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JUDETUL COVASNA LA A 50-A ANIVERSARE 
A CREĂRII 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

KIRAL Y KAROL Y 

SărbătoDirm cincizeci de ani de la crearea Partidului Comunist Român 
·- moment istoric, de cotitură ÎD evoluţia mişcării muncitoreşti din ţara 
noastră, oare a r,idicat pe noi tDepte lupta re·voluţionară a proletarilabului, 
a forţelor democratice şi progresi1ste : a dez,voUat conşttinva de cLasă a 
mas·elor muncitoreşti, a continuat glorioasele trodiţii de luptă ale poporu
lui român pentTu eliberarea socială şi naţională. 

Partidul Comunist Român a apărut oa o neoesitJate cerută de progre
sul societăţii româneşti într-un context naţional şi intternaţional bine de
finit. Constituind o etapă importantă în evoluţia României int€rbe1ice, 
perioada anilor 1918---1920 se caracterizează printr~un puternic avînt re
voluţionar, oare a marcat o irrtensii:Lioare fără precedent a luptei de elibe
rare socială, pentru afirman~la clasei muncitoare pe arena vieţii politice 
din România. Greva generală din 1920 a reprezentat punctul cu1Jmioont 
al bătăliilor de cla:să din anii de după primul război mandii1al, cînd contm
':licţiile sociale erau adîncite de considerabila înrăutăţi~re a oondiţiilloc de 
trai ale oamenilor muncii. S-a accelel'lat continuu procesul de clarificare 
politică şi ideologică în sînul mişcării muncito:Deşti, au fost înfrînte tezele 
opo:r1Junisrte, reformiste ale soda:l-democraţiei de dreapta şi s-a sedimen
tat ideea necesităţii ca partidul clasei muncitoare să-şi înrtemeieze activi
tatea pe baze consecvent revoluţionare, marxist-leninislte. Creşterea miş
cării re!voluţionare pe plan internaţional, victoria Marii RJevoluţii Socia
liste din Octombrie au produs tmnsformăd esenţiale în conştiinţa mase
lor mundtoare. 
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În condiţiile adîncirii contradicţiilor social-economice ale regimului 
burghezo-moşieresc, ale cr1eşterii impetuoas·e a avîi11tu1ui şi combativităţii 
Devoluţionare a maselor munci:toare, are loc la 8 Mai 1921 Congresul 
căruia i-a revenit misiunea istorică de-a consfinţi prin lucrările şi hotă

rîrile sale făuri!"ea Partidului Comunist Român. 
Pe soar~a istoriei, anii de vi1aţă, luptă şi victorii ai Pa:rtidului Comu

nist Român nu reprezintă o perioadă prea îndelungată, dar prin drumul 
parcurs de pop-:T sub conducerea sa, pr.in transformările sociale al căror 
iniţiator şi organizator a fost, prin uriaşa inffuenţă pe oare a cîştigat-o 

in societatea noastră aceşti ani se îns·criu ca o epocă. 
Prin întreaga sa aotivirtJate partidul s-a afiDmat ea exponent fidel al 

intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii din patria 
noaSitră, conducind cu sueces opera complexă, multilaterală de treoere de 
la orinduirea oapitJalistă La socialilsm, de edificare a noii societăţi în oare 
:işi găsesc întruchipare năzluinţele cele mai înaHe de libertate naţională 
şi so·cială ale p()lporului nostru. 

"Niciodată în România - sublinia l1a cea de-a 45-a aniversare a par
tidulUJi. tov:ară1Şru1 Nioolae Ceauşescu - n-a existat un alt partid politic 
eu o istorie atît de bogată şi glorioasă care să fi luptat cu abnegaţie şi să 
fi realizat atîta pentru fericirea poporului român, pentru măreţia naţiunii 
noastre. Partidul nost,ru s-a născut şi a crescut odată cu proletariatul, 
destinul său este legat de cel aJ clasei muncitoare, al întregului popor 
român". 

Insufleţit de drag01stea fierbinte faţă de popor, aplicînd creator în 
viaţă ideile marxi~m-leninismului, pătruns de spiri:tul internaţionalilsrrnU

lui proletar, partidul s-a afirmat viguros pe arena vieţii politke, a org.a
niZJat deoenii de-a rîndul în oondiţii din oele mai complexe lupta maselor 
şi 1e-a oondus sigur spre realizarea celor mai înaLte, mai progresis'be 
şi mai umane ţel uri. 

tmbogăţhidu-şi necontenit experienţa revoluţionară, învingînd greu
tăţile ivi1te în cale - fiind nevoit să active:oe timp de două deoenii în 
condiţiile aspre ale ilegalităţii -, pa!'itidul şi-a sporit treptat oapadnatea 
de-a organiza şi conduoe lupta clasei muncitoare, a maselor de oameni ai 
murucii, înscriind pa>gÎII1i de adevărată epo:pee în istori1a poporului nosrtru, 
pagini care reprezintă tot a:tî1tea trepte în drumul lung şi greu al zJdrobirii 
orînduirii .capitaliste. 

Amplele lupte spciale din anii 1929- 1933 se disting prin forţă şi 

combart:iviba1te, prin ouprinderea a noi categorii ale prolebariatului, împo
triV!Cl ocupaţiei străine, pentru apărarea integritâţii teri1oriale, indepen
denţei şi suvernnităţH ţării, au demonstrat cu deosebită forţă capacitatea 
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::>alitică şi organizatorică a comuniştilor, consecvenţa lor revoluţionară 

:?i devotamentul faţă de popor. 
Creşterea avîntului Devoluţ.ionar al prolebari,aJtului din ţară, puter·ea 

urganiz~atorică a par;tidului sînt cunoscute încă din acea r~rioadă pe teri
toriul actual al judeţului Covasn:a. Mişca;·ea mundto·rească, grevistă şi 
revendicativă din aceste locuri se încadrează în mişcarea comuni-Sită gene-
r:=tlă din Rormâni1a, ea demonstrează cDeşterea conştiinţei de clasă a mun
citorilor, hotărîrea lor de-a paPticipa la înlăturarea regimului burghezo
moşieresc. "Această patrie va fi a noaSttră - se arăta într-o broşură răs
pîndită de comunşti în oraşul Sf. Gheorghe. Dacă alungăm din fruntea ei 
pe ·aeest escroc, bandit, regele Carol, cu mîna sîngeroasă, cel mai mare 
capitaH9t, cel mai mare pmpri,eta[' de pămînt, al României, împreună ou 
domnii ofiţeri călăi, cu fabricanţii, bancherii, eu proprietarii de pământ, 
iar noi lucrătorii, ţăranii, so1daţii, sub comanda Partidului Comunist 
din România vom cr,ea guverll1Ul muncitoresc şi de ţărani prin revoluţie"'. 

Oda~tă cu a·ccentuarea exploatării, cu scăderea nivelului de trai, cu 
inrăutăţir·m condiţiilor de muncă, proletariatul judeţului noa.stru trecE: la 
acţiuni energ,ice. In zi.Jele de 23 şi 24 octombrie 1920, muneitorii d2 la 
fabricile de tutun şi textile din Sf. Gheorghe părăsesc lucrul în semn de 
prO'test împotriVI3 nedreptăţilor sodale, pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

rl~ muncă şi de trai. În aceeaşi lună, muncitorii de la Fabrica de che
res,tea "Fiirst" din Covasna au fost concediaţi pe motiv că sînt organi
zaţi. Ţ~iranii din comunele Araci, Vîloele, Vama şi Si t·a Buzăului, sub in
fluenţa mişcării mundtoreşti şi-,au manifes,tat nemulţumirea trecind la 
dP.vastarea pădurilor, islazurilor, arătînd că dacă statul nu le V'a acorda 
drepturi vor înfăptui singuri refo1:1ma agr:ară. 

Creşterea conştiinţei proletmiatului din judeţ este manifestată şi de 
faptul că La 1 Mai 1921 muncitorimea oraşului Sf. Gheorghe a demon
strat cu drapele roşii, a scandat lozinci în piaţa oraşului. Intensifioare:a 
activităţii celulelor comuniştilor din omşuJ Sf. Gheorghe duce la r,epre
sali.i din partea regimului burghezo-moşieresc. Pentru activitatea revolu
ţ.iona~ă, locuinţele comuniştilor Daragics Gheorghe, SZJekely Geza -
secretarul Partidului Comunist din oraş, Janos Joos, Gheorghe Duşan , 

Klein Sandor, conducătorul onganizaţiei de tineret, au fost percheziţio

nate, unii dintre ei fiind arestaţi. 

in anii de ileg.alit·ate, sub conducerea Partidului Comunis,t Român, 
~asele muncitoare din judeţ desfăşoară o Largă acţiune grevistă. La 20 
i mie 1926 izbucneşte greva muncitorilor de la Fabrica de ţigarete din 
-, "':=tşll; Sf. Gheorghe. Deşi gr-evele e:rou i111terzise la fabricile statului, mun
,~itorii nemaiputînd suport'a acţiunile antimuncitoreşti ale direcţiunii, au 

5 



<:c'clrarat grevă. O delegaţie a muncitorilor este trimi·să la Bucureşti la 
Mi:nis1Je:flu1 Muncii pentru solruţiooorea pro:b1eme101f litigioase, dar acestea 
răJmîn nerezolvate . Deşi persecuţiile împotriva mundtorilor continuă, ele 
nu pot opri organizarea mişcării greviste din anul 1929. Astfel, l'a 10 
martie 1929 i1a fiinţă sil1Jdicatul mundt·orilor de la FabritCa de ţigarete 
r:u scopul de a reprezenta şi a apăra interesele mundtorilor. 

Uriaşul val de greve din 1929-1933 îşi face simţită influenţJa în 
rîndul muncitorilor din Sf. Gheorghe, Baraolit, Căpeni şi Comandău. 

Contractele de muncă nedrepite, înrăutăţke1a condiţiilor de trei şi 

abuzurile capitaliştilor îi silesc pe mineri de la Căpeni ca l~a 23 februarie 
1929 să declare grevă. O mare influenţă au exercittat-o asupra minerilor 
veştile primite de la Lupeni. Direcţiunea minelor de la Căpeni trimite 
unmăta.area scrisoare către Jandar meria din Sf. Gheorghe : "Cu onoare 
vă comunicăm că de la ziua de 23 februarie a.c., ora 6 dimineaţ'a, lucră

torii noştri, în număr de 175, au încetat lucrul". Direcţiunea minei îşi ex
primă ingrii.jorarea sa faţă de această siJtuaţie, în oare muncitorii au pus 
stăpînire pe depozitele de explozivi, uzina electrică şi mină. 

Într-o scrisoare adresată că.tre pr~m-procurorul par chetului Sf. 
Gheorghe se arată : " ... Contractul colectiv s-a rupt din partea lucrăto
rilor mineri unilateral, şi din această cauză se vor considera concediaţi". 
Minerii con)tinuau lupta cu toate că 131 de muncitori au fost concedi,aţi, 

au fos1t trimişi jandarmi de la Baraolt, Ai,ta Mare, militari şi agenţi ai 
Siguranţei din Sf. Gheorghe şi Braşov. Comuniş·tii Ily1es Iosif, Imre Ma
yer, Gez1a Sebestyen, Kisgyorgy Tamas şi mulţi alţii i-au însufleţit şi i-au 
încur!ajat pe minerii grevişti. Greva de la Căpeni s-a sfî.rşit cu victoria 
parţi.ală a minerilor. 

La 23 mai 1929 decllară grevă muncitori,i de la Fabrica de textHe 
din Sf. Gheorghe, în urma căreia aceştia obţin mărirea salariilor, concedii 
de odihnă cu plată, încetarea concedierilor. 

În anul 1931 izbucneşte un conflict între muncittori şi direcţiunea 
Tipografiei din localiitate pentru mărirea salariilor, iar în aprilie 1933 se 
organizează o adunare a tipogr.afilor la Sf. Gheorghe, unde participanţii 
şi-au exprimat simpatia cu greviştii de la Griviţa. Mai mulţi partidpanţi 
la această adunrare sînt arestaţi şi condam111aţi. 

Acţiunile greviste continuă şi după 1933. Peste 650 de mUJncitori fo
restieri din Comandău declară grevă la 3 iunie 1936 timp de 34 zHe. 

Deşi majoritatea acţiunilor greviSite au fost înfrînte, ele demonstrea
ză unitatea în luptă şi năzuinţe a celor ce muncesc, fără deosebire de 
naţionalitate, hotărî.r.e:a lor de a-şi apăra drepturile împotriva exploata
tarilor. În fruntea tuturor bătăliilor de clasă, a luptei împotriva regimu-
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iui burghe:21o-moşieresc Iiomân şi a IiegimuLui fascist hortist, au stat comu
niştii, a căro<r influenţă în rînduJ. maselor a crescut mereu, bucur·îndu-se 
de respeot din parte1a muncitorilor, ţăranilor şi inte1ectuaUlor progresişti. 

Sub conducerea organizaţiilor P1artidului Comunist Român, tovarăşii 
Gall Mihai, Lusztig Zol'tan, Peter GyuJ.Ja, Lazar Susana, Farlros Nagy 
J6zsef, Farkas Nagy Ilona, Szab6 Bela, Varga Anna, Bir6 Matild, Sz6cs 
Lazar, Salamon Imre, Dudas Mania, prin lupta şi munca lor atî1t în anii 
grei ai ilegalităţii cît şi după eiibemrea paitriei, şi-aru adus contribuţia la 
înfăptuirea poli tidi generale a partidu}ui. 

Din !'lîndurile partidului au căzut răpuşi de gloanţe, exterminaţi în 
temniţe mii şi mii de luptători comuniŞiti, lUJptători neînfricaţi pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru democraţie şi socialism. Pdlflitre cei că
zuţi la datorie s-~a aflat şi comunistul Lazar Mihai, care tirmp de 20 de 
ani a slujit cu devotament cauza Partidului ComlilniS't Român, luînd pal'lte 
activă la organizarea şri conducerea mişcării muncitoreşti din oraşul Sf. 
Gheorghe încă din anul făuririi p<mtidului. Locuinţa lui devine locul de 
întîlnire ilegală a comunişrtilor, locul de răspîndire a manifestelor prin 
care muncitorii din oraş erau chemaţi la acţiuni r.evoluţionare împotriva 
regimului bwghezo-<moşieresc român şi cel fascist-hortist. 

Deşi închis la Văcăreşti, Doftana şi Tg. Ocna penrtru acUvitate re
voluţionară, deşi bolnav în urma tonturilor la oare a fost supoo comu
nistul Lazar Mihai - oaraderizart: de Siguranţă ca "un luptător aprig al 
ideilor comuniste, ca un indi!vid periculos Siguranţei statului", continuă 
să flie în fruntea acţiun~lor comuniiştilor din oraşul Sf. Gheorghe pînă 
la 8 iuHe 1941 cînd este ucis mişeleşte de janidarmii holritişti, în beci1t1rile 
Poliţiei din Sf. Gheorghe. 

Cu acest prilej aducem un omagiu şi prinos de re.cunoştinţă tuturor 
fiilor patriei noas.ltre căzuţi în lupta împo1triva regimului bur~hezo-moş~e
resc şi fascist hortist, care şi-au jertfit viava cauzei libertăţii, indepen
denţei şi fericirii poporului, pentru victoria socilaHsmului şi păcii. 

ffiste meri!tul n€!J)ieriltor al partiduliui nostru comunist că în anii gr,ei 
ai dicta1turii militaro-fasciSite, în condiţiile războiului, în pofida greută-
ţhlor, a terorii, dînd glas frămîntărilor şi aspiraţiilor majorităţii popul1aţiei 

ţării, a ştiut să UJneasoă în jlllrul său oe1e mai !Largi forţe democratice şi 
patriotice, a organizat şi condus rezistenţJa anti:Bascistă, lupta maselor din 
Români'a împotriva războiului anrtisovietic, pe111tru răsturnarea reg1mu1ui 
fascist şi eliberarea ţării de srub dominaţia hitrerils'tă, afi11mîndu-se ca nn 
cartJaHzator al voinţei şi intereselor poporului. 

Analizînd cu lucidita!te şi spirit realist sitoo.ţi1a din România din anii 
celui de~l doilea război mondial, conştient de însemnătatea vitală a 
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ll!ni:tăţii de acţiune a clasei muncitoare, Partidul Comunist Român a 
luptat cu fermitate pentru malizarea Frontului Unic Muncitoresc, pen1tru 
răsturnarea regimului antonescian, întoarcer'ea arunelor Îiiilpotriwa ma
şinii de ră~boi hi'tleriste, pentru democratireDea vieţii sodal~economice 
şi polîtioe. 

0Dganizarea şi înfăptuirea cu succes a iinsurecţiei din august 1944 
reprezintă unul din măreţe1e acte istori~ce oar>e vor rămîne nepier:Utoare 
în conştiinţa poporului român, oa o expresie a aetiivităţii şi luptei Par
tidului Comunist Român. 

Partidul s-a dovedit }a înălţimea noii etJa:pe istodce prin care trecea 
ţam, >afii'1mîndu-s1e ca singura forţă politilcă în Sltare să organizeze şi să 

conducă lupta revoluţionară a maselor. 

Revoluţia popoulară începută odată cu insurecţia naţională se va dez
vol.ta necontenit, cunoseînd în martie 1945 o primă mare victorie - în
fringer.ea forţelor reacţiunii şi instau!'larela. puterii revoluţionar-demo,cre

tice. Emanaţie a voinţei poporului, noul regtm 'a deschis calea înfăptuirii 
unor vaste reforme economice şi sociale, dezvoltării procesului revolu
ţionar, lichidării dependenţei ţării faţă de puterile imperilahs:te. 

O importanţă excepţională în viaţa ţării a av-_11t-o Conf.erinţa Naţio

nală din octombrie 1945 care a elaborat programul de acţiune a partidu
lui pentru consolidarea cuceririlor naţionale a poporului şi dezvoLtarea 
democratică a ţării. Un loc central în dezbaterile Conferinţei 1-au ocupat 
problemele redresării şi de~voltării economiei naţionale, punîndu"'"'se un 
aocent deosebi1t pe industrializarea ţării - singura cale pentru asigurarea 
progresului societăţii româneşti şi independenţei ţării. 

Prartidul Comunist Ro:mân a condus lupta maselor pentru înfringe
rea rezistenţei grupărilor politice ale claselor exploatatoare, pentru cu
cerirea întregii puteri politiee, creindu-se astfel conJdiţiţ pentru trecer.ea 
la înfăptuirea olbiectivelor revoluţiei şi constDucţiei socialiste - unul din 
fundamentail.ele obiective ale programului par:tidului. Aceas'tă luptă a fost 
încununată de succes la 30 Deoembrie 194 7 prin proclamarea Republicii 
Popul,are Române. 

Infăptuirea misiunii istorice a proletariatului în etapa nouă a revo
luţiei sociallste, a impus unificarea organizatorică şi politică a clasei 
muncitoare, făurirea unui partid marxis>t-Leninist unit de ~avangta.rdă a 
celor ce muncesc. Crearea P1artidului Mundtoresc Român în februarie 
1948 reprezintă o însemnată victorie politică a forţelor revoluţionară din 
ţara noastră, împlinind o imperioasă nece1sitJalbe istorică determinată de 
l1lpta pentru cucerirea puterii şi ~trHns:Eo!imarea socialistă a societăţii 

româneşti. 
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Aplicînd legile generale ale făuririi noii orînduirii la condiţiile con
~rete ale României, La partkulari.tăţile fiecărei etape a de:zlvoltării socie
tăţii, partidul a desfă9uTat o inltensă activitate politică şi organizatorică 

pentru gene:rtaJiz·area şi consolidarea rel>aţiilor socialiste de producţie, 

pentru făurir·ea economiei socialrste unitare, pentru crearea şi demolta
rea unei puternice baze tehnice~materiale a socialismului, a ridicării 

njvelului de viaţă şi civiliz1aţie a poporului, a înfloririi şi afinmării libere 
a naţiunii. 

La 11 unie 1948 istoria poporului nostru consemna unul dintre cele 
mai icrnportantte ade hotărî'toare pentru trimnful socialismului în România 
- naţionalizarea principalelor mijloace de pmducţie, a bogăţiilor solului 
~i subsowului, eLe atU devenit din pîrghie a forţ·ei burgheziei o pîrghie a 
forţei dasei mundtoare. 

Acordînd o atenţie deosebită dezvoltării indu!S't.riei, Partidul Comu
nist Român s-a preocupat îndeaproape de dezvoltarea pe baze socialiste 
a agriculturii, asigurînd în acest fel concordanţ1a forţelor de producţie în 
cele două important·e ramuri ale economiei naţionale. 

Experienţa noastră dovedeşte că forţa Partidului Comunist, chezăşia 
îndeplinirii cu succes a misiunii sale istorice stau în slujirea plină de de
votament a clasei muncitoare, a poporului din care s-a născut, în oapa
citatea comuniştilor de a se identifica cu idealurile de emancipare naţio
nală şi socială ale celor ce muncesc, de înflorire mutilatemlă a patriei. 

Indeplinindu-şi măre.aţ.a misiune încredinţată de popor, Partidul Co
munist Rounân a deschi1s cea mai lumino•asă epopee din îndelung.ata isto
rie a ţării noastre. Dezvoltarea societăţii româneşti în anii sodalismului 
se caracterizează prin adînci prefaceri structurale, dinamism puternic al 
întregii vieţi social-politice, prin ridicarea nivelului de trai materi,al şi 

~pirirtual a celor ce munoesc de la oraşe şi sate. 

La împlinirea a cincizeci de .ani de exist·enţă Partidul Comunist Ro
mân se înfăţişează poporului cu un strălucitor şi bogat biltanţ, rod al 
politkii sale ştiinţifice, a'l activi'tăţii fecunde în slujba patriei, al efor
turilor neobosite ale tuturor oamenilor muncii din România, români, 
maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, pe veci înfrăţiţi în muncă şi 

în luptă. 

"Oricine priveşte harta ţării - sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
secretarul generel al partiduirui - şi vede ce am realizat în aceşti ani în 
domeniul dezvoltării economiei, ştiinţei, culturii, nu poate să nu con
state că într-adevăr în România socialismul s-a afirmat ca o forţă uriaşă, 
ridicînd la o viaţă nouă, de neconceput în trecut, întregul popor, pe toţi 
oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate". 
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Acum, la împlinirea unei jumă.ttăţi de secol de Ira făurirea partidului, 
la punctul de intersecţie între două mari etape ale istoriei construcţiei 
socialiste în ţara noastră, încheierea cu succes a cincinalului 1966-1970 
ş: inaugurarea noului plin cincinal 1971-1975, av;em prilejul de-a trece 
în revistă mari1e realizări obţinute de poporul nostru, o0111Jdrus de parti
dul comuniştilor, în toate sectoarele de activitate, precum şi luminoasele 
perspeotirve ce se deschtd pentru perioada care vine. 

Marile înfăptuiri din ţara noastră sînt indisolubil legate de promo
varea conseoventă a politicii partidului de industrializare - faotorul fun
darrnental al progresului şi civilizaţiei - care asigură creşterea în ritm 
rapid a întregii economii naţionale, apropierea de ni'veliUJl ţăTi'lor aJVansate 
economic, înflorirea generală a vieţii sodale, apărarea şi consolidarea 
independenţei naţionale. 

Progresele d01bîndite în aceaS'tă perioadă pe calea industrializării sînt 
grăi,tor i·lustrrate de faptul că în industria noastră socialistă se realizează 
în prezent peste 60 la surtă din venitul naţional faţă de 49 la sută în 
1965 şi de 30,8 la sută în 1938. Producţia întregului an 1938 a fosit obţi
nută în 1970 în numai 22 zile. În cincioolul care s-a încheiat s-a realiZJat 
o producţie aproape egală cu cea obţinută în 15 ani a~ntedori. 

În vederea organizării dinamismului şi modernizării economiei, a 
creşterii nivelului de t rai al populaţiei, partidul şi statuJ nostru au în
făptuH un vast program de investiţii, exprima1t elocvent de faptul că 

volumul invesrtiţiilor efectuate din fondurile centralizate ale sta,tului în 
perioada 1966-1970 a depăşit pe cel realizat în 10 ani anteriori. In 
această perioadă au apărut pe harta ţării peste 1500 obiective econo
mke noi. 

La împlinirea unei jumătăţi de secol de la făurirea PaDtidului Co
munist Român. oamenii muncii din judeţul nostru, sub conducerea orga
nelor şi organizaţiilor de partid, se prezintă cu un ramplu bilanţ. Valen
ţele acestei zone - bogăţii naturale, oameni entuziraşti, pl'lircepuţi crea-

tori - judicios valorificate în anii construcţiei socialiste, dar mai cu sea
mă în ubtimii ani ca urmare a aplicării politicii economice a partidului 
şi statului nostru de dezvol.tare armoni,asă a tuturor judeţelor, le-e.u adus 
covăsnănilor bog1ate roade pe calea industrializării. De21vol,tarea intemi~V"ă 

a economiei judeţului se caracterizează prin inzestrarea ei cu mijloace 
de muncă trot mai perfecţionate, prin creşterea mecanizării proceselor 
de producţie, promovarea tehno[ogiei moderne la obiectivele noi ridicate, 
utilizarea tot mai raţionrală a oapacittăţilor de producţie şi a potenţia

lului uman în toate sectoarele economice. 
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Sardni.le prevăzute pentru cincinarul trecut au fost îndeplinite cu 
SLlOces ceea ce a făcut ca irudustri'a noastră să dea peste pl,an o producţie 
globală industrială în V!aloare de pes1te 650 milioane 1ei, peste 72 la sută 
din sp:-Tul producţie~ globale realizîndu-se pe seama creşterii productivi
tăţii muncii. Producţia globală industri<ală a crescut în aceşti ani într-un 
ritm mediu anual superior celui stabilit, ajungîndu-se oa în 1970 volumul 
producţiei globale indus1triale să fie cu 51,2 lJa sută mai mare decît cel 
realizat în 1965. În anul 1970 în fiecare zi s~ realizat o producţie indus
trială globală de 4,4 milioane lei, iar întreaga pr·oducţie .globală industri,ală 

a anului 1950· a fost realizată în numai 47 zile. În indus•tria judeţului 
au apărut în această perioadă noi mmuri de mare importanţă: industria 
constructoare de maşini, de confecţii, alimenbară. Modernele întreprin
dt>ri intrate în funcţiune în oadrul platformei industriale din Tg. Secuies-c 
au desclhis calea unor adînci prefaceri economice, au dus l'a sporirea nu
mărului salariaţilor ocupaţi în industrie la oa1ifioarea şi recalificarea 
acestona, au f:ormat noi detaşamente ale clasei muncitoare. 

Realizările în industrializarea judeţului nostru reflectă o dată mai 
mult un adevăr pc deplin con]irmat - asigurarea dezvoltării forţei de 
producţie pe întreg teritoriul ţării, garantarea libertăţii şi drepturilor 
egal2 pentru toţi cetăţeni:i, fără deosebire de naţionalitate, crează cadrul 
întăririi continue a forţei şi unităţti.i dintre poporul român şi naţionalită
ţile conlocui toare. 

Considerînd agricultura ca ramură de bază a economiei partidului 
nostru a luat măsuri pentru a pune mai l1arg în V1ail.01are avantajele trecerii 
acosteia pe bazele marii producţii sodali<ste, pentru sporirea producţiei 
vegetale şi animale. 

Urmare a eforturilor de perfecţionare a activităţii de orgJanizare .şi 

conducere a agriculturii, producţia agricolă globală a cre,scut, în pofida 
condiţiilor climaterice nefavoi'Ia:bile din uHimii trei ani, în cindnalul 1966 
-1970 cu 24 la sută f•aţă de realizările perioadei 1961-1965. În econo
mia judeţului agricultura contribuie cu 34 la sUJtă la formarea producţiei 
globale, ea cunoscînd în anii cincinalului o dezvoltare penmanentă. In 
11rma aplicării măsurilor agrartehnice moderne, a folosirii !'laţionale a pă
mîntului, a practicării unei agriculturi intensive producţia medie obţi
nută la hectar în dncintalul trecut prezintă creşteri faţă de 1965 cu peste 
20 la sUită la sfecla de zahăr, iar la 01artofi cu 17,1 1a sută. Suprafaţa 

irigată a crescut de 10,5 ori, iar cantitatea de îngrăşăminte chimice în
corporate în sol prezintă în anul 1970 o creştere de aproape două ori 
faţă de anul 1965. 
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Mobiliz1area intensă a întregului potenţial al ţării, orientarea fer~mă 

a resurselor materiale şi de muncă în direcţiile care asigură procesul 
multilateral al economiei, au determinat o sporire substanţială a veni
tului naţional, a avuţiei n~aţionale, a bunăstării ma:teriale şi spirituale 
a întregului popor - principiu fundamental al politicii partidului nos
tru. Venitul naţional al anului 1970 depăşea cu 45 l'a sută pe cel reali
zat în 1965. În cu~sul anului 1970 s-a încheiat acţiunea de majorare a 
salariilor turturor categoriilor de 01ameni ai muncii, s1alariul mediu ajun
gînd la 14S'5 lei faţă de 1115 lei în 1965.Ridkarea saLariului minim la 
800 lei, creşterea mai însemnată a dştigurilor lucrătorilor cu salmii m.ai 
mici, promoV'area consecventă a principiilor echităţii .sociale a făcut oa 
In 1970 peste 72 La SlUtă din totalul sal:ariaţilor să realizeze cîştiswlfi re1ale 
de peste 1100 lei, faţă de numai 37,3 la sută în 1965. 

Majorarea salariilor şi creşterea numărului de sal1adaţi din economie 
::;e reflectă şi în faptul că în 1970 fondul de salarii depăşea cu peste 50 
la sută pe cel din 1965. În această perioadă pensiile au crescut peste 30 
la ·sută, au fost sporite îndemniZJaţiile pentru naştere şi alocaţii1e pentru 
copii, s-au mărit bur,sele s1tudenţilor. În cincinalul care s-a î,ncheiat, au 
crescut de asemenea veni!turile ţărănimii şi ale ,celonLalte categorii de 
oameni ai muncii de la sate, de o deosebită importanţă fiind în acest sens 
măsurile adoptate pentru ,asigurarea unui venit minim garantat tuturor 
cooperatorilor care participă •CU regul,adtate la muncă, Hotărîrea Comi
tetului Executiv al Comitetului Central al Parltidului Comunist Român 
ru privire la unele măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale 
memlbrilor cooper:aHvelor agricole de producţie, îmbunătăţirea pensiilor 
pentru ţămni, legea privind acordarea unor scutiri şi redu·ceri de impo
zite pe veniturile realiza1te de gospodăriile aparţinînd membrilor coo
perativelor agricole de producţie şi producătorilor ·in:dividlllali, extinde
rea activităţilor cu oarac'ter industrial. 

