale
care converg cu romantismul defulat, incluzând o umbră de nostalgie într-un spaţiu nu atât
calculat, cât limpede. ("Amintiri"). Acuitatea observaţiei inundă spaţiul mutilat şi crează,
inevitabilul, o lume quijotiană în care natura ce îl înconjoară e de aceaşi sublimă rătăcire,
departe de concret, refugiindu-se într-un plan tandru şi geometrizat. Cursivitatea duetului şi
materia cromatică se opun sarcasmului ce inundă întregul univers şi pe care artistul îl
manipulează cu dezinvoltură.
Concretul material nu face abstracţie de scurgerea timpului ce se manifestă la acest
nivel. Nu este ocolită nici ideea greutăţii substanţei ce se încâlceşte, pentru că artistul este
J Virgil Mocanu, op.cit.
• Aphrodita Theodorescu, în "Opinia", anul V(l993), nr.1223
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un ludic cu suflet de copil şi idei de cea mai subtilă încărcătură metafizică. El încheagă, în
lucrările sale, impresii repertoriceşti care I-au frapat în periplul său intelectual. Este un om
al contrastelor, al delimitărilor de natură intelectuală şi al intersectărilor dintre planul artei
şi cel al gândirii. În lucrările sale există o nostalgie a orizontului, o mobilitate emoţională
refugiată în culoare. Contrast rece-cald, antiteze blânde între nuanţele de gri-roş şi albastrurece, alterat cu negru.
D.Hatmanu e un nonconformist sugestiv, şi, în acelaşi timp, căutător. Seva lui
artistică se trage din haosul ce a hrănit generaţii de plasticieni. Ordinea îşi găseşte locul
numai dacă se supune normelor sale. Şi, în spatele esenţei generatoare, uneori, penelul
devine casant. 5
Structura sa intrinsecă şi seriozitatea, tonul grav fac uneori notă discordantă, ceea
ce, însă, îşi găseşte suportul prin apelul Ia sensuri simbolice, metaforice şi cultivarea tmei
cromatici cu tonalităţi ascetice. Preferă estomparea rafinată, trecerea lină dar analizată
îndelung, ruperii sau stăşierii, contrastelor puternice. Peisajele sale nu sunt rezultatul
observaţiei. Pictorul conferă subiecte de descărcare şi vizează foarte puţin aspectele
configuraţionale previzibile sau aleatorii ale subiectului ("Drumul amintirilor"), în care
grafia imagistică conferă calităţi autobiografice.
Configuraţia de arbore genealogic6 ("Cimitiriul Eternitatea") aminteşte mai
degrabă, prin stilizare şi aderenţă la o spaţialitate proprie, de rădăcinile noastre arhetipale.
Uneori, raportul întreg-parte este răsturnat, partea devenind elementul hotărâtor
din întreaga imagine("Basilica Sacre Coeur"), ce se reflectă în luciul de abanos al unui
balansoar, devine elementul central, forţa de seducţie a întregului tablou. E vorba, aici, de o
sinecdocă plastică de care se foloseşte artistul cu scopul precis de a incita şi nu de a epata.
Intensităţile spirituale, presupuse în imagini, fac insuficientă o interpretare alia prima, o
cunoaştere perceptivă. Problematica, care transpare e bine direcţionată, astfel încât ochiul
privitorului "investigează" un itinerariu precis urmărit de artist. Rigiditatea sa intelectuală
presupune mobilitatea în interpretare. Condiţia jocului e una să vezi "esenţa" şi să înţelegi
că autorul porneşte de la ea dar foloseşte drept pretext un ambalaj fenomenal, adesea
hiperbolic, în care abstragerea devine nu numai necesară, dar şi stringentă.
Deloc străin de "formulările tip K.Jee" 7, preferă tuşa spontană în imaginile din Iaşi
şi Paris, iar pentru Grecia foloseşte un stil mai clasic, creând o atmosferă firească din care,
însă, nu lipseşte o oarecare notă de sentimentalism.
Peisagistica sa cuprinde tehnici grafice combinate ("Nota de călătorie"). În "Iaşul
amintirilor" artistul intră pe aceeaşi linie afectivă cu ceilalţi reprezentanţi ai şcolii
ieşene(G.Agafiţei, V.M.Craiu, Eug.Şt.Bouşcă, A.Podoleanu) pentru care sentimentul face
element comun cu imaginea. Decantările şi echilibrul său urmăresc surprinderea realităţii
fără aglomerări inutile, tip balast.
Expresionismul său constă, Îh fond, în recrearea unei imagini vizualizate, convins
fiind că este inutil şi steril să încerci refacerea unui aspect din natură. Pictorul trebuie să
sesizeze elementul profund, strucutra-intimă a subiectului, vizând nu atât multiplicitatea cât
profunzimea legăturilor, biunivocitatea relaţiilor.

j Jdem, in "Timpul", anul III(I992), CXVI, nr.39(115).
"Adriana Bobu, Dan Hatmanu. Bucureşti, 1983, p.l O.
'Ibidem, p.l4
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AFECTIVITATE ŞI LIRISM îN PEISAGISTICĂ

Întrucât aceasta este trăsătura dominantă a şcolii de pictură ieşene contemporane şi
cea mai mare parte a reprezentanţilor ei, socotind necesară o investigaţie mai
amplă şi mai profundă.
Pornind de la V.M.Craiu, M.Cămăruţ, C.Radinschi, A.Podoleanu, C.Agafiţei,
I.Neagoe, Şt.Bouşcă, peisagistica ieşeană capătă formă şi contur, se împlineşte şi se
maturizează. Trăirea artistică este diferită în funcţie de personalitatea creatorului. Uneori,
ea este o interpretare, alteori, o imitare a realului, chiar având conştiinţa acestui act, fără a
problematiza (C.Agafiţei). Artiştii fug de fetişizarea culorii şi caută încorporarea ei firească
în lucrare, ceea ce dă cursivitate fiiră a ocoli un anume narativism(C.Radinschi). Când
această manieră depăşeşte limita stricto sensu, reuşeşte o alunecare evolutivă spre lirism.
Graţie culorii, abandonează conglomeratul de imagini aproblematizante(A. Podoleanu).
încercări de a reda esenţa în plastica peisagistică culminează cu C.Baba8 şi apar
mai pregnant la D.Hatmanu ce vădeşte aceeaşi preocupare pentru natură în lucrările sale,
dar simplifică pornind de la convingerea că analiza este mai eficace. Stăpâneşte un întreg
arsenal de tehnici plastice, elimină descriptivismul nu pentru că nu îl consideră necesar, ci
pentru că el porneşte din interiorul fenomenului şi surprinde exact evenimentul produs aici.
Ieşirea la suprafaţă nu este decât un pretext mascat de înflţişarea miezului.
Trecerea de la pictura interbelică la cea contemporană nouă se remarcă prin
amploarea frrescului, derularea montată pe naturaleţe şi afectivitate, fiiră a căuta acurateţea
şi ide~titatea-peisajul topografic nu mai era demult o modă în pictură.
Aşadar, tematica peisajului apare ca produs al subiectivităţii artistului, de aici
nuanţa postimpresionistă ce cultivă mobilitatea în raport cu natura.
Pentru această perioadă, oricât am dori să precizăm curentele sau formulele
artistice proprii, trebuie să ne mulţumim cu afirmaţia că trăsăturile generale ale şcolii ieşene
rămân amintite mai sus, "dar încadrarea spre o anumită orientare este barată de fluctuaţiile
născute din instabilitate şi nu din nehotărâre, remarcată mai ales în tehnica culorilor de
caracterizează

'apă" 9 •
C.AGAFIŢEI vibrează direct la frumuseţile naturii pe care le nuanţează tactil,
nemijlocit, flcând demonstraţia faptului că ele sunt rolul trăirilor sale, contactului direct cu
realitate netrunchiată dar prezentă emoţional. Este adeptul pitorescului suprapus pe o
anumită notă de gravitate. Elemente uşor elegiace, nefavorizate de tematică, intră în
evanescenţă. Tragismul distructiv al celui de al doilea război mondial ne ofenl imagini de-a
dreptul zguduitoare îmbrăcate în griuri şi brunuri sobre care alcătuiesc subiectul unei
epoci. 1 ~le pete de culoare caldă(roşu, galben sau portocaliu) aduc o nesemnificativă
schimbare emoţională(Strada Başotă). Preodominanţa nuanţelor cernite, semitente de griuri
motivează o durere înăbuşită ce înlocuieşte strigAtul deznldejduit al disperării. Lipsa
includerii senzaţiilor suditive sporeşte, prin compensare, prezenţa celei de a doua etape a
cunoaşterii, interpretarea devine dificilA daci nu sesizăm mesajul afectiv al lucrării.
Modalitatea de materializare plasticA, devansând canoanele clasice ale picturii,
suprapune elementul novator românesc tributar sentimentalismului moldav ce face serioase
victime în plastica ieşeană(V.M.Craiu, M.Cămăruţ, C.Alupi). Adeptul vibraţiilor robuste,
realizând o poezie a materiei de care nu se detaşeazA, descriind un desen cu linii ample,
opulente, preferă să cultive o pictură de rezonanţă şi certitudini care se opreşte la percepţii

• Aphrodita Theodorescu-"Opinia"-anul V(1993), nr.284.
Y Valentin Ciuci, Acuarela contemporanii româneascll, Bucureşti 1988, p.3S.
10
Corneliu Dabija, în "Drapelul", an ill(l946), nr.S49.
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ca etapă necesară şi suficientă în procesul cunoaşterii. Echilibrul cromatic este drămuit
milimetric ("laşi vedere panoramică"). Aici sunt două planuri orizontale în care se suprapun
culorile semnificante care le compun în două etape: cea apropiată, caldă, respectiv
îndepărtată, rece, sobră, incitantă, uşor geometrizată, alcătuită din culori care acţionează
constructiv asupra retinei. Foarte personal, pictorul reuşeşte să-şi suprapună maniera
proprie peste tenta impresionistă cultivată monocord ("Iaşul văzul de la Bucium", "Spre
Zona industrială", "Toamna la Bucium"). Aprofundarea mijloacelor de exprimare prin
culoare(devenită sentiment) i-a permis "artistului rapsod" 11 detaşarea de maestru, ceea ce îl
îndreptăţeşte pe I.Frunzetti să afirme că "Agafiţei a mai mult decât i-a dat Băncilă". 12
Se impune precizarea că un loc cu totul aparte, în arta plastică de la Iaşi, îl ocupă
M.CĂMĂRUŢ, ce a constituit liantul între generaţia lui N.Tonitza, Şt.Dimitrescu, Otto
Eriese şi cea a lui D.Hatmanu, C. Radinschi, A.Podoleanu. 13 În creaţia sa există două
perioade: prima, 1936-1939, caracterizată prin dependenţa de maeştri, iar următoarea, după
1960, lucrurile au intrat pe un Bgaş personal. El se situează la cumpăna dintre epoca
marilor maeştri, care au constituit impulsul şi suportul pentru întreaga şcoală de pictură
ieşeană interbelică şi care indirect au impus o linie şi o nouă generaţie.
Nu îi rămâne străină nici lecţia lui, I.Andreescu şi Şt.Luchian. 14 Este liric, material,
dar nu în sensul unui context rigid, ci supus unei metamorfoze afective, structurat în lumea
obiectuală tocmai prin raporturi psihice. Lucrările sale din final nu ating, totuşi, o
consistenţă fermă, ci rămân mai degrabă maleabile. De o tandreţe nedeghizată, când
pictează imagini din satul copilăriei ("Amintiri din satul natal"), dar se păstrează în limitele
aceloraşi coordonate afective când e vorba de oraşul de adopţie("laşii cu Golia"). În aceasta
din urmă se vede clar preocuparea artistului pentru a găsi un alt mod de a se exprima în
peisagistică. Atent la transformările naturii, le abordează şi în creaţiile sale introducând
elementele specifice fiecărui ciclu("Toarnna la Bucium", "Toamna Ia marginea oraşului",
"lama în sat", "Peisaj de iarnă"). Când foloseşte tehnica culorilor de apă realizează imagini
de o armonie blândă, echilibrată, catifelată.
C.RADINSCHI notează mult, narează frumos şi ştie să folosească culoarea ca
suport. Apelează la pata de culoare ca la modalitate naturală de interpretare. Este generos cu
subiectul şi subiectul cu el, dar rămâne întotdeauna o porţiune dezmembrată, nesudată în
lucrare, prin care personalitatea artistului alunecă în evanescenţă, el preferând transcrierii o
traducere lejeră. Temperament ardent, din a căror frământări se naşte supleţea formelor şi
închegarea cromatică, iar materia dictează creatorului în măsura şi până la limita la care arta
îl împiedică să copie natura. Natura e tradusă prin creierul şi ochii artistului. Această
tautologie a divizat şi selectat artiştii, încadrându-i într-o ierarhie nestabilită anterior. Ea
devine, deci, o ipoteză necesară în această scară de valori, dar în nici un caz singura("Peisaj
din Iaşi", "Iarna").
PETRU HÂRTOPEANU este "un pictor care iubeşte intens frumuseţile naturii şi
înfăptuirile oamenilor noi, aducând o viziune artistică plină de gravitate, în care descoperi
întotdeauna un lirism reţinut dar puternic. În compoziţii, portrete şi, mai ales, în peisajele şi
naturile moarte, ... caută să pătrundă adevărul fiinţelor şi lucrărilor pentru a le reda în ceea
ce au ele mai caracteristic şi aceasta cu mijloace picturale foarte adecvate în care se observă

Claudiu Paradaiser, Pictori ieşeni, Bucureşti, 1972, p.l6.
I.Frunzetti, in "Cronica", anul VI, nr.l9/8 mai 1971.
n Valentin Ciucl!, op.cit.
14
Claudiu Paradaiser, op.cit" p.IO.
11

12
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darul de a construi şi compune temeinic, de a folosi soliditatea şi densitatea pastei, vibraţiile
luminii şi culori prin care dă viaţă întregii imagini"(subl.ns.). 1s
Tributar, iniţial, lui Tonitza, artistul a păşit pe o linie proprie cu lucrarea"Peisajul
de la Ghândiţi-Roman". Cromatica fluidă, tonitziană, a fost înlocuită cu construcţia fermă,
de o certă consistenţă materială ce potenţiază picturalitatea. Maturizarea şi intensificarea
trăirilor emoţionale au condus la modelarea expresiei plastice şi la intensificarea
încărcăturii afective, caracteristica stilului său fiind un realism cu accente impresioniste.
V.M.CRAIU, un posibil Creangă al picturii(?!) de care îl apropie favoarea
anerdată anecdoticii şi nostalgia însoţită de elegii exclamative. Maniera artistică subţire şi
diafană nu mai converge, însă, cu stilul robust, neaoş al scriitorului.
Lirismul şi romantismul dau peisagisticii sale un sentimentalism amplu şi suav în
rezonanţă. Natura, metamorfozându-se ciclic, sau imaginile unei urbe insuficient
modemizată, cu aspect de târg, constituie poemele predilecte ale artistului, pentru care
incertitudinea ar putea fi considerată intenţionalitatea voalării mesajului. De aici,
dificultatea parţială a procesului cognoscibil. În fond, ceea ce este ascuns rămâne
impenetrabil, urmare a
exacerbării sentimentului local în dauna semnificaţiei,
neconştientizând faptul că pictura sa rămâne un moment din dialectica universului. În faţă
sau în spate, filmul este şters, căci nu mai preocupă pe nimeni, motiv pentru care jocul
propus de artist este efemer. Realismul picturii sale transpare în "Ţicăul", "Sărăria",
"Copoul", "Tătăraşi", "Golia", "Vechiul median".
Creatorul excelează prin redarea atmosferei specifice spaţiului prin surprinderea
discretă a ceea ce particularizează un anumit loc, unic în datele sale, afectiv, motivul
impresionist este evident("Peisaj de iamă"). 16
Peisajul presupune un bagaj vibratoriu amplu şi antrenează sentimente umane. 17
l.PETROVICI rămâne unul din exponenţii caracteristici ai şcolii de pictură ieşene
care şi-a pus amprenta prin romantism, demonstrând o viabilitate structurală plastică
incontestabilă. El stăpâneşte încondeierea, dar şi rafinamentul compoziţiei şi, mai ales,
reuşeşte reunificarea părţilor în întreg pentru a evita conglomeratul. Este atât de muzical în
culoare, încât ne convinge pe deplin că tonurile se revarsă din interiorul său. Artistul este un
introvertit, cu nuanţe melodice, şi mizează mult pe desen ce atinge autonomie estetică şi
expresivă. Convins fiind că perfecţiunea formei duce la rutină, el recurge, fără a artificiaiiza
(!), la aportul culorii ce normalizează. De altfel, este adeptul simplificării până la stilizare.
Sesizează esenţa şi problematizează, conducându-ne adesea spre un peisaj cu nostalgii
romantice ("33 de desene de la fereastra mea"). Aici se dezvăluie minunate laviuri de gri
care contribuie la accentuarea atmosferei apăsătoare. Caligrama fmă şi alertă nu nervoară! ,
valoraţia şi încadrarea în pagină conduc spre o manieră proprie de redare a realităţii.
Duetul liniar devine tandru şi melodic , pe de o parte, vibrant şi dinamizat, pe de alta. între
ambele elemente ale acestui raport nu există contradicţii, mai degrabă o uniformizare
motivaţională la care tehnica artistului atinge valori maxime.
ECA TERINA POP-PETROVICI foloseşte delicateţea albastrului grizat şi forţa
galbenului care îmbracă întreaga imagine. Ea reuşeşte să evite monotonia folosind o grafică
modulată prin amprentare. Aceasta îi dă imaginii sens şi vibraţie dar, prin duplicitatea
culorii, grafica sa devine penetrată, caldă şi încărcată de sevă("Peisaj veneţian"). Artista nu
este atât de captivată de întrebări, ci urmăreşte, mai curând, splendoarea mişcării,

Petru Comamescu, PrefatA la Catalogul Expozitiei de pictura Petru Hârropeanu, 23 iunie-23 iulie, 1963, laşi
Virgil Mocanu, op.cir., p.93-94.
n Aphrodita Theodorescu, în "Opinia", anul V(l993), nr.l222.
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surprinderea instantaneului plastic ce constituie elementul acaparator al întregii imagini
susţinută frumos din punct de vedere tehnic.
A. PODOLEANU intră în aceeaşi categorie cu Ion Petrovici privind latura
sentimentală a lucrărilor sale. Diferă culoarea, căci primul foloseşte cu precădere griuri, iar
celălat o inconfundabilă gamă de brunuri care aduc o notă de distincţie şi implicare. În
primul rând, se cuvine să specificăm că A.Podoleanu este un acuarelist împătimit. Laviuri
de brun degajă o atmosferă afectivă, în care subiectele sunt căutate, pendulând între
amurguri în Deltă şi sălcii pe malul apei. În ambele cazuri, avem o atmosferă tihnită şi
meditativă care înlocuieşte forfota şi explozia naturii.
Limbajul artei sale se raportează la o lume vizibilă, la care scenele materiale nu
sunt o imitaţie a naturii. El propune un gen artistic bazat, mai degrabă, pe raţionament. Arta
sa instrumenetază cu imagini conceptuale. Atracţia permanentă a Deltei, asocierea
elementului acvatic cu vegetalul, cu lumina irizată a dimineţilor însorite sau cu splendide
apusuri aurite, se transformă într-o infinită şi seducătoare magie a culorii.
Completativ şi narativ în expresie, impresionist prin reacţie, artistul apelează la
suprapuneri de culoare care îi conferă transparenţa. Difuziunea nuanţelor cromatice
raportate la auriu! cald, detaşat şi imaterial, motivează indubitabil participarea sa afectivă în
acest univers şi declanşează o pace lăuntrică. Dependenţa de motiv, în pofida aparenţei
spontaneităţii, asigură doar primul nivel de lectură al acestor imagini. Opera sa nu este
modernă prin subiect, ci prin viziune. Instrumentarul tehnic constă în dispoziţia verticală,
racursiuri şi efecte de perspectivă, linie de orizont înaltă, obligând la prim-planuri
dezvoltate şi bine susţinute de culoare. Formele în sine nu sunt expresive, ele se împlinesc
prin relaţii cromatice("Iarna la Bucium", "Peisaj ieşean", "Turnul Goliei", "Strada
Palatului").
CORNELIU IONESCU nu este un observator prea sever, ci preferă să emoţioneze
închegându-şi impresiile în imagine("Peisaj urban"). Fără îndoială, este atras de
modernitate şi ineditul motivului. Priveşte cu cutezanţă, modulează, reduce tuşa pedalând
pe contrastul de culoare ce subliniază esenţialul, tendinţa de transformare stilizată,
dezvăluind o cromatică reprimată de sensibilitate caldă. Desenul fm, aristocratic, dens
intelectual, adânc cerebral se concretizează în palide demersuri filosofice. A1j spune că
practică o filosofie de tip hamletian, cu nuanţe impulsive şi concordant rebele.
NICOLAE MATYUS este adeptul unui spaţiu concret în care se desfăşoară un
univers oniric, poate kafkian, sobru şi dens, cifrat şi greu comprehensibil, derutant şi
inefabil("Seara în oraş", "Seara", "Peisaj"). Oraşul semigeometric reprezentat, dar simbolul
păsărilor, e mult mai profund, mai căutat şi totuşi nesesizabil, decât parţial, printr-o
cromatică rece cu semitente oarbe.
Structura sa speculativă, filosofică. îşi găseşte resursele în tradiţiile româneşti din
care descinde şi îi conferă lui DIMITRIE GAVRILEAN o încadrare simbolistică într-un
univers propriu, în care misterul şi sacralitatea rămân amprente necesare ("Dealul lui
Dobrin", "Iaşii vechi"). Influenţat clar de pictura din Ţările de Jos, el nu se confundă cu
eşafodajul. Gavrilean este, în fond, mai filosofic decât Bruegel, înclinat să surprindă latura
pozitivă a existenţei universale cognoscibile. Lumea lui devansează forţa malefică a lui
Bosch şi coboară în universul tangibil al personajelor fabuloase din sfera teluricului.
Transpunerea pe pânză se face în măsura şi până la punctul la care el intenţionează sau nu
să ne convingă de o anume jovialitate a picturii sale ce rezonează cu psihicul său !abil şi
cald. Pentru aceasta, face apel la tonuri firave de roz sau la blândeţea auriului şi ruginiului
care determină rotirea sferelor.
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Întâlnim, ca şi la Bosch, predominanţa unghiului ascuţit, modulare ton în ton ce
la Gavrilean ton şi echilibru.Convenţionalismul său cromatic atinge cote nesăbuite,
în care mesajul e de o calmă subtilitate. Jocul delicat al valorilor în umbre şi lumini difuze
presupune traversarea de la albastru-cenuşiu la galbenul-dens şi roşu alterat după reţetă
proprie. Totul face parte dintr-un calcul anterior stabilit în care nota lirică a lumii sale de
tenebre devine evidentă("Omagiu Voroneţului").
"Spirit critic fin şi receptiv care, printr-o riguroasă selecţie filologică, ştie să-şi
însuşească elementele lexicale-cum ar fi, de pildă, cele din arsenalul expresionist apreciate
ca potrivite propriei exprimări" 18 sunt trăsături ce îl caracterizează, la o primă încondeiere,
pe VAL GHEORGHIU. Fără îndoială, nu poate fi trecut cu vederea nici "balansul între
transformarea unui motiv figurativ, printr-o serie de trepte intermediare(unele desene ţin
chiar de priza directă) până la limita abstractului ... deducţia ce porneşte de la compoziţia
generală prin forme colorate pe suprafaţă ce sugerează, apoi, relaţii caracteristice între
elementele unei realităţi imaginare." 18
Contactul cu natura, empiric la început, îi crează artistului ideea unei imanenţe,
conjugându-se, în acelaşi timp, şi cu incursiunea într-un spaţiu poetic, un uşor parfum
romantic devenind concordant cu temperamentul său meditativ, dispus la analize profunde.
Desenele sale sunt realizate din tuşe delicate într-o mişcare mai degrabă interioară,
lăuntrică, care divulgă cu facilitate o încărcătură afectivă aparte. Aparenţa liniei trădează
simplitate care, paradoxal, stă în amploarea mesajului uneori sofisticat, alteori greu de
descifrat, dar de fiecare dată închizând vagi ecouri ale universului său intim, dihotomic.
Suişul şi coborâşul său în natură îl recomandă ca un spirit bântuit de tensiuni pe
care le domină sistematic fără a refuza o mică aventură robinsoniană. 19
Legătura cu natura se volatilizează la un moment dat, el fiind preocupat mai mult
de simbolistica culorilor şi mesajul artei sale contorsionate ("Oraşul").
Deşi Voroneţul exista demult în stare latentă pe retină şi în minte, întâlnirea
artistului cu monumentul i-a format convingerea că are în faţă un model unic, inepuizabil
prin detaşarea de elementul terestru, şi izolare într-o lume superioară a cărei forţă creatoare
constă în inimitabilitate.
Cu GHIŢ A LEONARD intrăm într-o viziune simbolistă ce se caracterizează prin
stilizare, apetenţă cromatică, modelaj spaţial şi modulare ton în ton. Aceste caracteristici
converg spre pleonasmul plastic ce dezvăluie o vigoare în expresie şi nerv accentuat până la
un peisaj astenic("Stejari povestitori"). Albastru devine ireal, conducând spre un
constructivism deductiv, cu nuanţe ilizibile la prima vedere. Pe retină se mai păstrează doar
impulsuri sub care artistul a fost determinat să realizeze opera.
VASILE ISTRA TE, artist autodidact, se afirmă din 1965 în peisaje urbane in
manieră cubistă, in sensul gustului pentru forme geometrice şi preocupare pentru
ordonare("Peisaj ieşean") in care linia sa plastică aminteşte de Derain. 20
GH. BRĂDĂŢEANU este adeptul policromiei viguros susţinută cu vibraţii bogate.
Paleta dominantă o compun brunurile, roşu, albastru intens("Peisaj de la Sighişoara").
Există la laşi artişti cu precădere sau prin excelenţă peisagişti care păstrează
tradiţia şi/sau promovează modemismul. Ajungem, astfel, la a treia generaţie de plasticieni.
GABRIEL GHEORGHIU abordează cu egală seriozitate pictura şi grafica. În
uleiuri foloseşte stilul arhitectural, uşor geometrizant, cu cromatică echilibrată, in care se
capătă

•• M. Ţoca, în "Tribuna", 3 februarie 1972
•• M. Ţoca, în "Tribuna", 3 februarie 1972
•~ Virgil Mocanu, Val Gheorghiu, Bucureşti, 1985, p.S.
20
Claudiu Paradaiser, op.cit" p.28.
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afirmă cu oarecare reţinere (mai cu seamă în faza iniţială). Nu are curajul unui Gânju, spre
exemplu, ce plasează o pată de culoare prin care poate obstrucţiona afectiv întreaga imagine
şi captivează numai printr-un element. Este aproape evident că artistul apelează la o
sinecdocă cromatică în acest caz.
Mai sentimental şi mai puţin tehnicist ca Ionel Gânju, Gabriel Gheorghiu propune
tonuri calde, o atmosferă uşor tihnită şi nostalgia vremurilor trecute ("Peisaj din Păcurari").
această primă etapă a creaţiei sale a stat sub semnul tradiţionalismului, exprimat prin
armonizări tandre şi amplitudini cromatice, ce aminteşte de marii săi înaintaşi care au fost
obiectul discuţiilor noastre într-o fază anterioară şi asupra cărora nu mai considerăm
necesară o revenire.
După 1989, artistului i s-a oferit şansa deschiderii spre valorile occidentale.
Călătoreşte mult în Germania, Italia, SUA, de unde vine cu o respingere la tot ce este
conformist şi sterilitate în artă, îl preocupă libertatea văzută în dependenţă cu necesitatea ce
rezidă în strucutra sa intimă. Descinde, cu setea lui de libertate, dintr-o realitate mirifică şi
inefabilă unde se dovedeşte a fi din nou captivat de spiritul său ludic. 21
Peisajele sale nu au constistenţă într-un univers în care lumea materială e singura
pe care privitorul o observă. În rest, timpul presează îi e greu de presupus că sunt mulţi
dispuşi să se piardă în atmosfera oraşului condamnat să otrăvească moral şi fizic viaţa.
Printre clădirile austere se mişcă vietăţi multicolore. Însăşi ideea fiinţează intrinsec sau
tangent realităţii concrete ("Impresiei din Hamburg").
Întâlnim două luni, în care materia moartă e incapabilă să reziste
nonconformismului şi, respectiv, cea plăsmuită. Teluricul o chemare pentru ochiul din
afară, revoltat de stresul cotidian, şi impune creierului obosit un refugiu, lăsând
subconştientul să confecţioneze ad-hoc o imagine cu un castel în faţa căruia poposeşte un
cal negru ce poartă visele noastre devenite fosforescente ("Vraja"). Spaţiul concret invită,
de data aceasta, într-un alt timp, reversibil, prin ruperea tiparelor univoce ale temporalităţii.
Transparenţe, profunzimi şi întrebări, între planul material şi cel spiritual, ne
dezvăluie o lume a trăirilor noastre, un Hamburg pe care îl găsim pretutindeni, fie că
mergem la Bucureşti, rămânem la laşi, sau, pur şi simplu facem o incursiune în noi înşine.
Este prea real şi prea aproape ca să nu fie vizibil. Comprehensiuni spirituale cad ca o ploaie
peste sufletul nostru deasupra căruia, aici şi acum, tronează numai artistul în capul căruia se
află viaţa cu toate subiectele sale trecute şi viitoare ca într-o uriaşă carte 22
Dacă grafica sa ne-ar îndreptăţi să îl încadrAm în categoria plasticienilor care
pledează pentru un demers psihic în artă, uleiurile ne introduc într-un univers armonie ce ne
motivează aserţiunea. Aici se remarcă prin sobrietate şi lipsa rigidităţii în desen. Umbrele
arse şi tuşa uşor evanescentA, acoperită de culoare, trădează o emoţie lăuntrică, mascată însă
de linia cromatică susuţinută după toate rigorile "gramaticii plastice", dar i-am putea
reproşa o nuanţare prea rigid controlată.
Stilat în sensul rafmamentului cromatic şi delicat în mişcarea duetului, artistul se
dovedeşte aici a fi un conservator, iar dezinvoltura din grafici îl părăseşte (ciclul de peisaje
veneţiene). Îi rămâne, însă, de la profesorul său, Dan Hatman, predispoziţia spre analiza
structurilor intime ale realităţilor palpabile.
Revenit de la Paris, după trei ani de sejur, LIVIU GHERGHINA se contaminează
cu arta pictorilor flamanzi realizând un colaj stilistic. Asemenea artistului mai sus
menţionat, este bântuit de nelinişti. Linia sa nervoasă ne dezvăluie un spirit agitat, răscolit
de furtuni lăuntrice. Contrar aşteptărilor, nu lucrează febril, el acumulează pentru ca apoi să
21
22
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reverse ceea ce-i prisoseşte. Acordă multă atenţie culorii şi e străbătut, inevitabil, de suave
nostalgii ("Peisaj din Liteni"). Foloseşte macul, motiv specific în pictura olandeză.
Lucrează mult culoarea, uneori chiar mai mult decât necesar, realizând o amplificare
vibratorie cu prea adânci rezonanţe. Alteori foloseşte anecdotica ca o necesitate
recuperatorie a durităţii cromatice. Preferă gama culorilor calde - ocruri, galben - citron,
galben de crom, roşu veneţian, roşu englez.
MINODORA BÂZGĂ e un spirit romantic, înclinat spre visare, calităţi care i se
regăsesc şi în peisaj. Toate lucrările sale ar putea primi un singur titlu, după tematica
abordată: "copaci", pentru că, realmente, artista nu a pictat şi nu pictează altceva. Linia ei
delicată, apetenţa pentru nuanţe, siguranţa lucrului în tehnica culorii în apă, la care se
adaugă o bună paginaţie şi izbutinţa lavauri de gri sau bruniri, motivează opţiunile noastre
pentru această artistă. Albastru] catifelat crează o atmosferă de calm, de meditaţie, de
echilibru ("După ploaie","Dialog", "Orizont pierdut").Valoraţiile şi spectacolul concordă cu
laviurile ce dau transparenţă şi supleţe ("Vameş la porţile cerului").
Pictura Minodorei Bâzgă se caracterizează printr-o artă feminină, captivând prin
uniforrnizarea rezultată din părţile armonios şi emoţional articulate. Ele sunt lipsite de
autonomie, căci elementul forte al picturii constă tocmai în maniera în care se încheagă ca
detalii ale aceleiaşi configuraţii. Dacă am risca o abstragere, am dovedi o incapacitate de
analiză şi interpretare.
Ar mai fi de adăugat că amprenta lui Podoleanu, fostul profesor, rămâne evidentă,
nici apropierea tehnică de Radinschi nu este întâmplătoare sau ocazională.
Ultima încadrare în peisagistica ieşeană contemporană pe care o facem se referă la
genereţia foarte tânără, mai precis noii absolvenţi. Aceştia vin cu noutatea predominanţei
motivului în raţionamentul care a stat la baza alegerii subiectului.
LEONARD GA VRlLESCU este artistul evocării caselor părăginite care degajă o
atmosferă de mizerie şi îmbâcsire fizică şi spirituală, în umbra căreia se simte prezenţa
omului. Pereţi_mucegăiţi, insalubri, intră în discordanţă cu petele de culoare (roşii, galbene)
şi favorizează o poezie a culorii ("Casa din Grecia", "Peisaj din Bacău", "Peisaj din Socla").
Elementul plastic şi motivaţia provoacă o anume emotivitate. Plasticianul nu vizează
frumosul în sine, ci frumosul ce transpare din jocul volumelor în umbra ordinii care dă
monotonie şi degajă o atmosferă rece. Tehnica folosită este uleiul, desenul bine schiţat în
cărbune.