Fondul de consum pe un locuitor a crescut cu 27 la sută în ultimii 
25 ani , creind baz,a matedală pentru oa populaţia să poată dispune de 
mai multe produse şi 1servicii. Elocvent în acest sens este faptul că 

populaţia a curmpărat în 1970 din comerţul socialist cu 49 la sută mai 
multe mărfuri decît în anul 1965. 

La ridicarea sbanidardul"ui de viaţă a tuturor oamenilor muncii a con
tribuit întrr-o măsură importantă creşterea chel1tuielilor statului pentru 
dezrvoltarea hvăţămîntului, ocro:tirii sănătăţii, a .acUvi:tăţilor culturale şi 

pentru alte nevoi soclale. Îrn anul 1970 veni,turile realizate pe această 

bază de o familie - în afara ceLor provenite din retribuţi.a mu'w ii -
au însemnat 5500 lei faţă de 3600 lei în 1965. În perioada 1966- 1970 au 
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fost construite 660 000 locuinţe din care 344 000 din f.ondurile sta:tului 
sau cu credite acordate de stat, ceea ce a permis ea peste două milioane 
de oameni, adică ci:rcra: 10 l'a sUită din populaţia ţării, să se mute în 
case noi. 

Succese impontante au fost dobîndite şi în dezvoltarea învăţămîn

tului, cuHurii, a creaţiei litenar-artistke şi ştiinţifice, ca r·ezult:at al con
diţiilor şi climatului propitce create pentru manifestarea capaciltăţii şi ta
lentului oamenilor de ştiinţă şi cultură. În prezen;t fiooa:re al cincilea lo
cuitor este elev sau student, situaţie ce 'situează România în rîndul ţări
lor cu un înalit grad de cultură şi civilizaţie. Numărul personalului din 
cercetarea ştiinţifică şi tehnologică a crescut în 1970 cu 80 l,a sută faţă 
de cel existent la începutul deceniului al şaptelea. 

În acest c.ontext de înflorire multilaterală a patriei, se însorie şi dez
vo~tarea judeţului Covasna. Salariul nominal în judeţul nostru a crescUJt 
cu 32,1 l.Ja sută în 1970 faţă de anul 1965, cr·eş·terea veniturilor populaţiei 
refleotîndu-se şi în sporirea volumului de cumpărări de mărfuri, care a 
înregistrat în perioada cincinalului o creştere de 46,9 J.Ja sUJtă. Eforturi 
însemnate au fost făcute în ultimii cinci ani pentru îmbunătăţirea con
diţiilor de lo:cui1t, construindu-se de către stat peste 2700 apalfltamente şi 

2200 case noi din fondurile proprii ale populaţiei, ceea ce a permis ca 
un număr de peSitle }5 000 locuito·ri să se mUJte în locuinţe noi, au apărut 
noi cartiere în toate oraşele judeţului. Numai cartierul Simer.ia din Sf. 
Gheorghe art: acurrn tot aJtîţi.a locuirtori cîţi avea întregul orru;; în anul 
1900. 

Învăţămîntul a cunoscut an de an o deZJvoltare permanentă. Baza 
materială a ace:stuiiCl s-a îmbogăţit cu 13 şooli noi. Au luat fiinţă Lkeul 
Jin Intorsura Buzăului, Grupul şcolar de construcţii şi Lkeul industrial 
de corntrucţii din oraşul Sf. Gheorghe. Astăzi, fiecare al şaptelea locui'tor 
al judeţului învaţă. În şcolile de cultură generală cu limba de predare 
maghiară înVIClţă peste 20 000 elevi. A fo:st î1mbunătăţită asistenta medi
cală, revenind în 1970 un medic la 720 locuitori, f,aţă de 845 în 19,615. 

Viaţa spirituală a judeţului a înregistrat însemnate progrese. Au fost 
construiite noi lăciClşe pentru cultură - cinematograful "Arta", Teatrul 
de vară în of!at?ul Sf. Gheorghe, şi altele. Muzeul judeţean, Teatrul de 
stat, cenaclul Uniunii scriitorilor, filiaLa artiştilor plastici, Casa judeţeană 
a creaţiei populare şi altte instituţii au de:sfăşunat o activitate vie pe linia 
r-ă:spîndirii în rîndul maselor ,a cuceririlor ştiinţei şi antei, a cultivării 

tradiţiilor progresiste ale înainta.c?ilor. Semnificate sînt lucrările literare 
şi ştiinţifice în peste 25 de titluri, punerea în scenă a unor vraloroase 
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opere ale dT!amatungiei Cllasice şi contemporane, numeroasele expoziţii 
de artă plasrt;ică. 

Comemorările unor oameni progresişti nă·scuţi în judeţul Covasna, 
ca Benedek E1eik, Gabor Âron, Bad P·eter, Bti16ni F1arkas Sandor, rildica
rea buS'turilor savantului K6r.osi Csoma Sandor şi a pictorului Barabas 
Mikl6s şi altel·e au confirmat o dată în plus că partiduJ1 comuniştilor este 
continootorul celor mai progresiSite tradiţii ale trecutului tuturor oame
nilor muncii, inidiferenrt: de naţionalitate. Creaţiile tinerilor artişti, poeţi 

şi promtori co111turează viaţa spiritUJa:lă înnoitoare a plaiurilor covă:snene 
şi :eantribruie ef,ectiv l1a îmbagăţi'!'ea tezaurului cuHUlrii noastre nationaJ.e. 
P~efaceri1e înnoi:toare care cuprind întreaga vi,aţă e·conomică şi socială îşi 

găsesc expresia în acti'vibatea de cercetare ştiinţif:ică ce o desfăşoară cu 
rezul:tate remarcabile oamenii de ştiinţă şi cerceitătorii ştiinţifici din dife
ri te domenii. 

Trans:fomnările care au cuprins meleagurile judeţului pe multiple 
planuri, realizările oamenilor muncii din toa1te domeniile se oglindesc 
pregnant şi în activitatea artiştilor <amatori, în manifestările folclorice de 
mare ampl·oare cum sînt cele de la Balvanyos, Reci, Cetatea Ika, Voi-
neşti-Cova·sna, la care participă zeci de formaţii artistice şi mii de oameni 
ai muncii, români şi maghiari, şi care au darul de-a scoa1te la iveală noi 
frumuseţi ale artei populare, deplină armonie şi frăţie dintre locuitorii 
acestor meleaguri - manifestări ce se bucură de aprecierea unanimă şi 

pentru valoarea lor artistică multe formaţii de amatori au fost premiate 
la diferi,te concursuri pe ţară. 

O caracteristică a politicii partidului nostru est.e acţiunea constantă 
pentru înfăptuirea neabătută a democratizării vieţii sociale, respectarea 
strictă a normelor de parrtid, statornicirea muncii colectiv·e in activilbatea 
tuturor org·anerlor centrale şi locale, valorificarea înţelepciunii colective 
a maselor, a întregului partid, afirmarea tot mai largă a iniţiativei comu
niştilor, participarea lor la elaborarea soluţiilor celor mai bune, a hotă
.. ,îrilor celor mai corespunzătoare şi la aplicarea lor în viaţă. Întregul 
proces de lărgire a democraţiei socialiste se. înfăptuieşte din iniţiativa 

part:i:dului no:stru, în condiţiile perfecţionării rolului său poli:tico-ideologic 
!n toate sectoarele de activitate. Exercitarea rolului pa~tidu.lui de forţă 

conducătoare în societR'te s,e întemeiază pe stuclierea şi cunoaşt·eDea pro
fundă a realităţilor sociale, pe consultarea neîntreruptă a oamenilor mun-
cii şi menţinerea unui dialog continuu cu poporul, pe valorificarea pă
rerilor muncitorilor, ţărani:lor şi intelectualilor, pe soluţionarea probleme
lor ce le ridică progresul societăţii în strînsă concordanţă cu cerinţele 
vieţii de toate zilele. 
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Una din mafi;le realizări ale politicii partidu!lui nostru comunist o 
consti:tuie rezolvarea marxist-leninistă a problemei naţio'lllale, asigurn.rea 
egalirtăţii în drepturi a tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionali

tate. Strîns uniţi în jurul partidului comunist, oamenii muncii, români, 
maghiari, germani şi de alte ooţionalităţi, iau parte activă, dir,eotă şi 

nemi1jlocită 1a elaborarea şi înfăptuiTea politicii parltidului şi ,start;uJ.ui, 
muncesc cu ~a~bnegaţie pentru dezvoltarea econom1e1, ştiinţei, culturii, 
pentru înflorirea mu:ltilaterală a României socialiste - paitr.ie comună 
a oe,lor ce s-au născut, trăies'c şi muncesc pe acest pămîDJt, indiferent de 
naţionaUtate. 

Oele cinci decenii de luptă revoluţionară, întreaga activitate con
structivă desfăşurată de partid pentru edificarea so'Cietăţii socialiste, pun 
în evidenţă adevărul că unul din factorii e1senţiali ai victoriilocr:' de ieri, 
de azi şi de mîine ale parti:du1ui, ai capacităţii sale de a înfăptui misiu
nea de forţă poli1tică conducătoare a societăţii îl constituie rm1mte:a po
litică, organizatorică, coeziunea de granit a celor pes1te două milioane de 
eomunişti. 

Tabloul gmndios pe care îl prezintă România la marea sărbătoare a 
Parttidului Comunist Român confirmă cu putere justeţ!ea liniei politice a 
partidului, unitatea rîndurilor sale, ale tuturor comuniâltilor în jurul Co
mitetului Central, în frunte cu secretar ul general all partidului - tava
răul Nicolae Ceauşescu - fiu credincios al poporului, devotat militant 
a~ cauZ€i da:sei muncitoare, legat cu trup şi suflet de năzuinţele şi 'aspi
raţiile celor ce muncesc, personalitate dinamică ce se resimte din plin în 
l ~111i1a mereu ascendentă, novatoare, de elaborare si. înfăotuire a ooliticii 
partidului nostru, de edificare a societăţii sociaiiste ÎnultiLate/al dez
voltate. 

Intregul popor cinsteşte aniv,L·sarea semicente narului partidului prin 
mobilizarea energii,lor creatoare, pentru înfăptuirea politidi partidului, 
a programului trasat de Congresul al X-lea. Prevederile noului plan cin
cinal, 1971-1975, exprimă orientarea consecventă spre cot.rtinuarea pro
cesului de deZJvoHare a unei economii mode11ne, bazată pe o industr ie 
puternică şi o agricul,tură înaint,a:tă, pe folosirea cuceririlor revoluţiei 

ştiinţifico-~tehnice şi valorificarea superioară a resurselor ţării, a înt!"e
gului potenţial de producţie, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, 
în. vederea satiS!facerii în condiţii rtot mai bune a cerinţelor materiale şi 

spiri tuale ale popula ţi ei. 
Ca urmar.e a dezvoltării economiei, venitul naţional va creşte pînă 

în 1975 de 1,6- 1,7 o:ri faţă de 1970, ceea ce va perm1te ridicarea sala
riului real cu circa 20 la sută, sporirea cu 37-44 l~a sută a fondu1ui 
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general de salariu, majorarea sumelor destinate finanţării acţiunilor so
cial-cultur.aJle vor fi în 1975 de peste două O['i mai mari decît în 196·5. 
Vor spori la 380 de mii locUJrile în cf!eşe, adkă de 3 ori mai mU!lt decît 
cele existente. O atenţie deosebită se vta acorda îmbunătăţirii condiţiilor 
de locuit ale oamenilor muncii, prevăzîndu-se ·construirea a ci!'lca 800 000 
locuinţe, din care o jumătate de mihon din fondurile statului sau cu 
credite de la s;bat. 

Ca pa!I'.te componentă a demo1tării patriei în anii 1971-1975 se în
cadrează orgJank şi prevederiJ.e planului cincinal pentru judeţul Covasna, 
care marahează o nouă etapă de dezvoUare economkă şi socială a aoestor 
meleagm·i prin continuarea într-un ritm superior al induLStrializării, a 
vaJorifică;rii resu['seJor naturale şi a !'lezervelor de care dispune. Numai 
la producţia globalil industria[ă ritmul de creştere anual va atinge apro·ape 
14 la sută - superior celui pe ţară. Volumul de investiţii alocate jude
ţllilui nostru în actualul cincin1al se ridkă la peste 3,3 miliaDde 'lei. Accen
tul principal va cădea pe industria constructoare de maşini reprezenta!tă 
prin Fabrica de echtparrnent de bord pentru allltovehku1e, Fabrica de 
scule, F\abri1c.a de instalaţii pentru acoperiri galrvanice în oraşul Sf. Gheor
ghe şi dezvo1tarea Fabricii de şuruburi din Tg. Secuiesc pînă la 20 000 
tone o['gane de a...~blare. 

Industria turkmmlui va fi umlll din marii beneficiari ai fondurilor 
de inv<estiţii din acest cincinal. Oriaşul Covasna va deveni o bază turistkă 
internaţională cu o capacitate de caz·are d<e cifloa 2000 locuri. 

Agricuil!tura - ramură tradiţională a econO!IIliei judeţului - va ou
noaşrt;e în anii cinreinalului o demoJ1Jare susţinută . A·cestei ramuri îi vor 
fi invesUte peste 900 miJ:ioone lei, oore vor contribui la sporirea produc
ţiei agricole în toaJte sectoarele, vor a:sigura me:oanizarea completă a lu
crărilor agricole. In anllll 1975 suprafaţa irigată va ajunge la 8800 hec
tare, vor fi const:ruiite complexe de îngrăşare pe scară industrială a 
animale~or. 

Nivelul de trai material şi cultural aJ. popU!laţiei va înregistra o ascen
siune permanentă prin sporirea veniturilor acesteia, prLn asigurarea unui 
fond locativ oare să satilsif;acă înbr-o măsură mereu crescîndă nevoile 
oamenilor muncii, ridi.c.area nivelului de civilizaţie şi confort. Volumul de 
mărfuri oare vor fi desfăcUite în 1975 va spori ou 36 la sută faţă de 1970, 
iar numărul de apartamente din fondurile statului s<e va dubla. 

Indeplinirea pliCllrlului înainte de termen pe primele patru luni ale 
anului în Clll'IS la toţi indicatorii subliniază prin fapte ataşamentul oame
nilor muncii din judeţul nostru faţă de politica generală a pwtidului, 
omagiu grăitor adu:s semkentenarului Par1Udului Comunist Român. 
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Coocentrîndu-şi efortu.ri!l.e asupra dezvoltării co.nstrucţiei socialiste 
tn România, pa1'tidul nostru porneşte de la conving·erea că în acest fel 
işi îndeplineşte attt misiunea istorică încredinţată de poporul român, cît 
şi o îndatorire esenţială faţă de cauza socialisrrrm1ui şi păcii în lume. 

In centrul politidi externe se află dezvoltarea prieteniei, ali.Janţei şi 
colaborării multilarterale cu toate ţările socialiSite, pe baza principiilor 
independenţei şi suverani:tăţii naţionale, ale egalităţii in drepturi, neames
te.cului în tr~eburHe interne, înrtmajutorărU şi aVJantajuJui reciproc. 

Partidul Comunist Român inten:si.fică reLaţiile de solidaritate, cola
borar·e şi prietenie cu toaJte .partidele comuniste şi muncitoreşti, îşi aduce 
contribuţi~a la refacerea şi ÎIIlltădrea unităţii mişcării comunis·te şi munci
toreşti, pe baza mocxisun-[eninisnmlui şi in:te~naţionahSIIIlului proletar, a 
rE>spectării dreptului fiecărui partid de a-şi elabora de sine stătător poli
tica internă şi externă, strategia şi tactica revoluţionară, forme1e de orga
nizare şi conducere. 

La aniversarea unei juanătăţi de veac de la făurirea Partidului Co
munist Român, patria noastră este o ţară socialistă în plin progres. Nă
zuinţele care au animat mintea şi cugetul celor care au pus, cu cindzed 
de ani în urmă, temeliile pal'!tidului revoluţionar al cLasei mundtoare 
s-au împlinit, îmbogăţindu-se permanent cu noile sensuri pe care dece
niile le-.au adus, pe care expe;rienţa concretă a construirii socialismului 
le-a generat. 

Increzători în politica internă şi internaţionaJă a Partidului ComuniJSt 
Român, toţi otamenii muncii din judeţul nostru, în strînsă unitalte frăţeCliS
că, alături de întregul popor, mobilizaţi de aniversarea gloriosului semi
centenar vor depune noi eforturi pentru transpunerea în viaţă a hotă~î

rilor Congresului al X-lea al partidului, pentru viitorul lmninos al Ro
mâniei socialiste. 
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ACTIVITATEA P. C. R. PENTRU ÎNTĂRIREA 
UNITĂŢII FRĂŢEŞTI ÎNTRE POPORUL ROMÂN 

ŞI NAJIONALIT Ă JILE CONLOCUITOARE 

KOOS JANOS 

Unitatea frăţească între poporul român şi naţionalităţiile conlocuitoa
re, rezolvarea mar:x:ist-lenin'istă a problemei naţionale, asigurarea deplinei 
egalităţi în drepturi !<ll tuturor cetăţ·enilor fălfă deosebire de naţiooolitate, 
consti<tuie una din cele mai importante transformări real'izate în anii 
construcţiei socialiSite în ţara noaS:tră. 

Imprejurările iSitorice au făcut ca alături de poporul român, pe teri
toriul partriei noostre să rse statornicească din veacuri îndepărtate şi popu
latii de alte naţionalităţi. S-au funidamenltalt şi ~consoUdat relaţii de frăţie 
în muncă, de solidaritate în mişcările sociale pentru pmgres, în lupitele 
împotriva asupritorilor şi cotropitorilor. 

Munca şi lupta comună formează o caracteristică esenţială a dez;yol
tării istorice a regiunilor în care locuiesc alături de români, oameni ai 
muncii de alte naţionalităţi. 

Creaţiile poporului de-a lungul istoriei sînt expresia contribuţiei tu
turor locuitorilor, indiferent de naţionalitate. Cei mai de seamă fii ai 
poporului român şi ai naţionalităţilor conlocuitoare, mililtanţi pe tărnnul 
cbştesc, gînditori, oameni de cultură şi de artă, pătrunşi de aceleaşi idea
luri au activat cu toate forţele, în limitele orînduirii sociale in.oohitabile, 
pentru a înfăptui unita;tea maselor largi populare. "Provenienţa şi soarta 
- scria în 1847 Gheorghe Bariţiu - aruncă de atîtea veacuri, în această 
patrie frumoasă şi nouă tuturor scumpă, atî:tea naţii şi confesii una lîngă 
alta. Pentru ce să ne mai amărîm zilele unii la alţii? Pentru ce să nu 
\'ieţuim cu toţii ca fiii aceleieşi mame? Eminentul om de Ş'tiinţă Bolyai 

19 
2* 



.Janos în lucrarea T()d{lele,tes kfuaJJomany scrie că "Nimeni nu apreciază 
şi nu sprijină mai mult naţiunea română dedt mine - şi ca om o iubesc 
tot aşa de muLt ca pe cea maghiară, şi cu buourie cunosc în ea una din 
urmaşele cele mai drepte şi curalte a romanilor de odinioară" . Vorbind 
despre problema naţională, el arată că cei săturaţi folosesc aceasta pentru 
a a:bate atenţia celor înfometaţi de la cauza mizeriei lor. 

"Ev~dent - spunea el - că astăzi necazul nu este acela . .. că slă
nina este denumită szalonna, spech saG. slănină , ci că acei care au nevoie 
ele s1ănină să-o aibe fără ca să o ia de la altul". 

Istoria consemnează momente importante ale luptei cOI!Ilune în care 
românii , maghiarii, germranii şi celelal'te naţionalităţi con1ocuitoare au 

1 .: 

putut face faţă greUităţilor timpurilor, au putut învinge în lupta împo-
triva P.xpl,oataitorHor şi asupritotrilor. Răs:coiala d e l1a Bobîlna din 1437, 
ră:zJboiul ţărănesc conoos de Gheolfghe D6ZJSa, din 1514, mişcarea maselor 
ţărăneş1ti în kunte cu Horia, Cloşca şi Crişan, marile bătălii purtate îm
potriva cotropitorHor otomani în care alălturi de oştirile mo!Ldov~ene şi 

muntene au luptat vitejeŞite maghiari şi saşi din Transilvanila, alianţa 

aproape penmanentă a secuilor cu domni tarii Mo,1dovei şi Ţării Româ
neşti sînt dovezi concludente că atunci cînd nu se .amestecau interese 
străine, diversionis te, masele muncitoare indiferent de naţionalitate S-18.U 

unit pe o platfoi'mă comună împotriva asupritor ilor interni şi exter ni. 

Evenimentele revoluţiei din 1848- 1849 au arătat că interesele ro
mânilor se împleteau cu ale ungurilor, de aceea eei mai înaiJntaşi revolu
ţionari de l~a 1848 : Nkolae Bă1eescu, Avram Ian cu, E:fltianie Murgu, Pe
tofi Sandor, Gaborr: Âron, Gheorghe Bariţiu, Ştefan Ludwig Roth şi mulţi 

alţii au militat pentru întărirea prieteniei şi frăţiei poporului român cu 
naţionalităţile conlocuitoare în lupta pentru scuturarea jugului asupririi 
sociale şi naţionale. Bălcescu a trăit luni de zUe alături de guvernul lui 
Kossuth. Inimta lui tînără bătea necontenit pe ntru c.auz•a libertăţii po
porului rom ân şi maghiar, e l a văzut mai clar ca m icine tragedia diver
genţelor maghiara-române. În scrisoriLe către Ghka el 1scr ia : " ... d e 
îiecare dată mă treceau sudorHe reci văzînd că aceste două popo~are s-.au 
condamDJat la moante unul pe altul, cele două naţiuni care treceau orbi,te 
de o m îndrie neînţeleasă pe lîngă minunata oca ziune a regăsirii r eci
pr oce". 

Făurirea statului naţional unitar român prin untrea Transilvan iei 
cu România pecetlui1tă la 1 decembrie 1918, pe cîmpul lui Horia 1a Alba 
Iulia, a descătuşat noi energii ale maselor populare, a contribuit la lărgi
rea şi întărirea mişcării democratice din ţara noastră. 
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Gîndirea înaintaşilor constituie un bogat patrÎllnoni.u, o preţioasnă 

moştenire spiri:tuală a întregului popor. Solidaritatea în ciu·ncă şi în 
luptă este mărturia frăţiei dintTe oani.enii muncii rOIITlâni şi de alte naţio
nalităţi de pe teritoriul patriei. 

Odată cu dezvoltarea mişcării muncitoreşti din ţara noastră, şi ma
turizarea conştiinţei de clasă a prole·tariatului, unit:a~bea întregului. popor, 
asigurarea drepturilor egale a naţionalităţilor se leagă de sardna istorică 
a clasei muncitoare de a conduce, în frunte cu partidul ei revoluţionar, 
lupta maselor împotriva exploatării c.api•taliste şi moşiereşti. 

Marx şi Engels, fonda~torii comuni1smului ştiinţific .au arătat că nă
zuinţa muncitorilor de orice naţiorualitate spre unitate şi solidaritate 
fr'ăţească îşi are izvorul în condiţiile de viaţă ale prol-etariatului. . Limsînd 
lozinca "Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ", ei s-au ridicat nu numai 
împotriva oricărei exploatări şi asupriri so.ciale şi naţionale, ci au indicat 
trJitoda.tă şi calea si.gură pentru îndeplinirea acestui ţel umanist - oi'Iga
nizarea şi unirea tuturor celnr ce mU!l1cesc în vederea revoluviei proletare. 

Meritul partidului comuni1st este că a ştiut să sădească aceste indi
caţii preţioase în terenul feDtil oferit de tradiţiile de unitate şi frăţie 

dintre oamenii muncii români şi ai naţionalităţilor conlocuitoare. 

Partidul comuniştilor din patlfia noastră .a condus lupta unită a mun
citorilor români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi împotriva ex
ploatatorilor şi primejdiilor comune, şi-a desfăşurat aotivitatea în rîndul 
maselor ţărăneşti, intelectualilo·r şi aHor pături şi categorii sociale de toate 
naţion:ali.tăţi:le . Cauza nobilă a frăţiei între poporul român şi naţionalită

ţile conclocuitoare a fos1t susţinută cu consecvenţă de organizaţiile de 
masă democratice create, conduse sau aflate sub înfluenţa P.C.R., printre 
care o contribuţie de seamă a adus uniunea oamenilor muncii maghiari 
elin România (MADOSZ), creată în augus1t 1934 din iniţiativa P.C.R. 

Ca rezultat al lupte i P.C.R. pentru unirea forţelor democratice, pro
gresiste, antihitleriste şi antifasciste fără deosebire de n.aţionalita,te, în 
iunie 1943 s-a con.stitui1t frontul patriotic antihiltle:rist, în oare alăituri de 
Partidul Comunist Român au acţionat Frontul plugarilor, Uniunea patrio
ţilor, Madosul şi alte organizaţii. 

Paralel cu lupta antihi:tleristă dusă în România, în nordul Ardealu
lui, răpit vremelnic prin dictatul imperd.,alist de la Viena, arestările în 
masă a comuniştilor, a luptătorilor antifasdşti, prigoana împotriva popu
laţiei române , n--<au putut intimida mase1e populare car·e protestau tot 
mai mult împotriva pemecuţiilor, împotriva condiţiilor de muncă şi de 
vi1aţa de mizerie. 
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In comuna Baraolt 40 de femei maghiare şi românce adunîndu-1se în 
faţa sediului plasei, au cerut pîine, făină, de:clarînd că datorită lipsei de 
alimente voru:cide copii. "Nu tre.buie să ne omorîm copiii noştri - sună 

glasuJ. ameninţător a unei femei - ci, pe doi, trei cîini mari care sînt la 
conducere". 

Refuzul ·tineretului de a se înroLa în armata hortis.tă, manifestat prin 
treoerea peste graniţă în România, a provocat îngrijorarea şi totodată 

"mirarea" autorităţilor maghiare. 

Nenumărate procese au fost organizate împotriva cetăţenilor maghiari 
care au coLaborat cu populaţia română. Muncitorii, ţăranii, i.ntelectualii 
progresişti, apreciind ca nejust dictatul de la Viena, n-au avut încredere 
în trăinkia lui. Ca urmare în numeroase c01111une ale judeţu~ui Trei
Scaune ţăranii aşteptau administraţia r'ornână încă la sfîrşitul anului 
1941. "Acest guvern (este vorba de guvernul hor.tist) - afirmă în public 
ţăranul maghiar Patras Janos din comuna Bodos - nu durează mul1t şi 

pînă la sfîrşitul anului vor veni înapoi românii". Pentru asemenea afir
maţii, aş.a cum reiese din documentele procuraturii şi tribunalului sînt 
condamnaţi mulţi .cetăţeni maghiari şi români de către autorităţi, repre
zentate în majoritatea ·cazurilor de funcţionari aduşi din Ungaria, ceea ce 
reflectă neîncrederea în populaţia locală, mai ales în cea secuiască. 

Astfel, pe fondul adîncirii continue a antagonismelor economioe, 
sociale şi politico-ideologioe care scindau societatea în forţe opuse, în 
focul luptei de clasă se creează premiza istoncă pentru adîncirea uni
tăţ: i frăţeşti înt·re toţi cetăţenii ţărani, indiferent de naţionalitate. 

Lnsurecvia armată din 23' August 1944, răsturnarea dictaturii militaro
iasdste a creat condiţii favorabile pentru instaurarea unui regim demo
cratic, pentru făurirea unei societăţi noi, soci.aUs.te. PaT~tidul în noile cDn
diţii create acorda importanţă deosebită pentru cîştigarea naţionalităţilor, 
aces:t lucru, pe de o parte prin a1tragerea lor în lupta pentru realizarea 
sarcinilor car.e stăteau în faţa pantidului de care marea majoritate era 
interesată, pe de altă parte în reducerea influenţei par;t1delor şi grupări

lor politice şi ale claselor exploatatoare. 
Raliindu-se la F.N.D., în frunte cu P.C.R., constJiJtuit în perioada 

furtunoasă .a revoluţiei populare, Madosz-ul, mai tîrziu U.P.M.-ul, comi
tetele antifasciste germane, sîrbe, ucrainene ş.a. au adUJS o importantă 
contribuţie la lupta întregului popor împotriva forţelor reacţiunii, .a ele
mentelor şovine, pentru realizarea de reforme demo:cratioe. 

În hotărîrea Madosz-ului cu privire la adeziunea se spunea : "Noi, 
ungurii din România nu putem despărţii pentru nki un moment soarta 
noastră ele soarta fraţilor noştrii români. Uniunea pe ţară a muncitori-
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lor unguri din România, a ifost şi în timpul trecut adepta necldntiltă 

a coniJ.ucrării pa:şnice între cele două popoare ... Prel~nld întreg conţi
nurtul proiectului de platformă şi aderăm 1a F.N.D .... " 

Odată cu crearea unei coaliţii democratice în jurul c1aJSei muncitoare 
partidul comunist român desfăşoară o activitate intensă pentru educarea 
maselor pentru combatereta şovinismului şi navionaliJSnn.rlui. ln acest 
scop sînt organizate cercurile duminkale, sînt editate ziare, broşuri, 

pamflete, diferite publkaţii şi o mulţime de cărţi, ca:re au făcut ca de
mocraţii români şi maghiari să intre într-un număr cît mai mare · m 
rîndurile partidului. Organizaţiile de parUd lansează numeroase chemări 
către muncitorii, ţăranii, intelectualii români şi de alte naţionalirt;ăţi prin 
C'Me îi cheamă să se unească în scopul apărării iflltereselor vi11Ja1e împo
triva duşmanului comun. "Fraţi agnicultori, muncitori, to;varăşi - se 
spune în chemar.ea Comitetului Judeţean P.C.R. Mureş (noiembrie 1944) 
- noi ne-am nătscut aid, vrem să trăim şi să muncÎIIn tot aid penltru a 
trăi în pace. Tr·ebuie să stîrpim din sufletul nostru ori.ce ură şi g.îndul 
ră2Jbunării ... Să înlăturăm pe cei care vor să de21bine, să fie români 
sau .maghiari ... " 

1n condiţiile în care politka României capăttă un spii'it în ce în ce 
mai nou, s-a simţit necesară gruparea într-un tot unitar a dispoziţiilor 

legaQe pe egali!ta'tea în drepturi între poporul român şi naţionalittăţile 

conlocuitoare. Răspunzînd la acea:stă cerinţă, reprezentanţii P ,C.R. şi 

celorlmte .g['upări politice aliate în F.N.D., au impus guv~nului Rădescu 
Ja 6 Februarie 1945 adoptarea Statutului Naţionalităţilor, care proclama 
egaUtatea deplină dvilă şi pdlirtkă a tuturor cetăţenilor statului român, 
indiferent de msă, limbă, naţionalitate sau religd.e, intertZitoîndu-se prin 
lege orirce dilscrtminare pe aceste crirtedi şi statuinrl dreptul fiecăruia de 
a 'Sitabili singur limba maternă şi naţionalitatea sa. 

Forţele democratice maghiare şi de alte naţionali!tăţi au salutat cu 
satisfacţie prevederile statutului totodată consildednd că apHcarea lor în 
viaţă este condiţionată de un gurvern democrattc. 

Prin instaurrarea la 6 mar.tie 1945 a guvernuQui Dr. PetTu Groza în 
care clasa muncitoare .avea un rol conducător, lupta dusă de partidul CQ~ 
mrunist pentru realizarea eg·a:lităţii în drepturi a poporului român şi a 

naţionaliltăţilor conlocuitoare a devenit o politică de stat. Blementele 

reacţionare şi şovine din adminiJs.traţia de start; au fost rlnd rpe rînd. eli

minate. Uniunea politioă indiscut:a~bi~ră a oomeni1ar mlllndi, indiferent 
de naţionalitate în jurul P.C.R. a con;stituit marea forţă istorică care a 

aSi!gurat înfăptuirea programului de refacere a ţării, depăşirea greutăţilor 
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şi lipsurilor, mul!te inerente începutului, unele obiectirve, altele subiec-
tive, trecerea la făurirea edificiului sociailist în Români,a, , 

. In proc~sul r~voluţiei şi . c~trucţi~i ~o:clalds1:e ~ _a fost c;re.a~ .. Jbaza 
polj'tică a egalităţii sodale a tuturor oamenilor m.uncii, fără_ deos~~~e ~~ 
naţionalitat~ -. întătrirea puterii pol~tice ·a !?.()_porulud, liber· şi ,stăw~ .. !?:€: 
soarta sa. Deţinător . suveran al puterii, poporul a înscris în ConsUtuţia 

.. . ' .. ' .. .. 
ţării egalitatea în drepturi în toate domef1;iile vieţii economii~, _ pol~tice, 
juridice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii din RepuibUca SociaiJ.iS'tă 
România. 

O expresie pregnantă a egalităţii în drepturi în domeniul poli'ţ_ic,~o 

constituie însăşi -compoziţia şi principiile care stau la bau1 P.C.R. - forţa 
politică de avangardă ~ poporului nostru. Partidul Comunist Român în
truchlipînd atît prin ideologia, cît şi prin compoziţia sa principiile inter
naţionalismului, cuprinde în rîndurile sale pe cei ;rnai buni fii ai po
porului, •români, maghiarir e-ermani şi de alte naţionaUtăţi. Oamenii mun
cii aparţin~nd naţionalităţilor conlocuitoare sînt membri cu de:Dptur.i de
pUne ai o:Dganizaţiilor de masă, obşteşti, ai organi·zaţiilor cooperati:ste şi 

uniuni de creaţie, participă în mod organizat alături de români la în
treaga viaţă politică şi socială. 

Această situaţie este D expresie pregnantă a criteriului suprem după 
care se conduce Partidul Comuni1st Român în aprecierea f,iecărui mem
bru ai societăţii, în promovarea şi recompensarea sa - după criteriul 
devotamentului fa_ţă de ceauza sociali:srmului, faţă de patrie, al eapadtăţii 
de muncă şi ·contribuţia adusă 1a întărir·ea orînduirii noas·tTe. 

In prooesul construcţiei sociali!ste a foist creată baza economi,că a ega-
lităţii sociale a tu.turor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate. 
Inlăturarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi a în
tregului sistem de relaţii sotciale ce izvorăsc din ea şi iilJStaurarea pro
pri•etă ţii . socialiste a· făcut posibilă aşezarea defi.ni ti vă şi reală a raportu
rilor naţionale pe principiile egalităţii în drepturi, prin asigurarea ~ei 
poziţii absolut egale a tuturor cetăţenilor faţă de m1~:loacele de produ:c
ţie, realizarea dreptului la muncă şi a retiibuţiei după cantitatea şi cali
tatea muncii depUJse. 

O impor-tan'ţă deosebită în garantarea exerci1tării în fapt a aoe~tor 
drej:>tud o are polittica Marxist-Leninistă a parUdului nostru de orientare 
a deztvoltării forţelor de producţie pe într·eg teritoriul ţării. 

Porntn.d de la realităţile concrete exisrt;ente a numeroaselor judeţe 
şi localităţi, în trecut menţinute în înapoiere economică, printre ele fiind 
şi cele în owe alături de populaţia roonână locuiesc oameni ai muncii 
de alte naţionaliităţi, partidul şi statul nostru au acordat o atenţie deose-
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bită ridic~rii lor din punct de vec;iere economic şi sod..a:l-cultural. Este 
semnificativ în acest s~ns volu:rr{ul mare al invootlţiilor alocate, ~i~:ui 
accentuat al industrializării, ~umărul mare de obieotive econ~mice, socia'l
cultu!'la[e, de locuinţe construi1te în aceste judeţe. 

' . . . 

Prin dez-voltarea continuă a potenţialului economic al ţării, al tuturor 
judeţelor şi localităţilor, poli<tica partLdului urmăreşte crearea de con
diţii ca toţi oarrnenii muncii - români, maghiari, germani şi de alte na
ţionalităţi - să se poată bucura din plin de tot oeea ce oferă civili:oaţia 
socialistă. 

În sf~rşit, socialismul a creat condiţii pentru manifeSitarea liberă a 
tuturor forţelor poporului în sfera creaţiei spirituale, pentru afirmarea 
t-uturor valorilor intelectuale, indiferent de naţionalitate. În anii con
strucţiei sodaliLS'te, pe fundamentul de:ovo1tării ştiinţei, artei şi cul'tu.rii, 
în întreagă ţară au fost puternic stimulate şi sprijini1te creaţiile oameni'lor 
de ştiinţă, artă şi cultură din rîndurile naţionaHtăţilor conlocui'toare. 

Făurită în condiţiile legăturii şi impletirii destinelor naţionalităţilor 
conlocuitoare cu cele ale poporului român, creaţia cul:tural-arti:stică a 
acestor naţionalităţi, purtînd specificul naţional contribuie, alături de 
creaţia intelectualilor români, la îmbogăţirea tezaurului spiritual al Ro
mâniei sociali!ste. Deschiderea largă a porţilor învăţămîn1tului în limba 
maternă, de la treptele e1ementare pînă la învăţămîntul superior şi 

crearea de condiţii ca paralel cu dez-voltarea învăţămîntului în limba 
m'aternă să se înveţe şi limba română - necesitate obiectivă pentru 
însăşi înfăptuirrea deplină a principiului egalităţii - crearea numeroase
lor instituţii aDtistice ale naţionaHtăţilor conlocuitoare, editarea a milioa
ne cărţi, broşuri, ziare şi reviste în limbile maghiară, ge:nmană, sîrbă, 

ucraineană, toate acestea sînt o expresie vie a amploarei pe care o cu
noaşte în zilele noastre viaţa spi·rituală a naţionalităţilor conlocuitoare. 
Ele reflectă totodată profundul democr.atism al orînduirii noastre socia
liS<te, al libertăţilor şi drepturilor de care se bucură întregul popor. 

Munca în comun pentru dezvol<tarea patriei, egalitatea condiţiilor po
litice, economi,ce şi socia1-cuHurale de viaţă, identitatea ţelurilor şi inte
reselor, conştiinţa faptului că de progresul ţării este legat indisolubil des
tinul fiecărui cetăţean, indiferernt de naţionalitate, constituie fundamen
tul pe care s-.a statornidt şi se consolidează unitatea frăţească dintre toţi 
cetăţenii patriei, români, maghiari, germani şi de alte naţionalirtăţi. 

In acest amplu şi multilateral proces de consolidare a un~tăţii social
politice a întregului popor un aspect de mare importanţă o are comba
terea şi înlăturarea rezidurilor mentalităţHor naţionaliste, şovine. 
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Socialismul a lichidat baza economică-sodală a naţionalilsmului, cau
zele sociale care generau în tr.ecut sentimente naţionalisibe, dar rămăşi
ţele educaţiei naţionaliste şi şovine ca şi orke alte rămăşiţe ale capita
lismului din conştiinţa unor oameni nu au fost lkMdlate complet. In 
cadrul luptei dintre nou şi veahi, dezrădădnarea completă şi definitivă 
a mentalităţilor retrograde naţionaliste indiferent de nuanţa lor, este o 
cerinţă a progresului soci:al, a întăriTii unităţii frăţeşti dintre poporul 
român şi naţionalităţile conlocuitoare. 

Lichidînd cu hotăr~îre discrianinările soci:ale şi naţionale din trecut, " . 

<:1eigurînd rezolvarea justă, pe baza principiilor marxist-'leninismului a 
problemei naţionale - subliniază toVtaTăşul Ni1colae Ceauşescu - creern 
C'{)ndiţii e.conomitce, politke, sociale şi culturale pentru realizarea deplinei 
egalităţi în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării - români, maghiari, ger
mani, sîl'1bi şi de a1te naţionalităţi -, partidul şi s'tatul nostru de2vo1tă 
continuu prietenia f·răţească dintre poporul român şi naţionalităţile con
locuitoare, munca lor unită pentru înflorirea patriei comune - Româ
ni·a Socialistă''· 

în consolidarea şi dezvoltarea acestei unităţi o mare importanţă o 
au măsurile iniţiate de partid Îil1 ultimii ami :pentru deZJv:olltarea continuă 
a democratismului or-înduirii noastre. Suflul novator imprimat întregii 
societăţi de hotăPîri'le Congresului al IX-lea al P.C.R., ale Conferinţei 
Naţionale, Congresului al X...Jlea al P.C.R. şi al Plen:arelor Comitetului 
Central au creat mediul adecvat care au fertilizat partidparea largă a 
oamenilor muncii români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi la 
activitatea politică, economkă, ideologică, la demoltaTea probleme1or 
nodale ale vieţii interne şi ale relaţiilor .externe ale ţării. 

Cerinţele actuale .ale valorifi.cării şi mai intense a energiilor creatoare 
al.e naţionalităţilor conlocuitoare în cadrul efoi'Itului întregului popor 
pentru propăşirea continuă a patriei au pus în evidenţă necesitatea luării 
unor noi mă!suri in direcţia perfecţionării cadrului instituţional repre
zentativ al naţionaHtăţilor ·conlocuito.are. Crearea în aJcest scop a consi
liilor centrale şi judeţene ale oamenilor muncii de naţionalitate maghiară 
şi germană, a consiliilor judeţene ale a1tor naţionalităţi şi in!Cluderea lor 
în Frontul Uni;tăţii Socialiste, demonstrează în mod pregnant modul cu
prinzător şi unitar în care Partidul Comunist Român aibovdează întregul 
ansamblu al problemei evoluţiei societăţii noaiStre socialitste, preocuparea 

sa constantă faţă de materializarea unuia din adevărurile marxist-leni

niste - a raportului de intercondiţionare şi întrepătrundere a proble

me i naţionale cu democratismul consecvent. 
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Există - ·spunea V. I. Lenin ~numai un singur mod de rezolvare a 
problemei naţior1ale, şi aceasta este democratilSII!lul conJseovent. Activi
tatea desfăşurată de consiWle naţionalităţilor conlo.cuitoare ooil!stituie un 
puternic instrument în dez;voltarea democraţiei socialiste. Ele asigură noi 
posibilităţi pentru oamenii muil!cii apaTţinînd naţionalităţilor conlocuitoa
re, de a-şi manifesta activ prezenţa în întreaga viaţă poliroi.că şi 1Socială a 
ţării, de a contribui la activitatea politică eduoativă desfă~urată de partid 
şi organizaţiile obşteşti pentru cultivarea patriotilsmului sodali:slt, a inter
naţionalismului sociali!st, a devotamentului pentru patria comună, de a 
contribui la dez~voltarea înaltelor trăsături etice comuniste, împotriva 
oricăror concepţii şi manifestări retrog:nade - naţionaliste, pentru ridi
carea continuă a conştiinţei socialiste a maJSelor. 

In ansamblul de măsuri luate de partidul şi statul nostru pe linia 
perfecţionării continue a raporturilor naţionale, a conJsolidării deplinei 
egalităţi în drepturi a tuturor oetăţenilor indiferent de naţionaliltate, se 
integrează şi îmbunătăţirea împărţirii admin!Lstrativ-teritoriale a ţării. 

Noua organizare administrativ-teritorială asigură condiţii mai bune pentru 
ca în localirtăţHe în care trăiesc naţiona:lităţi conlocui,toare, să fie aplicate 
prevederile conrstituţionale privind folosirea limbii materne în adirninis
traţia de s·tat, şcoli şi în instituţii de cultură, să fie luate ·în conside
rare cu şi mai multă grijă pr01blemele specifice ale acestora pentru so
luţionarea lor optimă, în concordanţă cu interesele generale ale societăţii 
şi ale acestor naţionalităţi. 

In concordanţă cu direcţiile de dezvolta:ne multilaterală a ţării noas
tre, în următorii ani, Congresul al X-lea aJ. partidului a subliniat în mod 
deosebit f1aptul, că edificarea în continuare a conJStrucţiei socialiste, per
fecţionarea relaţiilor sociale, crearea condiţiilor pentru trecerea treptată 
spre comunism, realizarea unei societăţi de superioară cirvilizaţie, mate
rială şi spirituală vor constitui noi factori în ·consolidarea prieteniei fră
ţeşti între popoDul român şi naţionalităţile co:nloouiltoiaire, în desăvîrşinea 
unităţii lor şi încthJegJarea ide.struct~bilă, pe etcemtă bază a 
marii familii a patriei noastre comune - Republica Sociali!stă România. 

27 





A POLJTIKAI, lDEOU)~IAI ÉS SlfR~I_EZETI TI$ lJ ~Z ó DAS 
FOLYAMAT ÁRÓL AZ ERDÉL Y l MU~~KÁSSZERVEZETEKBEN 

A SZO.CIALISJ J\ P. ÁJtJ~·AK .. , , , 

KOMMUNISTA PÁRTTÁ VALÓ ÁTALAKITÁSÁÉRT (1918-1921) 
t , , • ! , •· . • . ~. • r ~·· • , ,. . . ,· r ' ., 

VAJDA LAJOS 

Az 1921 május 8-ra Bukarestbe összehívott párbkongresrszUJS - mely
nek féléVlszáz.aclos jubileu111:ára emlékszünk -, a romániai munikásmozga
lcm több évtizedes fejlődéséneik, szervezeti erÖ!södiéísének, poliHk1ai és 
ideológiai tudatosulá1sának, a tőkés-földesúri rendszer el1en vívott küz
delmek tapas21talatainak és tanuliságainak eredményeképpen kor·szalkos 
jelentőségű eseménytként íródott be hazánk tör.tlénetébe : a Román Kom
munista Párt meg.alapításának lett a kongresszusa. 

A munkásmozgalom újtípusú, a marxi1sta-leninista ideológia allap
jaira épülő forradalmi pártjának létrehozása objektív szüJkstégszerÜ!Ségként 
jelentkezett. A ro:mániai proletariátus törekvéseinek volt a közvetlen ki
fejeződése, megtestesHője azoknak az eszményekneik, amelyeket a min
denkori romániai ha_ladó erők képviseltek a társadalmi fejlődés előbbre
YHeléért, a haza felvirágzésáért. Hivatásánaik, mely a történeLem per
spektívájában várt a kommunista pártra, mindjárt létrejöt·te első pillana
taiban tanubizonyságát adta. "Zá.szlóinkon egy új erköLcs napsugarai fog
nak ragyogni - hirdette a "SocialiSIIl1ul" -, az emberi lény felemelésé
nek az erkölcse a társadalmi állapot valamennyi sötét és összeszükült 
kerékvágásából ... Az emberiség többet vár tőlünk a g1az:dasági és politi
kai felszabadítá;snál, elvárja, hogy példát adjurlJk neki az igazi emberi 
E'rkölcsiségről, amelyN(Jből az Igazság összeölelkez.ve sarj:ad ki az emberek 
közötti Szeretettel és Békével ... " 1. Annaik a tudatában, hogy ez az em
berközpontú humánus célkittűzés cs:ak a hi(lltalam meg["agladáslával, a ter
rnelőes:cközök tőkés magántulajdonának megszüntetés·ével s a társadalom 
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forradalJini átstruktúrálá.Jsá;val valósítható meg, a Román KommuniSita Párt 
egész tevékenységének a közléppontjában, aselelkvő történelem alakításá
ban a forrodalmi eszmény és politikai gyalkorlat állott a s·zocializmus 
ideáljaina!k a gya!kodatba való átü[tetéséért, s a nagy távlatú cél, a kom
muni21mus megközelí1Jéséért. 

A Román Korrununtsta Párt létrehozása mun!kásmo:ög,aJmunk szaka
datll(l;n fejlődésének és megújhodásának volt az összeg·ezödése. Alapjául 
a régi szociail.ista pá!'ít átalakítása szolgált, s ez magától érthetődően fel
tételezte ú1 minőségi jegyeinek - mint újtípusú, mar~dsta-leninista, for
radalmi pártnak - a fokozatos és 1dőben egyrrnástkövető, egymásra épülő 
elOl<'észí tését és kia:La:ki tás á t. 

Az ideológd.ai és politikai tisztázódás folyamata a proletariátus for
radalmi ha:r:ci programjánaJk kimunikáilásáért egyidős a romániai munikás
mozgalom szinrelépésével és' együtt haladt fejJ.ódésével, aká!'lcsak azoknak 
a szervezeti formáiknak a megtalálása és kiépítése, amely.ek a ga2'ldasági
társadaJ.mi fejlődlés adott szintjén a ki·zsákmányolás el;leni küzdelemben 
a munJkáSOS:lltályt és természetes srovet!Ségesei1t Összefogták és StZervezett 
hatóerővé :kovácsolták. A programot aidó dokumentucrndklból éppen úgy, 
mint munkás- és szacialista mozgalmunk egésZléből i:s nyomatálkasan az 
az állhatatosság ötlik szembe, hogy a kitűzött és követett szándékok nem 
egyszerű kópiái voltak a nemzetközi szocialiista moz.galomban megfogal
mazott téz~seknek és eszméknek, amelyek rendszerint más tája:k szükség
leteiből fakadtaJk, hanem következetes kísérletek a tudományos szocializ
mus vecérelveinek alkalmazásáro Románia konkrlét és sajátos viszonyai 
között. Nyílvánv:aJló, hogy a hazai sajMosságokra szabott programatikus 
célkitűzJések megfogaLmazása és kivitelezési módozatainak meghatározása 
az eltérő álláspontok és elképzelések vajudá:soklk:al teli egyeztetésén ke
reszrt;ül történt s nem egyszer súlyos ellentrrnondásoklklal terhelten jutottak 
kifejezésre. Természetes folyománya volt mindez az adott obje:Mív kö
rülmtényeknek, amelyeket a nemze1Jközi mun}{iásmozgalomban uralJkodó 
tendenciák ils befolyásoltak. 

A romániai munkásmozgalom marxista-leninista ideológiai megala
pozása, amely a kOII!l.munista ewmék fokozatos érrvényesülésének a vo
nalán haladt, harcban a reformista nézeteklkel, különös erőveJ és haté
konysággal nyil:vánul't meg az 1918-1921 közötti évEiliben, melye:k mint 
a forradalmi feJlendülés időszalka íródta:k be Románia tör,ténetébe. A 
felbételek:,et, a:mik között a romániai proletariátus politikai és ideológiai 
r adikalizálódása kibontakozott, egyrész,t a mélyülő társadalmi-poli1tikai 
eJl.entmondások, másrésZit az erőteljes, eleddig mind méreteiben, mind 
hatásaiban és követkemnényeiben páratlanul álló mui11kásmegmozdu1.8sok 
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ké~k. Eze!k komibatirvitását terméikenyitőleg befolyásairták a Nagy 
Októberi SzaciaLista Forradalom lelkesítő eszméi, együtt a hazai szoaia
lista mozgalom mél.yen gyökerezett forradalmi hléllgyományaival, amelyek 
a Romániai Szociáldemokrata Pártot a II. lnrternlélJCionállé balloldali pártt
jainak és csoportosulásainak a soratha emelték a világháborút meg-
elő-zően. · 

Hazánk munkásm~galma a forradalmi fellendülés körülményei kö
zött érettségénelk olyan szintjére jutott, hogy napirendre tűzhette forra
dalmi pártjának Létrehozását a lenini principiumok él'V1ényrejruttatásávat 

* 
Románia áll.aimiságának kiteljesedése után a szodalista mozgalom a7 

ország legátfogöbb és legszélesebb tömegmozga[mává lett, nemzetiségi 
különbség nélikül tömörítve az ipari proletariá1tust s a nemproletár dol
gozók jelentős rétegeit, a regionális alapon szerveződött s•zocialista pártok 
keretei között. 

Az E:rdélyi és Bánáti Szodá1demokrata Párt Gyularfehé~áron al.aikult 
meg 1918 december l-én annak: a 150 román szociáLdemokrata ki~ü1döt.Jt
nek döntéseképpen, akik 60 OOO szel"Vezett mu1111kás nevéiben csatLa:ko·ltak 
Erdélynek Romáruával való egyesülését szentesftő határozatoikihoz, kife
jezve azokat a népi törekvéseket, amelyek a politikai egyesülést szociáUs 
követeléseik kieLégítésével s Románia demokratikus berendezkedésével 
~épzelbék el.2 

Üdvözölve Románia állami egységének a létrejöttét, az erdélyi szo
siali:sták kezdettöl fogva kinyilrváni.tották : "Mi i's, akik lankadaUanul 
harcoltunk mostanig és áldozatos munkát végeztÜ!nk a román nép nem
zeti és társadalmi fel'SZiabadulásáJéDt, nem feledkezhetünk meg a múltról 
és nem ellenkezhetünk, amikor a nemzeti felsmbadulá:s megv,alósításáról 
v.an szó. Tettük mindezt azért is, hogy később annyival könnyebben har
colhassunik mindenféle osz!tálye1nyomás ellen és a szocialist,a társadalom 
me~teremtéséért" 3• 

Az 1919 elején lezajlott murlliásakciók között - amelyek nyilván
valóan bizonyították, hogy az umlJkodó os:zJtályolk 1918 december 13-i 
véres megtorlá·sa nem érte el délját \ s a vulkáni és lupényi bányászok 
január 8-i fegyveres felkelésével je1eztélk: 5, hogy .a néptömegeik ú jabb 
ha:mrakeléee van kibontalmzóban szerte az egész orswgiban a tőkés kizsák
mányolás és elnyomás ellen a legkülönféllébb megnyilvánulási formák 
felhasználásá'Val -, jelentős helyet foglalt el az erdélyi és bánáti szociál
demoikrata szervezetek 1919 január 20-21 között Szebeniben összeült 
kongresszlilsa. Különösen sokatmondó a küldöttek állásfoglalásának meg-
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ítélése szempontjából az e~fogadott program. Ez lényegében a Romániai 
~- ' . '' . ) • . . t " ,.. ~ . 

Szocialis.ta Párt 1918. december 9-én közzétett és ~vi' Nyilatkozat meg-
jelölé~sel . ~eretes progrwn~tervezetének volt újból IUmgöztat.ott ·elsa-

' játíÚ!~·~. A s'zebeni progrom többek közöh ·kimondtá : · 
•• l • . . '. ' ' • 

"L A munkásosztá_ly felszabadít4sa csak annaik a harcnak lehet az 
J • • ' • • l ' ... ~ l ~ ' • • : ' ' 

eredménye, amelyik véget fog vetni az osztályuralomnak, Vlagyis eltá_vo-
lítja az alapj.á:t a te:r.melőesz,~öz:ök magántulajdoná~nak megszüntetéséve'l 
és közös tulajdonba való áta1a:kítcisáv.al ; ilyenfoffiiár).' a kiapitalísta terme-
lési ~endszer'át .fog al~kulni szocialiSita támad.alimi rendszeri:-é. 

' . . . . .. 

IL Az osZJtályur.alom fenntartása az uralkodó osztály fennmaradásá
uak az érdeke. Ezért az új rerudet 'csak ennek az osztálynak az akarata 
ellenében lehet megvalósítani, ellenállásának legyözéséy-el. K;öv:et.kezés
képpen a munkáscsztály fel;szabadftása nem lehet csak saját műve. 

ITI. A munkásosztály tör,ténelmi hivatásának betöltésére csak az ön
tudatos osztályhar·c alapján álló szervezeten keresztül lesz képes és a po
litikai hél'talom kivívásával Az osztálybaroban hasZJná1t eszközök: az 
összes népDétegek felvilág01sí.tása ; a szoci.alisba eszmék és oél~ terjesz
tése és népszerüsítése ; a mUJn;k<á:sasztály erőteljes SZiervezése mi~d politi
kai, mind gazdasági téren és általában minden olyan eszköz felhas:zmálása, 

J. 

amely megfelel a proletariátus igazságérzertének ... " 6. 

Az Elvi Nyilatkollat és az Erdélyi és Bánáti Szociá1demokrata Párt 
er.r~e épülő prqg,ramj.a minőségile.g külömbö:zJöltt a hazai munká5- és szo
cialista mozgalom valamennyi eddigi programjától, mivel először fogal-
maZJta meg, világosan és ugy.ana:~kor határozotban a politikai és gazdasági _ 
hatalom kiragadásának szükségességét a román uralkodó osztályok kezé
ből, bármilyren es:aköz felhasználásával, sőt, az Elvi Nyilatkozat...;ban a 
kommunirsta eszmrék megvalósítása érdekében. 

A szebeni kongresszus a romániai munkásmozgalom forradalmi meg
nyilatkozásának volt egyik első fórUJma a világháborút követően, s jelen
tős határköve a politikai és ideológiai tisz,tázódás folyamatának. Több 
mint 40 helység 7 szacialista szervezetének 120 román, magyarr, ~érmet és 
más nemzetiségű delegátusa ismertette megbízóinak álláspontját és el
képzeléseit a munkásmozg.alom jövőjrét illetően s do1goz-ta ki szabad vréle
ménycserék eredményeként annaJk program-dokumentumát, valarmint po
litikai és szervezési vonatJkozású határozatait. A kiküldöttek elismerően 
értékelték a gyulafehérvári egyesülési nagygyűlés szacialista kü1döttei
nek tevékenységét, határozatba foglalva, hogy a kongresszus "teljesen 
egyetért a szociáLdemok.r,ata kü1döttek magatafltásáVIal, akik a gyulafehér
vári Nemzetgyűlésen, összhangban az egész román nemzet akaratával, az 
összes románok egyesüLésére szavaztak" 8• Ugyanakikor egy másik határa-



zatban kimondta ,hogy az Erdélyi és Bánáti Szociáldemokreta Páflt ;,kö
veteli a gyulafehérvári Gyűlés ha'taro2atába foglalt összes posz:tulátumoik 
legszigorúbb tiszteletbentartását és különösen szüikségesnelk tair~tja annaik 
a kihangsúlyozását, hogy követeli a Nagyrománi·a területén élő összes 
idegen nemzetek (nemzetiségek V. L.) legteljesebb szabadságát ... " 9• A 
pártszervezetek gyakorLati tevékenységére vonatkozóan a kongresszus 
plénuma a párt legközelebbi és legfontosabb oélkitüzését az ország de
mokretizálásának véghezviteléért, az igazságos és r.adikáli!s választási és 
agrárreform megVlalósításáért folytatott harcban jelölte meg, tHtalwzva 
".a sajtószabadság és az agitáció mindenfaj:ta kodátozása ellen", követelve 
"az ostromálLapot meg,szüntetését és a cenzura e'ltörl'ését" 10• 

A szebeni kongresszus kapcsán a munkássajtó az erdélyi román és 
más nemzetiségű munkás·ság testvéri összefogásáre és harci egységére 
hívott fel. "Mi sehogysem tudunk elképzelni egy olyan szakszervezetet, 
melyneik tagjai nemzetiség szerint lennének elkülöní,tve" - íl'lta az Er
délyi Munkás -, mert "a tőkéseknek ez bizonyára nagy örömet akozna" 1i. 

A szociaUsba sajtó a munkásság szervezeti megerősítJéséért foly,tatott 
tevékenységében következetesen síkraszállt a különbö7ő nemzetiségű dol
gozók megbonthatatlan testvéri eggyűvétartozása és internacionalista 
harci tömörü1ése mellett. Elutasított minden ol)'léln törekvést, amely mind 
a román, mind a magy,ar vagy német tőlresek és föLdbirtokosok részéről 
ana irányult, hogy hamis illúzióikat keltve elvonják a munkásokat a szo
ciálisba párt- és szaklszervezetekJtől. U gy anaikkor hangsúlyo:ota azt is, hogy 
az osztályharcos alapon szerveződött munkásság mindenkor küzdöbt a 
nemzetiségek jog.aiért, s most is ugyanazzal az elvhüségg·el harcol ezek
ért 12• Helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi klérrdést az 
os:otá1yha:rc fel.ada:taival összefüggésben kell látni s több munkásmoz:gal
mi ktadvány igyekezett is ennek az álláspontnak érvényt sZJere:oni. "A 
szociá1demoikráda egyedüli letét·eményese annaik a jövő tánsadalmának, 
ahol sem e}nyomó, S€1!11 elnyomott nem lesz" - frta az Erdélyi Munkás, 
kihangsúlyozva, hogy ros,sz szalgálatot teszneik .azoik a munkásságl1Jalk, akik 
akár tudatosan, akár flélr·evezeltve testvérharcot szftanak : munkást mun
kás ellen us:oftanak. "A munkásság semmiféle soviniszta hálbortot nem 
türhet meg a maga kebelében", s egyformán kü:odőtárs a román szer
vezett munkás a magyar, német, rutén vagy szerb munká:sS.al. Az, aki 

mást hirdet, ellenségünk, félre az útból ! " 13• Egy másik helyen, a párt 

követendő programja:val kapcsoLatban közölt cikikében az E!'ldélyi Munkás 

ugyaneSiétk kitért a munkásság nemzeti különbség nélküli öss:oefogá:sána:k 

a taglalására, leszögez.ve, hogy a szacialista párt álláspontja "a különrböző 

3- Aluta 33 



nyelrvű és felekezetű proletá!Vság egy táborba tömörí,tése és az osztály:.. 
hawn:ak a mai tőkés társadalom elleni megindítáSia" 14• 

1919-től ).{lezdődően a munkások mind nagyobb tömegei kapcsolódtak 
be a szervezett munikásmozgalomba : a szadalista párt szervezeteibe, a 
szaksrervezeteklbe, az ifjúsági és nőmunkás szerveZJeteklbe, felismerve az 
erők összpontosításának parancsoló szükségességét a kiverekedett ered
mények megvédéséért s új1a:bb vívmányok elérésiéért a háborút követő 
gazdasági dezorganizáció és infláció okozta nehézségek enyhftJése érde
kében. 