LUCIA SĂCRIERU foloseşte tehnica culorii de la începutul secolului, cu
Motivele sale se găsesc în
aglomerări de case, locuinţe înghesuite pe care le încadrează într-un raport interiorexterior. Pentru aceasta nu se opreşte la subiectele centrale, dar nici la cele de la marginea
oraşului încadrate de lumină ("Pesaj din Iaşi", "Dobrogea").
NECULAI MIHĂILĂ, deşi preferă peisajele care atrag prin estetică, se opreşte la
detalii de arhitectură, devenite motive. Un fragment de turn intră în compoziţie şi, prin
aceasta, depăseşte stricto sensu peisagistica ("Peisaj din laşi", "Peisaj din Timişoara").
Peisajul de lizieră de pădure presupune prezenţa omului. Ea rămâne în faza prezumtivă,
lăsând imaginii privilegiul de a dezvălui numai natura prin jocul de lumini, umbre,
modulaţii şi culoarea de spectacol. Acordă mare importanţă efectului optic, căci realizează
linii de fugă ce dezvăluie alte perspective.
GABRIELA POPA-BENESCU foloseşte peisajele în .compoziţii într-o viziune
decorativă. Are şi peisaje de sine-stătătoare ("Iaşii"). Foarte !ucidă, utilizează pânza drept
pretext de desfăşurare plastică şi cerebrală. Lucrează culoarea cu o dezinvoltură vecină cu
imprudenţa, dar reuşeşte să lege în acelaşi spirit nonconformist culorile.
siguranţă influenţă impresionistă, pointilistă şi expresionistă.
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STELIAN GHICĂ este adeptul formelor de peisaj foarte stilizate, introduse în
la o gamă restrânsă de elemente. Foarte preocupat de motiv, traduce
realitatea obiectivă în funcţie de personalitatea sa, condiţionând astfel contactul cu natura.
IULIAN GA VRILOAIA acordă importanţă materialităţii şi promovează tradiţia
locală a peisajului ~ a exclude nici viziuni mai moderne sau chiar religioase. Subiectele
sale cuprind aspecte din laşi, domenii mai reduse ca spaţialitate, împrejurimile Wbei. Redă
foarte bine structura la case şi acordă importanţă desenului.
LEONTIN LEONTE utilizează elementul metefizic în compoziţii. El nu se
limitează la redarea atmosferei locale care a constituit, anterior, scopul peisajului, ci
apelează la un pretext filosofic ce însoţeşte exerciţiul său de compoziţie şi inspiraţie
sentimentală intrinsecă. Motivaţia nu mai ţine seania de cerinţele privitorului, ci de dorinţa
artistului. De aici, independenţa plasticianului de a se afişa cu o operă ruptă de cadrul
uniformizant şi a revoca o interpretare relativistă.
DAN CORLĂŢEANU este adeptul unei plastici metafizice care promovează
peisajul numai ocazional şi cu interminenţe.
Peisagistica a constituit forţa latentă care a deschis drumuri şi a materializat idei, a
armonizat culori în care a cultivat sentimente. Predispoziţia spre lirism şi melodicitate îşi
găseşte sorgintea în atmosfera uşor arhaizată, pitorească, din faza de debut a şcolii ieşene ai
cărei exponenţi (N. Tonitza, Şt. Dimitrescu şi Cosmovici) au jalonat liniile directoare ale
unui veritabil program, în consonanţă cu specificul local al artei ieşene. Aici subliniem
stricta concordanţă cu spiritul moldovenesc, aşezat şi hâtru, care se caracterizează printr-o
moderaţie înclinată spre un conservatorism de o anumită factură.
Promovând vechea tradiţie de capitală culturală românească din Vechiul Regat,
Iaşul rămâne în peisagistică întâiul acord al unei simfonii romantice pe care nu l-a
"modelat" îndeajuns tăvălugul comunismului. Într-o epocă în care independenţa creaţiei
artistului a fost drastic condiţionată de politic, aici s-au menţinut şi tendinţe plastice ce
decurg dintr-un bun simţ cronic, artiştii evitând, cu abilitate, "invitaţia" artei cu tendinţă ca
s-a dovedit a fi mutilată şi pentru iconografiaieşeană.
Aftrmaţia noastră include şi posibilitatea unei scurte treceri în revistă a
procedeelor multiple la care au recurs artiştii pentru a opri acest virus ce se întindea spre
sufletele lor ameninţând cu contagiunea. Plasticienii au căutat fie o evadare pedalând pe
autoironizare, sau cultivând o poziţie evazivă şi chiar refuzând colaborarea.
Raţiunea pentru care au adâncit acest aspect rezidă în aceea că el rămâne un
element accidental, indeziderabil, ce ar putea asteniza atmosfera plastică.
Intenţionăm să ne oprim, deasemeni, la omagierea promovării unei bune tradiţii în
plastica ieşeană, ce a constituit fundamentul pe care generaţii de artişti şi-au clădit opera,
trecând, fireşte, în revistă specificitatea pe ansamblu sau în particular. Incantaţia cromatică
traversează de Ia tonurile grave-caracteristice, mai cu seamă, primei generaţii-spre armonii
de Iied-specifice următoarelelor două. Ultima generaţie corespunde manierei s~, atât
în mentalitate, cât şi în linie, suprapuse culorii. Aici intervin şi tendinţele manifestate în
România după 1989, în sensul recuperării unei culturi cu statut independent, ce jalonează
limita cronologică de final de epocă totalitată, cel puţin aşa cum s-a dorit la acea dată şi,
acceptată de noi din unghiul intersului pentru tema pe care am abordat-o.
compoziţie şi apelează
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Landscape in Contemporary Fine Arts from
(Summary)

Iaşi

Generous theme for fine arts (oii painting, watercolour, even graphics), the
landscape was a definite source of inspiration for the four representative generations in
postwar fine arts from 10$i.
From psycho-philosophical implications to lyrical stamp that, as it seems, it's not
only a privilege ofMoldavian school ofpainting, it's the way imposed by the emotional and
spiritual wheels.
Landscape painters are artists tributary to those lyrical-emotional influences,
because philosophy and psychology, as approaching ways, remains the privileges of
masters (Baba, Hatmanu, Bousc4).
There is, also, a certain ''primiteveness" meaning art frankness, a liberation from
technical speculations and compulsions, not in the sense of naive painting. In the fast
analysis, is the freedom of the creation, wanted by artists from ali times, but that it would
had a certain sens to Gaugain, to hot-blooded Van Gogh, not to talk about Cezanne,
Utrillo ...
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Dovedind o oarecare timiditate şi stângăcie în impunerea sa în universul plasticii
chiar naţionale, grafica din inima Moldovei îşi trage seva din filonul efervescenţei
artistice a lui Tonitza, unul dintre cei mai reprezentativi artişti ai generaţiei sale ce coincide,
din punct de vedere istoric, perioadei interbelice.
Oscilând, la început între un academism solemn şi searbăd 1 şi formule de
exprimare expresioniste2 sau factura post-impresionistă3 , este victima unui univers
fremătător generat de răspântiile vieţii, va fi victima unei crize de personalitate în care
judecători imaginari îl târăsc într-un proces kafkian din care iese, în final biruitor nwnai
după ce convingerile spirituale izbândesc asupra planului concret de desfăşurare:"Atelierul
mi se părea o sală neagră de inchiziţie, unde studiile agăţate pe pereţi îmi fac impresia unor
judecători cu înfăţişare teribilă care pronunţă solemn şi rece rechizitoriu crimei mele." 4
Graficianul Tonitza se naşte din refulările, acestei personalităţi complexe şi
contradictorii în care se regăseau resurse literare (poezia, teatrul) filosofia şi artele plastice.
Plecarea sa la Miinchen a fost momentul unei revigorări a artei sale şi a eliberării
de academismul căruia-i era tributară la începutul carierei sale. Aici nimereşte în plină luptă
de idei, într-un mediu în care tendinţele vechi şi curentele noi se înfruntau fără
menajamente, căci Germania militaristă de Ia sfârşitul secolului al XIX-lea va pune bazele
unei mari puteri economice care va străluci, mai cu seamă la începutul secolului al XX-lea.
Aceasta va face din burghezie, exponenţa puterii, o clasă îmbuibată şi plină de ifose, supusă
convenţionalismului şi snobismului căruia i se va opune convingerile tineretului pacifist
care ataca cu vehemenţă mentalitatea retrogradă.
Oficialităţile încurajau scenele de gen în interioare burgheze fastuoase, cu
omamentaţii opulente, portrete spilcuite artificial, scene pastorale din care izvorau un
binecunoscut idilism, grandilocvenţă şi superficialitate în grupurile alegorice de inspiraţie
istorică sau desuet-mitologică.
Modemismul nu tolera însă aceste vestigii ale academismului şi încerca o depăşire
a acestor forme de exprimare vetuste propunând experimente noi care să corespundă
sensibilităţilor noului val. Antagonismele dintre aceste două orientari au condus· în anul
1892 la înfiinţarea unei grupări numită "Secession" prin intermediul căreia artiştii plastici
iniţiau diverse acţiuni culturale cu scopul de a dezavua mişcarea academică. În lupta lor
împotriva "junkerismului" în artă, secessioniştii vor fi susţinuţi de revistele "Jugend" şi
"Simplicissimus". Prima fiind adepta însuşirii unui stil nou în grafica şi în arta decorativă,
care se va remarca prin introducerea liniei sinuoase şi prin abundenţa de decoraţii vegetale,
stil care a invadat curând pictura şi arhitectura imprimându-le o notă specifică, luxuriantă.
Ideea nu este deloc nouă, sinusoidele datând din antichitatea plastică orientală, fiind apoi
preluată de europeni, în formaţia compoziţională şerpuită, cu motive florale apare pentru
prima oară la artiştii mediteraneeni în antichitate, fireşte. 5
ieşene şi

lui Andrei Şaguna (în colecţia Mitropoliei Moldovei).
de şah" (colecţia Sica Alexandrescu) şi Portretul arhitectului Dimitrie Mohor, aflat în
Muzeului Zambaccian.
J Peisajele pictate între 1910-1911.
• "Jurnalul unui pictor " in "Nu te lăsa", 1918, Kardjali, Biblioteca Academiei, Cabinetul de stampe.
' Adriana Botez-Crainic, Istoria artelor plastice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, p.57
1 Portretul

2 "Jucătorii

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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în acest univers inedit, Tonitza, saturat de arta academică impusă de învăţământul
ale căror cursuri le frecventează, cât de cel tutelar miinchenez este atras de
de artă modernă în diversitatea lor, motiv pentru care vizitează "cu luareaminte orice expoziţie de pictură". Se pare, însă că afabilitatea şi competenţa profesională a
artistului Hugo von Habermann, dascălul lui de la Academia regală îşi vor pune amprenta
asupra personalităţii artistului. Triumful culorii şi luminii susţiut de admiraţia pentru
decorativismul bizantin, pe care artistul român şi-o însuşise vizitând bisericile moldoveneşti
îşi găsiseră resurse în simpatia profesorului faţă de arta de pe ţărmurile Asiei Mici şi
Arhipelagului grecesc.
Acum se va simţi atras de "magia pânzelor lui Rembrandt" şi de arta lui Titzian,
Correggio, Diirer, Holbein, Rubens. 6 Acestea vor incita fireşte spiritul în formare a
tânărului artist care, însă nu se detaşează complet de formalismul academic.
Grafica sa îşi are punctul de plecare în desenele din 1908 care apăreau la "Furnica"
revista satirică bucureşteană sub semnătura Tony. Acum se va înscrie într-o grupare
artistică conturată prin întâlnirile săptămânale de la Simplicissimus care vor contura o
grafică militantă. Din grupare mai făceau parte şi Rudolf Wilke (1873-1908), Thomas
Theodor Heine(l867-1942) şi Olaf Gulbransson(1873-1958) care declarau război
filistinilor, militariştilor şi clerului. 7
Tributar importanţei care se acordă studiului desenului, care ocupa un loc
important în învăţământul miinchenez, stilul lui Tonitza are de câştiga!, maturizându-se,
căpătând mai multă siguranţă şi vervă. Figurile au uneori, un caracter tipic german deşi
amprenta epocii e evidentă. AI mai fi de adăugat interioarele îmbâcsite, cu pereţii tapetaţi
cu dungi verticale, împodobiţi cu tablouri. 8
Reprezentarea ţăranului dezvăluie atitudinea sa faţă de acesta, care este privit cu
simpatie. El este desenat de Tonitza în aceeaşi manieră simplistă în care va fi înfăţişat şi
mai târziu de către artist: capul geometrizat, schematic, iar sprâncenele şi nasul creionate
dintre linie neîntreruptă de condei. 9
Punerea în pagină, conciziunea compoziţiei, mişcarea personajelor sunt apropiate
de spiritul lui Gulbransson sau uneori, e drept ca într-o mai mică măsură se simte influenţa
lui Rudolf Wilke, mai ales în seria caricaturilor de moravuri, unde transpar subiectele
realizate într-o viziune picturală.
Cum orientarea şcolii de artă ieşene către plastica bavareză se pare că artistul şi-o
însuşeşte întru totul în grafica sa, dar uleiurile deşi deconspirau faptul că Tonitza
experimenta procedeele impresioniste fluiditatea compoziţională, linii de contur
cvasiinvizibile, pete difuze de culoare sugerând vibraţia atmosferei şi a momentului în care
au fost realizate.
Desenele au luat, probabil turnura lui Steinlen şi HermaM Paul care surprindea
multe din contradicţiile timpului. Caricaturile purtând reminescenţa şcolii franceze poartă
denumirea "Prin lume" şi reprezintă punctul de vedere al unui "pesimist exasperat de
bestialitatea oamenilor şi îndurerat de suferinţele lor". 10
Convins de faptul că un caricaturist nu trebuie să atace decât înarmat cu o "satiră
muşcătoare până la d.ramatic". 11
de

artă ieşean,

manifestările

Barbu Brezianu, Tonitza, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p.31
Barbu Brezianu op. cit p. 34.
R Barbu Brezianu op. cit p. 35.
~"Furnica", 1908, martie 27
10
"Arta Românească" februarie 1911
11 "lzbânda", 1 nov. 1920
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Perioada interbelică accentuează dramatismul societăţii româneşti iar N.Tonitza,
care devenise între timp un adevărat cronicar(nu reporter) al peniţei, îşi continua tirul
săgeţilor îndreptate împotriva asupririi sociale şi a nedreptăţilor într-o lume în care
exploatarea "bestială a omului de către om" este tratată necruţător , scoţând la iveală
personaje groteşti, dezgustătoare. Astfel, în desenul intitulat " În ajunul nunţii" artistul
înfăţişează un bătrân cupid care-şi aşteaptă prada, fiica unui debitor, care sacrificându-se îşi
putea salva tatăl. Dramatismul atinge apogeul în lucrarea " ... Ne vinde casa ... " unde
creditorul ameninţă să scoată la mezat casa când copilul datornicului trage să moară. 12
Aflată în prim plan dreapta, mama îşi consuma durerea într-o poziţie (înscriind un unghi
ascuţit cu prelungirea toracelui şi a picioarelor). Este singurul personaj care degaja un uşor
patetism ce-şi va pune amprenta pe întreaga imagine.
În aceeaşi categorie intră şi "Fratele", "Minora" în care se sesizează oarecare
stângăcie din punct de vedere compoziţional şi al desenului propriu-zis, personajele, în
genere două la număr apar aşezate mereu în acelaşi stil cel din stânga din faţă iar celălalt
din profil, ambele personaje fiind bine conturate, având o dinamică firească deşi, uneori dă
dovadă de însuşirea unor mijloace de exprimare stereotipe, nefrreşti (picioarele, parcă sunt
cofrate în ghips)
Aprofundarea psihologiei umane îşi are obârşia în cunoaşterea litografiilor lui
Honore Daumier, prin intermediul cărora artistul român descoperă omul, acesta fiind, în
imaginaţia lui Tonitza, un echivalent al lui Ion Luca Caragiale din punct de vedere al
surprinderii caracterului personajului. 13
Desigur, plasticianul nostru îşi însuşeşte tot mai serios elemente ale fenomenului
artistic francez modem, în funcţie de care evoluează gustul şi criteriile de judecată artistică.
Ajunge, în felul acesta la o restructurare a conştiinţei sale critice, interesul pentru pictura
franceză precumpănind asupra interesului către fenomenul german. În 1920 acesta îl venera
pe Claude Monet pentru talentul său şi lupta dusă împotriva unui "academism degenerat şi a
unui academism căzut în leşinuri biturnoase 14 "
Pendulând între Toulouse Lautrec "un clasic în care echilibrul, caracterul şi verva
se contopesc", George Seurat artistul " griurilor noctambuleşti" şi Utrillo la care va aprecia
forţa şi varietatea alburilor " de o extraordinară şi neaşteptată vibraţie lăuntrică", fără a-l
exclude, desigur, pe ''uluitorul constructor cromatic Cezanne care se pare că a avut oarecare
înrâurire asupra sa (mai ales la uleiuri)". 15 - 17
Spre maturitate, artistul priveşte spre "revoluţionarii Corot, Delacroix, Courbet,
Cezanne Lautrec " a căror artă rezuma epoca în care au trăit, constituind liantul dintre
aceasta şi "epoca stinsă", desigur ca perioadă şi nu ca etapă în istoria artelor plastice.
E adevărat că influenţele artei germane şi franceze au stat la baza modelării lui ca
grafician (şi ne referim în special la intrările desenatorilor germani, despre care am vorbit
deja), dar în urma vizionarii expoziţiei de stampe japoneze se pare că arta din îndepărtatul
Orient 1-a atras întru totul pe Tonitza .. Aceasta îşi pune amprenta mai ales spre sîarşitul
vieţii, în faza decorativă, la unele peisaje de la Balcic, pictate cu o pastă diluată, folosind

12
Subiectul va inspira, mai târziu o pânza intitulat! "La capul bolnavului", 70x60, semnat dreapta sus.
n N. Tonitza, "Jurnalul unui pictor", in "Arta romană" 1910, nov.
14
N. Tonitza, "Claude Monet", in "Universul literar", 1926, dec. 19
Jj. 11 N. Tonitza, "Henry de Toulouse Lautrec", in "Universul literar" 1926, oct. 17
N. Tonitza,"Georges Seurat", in "Universul literar", 1926, nov.l4
N. Tonitza,"Utrillo", in "Universul literar", l926, nov.28
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drept suport un desen suplu, dar uşor manierist, iar nefericita inspiraţie de a face portrete
erotice îl plasează într-un cadru ce dezvăluie un îndoielnic rafmament artistic.
În lunile premergătoare reclamaţiei de război a României, artistul se lansează în
expoziţiile bucureştene 18 cu studiile intitulate:''Din lumea celor umili". Aici apar, pe lângă
personajele obişnuite care-i populau operele, majoritata prinse "pe viu", şi portrete de
muncitori care erau priviţi cu simpatie fiind consideraţi "victimile bestiilor celor mai
.feroce". 19 Aici recurge la compoziţia sobră, duetul grafic unghiular, cu linii frânte, perioada
dezvăluie nostalgia pentru litografiile lui Steinler şi ale olandezului Louis Raemaekens: "La
paye", "La Jaune", care presupun atmosfera desenelor "Coada la pâine", "în ajunul nunţii",
"Fratele".
Se pare că , la vremea aceea Tonitza nu era tributarul ipocriziilor la care au fost
obligaţi artiştii în societatea comunistă, arta sa dezvăluind netrunchiat convingerile sale şi
nu sloganurile unei societăţi care-şi pregătea succesiunea la vremea aceea, din punct de
vedere politic naşterea Partidului Comunist Român, unul din principalii strategi ai "aurorei
comuniste" petrecându-se abia peste trei ani. 20 Este una din cauze pentru care criticii
vorbesc de"realismul lucrărilor în înţelesul cel mai înalt". Deja se observa o detaşare "de
noianul teoriilor importante din cabaretele pariziene sau din Kneippurile miincheneze."21
Fără a fi un militant comunist Tonitza are, mai degrabă un spirit de frondă care-I
va face, desigur incomod pentru societatea burgheză contemporană. Cu certitudine că
simpatia faţă de "mişcarea de instigaţiune şi revoltă" de care-I acuza la 18 mai 1907,
Panaitescu Bardasare, Rectorul Universităţii din Iaşi, care va avea drept consecinţă
excluderea sa definitivă şi fără drept de apel de la cursuri, nu este totuna cu integrarea la
mişcarea socialiştilor cum, palid, încearcă să sugereze Barbu Breanu. 22
Cei aproape doi ani de lagăr vor aduce importante modificări în personalitatea
artistică şi morală a plasticianului. Pacifist convins, înceacă să-şi impună satiric alături de
pictorul Constantin Vlădescu şi inginerul Bunescu devenit apoi director al Imprimeriilor
statului, al Monitorului Oficial şi al revistei Arta şi tehnica grafică. Acum apar pe
frontispiciul revistei îndemnuri:''Nu te lăsa"(Nr.l), "Nici mort"(Nr.2) "Ţine-o aici"(Nr.3).
Se pare că forţa platicii tonitziene depăşeşte graniţele ţării, căci, în Silezia de nord în lagărul
de la Kumhiibel (unde se află internat, printre alţii, şi dirijorul Ionel Perlea) pictorul Eugen
Drăguţescu a ilustrat mai multe numere ale unei reviste similare intitulate "Gulia" scrisă de
românii aflaţi aici, printre care şi Vintilă Horia.
Războiul adusese Moldova, din punct de vedere plastic în câmpul unui univers cu
un pronunţat caracter realist, generat de stringenţa tematicilor care-şi făceau simţită
prezenţa şi care se recomandau printr-un cromatism sever. Artiştii formează o echipă de
reporteri, care după încheierea armistiţiului, încercau să formeze o breaslă. Aceasta va
deveni o "mişcare de avangardă" după ce artiştii pun bazele unei asociaţii. 23 Era, fireşte o
reacţie dură împotriva manierismului (care mai agresa arena plasticii şi în perioada
postbelică) şi a anchilozei căreia plăteau un serios bir. Cu timpul gruparea va deveni
anacronică, iar reprezentanţii de la Bucureşti siliţi, din lipsa de fonduri să expună sub egida
1' Expozitia organizată la Bucureşti, in perioada 2-29 februarie, de Ştefan Dumitrescu, in sala "Ileana Cosânzeana"
(1919)
19
Neron Teohary in "Alte două expozitii" in "Seara", 1916, feb.
2" Perioada la care facem referire coincide cu primul război mondial, mai bine zis perioada intrării României in
război ( 1916-1918) care a modificat mentalităţi, a deschis căi sau a declanşat conflictele. Al. Climescu-Gusti
"Sinceritatea in artă" in "Mişcarea" 1916, februarie, 19.
21 N.N. Tonitza, "În chestiunea revistelor de artă", in "Rampa", 1922, martie, 29.
22
Barbu Brezianu op. cii, p. 25.
21 N.N. Tonitza "Salonul Arta românească", in "Avântul" 1920, aprilie
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pierd credibilitatea. Aceştia vor fonda, la Iaşi, la casa lui Ştefan Dimitrescu
care promovau independenta creatoare şi bunul gust manifestând
antipatie pentru o artă de tip burghez adepta unui îndoielnic simţ estetic lipsit de rafinament
aşa cum era reprezentată de D.G.Mirea, Costin Petrescu, Pavelescu-Dimo, Kimon Leghi,
care, fireşte s-au pierdut în timp aşa cum confirma istoria artelor plastice. Iniţial din
gruparea "Arta română" au făcut parte Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, Ion Jalea,
Oscar Han, Nicolae Dărăscu, Carnii Ressu, Ion Theodorescu-Sion, Şt. Dimitrescu, iar mai
apoi Brâncuşi, Pallady, Sirato, Marius Bunescu, Iser, M.H.Maxy. Nicolae Tonitza avea să
acceadă la grup în preajma primei expoziţii, ceea ce-i va îndreptăţi pretenţia de membru
fondator. (Expoziţia fu deschisă la 18 aprilie), prilej cu care el ia parte la redactarea
statutului, semnând documentul care hotăra mutarea "Artei române" la Bucureşti unde
aveau să se ţină şi expoziţiile anuale. Atenţia artistului se îndreaptă către Francisc Sirato şi
Ştefan Dimitrescu alături de care va expune deseori încercând conturarea unei subunităţi
artistice.
Mulându-se după cursul istoriei, Tonitza devine necruţător în redarea unor
subiecte în care abordează"un realism sîaşietor"(după cum afirmau criticii vremii aflaţi în
subordinea politicienilor şi că plasează ostentativ subiectele într-un cadru reflectorizant cu o
lumină prea dură, care ar deranja, impresionând, desigur neplăcut spectatorii. Implicaţiile
sale într-o artă militantă nu numai că au fost privite cu rezervă, dar au fost aspru sancţionate
de societatea care nu înţelegea atitudinea artistului de a riposta indirect în fata gustului
pentru mediocritate căruia i se prosterna.
Ispitit de ideea de sinucidere, intrat într-un colaps psihic, sătul de munca de
gazetar la care-I sileau obligaţiile familiare, artistul întrezăreşte o rază de speranţă după
numirea lui Constantin Meissner în componenţa guvernului Marghiloman. Convingerea sa
că va ajunge la Bucureşti unde să muncească într-un atelier îl determină să facă apel la
înţelegerea profesorului Simion Mehedinţi, pe atunci titular al Departamentului Cultelor şi
instrucţiunii publice, care la rugămintea sa de a fi numit într-un post la Muzeul Kalinderu
sau la Comisia Monumentelor Istorice sau altă funcţie oficială. Va fi numit redactor la
ziarul "laşul" şi, în calitatea sa de gazetar va colabora cu "Presa", "Steagul" care-I va
absoarbe cu totul lăsându-i, se înţelege prea puţine clipe pentru creaţia plastică. Anul 1919
îi aducea schimbarea mult visată, în sensul instalării sale la Bucureşti. Aici îşi manifesta
simpatia faţă de cei năpăstuiţi transformându-se în exponentul suferinţelor acestora, având
drept piedestal activitatea sa de pe front a cărei experienţă juca un rol important.
La 4 august 1919 Gala Galaction lansa în "Socialismul"-organ al partidului
socialist şi al lumii sindicale "un apel către intelectuali, care erau invitaţi să se alăture
valului crescând al proletariatului muncitoresc" 24 Tonitza, sub acest imbold, a început să
colaboreze cu o serie de desene, caricaturi, şi chiar cu articole prin care cheamă artiştii
plastici la acest foc care pâljolea societatea, alături de proletari. H
Acum apar cam trei sute de desene militante executate de obicei în creion, urmate
de trecerea pe curat cu ajutorul unor careuri, folosind creioanele colorate, iar faza a treia, a
desenului fmit era tăcut în tuş sau cărbune care era, adesea înconjurat în chenar de tuş
negru. Aici includem studiul pentru "Coada da pâine", "Care este mai tare", ''Dumneata
invalid de război?'', "Sunt călare pe situaţie ... ", "Şedinţa la Cameră", "în vestibulul
senatului", "în mină","La descinderea Camerelor" aflate la Muzeul de artă al României
studiu la "Coada la pâine", "Ce te învaţă experienţa", "Femei în cimitir", "Bostanaria
militarismului" aflate la Muzeul Brukenthal, "Alegerile"(două variante) "Revoluţia
asociaţia"Arta română"

21
' Gala Galaction "Literatura pentru cel
2
·' "Socialismul", 1920, februarie, 12.

mulţi şi dornici", in "Socialismul", 1920, februarie 12
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rusă","Constituţia răstignită", ''Barometru politic social", "Ar trebui un nou război să mai
descongestioneze lumea"(adept al teoriilor malthusiene? n.n.) "Quod licet..." aflate la
Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei "Studiu pentru votul universal " aflată la
Muzeul de artă al Academiei, colecţia "G.Oprescu", "Constituţia", aflată la Muzeul de
istorie şi "Munca" lucrarea cu care artistul debutează în "Socialismul (1919, septembrie 15)
desen inspirat, se pare după monumentul ridicat la 1 mai 1919 muncitorilor de către
sculptorul Ianos lst6k la Budapesta. 26
Creionând şi trăsături de caracter care I-au impresionat (în fond socialismul
susţinea că este exponentul celei mai morale societăţi...), în ''Mihai Viteazul" el reprezintă
imaginea unui mutilat de război, mişcându-se anevoie prin lapoviţă, ajutat de scândura pe
care se sprijinea. El are braţul ridicat şi este privit din spate (poate pentru ca artistul să nu
fie silit să-i redea chipul devenit grotesc, schimonosit de durere, sau pentru a sugera că, de
fapt el nu este un personaj individual, ci însăşi colectivitatea pe care o reprezenta şi care
avea trăsăturile binecunoscute) deja ale "omului nou", socialistul integru, care se confunda
cu binele tuturor. La întrbarea "600 de lei pe lună şi nimic altceva?" omul răspunde:"Mihai
Viteazu".
Iminenţa unei noi conflagraţii plutea în aer şi artistul arată spaima unei mame,
incremenită, cu pruncul în braţe sub avalanşa de cranii care se prăvăleau ameninţător în
"Furtuna"27 sau recurgerea la un monument al păcii al cărui proiect o reprezenta o barcă
uriaşă de care să-şi aducă aminte generaţiile viitoare. 28 Acum desenează copii zgribuliţi cu
ochi expresivi, nevinovaţi, ca tăciunele de negri, se conturează deasemenea şi tema
copilului înlăcrimat, cu priviri îngândurate care devine tot mai frecventă în perioada
interbelică şi prefigurează evoluţia viitorului pictor(facem, desigur referire la portretele în
ulei de copii în care artistul devine poetul candorii copilăreşti realizând pupilele într-o
perfectă formă rotundă, făcute din suprapunerea a două sau chiar trei tonuri neamestecate,
29
lăsând o marjă de depăşire abia perceptibilă).
La grafica de presă se adaugă şi "Calendarul muncii" apărut vreme de 10 ani
( 1920-1930) şi desenul pentru carnetul de membru al muncitorilor sindicalişti afiliaţi la
Comisiunea generală a sindicatelor din România, în care Tonitza îşi arăta convingerea sa că
proletariatul românesc devenise o forţă pe cale de a se descătuşa. Reacţionând în
consonanţă cu directivele Partidului Socialist Democrat Român, artistul se face apologetul
clasei muncitoare şi a ţăranilor care "se zbat sub călcâiul finanţei care le stoarce plus-valuta
muncii". 30
Aşadar arta lui Tonitza este o artă angjată pe care însă o face din convingere şi nu
ipocrizie simpatia sa îndreptându-se în realitate către cei năpăstuiţi şi nu ca urmare a
solidarităţii cu un partid muncitoresc, care impunea anumite limite politice şi rigorilor
căruia ar fi fost obligat să plătească. Resentimentele sale faţă de război erau, în fond foarte
justificate (poate mai puţin teoria că războiul mai curăţă societatea) şi ele nu-l pot, în nici
un caz acuza de adeziune la mişcarea socialistă. ''Universul oamenilor muncii "nu" devine
propriul său univers decât în măsura în care înţelege munca, ca pe ceva constructiv şi nu
26

B.Brezianu, op. cit. p. 84, nota 33. Informatia aparţine Norei Aradi.
"Cuvântul liber", 1919, octombrie, 12
2
" "Explorările viitorimii", in "Hiena", 1922, nov., 12.
29
Pictorul aşterne mai întâi un grăunte de culoare neagră peste unul gri sau albastru. Alteori punea un accent brun
inchis peste unul verde. Sau-inversând - puncta o tuşă cienie peste o pată roz, albastr.l sau verzuie. Dozându-şi
simetric cromatica, izbutea să dea expresie modelelor sale, un halo iridiant; de o mare luminozite, privirea acestor
"îngeri cu ochi dilatati de azur" (cum i-a numit Perpessicius, în Grupul celor patru, în "Universul literar", 1927,
martie, 6) rămânerea neconturate sau doar intermitent pictata.b. Brezianu op. cit., p. 107
30
B.Brezianu op. cit p. 92-93, nota 63
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Modificările politice care se prefigurau în societatea românească în deceniul cinci
au lăsat amprenta în plastica românească căruia, trepat i s-au impus matriţele "realismului
socialist". În perioada anilor '48, '49, sub ameninţarea revolverului s-au comis multe din
crimele morale ale comuniştilor. Desigur, transformările la nivelul culturii, într-o societate
deprinsă să respecte valorile culturii europene, nu impuneau o atitudine drastică, de
eradicare, ci una mai blândă, dar mai puţin primejdioasă şi, prin urmare mai înţeleaptă.
Drumul de debarasare a fost, uneori, sinuos, incomod, lipsit de confort, traversarea se face
de la înţelegere formală la violenţa de limbai 1 , adică de la o misiune, sau chiar lipsa totală
a cenzurii partidului în 1946, la tonul brutal, de o vehemenţă deloc surprinzătoare: un
Matisse, un Picasso sunt artiştii unei "societăţi decadente", ei înşişi fiind socotiţi nişte
"alienaţi mintal". Deja în 1948 criticile la adresa artiştilor români care nu se integrează
mişcării socialiste într-un limbaj de lemn, iar artiştii care au plătit tributul adoptării artei lor
după directivele trasate de partid au devenit autorii unei opere hibride plătind valoric
această alunecare spre politizarea artei. Primii au plătit îndrăzneala de a refuza încadrarea în
câmpul "artei socialiste" prin atacuri virulente, lipsite de orice consideraţie la persoana, care
culmina cu excluderea din partid, ce se dovedea a fi, prin deceniul nouă.
Ion Petrovici, personalitate remarcabilă pentru acest context fertil caracterizânduse printr-o rafinată discreţie a mijloacelor (supleţea şi fineţea liniilor, înnobilarea culorii,
delicateţea ansamblului compoziţional) sintetizează două trăsături fundamentale ale şcolii
ieşene de pictură. În prima linie intră priza romantică încadrată într-o imagine poematică
defigurativă asupra realităţii "cordiale şi benefice, cu inerente şi inefabile efuziuni lirice
provocate de instinctiva şi profunda implicare emoţională în substanţa afectivă a realităţii
cotidiene". În cealaltă ordine de idei, se înscrie o riguroasă ştiinţă a mijloacelor
profesionale, a elementelor de sinteză şi morfologie plastică care definesc un peremptoriu
respect faţă de meserie. 32
Artist al tonalităţilor grave, introvertit captând cu interes fiecare fenomen din care
reţine doar ceea ce se încadrează în câmpul său de interes. Lucrările sale mizează pe
cromatica, care, în armonia petroviciană, presupune o armonizare cu nuanţa dominantă,
artistul fiind un împătimit al albastrului şi griurilor care constituie suportul cromatic pentru
aproape toate lucrările lui. Desenul, simplificat până la stilizare se clădeşte pe sugestivitate
atingând autonomia estetică şi expresivă, care se întrepătrunde cu tonurile reci, imperiale
ale culorilor de fond sau cu calmul şi căldura nuanţelor de roşu sau galben.
Tematic, grafica lui Petrovici, oscilează între peisajul citadin 33 desene de la
fereastra mea" şi la celelalte impregnate de izul romantic: naturi statice, compoziţii cu
subiect simbolic, montaje alegorice care nu exclud o undă de patetism. Periplul afectiv şi
spaţial la care ne invită aminteşte destul de Tonitza sau de Luchian, precursori, afini sau
chiar mentori pentru artist şi pentru toată generaţia de graficieni din perioada postbelică.
Grafica este suplă şi delicată, rostirea calmă, gravă senină ca o saga în care se fac
trimiteri la timpuri apuse încadrate într-un univers de artă contemporană care restituie
oameni şi locuri. Romantismul artistului nu transpare numai din dezvăluiri nostalgice de
străzi şi monumente citadine, dar şi dialogul, sau cu florile care constituiau tematici
predilecte pentru pictor, genul cu care s-a impus în iconografia graficii ieşene. Dar tuşa sa
11 Ana Selejan, România în timpul primului razboi cultural ( 1944-1984), 1. Trădarea intelectualilor, Sibiu, 1992, p.
21.
12
V. Mocanu, Structuri şi sinteze, Editura Junimea, laşi. 1984, p. 210.
11
V. Mocanu, op. cit. ,p. 211.
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inconfundabilă a fost, la acest gen egalată de Ecaterina Pop-Petrovici, care a ştiut să adauge
sensibilitatea feminină calmului magistral al graficianului Ion Petrovici. Pe de altă parte,
artistic îi lipseşte armonia naturală, fineţea şi profmzimea gestului, puterea de sinteză care
converge către o anume stilizare, pe care o vom întâlni, şi la ea prezenţa numai în ciclul
dans, folosind ca pretext figurinele antropomorfe descoperite în periaoda eneolitică la
Cucuteni (secolele 4-3 î.Hr.). La grafician, dialogul diagonalelor, în care există totdeauna o
dominantă dinamită, conferă o notă de veridicitate, dar şi acel sentiment al imaginii
construite, prin care motivul este supralicitat în favoarea propriei expresivităţi. Privit din
acest unghi, artistul nu rămâne un restituitor de emoţii şi impresii plastice ci mai ales un
interpret în stare să aducă o dimensiune în plus realităţii virtuale şi care rezidă în implicarea
sa în sfera evenimentelor , şi oamenilor care le generează, precum şi a suportului lor spaţial
şi temporal. Aşadar realitatea este trăită subiectiv într-un câmp de imagini tributare
discursivismului către care se apleacă cei doi graficieni. Originalitatea apare graţie matricei
modelatoare care nu se evidenţiează cu obstinaţie ci, mai degrabă se presupune. Descinzând
din lirica lui Codreanu. 34
Amintind de sonetele lui Vasile Voiculescu, poezia plasticii lui Ion Petrovici se
vădeşte prin naturile sale statice cu flori interioare de salonaşe cu iatacuri tomnatice în care
meditaţia şi visarea sunt umbre ale nostalgiilor "benigne". Accentele sale romantice vin să
împlinească originalitatea scriiturii sale fără a face rabat la dimensiunea lirică care, uneori
capătă forţă şi încadrare epopeică (acuarelişti: Victor Mihilescu Craiu-detaşându-se o
anumită asprime din lucrările sale; Adrian Podoleanu ne introduce într-o lume diafană, cu
transparente mătăsoase; cu accent straniu la Constantin Radinschi. 35
Graficienii ieşeni se pare că ies din tipar, ei luând de la înaintaşi numai elemente
care ţin de morfologie (Dragoş Pătrăşcu, Grig Bejenaru) şi rareori şi fragmente de
sintaxă(Jen6 Bartos-accidental, Ion Petrovici, Ecaterina Pop-Petrovici).
Înnoitor în ceea ce priveşte gramatica plastică, Jenă Bartos este şi un artist dintre
cei mai problematici din punctul de vedere al semanticii sale. Se pare că, cu anul 1982
creaţia sa ajunge la o nouă etapă care se rupe de contextul excesiv senzual în ton cu o
picturalitate excesivă şi capătă un statut de sine stătător. 3 ~ Scos din tiparele descriptivităţii,
Bartos îşi reprima declamaţiile monologolui intrând în limitele sugestivităţii care nu
trasează cadre, lăsând posibilitatea de manifestare a privitorului-receptor care intrând în
acest câmp imagistic devine tributarul atmosferei create de artist "în sens mallarmeian, de
incantaţii lirice în care " o personantă sete de lumină şi puritate îşi afla fericitul contrapunct
într-o diuoasă nostalgie a presupusului mirific timp al originilor şi a unui spaţiu exotic care
îşi păstrează fascinaţia tocmai pentru că rămâne mereu intangibil. " 37
Deci în planul sintezei plastice, sau în încadrarea în pagină artistul mizează pe
intuiţie care este generată de o generoasă spontaneitate care însă este limitată doar la
capacitatea de propulsare a imaginaţiei artistului. Paleta cromatică comporta şi ea
modificări, în sensul diversificării cu accente fove în sensul exaltării culorilor pure,
puternice către o paletă incendiară a cărei transpuneri pasionale stimulau imaginaţia
receptoare. Acesta este, poate o prelungire la aderenţa pe care fovismul a avut-o în pictura
românească interbelică38 şi care face din Bartos continuatorul tradiţiei artistice muntene şi
mai puţin a moldovenilor, sub acest aspect.