Országos viszonylatiban 1920 első felében a szacialista srervezetek 
taglétszáma 160 000-170 OOO körül mozgott 15• Olyan politikJai erő volt ez. 
amely mind nagyobb nyomaték!kal érvlényesült az of!Szág életében, arrnely
lyel az uralkodó osztályoknak és koxmány.aiknak számolniulk kellett. · 

Az erdélyi szadalista mozgalom gyofiS fejlődésének legkézzelfogha
tobb mutatói egyrésZit a pártszekciók sZJéles háLózatának kiépüllése, ·más
részt a párttagok sz:álmál!laik a megszaporodása. 1920. júl!liiUs·áiban 44 szo
cialista pártszekció tevékenykedett Erdélyben 16, 83 309 taggal 17• Az Er-
délyi és Bánáti SzociaHsta Párt Végl}ehajtó Bizottság.ának jelentéséből -
ahonnan az adatokat vettülk - hiányoz111ak azonban a bánáti pártszekdólk 
adatai. 1920 februárjában pl. Temes·váron mintegy 18 OOO szervezeltt mun
kást tai'Itottak számon 18, mig Aradon csak kiét szervezet - a VJas- és fém
munkások és a vasúti munkások - taglétszáma 4400 mu111kást ölel:t fel19. 
Ilyenformán az erdélyi és bánáti szacialista pártszervezetek több mint 
100 OOO tagot száml.általk és a munkásmozga:lom legfőbb éltető ).{lözpont
jaivá váltak. 

Az 1919-es év a háború alatt legyengült és szétzüHesztett szaikszer
vezetek újjáteremtésének, a szakszemnezeti mo:zJgalom fellendülésének a 
kezdetét is jelentette. Ez a folyamat számokiban a következő~éppen fe
jeződött ki : szemben az 1914. évi 20 000-30 OOO szakszerevezti tagsággal, 
1920-ban mintegy 250 OOO-et tett ki a romániai szakszevve:zJetek taglét
száma 20• U gJWllakkor a szakszervezetek és tagságuk számának rohamos 
növe~edése együit járt a szakszervezeti moz,galom szervezeti alapjainak 
gyöker,es átalakrulásáv:al, valamint hi'VIéltásának és tevékenységének újra
értelrrneZJésével. A háború előtti szakszer'Vezeti tevékenység de~enzfv jel
legét mindinlkáhb az aktiv, a tőke ellenes harcra mozgósító ofensiv szem
lélet és gyakorlat haJtározt:a meg. A szalksz·evvezetek az or,szág társadaLmi
poUtikai életében a munkásosztály megnyilvánulásának a legfőbb fórUlll1ai 
letteik. Továbbra is érvényben maradt ugyan a rég,i szervezlési forma : a 
városok, ipari kö:zJpontok munkásainak szakmák szerintL szerve:zJ'IDedése, 
de abból következöen, hogy a tagság jav:arésZIE:t 1918 után a gyáripari pro-
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letariátus tette ki : a bányaipari, vas- és fémipari, kőolajipari, vasúti, ki
kötői, faipari, textilipari, vegyipari dolgozók, a gyakorlati smkszervezeti 
tevékeny·ség lényegében a gyárakba, bányáklba, műhelyekbe, vagyis a 
munkahelyre tevődött á t, foko ma ezáltal a szakszervezetek hatékonysá
gát mind a munkáso-k körében, mind pedig a mu.nlmadókkal szemben tá
masztott követelések kivív.áLsába:n vagy az elért eredmények - a 8 órás 
munlmidő, a vasárnapi mnnkaiSIZIÜnet, a fizetéses szabadság, a szervezke
dési és gyülekezési jog, a munkJásképviselet stb. - megtar~tásá1ban. 

A szakszervezeti szövetségek létrehozáJSia - mint egyik legiöbb szer-
vezési feLadat megvalósítása a szakszervezeti mozgJa1om köZJponto:sításában 
é" ezá1ltal az erők egyesítése az uralkodó osz;tályoklkal szembeni sik·eres 
küzidele:m érdekében - 1919-ben kezdődött és 1920 első feLéig tartott, 
s hasonlóan a szodaliist:a párt szervezeti strlliktúráj.ához, regionáHs kere
tek között .történt. Az endiélyi és bánáti sza,kszervezeti szövetségeik kolozs
vári vagy szebeni központ•ta1l alakultak A Faipari Munkások Swrvert:sége 
Vasile Morar, Fiüp Ungar és Dumitru Ginju vezetésével 23 szaiklszerve
zetet ölelt fel ; a Bánya- és Kohó:ipari Munká1sok Szövetsége 35 s~szer
\'ezetből ál'lítt s vezetői Geonge Mogo~, Iosif Ciser, :Ravel Buciuman és 
L3arharia Pop Vio1tak ; az Építőipari Munkások S0övetsége 13 s~aks,ZJerv·e~ 
zet cs,a~tlakozásával al~akult , amelyet Újhelyi Ferenc és Kövesdy Lálszló 
vezetett; a Ruháreti Munká;sok Szövetségében 26 ,sza:ksz,ervezetet találunk 
Ion Ciamochii elnökletével; az Élelmezési Munkálsok: Szövetsége 16 szak
szervezetet, a Bőripari Munkások SziÖvetségie 2·6 szi3ikis,:oervezetet tömörí
tett. A Fémipar,i munkások Szövetsége a legnagyobbak közé tarto-
zott, 44 sza'k1szervez·ettel, s vezetőségének élén BartJalis Sándor, I10n Po
pescu é:s Kelemen Gyula állaillak; a Nyomdaipari Munkások Szö:vetségét, 
mely 10 szakiszerv·ezetből tevődött ös1sze, Carol Gabriel és JordáJky Lajos 
vezettJék; a CFR Munkások Szövetségében 12 szakszervezet vo:1t, Ion 
GroZJa és HoHer Géza irányításáVial, míg a Magái1181l'ka1mazottalk Szöv.et
ségének az élén Eugen Rozvan és Iuliu Dascal á1lo1:Jtak 21. 

A szövetJslégek irányítása az E:rdéllyi és Bánáti SzaklsZ1ervezeteik: Ideig
lenes Ál t:a:lános Bizottságának a hatásikörlé be tar,tozott. 

Jelentős eredmény~et hozott az ifjúrrm111'~á1sok s:oervezkedése is, s 
ebben a vona;tkozá,sban a munikásrsajtó agitádájának ugyaJil!osa\k fontos 
szerepe volt. Abból kiindulva, hogy az ifjúrrrmnkás tömegek képezik a 
mu:nká.ls:mo:ag~alom erőtartalléiká.t, s neveillétsülktő[ függ jórésZJt a tőke és a 
munka küZ1de1mének jövőbeni kimeneteile, a temesvári Mun!kás1ap a kö
'ie"bkez.őket írta : "Erősen és erélyesen kéZJbe kelJ venni az ifjúmunkások 
szervezését, az ifjú proletárok oktatálsált és tooftá,sát. És miné'l aLaposa:bb 
lesz ez a munka, annál bizrt:osabb, hogy a ga21daisági és pOilit:i!lrei szerve
zeteklbe később bekerülő vo.H ifjúmunkások már teljesen tiJsztában lesz-

3* 35 



nek helyzetükkerl, az ebböl származó kötelességeikke l éLS oéloklkal" 22_ Er
délyben az e-1ső ifjÚJmu~ás sze:rtVezeteik létrehozására 1920 e1ső hónapjai
ban került sor, s számuk gyors növekedését rtü sem bizonyHja jobc.an, 
mint az, hogy már 1920 júliusában összeülheUeik megt.izott,airk az ifjú
munkásmozgalom kö~p0111ti irányító szervének, .az E11délyi és Bánáti Ifjú
mun.kások Szövetségténerk a megaLakí'tá,sáDa 23. 

A romániai szodalirsta mozga.1om előtt áilló feliadatok, a ~ömegek for
radalmi harci lendületének megszervezése és sikerrevivése pamnosoló 
szükségszerüséggel tűzte n1apirendre az erők egyesítését, nevezetesen a 
történelmiileg kia.vakult országriétszek szerint szerveződött és tevékenykedő 

szadalista pártok köz:pontosításá.t egyetlen onszág ors párt kezetében. E oél 
elérése érdekében azonban le kellett küzdeni a szodali.Jsta pártok vezető
ségében és a tJag,ság egy részében megnyilvánuló szepamtirsta tendenciá
kat. elO<szlatni azokat a megmerevedett, szűtk1átókörű provinciális aggá
lyoskodársolmt, amelyeket a:z egyersíbés gyakorlati keresztűlvitelé'1ek mó
doZ~atait iHetöen támasztottak. 

A Romániai Szociralista Párt és Sz.atk!szervezeti Szövetségek Ideiglenes 
Végrehajtó Bizottság1a már 1919 február 13-án közzétett nyiLatkozatában 
felhívással fordult az ország összes tartományainak proletariát usához 
,,egyetlen szada-lista tömb, egyeltlen proletár párt llétrehozásáért, amelyik 
előrevigye az új Románia munkáisosztályának har-cát szacialista eszmlé
nyének m eg,valósítáisában, a pol gári-ka.pitalista clnyomá'S aló h fe'lrszaba
Jftásálban". A nyi,l.atkozat a következől<ikel zárult : "A ma új Romániájá
nak ra holn8.1p szadalista Romániájává kell válnia" 21'. 

A felhívást követően az Erdélyi és Bánárti Szodáldemocr.ata Párt 
kü1döttslége, melyben Iosif Jumanoa és Ion FlueDa$ vettek részt, tárgya
:iáso~at kez,dett Bukarestbren a Romániai Szacialista Párt ~deiglenes veze
tŐiségének képviselőivel azokrua'k a módozatolmak a megtalálása é:rdeké
ben, amelyek al1apján az egész ország szodali.JSita mozg.almának egyesíté
sére sor kerülhetne. A tárgyalások kihangsúlyoztálk a közös óhajt: mi
előbb eljutni a mego1dálshoz, minek elő-segítéstét konkrét határozatok;]~al 
is .arlátámtasztottáik. Így mergbeszléltlék a romániai szocia.lis'ta pártok á11talá
nos kongresszusának a mielőbbi összehívását, hogy döntsön a jövőben 

megalakítandó párt politirklai orientációjáról, elvileg elfogadták a szaeia
lista pártok programjánaJk egységesí'tésért és kifejezték csatl:a!kozásUJkat az 
egYiséges román állam me.gvaló:sításához 25. 

A két párt közötti tJanáoSikozásotk eredményeit a közvél,emény k·edve
.zöen és jóváhagyó1ag fogadta. A munkásmozgalom egyesítését akaró.\ 
nagy táborának nevében szólott .az Adevarul, az Erdélyi é:s Báná.ti Szo
ciá'ldemokrata Párt hivatalos lapj1a, milmr a kövebkezőkret írta: "Biz-
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tasak lehetünk abban, hogy a Bukarestiben meg1kötött egyeZJségek a leg
j:Jbb eredményei lesznek és Iciinduló pontját fogja képezni egy n1agy és 
erős szacialista pártnak Romániában" :w_ 

A románi,ai munkásmozgalom egyrségesítésének és köZ!pontosításának 
folyamatában fontos szer-ep jutott az erdélyi és bánáti pártszervezetek 
1919 május 10-11 k;özött Sz<C:rbenben megtartott konferenciájána~k, ahol 
35 hely:ség 71 pártsz·ervezetének 142 kiküldötte, v.al!amint a januári kong
resszuson megvál:asztott Nagy Traná,cSikozó Bizü'ttsá~ 15 és a Vég.rehajtó 
Bizottság 12 tagja elhatározta a :két tartomány, E:rdély és Bánát eddig 
autonom hatáskörrel rendelkező pár.tszervei és szaJkiszerv·ez.eti szövetségei 
összeol,v.asZ'tá·sának a kilteljesítését s tevékenységük irányításánaJk a köz
ponto'Sítá·sát a soronlevő munkásakciók hathatósabb megsZ'ei·vezlérse, átütő

r:rejének növe1ése érdekében. "A nemz·etk:öúség alapján állva, az osztály
harcot tartja a munkásosztály fels.:oa~badítása egyetlen eszközének. Ezért 
elha1tározzra az erdélyi és bánáti .szocialista, poliUlmi és gazdasági rnaz
galom ideiglenes egységesítését és kö:opontosítá<Sát ... " - jelentette ki a 
szebeni konferencia egyhangu}ag elfogadott uhatározata 27. A kibővített 

új vezetőség, amelyben Ion Fluer.a9, Iosif Jumanc.a, Iosif Ciser, Ion Apol-
7..an, Tiron A·lbani, Teador Moga, Pavel Buciuman, Bazil Surdu, Pavel 
Marcu, Ion Maier, Leon Munteanu, Nicolae Veronid, Friedrkh Schnei
der, Fog.ar.a.si János, Bartha Károly, Heirkh Baumann és Herman Gross 
vettek részt, az Erdélyi és Báná·ti Szo.ciáldemokmta Párt, V1alamint az 
Erdélyi és Bánáti Szak:s7ervezetek Ideiglenes Ál-talános Bizottságának a 
neV'ében tevékenyekedett 

A szebeni konferencia széleskörű visszhangot keltett a munkások 
körében. A S.ocialismul, a sZ'odalist1a párt központi o:"gánuma Az egység 
megvalósult címmel négy ciklkében fogLalkozott a konferenda munkú 
latainak is·n1ertetésével és elfogatdoH határozatai:~,alk jelentőségével. .,A 
különböző nemzetiségű erdélyi munká:S!ság képvi,selúi válaszul a 1< 1i lö.n
féle soviniszta uszításakra kife,jezésre juttrattálk a több mint 50 OOO szer
vezett munkás nevében osztályszo'hdaritá:suk.a:t és elhatározáJSukat, hogy 
együtt harcolnak az ország mu:1kásságáVíal a szadalizmus m e.r:,rv.alósítá
sáért Romániában, az egész munkáiSosztály nemzebköz·i testvériség:éér~•· 

-- ír1Ja egyik c:úkikében 23, míg a konferencia végkonkluzióit a következők
lJen foglalt~a össze : "Az erdélyi szadalista moz.g,alom, bár akadályozták 
erejének fe1m,érésében és szavának hangoztatásában, bebizonyította, hogy 
clyan erőt képez, amelyikkel a román oliga:rrhia .sn~mben találja magát 
akárhányiSzor megpr&bá'lja erejének fi.togta,tá,sát•• 2!'. 

Az Erdélyi Munkás megelégedéssel nyugtázva a szervezeti egy<Sége
síbés útján elért eredményeket, E,gy táborban az erdélyi és bánáti pro-
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letariátus című cikkében tö:bbek közöt1t a következöket írta: "Nem csa
lódtunk reményeinkben, aani1t hittűnik betelj,esedett. Az összesereglett 
munkálképviselök feladatuk meg;aslatán állO'ttak, megéDezrbék és teljesítet
ték nagy1szerű kötelességüket. Ha voltak ellentétek, azok megszüntrek és 
mo:st újból együtt van, úgy mint azt M3irx megj•elölte, a kd.ZJsákmán.yoLt 
prol,etárság" 30. Következő számaiban Egy,séges párt és szak,szervezeti 
mazga1om cím aLaH ismételten visszatért a szebeni konf1erenóa munká
latainak ér1tékelésére, kiemelve a munká,smozg.alom erösödése szempont
jából annak jelentőségét, s ugyanaikkor konkrét útbaigazítások:Jat advta az 
elfogadott határozatok gyalkorla1Jb.a való átüHetJésére. Az egyesítrést szen
tesítő határozatokról szólrva kihangsúlyozza, hogy az helyesren "az osz
tályharcot tartja a munkásság feLszabadítására egyedüli esz·köznek", s 
a munkáSiság szervezeti egységét eze n eszköz hathatóságának". "Most már 
semmi sem állhat útjában annak, hogy a román, mag)'Br es német mun
kások megértve egymá,st, egyesült erőcvel komoly munkához lá,s:sanak" -
állapította meg :H. A beszter,cei pártrszerve.zet lapjta, a Die Volrk:1sw.achrt: 
ugyancs·ak a munkáSiillozgalom egysége mellett foglalt állást. A szebeni 
k:onf·erencia határoZlatait érté[{ielve szintén .arra figyeLmeztet, hogy az er
délyi munkásmozrgal.om az i·nternacionali21mus és az osztályharc esZ!mei
ségét VJallj'a ·magáénak, mint egyedüli utart, amely el vezet a munkásosz. 
tály felszabadulásához 32• 

A munká:smozgalom élenjéró elemei a tartományi keretekben meg
~.·alósított akcióegységet az egész romániai szadalista mozgalom egy:ségé
!1ek létrehozásához ve~etö folyamat részeként érbé~elrték s ebben a pers
pektívában is tevékenykedtek. "Azok a nagy idők, amelyekben élünk -
írta az Adevarul -, azok a történelmi pillanatok, amelyek elvonulnak 
szemünk elött egy általános, az egész új Románia szodahsta m@galmát 
átfogó kongresszusi ~övetelnek, hogy nyilvánosan megvita,ssák a politikJai 
és gazd:a:sárgi helyzetet és a S'OO OOO szervezett munká:s képv:itselői megsza
vazzák a szadalista párt progr.amj2.t" 3:3• 

Az ostromálltapot a maga kivételes törvényeivel útját állta ug)'lan a 
románi1ai swdali:sta mozgalom elött álló feladatok kongresszusi szinten 
folyó mergtanáoskozásának, de mégi;s sikerült egy párbk.onferenciát meg

szervezni, először Románia állami egyrségének megteremtése óta, amelyen 

rész,t vettek az összes területi szocialistra pártok küldöttei. A konfe11encia 

J 919 május 23-26 közö·tt ülésezett Bukarestben, 59 párt- és szakmai 

szervezet 68 képviselőjének részvételével s n.api·rendjén oJyan pártprog
ram kidolgozása szerepelt, amelynek alapján az . össze:s románi;ai szocia-

1i.,ta pártok egyesüljenek. 
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A másodiJk Elvi Nyilatkozat-nak Vlagy Egyesülési NyiLatkoZiélt""'nak iS 
neViezett új program tartalmánál fogVJa .a hazai murrkáslmoZJg.a1omba.n 
folyó eszmei-poUtikai harcnak volt a visszatÜikrőződlése. A lmi'ISZlak ideo
lógiai színvorualán megfogalmazott és helyesen értelimezett elveiknek a 
keveredése Zlélf\Tiaros, kétJérrtelimű, áiliforradlalimi tétJelekikel liényegében arra 
a szd:nvon:alr.a vetett fényt, amelyen a konfeflenJCia résztvevőinek silkeDült 
a marxismus-1enini,Zimus tanításainak a megérbése és a lJkalmazás.a htawnlk 
k· 1nikrét körülJménY'eire. A programmal kapcsoliatos vi'ták kezdetétől -
állapitotba meg az .Adevarul - "~ét irányZiat tűnt :Bel a mozg.al·omban 
rnaximális és minimáld·s irányzat néven, vagy jobboldali és baloldali 
irányzat" 34• Ugyanis míg a proletJariátus és politikJai pártj.ániélk feladabai 
-··- a balo1da1i!é!lk harcos marxista á-1lhat atorSiságából következőerr - helyes 
m~~gfogal!m~azást nyer.tek s a programba felvettéik, hogy a szociali,s11Ja pár-t 
cr'.Lja "a bármely formálban me,gnyi1lvánuló kiÍz,sákmányolás fe1smmolá·sra.", 
s hogy "€nnek a oél:naik a beteljesülése asakis a politikai ha.ta101ill. kivivá
sával, a proletariátus diktaturájának a szükségeszerű megter~erntésével le
hetséges, hogy a termelő:esziközök szodalizál-ásán keresztül eljussunk a 
kupitalisba tár-sadalomnak szadallista társadalommá való ábalakftásához" 35, 

acidig a célhoz vezető, megf.elelő harci módszereik és járható ubak kii.jelö
l(~se opportuni!Sta ii1áiilyban történt s a progmm kaúegórikusan elhatárolta 
magát a forradalmi harci talküka követésétől. A szodá1demokr:a;ta i ron y
zat úgy vélte, hogy az adott történelmi hely21etben a legf-őbb feladat 
hosszas és békés erőfeszítéssel szerVIezni és nevelni a munkásosztályt, s 
felkész,íteni a szo'C!iallizmUJSra, amely magá1tól, a kapibali!S1Ja tá:nsadalom 
lussú, reformokon alapuló fokozatos fejlődlése útján köVIetlkeziik be 36. 

A baloLdali formdra.i1Jmi és a jobboldali szociáLdemokmta irányzat kö
zötti - a megsz,avazott progr1amból ki-tetsző - k011Iltp:romi,sszum az ideo
lógiai tisztázódás stádiumán!é!lk és a muruká•smozgalomban ki1a1a!kult erőiVi

szonyoknak voU a fo.kJmérője. De egyszerSIITiind eHndíítója is a szociaUsba 
párt soraitban a formda1mi irányzat aktivizálódá,sán:ak, amely1k politikai 
teVIékenységéne:k homlokterébe az adott törtlén:el!mi korsZ18.knak megfeleiM 
r..:aflci 1:Jaktiki8. allkalJmazásá.t állította a tőlkés-föLdeSIÚri rendsZJer megdön
téSiéért 

A májusi konferenc-ián, bár nem szülebe.tt m eg a szocilalista pártok 
egyesitése - a küldötteknek nem is volt ilyen vonatkozású megbízatása 
-, a vél,eményoseré"kikel megtették az első lépéseket a politilkai egység 
megvaiósi·tás.a felé. Ebben látta a kon:Derenda legfőbb eredményét és je
jentőségét a Calendra.rul muncii című kiadvány is, ami,kor a követ._kiezőket 

irrtJa : "A konferencia foglJalikozott a mozgalom megszervezéséveJ és meg
,,:...a'VIél'zta a párt programj.át, amelynek alapján megtör-tént az első egye-
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sillés a mi pártunk (a régi Románia szoda1ifsta pártja V. L.) és az eFdélyi 
és bukovinai párt között, megnyitVla. az utat a teljes eg)11esülés előtt, ame
lyet egy közeli kongresszus !kell megvalósínson" ~7 • 

A konfeii'endát követően a romániai munkásmozgalam szervezeti egy
ségesítéséért f.olyó eröfeszítJések méginkább össze:Donódtak az ideológiai
polirtikai problémák szélesköii'ű - a helyi és köZJponti munká·ssajtóban, 
valannint a szalksZJer'Vlezeti gyűléseken zajló - megvitatásával és tisztá~á
sáv:al. U gyanakiknr nagyobb arányorkiélt öltött a formdalmi irodalom teii'
jesz;tJése, egyrészt Marx, Engel·s, Lenin munkáin.alk: kiadásával, másrészt 
a marxista-leninista tanítások különrf.éle aspektus,ain.ak népszerűsítő meg
jelentetésével. Mindezek eredménye a szocialisba és szakszervezeti moz
ga~om szerrveZJeti megerösödés,e, a murukásakJCiók harcos szellemének a nö
vekedése, volt, taváblbá annak az ideológiai tisztázádáisi folYJaimatnak az 
elmélyülését segitették, ameJynek sooán a ISI2X)cialista pártolmn belül egyre 
ny.ilrvávalóhban megmutakozott a refoiimista szaeiMdemokrata és a harcos 
marxista, kommunista állásfoglalások pol,arizációja, s mindinrkább körvo
nalazódott - a munká:störmegek sLJéles frontorr kibontakozó tőkieellenes 

harr':ci tapasztalataihól is merítve -, hogy a területi politLkai munk<ásszer
veZJetek egyesítése egy újtípusú, for.radaümi párt létrehozásán ·ke~Desztül 
kell megvaló.suljon. Így nem vél,et1en, hogy az Erdélyi és Bánáti Szociál-
demokrata Párt .szebeni konferenciája, 1919. szepbeimber 7-8-~n úgy 
határozott - a delegátusok döntő többségének jóv.áhagyásával -, hogy 
a pái'It titulaturája ezentúl ",szocilalista" legyen, szemben a régi "szociái
demokrata" megjelölréssel, míg ann:ak a javas1atnak a kapcsán, hogy a 
Végrehajtó Bi1zottság tegyen meg miniden előkészületet a r.égi rom iniai 
szadalista párttal való teljes szervezeti egyesüLésre, a kü1döttek "lelke
sedés·9el és eghiangulag" adták le igenlő szavazatukla~t 38. 

A munkás.saj.tó kö·vetkezetesen tájékoztJatta olvasóit a S:zjocialista moz
galom különrféle megnyilrv.ánulásaüá'l, kü1önös figyelmet sz,entelv<e at.,ok
nak a problémáJmak, amelyeik az or:sí'jág munkáSIIDozgaláook akció- és 
politikai egy,srégét érintették Egyik példája ennek az Er.délyi Munkás 
besZJámolója a Romániai Sz10cialista Párt 1919. október 13-14-i r endkívüli 
kongresszusáróL "Örökké emlékezetes lesz a munkásmozg1alom történeté
ben" ez :a kongresszus, mi·vel Románia munkássága együtt tanácskozott 
ft!l~PJóat~iról. "A munká,sság egy:rnásr.a talált, megértette, hogy G~qlk osz
tályharc alapján, egymásool karöltve vívhatja ki emberi megélhetését és 
jogait" - írtk':l., majd így folyt,atta: "Fennkölt látványt nyújtatit az az 
egyetértés, amely ott megnyilvánu1t a román, magyar, zsidó, és német mu.n
kások között" 39• A kongresszusi viták nagy eredménye v:olt a Végrehajtó 
Bizottság kiegészítése a régi }1omániával egyesült terület-ek szadalista 
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pártj~ainaik nyolc kiküldöttjével - melyből az Erdélyi és Bánáti Szaeia
lista Pártnak négy hely jutott -, valaqn:int két mo1dvai kiküLdötteL Ez
által egy újabb fontos lépés történt az össz~es szodaHsta pártok ai}ció
egységének kiteljesítése felé 40. Az Erdélyi és Bánáti Szoci~lijsta Páflt és a 
Szakszervezetek Általános Bizottságának 1919 december l4-15-i kon
ferenciája a négy helyből egyet a bánáti szodalistá.iknq,k adott, a fenn
maradó hrárom helyen pedig egy-egy erdélyi rom,án, magyar é~ német 
nemzetiségű szodalisva küldött osztozkodott 41• 

A munrkás,Siéljtó - s köztük az EDdélyi Mu111kás is - napirenden tar
totta a vomániai munkásmozgalom teljes szervezeti e.gyesí.tésének a szÜik
ségessrégét, s állhatatosan hangoztabba, hogy addig i,s, arrnig az egyesítés 
kérdésében egy ~ésőbb bar.tandó pártkongresszus dönteni fog, szoros kap
csolatot kel1l fenntartaniok a területi szacialista pártoknak a Romániai 
Szadalista Pá:rt Végrehajtó Bizottságával. "Minden politikJai fonal, .ami 
az országon k1eresztül vonul, Bukarestben össZJpontosul - írta az Erdélyi 
Munkás a Mun:kásmozgalom egységesitése című cikkében -, a politikai 
irányt i~s onnan keH megsz-a1bni (t.i. ami a párt politikáját illeti V.L.) és 
igy ottani e1vtársainklkal közösen fogunk haladni". Ez annál is inkább 
megvalósítható - tájékozvatta ohnrusóit az újság -, mert "az ó-romániai 
elvtársak testvéri jobbot nyújtottak felénk", melynek konkrét megnyil
vánulási fo·rmája az volt, hogy "részünkre fenn is tartották a vez.etés
ben a megillető h elyeket" 42• A ciklk az ország összes szadalista pálrtj,ainak 
1919. december 7-8. közötti Ia9i-i konfe:enciáján elfogadott határazatra 
céloz, mely a szadalista mozg:alom egység,esítésének kiteljesítJé.séért létre
hozta az Országos 'Ilanácsot ,a romániai szadalista pártok reprezentatív 
vezető szervét. Ebben az Erdélyi és Bánáti Szocialisba Párt nyolc képvi
seleti helyet kapott. Bnoosó, Szeben, Koloz:svér, T emesvár, .Anina, Resica 
és Petrozsény pártszerveZJetei egy-egy megbizoHat küldtek az Országos 
Tanácsba, míg a fennrrnar,rudó kJét helyet a Végriliajtó Bizottság tagjai 
közül tÖiltötték be 43. Az Ü!'lszágos Tan·ács hatáskörének kijelöléséről a 
szacialista pártok országos kongresszusa kellett határozzon. 

A romániai munkásmozg,alom egyesítésében végső dönté3re hiv,atott 
kongr.eSJszus előkészületei képezték az élenjáró munikásmozga1mi ha.rcosük 
legfőbb szervezeti cé1kitűzését 1920 elején. Ez a tevékJenyLSég az osztály
hwc további éleződésének : városokat és országrész,eket átfogó sztrájkok, 
a mUinkás.szervezetek megerősödé:sének, a tömegek radi~aliz;ilódásána:k 

hatása alatt büntakozott ki, ,azzal a mind jobban ki.kristályosodó töre]<~ 

véssel, hogy a szacialista szervezetek egyesíbése új, forradalmi úton tör
ténjen, a szociahsba párt kommunista párttá v,aló ába1akftá,sáv:al s a III. 
Internacionáléhoz való csatlakozásával. Az új út keresésében és kij.elölé-
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sében a fösZ!erepet a szociaHsta páfltszeikciók ba1szárnyánlélik l.Jegelőrehala

dottabb tagjai, s a kommuntsila oooportok vál'laltá!k. 
A Kommunista Internacionálé létrehozása 1919 márciusá/ban és Leruin 

vezetésével kifejtett nemzetközi politikai és szervezö tevtéllrenysége nagy 
segitséget jelentett abban az ideológiai vitában, amelyet a szodalitsta párt 
szekdóiban a komrrnunitsta elemek folytaJtttaJk a re:formi:sta nézetelk kép
viselőiv:el, tové:bbá azoknak a fe~ada:toknak a tisztázásában, amelyek a 
kommunista párt lét!lehozásáv:al kiapcsolatos:an napirenden volúaik. 

A szocia.lista párt szekdói közül a bukafiesti volt az, amelyik a kom
munisták te!Vékeny:ségének eredményekérut el1sőne:k nyilatftmzott, az 192.0. 
január 25-<én megtartott évi közgyűlésén a III. Internacionáléhoz w.ló 
csatlakozás mellett, felhíva ugyanakkor az ország összes szekdóit ilyen 
értelmű határozat kimondására, vaLamint a párt Központti Végrehajtó Bi
zottságának a felszólítására, hogy hasonló csatlakozási nyilatkozatot te
gyen az elk!övetkezendő kongresszusi jóváhlagyás fenntartásáVIall 44• 

Az ideológiai tisztázó:dási folyarrnat elörehta1atdásánaik arányában nö
vekedett a kommunista csoportok s általában a szoda!ilsta párton belüli 
baloldali e}emeik befolyása az események a.'lakulására, s lett a "Követeljük 
a III. Internacionáléhoz való csatlako:zást !" a párts2lek!ciók bagjai többsé
gónek a je:LszaJVa egy olyan pári megalakftá1séért, mely szervesen kap
csolódik a proletJariá.tus:hoz és amely konikrétan és forradalmi módon fe
jezi ki a munká.s:osztály törekiVéseit. A vélemények és álláspontok össze
csapásáruak azo:Wban az elvi ~érdés,e:Wben, amelyek a szoda11sta párt tevé
kenységének vezérfonalául k:Jellett szolg:álj.ar11ak, számos szintere VJolt a 
különböző párt- és szakszervezeti gyülések, tanáoslkoz,ások keretében, va
lam'int a munkássajtó h:asábjain. 

A szocialista párt erdélyi szekiciójának román és magyar ny:elvü 
újságj1a, a Tr1buna socitaHsta és az Erdélyi Munkás több ciikrr~ben foglal
kozott az Interntacionálé ~érdésével. Az utóbbi II. vagy III. ? címet viselő 
ciklusát azzal a oél:l,al indHotta be, hogy mondjáik el minél többen véle
ményüket "a proletariátus e sorsdöntő kérdésében". A vitaindító cikk 
abból indult ki, hogy a kapitalista rendszer válságl)la jutott s a munlkás
ságrn vár az a f,eltadat, hogy az ebből kirvezető utat megtalálja és az 
állam vezetését a keZ'ébe vegye. Min:dehhez azonhan "alapos előlkészüle
teket kelil tenni", .a proletariátust fel kell klésziteni a társadalom veze
tésére. A kérdés az, hogy a két InternacionáLé, a II. és a III. közül me
lyik tudjta ezt a nevelő és előkészítő munkát elvégezni. A cilkk sZJerint 
egyik sem. A II. Interoocionálé lej.árntJta magát, feladta az osztályharc 
eszméjét s a proletariátust kiszoLgáltatta imperi:alista cél,o'kra. A UI. 
Internacionálénak végleg,e.sen megá!ll.ap:Ltott programja és taMikája még 
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nincsen, cs.aik áltaLános aLapelvei ismereteseik, melye'~et az oroszonszag1 
állapotokiból szürtek le, s .így azoklat "nem lehet az egész világ proletár
ságára a helyi viszonyok mérlegeltése nélkii!l a1kal:mazni". A cik1kíró sze
rinit a sorrakerülő országos pártkongresszus feladata lesz, hogy állást 
foglaljon az Internacionálé kérdésében, j:avaslata azonban az, hogy a ké,t 
Internacionálé közt K!autzky ve21etése alatt álló független szodaiHsták ál
lásfo.glalásá t kell követni, "mely balközép irányáVIal revízióval w li az 
é1e.s ellentétek kiegyen:Htését áthida1hatónla:k" 45• 

A probléma kapcsán kibontakozó vitában a II. Intern:acionálé konaep
dóit és reformista proktikáit elitélő vélemtények jutottak döntő túlsúly
ba. Hogy ma erós munkásmozgalom van, az a II. Internacionálé érdeme ; 
ezok:at a szodálpoli'tilmi vívmányok:at, amelyeket a pro1etariá·tus a IL 
Internacinálé keretei között vívott ki, mindenki elismeri - álllapitatta 
meg a vitázók egyike. Azonban a II. IntJernacionálé lebért az osztályharc 
útjáról, ez volt az eredeti és fő hibája s a többi : az opportunizmus, az 
osztályegyüttműködés ebből logi·kail:ag szüiksrégszerűen következett. Bete
tézte ezután minden hibáját a háborút közvetlenül megelőző és a háború 
alatti magatartásával, s21em elől tévesztve a proletariátus történelmi hi
vatását, azt, hogy "csak a proletariátus hi•vatott az emberiségnek a kapi
talista járom és politikai elnyomatás alól való felszabaóítá•sára. Nem 
ismerte fel és nem értette meg 1a JtörténeiJnni sZJÜ!kségszerrüsélg,et és ,ez meg 
is ásta a sírját'' 46. A munkásmozgalom túlnőtte a II. Lnternacionálét, 
progr.amk·erete ma már egyáltall.án nem ké pes megfelelni a proletariát us 
célj1ainak - olvashabjuk egy má.JSiik cikkben. "Ne!k:iünk nem osztályegyütt
mük:ödés és a lmpiitalizmustól kksiik:art szociáLpolitillmi vívmányok kelle
nek, ha•I1iem szacialista világrend ! " A tőkés teflmelési rendszer egysége 
megbomlott .s ez új helyzet elé állítja a munkásságot 47• "Az új vitlághely
zet új harcmodort, új tak:tikát köVIetel. Ezt a ·taMikát cslalk: a III. Interna
cionálé adhatj1a meg" 48• 

A vitaindító cikk javasLata, nevezetesen a centriZ!lTIIUs irányába való 
tájJékozódás egyelőre visszhang nélkül mamdit s elUJtasításra talált. A kér-
déshez hozzászólók szinte egyönt•etűen a III. Internacionáléhoz való esiat
lakozás mel1ett foglaltaik állást. Nézetkülömbs'égek csak a osatLakozás fel
tétel•eH illetően merültek fel. illetlve abiban a von1atlmzásban, hogy a III. 
Internacionálé keretein belül milyen eszközökkel valósítható meg a sza
cialista társadalani rendszer. illgYesek s·:aerint - amint azlt más ország.olk 
tapasztaLatai i:s mutaltják - "egyetlen követhető út van és ez pedig nem 
lehet más, mint a proletáDSág diktatÚir.áija"·m. A diktatúna nem ·célja a 
proletariátUJsnaik - egészíootte ki a fentieket egy másik: vélemény -, 
de míg hatalom van a burzso.á!zi'8 kie7Jében, addi1g a JIDOletáriáltJus diktatúra 
tié1k:ül neJ"n bi·ztosíthat magának s·emminő eredményt"' 50• Elhangzütij;aik 
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olyan vélemények, rpelyek szerínt a csatlakozás nem jelentheti az,t, hogy 
"a proletariátus letérve a politik'a a1kot.:rp.ányos útj.áról, a diktatúr'A ál
láspontjára helyezkedik'·' 51. Kifeje:z:ésre jutott a "minden fenntartás nél
k~l '' való osa1tl!akozás igénye 02, de ugytanakJkor az a helyénvaló állás
pont is, hogy "egy Internacionálé csak általános irányításokat adhat és 
ezeket mindig az illető orsz·~g helyi viszonyaihoz kell .al,aikalmazni" 5:1• 

A Tribuna socialista cikkírója, Ti1:1on Albani sz.erint az Internacio
ná!lé kérdésben, mely vég,eredményben .nem más, mil!lt a szociaQista párt 
poli1tikai irányvorualának a megvá1asztása, sok vita folyt és még folyik. 
"Egyeselk a II. Internacionálé hívei, amelyik lehetövé teszi a burzsoáziá
val való együttműködést. Ezek mind kevesebben vannak. Egy másik, 
erős,ebb ámm1at a Moszkvában székelő III. Interruacionáléhoz való csat
lakozás meUett van . . . Az ehhez az Internacioná léhoz való csatlakozás 
egyet jelent az úgyrueVJezett közvetlen akciók takti'l~Jájá 111ak, a kommuniz
mus taktikájána:k az elfogadásával" 54• A csatltaJkozás inditóc>kait illetően 

a ciklkíró a zon a véleményen van, hogy ezeket "elsősorban a mi uralkodó 
osztályunk demoknatizmusa vagy reakciássága határozZia meg" s mivel 
az ország ko:nmányzásának módszer ei a l~egönk:lényesebbek, a szadalista 
párt, akár akarják vezetöi, akár nem, baUelé fog gravi1tálni s ",azok, alök 
t'llenl~ezni fognak a tömegeknek ezzel az árarrnl,at ával, el lesznek távolít
vtB" 55. S hogy ténylegesen tömeges állásfoglalásról volt szó, bizonyítja 
az erdélyi és bánáti szacialis ta vezetőknek az Országos Tanács április 11 
és 12-i gyűlésén tett nyilatkozat·a, mely sz,erint az erdély i és bánáti szo
L'ialisba szervezetek tagságának 95 százaléka a forradalmi taktik1a és a III. 
Internacionáléhoz v1aló csaUakozés mellett van 56. 

Ilyen előzménY'ek után került sor az Erdélyi és Bánáti Szociali.sta 
Párt kongresszusának az összehívására 1920. augusztus 15-re Kolozsvárra. 

A kong,resszusra váró feladatokról Eugen Rozván , a párt balszárnyá
nak egyik markáns kommunis·tta képviselője a következőkben nyilatko
zott : "Az erdélyi mozgalom életében elhatározó fontosságú lesz a ko
lozsvári tanácskozás . a párt minden valószínűség szerint más csapásra 
fogjtB terelni azt a küzdelmet, amelyet az erdélyi proletariátus érd·e~~ében 

folytat. A mozgalom t.ak>tiká jána:k, fegyvereinek és ütemének megváltoz
tatása f1ölöHe aktuális Erdélyben. Ezideig a mérséklet ú tján haladtu nk, 
óvakodtunk az erőteljes radikalizmustól és azt a harcmodort választottuk, 
amely a vi1swnyok közepette a legalkalmasabbnruk látszott. Azt hi,ttük, 
hogy demokratiikus eszközökkel is sikerül átmenetileg kikényszerí.tenünk 
a munkássáf! jogainak az elismerését, a szervezlmdési és politikai akdó
szabadságnt .. . A hatAságok nem honorálták a mérsékletet, aJmellyel mi 
a demokrácia jegye~·en akmtuk ldvívni céljaink1at. A demokrácia esZJközei 
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nem vezett·ek eredményre, mert i1tt nincs demokrácia. Az óromániai elv
társak bebizonyították, hogy az ő hai"CClllodoruk a helyesebb, az igazabb, 
az egyedül helye:s és igaz. Mellettük van a h!elyünik, velük egy tálboPban, 
egy fronton. A kongresszuson enneik a gondoLatnalk kell .rninél ha:rsá:riyabb 
hangot adni. Ninics, .ami továbbra is elválasszon benüiknet. Csa!k a szof!os, 
harcos összefogás bi2tosítja azoknak a céloknak a me:gvalósí1tását, atne
lye'klért eddig más-unás utakon, de egyforma hittel és elszántsággal küz
dö'ttünJk" 57. 

83 OOO szervezett munkás képviseletében 28 helység 221 delegátusa 
vett részt a kolozsvári kong,resszuson, míg a régi Románia szadalista 
szerv·ezeteit 10-cn képviStelték, köztük Ilie Moscovici, C. Popovici, D. 
Fabian, V. Ana:gnnste. A kongresszus elnökéül Ion Fluera~t, alelnökeiül 
Bartha Ktárolyt Brassóból és E'..lgen Rozvant Nagyv.áradr.ól, tibkárául Tiron 
Albanit választották meg. Az 1920 augusztus 15 és 16 között folyó mun
ká1atok eredimények1éppen elfog1adotlt h:atározatokn:a'k különleg·es jelen
tőségük volt az egész ország munká:smozgalmár:a, forrada1mi áramLatának 
::r meg.szüárdítá1séra. 

A kongresszus kinyilvánította az ó-.mmáni'ai szodalisba párttal való 
teljes egyesülési óhaját s h:atároz~atilag l~szögez1te a következőket : "En
nek az óhajnak a valóraváltása céljából az Erdélyi és Bánáti Szacialista 
Párt meg3zünik önálló párt:h,nt létezni és az országos k·ongresszusm 
bízza, amelyre késöbb kerül sor az ország összes küldötteinek részvételé
vel, az egyesHf· bt párt akcióprogmmjának és sz:ervezeti szabályzatának a 
megállapítását'·-53. 

A határo7 .. at a munkásközvélemény teljes egyetértésével találkozott. 
Közel két érvi harc és vita után végre beilleszlkedetJt az erdélyi szada
lista mozgalom "a maga rendes keretébe" - írta az Erdélyi Munkás a 
csatlakozást k.1.mondó határozat m éltatása kapcsán 50. 

A kongresszuson még egy nagyjdentöségű döntés született a III 
InternadonAié melletti kiállás kérdés,ében, melyet a résztvevők - amint 
az a koraheli tudósítások,ból kitűnik - felállással és hosszas éljenzéssel, 
maJd a prole'tariátus nemzetközi himnuszának, az Internacionálénak az 
eléneklé~:;ével hagytak jóvá 60. A határozati javaslat előtlerje:sztője Gih 
Cristescu volt, s a követ,kezökiéppen hangzott . "Az Er.délyi és Bánáti Sza
Clalista Párt kongresszusa, mely Kolozsváron gyűlt ö.ssz·e 1920. augUJsztus 
15-én és 16-án, teljes rokonszenvét nyilvánítja a III. Lnternadonálé iránt, 
amelyiknek ma sikerült ismét összefogni:a a háború idején a szociálpatrió
t ák által szlétszórt pr:oletariá tus som i t és amelyik biztosítéka a proleta
riátus közeli felszabadulásának a kapitalizmus jármáiból és a pár·t orszá
gos kongresszusára bízza, melyen az egtész országiból leszn1ek deLegátusok, 
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hogy végérvényesen döntsön a III. In:ternadonáléhoz való csatlakozásban 
és az egész világ forrnd:al.Jmi proletariátusa mellé való állásunkban cc 61. 

A megválasztott új vezetőség t.agj,ai - mely mint Tartományi Bizot.t
ság tevék.enykedett - a köve1tkezök voltak: BaYitalis Sándor, Iosif Ciser, 
Ion Fluera$, Kelemen Gyula, Iosif Mayer, Iosif Rikeanu, Eugen Rozvan, 
Tata'i Gyula, Terhes Gyula és Filip Ungar. 

Az et~dlélyi szadialista munkásságnak koxozsvári lmngresszusi hatá
ro:zJa'Üai, akárcsak a :rtégi pártvezetőség felé irányuló bkálabai reformista 
politikai gyakor·latai miatt, annak a szervezeti tisZJtázódási és ideológiai 
érlelödési folyamatnak képezték egyik fontos állorná.sát, amely hasonló'an 
a romániai szocialisba párt többi szekdóiban történtekhez, a pár·t erdélyi 
szelkciója tagságának körében kiibon takozott. Eugen Hoz·v:an A kolozsv:ár.i 
rnunkásparlamentben című cikkében, amelyet a kongresszus munkálatai
na:k összege2'!éS'e.lrent közölt, megelégedéssel álla~pitot~ta meg, hogy "nemze
déke.kre kiható kérdésekben döntöttek, életbevágóan fontos prü!bléan.á'kat 
oldottak meg. Előifiták és megszabták a pártmozga1om legközelebbi ir~á

nyát, szakítottak a multnak naiv, bátortalan kítérletezésével és olyan tar
ta}ommal töltötték meg a kereteket, mely ennek az országrésznek a mun
kásmozgalmát is ellenállhatatlan erővel és elszakíthatatlan .sZJolidaritással 
kapcsolja össze a legélénk.ebb tempójú, legtevékenyebb és leghatásosabb 
nemzetközi .szocialista munkásrmozgalomm:al" 62• A kolozsvári kongres,szus
nak a forradalmi hard rnódszerek meUetti kiállá:sát k!ommen'tál:va az Er
délyi Népszarva úgy vélekedett, hogy :a taktika kéJ'dése, mely felett vitat
koma a szociaHsta munkásság részekre bomlott, döntő fontosággal bír a 
végoél, a szacialista társadalmi rendsz1er megv:alálsításáért ~oly ó harciban . 
Miniden szodalista tudja, hogy az aidott körülrrnények között a legfonto
sabb teendő a mindenkire egyformán kötelező taiktirka me,ghatározá,sa, 
mert az osztályihi3JI1Cn1ak a kialakult szakaiszában nem lehet eltűrni, hogy 
a mrmkásság táborát minden kétséget kizárólag meg nem állapított haDci 
formai kérdések részeikre tagolják. Komoly megfontolás, az eröviszonyok 
mérle.ge1ése, a mun~ás,ság forradalmi hangulatának elemzése alapján a 
kongresszusnak sikerült - hosszabb vita után - a taktika kérdését vég-

legesen elintézni. "Belátta a kongresszUJs, hogy vissza kell térni a tiszta 

marxi,zmushoz, mely a k.édelhetetlen osztályharc fegyverével kivánja a 
munkásság győzelmét kivívni és biztositani. És ez az egyhangú le1kese
dés, mellyel a munk!ásság csatlakozását kimondotta (a III. Internacionálé-

hoz V. L.), iga21ol1ta azt is, hogy ez a férfias és Jmmoly eUmtározás már 

régen ott égett a tömegek szívében és hogy a taktika megválasztásánál a 
munkásság óhaja teljesült" 63• 
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A pártkongresszust augusztus 17 és 18-án az erdélyi és bánáti szak
szervezeteik kongresszusa követte, napirendjiének köZJéppon:tj.áiban a szak
szervezeti mozgalom egész R<omániára kiterjedő egyesítésével és közpon
tosításávaL Ilyen vonatkozá,sú határozata 64 lényegében a már korábban 
kikrilstályosodott eLképzeléseknek volt a megfogalmazása, nevezetesen, 
hogy a pénzügyi j,ellegű problémák és ez,e:khez kapesolódóan azok a kü
lönféle segélyezési módJSzerek, amelyek az idők folyamán az egyes or
szágrészelkben meghonosodtak, nem képezihetik akadályát az erők össze
fogásának annál is iJJ.ikább, mert "a segélyezéseket teljesen új alapokra 
kell fektetni, a mai kor követelményeinek megfelelöen" 65, val:arrnint, hogy 
az egész országra kiterjedő szakszervezeti szövetségeket kell létrehozni, 
s országos szakszervezeti vezető.séget választani, ami a romániai munkás
mozgalom jelentős megerősödését fogja eredményezni. 

A:z augusztusi kong['esszust megelőzően, 1920. július 25-én zaj:l:ott le 
Kolozsvárorr az erdélyi és bánáti szacialista ifjúsági lmngresszus. amelyi.lk 
ugyanas:ak az országos ifjúsági mozg.almi egység kiteljesítése és a III. In
ternacionálé mellett foglalt állást 66• 

Röviddel a három kolozsvári munkáskongresszus után, 1920. szep
tember 19-én tartJortták meg Temesvéron a bánáti szociali:sta párt- és .szak
szervezetek kong1:1esszusát. Heves vita után - melyben a kommunista 
delegátusok jeleskedtek meggyőző érveléseikkel - , az eddigi Vlezetőség 

által kezdeményezett ménsékelt harci taHc.tikált elvetették, aJkárosak a még 
mindig megnyilvánuló és ható szepamtistra tendenciákat. Mindkét kér
désben a bal,oldali, kommunista határozati jav,aslatot fogadták el, mely 
a SociaHsmul tudósítása s~erint összegezve a követJkeziŐ volt : "A Végre
hajtó Bizottságnak r:ögtön Impasalatba k~ell lépnie a munkásmozgaJ.om 
bukaresti közponJtjával, hogy eljárjon a mozgalom sürgős egyesítése ügyé
ben. Tesszülk ezt azért, hogy az erők egyesf,tésével ha1:1col!hassunlk a mai 
töNénytelenségek ellen és a holnapi szacialista Romániáért. Ugya1mkkor 
a kongresszus kinyilvánítj1a, hogy a mozgalom .taktikája a III. Interna
cionálé szellemének megfelelő kell legyen, amelyet a kiküldöttek Lelkes 
éljenzéssei fog.adtaík" 67• 

Az erdélyi szocialislta munkásszervezetek említett kongresszusai a 
munkásmozgalom radi~álizálódásának, a román, magyar, német és más 
nemzetiségű doLgozók megbonthatatlan harci szövetségének voltak ékes
szóló megnyilvánulásai, félreérthetetlenül kif,ejezésre juttaltva az e1:1délyi 
srervezett mrm,kásságnak a !'lomániai szacialista mozgalom egyesítésére 
irányuló elhaltározását egy olyan összeforrott és erős párt keretében, 
amely képes Lesz az egész ország munkásosz:tályát ha!'loba vinni a kizsák
mányolás és elnyomás ellen. 1920 nyarának munkáskongresszus<lli nyil-
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vánvaló:vá tették, hogy a pártszervezetek, a sZiélkmai és ifjúsági szetveze 
tek tömegei az ideológiai és politikai érettség olyan szintjére jutottak, 
ami elégséges szubjektív tényezőnek bizonyult egy új, kommurii.sta párt 
alapjainak a lerakálsára. 

Az 1918-1920 közötti nagy osztályhaflcoknak .s főleg az eze~~ bete'
tözését képező 1920-as októlberi általános sztráj.knak 68 - mint a tő,kés

földesuri kormány népellenes politikájáva~ szembeni erélyes tiltakO'zást 
és ellenálláist kifejező prol.et-ár harci formának - a tapasztaLabai : a s~er

vezésben és vezetésben erőteljesen felszínre kerüllt hiányosságak - a 
szacialista párt szervezeti felépítéséből, liailci módszefleiből, ta-ktikai el
gondolásaiból kövebkezően -, világ>Osan megmutatták egy újtípusú, kö
vetkezetesen forradalmi, marxisba-leninista párt mielőbbi létrehozásának 
a szÜ'kségességét. Elsősorban ebben áll ·az általános sztrájk nagy poziti
vuma, ez teszi kudarC'a ellenére is munkásmozgalmunk egyik legjelen
tösebb eseményévé . 

Az általános sztrájkot - a fokozódó hatósági terror ellenére is -
az ideológiai-politikai tis21tázódás foly,amatának felgyorsulása követte. 
,, ... Az, hogy az általános sztrájk nem végződhetett győz;el€1l'Ilmel, nem 
a mi hibánk - írta "A szacialista párt tagjainak egy csoportja" aláírás
sal megj·el,ent s a forradalmi munkásmozgalom fel.adatait taglaló kiál,t
vány. Mivel hiányzott a bátorságunk és szelidek, túl .sz;elidek voltunk, 
pártunk bábpárt maradt, olyan párt, amelynek nem volrt programja, tak
tlkáj,a, fegye}me, nem vol1t ereje, hogy forradalmi nevelésben rész,esítse 
a munkások nagy tömegeit. Mivel nem tudtuk idejében kikényszeríteni, 
hogy a párt csatlakozzék 1a III. Internacionáléhoz és kommunista párttá 
ala!kuljon, a párt képtelennek biz;onyult arra, hogy nagy tömeget vezes
sen" 69• Tudatában a munkásosztály hivatásának, az idézett kiáltvány 
szerk!esztői a következöket hangsúlyozta : "Egy igazságtalan és rothadó 
'.rilá.g ellen, egy új vilgéflt kell harcolnunk . .. A munkásosztály diada1áért, 
a munkások, katonák és ~szegény pamsztok umlmáért, a proletárdiktatú
ráért kell a ha1:1cot folytatnunk" 70• 

Azok a véLeménycserék, amelyek a szocialistlél párt szekdótban napi
l,enden voltak s e1s6sorhan az ideiglenes bizottságoOkban helyet foglaló 
re:Dormislba beállítottságú vezetők, vtalamint a párt- és szaksZ1erve21etek 
tagsága közötti vitákban jelentkeztek a munká:sJmozg.aloom előtt álló fel
adatok, s ezelk vég.rehajrtási módoZJatainak a meghatár-ozásában, a szaeia
llsta párt tömeges balmtolódásához veZJetJtek. Se.gí·tette ezt az általános 
szl'trájk után fe1gY'orsuló folyamatot, hogy a kommunista csopoDtok szer
vesebben kezdtek bekapcsolódn'i a szadalista párt balszárnyánaJk a helyi 
bi:oottságok újjász;ervezéséért, összetételük megji8'Vításálért f·olyó tevékeny-
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ségbe, a forrad!almi elemeknelk a vezetőszervekbe való bevá1alsLJtásával. 
Ebben a vónátkozásban jelentö.s szerep jutott a komrhunista esop6rtok 
1920 november 16-i országos tanáoskozásánaik. A tanácskozáson elfogádüh 
irány·elvek az újtípúsú páflt mega1akftálsán~k kollikTét akciótJervét tartal~ 
rnaz:ták 71 Új:sZJempöntú és rendkívüli fontosságú volt a kominuni.stá párt 
létrehozásáé~t és a III. Internacionáléhoz való csatlakozásáért folytátott 
~evékenységet metően annak az irányvooolnaik a kirdólgozá·sa, mely szerint 
a kommuni!Sba asaportok feladat•a a szodaHSita párt balsZárnyának a tá
mogatása a kongresszus összehívásában és az egész pártnaJk kominunista 
párttá való átalakításában. A kommunista csoportok Központi Bizóttságá
c1ak erről szóló kiáltványa többek köz:ött az alahbiakat tiartrumaZJta : "Az 
elkövetet1 hibákból le kell Vünnunlk a tanuLságokat a jövőre nézve. Har
cunk nem ért véget, meg kell erösítenünk helyzetünket, s meg kell javí
tanunk fegyvereinket A szocialista pártot erős kommunista párttá kell 
átaJ:akítanunk. Ki kell zárnunk sorainkból a gyáváka:t, az árulókat és az 
ingadozóikat ... Moz,galmunk jövője, eszményei111k, a világformdalom ügye 
azt követeli, hogy onszágunk öntudattos munká•sság:a az egész viLág forra
dalmi munkásságáVJal együtt t•agja legyen a Srekszervezetek Voi'•Ös Inter
nacionáléjának és .a III. Korrnmun'ista Interil!acionálénak és hogy kom
munista pántb.a tömörüljön" 72• 

1920 végén és 1921 első hónapjaiban a szodal'i•Sita párt legfonto·sabb 
napirenden lévő probllémájla polit~kai és takt~lroi irányvételének me.gha
tározáSia volt. A párt baloldali, forradalmi szárnya, együtt a kommunLsta 
csoportokkal állhatatos, nap mint nap folyó felvilágosító és meggyőző 
munkát végzetit a reformiZJmus felszámolásáér:t és a kommunista párt 
létrehozásáért A párt és ·szakszervezetelk helyi szervezeteinek tabhségé
ben - a szociáldemokr:ata mesteJ'Ikedlések és a haJtósági terro·r ellenére 
is - a Kommunista Inbernadoná1éhoz v.aló cs•a:t.lJakozás hivei kerültek 
fölénybe s az elvi, po1i.tikai ellentétek a bal- és jobboldal, valamint a 
centri·sták között egyre körvonal'azottJabb és élesebb formáhan jelentkez
tek mind helyi, mind köZiponti veZJettőségi .szinten. 

1921. jl8nuár 30-án össZJeült a Romániai Szadialista Párt és szakszer
vezetek OnsZJágos Tanáüsa, melynek munkálabai február 3-ig tarto1tta:k. 
Erdélyből Bartha Károly, Iüsif Ciser, Czárák János, Iuliu Dasaal, Ion 

Fluera~, E. Gherman, Tosif Jumanca, L. Negru és Eugen Rozvan, a Bá

nábból Iosif Gabriel. Io:sif Ma)"er és Latcu vettek részt 1a több mint 40 

kiküldött taná•cskozá:s.án. 

Az Országos Tanács munkáLartainak elhatároló jelentősége volrt a mun

kásosztály ideológiai, politikai és szervezeti titsztázódása S2iempontjából. 
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'Három határozati j<arvasl,atot terjesztett~k elŐ : egyiket a párt baLsz.árnya. 
másikat a j-obbs~árnya, !harmadikat pedig a centristák nyújtották be. 