D.N. Zaharia, I~ul Vemisajelor, Editura Cariatide, Iaşi, 1995, p. 52
D.N. Zaharia op. cit, p. 117
36
D.N. Zaharia op. cit., p. 118
l1 Dicţionarul de art4, Editura Meridiane, 1995, Bucureşti p. 189.
38
D.N. Zaharia op. cit, p. 116
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Pe acest fundament plastic care se contura încă de la 1982, şi care rezida în
includerea într-un spaţiu plastic "post-abstract"39 cu vagi motive figurative încastrate într-un
mediu irealist, fantezist. Suprapuneri le de tuşe consistente care imprimă suprafeţei forme de
relief bine sugerate. Înnoirile constau în îmbogăţirea paletei cromatice care este rezultatul,
mai ales al găsirii de combinaţii cromatice inedite care diversifică calitativ paleta, fără ca
artistul să fie nevoit să găsească o soluţie de îmbogăţire cantitativă a ei. În felul acesta
dialogul său cu culoarea, atât de importantă în amprenta psihică a lucrării devine permisiv
unei analize semantice de profunzime. Este evitată rămânerea la suprafaţa imaginii care se
oferă cunoaşterii dincolo de treapta senzorialului. Culorile sale devin mai puţin vii ca în
etapa sa anterioară, acestea păstrânsu-se doar sub forma unor accente remarcabil aşezate
pentru a mobiliza griurile care, ca şi Ia înaintaşii săi: Ion Petrovici, Adrian Podoleanu, Ion
Neagoe devin elemente de exprimare uneori înainte de desen sau, cel mult în paralel cu
acesta.
Artiştii ieşeni au cochetat cu grafica pentru că ea devenea în universul cultural
moldovenesc o posibilitate de exprimare, un câmp de experimentare, o manieră sigură de
revigorare a propriului "program estetic". Jen6 Bartos, Huhurez Zanfir, Ionel Ganju, Mihai
Tarasi, Gabriel Gheorghiu, Eugen Mircea, cunoscut mai cu seamă ca acuarelist , Mircea
Zait şi Petru Bicer ale căror lucrări ne indrituiesc să-i încadrăm în limitele "figurativului
poemativ" fără a mai aminti că includem aici pe artiştii exclusiv graficieni Ion Petrovici,
Ecaterina Pop-Petrovici, care a făcut deja obiectul intervenţiei noastre, Agneta Covrig,
Gabriela Agafitea, Atena Simionescu şi Dragoş Pătrăşcu.
Militant activ pentru racordarea graficei ieşene la arta europeană şi angajare în
planul de idei incluzând această tehnică în contextul corespunzător chiar dacă, prin lucrările
sale, rămâne alături de orice filiaţie autohtonă. Inedit în stilistică, şi indiscutabil posesorul
unei viziuni plastice proprii, artistul este nou şi prin modalitate şi morfologie plastică.
Substratul său fantastic care introduce într-o lume halucinantă, iluzorie inventată de verva
peniţei sau creionului, tehnicile sale preferate prin care se exprimă într-o manieră nu lipsită
de dezinvoltură, prin care se particularizează. Această imagine-punct-de-plecare descinde,
desigur din Diirer, Baldung Grien, maeştrii germani ai secolului 15-16 sau din flamanzii
Bosch şi Bruegel. Universul lui Pătrăşcu elimina cadrul macabru, scena vrăjitorească în
care se desfăşura o piesă cu personaje terifiante, dezvăluind imagini de apocalipsă. Fantezia
sa creatoare intră sub incidenţa altor legi care nu exclud suportul natural şi nici nu-l
subestimează. Construcţia sa plastică se raportează la propriile sale reguli, realizând un
univers reconfortant pentru receptor chiar, dar degenerând într-o construcţie solipsistă din
punct de vedere al raportului său cu arta pe care o crează.
Recurgerea la culoare, cu ajutorul aerografului contribuie Ia diversificarea paletei
sale tehnice şi amplificarea lor prin recurgerea la tehnici mixte: creioane colorate, Iaviuri şi
peniţă, care evită o manieră de exprimare neîndeajuns lucrată şi insuficient de matură.

10

D.N. Zaharia op. cit, p. 158
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Postwar Graphics from laşi. Sources and Tendencies
·
(Summary)
This paper makes a rigorous analyse of postwar graphics from laşi and of the
insight ways in psycho-socio-imagistic field of Moldavian fine arts that, at the beginning of
sixth decade acknowledgedjust oneforerunner. Very much as the art ofoi/found in Baba a
forerunner, the graphics after Second World War was obliged to Tonitza, that ''jlirted"
alike to German 's art (Rudolf Wi/ke, that liberates him from the academicism that made
havoc in Romanian art in the beginning of XX-th century), approaching to this one
through: Claude Monet, Toulouse-Lautrec, Georges Seurat.
The turn ofTonitza's art is conditioned by the increasing of socialist movement in
the country and in whole world, he became militant and artist in this juncture.
Whole graphics crosses this period and the artists were required to introduce
industriallandscape or the figure of worker in the center of their work.

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Varga Imre- a dogmakat lazito szobrasz
Toth Zoltan

Egyeni lătăSm6d, sajătos ăbrâzolăs, gazdag technikai m6dszertăr es hallatlanul
mely muveszi elmenyvilăg- summa summarum ezek a Varga-eletpălya minosito jelzoi ...
az emberkozelseg egisze alatt.
Muvei emberkozponrusăgănak elsodleges magyarăzatat a munkăssăgăra
mindvegig jellemzo figurălis ăbrăzolăson rul a megjelenites "hogyanja" adja. Szobrai szinte
kivetel nelkiil: variăci6k az Emberre; nagybetiis kiemelesemet az a szimbolista -Ady-s
hangulat es lendiilet igazolja, amit a muvesz 1976-os vallomâsăb61 kiereztem:
"Ismerjiik meg magunkat, es ismerjiik meg j6l. Ilym6d megismerjiik vilăgunkat.
Teljesithetetleniil nagy program. Tudom, hogy ez az ut vegtelen, hogy er6im fogyatekosak,
hogy utat keresve gyakran tevedek, mentse tetteimet a szăndek, a velt j6ra val6 igyekezet es
az, hogy tevedeseiben, esetleges eredmenyeiben is egyetlen targya az. ember."
Varga Imre az egyetemesseg igenyevel alkot s ezt az igenyt erezni ki munkăib61,
melyek fenyevnyi tavolsâgra vannak att6l a ketsegbeesett muvesz-betegsegt61 minek
"alkoss-ujat-mindenâron" a neve. Ez esetben nem beszelhetiink ilyenszeru fennakadăsr6l (
e tekintetben "gorcsold6nak" is mondhatnâm az Un. Varga-hatâst! ). Lirai jegyek itt a
tragikus es groteszk osszekapcsolâsâval vâlnak eggye. Altaluk a muvesz ugy sz61 hozzănk,
hogy a megelt vagy meg nem elt târsadalmi problemăk, a hetkoznapjainkon j6val rulnov6
megrâzk6dtatâsok "tortenelmi tenykent" val6 bemutatasa mellett hatâsăt kivetiti
mikrovilăgunkra is, felmutatva a tarsadalmi tortenesek szemelyes vonatkozâsait, a "ti'>resek"
napjainkig hilz6d6 tobbe vagy kevesbe hegesedett nyomvonalait.
Varga Imre tobb muveben keres vălaszt arra, hogyan eli meg a mindennapok
embere a rendkiviili szituăci6kat, a teljes emberseget pr6bâra tev6 tortenelmi pillanatokat.
Ezekben az ăbrăzolăsokban egyarănt megtalălhatjuk a brutalitâsnak kiszolgăltatott, onnon
szăndekât6l fiiggetleniil hOsse magasztosult emberrel val6 azonosulăst, a megrendiilt
tisztelet hangjăt nevtelen hOsiessegiik irănt s ugyanakkor a brutalitâs makacsul ismetl6d6
bemutatâsăval kiăltva teszi felel6sse az embert a csonka hOsok sorozatăert.
Ezen ut6bbi sorokban felbukkan6 elemek Varga eletenek egy-egy âllomăsât is
jelenthetnek: bâr tehetsege nemcsak hamar megmutatkozott, hanem korăn fel is figyeltek râ
( tizenhărom eves korâban măr kiăllitottâk egy festmenyet Părizsban ), megis - a hăboru
miatt!! - csak 1950-ben lesz a Kepz6muveszeti Foiskola hallgat6ja a szobrâsz szakon. A hat
ev egyetem utan 33 evesen lep a magyar kepz6muveszek soraiba. Sziv6s kitart6 munkăval
dolgozott, talăn epp a Madăch-patetikum jegyeben "Ember ldizdj es bizva bizzăl!" 1
A "hegeszt6 szobrăsz" titulust61 a Munkâcsy-dij m. fokozatăig (1969) illetve az
1973-ban kapott Kossuth-dijig az egyeni hangkeresesnek, a ti'>visekkel teletiizdelt muvessze
eres lehetett szemtanuja a magyar kep:zămuveszvilăg meg a kozonseg - aki els6nek voit
hivatott elisrneresevel megkoszorUzni a szobrăszt, vagy pălcăt torni a feje f6lott. Mindez
azert, mert Varga elsosorban nekik alkot es szobrainak val6s erteket az 6
reagălăsukb61 meri le.
Varga szobrai magyarăzat nelkiil is erthet6ek, sot: kozerthetoek. Ezt a kifejezest,
băr a szobrâszok j6 resze becsmerlonek tartană, Varga Imre muvekkel văltalja, mert irt6zik
a rejtelyt6l. Szobraival hatni akar, nemcsak erzelmeket kivăltani, hanem olyan
1

Madach. 1965. Bronz. 78 cm. Kiscelli Muzeum
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gondolatsorokat is, amelyek a letezes, a târsadalmi let, az erkolcsi vilăg es kor melyebb
megertesere osztokelnek. A muvesz igy fogalmaz " A kerdes szămomrn es a kor szămăra
nem az, hogy a muvesz melyik eszkozhOz nylll, hanem hogy milyen eredmenyt er el:
hatott-e a mu, es milyen szeles korben, milyen melysegben? lgaz, hogy elohivni az emberi
lelekbOl csak olyan gondolatokat lehet, amelyek alapja benne van az agyunkban. De nem
mindegy, a kor betăplălta elmenyekbOl es elmenyelemekbOl mennyi aktivizăl6d.ik, s milyen
mertekben vălik egyenisegUnk reszeve ... Fel kell ismemi, hogy milyen izgalmas es
rogtonzo lehetoseg azokhoz sz6lni, akik meghallgatjăk az embert."
Varga szobrăszata nem csupăn az elethez, a kozvetlenseghez, hanem az
eszmekhez, a tărsadalmi vilăghoz is szorosan kotodik, de soba nem "esszenciăkban", hanem
val6săgos alakot, nemegyszer tortenelmi szemelyt megjelenito munkăkban. Nem
"eltărgyiasodott" es "elidegenedett" vilăgot es embert mutatja meg, aki e vilăg oromeivel, a
mult szămvetesre bir6 emlekeivel, a jelen kinjaival-gondjaival megterhelten văllalja
onmagăt es a feladatot, amelyet egyreszt a let, a sors rak ră, s amelyet măsreszt az onkentes
văllalăs tesz meg nehezebbe, s csak igy elviselhetove. S kozben ălland6an meg kell vivnia
harcăt: "Ahhoz, hogy valaki j6 muvet hozzon letre, igaznak kelllennie, s szabadnak, hogy
igazat mondhasson; es szabadnak, hogy vălaszthasson, mert csak a kiilonbozosegben
veszem eszre a dolgokat; a kiil0nboz6seg ingerkiiszobe erzekelteti velem a val6săgos
kozeget."
Varga Imre is megvivta a maga harcăt. Azt lehetne mondani, hogy eletkorăt
tekintve kes6n futott be. De szerinte erre: "nincs szabăly, csak tettek vannak." Sok
găncsoskodăs erte amig eljutott a csucsig. A hatvanas evek valamilyen absztrakt vagy felig
absztrakt - felig kubista, es felig absztrakt - felig expresszionista stb. szobrăszata băr
pr6băra tettek kozonsegiiket, megis a beidegzodottseg erejevel hatottak es leteztek. Ezeken
megsem (măr!) nem akad fenn senki. Talăn azert, mert nem volt amin fennakadni.
Es akkor jott egy Varga Imre ... hogy mindabban rekompenzăljon, amint "via
negationis" m6dszerrel elve, a kor szobrăszatăb61 hiănyoltunk. Azok a szobrok nem
hordoztak erzelmi-gondolati muveszi tartalmat; a szemle16d6 megrekedt a kiils6 formănăl s
legfokeppen a mu nem alakult-nemesiilt ăt jelle, muveszi tette.
Es akkor jott Varga Imre, hogy akăr hegesztett, akăr mohos kovekb6l osszerakott
szoborral (Zeusz) mozg6sitson, hatăst văltson ki ... mert 6 a muben gondolatot es erzelmet
"hegeszt" hibamentes egyseges egessze.
A modem szobrăszatra - fogantatăsăban es torekveseben - jellemz6, hogy a
technika, ater, a stilus problemăjăra keresi a magyarăzatot, a vălaszt. Vargăt a va16săgos
vilăg erdekli, s muveszi lereagălăsăban benne foglaltatik mindaz a plasztikai eredmeny es
vivmăny, amelyet a szobrăszat mult szăzad vegi es a XX. szăzadi vajudăsa letrehozott.
Stilustorteneti megkozelitesben a klassziciză16 magyar realizmus jegyeben indul (50-es
evek); els6 munkăi a Mikus Săndor es Pătzay Păi nevevel femjelzett ăramlatba kapcsoljăk.
A măr emlitett Zeusz szobra eppen azert văltott ki vehemens vităt, mert a Prometeusz-hoz
hason16an mereszen ujat jelentett ... es berobbantotta a szerz6jet a modem alkot6i
koztudatba. 2
Varga Imre miiveszetenek eszkoztărăra, nyelvezetere amolyan pop artos
konvenci6mente~seg jellemzo, hogy divatos sz6val eljek. Ez a dogmăvă merevedett
hagyomănyoldăs korăntsem jelent valamifele frontăttorest. Csakhogy muvesziink amellett,
hogy fogekonyan alkalmazta az uj technikai lehet6segeket, egyeni szuverenităssal tudott
veliik bănni ... megpedig oly m6don, hogy az eljărăsbeli ujdonsăgokat konkret politikai
2

Prometheusz. 1965. Hegesztett kr6macel. 420 cm. Antwerpen, Middelheim Parkenmuzeum
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tartalomnak, felfokozott pszichikai abnizolăsnak rendelte (es rendeli) ala. Mindezek
ellenere Varga Imre nem alakit ki - papiron ceruzâval - esztetikai - plasztikai
prekoncepci6t, ahhoz igazitva muveszi gyakorlatât, mert nem stilust akar teremteni, hanem
- szobrâszatot!
Varga lmre j6 szobrasz. Nemzedekeben nemcsak az egyik legtehetsegesebb,
hanem muveltseget intellektusat tekintve is egyike a legfelkesziiltebbeknek.
Eletmuve bârmennyire is szerteagaz6 es szerfelett gazdag, de meg korântsem "muegesz".
Nem veglegesen kialakult, zârt eletmuvel ăllunk szemben, hanem egy olyannal, mely meg
ugyan alakulhat, de lenyegileg valtozni măr aligha fog.
Varga Imre elismert muvesz. Nemcsak hivatalos dijai jelzik ezt, nemcsak a
kozteriileteken all6 mintegy felszăz alkotăsa, hanem muveinek kozonsegfogadtatăsa is.
Manapsag măr egy bizonyos Varga jelensegnek is tanui lehetiink, ami mindenekelott azt a
kepzomuveszetben meglehetosen szokatlan szinkronitâst, azonnali hatâst jelenti, amelyben
a mu es a befogad6 kozott nincs disztancia, holott ma egyre ilibbet beszeliink - es joggal - a
miialkotâs es a kozonseg kozott meglevo szakadekr6l.
Ezt a jelenseget a kovetkezo oldalăr6l is megkozelithetjiik: ha megengedett Rideg
Gabor tipologizâlăsat parafrazâlnom - ketfele muvesztipust kiilonboztetek meg. Az egyik a
"revelal6", a mâsik a "reprezentăl6" miivesz tipusa ... măr ami a muveszi alkatot, a muveszi
habitust illeti (tehât nem tetelez fel esztetikai minosegben is megnyilvănul6 kiilonbseget).
A "reprezentâl6" miivesztipus mindig adott ter kereteiben gondolkodik, nem kivăn uj
viszonylatokat felfedezni, megalkotni, hanem muvet, a mindenkori feladathoz
alkalmazkodva, măr meglevo vagy elore megkonstruălt terekbe ăllitja. Feladata azonban
feler bârmely "revelal6" muveszetevel, hiszen egy humăncentrikus târsadalmi eszmeny
kifejezesese kell a feladat teljesitesekor torekednie - meg akkor is, ha ez a feladat
bonyolultabb, ăttetelesebb vizuâlis problemăkt61 mentes. Legfontosabb kriterium : a
muvesz alakitson ki egy olyan jelkepprendszert, amely a kozonseg altal azonnal felfoghat6,
amellyel a befogad6kban a meglevo kozos tudattartalom egyertelmuen es kozvetlen m6don
el6hivhat6.
Ezek utăn gondoljunk a Debrecenben es Anversben egyarănt fellelheto Professzor cimii
munkăjăra. Az iilo alak mellett a val6săgos regi asztalka, rajta a regi konyv jelzi a
hamarosan sziileto, legnagyobb hatâsu szobrokra jellemzo koz- es tărgykombinăci6t,
amivel Varga ismetelten forradalmasitotta a szobrăsznyelvezetet. A motivumok măr a
Professzoron sem csak jărulekok, hanem tartalmilag amyaljâk az alak finom es fanyar
humorat, az arănyaval es melt6sâgteljes p6zăval kifejezett f6lenyt ir6niat. J
(Mint erdekesseget megemlitem, hogy j6nehăny kiilf6ldi fenykepesz nyert dijat a Varga
szoborr6l keszitett fot6jăval. .. mindannyian "A magyar pap" cimet adtâk a kepnek, ami
meg akkor is a nemzeti jelleg determinal6 voltât igazoljăk, ha a kiilf6ldi szămăra a vastag
boka meg a roggyant szărU csizma sugallta a magyaros hangulatot!)
Orok ervenyli igazsăgot kell megismetelnem: szobronkent măs es mas a tema, a tartalom,
az eljănis. Varga Imre eseteben is axiomatikus ervennyel bir ez a megăllapitâs. Csakhogy
năla ez kiteljesedik a muveszi gondolatisag tOresnel.kiili ătivelesevel.
Explicitâlva ez annyit jelent, mint az elso munkâiban meginditott ăramvonal rigur6zus
kovetelese. Gondolok itt a kovetkezo nagy munkâjăra, a Radn6ti Mikl6s alakjat
szenzâci6san megorokit6 szobrăra.
A Radn6ti-szoborral indult az eddig premisszâkban fellelhet6 folyamat, amely a
muvesz karakterizăl6 keszseget a swyos mondand6k romor kozlesenek a szolgalatâba
' A professzor. 1969. 230 cm. Debrecen es Antwerpen
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ăllitotta. Mert mi lehet annăl melyebb miiveszi "message", mint egy tragikus sorsil nagy
kolt6 alakjân keresztiil h6dolni a Pamasszus baberkoszonis magyar Orpheuszănak... es
katonazubbonyos sziklir, elkinzott testet felkiălt6 jelkent a vilăg ele ăllitani a hâboru elleni
tiltakozăs szuperlativuszăban. Ezt mi maijelsz6val igy mondjuk: "Make love, not War!". A
kolt6 1944-ben igy fogalmazta:
"Alszik a tăbor, lătod-e, drăga, suhognak az ălmok,
horkan a felriad6, megfordul a sziik helyen es măr
ujra elalszik, s fenylik az arca. Csak en iilok ebren,
feligszitt cigarettăt erzek a szămban a cs6kod
ize helyett, es nem jon az ălom, az enyhet ad6, mert
nem tudok en meghalni se, elni se nelkiiled immăr."
(Hetedik ecloga)
A Radn6ti-szoborban az alak technikailag hagyomânyos mintăzăsa es az ertelmez6
kiser6 elemek nyersanyaga a Professzorehoz foghat6 osszjătekot alakit ki, de nemcsak a
tema mas, hanem a cel is. Az utcak6, kockak6 talapzata, a fakorlăt a magănyos figura
interpretăci6jăt szolgălja. A bronzszobor liraian finom, sziikszav6 mintăzăsa nem hagy
kozombosen egyetlen reszletet sem: a lehajl6 fej nezetenkent văltoz6, megis egysegbe
fon6d6 hangulati ărnyalatot sugăroz, szomonisăgot es tanăcstalansăgot, mindent tudomăsul
vev6 bolcsesseget, bels6 elhatărol6dăst a răkenyszeritett kiilvilăgt6l s az egyre tăvolabbra
keri.il6 vilăg figyel6, rogzit6 megiteleset.
A koltoportre temăja az eredetileg vălasztott megoldăs es technika reven lett
politikai tartalmu portreremekmii.
Ugyanez vonatkozik a măs m6don megkozelitett Derkovits-temăra. Nyitott ablak
elott, bels6 terben ăll az egesz alakos figura, mellette vaskălyha. Mig a Radn6ti-szobor
hatăsăhoz hozzătartozik az, amit a kolt6 sorsăr6l, utols6 verseinek el6keriileser6l tudunk, a
Derkovits-emlek motivumai a fest6 kepeire es eletkori.ilmenyeire apellălnak. A derkovitsi
kepalkotăsban a nyitott vagy zărt ablak tervălaszt6 iiveges ajt6 mindig a bels6 es kiils6 vilăg
tărgyiasan konkret es egyuttal jelkepes szetvălasztăsa-osszekapcsolăsa. Aligha lehetett
volna plasztikailag szemleletesebb motiwmot talălni a fest6 oeuvre-jebol alakjânak
jellernzesere, terbe ăllităsăra. 4
Varga belekomponălja miivebe a tiizfal motivumot, jelezven a korszak munkâskomyezetet,
a kiilvărost; a vaskălyha is legalăbb ennyire talăl6, hiszen attriblltum-jellegii
kovetkezetessegel jelenik meg a harmincas-negyvenes evek szocialista miiveszeinel a
munkăslakăs, sot a b0rtonbels6 velejăr6jakent.
A magymeretii Derkovitson măr nincs meg a vaskălyha, a szabadteri elhelyezesnek
ellentmondott volna az interieur-ăbrăzolăs ... de megfelel6 magassăgban ott van a kălyhacs6
helye. Az igy teremtett eletkep, az ecsetet kezbentart6, magasra nylllt, meggyorort fest6
portrealakjăban teljesedik ki.
Az ismet măs feladatra văllalkoz6 Ujpesti partizânemlekmu az elobbieket
osszevetve bizonyitja, hogy e szobrok leginkăbb kozos vonăsa eszkoz cel viszonyănak
rokon szemleletii kialakităsa. Partizan: nem fegyverrel kiăll6, nyilt kiizdelemben ăbrâzolt
hos - ugy nem lehetett volna jellemezni olyan partizăncsoportot, amelynek (f6ldrajzi
helyzetenel fogva) nem voit kapcsolata katonai alakulatokkal.
Varga Partizănja a deszkapalănkba szinte beleolvad6, dombormiivii alak aki vedi a hăzat, a
gyărat, az embereket, hăzr6l hăzra talălja meg a teendojet. S mindez nekiink, magyaroknak,
egy geniusz proletărkoltonk (J6zsef Attila) sorait idezi fel a Kiivărosi ej-bOl:

' Derkovits. 1970. Bronz, aluminium. 80 cm. Leningrad, Ermitazs
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"Az uton rendor, motyog6 munkâs.
Ropcedulăkkal egy-egy elvtars
iramlik ăt.
Kutyakent szimatol elore
es mint a macska, fiilel hătra;
keriilo utja minden lămpa. 11
A felăllitott emlekmuvon - a tervt6l elteroen - a palănk helyebe konnyeden elegăns
vasbeton hătter keriilt. A kitărt karu, hozză simul6 alak mozdulata a keresztfa nelkiili
"corpus" asszociăci6jăn es az idezett vershangulaton kiviil măst is jelent ... amit a szobrăsz
a kontraszt-effektussal ert el: az alak sotet sziluettjenek es a vilăgossztirke hăttemek
ellentmondăsa korăntsem csak kiilso formai kerdes, hanem a tartalornra, a temăra is hat6
m6dosităs: a palănkhoz rejtozve simul6 ferfialak itt celponttă lesz.
Az asszociativ tărgyi elemeknek es a portrefigurănak ujabb talălkozăsa a Kărolyi
Mihăly-emlekmu. A Kossuth-teren elhelyezett ăll6 alak fole g6tikusan csucsives keret
magasodik: utalăs a magyar Parlament g6tizăl6 elemeire, utalăs a tart6s (feudalizmus
korănak) korstilusra. Es ebben a keretben, szinte kilepve-kimozdulva belole, ugy ăll a
Kărolyi Mihăly (Magyarorszăg elso koztărsasăgi elnokenek) alakja, mint egy 1918-as multjelen viszony megtestesitoje: minden mozzanatăban a terhez-idohOz koilitt torteneti
osszefiiggest peldăzza. Ez a szobor, szUkszavil motivumai ellenere, talăn kozvetlenebbul
illusztrativ, mint az elobb emlitettek, azt is bizonyitva, hogyan kepes Varga Irnre a
legjellemzobb mo;zzanatra, a legfrappănsabb otletre. rătalălni, amellyel a temăt terbenidoben konkretizălja. 5
A Kărolyi-emlekmu az 1918-as forradalmi ătalakulăs ellentmondăsainak mai ertelmezeset
onti formăba (lăsd a nem-talălkoz6 ivet) s teszi ezt ugy, ahogyan a Radn6ti vagy a
Derkovits pătoszt61 mentes mai mement6 lett, s ahogyan a Partizănban az ujpestiek
mozgalma is a mai tortenelmi ismeretek es viszonyităs alapjăn idezOdik fel.
A g6tikus ivkeret lakonikus (tomor, vel6s) szellemessege a temăt koriiljăr6, az
abb61 kiindul6 fantăzia termeke. Nem kevesbe az mint a Kulich Gyula-emlekmu szărad6,
de meg el6 făja, ahol talăn tobb es intenzivebb a reszletekben is elmeriilni tud6 plasztikai
lelemeny.
A halott ăldozat egybefon6dik a failirzzsel, de ki is bomlik abb61, a halott gyokerek, halott
ăgak veszes jeleket, zaklatott kavargăsbol kiboml6 horogkeresztet formălnak, a fa koronăja
meg az elet nyomăt, leveleit hordja. A szobor a măr bekovetkezett pusztităs-pusztulăs es a
meg pislăkol6 elet iszonyil kataklizmăjăt idezi fel. A fa motivum sajătos tartalmat kap a
halălra itelt eletfăjăban, s a tragikum melysege a failirzs es az ăldozat osszefon6dăsăban
tet6zik. Ismet măs formai tartalmi otletb6l fakadt az 1975-ben Mohăcson felăllitott Leninemlekmu. Ez az alkotăs azert kiilonosen figyelernremelt6, mert maga a tema rendkiviil
kototten el a koztudatban (meg ha csak a "tanulni, tanulni, tanulni!" iskolăs jelsz6r61 van is
sz6 ). Elterek most att61, hogy milyennek rninosithetok az eddigi Lenin-emlekmuvek, hiszen
mindannyian tobbe-kevesbe ugyanazt a melt6săgteljes figurat idezziik magunk ele măr a
nev puszta hallăsakor. Ebben a temakorben kiilonosen nehez egy herosztipushoz kepest
"deheroizălt", koznapi embert teremteni ... de Varga Irnrenek ez (is!) sikeriilt.
A talapzat: lepcso. A bal felso oldalon felăllitott p6znăn Lenin-fejes hatalmas zăszl6 lobog,
es emberlepteku a lepcs6n lefele jovo Lenin-alak. E kettos Lenin-ăbrăzolăsban a zăszl6
rimel a jelsz6vă, emblemăvă lett Lenin-fogalommal, es ott van az emberek kozott mozg6
ember-Lenin, a fogalom băzisa. Ez a szobor măr tobbrendben lazit a dogmăkon, mert tilllep
~
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egy nemzetkozileg meggyokeresedett emlelam1-konvenci6n, megpedig olyrn6don, hogy az
adott tema tobb reteget voit kepes plasztikailag feldolgozni egyazon miiben.
Az Er61tetett menet es a Babij Jar cimii munkâkat az idorendi sorrenden kiviil a
halălmotivum is egybekapcsolja.
Az els6 munka a Babij Jar kozvetlen el6zmenyenek tekinthet6, mert mig az emlitett szobor
magăt az ertelmetlen es rettenetes halălt jeleniti meg, addig az Er6ltett menet a halăl el6tti
pillanatokat, esetleg 6răkat siiriti magăba. Ez a munka az akarat es az oszton erejet mutatja
a măr fOlddel erintkez6 tombtol elindul6 es el6re haladva felfesziilo ivvel, mely a lăbak
"novekedesevel" egyre inkăbb alakokkă formălja a maga mogott vonszolt tehetetlen
tomeget. A menetbe vonul6k fekv6, regla alakll, horizontălisan feszitett ilimbjeben jut
kifejezesre sorsuk es elniakanisuk azonossăga.
A Babij Jar szi.klăir61 eletteleniil alăzuhan6 testek tomegeben a kiszolgăltatottsăg
es a pusztulăs sorskozossegenek vertikălis kepi megjelenitesevel talălkozunk. Az 6lomb61
es k6b61 kialakitott mii megrendit6 hatăsa noveli monumentălissă onrnagăt. Ugy erzem, a
megcsonkitott es tehetetlen testek tomeget szemlelve nem veletleniil jut esziinkbe a
"corpus" sz6, hiszen ehhez mindjărt a "corpus delicti" - vagyis a "biintărgy", a "biinjel"
kepzete is felidez6dik. Ugyanakkor a Krisztus- testek sokszorozăsa a szenvedes szavakkal
meg nem nevezhet6 merteket es tomegesseget hivatott f6Iidezni, egyben eltorolhetetlen
_
biinjele az emberirtăs merhetetlenne aljasulăsănak.
A Hosi emlekmii eseteben măr a cim megvălasztăsăval is Varga utai az ăbrăzolăs
groteszksegere, mely uo. făjdalmasan vădl6, mint a szobor csonka figurăja. Ez a mii - a
megszokott gyakorlattal szemben - azt ăbrăzolja, hogy mive Iehet az ember, ha hăborus
hosoket akar teremteni. 6
Az egyeni stilus kanonizâl6dăsa, kiiiresedese fele mutat viszont Varga Imre egyket leg(ljabban keszillt nagyrneretii miive. Az Alapit6 monolit bazaltilimbre helyezett,
hajlitott, szogecselt kr6macel palăstja koronăzăsi jelvenyei a kiilonbOzo anyagokkal
folytatott virtuoz jăteknak min6siilnek - de nem tobbnek!
Ujabban Varga gigantikus, tobbszoros eletnagysăg(l szobrokat is alkot. Csakhogy a
kobănyai Atheneum nyomda udvarăn levo tobb meteres gepszobor- a sisakos Athene-fej,
măr inkăbb egy helyet nem lelo sziren kepzetet kelti kolosszâlis mereteivel, riaszt6an
kifejezestelen arcăval. .. a monumentalităs gigantomăniăjănak is mondhatnăm.
A Szechenyi, a meghasonlottsăg leckeretbe zărt, osszelăncolt, szethull6
testreszekkel megjeleniil6 szobra az elobbiekkel rokon tiineteket mutat. A tobszorosen
eletnagysăg(l Ikarosz-szobor, mely az antik mitosz h6set mai sărkănyrepiilokent mutatja be,
delceg ropte ellenere is csak a Prometheusz-gondolat egi parafrăzisa marad.
Azonban bărhogyan is legyen, Varga Imre szobrăszatănak "gorcsold6", dogmăkat
lazit6 szerepe, kozteri plasztikăinak "faliliro kos" jellege vitathatatlan. Aktiv jelenlete a
magyar szobrăszatban 1965 6ta erezhet6, hatăsa az ut6bbi evekben (ha kozvetetten is)
kimutathat6. Az akademikus, klasszicizăl6 naturamintăzăs, az eroltetetten es kiilsosegesen
patetikus emlekmiiszobrăszat nemzeti es nemzetkozi bălvănyainak frontjăt kellett ăttămie
egy uj szemleletii, techni.kailag korszeriibb szobrăsznemzedeknek, melynek egyik elharcosa
Varga Imre - akinek szuveren, de egyben determinălt eletmiivenek tovăbbi alakulăsăhoz
bort, bUzăt es bekesseges alkotăst kivăn minden becsiiletes miielvez6.
Kepek jegyzeke

6

H6si emlekmii. 1969. Bronz. 34 cm. A KulturB.Iis Miniszterium tulajdona
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l. Madăch
2. Prometheusz
3. A professzor
4. Kărolyi Mihăly
5. Hosi emlekmu

Varga Imre- sculptor

revoluţionar

al dogmelor

Caracteristicile principale ale sculptorului sunt modul de patrundere proprie în
lumea formelor, o bogata şi complexa tehnologie şi o vizualizare sentimentala a omului.
Transpunerea formelor într-o modalitate simbolista este caracteristica a
întregii lui creativitaţi. Talentul lui Varga se remarcti dinfragedti copilarie fiind invitat la
vârsta de 13 ani sti participe cu o pictura la Paris. Dupti terminarea celui de-a/ doilea
război mondial în anul 1950 devine student al Academiei de Arte Frumoase la secţia
sulptura şi la 33 de ani membru al Uniunii Artiştilor Plastici maghiari. In 1969 de la
"sculptor sudor" ajunge la decoraţia Munkacsy gradul III, iar în 1973 primeşte decoraţia
Kosuth.
ln operele lui Varga materialele sunt alese dupa tematica pe care şi-a
propusa: ghips, lemn, bronz, cupru, fier sudat, plumb, crom-oţel aurit, sticla, beton,
material plastic, porţelan, marmurti...
Lucrtirile lui Varga lmre, sunt prezentate în multe pieţe publice, muzee şi
instituţii de cu/turti din straintitate: Antwerpen, Oslo, Leningrad, Norvegia; cât şi în ţara
(Budapesta, tJekescsaba, Mahacs, Szombathely, Salgotarjim, Baja, Debrecsen, Tihany) .....
Lista lucrărilor

1. Madach 1965, bronz, h= 78 cm, proprietatea Muzeului Kiscel/i.
2. Prometeu 1965 sudura de oţel cromat. h=420 cm, proprietatea Muzeului Middelheim din
Antwerpen.
·
3. Profesorul 1969,
h=230 cm, proprietatea Muzeului din Antwerpen.
4.Derkovits 1970, bronz, aluminiu, h=80 cm, proprietatea Muzeului Ermitage din
Levingrad.
5. Karolyi Mihaly, 1975, bronz, h= 21 Ocm, proprietatea Muzeului de artti din Budapesta.
6. Monumentul eroilor, 1969, bronz h=34 cm, proprietatea Ministerului Culturii,
Budapesta.
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Simboluri tradiţionale în nunta românească
Daniela Oltean

în complexul de acte ceremoniale nupţiale, fhcând implicit parte din ritualurile
specifice acestui moment major din existenţa umană, simbolurile tradiţionale s-au constituit
în componente perene, care prin trăsături şi atribute deţineau în spectacolul nunţii roluri
bine determinate.
Chiar dacă la prima percepţie pot părea doar elemente de recuzită, prin perpetuare
şi valoare artistică, prin semnificaţia pe care o deţin în cadrul ceremonialului nupţial, ele au
căpătat puterea unor simboluri fuă de care desfăşurarea nunţii era socotită imposibilă.
Aceste simboluri erau şi o oglindă a stării sociale şi materiale a celor două familii
care se înrudeau, prin faptul că numărul lor sau măiestria cu care erau lucrate dovedeau din
ce categorie socială fac parte tinerii miri. Dar competiţia dintre familiile unei comunităţi,
dorinţa de a fi mai presus decât "ceilalţi", "fala", au determinat ca indiferent de situaţia
materială, familiile care pregăteau nunta să facă efortuJi uneori peste posibilităţile lor
materiale, pentru ca nunta lor să fie " cea mai mare din sat".
Spre exemplu, numărul şi mărimea colacilor de nuntă au crescut tot mai mult,
steagul de nuntă a devenit tot mai "înstruţat", cununa miresei mult mai decorată cu podoabe
din ce în ce mai "lucitoare", zestrea fetei tot mai bogată.
Luând în dezbatere trei simboluri cu importanţă primară în ritualurile ce însoţesc
întregul complex nupţial, respectiv cununa miresei, colacii şi steagul de nunta , se constată
că în alcătuirea acestor elemente, chiar dacă vine uneori în contradicţie cu tradiţia, primează
caracterul estetic şi cantitativ, pentru obţinerea unei relaţii echivalente cu fiumos-mult,
desigur fuă pierderea valorii simbolice.
Cununa, steagul şi colacii se regăsesc în mod obligatoriu şi în oraţiile de nuntă cu
caracter specific pentru fiecare ritual, fie că e vorba de "cântecul miresii", "danţul
stegaşilor" sau "giucatu colacilor".
Cununa miresei denotă un simbolism al principiului feminin, fiind în dese cazuri
asociată cu cercul ocrotitor, cu soarele şi fecunditatea. Se cunoaşte faptul că în cadrul
simbolic cercul semnifică perfecţiunea, omogenitatea, remarcându-se legătura aproape
universală a cercului şi a altor figuri rotunde, cu principiul feminin. Această latură a
simbolismului ei aproprie cununa de semnificaţiile rituale ale colacului.
La majoritatea popoarelor lumii, cercului i se atribuiau puteri magice de apărare.
Puteri similare erau atribuite şi cununii miresei, care deseori era păstrată pentru a aduce
fericire în căsătorie."Ea se punea în leagănul copilului ca să crească sănătos, prin ea se
mulgea vaca pentru a nu se lua mana laptelui, se folosea pentru alungarea norilor de
grindină

etc."'
Această podoabă

pentru cap oferită învingătorilor şi purtată de regi şi împăraţi,
câteva ore o tânără fată într-o "împărăteasă" care se află în centrul
care purtând acest simbol al puterii devine ea însăşi o persoană puternică,

transformă pentru
atenţiei tuturor şi
"de seamă".

"ÎD.ălţatu împărat tânăr
Şi înălţata împărăteasă tânără."
"Mireasă

1 !van

cununa ta

Evseev, Dictionar de magie, demonologie şi mitologie romAneasca, Ed.Amarcord, TimiŞ08l11, 1997, p.I04.

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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S-a impus ca regina!
N-o fi cine o purta
Bărbatu nu te-o lăsa!"
"Ia s-asculte toată casa
Ce ne spune, împărăteasa! ...
Cu cwmnă ca o zână
Şi cu nume de regină!"
Dar cununa

marchează şi

"caracterul transcendent al unei împliniri. Forma ei

circulară indică perfecţiunea şi participarea la natura cerească" ... 2
"Miresucă, miresucă
Ţî să

cade cu cunună
Ca şi cerului cu lună;
Ţî să cade cu mărgele
Ca şi cerului cu stele !" 3
În ritualurile medievale simbolurile principale în celebrarea consfinţirii căsătoriei
erau: vălul, inelul şi coroana. ''Vălul simbolizează voinţa şi rugăciunea fecioarei de a fi
ferită de orice pângărire ... , inelul simbolizează ataşamentul la credinţă: semnul Duhului
4
Sfănt, pentru ca să te numeşti mireasa lui Hristos".
Sernnificând legătura puternică ce se creea între fecioară şi Divinitate, între
pământesc şi ceresc, episcopul punea pe capul tinerei fete coroana spunând:
"Primeşte pe creştet un semn de la Hristos
Pentru ca să-i devii mireasă
Şi de vei rămâne în această stare
Pe veci vei fi cununată". 5
În tradiţia populară românească cununa este simbolul şi totodată mărturia
elocventă a purităţii şi virginităţii tinerei fete, care o dată cu nunta păşeşte într-o nouă etapă
a vieţii şi într-o nouă ipostază socială, aceea de femeie măritată, însuşindu-şi astfel toate
obligaţiile şi responsabilităţile ce-i revin. Ceremonialul schimbării cununii cu "zadia de
nevastă" şi oraţiile care-I însoţesc, marchează această trecere într-o nouă etapă a vieţii,
punând în evidenţă diferenţele majore dintre cele două stări sociale, fată-nevastă,
atenţionând şi prevenind asupra greutăţilor pe care tânăra fată devenind femeie şi soţie le va
avea de înfruntat.
Acest rol al iniţierii şi pregătirii miresei pentru viaţa nouă în care păşeşte, revine
îndeosebi naşelor sale de cununie, acestea fiind cele care îi pun pe cap cununa de mireasă,
tot naşele schimbându-i cununa fecioriei cu "zadia nevestei":
''Mireasă cununa ta
Împletită-i mânânţă-1
Şi purtată-i puţântel.

Roagă-te naşelor

tale
mai tare,
Să o-mpletească mai rar,
Să o-mpletească

~

J.Chevalier, A.Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, voi.I, Ed.Artemis, Bucureşti, 1994, p.371
D.Pop, Folclor din zona Codrului, Baia Mare, 1978, p.257
• J.Chevalier, op.cit., p.374
'J.Chevalier, op.cit., p.374
J

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Simboluri
Să o porţi barăm

tradiţionale

în nunta româneascd

629

un an! "(Câmpia Someşului)

"le-ţi mireasă rămas bun,
De la scumpa ta cunună,
Care ti-o Bcut mireasă
Şi-ţi dă nume de nevastă!
Care-ţi învălue păru,
Astăzi

cu chischineu "(Bulciugul miresei,

Ţara Oaşului)

Reprezentând un semn al virtuţii şi fecioriei, cununa era purtată doar de "fetele
mari", iar în cazul în care se mărita o văduvă, ea"nu îmblă cu cunună pe cap, ci e legată.
De asemenea dacă fata nu mai e pruncă, e tăroasă, adecă a păcătuit cu cineva şi această
stare e evidentă ". 6
În Ţara Oaşului găteala capului la mireasă se constituie din două categorii de
elemente distincte:
1-părul, împletit după o tehnică arhaică, într-o structură cu totul particulară şi originală,
neîntâlnită în nici o altă parte a ţării;
2-seria elementelor de împodobire:cunună, zgărzi" salbe de bani, şiruri de mărgele, flori
artificiale şi naturale.
Toate aceste elemente de podoabă constituie împreună un ansamblu decorativ
complex dar unitar, cusut cu cea mai mare grijă peste întreaga împletitură a părului.
"Cea mai îndemânatică meşteriţă consacră cel puţin cinci-şase ore de lucru numai
pentru împletirea părului şi tot atâta pentru aranjarea elementelor de podoabă". 7
Cununa miresei, în formă tronconică, era confecţionată din lână sau catifea, având
o înălţime de 15-20 cm. Pe acest fond erau aplicate zgărzile (sau fodrele) şi barşonele, în
două forme distincte: unele drepte şi lungi până. la 30-40 cm, altele cu marginile colţurate,
rânduite în alteman1e de forme şi decor, separate prin şiruri de mărgele, salbe de
bani("husoşi"), "bumbuşti" din flori artificiale şi "struţuri" din flori naturale.
În policromia acestor elemente, alb, galben, verde, albastru, predomină culoarea
roşu.

Găteala miresei odată finalizată, o aduce pe tânăra fată în centrul atenţiei tuturor,
unnând ca ea să participe activ la toate ritualurile specifice nunţii. Dansul miresei cu fetele
din sat, cu participare exclusiv feminină, este însoţit de oraţii care o îndeamnă spre
meditaţie asupra unnărilor actului la care s-a angajat:
''Măi Mări de-acum-nainte,
Cărările ţi-s oprite
Numai două-s nepostite:
În grădină după casă,
La f'antână, după apă,
Şi la mă-ta câte-odată!"(Ţara Oaşului)
sau
"Mireasă nu hi nebună
A zbghera după cunună!
Lasă-zbghere celelalte,
C-o rămas nemăritate! ... "

~ I.Muşlea, Cercetari folclorice în Ţara Oaşului, 1932, p.l53
'Gh.Focşa, Spectacolul nunţii în Tara Oaşului, manuscris
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"Mireasă

Sta în cui

cununa ta,
ş-o rugina!"

"Ştiu că-n locu cununii
Fi-or multe lacrimii ...
În locul mărgelelor
Fi-or dosul palmelor. .. !"

Din categora simbolurilor tradiţionale caracteristice nunţii (şi nu numai), fac parte
colacii. Reproducând forma"geoidă a divinităţii primordiale", respectiv sfera originară,
colacul ritual este"simbolul Soarelui sau al Lunii, semnificaţie susţinută prin omamentele
sale care transfigurează o hierogamie cosmică".8 Prin aceste atribute colacul, la fel ca şi
cununa, stabileşte legăturile dintre cer şi pământ, dintre Divinitate şi oameni.
în tradiţia românească colacul este simbolul fertilităţii, belşugului, fiind nelipsit
din ritualul nunţii, unde "are multiple semnificaţii simbolice"(Soare, Lună, vulvă feminină,
etc.) şi funcţii magico-rituale". 9
Colacul este cel care a dat numele său momentului de întâlnire a mirelui cu
mireasa, însoţit de urări şi schimburi de colaci, moment numit colăcărie.
în Ţara Oaşului pregătirea colacilor pentru nuntă se constituie într-o adevărată artă
menită să pună in evidenţă iscusinţa şi talentul artistic al creatoarelor.
ÎDsoţind pe parcursul nunţii diferitele ritualuri, colacii sunt clasificaţi în: colacii
mirelui, colacii miresei, colacii "puilor miresei", colacii nănaşilor, colacii verişorilor,
colacii soarelui, oferinduli-se chiar un moment special numit "giocul colacilor". După
căsătoria religioasă, ajlDlşi la casa miresei, doi feciori ţin în mână colacii de la cununie pe
sub care trec mirele, mireasa şi naşii. lntrând în casă înconjoară cu toţii masa, stegaşul
lovind cu steagul în masă, pentru aducerea colacilor. Urmează "răspunsul colacilor",
tarostele zicând:
''Hei, socăciţă hăi,
Ce-i a-mpăratului ş-a'mpărătesî
Să bi-e pe faţa mesî!"
Se aduc cei doi colaci mari şi se aşează pe masă. Socrii mirelui aruncă colacii în
sus lovindu-i de meşter-grindă, ţâpurind:
"'Nici-i Turu tulburat
Nici mnirele supărat!
Nici-i Valea tulburată
Nici mnireasa supărată!"
Bătaia colacilor de grindă continuă, iar nuntaşii chiuiesc adresându-se mirelui şi
miresei:
''Dă cu colacii de grindă,
Ca mnireasa noastră-i mândră! " 10
Ion Muşlea descria acest ritual în urma cercetărilor efectuate în Ţara Oaşului,
oferind ca exemplu ceremonialul unei nunţi din localitatea Bicsad. "Aici se pune un scaun
înaintea casei, pe care se aşează o "ştergură", o pâine de grâu, şi un "uol cu
apă" ... "tarostea" strigă:
"Să zină doi veri la colac!"
şi

a Ivan Evseev, op.cit., p.91
Y lvan Evseev, op.cit., p.91
10 V.Scurtu, CercetAri folclorice în Ugocea românească, 1942, p.48-49
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Acestor doi veri, cari trebuie să fie feciori, li se dă să ţie un colac în mâinile
ridicate sus. Pe subt el trec, de trei ori, mirele şi mireasa cu stegarul şi nănaşii, înconjurând
scaunul. Rostul feciorilor veri este ca şi mirele şi mireasa să fie aşa de legaţi între ei cum
sunt verii. Apoi colacul e rupt şi o fetiţă de vreo 10-12 ani aruncă grâu peste miri" 11
Jocul colacilor este similar cu cel din Ugocea, ei fiind aruncaţi în grindă de către
soacra mare, care ţâpureşte:
"Supăratu-i mnirele?
Că rămân drăguţele,

Da-i voioasă mnireasa,
Că 1-o putut căpăta"!
Dintre multiplele categorii de colaci implicaţi în ceremonialul complex al nunţii,
un loc de frunte îl deţin colacii mirilor, "cei care au crescut treptat într-o jumătate de veac
din secolul XX, de la un kilogram de cocă fiecare, până la opt, chiar zece kilograme unul în
prezent (n.n. 1988), condamnând soacra mare, obligată să-i joace cântând, horind, şi
ţâpurind, la eforturi fizice suplimentare". 12
Colacii mirilor, având diametrul de şasezeci-şaptezeci centimetrii, reprezintă
exemplul cel mai elocvent al bogăţiei şi expresivităţii plastice şi estetice a motivelor
ornamentale, făurite din cocă de grâu, într-o varietate de elemente decorative: vegetale,
avimorfe, geometrice, creştine.
Atenţia care este acordată confecţionării acestora se reflectă şi în oraţiile de nuntă:
"Mireasa s-a lăudat că precum ai ei colaci, alţii nu-s în sat!
-Vrem să vedem că ci-o fhcut!
S-o dus la meşterul de lut,
1-o fhcut două roate da s-a rupt!
S-o dus la meşterul de lemn,
1-o făcut, nu i-o plăcut!
Da s-a dus la Negreşti,
Ş-o cumpărat fărină nulaşă

Ş-o făcut doi colăcei
La doi pruncuţi tinerei!
Di i-o copt la lemn di fag,
Or trăii mirii cu drag!
Di i-o copt la lemn de plop,
Or trăi mirii cu foc!
Colăcaşi ca două flori,
Miri ca două cototori ... " 13
După "giocul colacilor" sau "dansul colacilor miresei", urmează un alt ritual arhaic
numit "colacul puiului miresei", când la fiecare nuntă din Ţara Oaşului, fără excepţie, în
braţele miresei era adus "un cocon" cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani. Acesta primea din
partea miresei un colac confecţionat special pentru acest episod din ceremonialul nunţii.
Obiceiul semnifica dorinţa vie a bărbaţilor oşeni ca nevestele lor să nască, dacă se poate,
numai "coconi", adică prunci de sex masculin.

11

12
Il

l.Muşlea, op.cit., p.l56
Gh.Focşa, op.cit~ manuscris
Gh.Focşa, op.cit.
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După ritualul tipic, stegarul lovea cu băţul de la steag în masa de onoare, scutura
steagul în vânt deslănţuind clinchetul numeroşilor săi clopo~i, obţinând astfel atenţia
nuntaşilor, pentru a da apoi cuvântul "tarostelui"care striga:
"Măi socăciţe măi!
Măi gazdele căşii măi!
Colacii puilor miresii
14
Să vie pe faţa mesii!"
Supravieţuirea unui substrat arhaic al credinţelor precreştine, reprezentate
îndeosebi prin cultul soarelui şi fertilităţii, este ilustrată de "colacul soarelui" prin care mirii
privesc la ieşirea lor din biserică către soare, astrul dătător de viaţă, pe care desigur şi-o
doresc cât mai bogată şi mai luminoasă.
După ce mireasa priveşte prin colac către soare, îl oferă mirelui care face acelaşi
lucru, "să aibă prunci frumoşi şi strălucitori ca soarele". Colacul este trecut după
confecţionare prin jugul boilor, pentru ca tinerii căsătoriţi "să tragă împreună cum trag boii
în jug".
Între colac şi steagul de nuntă, asociate frecvent în ceremonialul nupţial, poate fi
remarcată o relaţie de dependenţă. "Aceeaşi idee a divinităţii primordiale ca divinitate
feminină apare ... în ritualul împerechierii simbolice a substitutelor mirelui (brad, steag, băţ
înfiorat) şi ale miresei (măr, colac, taler ... )". Împerecherea simbolică se realiza prin
"împlântarea bradului în colac şi a steagului de nuntă in măr, petrecerea băţului infiorat prin
colacul găurit, spargerea talerului miresei, întors cu faţa în jos, dintr-o lovitură cu prăjina
steagului de nuntă etc." 15
La chemarea stegaşului, se aducea pe masă "talerul miresei, o farfurie mică de
lemn, care se aşează întoarsă pe masă. Stegaşul o izbeşte cu steagul şi dintr-o lovitură
trebuie să o crepe, căci astfel rămâne de râs: o aluzie la rolul mirelui in noaptea nunţii". 16
Această împerechere simbolică în Ţara Oaşului se realiza şi prin unirea celor doi
colaci ai mirilor cu o "oiagă de pălincă", numită şi "osia carului", care la final revenea
stegarului. Gestul unirii dintre colac şi steag, reprezintă o "imagine simbol a acelei axis
mundi care uneşte Cerul patern cu Pământul matern într-o "nuntire" a elementelor
cosmogonice". 17 În cele mai dese cazuri stegarul ţine steagul deasupra capului, "adresând
în felul acesta un apel către cer, el creează o legătură între ceresc şi pământesc". 18
În tradiţia românească alaiul nupţial avea obligatoriu în frunte steagul, asociind
această imagine cu aceea a unei oştiri care are în frunte stindardul de luptă. Chiar S. FI.
Marian remarcă că în Transilvania steagul de nuntă e luat drept simbol al eroismului. El era
purtat de către un călăreţ voinic, numit "stegariu" sau "stegieş", care o aduce pe mireasă la
mire, fapt ce echivala cu un "război de cucerire" pe care-I poartă având in frunte stindardul
de luptă.
În Ţara Oaşului "stegaşul" este urmat îndeaproape de o ceată de feciori care fac
parte din "oastea" mirelui. Apropriindu-se de casa miresei, aleargă in goană spre aceasta,
trecând peste grupul de feciori din "oastea" miresei care încearcă să-i oprească, şi luptând
cu unele socăciţe care fac mari eforturi să le răpească steagul. Paza atentă şi energică a
steagului este o indatorire a stegaşului şi a cetei sale, deoarece în cazul în care i se răpeşte

14

/bidem
L.Stan,"întemeierea adAposturilor spiritului intre gestul sacru şi actul natural", in REF, Tomul42, 1-2, 1997,
p.l51.
16
V.Scurtu, op.cit., p.49
n L.Stan, op.cit~ p.l51
•s J.Chevalier, op.cit., vol.m, p.264
15

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Simboluri

tradiţionale

în nunta

românească

633

steagul, el este făcut de ruşine şi obligat să-I răscumpere cu o mare cantitate de băutură. În
acele momente de lupte cu obstacolele, mireasa, care a privit din fereastră printr-un colac
spre stegaş, dispare ascunsă de cei din jurul ei.
Cu vigilenţă, repeziciune şi voinicie, ceata de feciori din "oastea" mirelui pătrunde
în graba mare în casă, răscolind peste tot în căutarea miresei. Ascunderea miresei are şi
rolul de a mai prelungi pentru puţin timp şederea ei în casa părintească şi implicit plecarea
spre o nouă casă şi un nou statut social, acela de soţie, căci mireasa:
"Când tre steagu peste prag,
0-nceput ş-o lăcrămat,
Sămn că tăte s-o gătat!
C-o agiuns căsătorie,
Care rumpe pretenie,
De la fete şi feciori,
De la danţ, din sărbători!
Şi de-acum ti-i bucura,
Mai puţân, nu atâta!
Bărbatu nu ti-o lăsa!"(Bulciugul miresei, Ţara Oaşului).
În terminologia ceremonialului nunţii cuvântul "oaste" apare frecvent, fie că este
vorba despre nuntaşii mirelui sau cei ai miresei, cu precădere atunci când semnifică ceata
de feciori care însoţeşte mirele, adică pe"împăratu".
"Gazdele căşii, lărgiţi curţile împărătesei să-ncapă oastea împăratului".
"Lărgiţi-vă

casa,

Că n-i mare oastia!"

"Eu te-ntreb stegaş iubit,
Cu mare oasta-i venit?"(Ţara Oaşului)
Pentru invitarea la nuntă se folosea de asemenea un steag sau un "palţău cu perţ",
purtat în ajunul nunţii din casă în casă de către un om mai sărac din sat care spunea:''Vă
pofteşte rnnirele(mnireasa) să poftiţ pe mâni la nuntă". 19 Chemători la nuntă puteau fi şi doi
feciori care aveau "hotă cu zurgalauă şi perţ şi îmblau din casă în casă şî-i pofte la nuntă
scuturând botile:
"Vă pofteşte 'nălţatu-mpărat
Şi- 'nălţata 'mpărătiasă,

Să poftiţi

pe zâua de mâni:
La on scaun de hodină,
La on păhar de băutură,
La mai multă voie bună!"20
Chemarea la nuntă însoţită de "palţău" se practica şi în zona Codrului, cu oraţii
specifice:
"Dacă nu-mi credeţi mie
Şi-acestui fecior de omenie,
Credeţi palţăului înstruţat,

Că

cinstitul mire ni l-a dat,
de mătasă,

Şi năframă
•~ V.Scurtu~op.cit., p.49
20

Ibidem
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Că-i

de Ia cinstita mireasă,
cu-n struţ de busuioc
Să zicem cu toţii:
Să ne deie Dumnezeu noroc ... " 21
Adevărata artă a creaţiei populare se regăseşte însa în confecţionarea steagului de
nuntă. "Sarcina iniţiativei şi a organizării realizării steagului revine direct "stegarului" sau
"stegaşului", unul dintre verişorii "dulci" ai mirelui. În multe cazuri sunt doi, trei şi chiar
patru stegaşi, toţi feciori dintre verişorii mirelui în primul rând, dar şi dintre ai miresei când
sunt mai mulţi". 22 Dar unul singur are responsabilitatea principală, pregătind materialele
necesare împodobirii steagului şi invitând "druştele" la lucru. Acestea, în număr de 6 până
la 12 fete mari, cu vârsta între 15 şi 19 ani, sunt selecţionate după criterii de frumuseţe,
vrednicie, pricepere şi bună reputaţie morală în sat. Ele se adună la casa mirelui, cu o seară
înaintea zilei de nuntă.
Pentru confecţionarea steagului, stegaşul procură "bota, verdeaţa, hârtia creponată,
gheme cu aţă din cânepă şi bumbac, câteva cuie metalice, două zgărzi cu câte zece
"ciangauă" şi ţurgalauă fiecare ... ". 23
Druştele aduc cu ele unul sau două "chischineauă" mari, un mare număr de
"chischineuţe" mai mici, brodate de ele anume pentru steagul de nuntă, într-un decor
policrom.
Steagul este impodobit numai la casa mirelui, cinci-şas"e ore în seara din ajunul
nunţii şi alte cinci-şase ore în dimineaţa primei zile de nuntă.
Feciorii, in frunte cu stegaşul, pregătesc "bota" care are o lungime de 1,10-1,30
cm, în capătul căreia va fi fixat "struţul" realizat dintr-un mare buchet de ramuri verzi,
"bărbânoc", şi busuioc. Apoi cu multă grijă sunt cusute "chischineauăle" şi cununile
steagului, alcătuite din mici bucheţele de rosmarin verde. Din hârtie creponată tăiată de
către "druşte" în zig-zag, se fac "perţi" împletite în două sau mai multe culori, lungi până la
un metru, care fălfăie după mişcările steagului şi adierea vântului.
Sunt confecţionate de asemenea numeroase floricele în culori diferite, care
întregesc decorul policrom bogat şi armonios al steagului:
"Roşu-i steagu şi-nfocat
De-a noastre druşte-nstruţat".
În timp ce steagul este decorat, precum şi la finalul realizării lui, el este scuturat de
către feciori cu toată puterea pentru a testa rezistenţa elementelor de ornamentare, ţinând
cont de faptul că steagul este prezent aproape în toate ritualurile ce au loc pe parcursul
nunţii care durează trei zile.
La sfârşitul ceremonialului nupţial steagul se desface, dar înainte mirele "îl apucă
şi loveşte masa de trei ori cu el, semn că el va fi stăpân în casă. Dacă "mireasa-i loatră", îl
apucă ea mai repede şi-lloveşte, ca să fie stăpână."
Stegaşul atinge puţin, în glumă, pe mireasă cu bâta care a fost la steag, strigându-i:
''Nu te supăra mireasă,
Că-i bota pe grindă-o casă.
Şi

Şî-i durată, şî-i cioplită

De-a tale coaste-i menită!
Şî-i durată-o patru dungi,
Câtu-s coastile de lungi.
21

22
21

D.Pop, op.cit., p.276
Gh.Focşa, op.cit., manuscris
Ibidem
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Şî în locu la bumbuşti,
Or hi dosu di la pumni!
Şî în locu la mărgiele,
Or hi lacrămni de-alea grele!" 24
O dată cu părăsirea anturajului prenupţial, tânăra fată este avertizată asupra
schimbărilor profunde ce se vor petrece în viaţa ei, dramatismul versurilor fiind amplificat
tocmai datorită complexităţii noului său statut social:
"Plângi mireasă, te omoară,
Că nu-i mai pune beteală.
Nici la coadă floricele,
Nici în degete inele,
Şi nici în urechi cercei,
Nici nu-i şedea cu flăcăi.
Cununiţa ta cea verde
Cum te scote dintre fete,
Şi te dă-ntre neveste.
Şi cununa cea cu flori,
Te pune-ntre nurori." 25
Dar cu toate acestea momentul unic al căsătoriei, precum şi festivităţile prilejuite
de mariaj, se des:fhşoară într-un plan al idealului, tendinţa de idealizare realizându-se prin
alegorie. Omul îşi doreşte a fi în ipostaza unui cetăţean ideal, prototipul fiind "împăratul
viteaz" sau "împărăteasa", "stabilindu-se relaţii de asemănare între planul concret, dar
sustras cotidianului şi obişnuitului, şi ipostaza sa imaginabilă pe planul idealului ori al
mitului" 26 •
Prin acest cadru în care idealul se împleteşte cu realul, însoţind ceremonialul
nupţial, cununa, colacul şi steagul de nuntă sunt obiecte rituale care prin simbolistica lor
ocupă un rol primordial, având similitudini cu rituri de fertilitate, magice sau apotropaice,
creând totodată misterul comuniunii Divin-uman, îngemănându-se într-o"nuntire" a lumii
pământeşti cu cerescul transcedental.

24

V.Scurtu~op.cit., p.SO
V.Trebici, I.Ghinoiu, Demografic şi etnografie, Ed.Ştiin~ficl şi Enciclopedici, BuciD'eşti, 1986, p.232
26
P.Ursache, Etnoestetica, p.l33
25
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Traditional Symbols in Romanian Wedding
(Summary)
The work is presenting three traditional symbols that have a major significance in
the rites that accompanies who/e nuptia/ ceremonia/, respective/y the bride coronet, the
knot- shaped bread and the weddingjlag.
Even if at the first view, they may seem on/y stage objects, through the significance
in the wedding, they get symbo/ power, without these being impossib/e the wedding. The
coronet, the flag and the knot - shoped bread are present, a/so, in nuptia/ poems, between
these symbo/s being an interdependence, that means peifection, homogeneousness and
p/enty, the connection between the Divine and the Human sphere.
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Pictori clujeni în

colecţia

de

artă

a Muzeului Judeţean Satu Mare
Doina Mic/duş

De-a lungul anilor, secţia de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare a făcut
numeroase achiziţii, care i-au îmbogăţit considerabil patrimoniul. Lucrările achiziţionate
aparţin unor artişti ce au creat opere viabile, care fac cinste multor colecţii de artă.
Un spaţiu cât mai larg s-a acordat artei locale şi zonale, încât în colecţiile secţiei
sunt prezenţi pictori sătmăreni, alături de artişti cu nume de rezonanţă în viaţa artistică
transil văneană.
Dintre pictorii clujeni aflaţi în colecţia secţiei de artă pot fi amintiţi: Petre
Abrudan, Balazs Peter, Bene Iosif, Aurel Ciupe, Teodor Harşia, Mohi Săndor, Ion Sima şi
Mircea Vremir, a întregit geografia spirituală a artei româneşti, fiecare cu contribuţiile sale
specifice din această zonă a ţării.
'
Într-o viziune consecvent figurativă, tradiţională impunând prin sinceritatea
expresiei, pictorul clujean Petre Abrudan,( 1907 -1979) evocă în pictură sa mai ales lumea
satului transilvan. S-a născut în comuna Zutor din judeţul Sălaj şi s-a format ca pictor la
Şcoala de Arte Frumoase din Cluj.
Vorbind despre arta pictorului Abrudan, Francisc Păcurariu scria:"o intuire
viguroasă, grea de sevele concretului, a vieţii aspre şi dense, a naturii plină de o vitalitate
senină, împăcată, tăcută, fără exuberanţe de suprafaţă şi magii cromatice" .1
Fire meditativă, interesat de realitatea înconjurătoare artistul a urmărit întotdeauna
culoarea şi linia, valoarea şi forma plastică. Foloseşte un desen sigur cu tendinţe evidente de
grafică şi geometrizări, culoare violentă, însă frumos armonizată cu efect decorativ. Este un
admirator al frescelor vechi şi multe din lucrările sale sunt de inspiraţie folclorică.
În colecţiile sale de pictură, secţia de artă deţine o lucrare a artistului,
intitulată"Aşteptare"(fig.l). Este executată în ulei pe pânză şi datează din 1967. Prezenţa
unui personaj, feminin în prim plan, conferă lucrării un aer de monurnentalitate. Predomină
nuanţe de albastru şi maro, totul fiind redat prin acel desen sigur care-I caracterizează şi
prin contururi bine precizate.
Născut în Săvădisla din judeţul Cluj, Balazs Peter (n.l919) şi-a făcut studiile de
pictură la Cluj şi Târgu Mureş, absolvind Institutul Ion Andreescu. Este prezent în colecţiile
secţiei de artă cu o lucrare de grafică:"Portretul lui Ady Endre"(fig.2), executată în tuş pe
hârtie.
Printr-un desen suplu şi expresiv, artistul redă figura poetului Ady Endre, cum de
altfel a evocat şi alte figuri ale contemporanilor în diferite portrete şi compoziţii.
Artist cu o merituoasă activitate în domenii diferite, clujeanul Iosif Bene ( 19031986) vădeşte posibilităţi multiple de expresie. S-a născut în comuna Daia din judeţul
Harghita, studiile de specializare făcându-le la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti,
având ca profesori pe Carnii Ressu, Costin Petrescu, Dimitrie Paciurea şi Gabriel Popescu.

Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura româneasca in imagini, Bucureşti,
1970, p.289

1

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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După

terminarea studiilor intră în învăţământ şi se dedică creaţiei cu tot talentul său şi cu o
putere de muncă neobosită.
Secţia de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, deţine patru lucrări din creaţia
artistului: o acuarelă şi trei lucrări în encaustică.
Artistul păstrează în colecţia sa un număr însemnat de acuarele, unele datând chiar
din 1915 şi 1916. Acestea se caracterizează însă prin stângăcie, reproducând cu prea mare
precizie atât formele mari cât şi pe acelea mai puţin însemnate. Bene Iosif realizează un
număr mare de acuarele inspirate din lungile călătorii prin satele secuieşti.
Lucrarea intitulată "Peisaj", deţinută de secţia de artă, este inspirată din lumea
satului transilvănean. Cu câteva pete de culoare artistul redă farmecul acestui peisaj,
folosind hârtia umedă, pe care culoarea se întinde cu repeziciune. Totul este redat prin
tonalităţi fluide cu suave transparente şi moliciuni catifelate, proprii culorilor de apă.
Lucrările în encaustică sunt intitulate "Cântec popular", "Seninătate", şi "Ţărancă".
În realizarea acestor lucrări Iosif Bene foloseşte un procedeu tehnic cunoscut în antichitate
întrebuintând ceară topită. Astfel executate, aceste lucrări primesc o patină caracteristică,
încât imaginile inspirate în general din lumea satului, capătă un caracter emblematic.
Lucrările în encaustică reprezintă portrete compoziţionale feminine. în general,
tinerele prezente în aceste lucrări ţin în mână o floare, un vas, o păsăre sau un obiect de
ofrandă, părul împletit în cozi groase sau poartă marame. Gama griurilor care predomină
este înviorată de tonuri de galben, albastru, ocru.
"Cântec popular", este o lucrare executată în encaustică pe pânză, datând din 1979.
Lucrarea redă un portret de fată, cu ochi mari, melancolici, purtând pe cap maramă şi un
păun în mâna dreaptă.
Acelaşi portret de fată, dar surâzătoare şi plină de viaţă, datând din 1979,
reprezintă şi lucrarea intitulată "Seninătate" (fig.3). Tânăra fată poartă şi de data aceasta
maramă, iar în mâna dreaptă o pasăre, care îşi întinde una din aripi deasupra capului ei.
"Ţărancă" se intitulează o altă lucrare executată în encaustică pe pânză şi datând
din 1971. Spaţiul tabloului este ocupat de portretul unei ţărănci în costum popular, cu
maramă pe cap. Ochii mari au o privire melancolică şi gravă. Elementele mioritice, oile şi
ciobanul cu nelipsitul său fluier, înconjoară portretul fetei.
Griurile predomină în cele trei lucrări, având câteva tonuri de galben albastru şi
ocru.
"Apelând la game cromatice restrânse, dominate de griuri preţioase, ocruri şi
brunuri ( ...), reducând suprafaţa pictată la o aparentă mono sau biocromie, artistul
demonstrează resurse inepuizabile de rafinament coloristic. Dominaţia unei culori reflectă
imagistic sensul ideii, natura sentimentului" 2•
În arta lui Iosif Bene predomină căutarea permanentă a unui limbaj cât mai
expresiv, iar prin activitatea sa fecundă şi variată, artistul se înscrie în istoria artei noastre
contemporane.
"împlinită în cursul unei îndelungate cariere, pictura lui Aurel Ciupe a tins să dea
însăşi vieţii artistului o finalitate morală, iar meşteşugului său armonios mereu în geneză,
asociind intuiţiei demnitatea poeziei şi deprinderilor, vibraţii neaşteptate" 3 , sublinia Raoul
Şorban, referindu-se la opera pictorului.
Născut la Lugoj, odată cu secolul nostru Aurel Ciupe (1900-1980) şi-a descoperit
de timpuriu vocaţia pentru artă făcând studii de pictură la Baia Mare, laşi, Bucureşti, Paris
şi Roma.
2
1

Mircea Ţoca, Iosif Sene, Bucureşti, 1976, p.2S-26
Raoul Şorban, A urei Ciupe, Bucureşti, 1967, p.S.
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Opera pictorului Aurel Ciupe, se caracterizează prin sensibilitate, spirit ordonator
dezvoltat prin studiu. El pictează ceea ce este mai simplu şi cotidian în
natură dând valoare sentimentelor umane. Profesor la Cluj, Aurel Ciupe şi-a dobândit
prestigiu fiind socotit unul dintre fruntaşii picturii româneşti.
Pornind de la Monet, Cezanne şi Pierre Bonnard de care a fost influenţat pe când
era bursier la Academia Julian, Ciupe a ajuns artistul cel mai reprezentativ al peisajului
transilvănean, peisaj destul de greu de redat în pictură, aşa cum afirma însuşi
artistul:" ... Frumuseţile naturii din Ardeal nu sunt uşor de redat în pictură, din cauza
cromatismului lor mai aspru şi mai rece. Cerul e albastru , munţii sunt verzi, două culori
reci, care îndeosebi, în timpul verii copleşesc peisajul. A scoate din aceste culori armonii
calde şi noi este o problemă şi de meserie. "4
Prin coloraţia variată, Ciupe impune un stil care ţine încă de principiile
impresionismului. Pentru el sentimentul culorii izvoreşte dintr-o înzestrare naturală,
preocupat fiind să surprindă varietatea culorilor, detaliile naturii, lumina, atmosfera, viaţa
fremătătoare. Este un valoros slujitor al genului peisagistic plăcându-i lumina specifică
plaiurilor transilvane.
"Vila Ion Andreescu la Stana"(fig.4) este un peisaj executat în ulei pe pânză,
datând din 1965. Coloritul dens al plinului de vară, inundă întreaga lucrare: clădirea cu
acoperişul ei albăstrui şi verticalele delicate ale copacilor. Foloseşte o pastă densă, care eli
frumuseţe, coloritul fiind subtil şi rafinat. Totul este ordonat într-o sinteză lirică şi totodată
!ucidă, nu lipsită de monumentalitate.
O teJllă predilectă in preocupările sale rămâne natura statică, cu o abundenţă de
obiecte:vase, fructe, scoici, flori, măşti.
"Belşug"(fig.5) executată in ulei pe pânză este o natură statică reprezentând un colţ
de masă, acoperită cu o faţă de masă în carouri roşu cu alb. Culoarea se întinde pe suprafeţe
plane, iar juxtapunerea unităţii cromatice explică volumele, formele, raporturile spaţiale
dintre acestea, adâncimea.
"Natură statică cu ecorşeu de cal" este o compoziţie statică cu diferite obiecte
aflate la îndemână in intimitatea atelierului şi a locuinţei sale: un portret cu ecorşeu de cal
din gips, obiecte care îi dictează modul de a picta, care este sinonim cu modul său de a
vedea. Aurel Ciupe îşi construieşte imaginile pe una sau două dominante cromatice, vrând
să sublinieze o anumită atmosferă.
Acelaşi Raoul Şorban sublinia:" ... Expresie a unei beatitudini vizuale, pictura lui
Ciupe nu e dramatică, nici sentimentală. Gândind colortistic, el caută concordanţa dintre
emoţie şi un aspect al realităţii, convertind imaginea in incântări optice. Cele mai modeste
şi comune obiecte, emancipate imagistic, sau disociate. de rolul lor obişnuit pot deveni
subiect pentru pictură". s
Alt artist clujean, înzestrat cu o mare putere de muncă şi realizând o operă bogată,
Teodor Harşia (1914-1987) s-a născut în Filipişul Mare din judeţul Mureş. A studiat la
Institutul Ion Andreescu între anii 1948-1953. În multe din lucrările sale, artistul a transpus
pe pânză formele şi culorile peisajului transilvănean. Chiar unele colţuri umile din natură
capătă un farmec deosebit în peisajele sale.
Teodor Harşia realizează pe lângă peisaje şi o serie de naturi statice, în care
transmite ac~eaşi vibraţie înfiorată în faţa lucrurilor simple. Artistul este şi un pictor al
omului după cum ne-o devedeşte lucrarea "La seceriş"(fig.6), prezentă în colecţiile secţiei
şi

un

meşteşug

• Mircea Deac, lmpresionismu/ i"n pictura româneasca, Bucureşti, 1976, p. 78-79.
'Raou1 Şorban, op.cit., Bucureşti, 1967, p.58.
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de artă. Executată în ulei pe pânză ea redă veridic freamătul vieţii şi patosul muncii. Un cer
senin, aurul incandescent al lanului de grâu şi cîteva personaje sunt elementele ce ocupă
întreg tabloul. Totul este redat simplu, dar cu tensiune şi emoţie.
Plecând de la ideea culorii adecvate, pentru ca imaginea să fie elocventă,
convingătoare, pictorul clujean Mohi Săndor (n.1902), utilizează o paletă foarte bogată,
folosind un desen cu sublinieri surprinzătoare, dar întotdeauna eficiente pe planul
comunicării.

S-a născut în comuna Derţin din Cehoslovacia, iar studiile şi le-a făcut la Şcoala
de arte Frumoase din Cluj, specializându-se apoi la Baia Mare şi Bucureşti. Încă din 1908,
familia sa s-a mutat la Satu Mare. Aici, între anii 1916-1925 modelează busturi mici,
compoziţii din lutul de pe malul Someşului. Întâmplător face cunoştinţă cu pictorii Aurel
Popp, Pirk Janos, Litteczky Endre. Prin urmare la Mohi Săndor, primele exprimări plastice
se realizează prin intermediul sculpturii, ca apoi în urma frecventării şcolii de pictură din
Baia Mare şi a şcolii de arte frumoase din Cluj, să se dedice mânuirii pensulei, având un
ochi activ capabil şi exersat în a reţine esenţialul expresiv şi detaliile semnificative.
Lucrările pictorului Mohi Săndor, se caracterizează prin sinceritate şi o viaţă
interioară care pulsează în fiecare din ele. Este un colorist care foloseşte elemente din
realitatea imediată, pentru a-şi realiza compoziţiile.
"Dezapezitorii"(fig.7) este singura lucrare pe care o deţine secţia de artă din creaţia
artistului Mohi Săndor. Personaje pline de demnitate, oficiază parcă convingător şi cu elan
un străvechi ritual, acela al dezăpezirii. Poartă îmbrăcăminte adecvată muncii din timpul
iernii şi lopeţi mari în mână. Cromatica constă în tonuri brumate de constanţa griurilor
albăstrii, specifice anotimpului.
"Maestrul Mohi a abordat toate subiectele picturii ... ţinând în linie generală, o
conduita a sa, deşi felul tehnic de redare e diferit. Fiecare pânză poartă în sine expresia
artistului ca un rezultat al plenitudinii lucrului efectuat, interpretat prin suflet şi redat în
culoare". 6
Înzestrat cu alese însuşiri, Mohi Săndor este unul dintre pictorii noştri consacraţi.
Pasionat de lumină şi culoare pictorul clujean Ion Sima ( 1898-1985) este cel care
îmbogăţeşte tradiţia colorismului românesc cu valori unice. S-a născut în comuna Pericei
din Judeţul Sălaj, urmând cursurile Facultăţii de drept din Cluj. Concomitent frecventează
atelierul pictorului Francisc Acs, iar apoi în 1926, pleacă la Viena unde studiază pictura la
şcoala profesorului Frohlich.
Ion Sima este un sensibil evocator de echilibru şi seninătate. Elementele cu care
lucrează sunt lumina şi culoarea, care conferă o strălucire deosebită peisajelor sale. Este un
sensibil peisagist cu o viziune optimistă, sincer emoţionat de frumuseţile naturii, cultivând
simplitatea şi discreţia. Referindu-se la valoarea naţională a picturii artistului clujean,
Eugen Schileru afrrma:"Ion Sima aparţine marii familii de colorişti ai picturii liniei care de
la Nicolae Grigorescu încoace a devenit tradiţională şi definitorie pentru pictura
românească". 7

În multe din peisajele sale, pictorul Ion Sima introduce animaţia străzii, realizând
care reţin atenţia prin faptul cum relevă semnificaţia umană a celor mai
cotidiene şi obişnuite acţiuni.
Lucrarea intitulată "Compoziţie"(fig.8) impresionează tocmai prin spectacolul
străzii, animat de prezenţa unui grup de tineri. Un tânăr în albastru uşor aplecat, întors cu
compoziţii

~Laura

Ungureanu, Catalog de expoziţie retrospectiva Alexandru Mohi, Muzeul de arUl Cluj Napoca, 1975, p.4.
' Eugen Schileru, Ion Sima, Bucureşti, 1968, p.l.
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spatele, lipeşte pe un stâlp, un afiş. Alţi tineri, printre care unul sprijinindu-se de o bicicletă
privesc cu curiozitate. Totul este redat într-o cromatică deschisă, armonioasă ~ră stridenţe.
Lucrările lui Ion Sima dovedesc calităţi de sensibilitate lirică, de compunere şi
lumină, de simţ al materiei,când transparentă, când mai compactă. Artistul este un elogiator
al vieţii, un poet al bucuriilor simple. Eugen Schileru afirma:" .. .lon Sima modulează mereu
cântecul de elogiere a vieţii, a bucuriilor lor simple, a luminii din natură şi din constiinţe". 8
Din cadrul generaţiilor de mijloc, prezent în colecţia secţiei de artă, este Mircea
Vremir(n.l932). S-a născut în comuna Lipoveni şi este absolvent din 1955 al institutului
clujean. Pictează mai ales portrete cu trăsături viguroase, poate cam rigide, însă lipsite de
modulaţie, manifestând un interes susţinut pentru om. Este preocupat şi de pictura
monumentală, apelând la planuri mari, de obicei unitar rezolvate cromatic, asamblate cu
ajutorul unui desen, căruia nu-i lipsesc asprimile intenţionate şi expresive. Artistul
realizează şi peisaje, compoziţii, naturi statice.
"Florile caselor" (fig.9) şi "Peisaj", sunt două lucrări ale artistului în cadrul
colecţiilor de pictură ale secţiei de artă. Pânzele sale se caracterizează printr-un
decorativism de bună calitate subliniat de puterea culorilor şi un desen energic.
Lucrările pictorilor clujeni constituie achiziţii valoroase care se integrează
armonios colecţiilor existente, fiind opere de valoare, multe dintre ele capabile să
definească personalitatea artistului. Ele acoperă o tematică variată: peisaje, portrete, naturi
statice, compoziţii.
Toţi pictori clujeni amintiţi sunt artişti cu tradiţie veche, care au creat opere
sincere, de valoare punând accent pe culoare şi tuşă. Majoritatea dintre ei şi-au afirmat şi
desăvârşit talentul artistic în perioada interbelică, continuându-şi activitatea artistică şi în
epoca contemporană.
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8

Eugen Schileru, op.cit., Bucureşti, 1968, p.6.
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Painters from Cluj in Art Collection from County Museum Satu Mare
(Summary)
The paper is a presentation of painters from Cluj and of their works from Art
Collection of Satu Mare Museum. In this sense, we can remind next painters:Petre
Abrudan, Balazs Peter, Bene Iosif, Aurel Ciupe, Teodor Harşia, Mohi Sandor, Ion Sima
and Mircea Vremir.
Al/ of them are strong and distinct personalities, creating valuable works, with
accent on colour and touchline.
The List ofIlustrat ion
I. Abrudan Petre, Expectation, oi/ on canvas, 0,970 x O, 790, signed and dated on right,
above, P. Abrudan, I967, catalogue no. 60I96.
2. Balazs Feter, The portrait of Ady Endre, China ink on paper, 0,340 x 0,230 signed and
dated on right, down, B.P. (1) 957, catalogue no. 5022I
3. Bene Iosif, Serenity, Waxcolours on canvas, O, 750 x 0,690, signed and dated on right,
down Bene, catalogue no. 5I897
4. Ciupe Aurel, The vi/la Ion Andreescu in Stana, oi/ on canvas, I,OOO x 0,900 signed and
dated A. Ciupe (I9) 65, catalogue no. 60220
5. Aurel Ciupe, Plenty, oi/ on canvas, 0,740 x 0,600, signed on right, down A. Ciupe,
undated, catalogue no. 602I8
6. Harşia Teodor. Harvest, oi/ on canvas, O, 780 x 0,580, signed on right, down, Harşia T.,
undated, catalogue no. 60982
7. Mohi $andor Snow cleaning, oi/ on canvas, I,600 x I70, signed on right, down, M.O.,
undated, catalogue no. 60252
8. Sima Ion, Composition, oii on canvas, O, 685 x 0,5I2, .vigned on right, down, !. Sima,
undated, catalogue no. 60274
9. Vremir Mircea, The jlowers of the houses, oii on canvas, 0,806 x 0,650, signed and
dated on right, down, M. Vremir -I979
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https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Pictori clujeni în

colecţia

de arUl a Muzeului Judeţean Satu Mare

fig . 4

fig. 5

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

645

646

Doina Miclăuş

fig. 7
https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Pictori clujeni în

colecţia

de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare

fig. 8

fig .9

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

647

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Acuarela în

colecţia

de Artă a Muzeului Judeţean Satu Mare
Doina Mic/duş

în domeniul artei plastice, grafica este o artă de sină stătătoare ca modalitate de
expresie şi ca tehnică specifică. În grafică există posibilităţi tehnice mai numeroase care
stau la dispoziţia graficianului, tentându-1 să le practice şi impunându-i sensibile schimbări
de stil şi viziune.
.
În ultimul timp se poate afirma că grafica şi-a dobândit un statut propriu. Ea a luat
un mare avânt sub toate aspectele, în toate genurile şi tehnicile ei.
O tehnică a transparenţelor, a acordurilor clare în grafică este acuarela. Acuarela
este genul cel mai delicat de pictură, cel mai lichid şi cel mai translucid. Este realizată prin
tonalităţi fluide cu suave transparente şi moliciuni catifelate, proprii culorilor de apa." ... artă
a aparenţei spontaneităţi, ce nu îngăduie reveniri decât cu primejdia alungării
transparenţelor, acuarela impune un ochi format capabil să surprindă de la început cea mai
1
elocventă rânduire a formelor şi culorilor... " afirma Dan Grigorescu despre acuarelă.
Secţia de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, are în cadrul colecţiilor de grafică şi
acuarele. Sunt în număr mai mic, acuarela fiind cu mult mai uşor alterabilă la condiţiile
atmosferice. De aceea păstrarea acestor lucrări de-a lungul timpului se face mai greu, iar
expunerea lor nefiind posibilă decât cel mult trei luni într-un an.
Artă prin definiţie spontană, acuarela a fost reprezentată în arta românească prin
creatori de mare prestigiu. Sunt artişti care au ales acuarela ca pe o modalitate principală de
expresie, afirmându-se în acest gen ca personalităţi puternice.
Un artist prezent în cadrul colecţiei secţiei de artă, care din 1957 se dedică
exclusiv graficii, în cadrul căreia considerăm acuarela drept tehnica cea mai apropiată
temperamentului său, este Constantin Găvenea. Prin el acuarela şi-a câştigat definitiv un
maestru, pe care ea însăşi şi l-a creat.
Născut pe meleagurile Tulcei, artistul se simte foarte legat de aceste meleaguri,
considerându-le "mirifice".
Este un "cântăreţ" în culori al Deltei Dunării, fie în diferite peisaje din deltă sau în
vederi din port, în toate dând dovadă de o acută sensibilitate cromatică.
În lucrarea "Înserare la Tulcea"( fig.l ), artistul redă prin câteva pete de culoare un
peisaj al Tulcei în amurg, oraş care a pus stăpânire pe el, fermecându-1 cu ineditul şi
pitorescul său.
Vorbind despre acuarela lui Găvenea, Andrei Pleşu afirma:"Găvenea ne dă un
exemplu de ceea ce înseamnă o acuarelă, în sensul cel mai pur al cuvântului. Constantin
Găvenea ne invită într-un univers pastelat în care materia devenită fluidă prinde a cânta.
Conturele ezită muzical în jurul formelor şi cedează până la urmă unei atotcuprinzătoare
nevoi de contopire. Lumea-văzută printr-o lacrimă"2
O practiciană consecventii a acuarelei, ale cărei resurse picturale i se par
inepuizabile, este Iulia Hălăuceascu. Secţia de artă deţine o lucrare a artistei
intitulată"Prima ninsoare de Ceahlău"(fig.2). Silueta muntelui Ceahlău acoperit de primii
fulgi de zăpadă, cuprinde întreg spaţiu al lucrării.

1
2

Catalog de expoziţie retrospectiva Constantin Gavenea, Bucureşti, Sala Dalles, 1982, p.S.
Idem p.S
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Referindu-se la acuarelă, artista însăşi afmna:"pentru mine acuarela este aidoma
valului mării care te cuprinde ca o mângâiere. Este ca ploaia după arşiţa unei zile toride.
Este unduirea într-un spaţiu fără margini". 3
Structură romantică cu pronunţat caracter expresionist în unele compoziţii
picturale, este pictorul Ioan Murariu. Desfăşoară o activitate prodigioasă în pictură, desen şi
acuarelă, realizând portrete, peisaje, compoziţii. În acuarele este în general un romantic
delicat şi sentimental pentru care motivul real, plasat într-o atmosferă ireată, difuză
constituie un prilej de delectare şi reverie.
"Primăvara"(fig.3) este lucrarea semnată Ioan Murariu şi redă prin aceleaşi pete de
culoare, cu o căldură neasemuită unui peisaj de primăvară în tonuri de galben, brun, verde.
Cu o merituoasă activitate în diferite domenii, pictură, grafică, arte decorative s-a
afmnat Iosif Bene. Acuarela i-a servit artistului de multe ori pentru executarea unor schiţe
în aer liber, cât şi pentru pregătirea unor compoziţii viitoare.
Lucrarea intitulată "Peisaj", deţinută de secţia de artă, este inspirată din lumea
satului transilvănean, în urma călătoriilor sale prin satele secuieşti. Artistul foloseşte hârtia
umedă, pe care culoarea se întinde cu repeziciune. Prin fluiditatea culorii şi picturalitatea
lor, acuarelele lui Iosif Bene confirmă afirmaţia Alexandrei Rus:"nimeni altul, în acuarela
transilvaneană, n-a transpus cu atâta poezie acea inefabilă atmosferă parcă de basm, a
râurilor care aluneca maiestuos, calm, asemeni unui izvor de linişte, bucurie, viaţă. "4
Deosebit de delicată în acuarele este şi Botar ludith cu lucrarea "Iarna".
Evoluând pe coordonatele unui realism contemporan, Virginia Baz Baroiu este
prezentă cu două acuarele intitulate:"Oraş Nou"(fig.4) şi "Oraş însorit". Ambele lucrări sunt
peisaje cu construcţii, evidenţiind modernizarea urbană.
Un nume des auzit când se vorbeşte de grafică, este şi cel al Corneliei Daneţ.,
grafician cu un registru tematic variat.
Fermecător de simplu şi aproape natural, este evocat anotimpul iarna, în lucrarea
artistei Aflorii Elena, intitulată "Iarna la Piatra Neamţ"(fig.5).
În colecţiile secţiei de artă mai sunt prezenţi şi alţi artişti contemporani, pentru
care acuarela devine mod de expresie plin de îndrăzneală şi originalitate:Balogh Lajos,
Silvia Cambir, Clara Cantemir, Constantin Cantemir, Ileana Dăscălescu, Nicolae Polidor.
Alături de artiştii amintiţi, un loc aparte în cadrul secţiei de artă, îl ocupă artiştii
acuarelişti sătmăreni: Maria Olteanu, Petkes Iosif şi Bogati Sandor.
Din creaţia artistei Maria Olteanu, secţia de artă deţine trei lucrări de acuarelă
intitulate:"Peisaj", "Cer de Iurnină"(fig.6) şi "Candoare".
În tonuri pastelate, acuarelele sale definesc atmosfera locului. Aerul transparent cu
un cer invadat de lumină, conferă imaginilor o atmosferă pitorească. Gama cromatică
dominată de verde, albastru, ocru, galben, armonizează perfect întreaga structură a imaginii
, iar tonurile de verde şi albastru sunt redate cu o neasemuită căldură.
Folosind o cromatică vie echilibrată între violet, albastru şi roşu, Petkes Iosif este
prezent în colecţiile de artă cu trei lucrări intitulate"Flori"(fig.7).
Gingaşele sale flori, aşezate în diferite vase, sugerează miracolul unui anotimp
trimfător. Vaporoase, petalele florilor nu îşi pierd conturul lor fragil.
Un artist careian, care în acuarelele sale a redat deosebit de autentic peisajul local,
este Bogati Sandor în lucrarea intitulată :"Peisaj pe malul Someşului"(fig.8).

J Catalog de expoziţie retrospectiva Iulia Ha/aucescu, Muzeul de Arta Piatra Neamţ, 1994, p.l.
• Mircea Ţoca, IosifBene, Bucureşti, 1976, p.28.
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Peisajele sunt cele care pot ilustra cel mai bine stările sufleteşti ale celor care le
prilejuite de poezia priveliştii. Culorile folosite au prospeţime înregistrând cu
mijloace autentice vibraţia atmosferei într-un peisaj.
Nimic nu poate reda mai strălucitor şi diafan, mai expresiv farmecul naturii,
frumuseţea acesteia, decât acuarela. O istorie a acestui gen ar evidenţia un aspect foarte
caracteristic al simţului pictural al artiştilor români, capacitatea lor de a descoperi resursele
poetice ale naturii. Chiar dacă, mulţi artişti au găsit în acuarelă un mijloc auxiliar de
exprimare a gândurilor şi sentimentelor în imagini, un spaţiu de rezervă în care să-şi
pregătească viitoarele tablouri, ei au conferit acestei arte acea însuşire pe ca,re Dufy o
definea astfel:"un moment în care surprinzi frumosul din natură şi îl consemnezi cu toată
sinceritatea eliberat de prejudecăţi stilistice, un moment în care te întâlneşti cu propriile
tale visuri de puritate şi de adevăr". 5
Contrastele de culori, fluiditatea culorii dovedesc că între grafică şi pictură nu
există limite absolute.
realizează,
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3.Murariu Ioan,
4.Baz Baroiu Virginia,
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7 .Petkes Iosif,
8.Bogati
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înserare la Tulcea, acuarelă 0,380 X 0,310
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Prima ninsoare pe Ceahlău, acuarelă 0,750
X 0,540, semnat stg.jos Iulia Hălăucescu,
nr.inv.60417.
Primăvara, acuarelă, 0,630 X 0,500, semnat
şi datat dr.jos I.Murariu, 1979, nr.inv.60505.
Oraş nou, acuarelă 0,680 X 0,480 semnat şi
datat stg.jos, Baroiu(19) 77 nr.inv. 60801
Iarna la Piatra Neamţ, acuarelă,
o, 680X0,480 semnat şi datat dr.jos Aflorii
E.(l)977, nr.inv.60168.
Cer de lumină, acuarelă, 0,420 X 0,300,
semnat dr.jos M.Olteanu, nedatat,
nr.inv.60528
Flori acuarelă, O, 700 X 0,500, semnat şi
datat dr.jos Petkes 1., (19)82, nr.inv.50347
Peisaj pe malul Someşului, acuarelă, 0,500
x 0,450, semnat şi datat dr.jos Bogati S.
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~Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache,

Pictura româneasca În imagini, Bucureşti,

1970, p.231.
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The Watercolour in the Art Collection ofCounty Museum Satu Mare
(Summary)
This work is a concise introduction of watercolour, as the most delicate sort of
painting, using examples ofpaintings ofartists from Satu Mare and from the county.
The list ofPictures

1. Gavencea Constantin, Nightfall in Tulcea, watercolour 0,380 x 0,310, signed and dated
on right, down. C. Gavencea (19)79, catalogue no. 60495
2. Halaucescu Iulia, First snowfall on Ceahlau, waterco/our O, 750 x 0,540, signed on /efi,
down Iulia Halaucescu, catalogue no. 60417
3. Murariu Ioan, Spring, watercolour, 0,630 x 0,500, signed and dated on right down /.
Murariu, 1979, catalogue no. 60505
4. Baz Baroiu Virginia, New town, watercolour, 0,680 x 0,480, signed and dated on /efi,
down, Baroiu (19)77, catalogue no. 60801
5. Ajlorii Elena, Winter in Piatra Neamţ , waterco/our, O, 680 x 0,480, signed and dated on
right, down Ajlorii E. (1)977, catalogue no. 60168
6. 0/teanu Maria, Skylight, waterco/our, 0,420 x 0,300, signed on right, down M 0/teanu,
undated, catalogue no. 60528
7. Petkes Iosif, Flowers, watercolour, O, 700 x 0,500 signed and dated on right, down Petkes
/. (19)82, catalogue no. 50347
8. Bogati Sandor, Landscape of Someş river, watercolour, 0,500 x 0,450 signed and dated
on right down Bogati S. 1979, catalogue no. 60152
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Valorificarea patrimoniului etnografic al muzeului în cadrul
expoziţiei de bază
Claudia Dănilă
Instituţie

de cultură cu funcţii specifice de cercetare ştiinţifică, achiziţionare,
valorificare a bunurilor culturale din zonă, Muzeul Orăşenesc Tăşnad s-a înscris
de la începuturile sale în circuitul muzeistic sătmărean şi nu numai. Amenajat în anul 1978,
într-un vechi conac nobiliar, reconstruit în anul 1771, astăzi monument istoric, muzeul este
structurat pe patru săli expoziţionale, din care: o sală este rezervată vestigiilor arheologice
şi mărturiilor istorice locale, iar trei săli sunt rezervate bunurilor culturale etnografice.
Bogăţia şi varietatea creaţiei materiale şi spirituale a locuitorilor Tăşnadului au
făcut obiectul unor ample studii şi cercetări ştiinţifice, care au culminat cu colecţionarea,
conservarea şi valorificarea prin expunere a tezaurului etnografic descoperit, în scopul de a
determina particularităţile zonei, originalitatea şi perenitatea sa. Regiunea etnografică a
Tăşnadului se înscrie ca parte componentă a zonei de "Codru". Colecţia de etnografie
cuprinde obiecte din: ceramică, lemn şi textile, a căror valoare documentară şi artistică,
varietate tipologică crează o imagine de ansamblu a acestei zone, pornind de la ocupaţiile
de bază ale locuitorilor, meşteşuguri şi până la obiceiuri şi creaţii artistice populare. Dar
randamentul informaţional, educaţional şi cultural al muzeului este condiţionat nu numai de
bogăţia şi varietatea patrimoniului, ci şi de ingeniozitatea cu care este pus în valoare de
către specialişti. Astfel, o latură importantă a valorificării bunurilor culturale o constituie
expoziţia de bază, oglindă vie a realităţii şi trăsăturilor definitorii privind şi arta populară a
unei localităţi sau zone etnografice.Pentru o mai bună valorificare a potenţialului etnografic
existent în muzeu, îmbogăţit substanţial în ultimii ani, cât şi pentru a răspunde noilor
cerinţe informaţionale ale publicului larg vizitator, expoziţia de bază a muzeului a fost
reorganizată, în anul 1995, după noi criterii. Prin noua tematică, grupul de specialişti ai
Muzeului Judeţean Satu Mare (muzeografi, restauratori şi conservatori), a urmărit
expunerea a tot ce este caracteristic acestei zone, folosindu-se în acest scop cele mai
deosebite şi reprezentative piese din colecţia etnografică a muzeului.
Expoziţia de etnografie cuprinde 3 săli expoziţionale având următoarea tematică:
sala l - ceramică
sala 2 - ocupaţiile locuitorilor şi meşteşugurile practicate de-a lungul timpului în zonă;
sala 3 - industria casnică textilă.
Din cele 1085 obiecte existente în inventarul muzeului, 938 sunt bunuri culturale
etnografice, din care: 275 sunt obiecte din ceramică, 393 reprezintă unelte şi produse
realizate în atelierele meşteşugăreşti iar 270 sunt texti1e de interior, marea majoritate
provenind din achiziţii efectuate în zonele: Cehal, Babţa, Raţ, Corund, Cig, Tăşnad,
începând cu anul1973.
Prima sală de expoziţie este dedicată olăritului, meşteşug cu vechi tradiţii,
confirmate de numeroasele descoperiri arheologice, care demonstrează că vasele din lut au
fost printre ele mai importante obiecte casnice, strict necesare atât pentru pregătirea hranei
zilnice cât şi păstrării rezervelor de hrană. Olăritul este prezent în expoziţie printr-o gamă
variată de obiecte de uz gospodăresc şi decorativ, ceramică smălţuită şi nesmălţuită produsă
în centrul de olărit din Tăşnad, dar şi în centrele învecinate: Vama, Băiţa, Cehu Silvaniei,
Prundu Bârgăului, Corund şi H6ll6haza (Ungaria). Astfel, în cele 7 vitrine am expus:
ulcioare, blide, oluri, cancee, strecurătoare, asociate cu obiecte aflate în expunere liberă:
păstrare şi
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oale mari şi recipiente pentru păstrat ulei sau oţet, alături de care am expus o roată a
olarului şi unelte folosite în modelarea şi decorarea ceramicu. (foto 1)
Sala a doua prezintă cele mai vechi ocupaţii ale locuitorilor din zonă: agricultura,
ca ocupaţie de bază alături de care s-a dezvoltat în strânsă interdependenţă păstoritul şi
viticultura. Tot aici sunt prezentate atelierele meşteşugăreşti care au răspuns unor cerinţe
ale timpului, specializate în: rotărit, dogărit, fierărit, tăbăcărit, curelărit şi cismărit. În sală,
pe panouri, fiind expuse unelte care fac parte dintr-un inventar agricol tradiţional utilizate
în special pentru recoltarea şi selecţionarea produselor: furci, greble, îmblăcie, coasă, furcă
pentru tăiat !an, vânturătoare şi măsuri pentru cereale. (foto 2) De asemenea, sunt expuse
obiecte utilizate în stână pentru prelucrarea şi păstrarea produselor din lapte: untare, putini,
căţâne, căuşuri pentru sare şi bâte ciobăneşti (foto 3). Viticultura, ca ocupaţie auxiliară a
ţăranilor din zonă, este reprezentată prin: presă de struguri, sărăroaie, ciubilişe şi vase
pentru păstrat vin. Tot în această sală sunt expuse unelte folosite în atelierele meşteşugăreşti
cu care meşterii ţărani şi-au confecţionat uneltele agricole şi cele necesare uzului
gospodăresc de zi cu zi, meşteşuguri care au reprezentat baza dezvoltării unităţilor
industriale de astăzi (foto 4).
Ultima sală este dedicată celei mai intense activităţi casnice-prelucrarea fibrelor
textile. Până nu demult torsul şi ţesutul au fost activităţi aproape neîntrerupte, care au
angajat toate femeile din gospodăriile rurale, războiul de ţesut fiind la fel de important ca şi
vatra de gătit. Din seria uneltelor utilizate în prelucrarea fibrelor textile sunt expuse: meliţa
pentru cânepă, pieptene de diferite forme, sucale, furci de tors cu roată şi cu talpă, vârtelniţe
şi răşchitoare. Războiul de ţesut este prezentat în expoziţie alături de o bogată colecţie de
textile de interior: ştergare, lipideauă, feţe de masă, căpătiere, care îşi au rolul lor bine
definit în contextul modurilor de exprimare artistică, a valenţelor culturii populare
tradiţionale. În alte trei vitrine sunt expuse costume populare femeişti şi bărbăteşti,
reprezentative pentru zonele: Ceha!, Babţa, Corund şi Tăşnad (foto 5). Ambianţa locuinţei
ţărăneşti este sugerată prin amenajarea unui interior specific zonei de "Codru". Decorul este
realizat cu ajutorul textilelor ·ţesute în gospodărie, a ceramicii decorative, mobilierului
ţărănesc, a icoanei pe sticlă, care pe lângă funcţia de obiect de cult are şi un rol decorativ
(foto 6). Tot în această sală sunt prezente câteva din obiectele de uz casnic folosite frecvent
în gospodărie: călcătoare, durgălauă, maiuri pentru rufe, lingurare şi prese pentru cartofi. La
ieşire din sălile de expoziţie, pe coridor, sunt expuse cele mai reprezentative lăzi de zestre,
peretele fiind omamentat cu ştegare şi ceramică decorativă.
La intrare în muzeu, pe două manechine, au fost expuse costume populare, unul de
femeie şi unul de bărbat, pentru că portul popular reprezintă una din cele mai însemnate
forme de cultură a unei comunităţi, expresie vie, distinctivă, specifică fiecărei zone
etnografice.
Expoziţia de etnografie a muzeului, prin obiectele pe care le prezintă,
demonstrează că păstrând şi continuând tradiţii milenare, locuitorii acestei zone au făurit o
artă populară de o impresionantă originalitate, bogăţie şi expresivitate. Creaţia lor artistică
fiind exprimată prin armonia proporţiilor şi frumuseţea decorativă a locuinţei, prin eleganţa
liniei, bogăţia omamentelor şi cromatica caldă a ţesăturilor de casă şi a costumului popular,
prin forma şi omamentica vaselor de lut, prin fineţea crestăturilor de pe obiectele din lemn.
Toate aceste mărturii ale creaţiei artistice populare ne obligă să ne respectăm
trecutul, asigurându-i un fel de prezenţă eternă. Privite în ansamblu sau individual obiectele
culturale au, astfel, caracterul unor documente menite să determine particularităţile culturii
zonale şi aportul său Ia tezaurul culturii naţionale.
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Tăşnad Museum

The townmuseum Tăşnad is structured in 4 ha/ls: one for the local history, the
other ones for ethnographica/ assets. Ethnographica/ exhibition has the next subjects: ro om
1 - pottery, room 2- occupations and trades, room 3-househo/d texti/e industry. Genera//y
or one by one speaking, the cultural assets are documents destined to estab/ish the
particu/arities ofzonal cu/ture and its contribution to national cu/ture thesaurus.
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Adatok a golya-alkaruak biol6giajahoz es elterjedesehez Szatmar megyeben
Fazekas L6r(md

Szatmâr megye hajdani mocsârvilâga az Ecsedi lâp 1ecsapolâsâval, (1898), az
1967-68-as evek), a Szamos es a TUr morotvăinak
feltă1t6deseve1 szinte te1jesen e1tiint, igy a vizekhez kot6d6 madărvilâg, kăztiik a g61ya a1katUak - regiesebb sz6hasznâlatban găzl6madarak - is igencsak megfogyatkoztak, sot
egyesek , mint a k6csagok, kanalasgemek teljesen el is tiintek ezekrol a tâjakr61. A 70-es
evek elejen a Kraszna es a Till menten megepiil6 halast6ret~dszerek, mint a kismajtenyi 124
hektâros, a berki 346 hektâros es az adorjâni 307 hektâros vizfeliilete, valamint az 1972-ben
âtadott kânyahăzi viztâroz6 360 hektâros viztiikrenek fe1so peremteriilete termeszetes
edesvizii tavakat, mocsarakat utânozva, nagymeretii, sekely vizfeliileteikkel, sze1eiken păr
ev alatt kifejlodott nâdas-gyekenyes novenytârsulâsokkallassan visszacsalogattăk es utols6
mentsvăraivâ vâltak ezen rend fajai szâm,âra. A tavakat koriilvevo kiteijedt legelok, a
kozeli foly6medrek es nedves kubikgădros ârterek pedig nagyban el6segitik ezen
vizfeliiletek gâzl6k.kal val6 benepesedeset, mivel a g61ya-alkatUak nagytestii fajai, mint a
sziirke es a vorăs gem, a feher es a fekete g61ya szivesen pihennek sot rovarokat keresve,
râgcsâ16kat, gyikokat fogva tăplâ1koznak is ezeken a nedves, sok helyen lapâlyos, szitty6s
1egel6kăn, ârtereken.
A 80-90-es evek madârmegfigye1esei es szâmlâ1âsai bizonyitjăk is ezen
madâmepessegben bekăvetkezett pozitiv vâ1tozâsokat. Ezen megfigye1eseket es a
jegyzetekben fe1tiintetett kiadvânyokb61 szârmaz6 regebbi adatokat is felhasznâ1va
pr6bâlunk megkozelito kepet alkotni a gâz16madarak megyei e1terjedeser61 es biol6giâjâr61.
I. Cătuneanu România madârfaunâjânak beosztâsăt kovetve megâllapithatjuk, hogy a g6lyaa1katUak rendjebe sorolt 13 faj kăzii1 12 Szatmâr megyeben is jelen van, melyekbol 6 faj
ko1tesre is megte1epszik.
Ervă1gy vizrendezesevel (az

1. Botaurus stellarjs - Bolombika - Buhaia de baltă
A suru, magas vizinovenytârsulâs lak6ja, rejtett eletm6dja miatt csak tobbnyire
hangja âru1ja el jelenletet. A halastavak gyekenyeseiben egy-ket pârban kolt. B6g6
hangjâval neha a legelok csordâsait is megteveszti, akik elk6borolt tin6ra gondolva be is
hatolnak a sekely parti vizek novenyzetebe, ilyen eset tărtent peldâul 1988. âprilis 26-ân a
berki tavakon.
Megfigyelesek: berki tavak: - 2 (1988.04.26.), adoijâni tavak:- 2 (1989.08.27.),
berki t6: -8 elsz6rtan a nâdasban (1990.07.13.), kismajtenyi t6:- 4 (1992.06.20.), berki t6 -3
(1995.05.20.), adorjâni t6 - 3 egyed (1997.06.8.). Az ut6bbi 12 evben 28 alkalomrnal
sikeriilt eszlelni je1enletet. Egy-egy e1hullott peldăny keriilt kezre Halmi hatârâban
(1980.09.5.), es a berki tavakon (1988.10.18.).
2. Ixobr:ychus mjnutus - Torpegem- Stârc pitic
A legkisebb gemfaj leven, nem annyira a halastavakon, mint inkâbb a morotvăkon,
kubikgodrok, csatornăk vizinovenyzete kozott talâlkozhatunk vele, ott nehâny kolt is.
Feszkelt a Nagykâroly melletti Bobâldon (1976.06.13.), a Bârnold volgyeben (1976.06.7.),
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a Tfu menten Kokenyesd hatârăban (1977.05.28.). Megfigye1esek : berki t6: - 1
(1987.08.7), Tfu mente Adorjăn hatărăban: - 1 (1990.07.12.), a Kraszna menten, a
domahidai hatirban: - 2 (1993.07.11-12.), a T(rr menten a miko1ai hatărban: - 3 egyed
(1997.06.89.). Elhullott peldâny keriilt kezre1966.08.12-en a T6r menten es 1975.09.15-en
Dabolc hată.răban.
3.Nycticorax oyctjcorax - Bakcs6- Stârc de noapte
Nyări vendege megyenknek, de csak alka1omszeni.:n je1enik meg a halastavakon, a
kisebb vizeken, koltese feszekkel nem bizonyitott. Megfigyelesek: a Nagykăroly melletti
Bobăldon: - 1 (1975.08.25.), es nehăoyszor a Szentjăoosmajor (Ianculeşti) melletti Bămold
volgyeben, a berki tavon:- 2 (1989.04.26.), adorjăoi t6: -2 (1990.05.14.), berki t6: -7 egyed
(1993.07.13.), ez az eddigi legoagyobb egyedszămu megfigyeles. Az ut6bbi 12 evbeo
( 1986-1998) 168 terepjărăsăn 7 alkalomrnal keriilt szem ele.