A balszárny határozati ja:vas1atla, mely a forradalmi htarcok éveiben 
felhia1tnozódrültt tapasztalatok és a marxista-leninista t1anítások alkalma
zásának volt az eredirnénye, állásfoglalásának világos ok:fej'tését tartalmaz
ta. Rámutatva, hogy mH{Iént ér,te1mezi •a pártot a 'kommunista áramliat, 
a határozati javaslat az Országos 'Danács 1920 okltóberében 'tartott gyű
lésén megszavazott szeDvezeti smbályzat-tervezet első ~smkaszát i.dézi, 
mely szednt : "A Romániai Szocilali,g,ta . Párt célja a román proletadátust 
az osztályhaDc és 1a munJk!ások nremz·e~k!özi s~olidaritá:sának ,szellemében 
megszervezni, a poliUkai habalom kivívására és ta proletárd~lctlatúra alkal
rrKlzásám a tanácsok rendszere révén, a termelőeszköz~ak 'társadlalmrasítása 
érdekében, v:agyis a munka 'lcizsákrrnányolásán al:apu1ó tőkés tánsadalom
_nak oJyan társadalommá 'Való átalakítása oéljá:ból, amelyben 'a rimnkát 
általános 1terv alapján mindenki Ibevonásával szef!vezik m;e" 73• A htaltáro
zati javaslat érteLmében ugyanebbe '8 szaJkasZJba iUesZJkJe:dnek bele a 
Kommuni1sta Internacionálé tézisei, ha'tároz.atlai és felvételi feltételei i1s és 
"megbízzák a 'l{lözponti bizottságot : a saj'tó és a szóbeli közlés útján szor
galmazzá!k, hogy ezeilret a téziseket, határozatokJat és fe1VIételi feltételeklet 
a legközelebbi kongresszus elfogadja "74• 

A jobboldali .szodá1demoktraták már idejekorán fe1kés2lültek a bal
oldal elleni har,cra. Ennek egyik megnyilvánulá,sa volt az eDdélyi küldö:t
tek megválogatásta ,az Országos Tanács konferenciájára. Az Erdélyi és 
Báná'ti Szocrialista Párt Végrehajtó Bizottsága - mely többségében j:obb
oldali szociáldemokratá1kiból tevődött össze - 19211. január ,27 -én visszta
vonta Eugen RO'zvan mandátumát*, mivel nem 1ét.tett ~egyet a Végrehajtó 
Bizottság opportunista tabtkájával és a III. Intennacionálé meliett foglalt 
állást, s helyéibe Ton Fluera~t jelölte, aki viszenit vállalta, hogy az Orszá
gos Tanácsiban "taz 1919. májusi program tiszteletbentartásá,t" fogja tá
mogatni, valJamint egy olytan 'Vezető 1blizottság megváltaJSztásá't, amelyik 
"vállalja, hogy semmiben sem fog elttérni a s216banforgó prognarn.'tól". Mi 
több, a Végrehajtó Bizottságnak ez a gyűlése azt is elhatározta, hogy 
"mindazdk.a.t, akik [}lern fogják tiszteletben 1Jar1Jani a fentieket, távolítsák 
el a mo2lgalomból" 75• 

Az Országos Tanács konferenciáján a jobboLdal azzal a köve:telés:sel 
állott elő határozati javaslatában, hogy a szocialistta pártot négd. aLapjai 
szerint ~szervezzék újjá s tevék:enységétben a fő hangsúlyt 'a reformak útján 
kivivott engedmények elérésére helyezze. A mozgalom nemzetközi szer
vezeti keretéül az amsZJterdami szakszerVIez,eti Internlacionálét jelölte meg, 
amelynek kifejezett 'oéljta a proletaritátusnak a forradalmi útról való 1eté-
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rítése volt. A jobboldali szociáldemokraták ádáz harcot folytattak, hofty 
nézeteiket r-áerősz.akolják ~a küldöttekre, eLszigeteljék a lmmmunistáh<!t 
vagy ha ez nem sikerül, megbontsák a párt politikai egységét. Ennek a 
gondolatmenetnek volt az egyirk rszó.szólój1a Ion Fluern9, aki a viták sorcin 
c.ma a következrtetésre jutott, hogy " ... nem türhető tovább ez a szocia
lista-kommunista keveredérs", s azokat, "akik nem akarják megérteni, 
hogy a régi ((szociáldemokreta V. L .) módszer szerint folytarssák ~a mun
kát, távolítsák el" 76• Iosif Jum:anca virsZJont minden kertelés nélkül a párl
szakadás meHett lmrdoskodott í 7• 

A centristák - kiknek somiban az: erdélyi rk!ÜLdöt,tek kö:oül Bartha 
Károlyt és Iuliu Dasc:alt ta1áljuk, s akiik magukat ·egységes szrocialisták-· 
nak rtitulálták - határozati jaV1asl·atukban "a szociral1tsta párt számbeli és 
szeNemi erejének a közös ellrenségg1el szembeni sértetlen megőr~ése" mel
lett foglaltak állást, az 1919. májusi progmm aLapján 78. 

A theterJesztett három határoZlati jav.aslrat közül a jobboLdalér-a 8-!<ln, 
a centristáwéra 12~en, a baloLdalérra pedig 18--ran szavaztak 79• Ez az ered
mény, amelyik ,a jobboldali szociáldemokrráda haJtározott vereségét és a 
centrista csoportosulás kisebbségbe szorulását je1entette, kétségtelen bi
zonyítéka volt, hogy a balszárny a szadalista párt nagy részét a mrag,a 
o1dalára állította és megnyerte a III. Irnternadonráléhoz való csatlakozás 
kimondásárta. A jobboLdali szadáldemokrata küLdöttek - öss21esen 8-an 
- elhagyták az Országos Tanács munkál.a:tait, kijelentve, hogy kiléptek 
a pártból és .ezren'túl ikülönállóan fognak tevékenykedni. 

A szacialista párt vezetésében kiralatku1t új erővisZ<onyok - kihatva 
a munkátsmozgalom egészére - meggyorsHatták az ,események alakulását 
a marxista forradaLmi párt létrehozásának irányába az egész szodalista 
pártnak kommunista párttá való átalakításával. A döntésre hivatott kong
resszus időpontj.árt 1921. május 8-ban jelölte meg az Országo:s 'T'arnáC's 

konferenciája. 
A jobboldali szociáldemokraták kétségbeesett erőfeszítésekkel igye

keztek megtörni a munkásosztály harci egységét és a maguik oldalMa 
állitani a párt- és s21alkszervezeteket. Ezeknek az .akdóiknak egyik legfé\l~h 
színtere éppen Errdélyben volt. Fluera~, Jumanoa, Czárák, Ciser és J11 ."! ~: 

jobboldali vezetők a szocialista párt ·erdélyi Végrehajtó Bizottságának és 
a 82'Jakszrervezeti Tranáosntak 1921. február 6-~án tartott együttes ülé.sén 
k!ijelentették, hogy rtovábbra is a régi, 1919. májusában kiadott sz,odálde
mokr:ata program ralapján állanak, hogy tudomásul veszrik a Román Szo
ciáldemoikráda ideiglenes Központi Bizo1tts·ágánrak és a Szakszervezeti Iro
dáruaik a létrehozását azokiból .a k1küldö'tteklből, aJkuk az Országos T·aná,cs 
konferenciáján a baloldaHal ellentétes álláspontot képvitselrtek és kisebb-
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ségben maradtak. Ezzel egyidőben a párt efldélyi saj.tóorgtánumain _ a 
Desrobiroa és .a Küzxlelem dmű l~apokon - keresztül felszólították a szo
CI'alista szervezeteket, hagy t:ag1adják meg 1<1 szacialista párt köZiponti Vég
rehajtó Bízotroságát és a szakszervezetek Orsz..igos Bizottságá,t . Sőt, beje-
1E:ntet,ték .azoknak a párttagoknak vagy szervezeteknek a kizárnsát, akik 
ténykedésükben az 1919-es programtól eltér,tek vagy el fognak térni so. 

A szocil<llistJa párt és a sz.akszervez·etek helyi szekdóinak kü.ldöttei .a 
jvbbold.ali refmmista vezetőkll1ek a munkásság érdek,eivel és akarotával 
fllentétes tevékenységére válaszolva, 1921. február 12-én Kolozsvár't:Hl 
nagygyűlést tartottak, ahol újra állrást foglalbak az 1920 augusztus~ han 
Kolozsváron tartott kongresszus határoz,ata mellett - mely egyhan~nl~ag 

kimondta a III. Internacionáléhoz való csatlakozást - , s egy olyan ve
zetőséget vá1asz,tottak - a Romániai Szadalista Párt Erdélyi Ideiglenes 
Intéző Bizottsága elnevezéssel -, arnely szaros kapcsolatban :a szoöalista 
párt közpo111ti Végrehajtó BizottsrágráVIal ta:rtományi szinten vezette a kom
munis,ta párt megal.aJdtá,sáért folyó munkát. A nagygyűlés felhí'Vással 
foroolt Erdély munkássrágráihoz,, melyben ~többek k'özött az alábbiaiDat olv,as
hatjuk: "Elvtársak ! Jumanca, Fluer·a~ és mindazok, akik közösséget vál
lalnak velük, tovább nem tagjai az erdélyi szacialista pártnak ! Nincs jo
guk ennek a nevéhen beszélni ! (Oenzuráz·va 10 sor). T€vedtek ezek az 
urak, mikor azt hitték, hogy a munká,sság hosszabb időf!e teheteUenségre 
van kárhoztatva és nem lesz mersze, hogy szemükbe mondj1a árulásukat. 
Csak a kicsinyes szelleműek kételkedhetnek .a munkásság életrevalóségá
ban. Az erdélyi munkásság egyhangul,ag megszakított minden kapcso
latot a volt vezetö.séggel. A kolozsvári fémipari munkások, nyomdászok, 
bőri.pari, faipari, ruházaü ipari, építőipari , festőmunkások, a magánalkal
maZJattak szakszervezetei, Brassó, Marosvásánhely, Nagyv.árad egész mun
kássága, az összes vidéki pártlapok állás,fogl.aUak a bitorlókkal szemben 
és felszólíta[ll3k elszi,getelésükre" 81. 

A temesvári Aflbeitter Zeitung~ban már február 8-án m egjelent a 
Bánáti Szocialista Párt kiáltványa, elítélve a jobboldali szociá1demokra
ták, köztük 1a bánáti munkások delegátusának, Iosif Mayernek a felel6tlen 

egys·égbontó eljárását, "·aki ismerve a bánáti munkások álláspontját, mégis 

ellentétes töflek'Vések szalgáLatálba állott", s közli, hogy .a munkásság eze

ket a volt vezetőket ,a pártból kizártaknak .tekinti 82. 

A Románi,ai Szadalista Párt Er:délyi Ideiglenes Intézö Bizottsága -

melynek t:Jag,j.ai George Rusu titkár, AlföLdi János, AsZJtalos Sándor, Berger 

Aladár, Hajdú Lajos, Nagy Albert, Valer Pascu, Sándor Vilmos és Varga 

Gyull<l voltak - a pártban kialakult új erövi:szonyokat képviselte, meg-
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testesítv:e a baloLdral uralmát a .szocialista párt és sz·a!kszervez:etek erdélyi 
szekcióinak a v-ezetésében is. 

Erdély külör11böző központjaiban a munkásság döntő többségén-ek a 
baloldal melletti áU.ásfog1alását kifejezésre jutkató gyűlések zajlottak le, 
tiltakozVla a jdbbotl.idaJi szociáltdem01krata vezetők egységbontó tÖirekvétsei 
ellen és szohdoci'tásukról biztosHva raz Ideiglenes Intéző Bizottságat A 
marosvásárhelyi pártrvezetőség és szrakszervezeti tanács egyÜIMes ülése ki
jelentette, hogy a párt elveit me@tag.adó, a pártot elhagyó és új politikai 
pártot alapító személyeket nem tekinti többé pártevzetöségi, illetőleg 

sza1ktanácsi tagoknak, azokkal minden közösséget m.egtag.ad. Ezzel szem
ben "elismeri a kolozsvári osoportok kongresszushű tagj1ai által választott 
pártvezetőséget ·és szaktanácsot ,az endélyi szoci.alista párt és ·szakszerve
zetek legfőbb ideiglenes SZ!ervéül "' ezek határozM1ainak és útmutatásainak 
magát mindenben aláveti" t;;:_ A nagyváradi é.s szatmári munkásság nyilat
kozata éles hangú ítéletet <tartalmazót:t Fluera~ és a töb'bi jobboldali ve
zető ellen, kijelentve, hogy mivel letértek az osztályharc útjáról és meg
tagadták a III. Internacionáléhoz Vialó csaHakozást, m eg.sza'kítanak velük 
rninden közösséget. "Mi veletek vagyunk a jö-vő küzdelmében ! " - han
goztatta a nyHatkozat 84 . A kolozsvári f.arnunkásoknak az Ideiglen es In
téző Bizottságat tárrnog.ató határozata 13Z alábbiakat tarta~maztl3 : "Mi, a 
kolozsvári f,arnunkások ·az egységről beszélöknek egyszersmindenkoma a 
következöket hozzuk tudomásukra : Dacára annak, hogy felhasználták a 
jelenlegi körülményeket, félre nem érthető módon kiáltjuk feléjük : hiá
bavaló volt minden ! Minket a helyes útról nem lehet letéríteni, a mi 
egységünket nem lehet ·megcsonkítani. Mi megyünk az egyenes úton a 
többi prol<etároklkal és számon fogjuk kérni a demokrata uraktól az egyes 
dvtársak és egész sor szakmák ellen indított üldözést . . . Igenis elismer
jük az Ideiglenes Intéző Bizottságat és egyben m egbizzuk a kongresszus 
előkés:zftésé<vel" s:;_ 

Az Ideiglenes Intéző Bizottság irányításával a szocialist a párt balsz.ár
nyának legtevékenyebb képvis,elői átfogó ideológi,ai propagandatevékeny
séget folytattak a szocialista mozgalom elméleti alapjainak, az újUpusú 
forrada1mi pártot meghatározó ;prindpiumoknak a tiszt.ázásáéDt, azoknak 
az elvi-gyakorlati p:ob:érnáknak közér;thető megmagy.arázásáért, melyek 
a forradal!mi szellemet képviselő balszárny és a ref'Ormizmus ·eszméit kö
vető és védelmező Jo bbo1dali v·ezetőlk közöt:ti áthidalhata:tltan nézetelitéré
sek szülöi voltaik. Tevékenység válnowtos ~eszközrökkel és meg~nyilválnlll
lási formák felhasz:1.áLásával folyt , anna!k ellenére, hogy kiibontakozásában 
lópten-nyomon a tőkés-fö1desúri hatóságok reakciós inbézkedéseibe ütkö
;ött, s jelentős szerepe:t játszott a párt tagjainak förl'ladalmi nevelésé-
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ben, szervezésében és mozgósításában, 1(1 munkásrmoz.g·alorn e1őtlt álló leg
fontosabb fel,adat : a Romá:n Kommunista Párt Létrehozásában. 

A tömegek politikai öntudatra ébredésének, 1(1 határozalJaik érvényre
juttatá!sának arányában szigetelő.dtek el ·a jobboldali szociáldemolrrl(lta 
vezetők, s veszítették el politikai és szervezeti befolyásukiat. Maga a Küz
delem ír:ta, hogy az E~délyi Sz.ociáldemakrat,a Párt vezetőségének a mun
kásokhoz szóló felhívásai, szervezeti útmUJtatásai, értekezleteinek határo
zatai, azok az intézkedések, melyeket a reformista párt és szalkszervezeti 
szervek kiépítése és megerősítése érdekében hozta-k, nem ·találtak ked
vező visszhangra 1(1 munkásság körében, sőt az Erdélyi Szadáldemokrata 
Párt 1921. március 27 -i ér,tekezle,te .k;aposán a kö'Vetkező megállapítást 
teszi : "T:uJdjuk, hogy nem néps·~['Ű ez a munka, ,amely!'le váUal'k;oztJunk", 
s azt is beismeri, hogy ahg néhányan voltak jelen 86• 

A politik,ai-ideológiai és szervezeti tisztázódás meg,gyorsulása, amely 
elsősorban a szadalista pártban érvényesült, felölelte általánosságban a 
szaksZ'er'Vezeti anozgalmat is, miu1tán a szakszervezeti szövetségek 19~1 

február 11-12-i országos konferenciája az osztályharc alapján álló szak
szervezeti egység mellett döntött Si. Szervezeti téren föleg abban állott, 
hogy a helyi 'bizottságokban a reforanisták visszaszorulbak a baloldali ele
mekkel szemben, akiket a lezajlott szbrájlkük állítottak előtérbe és edzet
tek meg, politilkai té r,en pedig ,azokl11ak az elve·knek a f•elmker·ekedésében, 
amelyek a munká.sosztály élcsapatának, a kommuni:s•ta párt anegal.akítá
sána:k az irányába hatottak. 

Fontos elhartárolódások történtek a kommunista prindpiurnak értel
mében az ifjúrrnunká:s moz:g.alomban is. Az Erdélyi Infjúmu:n;kás SZ'övetség 
és az ország többi részére kiterjedő Szadalista ifjúsági moz,galorn szer
vezeti egyesí•tését célzó tevékenység a ·közös forradalnni ideológia tenmé
keny talaján él'Vényesült. Ez1t tük['özték .az ifjúsági s.zervezetek 1921 tava
szán lezajlott tartományi konferenciáinak határozatai, amelyek a legtel
jesebb mérté1l~ben •támog:atták a romániai ifjúság marxista-lenini:sta szer
vezetének .a l'étrehoz·ás·át az adott történeLmi helyzet követelJményeinek 
megfelelőerr ss. 

Má~ciussal kezdődően megsokszorozódta!k a szücialilst.a páflt kongresz
szusá:t közvetlenül előkészítő .akciók. E21ek sorát a romániai ikümmunis:ta 
csoporbek 1921 máf!cius 3-6. között Ia~i-ban megtartott konferenciája 
nyi1totta meg. Kri,tik.ail.ag elemezve .a kommunista csoportoknak a sza
dalista mozgalom iránt tanusított magatartását, .a konferencia legfőbb 
feLadatként a kommunista párt m egteremtését jeLölte meg, mely egyedül 
alkalmas a munkásosztály onszágos méretű ·Ös.szefügá~Sára, a proletárdik
tatúra megvalósításért folyó harc megszervez:éséJ:'e és vezetésére, s sza-
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kftva .aroidoo.l a nézetekkel, amelyek csak a lmmmunista csoportok egye
sülésén keres?Jtrül képzelték el a formdalrmi párt 1étrel!ozását, felhívott . 
a szacialista pánt keretében folyó . tevékenység · ihathatósab'bá 1tételére s 
azoknak az erőknek a támogatására, a1mely,eik az egész szadalista 'pártnak 
kommunista · párttá való átalakulása irányában munkálikodtak. .. 

A kongresszus natpirendjének, .a tárgyalásra Ikerülő legfontosabb 
programatifkus dok.umentumaknak, valamint a képviseleti normáknak aZ 
ismertetése után a párt valamennyi ISzel"Vezetében élén!k és termékeny, a 
politikai-iedológiai tisztázódás folyamatálban eLbatároló jelentőségű tevé
kenység borutJa:kozott ki, egyrészt a kongresszusi anyagok m'egvi:tatása, 
másrészt a küLdöttek megváLalsZitása !kapcsán, akik a kongresszuson a párt
tagok többségének akaratát kellett kifejezésre juttassáik. · 

A pá:r:tszervezetek többsége azzal lbízta meg kü1dötteit, hogy feltét
lenül a III. Inrternacionáléhoz való csatlalmzásra sza,vazzanak. Választott.,. 
jain!k- hangsúlyozta a Mar01svölgyi Murrkás - azzal a meg·el'égedett tu
datta! tindu1nak Bukarestlbe, hogy az erdélyi forradalmi munlkásság egy
öntetű követeLése a mun'kásmozgalom ország.os szin:tű egyesf,tése 89• A ko
lozsvári kmdöttek "úgy u'taztak el 1a kongresszusra, hogy a város összes 
kommunLstái beleegyezésüket adtátk a III. Internacionáléhoz való csatla
kozásulffioz" 90• A brassói Világosság pedig a iküLdöltJtek kide~ölése és fel
adatai !kapcsán a követikezőket írta : "Menjünk a kongressrusra, nyiÚjtsunlk 
testrvé:ri keret az ó romániai munká'Sságnak és mondjuk meg nekik őszin- , 

tén és férfiasan : Testvérek. . . mo,srt eljottün:k : ilsmerjük meg egymást · 
egyesftsük a szel"Vez,etein!ket, ltegyrük erőssé és hata]ma:ssá és közös a'~a-
rattal vegyük fel a hancet .a kapitalizmus ellen, egy új és szebb társada
lomnak a meg.teremtéséért" 91. 

Az endélyi pártsrervezetek 26 delegátust válars:z;toilta:k. Ar.ad:ról Bá
thory Géza, Alexandru Huschia és Gheorghe Píncotan, a Bánátból Iosif 
Krebs, Magyari Lajos, Robert Reiter és Turzó Nándor, Brassóból Tiron 
Alhani, BartJha Károly és Giheorgihe Mmnina, Fograrasról Gheorghe V1ad, 
Gyulafehérvárról Anton Banciu, Dumiltru CiU!Ill!brudean és NLoolae Cri
coveanu, Kolozsvárról Alföldi István, Berger Aladár, Rozenrberg Nándor,, 
Eu~en Rozvan, George Rusu, Altfred Rrusch és Lazar Ulid, Lugosról Iacob 

Sdhasek, Marosvásárihelyről Köblös Elek, Anidor $etiban és Tóth Károly, 

a MarosVlölgyéből Pavel Catana, Nagybányáról Szabó Károly, a Zsilvöl

gyéből Sclhwa!'ltz Eleik vett részt a kongresszuson. A 28 krüLdött 19 párt

szekdót képviselt, mivel a felsorolt delegátusok egy része az emUtetJt 

helységeken kívül más városoik rvagy ipaDtelepek srocialista munkásain:aik 

a mandáturmait is megkapta. Ugyanis azokiban a helységekben a hatósági 
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tEJ!_nor wiatt a j~lölőgyülés.~k m~~ára n~:m volt leh~tőség. B~ek ·IWzött 
i . • J ·, 'l l ' . ' ll' .. ' ' ' . l ' . • . . ~ . ' .\l' 

t§tláljuJ~ ipés;t, ~~e.svát,t, ~~lárdot, S~~rt,. Tö~i~:t, N;·~yv~~adot, Jila-
to~,l)~~t és Dé:dát. A ~olo~yárl Ge9~ge. ~usu képvis~lete pél~ául ~ sZJa]t
mári szacialista munkásság szavazatát. Ugya~~or Berger hladá~lk 
négy helységből volt mandátUJI11a. A kolozsvá,ri munJkások mellett Eug·~n 
R~zvant ~ n·agyváradi szo:cialisiák is m~gb.i~tá·k képvi.s~letU~~el92. 

Az erdélyi és bá~áti szadialista .pártszerv~zetek d~L~gátusai májUJs 6. 
és 7. kőzött egy előzetes tanrá1cSJ~ozásra gyű~bek össz,e B:u~estben, ho~y 
m~~gihal1g.a~sá!k és megvitassák az Ideiglenes Intéző Bizottság tevékenys;é
géről szóló jelentést a párt kongres$zusána1k tartományi szinten vég21ett 
előkész•J!tés€t illetően. A George Rusu által előterjesztett jele~·tés vitája 
ka1pcsán Eugen Ro:z,van arra a kon!kluzióra jutott - megfogalmazva és 
kiflejezve a baloldal törekvéseit -, !hogy a romániai pDoLetariátus egyet
len Jánható útj,a "az orosz nép által megjárt út", amely 1a Kommunis~ 

Internacionáléban kristályosodik ki "és amelyikhez nekünk is csatlakoz
nu;nk keÜ" 93• Bar1tha Károly viszont a centri:sták :nevében .aLJt az állás
pontot képvi!Selte, ho.gy a KommuniS·ta Interruadon~léihoz kell cs.at1a~kozni 
ugyan, de azzal a fenntartás•sal, ho.gy a csatlaikozás 21 pontba összefoglaJt 
feltételei n~ l•eg.yenek kötelezö érvényüek 94. Végül is az erdélyi és bánáti 
külidö·tJtek: kongresszusi előkészírtő konfereruciája kinyilvánította meg.bi
zóftk, a munkások nagy többségének forradaLmi álláspontját a szocialista 
tno2lgalom jö:vöj~t illető~n és szilárd eLhatározását, hogy minden támoga
tást megad a l<Jözponti vezetőségnek a szadalista párt kommuni,sta párttá 
való átalaikitása érdekében 95• 

* 
A Román Kommunista Párt első, 1921. maJUS 8-án Bukarestben 

összeült Kong;resszusán a munkásosztály képvisel>őin keresztül kifejezésre 
juttJ?;tott ISzav<'l!z.atok egy hosszú, szervezetti és elméleti tevékenységben 
ga:zJdag ,történelrrni sz~kasznak a Lezárását jelezték, amelyben az előremu
tató 'állá:spontJoik mind tisztálbban, minid pontoSlalbban kirajzolódr11a1k:, az erő
~szítések mindjabban egy célra irányulta~: a román kommuni,sták párt
jának a létrehozására. "A kommunista pártnak, a munkásosz:tály éksapa
tárurk megalalkulása a marxista-leninistB ideológia alapján - állapi'totta 
meg Ni·oolae Ceau~?escu elvtárs - a romáruiai proletariátus :történetének 

egyik legnagyobb jelentőségű m"Ozzanatát képezte. Ez:Del a forradalmi 
harc magasabb f.okr.a emelkedett, erőteljesen fellendült a munlkáso:nozga
lom i:~eológiai, politik~i tisztázódásánail}, fo~ya~~.aJta, a proletariátus és a 
nép más c~o1gozó rtömegei osz:tályőnt.udatána~. f,ejlödése. A kom~unis~ 
párt foly,tatva az évszázados havcot a tároodalrrni és nemzeti felszabadu-
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lásért, folytatva a romániai mun1kás-.szocialista mozgalom legjobb hagyo
mányait az új tönténelmi körüJrrné:nyek között, híven képviseli a mt.m
k~s.o,sztály, az egész ·~o.lgo:Z9 f\ép 'é~dekeü" n6. 

A párt megalakításának gazdag történelmi jelentőségű eseményét a 
maga teljességében az eltelt 50 év határozza meg, a napjaink RománJá
jának a realitásai, a kommuni•sta párt vezette dolgozó nép harcának és 
lendületes munkájának 1az eredményei. 
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A SEPSISZENTGYÖRGYI TEXTILMUNKÁSOK 
1929 ÉVI SZTRÁJKJA 

GAZDA LÁSZLÓ 

Sepsiszentgyörgy már a mult század k-özepén jele111tős céhközpont 
volt. Azonban .a századforduló évéig nem tett szert jelentős gyáriparra. 

Igaz, létesültek igéretes gyárkezdemények már az 1850-es éve1ktől, egyik 
sem tudott kifejlődni. A kor nem kedvezett az ilyen kistpari magánvállal
kozásoknak. 

A sepsiszentgyörgyi textilgyár története 1880-han kezdódött, amikor 
az 1878-,tól müködő .szövészeti tanmühelynek érkező megrendeléseken fel-
buzdulva a helyi tőkések megalakí:tották az Első S21ékely Szövögyár Rész
vénytársaságot. A kezdetben csak 20 munkást foglalikozt.ató üzemet 1891 
-92-ben újabb tőkebefektetéssel fejlesztetté'k. Ez azonban nem ho:zJta 

meg a várt nagy hasznot. Nem tudta felvenni a versenyt a külföldi tőke 
konkurrenciájával. Eladósodott, majd a századfordulón Klinger Henrik 
bécsi nagykeresk,edő kaparintotta meg, aki elóbb bérelte, majd 1904 no-

vember 15-én megvásárolta. Az osztrák tőkések kezén a gyár gyorsan 
ke:zJdett rejlődni. 1911-ben már 200 szövőszék működött, fona1fes'1:6dét és 
szövet kiikészftő részl~eget szereltek fel. 

1914-ig a századeleji 50-55-röl 382-re nőtt a munkáslétszám. A anint
egy 1000 munkást foglalkoztató dohánygyár mellett a város második nagy 
üzemévé nőtt. Ezt a fejlódést a világháború és az azt követő nehéz gazda-

sági viszonyok akasztották meg, de nem sokáig. A 20...,as évek végén ismét 
fellendülőben v.an. 1928 máneius 19-én egy újabb fejlődési periódus előtt 
áll. 231 szövősZ'éket müködtetett és 500 munkást foglalkoztatott. Bővi-
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tették a szövödét, újabb 100 szövös:zék f,elsz-erelését terve~ték, amikor a 
válság jelei mutabkoztak. Altalános volt a drágaság. A gyár vezetősége 
mégis a munkásolmak járó juttatások megvonásával akarta pótolni a vál
ság okozta veszteségeket. Ez a munkásokat nagyon elkeser.ítette. 

A válság következtében kirabbant nagy munkásmegunozdulások m;ég 
csak 1929 második felében kezdődtek. De az ország mun!kássága már ta
vasszal sz·ervezkedett, készült a tökésekkel vívott nagy összeosa:pásokra 
(augusztusi lrUpényi sztrájk stb.). 

Sepsisz.enrtgyö:rgyön már a századelő több munkásmegmozdulást so
rakoZJtatott fel. 1904~ben és 1920-ban a nyomdászok, 1905..,ben a kőmű
vesek, 1919-ben és 1926-ban a dohánygyári mun!kások sztrájkoltak. Részt
vettek két általános sztrájkban. 19Q4 .... ben a vasutasok, majd 1920-ban a 
város összes üzemeiben tagadták meg a munkafelvételt. 

A textilgyári dolgozók már 1911 április 12-21. közt 10 napi sztrájk
ban szereztek érvényt krövetelésetknek. 

* A továbbiaklban részletes leírását adom az 1929 évi eseményeknek és 
a sztrájk eMZiményeinek, amely városunk legnagyobb mun.kásmeg,moz~ 

dulása volt. 

192,5 április l-én a kollektív munkaszerzödés lejárt. A textilgyár igaz
gatósága hiv,atkoz;va a gazdasági válságra, nem volt hajlandó azt meg
hosszabbítani. Meg akai'Ita vonni a munkásoktól az ad:dtg élvezett textil
áru és fa juttatásokat. Meghívta kü1dötteiket, hogy még április hónap 
~olyamán jelen'tkez:renek egy újabb kollektív szerződés megkötése céljá
ból. A murnkások nem v·ettélk tUJdamásul a kollektív szerz.ödés felmondá
sát. A régi vezetőséget, Bogdán Sándort, Sztojka Dénest és Botos Józsefet 
leváltották, mert véleményük szerint nem képviselték köv;etkezetes·en a 
munkások érdekeit. Sok ké11désben azonosították magukat az igazgatóság 
véleményével. Az új vezetöségbe beválasztorttá:k Magyarósi Sánrdort, Mi
hály Istvánt, Székely Arpádot, Bokor Istvánt, Gál Józsefet, Hatházi Al
bert, Hatházi Gyula, Baláz,s Mózesnré, Lovász Sándorné, Biszak Juliánna 
és Biszak Józsefné mun:kásokat. 

Aprilis 7 -én a gyár doLgozói n:agygyű]ést szerveztek a tex~tilgyári 
szaks~ervezet megalakitása céljából. A gyűlést a főispán engedélyezte, de 
utasította a :vendőrséget, hogy tegyenek meg minden intézilredést a rend 
fenntartása érdekében. A táklésrendszert védő hatóságok jelentéseiből 
megismef<jrülk a sztrájkot megelőző tömeghangulatot és a szociáMemokrata 
széllkszerv,ezetek hibái!t. A :veidőrfönök is és l8rZ áil1amvédeillmli hivatal fő
nöke is főispáni feliratban számoltak be a gyűlés lefolyásáróL Előbbi 
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600-700, utóbbi 5-6ü0 resztvevőt jelentett. A gYűlést Bartha Károly, 
a brassöi bőr- és ruházati szak,szervezet kiküLdötte nyitotta meg. Mihály 
István, a Kling~er-gyári dolgozóik alelnöke a munkások szomorú helyzetét 
ecsetelte. Kerdésére : Akarnak-e a gyár doLgozói sz;akszervezetbe tömö
rülni, igennel válaszoltak. Az ideiglenes szaksze!"Vezeti t~anács megválasz
tásakor a ter·em:ben nagy zavar támadt. Vass György asztalos a megvá
lasztott Mihály István személye elLen agitált, aki szerinte "polgári esz
méket táplál". S2ltroja György, a kolozsvári szakszervezeti központ kikül
dötte ismertette a szaksze~vezetek célkitü2léseit és felhívta a dolgozókat, 
hogy lépjrenek be ebbe a törvényesen működö, az állam által is elismert, 
a munikások érdekeit védő szervezetbe. Ben:de Margit, a dohánygyári 
szakszervezet aleLnök-ének hozzászólása osztálygyülöleUől áthatott és pro
vokációkat tarta1maz,ó Vült. A gyűlést vezető Bartha Károly megvonta töle 
a szót, amit azzal indokolt, hogy eltelt az idő. Bartha záróbeszédében 
kommunista ellenes szálamokat hangoztatott, óvta a munkJásokat a "pro
vokátoroktól". Erre a terembe újabb incidens következett : Vass asztalos 
követelte, hogy vonja vissza a kommunista gyalázó sz,avait, mert ők 

becsületes munkások. A rendőrfőnlök jelentése szerint a hatóság ürítette 
ki a te:rnnet, a sziguránca főnök szerint a munkások csendben távoztak. 
Vass György és Bende Margit eUen a .gyűlés után eljárlá,s indult. 

Az április 21-iki gyűlést, amelJ['e 400 .... an gyűltek össze, már Magya
rósi Sándor, az új szaksz,ervezet elnöke vezette. Résztvett Rusu Simion, 
a brassói munlkásszaikszerveZJetek titkJá,ra is, aki felhívást intézeltt a mun
kásokhoz, hogy lépjen be a sz·akszervezetbe, amelynek, mint beszédéből 
kitűnt, mindadrdig csak l 00 tagja volt. Engedélyezték a gyáron kívüli 
dolgozók belépését is ebbe a csoportba. Elhatározták, hogy a május 1-i 
ünnepség bevrételét a szakszer,V1ezeti iroda butorzatának a .céljaira foroft
j:ík, amelyet az Eminescu (Iskola) utca 24 szám alatti házhan létesítettek. 

A május 1-i ünnepséget a dohánygyári munkások márdus 10-én 
megalakult szakszervezete kezdeményezte. Nagy Viktor április 27 -én kelt 
kérésére válaszolva a főispán 29-én közöHe, hogy engedélyezi az ünne
pélyt a tervezett felvonulás nélkül. Ugyanakkor .tájékoztatta a rendőrsé
get, hogy nem engedélyezett semmiféLe :tüntetést és tegyéik 1meg ra ISIZÜk
ség-es intézkedése'ket. A nagygyűlésen a Marseilles eléneklését, munkás-
dalokat, szavalatokat és május l-ét méltató beszédeket terveztek. 

A renidőmönök jelentette a föispánnak, hogy a .helyi dohánygyári, 
építőipari (és t~extil) sza.roszeJ:'IVezetek ünnepe május l-én 9-12 óráig a 
város disztermében teljes rendben folyt le. 5-600-an vettek részt, nem 
kiséreltek meg semmiféle tüntetést. Azután a mun'kJások egyrésze 2-300-
an a Kolcza kertben folytatták az össz,ejövetelt. 

63 



A szöv.őgyári munkások áprihs 29-Jén kollektív szerZJődlés-tervezetet 

ké2lhesitettek á gyár igazgatóságának. Felírtak a Brassói Mun~éllfel!ügyelő-
séghez is, amely május 25-ig eredménytelenül folytatta a békéltető tár
gyalásükat. Május 10-én a főispán engedélyezével újabb gyűlés szín!helye 
volt a Kokz.a kert helyisége. A rernJdőrtfőnök tájek-aztatta a főispánt a 

gyűlés lefolyásáróL Magyarósi Sándor közölte az összegyűlt munkásokikal 
a gyár veZJetőségének azt az új!abb intézkedését, hogy május 18~tól fel
mondtak a 44 éjsz,akai munkásnak. Véleménye szerint ez egy új.albb sakk
húzás a gJIIár vezetősége részéről, amelynek célja a most alakult szak
szervezet beszrüntett':se. 

Bejelentette, hogy amennyiiben á munkásokat nem fogadják vissza, 
május 18-tól senki sem fo1g dolgozni a gyá:Dban, kiimonid!ják a s:Zlt:rlá;jkot. 
Közölte, hogy a MJnkaügyi Minisztérium megbizottjával együtt vitatják 
meg a munkásük ált.al benyujtott kollektív sz.erződés tervrezetét. A követ
kező nap, május ll. reggelén az Emines:eu utea 42. száan alatti udvaron 
Unc:ait törő munkást ábrázoló pla1kát megjelenéséről tudósították a főis

pánt. Május 13-án a rendőrfőnök jelentette a főispánnak, hogy Richard 
Sclhmidt technikai igazgató és a munkások közt lefolyt tJá:rrgyralások semmi 
eredményre nem vezettek. A munkások követelése 14 millió lej kiadás
többletet jelentene a gyárnak, amit nem tudnak kielégíteni akkor sem, 
ha kénytelen voln:a bezárni kapuit. Reméli, hogy a munkások a régi fel
tételek mel1ett is a munkaihelyükön maradnak. 

Május 19-én a rendórfőnök azt jelentette, hogy 44 éjszakai munkást 
s7.abadságoltak a következő indokolással : "A gyár nem tudja értékesíteni 
te:r.mékeiket, az üzletek tele vanl1lak áruval, .amelynek értéke 10 milliókra 
emelkedik. Kénytelen volt egyelőre a gyárhan bevezetett éjszakai mun
kát beszüntetni. N em vezettek eredményre a május 22-re kitűzött tár
gyalások sem. 

A Székely Nép május 26-i, vasárnapi száma arról tudósított, hogy "a 
helyi Klinger .szövőgyár munkás.ai május 23 óta sztrájkban vannak és a 
szövőgyár üzeme szünetel. . . A ll1lU[1káJsok a lejárt ~olLellrtív S2lerződések
ben biztosított munkabér·ekkel nem voltak megelégedve, béremelést, 
valamint a családi pótlék meg:szüntetését követelték s mintihogy ezekben 
a kéfldése:khen a mun~aügyi inspektor közveUtése dacára sem jött létre 
megegyezés, csütörtökön reggel már nem mentek munkáJba, s azóta a gyár 
működése is szünetel". 

A Székely Nép május 30-i száma terrjedelrrnes cikket közöl : A Klin
ger sz.övögyár munkásai sztrájkjának háttere címen. "A sztrájk áll és a 
felek között a tárgyalások teljesen megszakad tak". Azután néhány sta-
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tisztikai adattal szemlélteti a munikások nyamor:usagos g.a,zd:asági helyze
tét A' legkisebb fizetésűek mindössze 932 !eit weresnek hiavonta; ha a 
foglalkozásuk · szimbólumak€nt kapott· vásznat· forgalmi áron tudják érte::.. 
kesíteni. Az elsőosztályú munkások havi jövedelme 2160' lei volt: :E:lhtiez 
járultak a k!ülönbözö pötlékok : tűzifa, ha legalább 5 éVe do'lgozott a 
gyárba, családi pótlék, amelyben mindössze mint,egy 8'0 munkás részesült 
és családosoknak 6, magánosoknak évi S- ·méter töy,ölköző. Szakmun'kások, 
ha. munkaerejüket jobban kihasználják és olyan anyaggal dolgoznak, hogy 
IP..e.g.f~szf.teW munkájuk eredményeként· többletmunka keletkezi~; meg 
megkereshetnek haVionta átlag·osan 3-· 400 Jeit. 

A következö számban a Klinger gyár igazgatóságának- még. terjede!~ 
mesebib válaszökkét közölték, cáfolni igyekezve a munká,sok szemszögé:.. 
ből közölt frá,st, azonban feleSillegesnek ta!'ltam érveikmJeik a felsoii10lását: 

A rendőrfőnök főispánnak szóló jelentéséből • tudunk a sz<trájkoló 
munkások május 31-én délután 2 órakor a Kolcza kertben tartott gyűlé.!:. 

sérőll; .amelyen 300 munkáiS vet1t y,é\szt·. Magya~ós'i · SátlJdor· isnierletJte a 
szakszervezeti vezetőség és a munkásbi:z;almi.ak határozatát: "Egy sztráj
koló se vegye fel a muntlffit egyéni szer:z;őd€s, aLapján, mert,a ·oél · kollektiv 
szerzöd€s megkötése. Elhatározták továbbá, "a- szakíszervezeti al:apból a 
legrászorultabb munkások segítésétf'. Tájékoztatta. a munlkásokat a június 
2.Lre, a színház. termében· kitűzendő kö:z;g.yülésröl: 

A dohánygyári sza:roszervezet elnökének, Nagy· V ilktornak lreréSére· 
a főispán engedélyezte · a városi .· díszteremben egy· nagy g~űlés - megtartá"' 
sát, értesítette a rendörsléget, hogy rendeljen ki · megfelelő ' &rséget; és· biz.c 
tosí.tsák·a közrend fénntartását. 

A rendőrfőnök májUJs 31-én részLetesen tájékoztatta a fóispánt ennek 
a nagy szimpátia•tünretésnek · a · lefolyásáról, amely egyúttal· a · szociálde
mokrata párt• sepsiszentgyörgyi szervezetének- alakuló-'· gyűlése is· volt: 
Körűlbelül 1000 •munkás· vett részt ezen az · összejövetelen, amelyet Nágy 
Viktor nyitott meg. Rusu Simion, a brassói munkás·szakszervezet" titkára~ 
a , sztrájk foly.tatásá!'la bu:z;df.totta · a : szövőgyáriarkat: Be}e-lentette azt az 
intéz:k:edést, hogy a más szaksz·etve2)etek· is S'egítik anyag~Lag a· s.ztrá·jllro'
ló!kat, óhaj~ott . céljuk megvalósítása érdekében. Brtider, a kolozsvári mun
kásszakszerv·ezet · kik;üldöttje is biztosította a sztrájkol(>kat az ·ö·sszés s:z;ak
szerve:z;etek; s.eg.f,·tSégéröl, . hogy_ ne legyenek' Jrenytelenek nyomorúságos 
bérért ismét leigáztaini magiUikart;. Megjbiráita a Sz€klely Nép cÍ!IÍlű Lapot, 
am·ely ahelyett, hogy megmutatta volna a · sztrájkoló mun!k'áso'K· sfralinlas 
helyzetét, a kapitalisták érdekeit képviselő reklámcikket ' kőzölt. Dr. 
Lucian, . a s~oc. dem. P,árt kikü1dötte hang~lyozta; hogy először fej~heti 
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ki pártjának álláspontját ilyen népes hal1gatósáp- előtt a ·'37.ékelyfö1dör1 

A gyűlés végén megvállasztották a Szociál!demokrata Párt 12 tagból álló 
v.ezetőtanácsát. A gyűlés berekesztése után 150 személy az ÖI'Ikő alá vo 
nult, ahol Váradi Józ,sef éls Bartalis Ferenc sírján helyeztek el virágcs'Ok
rot. Itt is rövid beszéd hangzott el, a szodalizmrus esz;méje győzelmérőL 

Június elején a Klinger gyár igazgatósága feliratban kereste meg a 
föispánt. K!özölte, hogy mivel május l-től közte és a munkások közt min
den kötele~ettség megsrunt, június 4-tól belfejeztek bármilféle tevékeny
séget a gyárban. BejelenteHe abbeli szándékát, hogy új munkásokat akar 
allmhnaZJni a gyárban, hogy a munikát újra megkezdjlék U gyancSaJk közli, 
hogy az itteni mun'kás,ok keresete mindig meglhalaidta más városok ha
sonló munkásainak jövedelmét. 

Júillius 8-án a rendörfőnök újabb jelentésben tájékoztatta a főispánt 
a dolgozók 7-i gyűLésérőL A Kolcza kertben 450 munkás gyűlt össze. Fel
szó1aHak Magyarósi Sándor és Sztrója György, a br,as·sói Textilszakszer
vezet titkára. Tájékoztattálk a sztrájkaló munkáSOikat arról, hogy a gyár 
képviselői tárgyialási napot tűznek ki június 11-re, megbeszélni a sztrájk 
lecsendesítésének feltételeit. 

Az utolsó nap a föispán:hoz felrendelték a sztrájkbizottságot, ahol a 
brassói szakszervezeti kikü1dött is - aki közben az igazgatósággal meg
egyezett - kijelentette, hogy a sztrájk folytatása kilátástalan. JaVIasolta, 
hogy a gyáros feltételeit fogadják el és vegyék fel a munkát. A munkások 
megrbizottai hajthatatlanak maradtak, az igazgatóság látva ezt, tárgyalá
sokiba bocsátkozott velük s éjjel l órára megkötötték az új kollektiv szer
ződést. 

Június 13-án jelenti a rendőrfőnök a föi:spánnak, hogy a helyi Klin
ger gyár igazgatósága elfogadott 10-20 szá.m1Jé:klos fi1zetésemelést, az 550 
sztrájkoló munikásnak, s ma reggel 6 órakor végetért a sztrájk és a dol
gozók felve,tték a munkát. 

Az új ko[lektív SZ'erződés biztosította a már említett béremelésen 
kívül a OOJPi' 8 órai rnttlnlkmdót. A késésért levont fizetés nem haredihatta 
meg a napibér 11<10 részét. Felmondási időben joguk volt napi 4 órát dol-
gozni, a fennmaradt időt munkakeresésre fordíthartták. Biztos,itotta a dol
gozóknak járó fizetéses szabadságot, ami 1-3 szo1gálati év után 7 nap, 
3-5 után 10 nap, 5-10 év után 14 nap, majd 10 évtől frelfelé évenként 
1-1 nappal nőtt maximálisan 30 napig. A május 1-i munkaszünetet ren
des dijjal fizették. A gépésZ'eti, a melléküzemTészek mun:kásai, a kiké
szítő és a festóben dolgozök jogosultak évente két rend munkaruhára, a 
munkásnö'k és a textilipariban dolgozó férfiak évi két rend ujass kötényre. 
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Az első túlórára 50 százalékos, a többire 100 szá21alékos pótdíjat fizettek. 
Kimondta a munkások előléptetésének fokozatait is. Akik els-ő évben har
madosztályú dolgozók, másodikban mint II. osztályúak, két év szolgá1ati 
idő után már elsőosztályú munkásnak számították. Igen lényeges kitétele 
volt az új munkaszerződésnek, hogy a bérmozgalom, v,agy szervezkedésből 
kifolyólag egy munkás sem bocsátható el. A munkások által választott 
bjrelmiakat az igaZigatóság elismerte. Kötelezte továbbá a gyárat munkás
lakások építésére, ahol ingyen lakhatnak és olyan intézkedések megtéte
lére, amelyek a munkás egésZISégét védik. 

A sepsiszentgyörgyi textilmunkások sztrájkja a doLgozók fényes győ
zelmével végzódött. Hiába volt a gyár igazgatóságának és a hatóságalma:k 
minden mestenkerdése. A munkások so:roi közt nem akadtak sztrájktorők. 

(Csak néhány karbantartó munkás tevékenykedett május 4-ig a sztrájk
bizottság engedélyével.) Mivel kereken három hétig (21 napig) kH;artotta'k 
a végső győrelemig, ez a sztrájtk a felszabadU!lárs előtti sepsiszentgyörgyi 
munWsmozgalom legdks6ségesebb esemén)lle volt. Bizonyítja, hogy a 
nmnkások osztályöntudata magas fokra jutott. Egyes haladó gondolkozású 
dolgozók már 1929-ben rnegéTtek a kommuni2'lmus es:mnéinek befogadá
sára Sepsiszentgy~rgyön, amelyet az elkövetkezendő idős2'Jak eseményei 
is bizonyítottak. 
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CO'NFLICTELE COLECTIVE DE ~MUNCĂ DE LA f·ABRICA DE 
TESĂ TURI ŞI INDUSTRIE CASNICA "HENRY KLINGER", 
DIN ORAŞUL SF. GHEORGHE, DIN ANII 1931 ŞI 1932 

IOAN MÎNDREA şi ŞTEFAN MIKLOS 

Criza economică din anii 1929- 1933, dezlănţuită cu extremă duri
tate, a prins în vîltoarea ei şi România, atingîndu-i aproape toate com
partimentele vieţii economice în proporţii alarr11ante 1. 

Ducînd o politică antipopulară de ieşire din criză prin arunoarea 
greutăţilor asupra maselor populare, cLasele dominante au luat o serie de 

măsuri pentru a-şi menţine pr-ofiturile neatinse, dezlănţuind în acest 
scop o intensă ofensivă asupra nivelului de trai al oamenilor muncii. Au 
devenit foarte frecv·ente o serie de fenomene ca : concedieri masive de 
muncitori, scăderea sistematiCă a salariilor, ziua de lucru în majoritatea 
cazurilor prelungită, sporirea impozite~or şi taxelor de tot felul 2. 

Ca urmare a adîncirOi contradicţiilor sociale, a înrăutăţirii situaţiei 

maselor largi populare, s-au desfăşunat în perioada crizei economice, 
sub conducerea nemijlocită a partidului comunist, mari lupte revoluţio
r.are 3. În bătăliile de cLasă purtate între anii 1929-1933 - sublinia to
Yarăşul Nicolae Ceauşescu - "clasa muncitoare, în frunte cu partidul co
munist, s-a afirmat ou putere pe arena istoriei oa cea mai înaintată forţă 
a societăţii româneşti, avangarda luptei întregului popor impotriva peri
colului fasd'St, pentru democraţie, independenţă naţională"'li. 

Arma cea mai eficace în oadrul 'diverselor forme ' şi mijloace de luptă 

·ale proletariatului îndrumat de pa: tid, continuă să fie greva, căreia i 
s-au adăugat şi alte forme ale luptei de clasă printre care au fost şi con
.flictele colective de muncă din intreprinderi 3. De obicei conflictele de 
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muncă erau strîns legate de modul în care emu "respectate" contractele 
dintre muncitori şi patroni, de felul în care "legiLe muncii în vigoare" 
erau puse în aplicare. 

Statul burghez a fost nevoit să adopte în faţa procesului crescind 
de formare şi organizare a proletariatului, o legl,qlaţie a muncii, care 
reprezenta "un instrument" de reglementare a relaţiilor dintre proleta
riat şi patronat. Adoptarea şi dezvoltarea leg~slaţiei muncii, care cuprin
dea şi contractul colectiv, a fost legată nemijlocit de apariţia şi extin
derea relaţiilor de producţie capitJahste, de naşterea şi creşterea nume
rică a proletariatului şi de intensificarea luptei revoluţionare a mase
lor6. Dar, această legislaţie a muncii aveau un pronunţat caracter de clHsă, 
era în mare parte demagogică şi contradictonie7• Cu toate acestea, leg1ile 
muncii ş1 indeosebi legea contractului colectiv, fiind singurul mijloc 
lPgal de reglementare a relaţiilor de muncă în intreprinderile capitaliste, 
au fost întotdeauna invocate de muncitori în timpul conflictelor lor cu 
patronii. 

In perioada crizei economice, dasele dorrninante nereuşind să impie
dice legiferarea contractului colectiv de muncă, au căutat prin toate 
mijloacele să frîneze aplkarea prevederilor demooratic:e ale legii 8• Acest 
fapt a determinat intense acţiuni revoluţionare ale proletari1atului, pentru 
odoptarea şi .aplioarea contractelor colective. In vederea impunerii .aces
tui deziderat s-au des:făşumt mari acţiuni de clasă. Proletariatul cerea 
insist,ent, încetarea politidi antipopulare de arunoare a efectelor crizei 
asupra maselor, sistarea "curbelor de sacrificiu"9 • 

Trebuie menţionat faptul că, în anii i1929-1933, clasa muncitoare 
din România, prin luptă revoluţionară a reuşit să impună 1209 contracte 
colective de muncă, în 494 7 de întreprinderi, acţiune la care au luat 
parte 3'35 055 saJJari<aţi 10. 

In cadrul acestor lupte, un rol important l~au avut comuniştii, care 
prin intermediul sindicatelor au mobilizet şi îndemnat pe muncitori să 
ceară Inspectoratelor muncii purtarea tratativelor ou patronii şi încheie
rea unor contracte colective cu cîştig de oauză pentru muncitori. Foarte 
semnificativ în acest sens est€ apelul C.C. al P.C.R. din noiembrie 1931, 

către comitetele de partid regionale şi looale, care îndemDJa pe comunişti 
la acţiuni hotărîte, în cadrul luptelor zilnke, pentru a-i salva pe munci
tori din ghearele mizeriei şi foametei 11. 

Consecinţele dezastruoase ale crizei econo:mke din anii 1929- 1933 
au fost simţite din plin de oamenii muncii din onaşul Sf. Gheorghe. Zia
rul local "Szekely Nep" din iunie 1931, arată că "Criza economică în 
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permanentă creştere se manifestă în proporţii din oe in ce mai mari şi 
efectele sale negative se simt şi în oraşul nostru" 12• Intr-adevăr şi aici, 
şamajul, ou:r4bele de saJar!i!ficiu, oonoodieTile aru oOIIltr:iJbuit 1a ad[rndrea 
~tării de mi~erie în rîndul populaţiei nevoi.ruşe 13• Urmările acestor feno-
mene au produs puternilce nemul~ll!miri în rîndul maselor muncitoare, care 
s-au materializat în continue lupte revoluţi,onare. 

La f1abrka de ţesături şi industrie casnkă "Henry Klinger" din oraşul 
Sf. Gheorghe, au avut loc în anii 1931 şi 1932, repetate con:filide colec
tive de muncă între muncitori şi patroni; ele apar ca mijloaoe de luptă 
ale lucrătorilor împotriva ofensivei patronale de a reduce continuu sala
nile şi de a mări duDa1:Ja zilei de lucru 14• Aceste acţiuni, nu atpar ca un 
fenomen izolat, ci se integrează orgaruic în rîndul luptelor muncitorilor 
din oraşul Sf. Gheorghe şi a celorf!Jalte categorii de oameni ai muncii îm
potriva intensificării exploatării şi a m..ălsurilor teroriste. Tot în această 
perioadă, au avut loc conflicte ·colective de muncă între patronii restau
rantelor din oraşul Sf. Gheorghe şi ospătari (chelneri), reprezentaţi prin 
sindLcatul Uniunii angajaţilor din industria ospitalieră - grupa Braşov 15• 

De asemenea, au avut loc numer01ase adunări muncitoreşti, la care s-a 
infierat tendinţa guvernului de a arunca greutăţile crizei pe seama oa
menilor muncii. Astfel, la adunarea din 22 februarie 1931, muncitorii au 
criticat - rel,atează ziarul "Szekely Nep", din februarie 1931 - ,,proce
dura guvernului de a impune tmpozitele de sacrificiu pe funcţionari, pe 
acei muncitori, a căror salarii nu sînt îndeajuns pentru cele necesare" 18• 

Printre acţiunile majore ale proletariatului din această looalitJate, împo
triva ofensivei patronale, se înscri;e şi greva muncitorilor tipogrefi, de 
la tipografia "Patria", din iunie 193,1 17• 

La fabrica de ţesături şi inidustri~e casnkă "Henry Klinger", instituţie 
capitalistă înzestrată în 1931 cu 355 războaie m.ecanke, lucrau în acel 
an 516 salariaţi, din care 449 muncitori şi 67 funcţionari, iar în anul 
1932, lucrau 508 sal,ariaţi, din care 442 muncitori şi 66 funcţionari. Din 
:otalul muncitorilor angajaţi la această fabrică, mai mult de jumătate 
erau femei, care constituiau o mînă de lucru ieftină şi mai inofensivă în 
cazuri de confliJCte de muncă între lucrători şi patroni 18• 

Conflktul de muncă s ... a declanşat la această fabrică, ca urmare a 
rezilierii de către patroni, în ianuarie 1931, a contractuiui colectiv, in
cheiat cu muncitorii la 28 martie 1930, ou scopul de a putea ajunge la 
o nouă convenţie de muncă, care să conţină o r~educere a saLariului mun
~itorilor. 

Tratativele purtate de direcţiunea fabricii direct cu muncitorii au 
eşuat, fapt ce determină conducerea acestei instituţii să ceară interven-
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ţia ln&pectora:tului Muncii din 'Braşov, pentru aplanarea conflictului de 
muncă şi salariwre 19• Refuzul muncitorilor de la frabrica "Henry ·Klin
ger'' de a aooepta măsura de -reducere a .salariilor, denotă faptul că aceş
tia er..au hotărîţi să se apere în faţa aibuzurilor şi bunului plac al ·patro
nilor de a modifka înţelegerea cu privire la condiţiile de muneă şi . sa
larizare. 

Inspectoratul Muncii din Braşo;v, ca urmare a s"Olicitării direcţiunii 

fabricii "Henry Klinger" de a interveni pentru stingerea confli.dului de 
muncă de la ac.eastă instituţie, adresează atît direcţiunii fabricii, cît şi 

muncitorilor citaţi, prin care înştiinţează părţile în conflkt să trimită 
reprezentanţi la tratative~e de conci.Jliere fixate pentru ziua de 4 marti,e 
1931 20• Cei 358 de murucitori particirpanţi la conflict, investes'c o dele
gaţile oompu.rsă din opt persoane, 1să-i reprezinte la tratativele cu p.at>ronii. 
Din delegaţie făroeau parte muncitorii : Sandor Iosif, Katona Elisabeta, 
Kresztes J6zsefne, Szab6 Ioan, Czintos Andrei, Szep Marton. Teglas 
Andrei şi Demeter Rozalia. Patronii trimit să-i reprezinte la tratativele 
cu muncitorii; pe W. Gust, secrebarul Uniunii indUJstriaşilor din Braşov 21. 

In ziua de 4 martie 19S'l, la sediul fabricii "Henry Klinger", în pre
zenţa inspectorului şef al Inspectoratului Muncii Braşov, au început tra
tativele pentru aplanarea conflictului de muncă şi salarizare. La discuţii 
au partkipat din partea muncitorilor, delegaţia celor opt şi încă trei lu
crători cu drept de asistenţă, iar din partea patronilor delegatul între
prinderii W. Gust, directorii E. Montag ~i R. Schmidt. De remarcat 
faptul că printre reprezentanţii muncitorilor erau şi membrii ai Sindica
tului lucrătorilor din industria textilă din ora6uJ Sf. Gheorghe. La fabrica 
"Henry Klinger" majoritatea salariaţilor erau sinrdicalizaţi 22. 

Apărători aii intereselor capitaUşrtilor, reprezentanQii patronului au 
condiţionat încheierea unui nou contract colectirv cu muncitorii fra~bridi, 
de aplicarea unei reduceri a salariului lucrătorilor în proporţie de : 10o;0 

dacă se lucra 4 zile săptămînal, llD/ o dacă se lucm 5 zile şi 120/ 0 dacă se 
lucra 6 zile pe săptărmînă. Reducerea saltariului lucrătorilor era chipurile 
"motivată" de faptul că şi preţurile pieţii la artkolele alimentare, tex
tile, încălţăminte etc., au scăzut mult în timpul crizei, iar în magazinele 
faibridi sînt stocuri masive de marfă, fără a putea fi vîndută 23• 

Din această poziţie reiese dar caracterul abuziv, inuman, al măsu
rilor luate de patroni, cu sprijinul statului, pentru ta-şi salva capibalurile 
neatinse de efectele crizei. 

Pentru muncitorii de la f:abrka "Henry Klin.ger", contractul colectiv 
de muncă constituia un instrument de luptă pentru uşurarea condiţiilor 
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lor de muncă şi de viaţă, motiv pentru care, delegaţia muncitorilor la 
tratativele de eonoiEere, respinge propunerea patronilor ·referitoare la 
reducerea salariilor în proporţiile arătate. La rindul lor reprezentanţii 
muncito:rilor înaintează o altă propunere, care totuşi admitea o reducere 
de salariu în proporţie de : 70/o d31că se lu·cr<au 4 zile pe săptăirri.înă, 8°/0 

d:alcă se lucrau 5 zile şi 90J0 dacă se lucrau toate cele 6 zile Ludătoare 
ale săptămînii. Patronii în dorinţa lor nesecătuită de cîştig, resping a
ceastă ofertă 24. 

După lungi discuţii contradidorii, în care delegaţii muncitorilor au 
apărut în numele celor 358 de lucrători , dreptul la o viaţă mai bună, s-a 
încheiat un nou contract colectiv de muncă, care prevedea o reducere 
a sala:riilor, într-o formă ceva mai apropiată de propunerea delegaţiei 

muncitorilor şi anume : cu 10°/0 dacă se lucra pină la 40 de ore .săptămî
nal şi cu 12o;0 pentru oozul în care se lucra mai mult de 40 de ore pe 
săptăm1nă. Totodată muncitorii au impus în noul contract, c.a ajutOfiul 
familiar pentru copii, să nu fie supus reducerii aplicate saLariului 25. 

Printr-o poziţie fermă, hotărîtă, muncitorii au reuşit totuşi să obţină 
parţial unele revendi·cări. Victoria lor nu a fost deplină, spectrul foame
tei, al concedierilor şi şomajului i-au determinat pe aoeştia să accepte o 
reducere a salariilor. 

în anul 1932, cLasele dominante au iniţiat noi măsuri pe linia scăderii 
nivelul de trai al celor oe muncesc, prin oonoedieri de masă, scăderi 
de salarii, aplicarea altor "curbe de s•s:crificiu" etc. Ca umnare luptele 
revoluţion<Clfe ale pro1etariatului în jurul problematicii contradelor colec
tive s-a intenrsifkat 26• 

La fabrica de ţesături şi industrie casnică "Henry Klinger", ofensiva 
patronală s-a manifestat prin refuzul direcţiunii de a mai prelungi con
tractul colectiv de muncă încheiat cu salariaţii în ziua de 4 martie 1931 
şi a cărei valabilitate expiifa la 1 martie 1932. Prin această măsură pa
tronii spereau să încheie un nou contract cu mundtorii, care să cuprindă 
aUe reduceri de sa1a:riu27• 

Tratativele şi discuţiile purtate de conducerea firmei cu muncitorii, 
nu au ajuns la ţelul seontat de patroni, fapt pentru care direcţiunea fa
bricii solicită şi în acest an, in1tervenţia Inspectoratului Muncii Braşov, 

pentru aplanarea conflictului de muncă ivit. 