4. Ardeola ralloides - Oswkos vagy selyemgem - Stârc galben
A g6lya-alkatUak egyik ritkasăga megyenk terilleteo. Eddig hârom alka1ommal
sikeriilt megfigyelni a berki tavakon egy-egy egyedet (1990.08.4., 1991.08.19. es
1995.08.1 5.).
5.

E~etta

alba - Nagyk6csag- Egreta mare

A găzl6madarak egyik legszebb faja, mely az Ecsedi-lăp lecsapolăsăval mint kolto
faj eltUnt megyenk terilleterol, majd mint ătvonul6 is csak ritkăn jelentkezett. A halastavak
megsziiletese hozta vissza tăjainkra, s ma măr az Afrikăb61 es Del-Eur6păb61 val6
visszaerkezese es oda visszaterese kozti tavaszt61 oszig tart6 idoszakban szinte ălland6an
talălkozhatunk vele a halastavakon. Koltese nem bizooyitott es nem is val6szimi, mert a
koltesi szezonban csak păr egyed kepviseli a fajt, s tudva, hogy telepesen feszkelo, ebbol
kovetkezik, hogy a nyăriak ivareretlen vagy păr nelkiil k6bor16 egyedek. A văndorlăs
idejeo viszont novekvo ăllomănnyal van jelen megyenk terilleten. Laza tollazata ellenere
korăn erkezik es keson tăvozik. Măs găzl6kkal tărsulva a sekely vizti es leeresztett
t6medencekbeo tart6zkodik. Peldănyszămuk a 90-es evek elejetăl fokozatosan novekszik.
Megfigyelesek: berki t6:- 3 (1987.10.3.), adorjăni t6:- 4 (1989.08.27.), berki t6:18 (1990.09.29.), kismajtenyi t6:- 4 (1990.08.15.), berki t6:- 27 (1992.08.21.), adorjăni t6:
-49 (1993.10.9.), berki t6:- 6 (1993.12.12.), berki t6: -52 (1994.08.25.), adorjăni t6:- 66 (
legnagyobb egyedszămu megfigyeles ) (1995.08.15.), kismajtenyi t6: - 3 (1995.02.20.) ,
berki t6:- 17 (1997.10.4.), adorjăni t6:- 22 egyed (1998.09.12.).
1986-1998 kozott 79 alkalomrnal sikeriilt megfigyelni 168 terepjărăson.
6.

E~etta ~:arzetta

- Kisk6csag - Egreta mică

nagysăgăban kiilonbozik az elobbi fajtăt6l, a halastavakon neha
de Ieggyakrabban a nagyk6csagok es a sziirke gemek koze vegyiilve
ălldogăloak. Szămaj6val kevesebb mint a nagyk6csage. Feszkelese oem bizonyitott.
Megfigyelesek: Nagykărolyt6l delkeletre Bobăldon a Merges patak volgyi t6năl
1977 augusztusăban tobb alkalomma1 voit jelen pl. - 5 (08.15.), berki t6: - 6 (1988.08.30.),
adorjăni t6: -18 (1989.08.27.), kismajtenyi t6: -11 (1990.07.12.), berki t6: - 32
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(1990.07.28.), berki t6: -25 (1993.07.20.), adorjâni t6: - 58 (1994.07.23.), berld t6: - 69
egyed (1995.08.15.). Tizenket ev 168 terepjânlsa al.kalmăva148-szor keriilt feljegyzesre.
7. Ardea cjperea - Sziirke gem - Stârc cenuşiu
A gem-fe1ek csa1ădjănak 1eggyakoribb faja, mely megyenk vizei menten szinte
mindeniitt megjelenik. Te1epesen feszke1, de tăp1ălekszerzes ce1jăb61 f61eg măjus, jimius,
ju1ius h6napokban nagy teriileteket bejăr, igy nemcsak a tavakon, hanem a csatomăk
menten is keresi e1elmet egy-egy pe1dăny. Korăn erkezik es kes6n megy el, egyes egyedek
ăt is te1e1nek, ha a tavak befagynak, akkor a fo1y6medrek seke1yebb reszein ta1ălnak
menedeket. igy szinte egesz even ăt ta1ălkozhatunk ezze1 a fajjal.
A 70-es evekben ket telepen - nepiesen "gemfaluban" - koltottek megyenk
teriileten a sziirke gemek: a csalănosi erdon 26 păr es a Sărerdo Mikola feloli szelen 30 păr.
A 80-as evek veget61 a sărerdei populăci6 fokozatosan a kokenyesdi erdore telepszik ăt, igy
a sărerdei gemfalu fokozatosan elneptelenedik. A kokenyesdi erdon 1988-ban 12 lakott
feszek voit, mig 1990-ben măr 41, a te1ep az6ta is fo1yamatosan 1akott.
Csapatos megjelenesiik egyedszămai: a nagykărolyi z6năban mărciust61
szeptemberig csapatosan tart6zkodott Bobăldon, a Bamold volgyeben, a Vada1omon. Ezen
vizes teriiletek fokozatos beszU.kiilesevel az egyedszăm is fokozatosan csokken, szerepiiket
a halastavak veszik ât. Kismajtenyi t6: - 20 (1986.09.7.), adorjăni t6: - 40 (1989.08.27.),
berki t6: - 75 (1990.02.1.), berki t6: -159 (1990.10.15.),kismajtenyi t6: - 4
(1991.04.28.), berki t6: - 132 (1992.08.21.), adorjăni t6: - 28 (1993.09.13.), berki t6: - 134
(1993.10.9.), berki t6:- 183 (legnagyobb szămu eszleles) (1995.08.15.), a Tilr medreben:2 (1996.01.6.), berki t6: -71 (1997.10.4.), adorjăni t6: -16 egyed (1998.03.21.).
Az ut6bbi 12 ev 168 terepjărăsa alkalmăva1152-szer sikerii1t megfigyelni
8. Ardea pU[purea- Voros gem- Stârc roşie
Szatmăr megye vizimadărvilăgănak egyik ritkasăga, a ha1astavakon păr egyedben
a nyări es oszi peri6dusban figyelheto meg. A nâdasok, gyekenyesek magănyosan feszkelo
faja. Megyenk teriileten ko1tese feszekkel nem bizonyitott, de az adorjăni tavakon va16
nyări jelenletebol erre kovetkeztethetiink.
Megfigye1esek: a 70-es evekben a Nagykăro1y melletti Bobăldon a tavaszi idoben
is tăbbszor eszleltek, kismajtenyi t6: - 4 (1986.08.26.), adorjăni t6: - 6 (1989.08.27.), berki
t6:- 3 (1990.04.18.), adorjăni t6:- 3 (1992.07.16.), berki t6:- 9 (1995.06.17.), adorjăni t6:4 (1996.07.15.), egy e1hullott peldăny keriilt kezre Halmi hatărăban (1971.08.16). 1986-98
kozott 168 vizes komyezetben tett fe1meres al.kalmăval 11-szer keriilt szem ele.

9. Cjconja cjconia- Feher g6lya- Barză

albă

A megye egesz teriileten elterjedt, de megoszlăsa a tăplâlkozăsi adottsăgok szerint
văltozik. Nagyobb szămban kolt az Er, a Kraszna es a Tilr menti falvakban. A bevezetoben
felsorolt termeszeti viszonyok văltozăsăval, az eletter beszU.kii1esevel, a portăkon a
feszkelesi adottsăgok csokkenesevel a g6lyâk ăllomănya az ut6bbi 20-25 ev a1att szinte a
fel ere apadt. Egy 197 5-0s megyei szinru g61yaszămlălăs alkalmăval, a megye 23 8
helysegeb61 125 falu adta le ajelentest, melyekben osszesen 1245 feszek voit, ebb611028
Iakott. Koziiliik 23 par koltătt Turterebesen, 22 Kibabonyon, 20 Erendreden, 15-15 Dobran
es Bogdandon, 14 Kâlmandon, 17 Mez6teremen, 16 Csomakozăn. A fent emlitett falvak
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koziil Turterebesen 1998-ban măr csak 6, Kisbăbonyon 1990-ben 1O, 1997-ben 6,
Erendreden 1984-ben Il, 1998-ban 16 lakott feszek voit.
A 70-es evek kozepet6l, a mellekepiiletek ătepitese miatt, a g6lyăk kiszorulnak az
udvarokb6l, de szerencsere a villanyhăl6zat modemizăci6ja, a vezetekek betonoszlopokra
helyezese egybe esett az e16bb emlitett folyamattal, s igy a g6lyăk, felfedezve az uj
lehet6seget, megkezdik fokozatos ăttelepiilesiiket az oszlopokra. Ennek koszonhet6en,
mintha a gyors apadăs lelassult volna es egy szămbeli ălland6sulăs mutatkozna. A
villanyhăl6zaton val6 feszkeles veszelyessegenek csokkentesere a Szatmăr megyei Bir6
Lajos Okol6giai Tărsasăg a kozep - eur6pai komyezetvedelmi alapitvănyok, mint a R E C (
Regionala Enviromental Center for Central and Eastern Europe) es a F 0 K ( Fiiggetlen
Okol6giai Kozpont) anyagi tămogatăsăval 38 feszektart6t keszittetett, melyeket az
Ăramszolgăltat6 Văllalat (RE N E L) megyei teriileti eloszt6ja helyezett ki. Ezen tart6k
koziil 15 keriilt Erendred kozseg teriiletere, mely kozseg. ma megyei szinten a 21
kolt6părral a leggazdagabb ( Erendred 16, Iriny 4, Erdengeleg 1 părral ). Ennek is
koszonhet6, hogy a Roman Madărtani Egyesiilet 1997 junius 6-ăn Erendreden rendezte meg
a nemet Euronatur Terrneszetvedelmi Egyesiilet Europa szintii kezdemenyezesere a
"G6lyafesztivălt". 1998 tavaszăn a R E N E L oner6b61 meg 200 feszektart6t helyezett ki,
melyeket a g6lyăk mintegy 80-85%-ban foglaltak el.
6szi gyiilekez6 es vonul6 csapat megfigyelesek: berki t6: - 36 (1991.08.15.),
adorjăni t6:- 47 (1993.08.31.), berki t6:- 61 (1994.08.25.), Nagykăroly hatăra:- 35 egyed,
melyek egy făra szălltak le ejszakăzni (1996.08.28. ), a S:lrkorujlakhoz tartoz6 Tufoaszai
reten pedig kb. 200 egyed az erd6szeli retr61 ejszakăra a făkra telepszik. 1996
augusztusănak vegen Kismajteny es Krasznaszentmikl6s kozott egy Lengyelorszăgban
gytinizott feher g6lya a magasfesziiltsegnek iitkozve pusztult el. A gyiirU szovege: Poland
Gdansk BN 1840 Stacja Omitologiczna. A Tufoaszai reten 1998.08.23-ăn szinten ăramiites
kovetkezteben 4 g6lya esett le, melyek koziil 2 csak er6sen kăbult voit es egy 6rai
elesztgetes utăn el tudott repiilni, 2 pedig elpusztult. Ezek koztil az egyiken gyfuU voit,
melyet szinten Lengyelorszăgban helyeztek a madăr 1ăbăra. Szovege: Poland VHO 987
(fels6 sor), VHO 987 Gdansk (als6 sor). Az adatokat a Roman Madărtani Intezeten
keresztiil a Lengyel Madărtani Egyesiiletnek tovăbbitottăk.

10. Ciconja nj~ra- Fekete g61ya- Barza neagră
J6val ritkăbb mint feher rokona, megyenk teriileten inkăbb 6szi, tavaszi ătvonul6.
Az adorjăni erd6n egy păr rendszeresen kolt, igy egy-ket egyed nyărid6ben a halastavak
komyeken tăplălkozik. 6szi văndorlăsa idejen kis csapatai a leiiritett tavakon hosszabb
ideig pihennek.
Megfigyelesek: Bobăld:- 7 (1975.09.6.), berki t6: · 25 (1988.09.30.), adorjăni t6:11 (1990.09.19.), berki t6:- 16 (1991.09.15.), kismajtenyi t6:- 11 (1992.09.10.), berki t6:31 egyed (1995.09.17.), melyekhez egy fajtărsait6l lemaradt feher g6lya is tărsult. A
statisztikăb6l a legnagyobb egyedszămu csapatokat kiemelve megăllapithatjuk, hogy a 2-7
' yedes csapatok a leggyakoribbak, de sokszor, f6leg tavaszid6ben magănyos egyedekkel
talălkozhatunk. 1977.08.26-ăn Csedreg hatărăban egy magasfesztiltsegnek iitkozott es
clpusztult egyed keriilt kezre z 1986-98 kozotti 168 terepmegfigyeles a1kalmăval38-szor
_·riilt szem ele ez a faj.
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Il. Platalea leucorodia - Kanalasgem - Lopătar
Az Ecsedi lăp, az Ervidek mocsaraival egyiitt t\int el a megye teriileter61, s csak a
80-as evek vegen jelent meg ujra. Az6ta rendszeres pihen6 es tăplălkozăsi helyiil hasznălja
a halastavainkat. Csak csendes, emberi tevekenysegt61, mozgâst61 tăvoli helyeket kedveli.
Koltesre nem telepszik meg. Nagyobb szămu nyărvegi, 6szi csapatai minden val6szimiseg
szerint a Hortobăgyi Nernzeti Park kolt6telepeir6l erkeznek, s f6leg a berki tavakon
jelennek meg.
Megfigyelesek: berki t6:- 2 (1987.09.5.), berki t6:- 18 (1990.05.14.), ez az els6
nagyobb szămu megjelenese, adorjăni t6: - 58 (1990.08.4.), berki t6: - 32 (1990.09.7.),
berki t6:- 64 (1993.08.31.), admjăni t6:- 26 (1993.09.11.), berki t6:- 83 (1994.08.13.), ez
a legnepesebb eszlelt csapat, berki t6: - 80 egyed (1995.07 .18.). Tăjainkon ăprilis
szeptember kozott van jelen. 12 ev 168 vizes teriileru terepjărăs alkalmăval 41-szer
talălkoztunk vele.
12.

Ple~adjs

falcjnellus- Batla- Ţigănuş

A kanalasgemek es ibiszek csalâdjănak egyik ritka faja. Csak igen ritkan,
alkalomszen1en jelenik meg megyenk teriileten.
Megfigyelesek: a Nagykărolyt61 Mez6feny fele es6 Vadalomon: 1 egyedet
figyeltek meg (1966.04.7.), Csanăloson egy telre ittmaradt peldănyt ejtettek el 1971.01.4en, amely ma a nagykărolyi Varosi Milzeum gytijtemenyeben talâlhat6. A Tfu menti tavak
koziil egy alk:alommal jelent meg 2 egyed a berki tavon ( 1990.09.29.)
Az 1989-90-ben bekovetkezett rendszervăltăs, a gazdasagi elet ătalakulăsa a
illetve a halastavakon is erezteti hatăsăt. Az energia, a takarmăny
megdrăgulasa miatt egyre kevesebb t6medencet toltenek fel vizzel, igy a kifejl6dott gazdag
vizinyovenyzet egyre jobban pusztul, a vizimadarak elettere zsugorodik. Emellett zavar6,
riaszt6 koriilmeny a vizivad vadaszat, mely a mozgăsra erzekenyebb fajok elvonulasat
eredmenyezi a tăjb6l. A hasznalatonkivtili medenceket sekely vizzel feltoltve kis
mikrorezervaci6kka kellene alakitani, igy meg6rizve az eddig itt megtelepedett fajok
populaci6it.
halgazdasăgban,

Felhasznălt

irodalom:

1. XXX - Nomenclatorul păsărilor din România, Editura Academiei R.S.R.,
1970
2. Fazekas L6rănd: Găzl6madarak a berki tavakon, Szatmări Friss Ujsăg 1991.
mărcius l: 6.
3. Hamvas, Francisc - Karâcsonyi, Carol: Date privind avifauna din zona oraşului
Carei, Satu Mare, Studii şi comunicări IV. 1980: 395-413.
4. Dr. Kovăcs Gabor: A hortobâgyi halastavak, Madărtăvlat, 1994 januăr-februăr:
9-11.
5. Kovats Lajos: Az Ermellek g6lyaâllomănya 1984-ben es annak vâltozăs~ 19681984 kozott, Bihari Muzeum IV-V evk.: 39-61.
Bucureşti,
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6.

Mărkus

januăr-februăr:

Ferenc - Waliczky Zoltân: Mesterseges halastavak.

2-5.
A helyse~evek hiyatalos elneyezesei :

Adorjân - Adrian, corn. Livada
Bogdând - Bogdand
Csanălos - Urziceni
Csedreg - Cidreag, corn. Halrneu
Csornakoz - Ciumeşti, corn. Sanislău
Dobra - Dobra, corn. Supuru de Jos
Dornahida - Domăneşti, corn. Moftin
Erdengeleg - Dindeşti, corn. Andrid
Erendred - Andrid
Halmi - Halrneu
Dabolc - Dabolţ, corn. Halrneu
Iriny - Irina, corn. Andrid
Kălmând - Cămin, corn. Căpleni
Kisbăbony - Băbăşeşti, corn. Halrneu
Kismajreny - Moftinu Mic, corn. Moftin
Kokenyesd - Porumbeşti, corn. Halmeu
Krasznaszentmikl6s - Sânmiclăuş, corn. Moftin
Mezoterern - Tiream
MezOfeny - Foieni
Mikola - Micuta
Nagykăroly - Carei
Sărkoziljlak - Livada
Szărazberek - Bercu, corn. Lazuri
Szentjânosrnajor - Ianculeşti, oraşul Carei
Tilrterebes - Turulung
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Date cu privire la biologia şi rispindirea ciconiiformelor
in judeţul Satu Mare
(Rezumat)
In urma desecarii Mlt'Jştinii Ecedea (1898) şi a canaliztirii Vaii Eriului (1967-68),
precum ·şi a umplerii albiilor partlsite ale Someşului şi Turului, o parte a speciilor
ordinului Ciconiiformes a disparut complet din judeţul Satu Mare ( ca de exp. egretele,
lopatarii ) iar la o alta parte a speciilor efectivul a scazut simţitor. In anii '70 odata cu
întroducerea sistemelor de eleştee cu suprafeţe întinse de ape cum ar fi la Moftinul Mic pe
Crasna, Bercu Nou şi Adrian pe Tur şi constroirea lacului de acumulare Calineşti-Oaş,
dupa caţva ani a aparut o vegetaţie palustra asigurând din nou condiţii ambiante speciilor
picioroange. Astfel azi din 13 specii ai ordinului, 12 sunt prezente în judeţul nostro, din
care 6 specii sunt şi cuiburatoare.
1. Buhaia de balta : cu câţiva reprezentanţi este prezenta în stufarişurile
e/eşteelor.

2. Stârcul oitic : aceasta specie traieşte pe malul apelor statatoare, pe marginea
a canalelor, în albii partlsite, iar daca vegetaţia este cortlspunzatoare atunci va

e/eşteelor,

cuibari.

J Stârcul de noapte : este un oaspete de vara, care apare accidental, mai ales pe
iar în ultimii ani şi în perioada pasajului.
4. Stârcul ~a/ben : este o raritate în zona noastra, cuibarirea acestei specii ne
fiind dovedita.
5. Egeta mare : este un fapt imbucurator, ca în ultimul deceniu creşte efectivul
speciei. Nu cuibareşte, dar din primavara timpurie pâna la apariţia îngheţurilor de toamna
este prezenta pe eleştee.
6. Egreta mjc4 : staţioneaza şi vâneaza împreuna cu celelalte specii de stârci;
cuibarirea nu este dovedita.
7. Stârcul cenusiu : cea mai frecventa specie a familiei Ardeidea, cuibareşte în
colonii în Padurea Urziceni şi în Padurea Porumbeşti. Toamna staţioneaza in stoluri mari
la eleştee. In timpul iemilor blânde unele exemplare ramân la noi.
8. Stârcul rosu : este o specie rara la noi, prefera locurile retrase şi liniştite.
Cuibdritul nu este dovedit cu cuib, dar câţiva exemplare în fiecare vara sunt prezente pe
e/eşteul Adrian, prin urmare este posibil sa şi cuibiireasca.
9 Barza alba : este rllspândita pe întregul teritoriul judeţului. Din anii '70 a
aparut cuibarirea berzelor pe stâlpii electrici. In anul 1986 au fost instalaţi pe stâlpii
electrici 38 suporturi de cuib, iar în anul1998, 200 de buc. de câtre REN EL.
Au fost gtlsite doua berze inelate moarte (august 1996 în hotarul Moftinului Mic şi la 23
august 1998 în hotarul comunei Livada), ambele au fost ir.elate în Gdansk- Polonia. Faţ4
de anii '60, efectivul populaţiei speciei a scazut cu 40-50%.
1O. Barza neawa : mult mai rara decât barza alba, in perioada migraţiei de
toamna apare in stoluri mici. Cuibareşte in Padurea Adrian.
11. Lqpatarul : cu desecarea mlt'Jştinilor a disparut din zona satm4reana, iar cu
înfiinţarea e/eşteelor a apârut din nou, nu cuibareşte, dar din vara târziu pâna în toamn4
este prezent pe apele statatoare mari.
12. Tig4nusul : apare accidental, a fost colectat un exemplar la Urziceni,
4. 01.19 71, care a fost naturaliza! şi se g4seşte în colecţia Muzeului Carei.
Dupa anii 1989-90 odata cu transformarea economiei şi cu scumpirea energiei
electrice, numai o parte a bazinelor sunt umplute cu apa. Acest fapt influenteaza negativ
cuibdrirea şi stagnarea picioroange/ar în judeţul nostro.
e/eştee
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https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

672

L6rând Fazekas

..

.1

Figura 4

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Species of Zoogeographical significance in butterflies of the Eastern and
Southern Carpathians
Szab6 Andrei
The Eastem and Southem Carpathians with their 152 respectively 149 nwnber of
species may be considered to be rich as compared to their territorial ranges and height
above sea level considering that the highest altitude areas with their characteristic subnival
species are not to be found in the Carpathians.
The eastem Carpathians are in some way richer in species, because they have a
greater extension and are more varied geologically, as well.
Though The Southem Carpathians are less varied geologically than The Eastem
ones owing to their connection with the eastem parts of The Balkan Mountains and to their
higher level above the sea the nwnber of species is almost the same as in The astem
Carpathians.
Faunal types

Nwnber of species
Total
E.Carp.
S.Carp.
1.Palearctic-Holarctic policentric spp.
44
44
42
2.Holomediterranean-N-Mediterranean spp.
36
30
32
14
22
3.Pontomediterranean spp.
22
4.Ponto-Caspic, Ponto-Caspic-Turkestanic spp.
9
9
8
5.Bicentric Mediterranean-Mandzhurian spp.
6
6
6
6.Southem Siberian and Mandzhurian spp.
11
10
9
26
26
17
7.Siberian and Siberian -Boreo-montane spp.
8.European-Alpine and Euroasiatic-Alpine spp.
9
8
8
9.Xeromontane spp.
1
1
10.Balcanic-oreal spp.
2
1
2
ll.Arctic-Alpine spp.
1
1
1
12.Extrapalearctic spp.
2
2
2
Total nwnber of species
169
152
149
Taking into consideration that the number of butterfly species show a little
difference from both, Eastem and Southem Carpathians (152-149) the nwnber of
differential species is very significant.
Differential species of butterflies
Eastern carpathians:20 spp.
Pamassius apollo (Linnaeus, 1758)
Colias chrysotheme (Esper, 1781)
Satyriwn ilicis (Esper, 1779)
Satryriwn acaciae (Fabricius 1787)
Lycaena helle (D.& Sch.l775)
Lycaena hippothoe (Linnaeus 1761)
Cupido osiris (Meigen, 1829)
Maculinea teleius (Bergstrăsser, 1779)
Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Aricia ewnedon (Esper, 1780)

Southern Carpathians:17 spp.
Spialia orbifer(Hiibner, 1823)
Pyrgus sidae(Esper, 1782)
Pieris mannii(Mayer, 1851)
Pieris ergane(Geyer, 1828)
Pieris balcana(Lorkovic 1968)
Scolitantides orion(Palla 1771)
Libythea celtis(Laicharting, 1782)
Limenitis reducta(Staudinger, 1901)
Hipparchia syriaca(Staudinger, 1871)
Hipparchiastatilinus(Hufnagel, 1766)
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Polyonunatus thersites(Cantener, 1834)
Argynnis laodice(Pallas, 1771)
Brenthis ino(Rottemburg, 1775)
Boloria aquilonaris(Stichel, 1908)
Boloria titania(Esper, 1793)
Euphyclryas aurinia(Rottemburg, 1775)
Chazara briseis(Linnaeus, 1764)
Erebia pronoe(Esper, 1780)
Coenonympha tullia (Milller, 1764)
Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Brintesia circe(Fabricius, 1775)
Erebiacassioides (Reiner &
Hocht:nwarth, 1793)
Hyponephele lupina(Costa, 1836)
Pyronia tithonus(Linnaeus, 1771)
Coenonympha rhodopensis (Elwes,
1900)
Coenonympha leander(Esper, 1784)
Kirinia roxelana(Cramer, 1777)

The differential species (included European -Alpine and Balcanic -oreal, as well)
may be used to characterize a given area.
If we take in consideration the zoogeographical proper place of the differential
species of The Eastem Carpathians (20 species), it will be especially striking the fact that
half of differential species( 1O spp) represent The Siberian fauna! type (Siberian species).
Pamassius apollo transsylvanicus Schw.
Lycaena helle Den. et Schiff.
Lycaena(Paleochrysophanus) hippothol eurydice L.
Aricia(Eumedonia) eumedon Esp.
Coenonympha tullia tiphon Rott.
Argynnis laodice Pali.
Brenthis ino Rott.
Boloria aquilonaris Stich.
Clossiana titania transsylvanica Tilt.
Euphydryas aurinia Rott.
This tendency seems to be stronger if we include in this group the Ponto-Casoic-SSiberian-Mand.zhurian mecies, as wel1(3 spp.)
Colias chrysotheme Esp.
Maculinea teleius Bgstr.
Lopinga achine Scop, it will be evident thet 65% of differential species are of
Continental connection.
The Zoogeographical significance of The eastem Carpathians is increased by the fact that
moreEuropean-Aipine species and a Balcanic-oreal ones reach here the eastem border of
their spread in Europe.
Erebia sudetica
Erebia pharte
Erebia epiphron
Erebia manto
European- Alpine spp.
Erebia pronoe
Erebia gorge
Pyrgus cacaliae
Erebia melas Balcanic-oreal sp.
Euphydryas aurinia is a politypical, policentric, Eurosiberian type, but that
Euphyclryas aurinia which occurs in The Eastem Carpathians belongs to the Siberian
Euphydryas aurinia aurinia, typical race.
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The difference will be more striking if we examine those species which occur
exclusively in The Southem Carpathians (17 species), we find out the Pontomediterranean
species can be found in significant proportion among them.
Spialia orbifer Hbn.
Pyrgus sidae Esp.
Pieris mannii Mayer.
Pieris balcana Lork.
Pieris ergane Esp.
Hipparchia syriaca rebeli Varga
Coenonympha leander Esp.
Kirimia roxelana Cram.
These are the 8 species which belong to the most important zoogeographical
colouring elements of The Southem Carpathians . If we still add to the above-mentioned
ones ofthe Holomediterranean-N-Mediterranean spread differential species(6 spp.).
Hipparchia statilinus Hufn.
Brintesia circe F.
Hyponephele lupina Costa
Pyronia tithonus L.
Libythea celtis Leich.
Limenitis reducta Stgr., then it will be clear that the most differential species of
The Southem Carpathians (14 species) indicate the mediterranean influence (82,3%).
Erebia cassioides neleus Frey (S.Carp., Eur.-Alp.) unanimously shows close
connection with the E-Balkanian subspecies.
The same connection is underlined by the occurrence of Coenonympha
rhodooensis schmidtii Di6sz in Retezat Mts (etc.) which is the most morthem isolate of a
great extension Balkanian high-mountain speices, and as such is similarly endermic.
Butterfly species with endemic subspecies
Both in the Eastem and Southem Carpathians
Pamassius rnnemosyne hungaricus Rothschild
Erebia epiphron transsylvanica Rebel
Erebia manto trajanus Hormuzaki
Erebia gorge fridericikoenigi Varga
Erebia pharte carpatina Popescu-Gorj et Szab6
Boloria pales carpathomeridionalis Crosson et Popescu-Gorj
In the Eastem Carpathians
Pamassius apollo transsylvanicus Schweitzer
Lycaena tityrus argentifex Bălint
Maculinea alcon tolistus Fruhstorfer (=limitanea Bălint)
Polymmatus dorlyas magnus Czekelius
Erebia aethiops jigodini Popescu-Gorj••
Erebia medusa slovakiana Warren•
Erebia melas carpathicola Popescu-Gorj et Alexinschi
Erebia pandrose roberti Peschke
• Taxonomical relegation is questionable, critica( revision is necessary!
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Neptis rivularis ludmilla Nordmann
Neptis rivularis latefasciata Hattweiler
Clossiana titania transsylvanica Tiltscher
In the Southem Carpathians
Pamassius mnemosyne dioszeghi Bruk&Eisner
Erebia ligea carthusianorurn f.herculanea Warren*
·
Erebia aethiops fogarasica Warren*
Erebia melas melas Herbst
Erebia pandrose cibiniaca Warren
Coenonympha rhodopensis schmidtii Di6szeghy

Fluturi de zi cu însemnătate zoogeografică din
Răsăriteni şi Carpaţii Meridionari

Carpaţii

(Rezumat)
Cercetaţi

$i studiaţi fluturii de zi din Carpaţii Rtistiriteni şi Meridionali, s-a ajuns

la concluzia că sunt în total 169 de specii. Astfel în Carpaţii Rtistiriteni sunt 152 iar în
Carpaţii Meridionali sunt 149 de specii.
O bună parte din speciile de fluturi de zi sunt celePalearctice-Holarcticepolicentrice care sunt rtlspândiţi larg dar nu au o însemntltate zoograficti deosebită.
Dintre cele 12 tipuri de faună în Carpaţii Rttstiriteni şi Meridionali sunt
caracteristice speciile diferentiale care se pot folosi pentru caracterizarea zoogeografică
al unui terotoriu dat. In total sunt 3 7 specii diferenţiale; în Carpaţii Rttstiriteni 20 iar în
Carpaţii Meridionali 17 specii. Dintre cele 20 de specii diferenţiale din Carpaţii
Răsăriteni, 10 specii adicăjumătatetea speciilor aparţin tipului de faună Siberian. Dacă la
aceste specii mai adăugăm 3 specii Pnto-Caspice- Manciuriene. va fi evident că 65 % ale
speciilor diferenţiale sunt de legătură continentală.
lnsemnătatea zoogeograjică a Carpaţilor Rtistiriteni creşte prin faptul că la 7
specii Europene-Alpine si o specie Balcanică-Oreală limita de răspândire estică a
acestora În Europa sunt inclusiv Carpaţii Răsăriteni. Unele specii Siberiene(ca În Siberia)
s-au răspândit în Carpaţii Răsăriteni pe teritorii umede răcoroase, pe mlaştini oligotrofe
(tinoave) şi eutrofe(Coridoare de rdspândire, vezi hărţile). Examinând cele 1 7 specii
diferenţiale ale Carpaţilor Meridionali putem vedea că la cele 12 tipuri de rdspândire
geografică domină speciile Pontomediteraneene.
Sunt 8 specii Pomtomediteraneene care se gttsesc în partea Sud-Vestică ale
Carpaţilor Meridionali.
Dacti la aceste 8 specii mai adăugăm alte 6 specii diferenţiale dintre speciile
Holomediteraneene -N-Mediteraneene, putem vedeaclar cd din cele 17 specii diferenţiale
ale Carpaţilor Meridionali, 14 specii indicd influententd mediteraneand(82,3%). O
influenţă Mediteraneand(Balcanicd) o au şi cele 2 specii care urmeazti şi anume; Erebia
cassioides neleus Frey(Carp.Merid., Specie alpinti europeana) care aratd unanim o
legătură strânsă cu subspecii Est-Balcanice.
Coenonympha rhodopensis schmidtii Di6sz (Carp.Merid., specie Balcanică-Oreală) este un
izolat cel mai nordic a unei specii de mare răspândire în Munţii înalţi din Balcani şi ca
atare este tot endemicti. Sunt şi alte subspecii endemice(Carpatice) atât În Carpaţii
Orientali cât si în Carpaţii Meridionali sau pot fi localizaţi numai în Carpaţii Orientali sau
cei Meridionali, prezentând o Însemnătate geografică deosebită.
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Koltesbiologiai megfigyelesek a Mezo-Mehesi gemtelepen
Babos Krisztina
Simdor D. Attila
A bakcso europai elterjedese
A bakcs6k letszârna csokkenOfelben van Europa jelentos reszen, rnivel jelenlete
nagyban fiigg a termeszetes es feltermeszetes rnocsarakt6l. A lecsapolt terilletekrol reszben
âtkoltoztek a rizsf6ldekre. Sok orszâgb6l eltllntek a XIX. szâzad vegen es a XX. szâzad
elejen a nyugati szeleken.Egyes helyekre az 1940-es evek 6ta visszatelepiiltek.
Jelenleg Eur6pâban 50000-70000 pârt tartanak nyilvân. Nern egyenletesen
oszlanak el, leginkâbb del-nyugaton, kozepen, del-keleten, keleten fordulnak elo. Nagy
szârnban elnek Oroszorszâgban es Olaszorszâgban, ezek az Eur6pai âllornânynak kb. a felet
teszik ki.
1970-1990 kozott 48%-os csokkenest figyeltek rneg az Eur6pai âllornânyokat
illetoleg, ez a csokkenes foleg az Oroszorszâgi, Rornâniai, Spanyolorszâgi, Moldâviai,
Gorogorszâgi es Torokorszâgi populâci6kat erintette. Pontos adatok csak nehâny keleti
teriiletrol vannak. Jelentos csokkenes rnent veghe Duna-deltâjâban: kb. 40-50%-os 19741989 kozt; 1986-ban rnidossze 3100 pârt szârnlâltak.
A Spanyolorszâgi populâci6 nagyon seriilekeny, jelentos csokkenesen esett ât az
ut6bbi l O evben. Ezzel szernben Olaszorszâgban egy âltalânos novekedes voit eszlelheto
1970-1990 kozt, jelentos ingadozâst rnutatva: 17000 pâr 1981-ben, 14000 pâr 1986-ban,
22000 pâr 1990-ben, 18000 pâr 1991-ben, 17000 pâr 1992-ben, 18000 pâr 1993-ban.(Lâsd
az l. terkepet)

ORSZĂG

K0LT6 PĂROK SZĂMA

:Ev

Albania

50-200

64

Ausztria

12-16

89-90

Beloruszia

(0-5)

90

Belgium

2-3

-

Bulgări a

500-5000

-

Csehorszâg

300-370

-

Franciaorszâg

4143

89

Gorogorszâg

500-600

86

Hollandia

0-3

89-91

Lengyelorszâg

50-60

-

Magyarorszâg

4000-4800

-

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
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Moldavia

3500-5000

85

Nemetorszăg

20-30

-

Olaszorszăg

19000-21 000

91

Oroszorszag

9000-11000

-

Portugalia

200-300

91

România

3000-7000

-

Szerbia

690-1000

91

Szlovăkia

100-300

-

Szlovenia

(5-10)

-

Spanyolorszăg

1480-2210

89-90

Torokorszăg

1000-3000

-

Ukrajna

3645-5000

86

OSSZESEN

51000-71000

MUNKAM6DSZEREK
Feszkelotelep
a. feszkek: - altalaban a koltes megkezdese elott kerestiik meg a feszkeket, egyes, kesobb
elkesziilt (uj) feszkeket a koltesi idoszak alatt is.
• a feszkeket egyenileg megjeloltiik, szămozott alwninium lapokkal
• a felvett adatok:- a fa atmer6je 1 m magasban illetve a feszkek magassagaban
• a feszkek magassaga a foldt61
• a feszek tăvolsaga a torzst61
• a feszek szelessege
• a feszekcsesze meretei
• Iemertiik 3 feszek anyagat (agak), meghatărozva a fafajt, hosszat illetve tomeget.
b. tojăsok: -a tojăsokat a mintafeszkekben egyenileg megjeloltiik, lehetoleg a lerakăsi
sorrendben.
• felvett adatok: hossz illetve szelesseg(mm) O, 1 mm pontossaggal, illetve a tomeg O, 1
g pontossaggal. Kiszămitottuk a tojasok atlagterfogatăt Harris(l964) formulajâval:
V= 0,476 x10-3
X h.
• a ki nem kelt tojăsok egy reszenel ellenoriztiik a formulat.

sr

c. fiokăk: - a fi6kăk sulyat mertiik a leheto legtobb alkalommal, a kelestol a 22. napig,
amikor altalabban elhegyjăk a feszket
• mertiik a fi6kăk csorhosszat (szaruhârtyaig) illetve csiidjet (a terdhajlatt61 a
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csukl6hajlatig) O, 1 mm pontossăggal, valamint az els6rendii evez6k (illetve a
tolltokok) hosszăt 1 mm pontossăgga1
a fi6kăkat a 16. nap utăn egyeni aluminium jel016gyfuiivellăttuk el, egy resziiket a
patăgiumra (a szămycsontok kozotti b6rred6) rogzitett miianyag (PVC) szines
szămylappal is megjeloltiik, egyeni kombinăci6val (2 feher je1 voros alapon)
• a fi6kăkat megvizsgă1tuk az estleges.kiils6 parazităkat keresve, ezeket
osszegyujtes utăn 70%-os alkoholban tăroltuk hatărozăsig

d. taphilek: - a fiata1 madarak zavarăsra gyakran visszaoklendezik a meg nem emesztett
tăplă1ekot a begyb61, ezt gyiijtottiik be es tăro1tuk 4%-os forrnalinban, egyedileg minden
mintăt

•
•

ha a terepen meghatărozhat6 voit az anyag, akkor megmertiik a hosszăt es a feszekbe
visszahe1yeztiik a tăp1ă1ek-maradvănyt
az e1hunyt fiatal madaraknak megvizsgă1tuk a begytartalmăt es ezt begyiijtve
forrna1inban tăroltuk fe1dolgozasig
• a begyiijtott mintăkat fajig meghatăroztuk (ahol1ehetett) es hosszukat lemertiik,
ezt az adatot hasznă1tuk a sulycsoportok kiszămităsănă1
• ăpri1isban, măjusban, j6niusban es juliusban 1-1 alka1ommal pr6băt vettiink a
gemek 3 f6 tăplă1koz6helyen: siirii novenyzeru (U.Sz6) sekely t6ban, novenyzet
nelkiili seke1y t6mederben es osszekot6csatomăkban. Az itt fogott halak
hosszitomeg adatait hasznăltuk fel a tăplălektomeg kiszămităsăhoz
• ugyanekkor bekaszămlă1ăst vegeztiink 2 alka1ommal naponta: hajnalban (6:00),
illetve a1konyatkor (21 :00) ugyanezeken a reszeken. A szăm1ă1ăst 1assu lepesben
ha1adva vegeztiik, a partr61 a vizbe ugr6 bekăk szăma/megtett ut

e. fe1nott madarak: -a feln6tt madarakat a feszken altat6val ătitatott tăplălek
felajănlăsăval pr6băltuk megfogni: a kishalba illetve bekăba fecskendezett Il mg akl6ral6z (alphachloraloze-Merck katal6gus) kb. 40'-lh alatt elkăbitja a madarakat
• a felvett adatok:szămyhossz index 1, II, III ev, cs6r, csiid, farokhossz,
mellizomnagysăg, kotl6folt, tomeg, parazi-tavizsgălat, begyiijtes, ugyanugy mint a
fi6kăknăl

•

a madarakat aluminium- illetve szines gyiiriivel (+szămylap) egyedilegjeloltiik

TEREPEN TORTENT ADAT -FEL vETELEZES ES FELDOLGOZĂSUK
1996 elotti adatok a koloniarol

A tanulmănyozott gemtelep Maros megyeben, Mez6-Mehes falut6l 4 km-re
egy domb deli oldalăn, egy 15-20 eves feny6- es akăcerd6ben.(Lăsd a 2. terkepet)

talălhat6,

A kol6niăt el6szor Szombath Zoltăn fedezte foi 1986-ban egy arboretumban, mely
nyugatra fekszik. Rovid ido utăn eltiintek onnan. 1989-ben ujra megtalălta
6ket Dan Munteanu a fent emlitett erd6ben.
Mez6-Zăht61

A telepen kolt a bakcs6 (Nycticorax nycticorax) es a sziirkegem (Ardea cinerea) es
1994-tol a kis k6csag (Egretta garzetta). Ezenkivii1 jelentos szămban kolt a tersegben a
voros vercse (Falco tinnunculus). A kol6niăt az ut6bbi 5 evben ismetelt ellen6rzesek sorăn
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tanulmănyoztak, foleg a koltesi peri6dusban. Figyelemmel kiseretek a feszkek
elhelyezkedeset, a koztiik levo tăvolsăgot, valamint az intra- es interspecifikus kompetici6t.

1995-ben a bakcs6-părok szămănak jelentos novekedese - kb. 200 părr61 tobb,
mint 300 părra - voit eszlelheto, valamint a kis k6csag-părok szămănak emelkedese 5 părr61
10-12 părra. A feszkelo sziirke gemek szăma viszont lecsokkent kb. 40 părr61 25 părra.
Ennek oka rendszeres zaklatăsuk voit, mivel ugy tartjăk, hogy kărosak a halgazdasăgra
nezve. A feszkeket rendszeresen tonkretettek a koltesi peri6dusban, va16sziniileg a Zăh-i
halgazdasăg emberei. Mărciust61 juniusig tobb alkalommal talăltak levăgott vagy letOrt
ăgakat, melyen feszkek voltak es feszekbol kidobott tojăsokat. Osszesen 15 feszket tettek
tonkre.
A voros vercse-feszkek kb. 60%-ăt a komyekbeli gyerekek tettek oonkre,
a vercseket, hogy a telep szelso reszeirol a telep besejebe hilz6djanak.

ezăltal

răkenyszeritve

Azl995-os koltesi peri6dusban 246 bakcs6-, 21 sziirkegem, 8 kis k6csag- es 21
voros vercse-feszket ellenoriztek. Săndor D Attila es tărsai meggyUniztek 358 bakcs6-, 18
sziirke gem-, 17 kis k6csag es 14 voros vercse fi6kăt.
Ujdonsăgnak szămit a telep periferiăjăn megjelent karvaly (Accipiter nisus), mint
feszkelo faj, ugyanis a karvalyfeszek a hozză legkozelebb eso gemfeszekt61 mindossze 6 mre voit. A feszket, valamint a măjus 5.-en benne talălt 5 tojăst lemertek.

A telepen eszlelt kolto părok 1995-ben
A faj neve

Părok szăma

BakcsO(Nycticorax nycticorax)

300

Sziirke gem (Ardea

25

Felmeres tipusa
Becsles

cinerea)
Kis k6csag(Egretta

11

garzetta)
VC~ros

vercse(Falco tinnunculus)

25
4

Erdei fiilesbagoly

Szămlălâs

(Asio otus)

2

Fiiles kuvik
(Otus scops)

1

Karvaly
(Accipiter nisus)

'96-os adatok a kol6niar61
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1996-ban a bakcs6k koltesi peri6dusa kesăbb kezdădott es egyonterubb voit (nem hU.Z6dott
el, p6tkoltes nagyon keves voit) a megszokottnâl. Ennek egyik oka az voit, hogy egymâs
utăn ket kolt6teriiletet foglaltak el es epitettek ki maguknak, vegiil mindkettăt elhagytik es
egy harmadik teriileten folyt le a koltes es a fi6kâ.k f6lnevelese. Az itt f6lvett adatokat az
alâbi tâblâzatba foglaltam ossze:

Az 1. koltliteriileten
A faj nev1 Feszkek

Dăturn

szăma

megyizsgălt

feszkek adatai

Elfoglalt feszkek

Tojăsos

szăma

feszkek

Fi6ill
szăma

szăma
măjus

4

Bakcs6

33

8

1

3t

Voros vercse

2

2

1

1t

Szarka

6

6

5

2x6;2x4; 1x 1
t·,

Szajk6

1

1

1

5t

1

1

-

27

7

-

4f

Voros vercse

1

1

1

4t

Szarka

3

3

2

lx4;1x5t;

Szajk6

1

1

1

5t

Dolmănyos

măjus

12

v.

Bakcs6

t=tojâs
f=fi6ka
Julius

6.-ăn

mar egyăltalăn nem talăltunk gemeket ezen a teriileten.

Măsodik telepiiket szinten măjus 4.-en fedeztiik foi. Ez az erd6 kozponti reszen teriilt el, kb.
60-70 m-re az el6bbit61. Az itteni adatokat szinten tâblâzatba foglaltam:

.

2 koltliteriileten meevizsdlt feszkek adatai
Dăturn

A faj neve

Feszkek

Foglalt

Tojăsos

Tojăsok

szăma

feszkek

feszkek

sz3ma

szăma

Măjus4

Bakcs6

23

12

es fi6kak

szăma

1
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Sziirke gem

8

6

2

2xl;

Kis k6csag

2

2

-

-

Voros vercse

3

3

3

lx2;1x4;1x5

Szarka

1

1

1

6

2

1

-

-

Bakcs6

12

4

-

-

Sziirke gem

2

2

-

-

Voros vercse

1

1

1

4

Szarka

1

1

-

-

Bakcs6

52

28

23

5x1;6x2;

Dolmănyos

Măjus

Măjus

12

26

v.

9x3;3x4;

Jimius 6

Bakcs6

Il

6

5

lx1;4x3;

Ezt a teriiletet j6nius 6.-ăn ellenoriztiik utoljăra, mive1 ekkor fedeztiik foi a
harmadik (az el6biekne1 sokka1 nagyobb) kolt6te1epiiket.
pedig

E ket terii1eten ta1ălt tojăsokat 1emertiik (hossz:Usăg,sze1esseg, tomeg), adataikat
a tovăbiakban.

felhasznă1om

Harmadik ko1t6terii1etiik a domb a1jăban, az erdo a1s6 sze1et61 8-1 O m-re fekiidt.
Ezt a terii1etet 16-szor ellenoriztiik 1996 novembereig.
Feszkek
A gemte1ep egy, megkozelit61eg 2400 m2-es terii1eten fekiidt es 137 feszk.et
szăm1ă1t. A feszkek egymăst61 va16 tăvo1săga nem voit ălland6. Egyes reszeken sUnibben,
măsho1 ritkăban ălltak. A minimălis tăvolsăg koztiik 1,5-2 m volt, neha egyazon făra 2-3
feszk.et is epitettek.(Lâsd a 3. terkepet)
A feszk.es făk nagy reszenek (121 db.) vastagsăgăt lemertiik lm magassăgban: a
legkisebb adat 23,4 cm voit, a legnagyobb pedig 63,7 cm. A fa-vastagsăgok ătlaga: 43,2
cm.
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A făkon a feszkek âtiagos magassâga 5,5 m voit. A iegaiacsonyabban iev6 4, i men, a iegmagasabban iev6 7 m-en voit.
A feszkek âtmer6jet is vizsgâituk, 36 feszek adatai
37,i6 cm. A iegkisebb ertek 25 cm, a iegnagyobb 55 cm.

aiapjăn

a feszek-âtmer6k âtlaga

Feszekanyag
A feszkek osszeteteiet ugy vizsgâituk, hogy hârom, veietienszeruen kivâiasztott
feszket ievettiink es az 6ket alkot6 âgakat megszâmoituk, majd egyenkent iemertiik
hosszokat es suiyukat, vaiamint fajig meghatâroztuk 6ket.
Az eis6 feszek i50, a mâsodik i88, a harmadik 180 db. âgb6i âllt (âtlaguk: 173
db.), ezenkiviii mindenik feszekben voit 70-80 db, 15 cm-nei rovidebb tormeiek illetve
feny6tiik.
A feszkeket aikot6 âgak 34,2%-a feny6 voit, 65,8%-a pedig iombhullat6. A
iombhullat6k koziiiieginkâbb a vadsz6i6t (33%), az akâcot (32%) es a vegyesgyllnis somot
(i3,5%) hasznâităk epit6anyagkent; ezenkiviii meg vadaimât, kokenyt, fagyait, bodzât,
k6rist es kiiionboz6 iâgyszaruakat.
A feszekâgak suiyadatai 0,5-23 g kozott vâ1takoztak, zomiikben 0,5-2,5 g suiyilak
voitak.
Hosszilsâguk 5-i 05 cm kozott vâitakozott, zomiik 15-35 cm voit.
Tojâsok
A tojâsok ierakâsât tomegesen mâjus mâsodik feieben kezdtek, 26-ăn feszkenkent
2-3 tojâst taiâitunk. Junius eis6 feieben fejeztek be a tojâsrakâst, feszkenkent âtlag 4 tojâson
kotlottak. A tenyiegesen ierakott tojâsok szâmât nehez iett volna folbecsiilni, mivel a
dolmânyos varjak rendszeresen kiraboităk a feszkeket. A koltes j\mius vegeig tartott.
78 tojâst vizsgâltunk meg. Lemertiik a tojâsok hosszât, szelesseget es sulyât,
tovâbbâ kiszâmitottam ezen parameterek esteben a sz6râst es a variabilitâsi koefficienst.
Egy tulajdonsâg sz6nisa (a vârhat6 kozepertekt61 val6 elterese) a standard elteres (s)
ertekevel fejezhet6 ki. A standard elterest az alâbbi kepletb6l szâmitjuk ki:

ahol: i = osztâlyintervallwn
a = a tulajdonsăg legval6szinubb ătlagt61 val6 elterese
f = az egyedek gyakorisăga
n = a tanulmănyozott egyedek szăma
b =a media korrekci6ja (helyesbitese)
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I,fa
b=n

A variabilitâsi koefficiens © kiszamitâsa:
(j.

c=

ahoJ

X =

100
X

az illet6 tuJajdonsag mert ertekeinek szâmtani kozeparănyosa
A variabilitâsi koefficiens ertelmezese: minei kisebb a c% erteke, annâl kisebb a
tulajdonsag variabilităsa . Egyezmenyesen:

tanulmănyozott

•
•
•

1O alatti c% eseten a tulajdonsag kevesse variâbilis
10 es 20 c% kozepes variabilitâsra utai
20 feletti c% arr61 tamiskodik, hogy a tanulmănyozott tu1ajdonsag nagyfokU
variabilitâst mutat, vagyis instabil.

A tojăsok hosszertekeinek atlaga 48,468 mm. A legkisebb ertek 41 ,3 mm, a
legnagyobb 55,6 mm.
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A hosszertekek sz6răsa :

a=+ _6,6415mm

A

variabilităsi

variabilităst

koefficiens: c = 13,33%. Ennek ertelmeben a
mutatnak.

A tojăsok szelesseg-ertekeinek
43,3 mm.

ătlaga

tojăsok

hosszertekei kozepes

35,432 mm. A legkisebb ertek 30,4, a legnagyobb

A szelesseg-ertekek sz6răsa:
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a=+ _1,9939 mm

A variabilitasi koefficiens: c = 5,627%. Ennek ertelmeben e tulajdonsag kevesse variabilis.

A tojasok sulyănak atlaga 30,529 g. A legkisebb ertek 23 g, a legnagyobb 40,2 g.

A suly-ertekek sz6rasa:

a=+ _3,4474 mm
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A variabilitisi koefficiens: c = Il ,2923 %. Ebbolkovetkezik, hogy a
kozepes variabilitist mutatnak.

tojăsok

691

suly-ertekei

lsmerve a tojâsok hossz- illetve szelesseg-ertekeinek âtlagât, Harris(l964) keplete alapjân
kiszâmithat6 âtlagos fu1artalmuk (terfogatuk).
V= 0,476 x 10-3 x szz x h
ahol: V= terfogat (ml)
sz = szelesseg (mm)
h = hossrusâg (mm)

Esetiinkben:

V= 0,476

X

10-3 X 35,432l X 48,468 = 28,96

V= 28,96 ml
A tojăsokkal kapcsolatban meg erdemes megemliteni azt, hogy mennyisegi parametereik
egyazon feszken beltil egymăshoz igen kozel ălltak, mig a kiilonboz6 feszkek kozott
esetenkent igen nagy elterest mutattak. Ennek magyarâzata az, hogy a tojăsok merete es
sulya nem a lerakâs sorrendjetol fiigg( ellentetben a fi6kâk mereteivel, ahol a kikelesi
sorrend donto jelentosegti), hanem az oket lerak6 madăr (es esetleg a him) testnagysâgât6l,
tâplâltsâgăt6l es fiziol6giai ăllapotăt6l.
Fi6kăk

A fi6kâk junius vegen kezdtek kikelni. Feszekben val6 tart6zkodâsuk ideje alatt lemertiik
tomegiiket, szămy-hosszukat illetve farok-hosszukat es a gyfuUzhetoeket meggyim.iztiik
(272 db.-ot). A feszek elhagyăsa utân kb. hetente bejârtuk a koltotertiletet es osszeszedtiik
az elhullott peldânyokat, majd lemertiik csiidjiik es csoriik hosszât. Tovăbbă ellenoriztiik a
komyezo tavakat, megfigyelve szetterjedesiiket.
Fi6ka-sulyokat hârom alkalommal mertiik, megkozelitoleg egy-egy het kiilOnbseggel:
junius 25.-en, julius 1.-en es julius 8.-ân. A junius 25.-en lemert fi6kâk sulya 15-90 g kozott
vâltakozott, nagyresziik 25-65 g suly(J voit.
A julius 1.-en lemert fi6kâk sulya 20-260 g kozott voit, nagyresziik sulya 20-130 g kozott
vâltakozott.
A julius
voit.

8.-ăn

lemert fi6ka-sulyok 50-630 g kozott vâltakoztak, zomiik 150-450 g suly(J

A Mehesen gyfuUzott madarak koztil ket fiatal peldâny visszafogâsâr61 van adatom. Az
egyik Mâltin, Dingli Gozo szigeten (gyGrzve 1995-ben), a măsik Csădban (gyGruzve 1996ban) keriilt visszafogâsra.
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Tâplâh!kuk
Tâplâlekvizsgâlatokat a fi6kâk feloklendezett gyomortartalrna alapjân vegeztiink. A kihânyt
zsâkmânyâllatokat meghatâroztuk fajig (amennyiben lehetseges vo1t), tovăbbă lemertiik
hosszukat.
23 gyomortartalmat vizsgâltunk meg. A legnagyobb gyakorisâgban a Rana ridibunda (tavi
beka) voit - a hănyadekok 30,5%-âban; ezt kovette a Carrasius auratus (kârâsz) 26%-kal.
Darabszâm alapjân kârâsz voit a legtobb.
Ezenkiviil szerepeltek: Cyprinus carpio (ponty), Bufo bufo (zold varangy), Pseudoraspbora
parva, Rhodeus seiceus (szivârvânyos okle), Alburnus alburnus (szelhajt6 kiisz), Pelecus
cultratus (garda), Scardinius erytrophtalmus {pirosszemii ke1e), Rutilus ruti1us
(vorosszârnyil koncer), Chondostroma nasus (paduc), kii10nboz6 rovarlărvăk es meg egy
halfaj, amit nem sikerii1t meghatăroznunk.
A 1emert zsâkmănyâllatok (105 db.) - foleg halak - âtlagos hoss:zUsâga 49,35 cm. A
leghosszabb egy 175 cm-es paduc volt.(Lâsd a grafikont a dolgozat vegen).Ezenkiviil voit
meg 11 db. igen kismeretii ebihal es rovarlârva.
Mortalitâs
(M) az elpusztultak szămât jelenti az azonos stadiurnba belepok
kifejezve. Ez esetben az elhullot gytiriis peldănyok szămăt (44) arănyitom a
meggyiinizottekehez (272).

A

mortalităsi răta

szăzalekăban

44

X

M=

100
=

16,176

272

M = 16,176%
A teriilet ellenorzese 1996-ban okt6ber vegeig tartott. Augusztus vegeig 4 7 db. fiatal es 15
db. oreg bakcs6t sikeriilt szemmel kovetniink a kornyezo tavakon.
Az oszi elko1tozes szeptember 10-15.-e kozott tortent meg.
Elvetve meg okt6ber mâsodik feleben is lâttunk nehăny peldănyt (10-15 db.) a tersegben.
1997-ben ăprilis 23.-ăn esz1e1tiik megerkezesiiket, viszont rovid ido e1teltevel elhagytak a
teriiletet, val6szimileg a kornyekbeli gyerekek zaklatăsa miatt. Măjus 15.-en mindossze egy
feszkelo pârt figyeltiink meg az erdoben. A feszek 4 fi6kât szâmlălt.
Kesobb megta1âltu.k a telepet egy, az elobbi kolt6helyt61 kb. 800 m
cserjesben, ahol az6ta is koltenek.

tavolsăgra

levo

akăc

KOVETKEZTETESEK

•

Az 1996-os ev e1egge kedvezotlen voit a bakcs6k koltese es fi6kanevelese
szempontjăb6l. A kesoig tart6 hideg es a tobbszori koltozdodes miatt a tojâsrakăst
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kb. 3 hettel kes6bb kezdtek a megszokottnăl. Azok a părok, melyeknek feszekalja
tonkrement, nem pr6bălkoztak ujabb feszekalj kikoltesevel. Sikeres koltes
mindossze 99 feszekben voit. Ătlagosan 4 tojăst raktak le, me1yb61 3 kelt ki es erte
el a kirepiilest.
Tojăs-vizsgălataink kimutattăk, hogy a folvett tojăsmeretek koziil a szelesseg kis, a
hossrusăg illetve a suly kozepes variabilităst mutat.
A meggyuruzott 272 fi6ka koziil 44 pusztult el, tehăt mortalităsuk 16,176 %-os voit.
1997 tavaszăn tomegesen elhagytăk a terseget, a1ătămasztva azt, hogy rosszul rurik
az emberi zavarăst, ugyanis a komyekbeli gyerekek, az orvvadăszok va1amint a
ha1gazdasăg emberei rendszeresen zaklattăk 6ket, Ie·.~rve a feszkeket es szettorve
tojăsaikat, mive1 ugy tartjăk, hogy a gemek kărosak a halgazdasăgra.
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Cercetări

asupra cuibăritului in colonia de stirci de la Miheşu de ampie
(Extras)

De-a lungul Câmpiei Transilvaniei există un şir de lacuri care actualmente funcţionează ca
heleştee. Aceste heleştee şi iazuri s-au constituit prin îndiguirea Pârâului Câmpiei.
Primele date asupra unor iazuri folosite cu scop piscicol se datează din sec. al XV-lea, iar
ultimele amenajări s-au făcut în anii şaptezeci ai secolului nostru.
Aceste lacuri au fost colonizate şi de păsări de apă. După recensămintele din ultimii ani, sau găsit 41 de specii cuibăritoare, care se ataşează de mediul acvatic, iar numărul
speciilor de pasaj este de 107.
Cuibăritul stârcilor în zonă a fost confinnat de Zoltan Szombath, în anul 1986, într-un
arboret de lîngă Zau de Cîmpie. După cîţiva ani co/onia de stîrci s-a mutat într-o plantaţie
de pini de lîngă satul Miheşu de Cîmpie. Aici în 1990 s-au făcut recensări ale efectivelor
cuibăitoare. Recent, cuibăresc 3 specii: stîrcul de noapte (Nycticorax nycticorax), stîrcul
cenuşiu (Ardea cinerea) şi egreta mică (Egretta garzetta). Este demn de semnalat şi specia
vînturelul roşu care cuibăreşte în aceiaşi plantaţie într-un număr de cea. 25 perechi. Din
anul1992 s-au efectuat şi inelări de pui nezburatori în incinta coloniei.

In anul 1995 s-a iniţiat un program de cercetare a biologiei speciilor de Ardeidae, în
special al stîrcului de noapte. In primul an s-a urmărit: locul unde au fost amplasate
cuiburile, distanţa dintre ele, ataşamentul de locul cuibului. In 1996 am pus accent pe
cercetarea pontei, a ecloziunii, creşterea puilor şi spectrul trofic al stîrcilor.
In sezonul de cuibărit 1995 a fost controlat un număr de 246 de cuiburi de stire de noapte,
21 de stire cenuşiu, 8 de egretă mică şi 21 de vînture! roşu. Anul 1996 -fiind un an foarte
neprielnic cuibăritului la stîrci - s-a constatat o descreştere numercă a efectivelor
cuibăitoare.

Stîrcii de noapte au început sezonul de cuibărit 1996 cu o întîrziere de 3 săptămîni. Din
această cauză acele perechi care au abandonat prima pontă nu au mai încercat să-şi
refacă o pontă nouă.
Numărul perechilor care au reuşit să-şi succeadă
depus 4 ouă din care 3 pui au reuşit să zboare.

cuibăritul

este de 99. Majoritatea lor au

S-a constatat o reducere accentuată a efectivului la stîrcul cenuşiu de la cea. 40 perechi
(1994) la 5 perechi (1996). Cauza acestei diminuări este combaterea regulată a speciei, ea
fiind considerată dăunătoare pentru piscicultură. In anul I996 numai o pereche şi-a
finalizat cu succes sezonul de cuibărit.
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- din cauza

Observations in the breeding colony ofthe Night Heron near the
Miheşu de Câmpie village
(Summary)
Wide lakes, originated from the swelling of the Câmpie Brook, exist for centuries a/ong the
Transylvanian Plane. The first records of their being used as jish ponds date back to the
15'h century and they were repairedfor the fast time in the 1970's.
During this long period the fish ponds provided with jish both people and the birds which
gradually occupied this empty niche. According to the fast years' censuses, the area is
populated by 41 sedentary and 107 migratory species linked to the aquatic enviroment. To
these species belong the family of Herons, whose breeding in the area (in a forest near Zau
de Cîmpie village) was confirmed by Mr. Zoltim Szombath in 1986.
Severa/ years /ater this co/ony moved to a pine-plantation situated near a /ake, not far from
Miheşu de Cîmpie village. The first census of the species breeding in this forest was carried
out in 1990. Since 1992 the ringing of the jlightless young within this colony has yearly
taken place. Currently, the Miheşu de Cîmpie breedingcolony is formed by the following
species: Night Heron, Grey Heron,Little Egret,Kestrel (25 pairs).
A research programme of their biology was initiated i:î 1995, stress being laid on
examining the place of the nests, the distance between them and the attachment of the birds
to the nests.
Next year (1996) our attention was directed towards the study ofthe broods, the hatchingperiod, the rearing ofthe young and thefood spectrum ofthe Herons.
In 1995 were controlled 246 Night Heron, 21 Grey Heron and 8 Litt/e Egret nests. 1996
turned out to be a very unsuitable year for the reproduction of the Herons, this fact being
rejlected in the number of the actually breeding pairs. The Night Herons started the 1996
breeding period with a delay of three weeks (compared to the previous years). Therefore,
those pairs which abandoned their first brood, didn 't have time to lay a new one. 99 Night
Heron pairs had jlying young, most of them had /aid four eggs resulted in three young
birds. The decrease in the number of the breeding Grey Heron pairs was much more
draftic: versus the forty pairs nesting in 1994 at Miheşu de Cîmpie, only fi ve pairs tried to
rear youngs there in 1996. By our opinion the cause of this frightening change is the
systematic destruction of the species considered to be dangerous to the stabi/ity of the
fishstock.
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RESTAURAREA, CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

ŞI INVESTIGAREA

Din tainele materiei picturale a icoanelor pe sticlă
Dorin Cioran
Nara/ia Deac

O

problemă

meşteşugarii ţărani,

mai puţin cercetată şi cunoscută este aceea a materialelor folosite de
pentru realizarea icoanelor pictate pe dosul sticlei: culori, lianţi,

suportul de sticlă.
Această cunoaştere este şi o datorie a noastră pentru reînregistrarea tabloului
tehnicii operelor de artă ale trecutului, este grija ca aceste creaţii izvorâte din sufletul
poporului să rămână în fondul de valori universale.
Aşa cum se ştie, pictura ţărănească prezintă diferenţe specifice de meşteşug şi stil
între centrele producătoare. Diferenţele provin însă şi de la materialele constitutive,
începând cu sticla, care îndeplineşte atât rolul de suport, cât şi de strat protector al picturii şi
continuând cu materialele pentru trasarea contururilor (urzeala), a desenelor interioare, de
detaliu, a accentelor cromatice (umbrăritul), şi culoarea cu care se completau suprafeţele
delimitate de desen (umplerea) [1], [2].
Cunoaşterea pigmenţilor folosiţi, a dozajului acestora, a lianţilor, este necesară pe
de o parte pentru determinarea caracteristicilor centrele de pictură şi a meşterilor iconari,
contribuind la individualizarea acestora ([3], [4], [5], [6]), alături de celelalte elemente, iar
pe de altă parte în restaurare, pentru folosirea unor materiale compatibile, acestea
determinând acelaşi efect în timp, restauratorul cunoscând tehnicile şi materialele folosite şi
confruntându-se cu procedeele folosite de creatorul popular.
În ceea ce priveşte suportul de sticlă, cunoaşterea exactă a caracteristicilor acestuia
(formă, aspect şi compoziţie) conferă noi date, ce pot lămuri aspecte necunoscute încă
despre glăjăriile care au funcţionat la noi şi despre producţia lor [7].
Pornind de, la aceste considerente, au fost iniţiate cercetările materiilor colorante
pentru un număr de nr. 55 de icoane pe sticlă, din centre artistice cunoscute: nordul
Transilvaniei, Scheii Braşovului, Făgăraş, Mărginimea Sibiului şi Valea Sebeşului.
Analiza pigmenţilor s-a realizat prin metode microchimice, apelând la reacţiile
sensibile pentru fiecare element ([8], [9]), şi la spectroscopia de emisie cu excitaţie laser, cu
ajutorul analizatorului microspectral LMAIO, cuplat cu spectrograful PGS II, ce permit
detectarea a 74 elemente chimice; limitele de detecţie pentru majoritatea elementelor fiind 0,1%"

·Condiţiile de lucru: Scânteia ajutătoare: 4,5

kv, 125).1H,Llt- 500 J.l.S, lmm intre electrozi
Laser: 950 V, 1200 )l.F
Optica: Ql, DO, x 16
Spectrograf: a- 5, 77°, 25).1, domeniu spectral 225 nm- 395nm, reţea de 651 liniilmm
Placă foto WV3
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Probele, de dimensiWli microscopice, au constat în general din straturi de culoare
de pe icoane şi care au fost selectate astfel încât să acopere paleta de pigmenţi
folosiţi de meşterii iconari pentru fiecare icoană în parte.
Rezultatele determinărilor sunt prezentate sub formă de tabel, pigmenţii fiind
dispuşi în ordinea frecvenţei de apariţie: alb, roşu, galben, verde, albastru, brun, metalici,
negru.
Majoritatea culorilor folosite sunt anorganice, minerale, oxizi, pământuri, săruri, şi
numai o foarte mică parte sunt de natură organică: negrul de cărbune şi lacul de garanţă.
Acesta din urmă a fost mult folosit la icoanele din Mărginimea Sibiului şi constituie o
caracteristică a acestora, singurele icoane în care mai apare, fiind cele de Făgăraş, şi acolo
foarte rar.
Pigmenţii folosiţi sunt relativ puţini Ia număr. În multe cazuri ei nu sunt în stare
pură, ci amestecaţi cu materiale de umplutură, cel mai des fiind folosită barita (BaS04).
Bogăţia cromatică a icoanelor a fost realizată de meşterii zugravi prin folosirea
amestecurilor de pigmenţi, în special cu tonurile de alb. În icoanele mai recente,
amestecurile de pigmenţi sunt realizate de către fabricant pentru obţinerea unor sortimente
de culori mai variate şi mai ieftine.
De exemplu: - cinabru şi roşu de crom.
- miniu şi ocru roşu.
- albastru de fier (Prusia) şi albastru de cupru (azurit)
Contururile desenele interioare de detaliu SWlt trasate cu negru de cărbune.
luminile şi deschiderea tonuri lor sunt realizate cu albul de plumb pentru icoane, dar apare şi
albul de zinc, lipotonul şi creta. Albastru) cel mai des folosit ca fond este ultramarinul
(vineţeala) sau azuritul ; tonurile de roz cald ale camaţiei, degradeurile care modelează
chipurile au fost obţinute amestecând până aproape de omogenizarea cinabrul roşu cu albul
de plumb; trăsăturile ochilor şi părul sunt lucrate cu negru de cărbune şi oxid brun de fier;
Gama coloristică a veşmintelor cuprinde nuanţe roşii (miniu, cinabru, garanţă) şi verzi
(malahit, verde de crom). Foiţele aurii (aliaje cupru-zinc, cupru-staniu) şi cele argintii
(aliaje din argint, staniu sau aluminiu) ocupă mari suprafeţe ale icoanelor , dându-le
căzute

strălucire.

Prin identificarea anumitor pigmenţi apar posibilităţi de datare, sau încadrare în
timp a unor icoane, în funcţie de data obţinerii şi apoi a apariţiei în comerţ a respectivilor
pigmenţi.

De exemplu:- albastru de fier (Prusia)
-alb de zinc
- verde de crom
- albastru de cobalt
- verde de Paris
- galben de crom
- galben de zinc
date extrase din literatura de specialitate [ 10], [Il].

- 1704
- 1782
-după
-după

1800
1802

- 1814
- 1818
- 1850, etc.
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The Misteries ofPictorial Materials Used for Glass lcons
(Summary)
The paper deals with spectrographic (PGS II - LMAJO) and microchemical
analysis for paint layers of 55 peasant glass paintings from well-known Romanian
traditional centres.
The results are systhematized in a table form.
The cognition of this artistic heritage may supply relevant data for the history of
art and science and, also, for restoration purposes.
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Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal de Ia
Carei-Bobald judeţul Satu Mare
Gheorghina 0/ariu

Firele metalice erau folosite din cele mai vechi timpuri pentru decorarea obiectelor
textile. Metalele folosite au fost mai întâi metale preţioase utilizate sub formă pură sau
aliată, treptat au apărut şi aliaje de cupru aurite sau argintate, sau metale nobile depuse pe
un suport organic.
În funcţie de modul de prelucrare al aliajului se disting trei categorii de fire metalice:
• fire obţinute prin baterea aliajului în foi subţiri care apoi sunt tăiate în făşii;
• fire obţinute prin turnarea şi filarea aliajului care apoi este aplatizat prin rulare sau
batere ( eventual aurire sau argintare );
•
fire obţinute prin depunerea aliaj ului, direct sau pe un strat de preparaţie, peste foiţe de
piele, hârtie, intestine animale, pergament şi tăiate apoi în făşii.
Tehnica de prelucrare poate fi apreciată analizând banda metalică desfăşurată sub
stereomicroscop, la diferite măriri. Marginile neregulate, ne indică faptul că filamentul
metalic s-a obţinut prin baterea sau aplatizarea unei sârme, striaţiile longitudinale de pe
suprafaţa acestuia sunt cauzate de procedeul de fabricare prin rulare, iar marginile mai
netede indică tăierea laşiei metelice dintr-o foiţă subţire.
Compoziţia aliajelor diferă atât în funcţie de perioada istorică cât şi în funcţie de zona
geografică unde au fost manufacturate.
Firele metalice din aliaje de cupru au fost de obicei lăcuite pentru protejare.
Lăcuirea poate avea însă un efect nefast, ducând la desprinderea stratului de
aurire/argintare, corodarea, înnegrirea aliajului de cupru şi colorarea miezului textil.
Obiectul acestei lucrări îl constituie analiza firel01 metalice din cimitirul feudal de
la Carei-Bobald, cu scopul de a determina compoziţia firelor metalice, metoda de
manufacturare, precum şi pentru a stabili tratamentul de conservare adecvat.
În analiza firelor metalice am urmărit trei aspecte:
1. determinarea compoziţiei părţii metalice;
2. determinarea naturii miezului textil;
3. detectarea existenţei stratului protector (lăcuire).
Analiza vizuală a firului metalic în ansamblu, precum şi a produşilor de coroziune
existenţi ne conduc la presupunerea că este un fir din aliaj de cupru, puternic corodat.
În urma reacţiilor microchimice s-a evidenţiat prezenţa cuprului, precum şi a faptului că
firul a fost protejat cu lac, care se regăseşte în soluţie plutind sub forma unor bucăţi mici,
translucide, păstrând forma benzii metalice.
Cu ajutorul fluorescenţei de raze X 1 s-a identificat cupru! ca element majoritar şi zincul ca
element de aliere, deci firul metalic este din alamă. Pe lângă aceste două elemente mai
există în cantităţi mici fier şi plumb, însă nu s-au identificat ioni aur sau argint.
Determinarea naturii miezului textil s-a făcut cu ajutorul microscopului în lumină
transmisă, la mărire între 50x-200x, în lumină normală şi polarizată.
Observarea imaginii longitudinale a fibrei permite identificarea cu destulă exactitate a
tipurilor de fibre naturale uzuale. Pregătirea fibrei se face astfel: se separă fibra textilă de
banda metalică cu care este înfăşurată, se spală cu apă distilată, se defibrează, se pune o
picătură de hidroxid de sodiu 10% pentru gonflarea fibrei, apoi se acoperă cu o lamelă şi se
1

Analizele de fluorescen!ă au fost efectuate la Muzeul de Artă al Municipiului Bucureşti.
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observă la microscop. În câmpul vizual ne apar fibre cu aspect tubular cu striaţii

transversale în formă de X şi Y cu capete ascuţite asemănătoare fibrei de in.
Pentru confirmarea rezultatului am făcut testul de solubilitate în acizi şi testul de culoare:
H 2S04 - solubilizare completă, termen de acţionare 15 min.;
HN03 -la rece, fibra nu prezintă nici o transformare macroscopică vizibilă;
-la cald, fibra se descompune în bucăţi mici;
HCl 6N -nici o transformare macroscopică vizibilă;
Pentru testul de culoare se ţine proba timp de 1O min. în soluţie de CuS04 10%, apoi se
spală cu apă, surplusul de apă se îndepărtează cu hârtie de filtru, apoi se adaugă ferocianură
de potasiu 10%. Firele de in se colorează în roşu.
Aceste analize completează tabloul general al investigaţiilor efectuate asupra unui
lot de piese arheologice descoperite la Carei-Bobald cuprinzând: monede din argint, ace de
păr din argint aurit decorate cu pietre semipreţioase (granate), nasturi din argint şi bronz,
mărgele din sticlă colorată şi fragmente textile cu fu metalic.
Cercetările arheologice efectuate în ceea ce priveşte datarea descoperirilor de la CareiBobald menţionează faptul că înmormântările din acest cimitir încetează pe la sf. sec. al
XVII-lea, când locuitorii de aici sunt mutaţi de contele Alex. Karoly în incinta oraşului
Carei. Pe două din monedele făcând parte din acelaşi lot de piese se putea descifra anul
1626 respectiv 1629.
Pentru a obţine informaţii referitoare la firele metalice am utilizat un studiu
efectuat de Josephine A. Darrah la Departamentul de Conservare al Muzeului Victoria şi
Albert din Londra pe un număr de 115 mostre de fire metalice cu miez textil din Anglia,
Italia, Siria, Turcia, Scoţia, Franţa, China, Japonia, care ne oferă o serie de date în ceea ce
priveşte natura şi modul de prelucrare a acestora de-a lungul timpului. Filamentele metalice
care au fost examinate variază de la aur pur, la argint aurit de bună calitate, până la alamă
aurită. Fierul şi plumbul sunt impurităţi comune în toate mostrele analizate. Mostrele
aparţinând secolului al XVII -lea erau de slabă calitate, argintarea şi aurirea erau extrem de
subţiri, ceea ce a dus la o corodare avansată a acestora.
Există posibilitatea ca mostrele din cimitirul de la Carei-Bobald să fi fost argintate
sau aurite în strat subţire dar faptul că ele au fost lăcuite a avut un efect negativ
determinând desprinderea acestui strat subţire, aşa încât analizele efectuate nu au pus în
evidenţă existenţa aurului sau argintului. Deasemenea, condiţiile de mediu şi anume solul
argilos, slab nisipos, cu granule mici de muscovit, care dau naştere unei structuri de pori
prin care apa şi aerul se pot strecura au grăbit reacţiile corozive ale filamentului.
Din acest motiv nu a fost posibilă stabilirea cu exactitate a modului de fabricarea acestuia.
Presupunem doar că au fost manufacturate prin turnarea aliajului, filarea şi apoi aplatizarea
prin rulare sau batere, metodă care s-a dezvoltat la mij. sec. al XIV-lea şi s-a răspândit în
toată Europa.
Dificultăţile enumerate anterior nu ne permit localizarea cu precizie a atelierului de
manufacturare, dar studiul utilizat ne oferă trei posibile centre, şi anume:
- Paris, unde în jurul anului 1250 a început această practică;
- Cologna, unde existau asociaţii de meşteşugari specializaţi încă din 1347;
- Anglia, unde după anul 1500 acest meşteşug a luat o deosebită amploare.
Săpăturile arheologice Ia punctul Carei-Bobald continuă, existând posibilitatea
apariţiei de noi elemente care să ducă la o conturare mai exactă a ipotezelor formulate.
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The Analysis of the Metal Filaments from Carei Bobald
Feudal Cemetery
(Summary)

This paper presents an analytical sufî/ey of metal threads andfi/aments discovered
in a feudal cemetery from Carei Bobald, belonging to 17'h century.
The aim of this work is to determine the range of materials and methods of
manufacture and to try to identify the causes of deterioration with the aim of determin ing a
policy for treatment.
The samples were examined under rejlected light microscope, the separated fibres
were also examined in transmitted light, and the metal thread was analysed using energy
dispersive x-ray jluorescence spectroscopy ( EDXRF ).
Results
EDXRF analysis showed a remarkably high proportion of copper alloyed with
zinc, a little iron and lead, but no silver. This must be a lacquered gilded brass or a
lacquered brass.
Lacquer was sun under microscope, this had a disastruos effect, reacting with the
copper, lifting the silver and penetrating the core, staining it green.
Microscopic examination in transmitted light showed a jlax core.
Using the examination under rejlected light it was possible to identify the method
ofmanufacture ofthefilament as a cast, drawn and ro/led.
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Fragment textil cu fir metalic, puternic corodat

Bandă metalică înfâsurată

peste miezul din fibre textile
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Restaurarea unui evantai de început de secol XX
Adela Dobrescu
În 1890, în Satu Mare se înfinţează Cercul Kolcsey. Scopul societăţii viza
emanciparea spirituală, promovarea literaturii, a artelor şi ştiinţelor. Primul preşedinte al
Cercului a fost baronul Vecsey Iosif. Societatea a funcţionat de la început cu trei secţii:
litertură, socială şi muzeală. Secţia muzeală era condusă de Kiss Gedeon, iar sarcina
principală a secţiei era de a se preocupa de sporirea patrimoniului istoric şi bibliofil. Potrivit
raportului prezentat la 20 ianuarie 1900 obiectele provenite din donaţii au ajuns la cifra de
612. Un alt raport făcut în 191 O pentru anul 1909 ne infor:nează că patrimoniul muzeului
număra 4088 de cărţi, 3910 obiecte de arheologie şi antichităţi, 71 piese de etnografie, 164
piese de artă şi 533piese de ştiinţe naturale.
Presupunându-se că face parte din obiectele donate Cercului Kolcsey şi fiind datat
cu aproximaţie începutul secolului al XX-lea, evantaiul, care face obiectul acestui articol,
este un accesoriu nelipsit doamnelor şi domnişoarelor, de o anumită condiţie socială, din
această perioadă.

Evantaiul este confecţionat din mătase naturală, cu suport de pânză de bumbac. În
partea stângă a evantaiului întâlnim pictat un elemant decorativ de influenţă orientală,
gustul epocii fiind îndreptat spre această artă.
În momentul intrării obiectului în laboratorul de restaurare textile, acesta prezenta
numeroase degradări şi deteriorări. În ciuda stării precare de conservare s-au putut
determina atât tehnica de executie cât şi materialele conţinute.
Materilalele conţinute sunt: - mătase naturală,
- pânză de bumbac,
-hârtie,
-os,
-lemn.
Tehnica de executare a evantaiului este aceea de lipire. Între suportul de pânză de
bumbac şi hârtie au fost lipite balenele, mai precis partea ne lemn a balenelor. Balenele de
pe marginea evantaiului sunt numai de os şi erau lipite pe suportul de bumbac.
Mătasea era la rândul ei prinsă de hârtie şi suportul de bumbac prin două benzi
înguste de hârtie lipite pe diametru! mare şi pe cel mic.
Starea de conservare a evantaiului impunea măsuri urgente de conservare şi
restaurare. S-a trecut la dezasamblarea evantaiului; de-a lungul acestui proces evantaiul a
suferit uşoare deteriorări. Dezasamblarea lui ne-a permis o mai bună cunoaştere a tehnicii
originale de creaţie. În urma acestui proces am obţinut părţile componente ale evantaiului:
- mătasea anturală,
- hârtia,
- suportul de bumbac
- balenele.
Mătasea prezenta următoarei deteriorări:
- depuneri de praf,
- rupturi ale urzelii şi bătăturii;
şi degradări:
- fato-chimice,
- ale stratului pictural,
-pete.
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Hârtia era într-o stare mai bună de conservare, dar nu mai putea fi refolosită în
procesul de restaurare datorită acidităţii ridicate (pH 5,76).
Suportul de bumbac prezenta degradări multiple rupturi şi pete de rugină. Nici el
nu a mai putut fi folosit în procesul de restaurare.
Înainte de începerea tratamentului umed am ~cut teste de culoare elementului
decorativ. Singura culoare care a migrat în proporţie mai mare a fost nurgul. Totuşi la
testele de umezeală negrul şi nici celelalte culori nu au migrat, dar şi-au atenuat uşor
culoarea.
Odată dezasamblată mătasea evantaiului a fost supusă unui tratament umed mai
întîi într-o baie de înmuiere şi apoi într-una de spălare cu Radix Saponaria. După limpezire
şi extragerea umezelii mătasea a fost întinsă pe sticlă şi pensulată cu soluţie de CMC (1 %)
pentru a-i asigura o uscare corectă a firelor din con textură.
După terminarea tratamentului şi după curăţirea balenelor şi a metalului care le
prindea s-a trecut la următorul pas şi anume restaurarea evantaiului. Restaurarea lui s-a
făcut în aceeaşi tehnică în care el a fost creat: lipire. Am înlocuit hârtia cu hârtie japoneză,
folosită în restaurare şi suportul cu un suport nou de bumbac 100%. Prin procedeullipirii
am unit aceste două materiale, suportul şi hârtia, aşezând între ele cele 15 balene, aşa cum
au fost ele plasate original.
Lipirea s-a făcut cu Sarpifan praf, cu ajutorul unei pensule, a fierului de călcat şi a
hârtiei siliconate.
Odată terminată această etapă a urmat îmbinarea mătăsii cu corpul evantaiului.
Îmbinarea s-a realizat tot în tehnica originală, anume: au fost croite din hârtie japoneză
două panglici atât pe diametru! mare, cât şi pe cel mic. Cu ajutorul Sarpifanului s-au lipit
cele două panglici astfel încât ele să cuprindă suportul, hârtia şi mătasea. Pentru a întări
lipirea mătăsii pe corpul evantaiului am presărat între acestea puţin Sarpifan. Odată lipite
panglicile de hârtie, evantaiul a fost gata.
Recomandăm expunerea lui fără a se îndoi.

The Restoration of a Fan from the Beginning of the XXth Century
(Summary)
At the beginning of the ĂX th century, fans were a very loved accessory. Coming
from a wellknown col/ection, the Kolcsey Collection, the fan is dated in the first half of the
XX-th century. lt's decoration is oriental. The fan was restored in the preservation
laboratory of Sa tu Mare Teritorial Museum.
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Restaurarea accesoriilor descoperite În complexul arheologic Hodod
Eleonora Roşu

Conservarea şi restaurarea obiectelor arheologice a constituit întotdeauna o
activitate cu multe obstacole de trecut. Diversitatea materialelor, tehnicile de realizare şi
mai ales modul în care se păstrează aceste obiecte impun încă de la descoperirea lor o
anumită strategie, care de cele mai multe ori trebuie înbunătăţită pe parcurs. Tehnica
avansată de care dispunem astăzi ··ne permite o mai bună investigare a materialelor şi
tehnicilor acestor obiecte astfel că şi răspunsurile la întrebările pe care le ridică aceste
obiecte le primim mult mai rapid. Astfel de descoperiri sunt rare şi tocmai de aceea ele sunt
foarte importante atât din punctul de vedere al arheologilor cât şi din cel al conservatorilor
şi restauratorilor.
Complexul arheologic Hodod este de mai multă vreme un material deosebit de
interesant şi generos atât pentru muzeografii arheologi cât şi pentru restauratori.
Complexitatea descoperiri a făcut ca salvarea ei să se întindă pe o perioadă mai mare de
timp şi să impună noi şi noi strategii.
Sub piatra cavoului lui Sara Thuri, datat 1733, au fost descoperite următoarele
piese:
l. părul;
2. fragmente de voal din mătase naturală;
3. fragment de panglică din mătase naturală;
4. corset din mătase naturală;
5. fragment de bluză dintr-o ţesătură de lână;
6. fragmente de mătase naturală:
7. fusta dintr-o ţesătură de lână;
8. brâu;
9. fragmente de dantelă din mătase naturală cu fir metalic.
Subiectul articolului îl constituie conservarea şi restaurarea unora dintre
accesoriile care compun complexul arheologic Hodod.
Investigaţiile au fost făcute cu ajutorul specialiştilor de la Muzeul Naţional de
Istorie, Bucureşti şi de la Muzeul Satului.
Datorită microclimatului în care au stat peste 200 de ani textile au necesitat
investigaţii complexe şi aprofundate. Analizele fizice, chimice şi biologice au reuşit să
evidenţieze numeroasele probleme ridicate de acest complex arheologic.
În momentul intrării lor în laborator, textilele prezentau mari depuneri de resturi
humice, de pământ, iar textilele cu fir metalic prezentau depuneri de oxizi şi cloruri.
Piesele care constituie subiectul lucrării erau şi ele într-o stare avansată de
degradare, lucru care a dus la pierderea unei mari proporţii din ele.
Fragmentele de dantelă au intrat în laborator odată cu părul, ele fiind prinse pe
fragmentul de voal ce era aşezat pe păr cu ace de cupru; tocmai din acest motiv dantela s-a
corodat în jurul acelor şi s-a pietrificat împreună cu acestea. Acest ansamblu prezenta
depuneri de pământ, pete verzi, deşirări, lipsuri mari, un grad de fragilizare foarte mare,
oxidarea firului metalic.
După desfacerea piesei din ansamblul în care a fost descoperit s-a constatat că
dantelele cuprind trei fragmente diferite ca motivistică şi dimensiuni.
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Bucata cea mai mare are o formă dreptunghiulară şi prezintă o stare avansată de
deteriorare. Materialele din care este creată dantela sunt mătase naturală şi fir metalic, care
în urma investigaţiilor s-a dovedit a fi argint aurit. Tehnica de realizare este cea cunoscută
sub numele "ciocănele".
Al doilea fragment s-a păstrat mult mai bine. Materialele şi tehnica sunt identice
cu cele ale primului fragment. Fragmentul are formă de bandă subţire, omamentica este
geometrică.

Ultimul fragment apare ca un galon subţire a cărui stare de conservare este identic
cu celelalte două. Odată scoase din mediul în care au stat peste 200 de ani starea lor de
conservare s-a agravat, iar firul metalic în contact cu aerul s-a corodat puternic.
Piesele intrate în laborator prezentau o stare avansată de degradare ceea ce a impus
măsuri imediate. Fazele procesului de conservare-restaurare s-au succedat conform
particularităţilor fiecărui obiect.
Întregul complex a fost mai întâi dezinfectat cu soluţie de timol 5% prin
pulverizare.
Cu ajutorul unei perii moi s-au îndepărtat depunerile şi resturile humice.
Tratamentul mecanic s-a efectuat cu multă grijă având în vedere gradul de fragilizare al
obiectelor.
Au urmat înmuierile repetate cu soluţie formată din glicerină, alcool etilic şi apă
distilată. Această fază s-a efectuat prin pensulare pe un suport de sticlă. Spălarea s-a făcut
cu Romopal 1% prin imersie. Au urmat clătirile repetate, extragerea umezelii şi uscarea
liberă.

Fragmentele sunt de dimensiuni mici şi nu mai pot fi reintegrate costumului, de
aceea s-a decis ca ele să rămână doar ca martori, consolidarea lor făcându-se pe un material
neţesut şi protejat cu tul vopsit la culoare.
O altă piesă deosebită este fragmentul de panglică a cărui funcţionalitate nu a putut
fi încă stabilită; ea putând fi un accesoriu al bluzei (se foloseau panglici pentru a strânge
mânecile) sau putând fi folosită ca podoabă capilară.
La intrarea în laborator piesa era mototolită şi prezentă pe toată suprafaţa depuneri
de pământ, cutări, plieri ale ţesăturii, pete şi o fragilizare avansată.
Ţesătura panglicii este realizată semimecanic în legătură cu efect de rips.
Panglica este confecţionată din mătase naturală de culoare maro, omametica fiind
exclusiv florală.
Acestui obiect i s-au aplicat aceleaşi tratamente ca fragmentelor de dantelă.
Consolidarea piesei s-a făcut pe mătase naturală de culoarea panglicii într-o
tehnică mixtă: Iipire cu Sarpifan şi coasere cu fire de mătase naturală.
Odată terminată conservarea şi restaurarea tuturor pieselor vom reuşi
reconstituirea unui frumos costum de epocă, unic în Muzeul Judeţean Satu Mare.
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The Restoration of Some Accesories from the
Hodod Archaeological Complex
(Summary)
The conservation and the restoration of the archaeological textiles was always a
very complex work. This article put in a new light this kind of work.
The subjects are: fragment of a ribbon, fragments of !ace and the ribbon of a
bodice.
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Restaurarea unei

săbii

de

paradă

cu

teacă

Dinu Capotescu
Piesă de secol XIX din perioada Austro-Ungariei ( 1867-1918) aparţinând corpului
de ofiţeri ai armatei imperiale, sabia de paradă cu teacă are lungimea de 100cm şi lăţimea
de 2,5cm.
Mânerul confecţionat din bronz turnat, frumos ornamentat cu motive florale, este
placat cu două plăsele din fildeş.
Lama de oţel este puternic curbată, ascuţită la capăt, iar în partea centrală prezintă
un şanţ vizibil pe ambele părţi ale acesteia.
Teaca, în lungime de 87,5 cm şi lăţime de 3,5 cm este confecţionată din lemn
îmbrăcat în catifea roşie. Capetele şi mijlocul acesteia sunt placate cu tablă din alamă
ornamentată cu motive florale şi geometrice.
Înaintea restaurării, sabia, respectiv lama sabiei era ruptă, teaca dezlipită şi ruptă în
mai multe fragmente, materialul textil puternic deteriorat. Părţile metalice ale sabiei
respectiv ornamentele din alamă erau acoperite cu produşi de coroziune specifici
materialului de bază.
,
Operaţiile .de restaurare au debutat cu demontarea sabiei în părţile ei componente.
A urmat sudarea lamei (cu arc electric), curăţirea mecanică cu lână de oţel şi lustruire.
Ornamentele din alamă au fost degresate şi tratate chimic, în vederea îndepărtării produşilor
de coroziune.
Componentele de lemn ale tecii au fost lipite cu aracet, iar materialul textil a fost restaurat
de specialista de la acest suport.
În final, după montarea componentelor s-a făcut o conservare finală cu nitrolac
incolor.

The Restoration of a Parade Sword from XIX'h Century
(Summary)
This work is presenting the restoration ofa parade sword from XJXh century.

SATU MARE. STUDII ŞI COMUNICĂRI, XV-XVI, 1998-1999.
https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

720

Dinu Capotescu

Foto înainte de restaurare

Foto

după

restaurare

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro
/ www.muzeusm.ro

Restaurarea unui manuscris aparţinând Muzeului
Unirii din Alba Iulia

Naţional

al

Restaurator Gabriela Paul
Coordonator Sofia Ştirban

Manuscrisul, redactat în limba română cu caractere chirilice, datat Alba Iulia
1828-1829 şi Sălişte 1834 aparţine Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia. Este o
prelucrare după "Cărticica Năravuri lor Bune pentru Tinerime", o traducere făcută de Moise
Fulea după o lucrare germană, recomandată şcolilor săteşti printr-o circulară din anul 1820.
Deşi nu era o carte de citire propriu-zisă, traducerea lui Moise Fulea a fost impusă ca atare
pentru conţinutul ei moralizator.
Manuscrisul care face obiectul restaurării, îl are ca autor pe Nicolae Munteanu
care nu copiază întocmai traducerea mai sus amintită, ci prelucrează o parte a acestuia.
Conţinutul cărţii este pătruns de sensuri educative, moralizatoare care curg continuu. Limba
utilizată cuprinde multe forme arhaice dar şi neologisme.
Cerneala utilizată la scriere este neagră (ferogalică în amestec cu carbon), grafia
este îngrijită, nr. de file 90, caiete formate din 4 file. În urma investigaţiilor s-a ajuns la
concluzia că hârtia este sfabricată manual cu linii de apă şi filigrane verticale, produsă în
două mori diferite de hârtie; grosimea hârtiei variază în funcţie de moara producătoare şi de
deteriorările microbiologice.
Fragilizarea avansată a suportului, soldată cu detaşări şi pierderi masive de
material purtător de informaţie scrisă, este dată ca urmare a atacului bacterian în condiţii de
păstrare şi manipulare necorespunzătoare, de unde rezultă o hârtie pufoasă, fragilă, fibrele
tinzând să se desprindă la simpla atingere în zona colţului superior drept.
După parcurgerea etapelor premergătoare obligatorii (fotografiere, dezinfecţie,
investigaţii) am trecut la desprăfuirea mecanică a manuscrisului, numerotarea filelor,
descoaserea volumului, îndreptarea prin mijloace mecanice a filelor răsucite şi îndoite,
determinarea pH-lui înainte de spălare (5,0-6,30).
Deoarece cerneala folosită la ştampile, conform buletinului de analiză, este
solubilă în apă, am recurs la protejarea lor cu soluţie de carboximetilceluloză în
concentraţie de 3%, aplicându-se straturi succesive din această soluţie.
Spălarea foilor s-a făcut în apă la 20°C, între netex fapt ce a permis circulaţia apei
cât şi protejarea fragmentelor biodeteriorate cu tendinţă de desprindere. Filele cu ştampile
au fost spălate separat, pe plan înclinat. Deşi valorile pH-ului nu au putut fi aduse în toate
cazurile în jurul valorii 7, nu s-a optat pentru deacidifiere. Pentru a în bunătăţi pH-ul soluţia
de reîncleiere a fost făcută în bicarbonat de magneziu.
După o presare intermediară am trecut la reîncleierea filelor pe o parte şi pe
cealaltă c? o soluţie de carboximetilceluloză în soluţie de 1% în bicarbonat de magneziu.
In cazul filelor ale căror colţuri s-au aflat într-o stare avansată de deteriorare
urmare a atacului biologic reîncleierea s-a făcut concomitent cu dublarea cu văi japone~
pentru consolidarea imediată a foilor.
După o nouă presare intermediară am trecut la pregătirea foilor pentru completare
prin defibrarea marginilor, iar în cazul filelor la care odată cu reîncleierea s-a aplicat şi
vălul japonez s-a îndepărtat şi surplusul de văi.
Completarea am efectuat-o cu hărtie japoneză prin metoda "la dublu", operaţie
urmată de degajarea surplusului de hârtie japoneză şi dublarea cu văi japonez a marginilor.
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Presarea finală s-a făcut între hârtii de filtru umezite şi uniformizate în presă timp
de 24 de ore urmată de recompunerea caietelor.
Pentru o conservare viitoare se recomandă păstrarea manuscrisului în condiţii
microclimatice corespunzătoare. După efectuarea legăturii, manuscrisul va fi depozitat întro casetă de protecţie în poziţie de repaos.
A vând în vedere importanţa acestei cărţi, care din punct de vedere istoric şi
educativ semnalează gradul de educaţie din şcolile româneşti din Transilvania în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, satisfacţia restauratorului de a-i reda semnificaţia originală
este justificată .

The Restoration of a Manuscript from "The Union National Museum",
Alba Iulia
(Summary)
The subject of this article is the restoration of a manuscript wrote in Romanian
language, with Cyrillic characters. The document was dated 1828-1829 Alba Iulia, 1834
Sălişte.
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Restaurarea unui vas etnografic, tip "ulcior cu

ţâţă"

RoxanaCobusceanu
coord. Eva Puskils
Piesă

în cauză este un vas etnografic având denumirea de "ulcior cu ţâţă" şi buză
modelat din lut la roata olarului. Acest gen de ulcioare erau folosite în
gospodăriile ţărăneşti, pentru apă.
Ulciorul are culoarea maronie a lutului ars, angoba aplicată fiind de culoare albă.
Ca urmare a trecerii timpului şi a folosirii îndelungate, angoba a căpătat culoare crem.
Partea bombată a corpului vasului are un motiv decorativ în valuri, cuprins între
două cercuri concentrice de culoare maronie. Acelaşi ornament apare şi la baza gâtului.
Pe gât se observă o decoraţie alternantă a motivului cu pete ovoidale, deasupra
apărând linii verticale cuprinse între două cercuri concentrice. Exteriorul torţii este
omamentat cu 12 linii paralele îngroşate. Smalţul de culoare verde crom se află doar pe
porţiunile funcţionale ale vasului, respectiv ţâţă şi buză. Pe porţiunea opusă torţii apare
motivul flora! de fundă. Corpul vasului este legat cu sârmă în formă de plasă, aceasta având
rol de protejare şi consolidare.
În interiorul ulciorului se găsesc Il biluţe de lut ars cu rol de curăţire a
sedimentelor şi impurităţilor din interiorul vasului, iar la baza gâtului în interior există un
grătar din lut ars.
Ca urmare a unei manipulări sau păstrări necorespunzătoare piesa prezintă
crăpături, fisuri, lipsă din materialul de bază în zona corpului vasului, lipseşte 75 % din
buză iar din ţâţă 50%. De asemenea ca urmae a trecerii timpului, decorul din zona corpului
vasului nu s-a păstrat în întregime,
Analiza vizuală şi cea chimică au pus în evidenţă faptul c pasta ceramicii este de
bună calitate, cu pereţi subţiri, degresantul folosit fiind nisipul fin. Pe întreaga suprafaţă a
vasului se observă depuneri de murdărie şi urme de sol.
Plasa de sârmă prezintă produşi de coroziune specifici materialului de bază, fier,
sub formă de rugină care s-a imprimat şi pe suprafaţa de contact cu vasul. Forma vasului s-a
păstrat datorită existenţei plasei de sârmă.
Prima fază a fluxului de restaurare a fost cea de îndepărtare a depunerilor de pe
suprafaţa vasului prin imersie în soluţie de Romopal 1%, folosind perii cssu păr moale,
urmată de clătiri cu apă şi uscare la temperatura mediului ambiant şi lipirea fragmentelor
existente folosind adeziv tip ARACET E-50
Plasa de sârmă ce dă autenticitate vasului şi totodată păstrează forma sa, a fost
curăţită mecanic cu foarte mare atenţie, în vederea îndepărtării ruginei.
Completarea zonelor lipsă s-a realizat cu ghips de modelai, iar finisarea plombelor
s-a făcut în tehnica manuală cu instrumentar adecvat, după care s-a integrat cromatic
folosind culori tempera.
Conservarea plasei de sârmă s-a făcut prin pensulare cu tanin, cu atenţie deosebită.

bilobată,
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The Restoration of an Ethnographical Jug
(Summary)

This work presents the restoration of an ethnographica/ jug with wire net on the
externa/ surface.
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Restaurarea unui vas arheologic de tip

urnă

Eva Puskas

Lucrarea prezintă restaurarea unui vas-urnă, descoperit în anul 1997 la CareiBobald, judeţul Satu Mare.
Staţiunea arheologică Bobald este una din cele mai importante din zonă
cuprinzând o aşezare de epoca bronzului, deranjată parţial de un cimitir feudal şi fundaţia
unei biserici feudale.
Săpături de sondaj au făcut deja în anul 1966 de către Dr. 1. Nemeti, arheolog la
Muzeul Orăşănesc Carei, săpăturile devenind sistematice din anul 1986, care continuă şi în
prezent.
Uma de faţă atât prin forma ei cât şi prin decorul aplicat se încadrează în epoca
bronzului timpuriu din zona de nord vest a ţării, fiind reprezentată prin următoarele forme
de vase descoperite în zona noastră: cană, castron, borcane, vase de provizii, oale de
dimensiuni mari, străchini, ceşti cu toartă, vase cu picioare tronconice şi pătrate.
Vasul restaurat este o urnă cu corp bombat, lucrat cu mâna, dintr-o pastă fină de
culoare neagră, bine arsă, având gâtui scurt, buza uşor evazată, cu patru tortiţe la baza
gâtului, fundul plat.
Decorul este realizat prin incizie de linii oblice, verticale, neregulate, alocuri în
formă de triunghi sau zig-zag, începând de la tortiţe şi continuând până la 5 cm de la baza
vasului, gâtui şi buza nu au decor.
Inventarul fragmentelor existente este în număr de 53.
Prima etapă înrestaurarea vasului de ceramică, a fost spălarea fragmentelor pentru
îndepărtarea depunerilor de pământ prin imersie în soluţie de Romopal 1%. Curăţirea
umedă a fost posibilă datorită arderii bune a ceramicii, conferind fragmentelor o rezistenţă
ridicată la apă.
Îndepărtarea depunerilor de sol de pe caturile fragmentelor s-a făcut cu ajutorul
lfllei perii de dinţi din păr. Spălarea a durat până la o curăţire perfectă, a ceramicii, urmată
de îndepărtarea soluţiei de Romopal de pe fragmente prin spălări repetate în apă distilată.
Uscarea s-a făcut pe hârtie de filtru la temperatura camerei, după care toate fragmentele sau pensulat cu soluţie de nitrolac diluat în acetonă (20%).
În vederea reconstituirii formei vasului am etalat fragmentele, grupându-le după
locul lor ce aveau să-I ocupe, respectiv bază, corp, buză.
Asamblarea vasului l-am început de data aceasta de la buză, având diametru! mai
mare ca baza, conferind astfel pe parcursul clădirii formei o mai mare stabilitate.
Adezivul folosit a fost cel obişnuit, poliacetatul de vinil fără plastifiant. Plombarea
părţilor lipsă s-a efectuat cu ipsos de modelaj.
Vasul restaurat se află la Muzeul orăşănesc Carei.
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The Restoration of an Archaeological Urn
(Summary)

This paper presents the restoration of an archaeological pot discovered in 1997 in
Carei-Bobald.
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