La acest con:filid partidpă din cei 508 saLariaţi ai · fabricii, un număr 

de 442 mllln!Citori, din care 120 erau membrii .de sindicat28• În pre~en~a 
inspectorului şef al Inspectoratului Muncii Braşov, delegaţia muncitorilor 
compusă din : Sanrdor Iosif, Czintos Andrei, Lichtfuss Rez1s6ne, L6rincz 
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Iulia, Mikl6s Andrei, Balazs M6zes, Teglas Andrei, Kovacs Gergely şi ai 
patronilor, reprezentanţi prin dirtctorii I. Montag şi R. Sahmidt, au în
ceput în zirua de 31 mai 1932, /La sediul if,abricii "Henry Kllinger" trata
tivele de conciliere 29• 

După anevoioase şi contradictorii discuţii se î!11dh.eie la 4 martie 1932, 
un nou contract de muncă şi sa,lai'izare, cu valabili,talte pînă la 1 martie 
1933. Aces·ta CUiprindea toate di,spoziţii1e vechiului contract, referitor la 
condiţiile de muncă ale salariaţilor, dar aducea schimbări în ceea ce 
priveşte salariz,area şi anume se fixa pentru fiecare categorie de muncă, 
un anumit salar tarifar pe oră şi pe zi. De asemenea se fixa şi ajutorul 
familiar pentru copii la 0,65 lei pe oră lucrată. 

Aceste prevederi pUJteau fi revizuite de părţi după şase luni de la 
încheierea contractului 30• Şi în acest contract colectiv de muncă, mun
citorii au fost sili·ţi şi împinşi de imensele greutăţi ale vieţii, în anul cel 
mai de vîrf al crizei, să accepte o reducere de salar la munoa în acord 
cu o proporţie de 1 OO/o (făoînd eXIcepţie salarizarea în acord din sectorul 
fabrkării unor categorii de pînz.eturi brute) 31. 

Prin faptul că contractul nominaliza şi fixa pe di]erite categorii sa
lariul lucrătorilor, s-a realizat un pas înainte pe linia luptei împotriva 
bunului plac şi al abuzudlor patronilor în chestiunea retribuirii munci
torilor. Ca o viotofi.e a lucrătorilor, apare şi faptul că ei au înscris în 

noul ·contract colectiv încheiat cu patronii, r·espectarea zirlei de 1 Mai, a 
solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, ca săribătoaf\e legală, în 
timpul căr·eia să nu se lucreze la fabrică, îDlSă muncitorii să primească 
pentru această zi salariile obişnuite. De asemenea, contradul îns·cria la 

Câpitolul "Di1spoziţii finale", unele stipulaţii de o deosebită însemnătate 
pentru muncitori şi anume: dreptul muncitorilor de a se organiza în sin
dicate şi de a participa la mişcările pentru salariu, fără ca aceştia să fie 
concediaţi, precUJm şi obHgaţia patronilor de a recunoaşte "oarrnenH de 
Î'Ecredere" .delegaţii muncitorilor la tratahvele cu patronii). Datoria "oa-

menilm de încredere", se sublinia în contract "este de a duoe La cunoştin
ţa direcţiunii întreprinderii plîngeri1e, reclaanaţiile şi dorinţele muncito
rilor şi în aceste pr.ivinţe să trateze cu direcţiunea întreprinderii" 32• 

Pentru muncitorii de La fabrroa de ţesături şi industrie oosnkă 
,,Henry Klinger", prevederi~e con tradului colecti;v de muncă încheiat în 
m~rtie 1932, a avut un rol msel11lnat m apararea dreptunlor lor econo
mice, în diminuarea po1itkii de ofensivă patronală manifestată în acei 
an prin intensificaTea exploatării. Prin poziţia lor fermă, hotărHă, mun
citorii au reuşit să impună patronilor îns,crierea în contractul colediv de 
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muncă, unele prevederi ce ~aveau menirea să reg1ementeze rapoartele de 
muncă şi salarizare la această întreprindere. In faţa agitaţiei şi nemul
ţumirilor muncitorilor, direcţiunea fabricii a fost nevoită să recunoască 
pentru muncitori,într-un document oficial - contMctul colectirv - dr·ep
tul 1munJCitori1oc la 01rgcmioore în s:ilnidiJCate, să admită a avea reprezen
tanti la tratat:i;v.ele cu patronii din rîndui elementelor de nădejde ale pro
letariatului şi chiar să primită renunţarea la măsura represivă a conee
dierilor lucrătorilor. 

Cu toate că victoria muncitorilor în lupta cu patronii nu a fost decît 
parţială, fapt ce se datora concesiilor făcute de muncitori în faţa spec
trului mizeriei şi al şomajului, conflictele de muncă şi saLarizare de la 
fabrica "Henry Klinger" au scos în evidenţă hotăcrîrea de luptă, unitatea 
şi forta celor exploataţi. 

KOLLEKTiV MUNKAKONFLIKTUSOK A SEPSISZENTGYORGYI 
"HENRY KLINGER", HAZIIPARI SZOVODEBEN 1931-1932-BEN 

(Kivonat) 

E tanulmany a bras.s6i Allami Leveltarban talalhat6 dokumentaci6s 

anyagra, valamint a korabeli helyi sajt6han megjelent koz1emenye.kTe 

alapozik, bemutatja a sepsiszentgyorgyi "Henry Klinger" haziipari szovode 

munk,asainak harcat a munkaad6kk,al szemtben jobb fizeres ele:neseert, harc 

mely 1931-1932-ben munlkakonfliktusokban nyilvanult meg. 

Ezek a konfliktusok szervesen belreilles.zkednek, mint az az osztcily

harc egyik formaja, a ga:.adasagi valsag idoszakaba. 1929-19·33-ban ezek 

ellenallasi eszkozt jelentettek a munk:aad6k foko:.aato.s fizetes csăkken

te1sevel szemben. 

J.6Uehet a munkasok osak egyes reszlege.s kaveteleseket ertek el, 

melyek els6sorban a murrkassag reszer61 tortent engedmenyekkel magya

razhat6k, az amugyi1s nagy munkanelkruHseg es nyomor hatasa alatt, 

ennek ellenrere azonban megis sikerult megvedeni,ok a munkahoz val6 

jogukat es ugyanakkor bebizonyitottak a kizscikmanyolt tomegek egyesult 

erejet a munkaad6kkal szemben. 
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DrE KOLfEKTIVEN .A.RB;EI1SKONţLif<TE 1·N .D:ER 'FABRÎK JFUR 
)WEBREI ONO )HNUSINDUSTRJE ,;HE1NRY KtiN·GE'R", AUS 

-sF. ;GHEORGHE IN ~DE'N '193'1 UND 19;32 

(Zusammerifassurig) 

Die auf Grund von Archi·vquellen au1s dem Staatsar·chiv in Bnaşov 
(Kronstadt) sowie vcm Presseberichten verfasste AI'ibeit schuldei'It Aspekte 

'"''JS dem Kampf der A~beiter von der Fabrik fur Weberei' urid Rausindustri<e 
"Henry Klinger" aus Sf. 'Gheorghe, die in den kollektiven Arbeitskonflik
ten und Lohnfo:rderungen in den Jahren 1931 und 1932 zum Ausdruak 
kamen. 

Diese Arbeitskonflikte gliederten sich als Formen des Kl13ssenk,a;mp
fes O['gani,sch in die Wiritsohaftskrise von 1929-1933 ein Ulnd bildeten ein 
MitJtel des Widenstandes seitens der Arbei'ter gegen die Herabdri.ickung 
der Lohne. 

Obwohl die Forderungen der Arbeiter nur zum Teil erfi.illt wurden, 
da sie unter dem Druck der ~..Jot und der Arbeitslosigkeit nachgaben und 
Zugestandnisse ma-chten, gelang •es dern A:rlbeiterrn dennoch, sich dt::-~ 

Recht auf Arbeit zu siohern und die vereinte Kraft der Ausgebeuteten 
zu demonstrieren. 
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A KOMANDÓI FAIPARl MUNKÁSOK 1936. ÉVI SZTRÁJKJA 

ARVAY JOZSE.F 

Az 1929-1933-as ga~daságd. válságot követő év.e~ben a tőkés-föLdes

Uri Romama gazdasági élete is !ellendült, ipare rés~eges ftejlődésnek 

indult. De ez a fejlődés .csak a külföldi és belföldi tő~éseknek hajtott 
egyre növekvő hasznot. A tőkések profitjuk növelésére fokozták a dolgo-

zók ikizsákmányolását. A rea:kciós kormány a fegyvemezési kiadások 
federesére felemelte a kereseti adórmt és nagy adókat vetett M az élel
misoorekre s egyéb ~özsz:ükség1eti cikkekre. Új drágasági hullám indult 
meg. Az alkalmazottak fizetésének vásárlóereje egyr·e asökik·ent. 

A kiZIS~lmnányolás fokozása és a demokraJtikUJS jogok korlátozás·a el
len meginduló tömegmozgalmakre az ország urelkodo körei újaJbb terror
in:tézk·edésekkel válaszoltak. Ezek azoniban csaik még jolbban kiélezték 
az osztálye11entéteket, IS ennek nyom·~n erőteljesen fokozódott az osz
tályihare. 

Hazánk munkáso·szitályána\k fornadalJmi osztályha~cá t, a széleskörű 

doLgozó tömegeknek a kiizsákimányolás és ·elnyomás ellen, a demokrátikUIS 
szabadságjogokért vívott lciizdelmeit az iUegalitásba kény,szerült Román 
Kommunista Párt szervezte meg és irányította. Az 19'33. évi januári-

februári nagy osztály.csatáik után a kamrnunirsta párt fokozta tevélkeny
ségét a munikásegységfront megteremtérsére. Az egységfront a1alpján vet-
tek résm a kommunistk, szoeiálJdemokraták, szakls·zervezetbe tömörült és 

szervezetlen munkáso'k az 19,35. év végén és l9i3.6 első :flel.élben föllob
banó .sztráj'kok!ban, melyetk:et a kommunista párt s:rervezett meg a dol-
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gozók ga:z;dasági és politikai k!öveteléseinek kivívására, a háborús készü
lödések és az ország fasizálásra eLlen. 

A hivatalos adatok szerint 19a5-ben 78 sztrájk és 2310 munkarviszály 
tört ki, melyekben 76 813 munhc;; vett részt, 1936 ... ban 88 sztrájk és 25·5 
munk!a:konflir~tUJS volt, 83 988 r~sL.. CIVÖvel. 

E sztrájkok. sorába tartozik a komandói fűrrészárugyár munkásainak 
19S~6. június 3-án megkezdett hősi sztrájkja is, mely megyénk munkás
moZigalma történetének ebben az időszakában a megyebeli munkásság 
legjelentös..ebb .harci akciója . volt. 

Az 1888-ban létes.Íltett komandói fűrészárugyár 189·3-tól kezdve az 
Erdélyi Erdőipar Részvénytárooság tulajdonát képezte. Az Erdélyi E~dő
ipar R.T. megyénk első nagyarányú - és egyiben Legnagyobb - tőkés 

faipari vállalata volt. A részvénytársaság összes rész,vényei a báró Gree
del-család tagjainak tulajdonában voltak, a.kik mesés jövedelrrnet élveztek 
a Ko:mandó környéki erdők kíméletlen kiírtása, ra factöntö és fűrés~gyári 
munkások könybntelen kizsákimányolása révén. 1931-ben az Erdélyi Erdő
ipar R.:..T. átrrnent a Holding Internationale des Boi,s nevű holding (resz
vényfelyá_sárolási, társaság) , tulajdonába, amely Monrakó ál1a'Ill, hasonnevű 
fővárosábéin j~gyeztette be magát. E mon'9'kói. holding resw-ényeinek 6·5 
száz:a.lék~ a Gr:0edel-osalád magyarországi és ausztriai . tagjai, 35 .százaléka 
ped}g:néh~ny, svájci tőkés .tu1aj?onában volt. 

A , 'k;Ulfö1di . tők:~sek- tulraj~onában lervő Erdélyi Erdőipar R.-T·. terme
lése az , 1929"'!-1H33-as g~~dasági vá1ság után ismét fel1endült, Növekedett 
termelés-e, munkásaina'k-száma .. A komandói gyjir. ternnékei,ismét jó pia~:ra 
találtak Ang~itában, Franda.orszá.gban, Egyiptomiban és. a . közel-keleti or.,.. 
szágokbran. 

Az. W 35 .. é-v~ · egyre .. nöy~kvő. .. drágaságj _~ hullám·.a.Jro~~dqi 1 g~á,r. nmn
ka~:>.c~,lt· is .,mélYen)e1keserftet:te. AlZtán ,szeriVezkedésre,_m~jd S?trá.jkre. kész.,... 
tet1te. 

A komandó fűréls:?Jüzem munkás:ai már 1935 őszén forrong~i. k~z.,.. 

de:ttek .A : mu111k~ssá,g . papaszleveleit és a. . bér,em·e1ést s .. ~szail~szervezet 
nt'e,g~l~U,lsá:t ké:r,ő emlékira~it egy, Fag~ t nevü} komaJ;lJ4ói , tanító . szöT. 
vege,zte IIT\~g.. A mu~~ok meg[l;>izottJai , aztán, felvették , a . ~P9:50l~to1t <:1 . . . 
br~siS9i , sZtak~zeF.Vezei!~l és _ a , bukaresti szak•szerve;:?Je.ti k<;>zponttal, 

",A. s~a~Z"<~r;vez,et :qle<g(;l)2,kításá:J;".P irány:uló , szerv,ezk;edés , k~2ldeti sza
ka~zában . Bu1~fi!r~stből , külqnle.ge_s kti~detésben Ko~l;}d(>ra. érke~:ett és. a_ 
g.Y,ár!}Jan murrká!l:Y:a: .. <\llo.tt . egy Kék~i István . n~yü munl~á?, akiről nem~o
~ára. , 19-tűnt, !hogy nagy, agHá,tor" - irj.a ~. kO!vász~i járás föszo,lgabírája 
június 22-i bizahnéi's hivatalos jelentésében. "Ugyranakko1; lé~uf' · mun~ 
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kába a gyárban - folytatja a jelentés - két másik új munká,s : SahuUer
Szabó és Kónya István. Schuller-Szabóról kiderülit, hogy jó s2íónok, jól 
ért a tömeg bujtog,atásához, különJeges kommunista feH~észrültsége van, 
s a bérviszály egész ideje alatt ő ~tartotta a kapcsolatot a koman<;lói mun
kások és a bukaresti szakszervezeti szövetség között. Kónya Istvánról 
bebizonyosodott, hogy az igazságügyi s21ervek kommunista agitáció mi,att 
körözik, de ideiglenesen .szabadlábon hagyták"'. 

Még mielött hivatalosan megalakult volna a S2íakszervezet Koman
dón, 1936 márciusában a munkások béremeléisi kérést adtak be a gyár 
igaZJgatóságához. Az ig,azgartóság elutasította a kérést. A munkások ekkor 
panaJSzlevelet küldtek a Munkaügyi Minisztériumtba, amelynek eredmé
nyéül a brassói munkaügyi felügyelőség kivi21sgálta a panaszt. Hosszas 
tárgyalások után egyezség jött létre, mert a vállalat kiselbb béremelést 
engedélyezett, arrnivel a munkások akkor megelégedtek. 

Május 12-én a megyefönök engedélye aLapján a lmmandói gyár mun
kásai nyilvános gyűléstt tartottak, meg,alakították a komandói faipari 
munkátsok szakszervezetét, amely csatlakozott a szakszervezetek Buka
restben sZJékelő sZJövetségéhez. A szakszervezet meg.alakításában döntő 

sZ'erepe vol t egy Bartha nevü idős férfinak, a szakszervezeti szövebség ki
küldöttének, aki az alakuló közgyűlésen is eln<iliöllt és a munkásokat po
litikailag oktatta. 

A szakszervezet meg:alalkitásának napján, habár az rendes munlmnap 
volt, a munkások egész délutánra felfüggesztet'té'k a munkát. Az igaz
gatóság szerint a mrunkások erről előzetesen nem éntesítették a vállalatot, 
a munkások azonban az't állították, hogy értesítették. A tény az, hogy 
a gyár igazrg:atósága mindjárt másnap minden indokolás nélkül elbocsá
totta azt a 28 munkás1t, akik a szakszervezet f.ő szervezöi és a megal,a
kulási okmány ·első aláfrói voltak. 

Az elbocsátások nagyon elkeserítették a gyár 780 munkását, akik 
most már po1itilroi öntudatra ébredve, :szervezett, elszánt és kitartó har
cot indítottak a gyár 1gazg.atósága ellen, gazJda,sági és politikai jogaik ki
vívására. 

1\ munkások megh~zott:ai 6.s a gyár iga71gatóság.a között tsmét tárgya
lásokra .kerrült sor, amelyeken a megyefőnö~ség kiküldöttj-e és ;:t többi 
illetékes hatóság .képrvi.selői i1s részt vettek. 

A murikás:ságnak háT'Oim követelése volt : l. A májllls 13-~n minden 
ok nélkül elbocsátott 28 munkás vi,sszafogadá:sa; 2. A napi 10 órai mun
kaidőnek 8 órára csökken!tése, és ezért u,gy<Pnnyi fizetés, aroennyit az 
előbbi 10 órai munkáért kaptak; 3. Kollek!tív munkaszerzödés. 
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Minthogy a váHalat merev,en visszautasította a munkásság követelé
seit, a helyi szaksze~vezet vezetőségének határoz,ata folytán 1936. június 
3-án reggel fél hét órekor az Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság koman
dói fűrészgyárának munkásai kimondták az áLtalános sztrájkot. 

A megyei osendődégió parancsnoka és a megyei törvénys:zJék főügyé
sze már június 3-án délben ki,szállt Komandóra. Előbb a vállalat vezér
igazgatójával, (akinek szélkihelye Bukarestben volt és csak ritkán szokott 
Komandóra kiszáUani), majd a munkáss'ág képvi.selöiv·el tárgyalt. 

A vállalat vezérigaZJgatój,a hajthatatlan voLt. Vi,s,sz,aultasította mind 
az elbocsátott munkások visszafogadását, mind pedig a béremelést és a 
kollektív szerződés megkötését. Előadta, hogy ő már bel,eegyezett a napi 
l O órai munkaidőnek 8 órára csökkientésébe, de osak a fiZJetés 20 száza
lékos leszállítJása feltételéveL Ez a blérosökkenés annak a napi 2 órának 
a bérével egyenlő, amivel a munkások a napi munkaidejüket cs·ökkenteni 

· a~arják. 

A munkásság képvi1selői ismertették, hogy a minden indokolás nél
kül elboosátott 28 munkás a májll!S elején létesített szaksz·ervezet szer
vezői és a megalakulási okmány első aLáírói volitak. E munkásokat a vál
lalat igazgatósága minden más ok nélkül csak azért boosátotta el, hogy 
ezáltal feloszlassa a szakszerveZJetet, amelynek létrehozá·sáért mint·egy hat 
hónapig doLgoztak. Mos.t előlről kell kezdeni a szervezési tárgyalásokiart, 
ami nemcsak nagy időves21teséget okoz, hanem mintegy 3000 lej költséget 
is igényel. 

A munkások szerint a 10 órai munkaidőnek 8 órára osökkentésével 
a gyárat semmi károsodás neni éri, és a gyár megadhatja a régi fizeté
seket, mert a legutóbbi héten, melyen a munkások napi 8 órát dolgoztak, 
a gyár ugyanannyit termelt, mint a régi 10 órás munkaheteken. A ter
melési színvonal fenilitartását a munkások a jövőre nézve i1s vállalják, h' 
hát a gyárat sem a munkaidő csökk,entésével, sem a régi fizetések fenn 
tartásával semmi veszteség nem éri. 

A munkásolrot mélyen elkeserítette az a tény, hogy azoknak a szak
munlkásoknak, akik a legmagasabb bérosztályba tartoztak és a régi 10 órás 
munkanapokra napi 58 lej fizetéSit kaptak, most a gyár igazgatósága a 
legutóbbi hétre, a 8 órás munkanapokra c:sak napi 47 lej munkabért fi
zetett, a segédmunkásoknak pedig csak napi 25 lejt. E21 a fizetés a min
dennapi él;el;em beszerzésére sem elegendő, mert a munkások nagy rész·e 
családos ember, s az éleLmiszerek ára az utóbbi időkben több mint 25 
·széza1ékkal emelkedett. 
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A munkásság szerint nem felel meg a valóságnak a g)'lár ig.azga,tósá
gónak az az érvelése, hogy a munká,sokat azért bocsátotta el és a munka
bért azért nem ~emelheti, mert a desZJkaáru exportja jelJenleg pléiii1g és a 
gyár raktárai telve vannak ár,.UJval. EUenkezől1eg : a gyár intenúven mű
ködik és a gyárnak minden ré.gi munkására szüksége van. Ezt legvilá
gosabban az bizonyítja, hogy a válLalat naponta újabb és újabb erdőki
tPrmelő munkásokat hozat. Június 2-án 60 új favágó, június 3-án 70 
favágó érkezett a tillepre, s naJponta új,albb csoportok érkeresét várják. 
Az erdőkitenmelő munkások eddigi körüLbelrül 800-as létszáma osupán 
csak a 1egutóbbi két napon 930-ra emelkedett, ami kétségtel~enné teszi, 
hogy a gyár intenzíven termel és nagy megrendellés~ei vannak, mert más
ként nem emelné a fakírtermelés mennyiségét. 

A csendőrlégió parancsnoka a munkások panaszainak meghaLlgatása 
után azt tanácsolta nekik, hogy álljanak ismét munkába, s azután békés 
úton folytassák tárgyalásaikart a gyár igazgatóslágáVIal. A munká~sok azon
han kijelentették, hogy adrdig nem kezdik újra a munkált, amig összes 
követeléseiket nem teljesítik. 

A fűrés~gyár 780 munkásának túlnyoi!Iló többsége sztráJk::b.a lépett. 
Nem vettek részt a sztráj,~ban : a mozdonyVlezetők, (a gyárnak 25 km-nyi 
iparvasútja volt a kovásznai vasúti állomá1sig, s ezenkivül a különbözö 
távoH erdökitermelési helyekig), a 25 fékező kö2lül hárman, a mühely
főnökök és mnnkafelügyelők. A gépészeti műhely 96 mUI11Jlffisa nem 
mondta ki a sztrájkot, néhány napig ők sem dolgoztak, de később vissza
tértek a munkába. A gyár több mint 650 munkása e1szántan sztrájkolt. 

A sztrájik első napjaitól a sztrájk befej-ezéséig 4 7 csendőr és g örs
vezető tartózkodott áHandóan Komandón, a kovásznai csennörosztály 
vezetőjének parancsnoksága alatt. 

A gyár igazgatóságának legelső intézkedése a sZitrájkolók ellen az 
volt, hogy a sztrájk kimondása ubán azonnaJ. bezárta a gyár ümetét, hogy 
a munlkásságot elzárja az élelmiszerek beszerzési lehetöségeli!től. A mun
kásoknak gyalog, az e1:1dőn keresztül lopakadva kellett ~elihordaniO'k az 
élelmet a 20 kilométernyire fekvő KováiSznáról. A munkások utalvány
lapokkal vásárolták az élelmet három ková:sznai kereskedőből, s a ható
ságoknak nelill sitkerült kideríteniük, hogy ki volt az a sz;emély, aki ezek
nek az utalványoknak az árá<t előzetesen kifizette. 

Két hét múlrva, miUJtán a gyár igazgatósaga látta, hogy nem sikerül 
kiéheztetni,e a sztrájlmlókat, úja;bb intézkedéseket tett a sz1trájk letöré
sére. Június 18-án kihirdet:te a telepen, hogy a Munk!aügyi MinisZltérium 
engedélyezte a napi g óráls munkaidőt, s aki v:issza akar térni a mun-
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kába, aZJt - az elbocsátott 28 munkás kivételével - vissza.veszik ha 
) 

egyénileg munkár.a jelentkezik a gyár irodájában. Ellenben, ha június 
20-ig nem jelen~kezik !kellő számú munkás a teflmelés rendes megindítá
.sár.a, akkor a gyár idegen munkásokat fog szerzöditetni. 

A felhívásra egyetlenegy munkás sem jeLentkez.ett. Ekkor, június 
22-én a ,gyár igazgatósága a vállal,at bélaifal'vi fióküzeméből 70 munkást 
hozatott, és Vlelük a gyár egyilk részlegében megindította a termelést. Az 
újonnan érkezett sztrájktörő munkásokat a csendőrségnek csak nehezen 
sikeruH megvéden ie .a. sztrajkolv.k jogJs ha.agJa ellen. 

A termelés részleges újraindítása első napjának estéjén, 21 óra 15 
dea ~i contrad ul colectiv, a fost legati1 nemijloöt de aparitia si extin
perckor kigyulladt a komandói gyár br:ikettgyártó üzeme. A tüzet i·de
jeben észrevették, három órai munkával eloltották, s :igy sikerült meg
akadályozni, hogy a tűz a h:at méternyifle álló gépházna és az egész gyárra 
átterjedjen. A klár kb. 30 ezer lej voH. A gyár s·o millió Lejre volt biz
iosítva. 

Az azonnal megindított részletes vizsgálat nem tudta, Vlagy bizonyára 
nem is akarta a tűzeset okát megállapHani. A gyár iga21gat6ja és mér

nöke azt állította, hogy a tüzet cs.ak gyújitogatá1s okozhatta. A komandói 
szakszeriVezet három vezetője, Parghie Simion elnök, Szabó Ernő pénz
táros és Kékesi István , valtamint a többi kiihallgatott munkJás egyöilltetűen 
rámutatott ama, hogy a tüzet a gyár fiakéményéből kipatt anó szikra 
.JkoZita, miként a múlt é•v nyarán is, ugyanilyen okbó1l egy délelőtt tűz 

~tött ki eblben az épületben. 

A gyár igazgatósága a június 22-D. tűz•esetet iSietve kihasználta a sztráj
koló munkásság ellen. A megyefőnöknek kü1dött beadVIányaiban azzal 
vádol:ta a sztrájkolókat, hogy ők gyújtották fel a brikebtgyártó üzemet 
és hogy "a sztrájkolók a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

más szalbotáZisosele'kményekre is feil.készültek, vagyis olyan hta:riCot foly
tatnak, amelyben nem az any:agi kfvánsá,g1aik, hanem sokJk:al inikább a 
munkásság er:ejének kinyilvánitására szolgáló felforgató esZIIIlék játszák 
a f6szrerepet". U,gyan:akkor a kovásznai fószolg.abíró is azt jelenti a m·e
gyefőnöknek, hogy : "a komiandói sztrájk ügye már nemesaik egy,szerű 

szakmai murukásjogi követelések jellegíét mutatja, hanem kitűni'k a sztráj
koló'k veszélyes társadaLm[ rendibontási szándéka, mert bizonyítékok van
nak arra, hogy a k01mandói sztrájkot kommuni,sták szefiVe~ték meg, akik 
ellen tehát a leghatározottabb intézkedések :teendé51k". 

A sztrájk véglegres letörésér·e a g)l'ár igazgatósága újabb idegen mun
kásokat hozaltott, a csendőrség pedig újabb terrorintézkedéseket léptetett 
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életbe a sztrájkolök kiéhe:z;tetélsére. Ezek az intézkedés,ek aztán ·elértbék cél
jukat. Június 29-én és 30-án összesen 115 munkás iratkozott fel a munka 
'.ljrakezdésére, akiket családtagjaik éhezése kényszerített a sztrájk abba
hagyására. 53 'mu:1·]:{1ás önszántából családostól eltávozott KomandáróL A 
lcövetkező napokcan a többi munkások r endre arra k·ényszerültek, hogy 
jelentkezzenek a munka felvébelére. 1936. július 6-ra a komandó.i mun
kások sztrájkja véglegresen befejezödött ; ezen a napon újra megindult a 
nappali és éjszakai müszak szabályszerű munkája. 

A komandoi ffuétsz.gyár munkásainak június 3-án megkezdett sztrájk
ját tehát július 6-ra véglegesen leverte a külföldi tőkések szolgálatában 
2lló gyárigazgatóság, a tökések érdekeit védő ha1tóságok segítségéveL 

Az eLszigetelt helyzetben, nehéz körűlmények között vívott elszánt 
sztrájkharc csak részleges eredménnyel járt. 

A komandói munkásoknak, a márciusban elért fiZJetésj.avítás után, 
a sztrájkkal sil0erült kivívniok a napi 10 órai munkaidőnek 9 órára csök
kentését a fizeté:sek leszállítása nélkül. 

N em sikerült elérni ök a kollektív munkaszer:z;ődés megkötését. És 
nem sikerült kiharcolniok a szakszervezet megalakítása mia1tt eLbocsátott 
28 társuk VÍIS'Szafogadását sem, sőt a .gyár 54 sztrájkoló társukat sem fo
gadta vissza a munkába, 53 má:sd.k társuk pedig önJkJént távozott el a te
lepről, hogy megmeneküljön a gyárigazgatóság éls a hatóságok várható 
üldözésétőL 

A márciusi fiz1etésjavításnak és a napi munk.aidő egy órával való 
csökkentésének kiharcolása, bár túl nagy áLdozatokkal j•árt, de .a mun
kásság elnyomatásának akkori nehéz időszakában nagyon jelentős ered
mény vol't Komandó 600-nál több régi, és mintegy 150 új munkás.a .sZJá
mára. 

A telepről elüzött munkások, a sztrájk vezetői, más üz1emekben érté
kesítették első levert sztrájkuk tanulságait. Sokan közülök az iUegális 
párt haPco:s.ai lettek, majd tíz-húsz évVIel később, szerte az orsZJágban, a 
szacialista építés hőseiként szereztek dk3ős:éget Komandának 





ADA TOK AZ 1945-ÖS FÖLDREFORMHOZ HÁROMSZÉK MEGYÉBEN 

CSEREY ZOLTÁN-KOZÁK ALBERT 

A romániai parasztság hosszú évszázados harcának egyik leg'lüemel

kedőbb eseménye az 1945-ös földreform volt, a Román KommunJisrtJa Párt 

e1vszerű politikája állandóan felszínen tarttotta a szegénypa.r>asZJtság leg~ 

égetöbb kérdésének, a :JiöldOJsztJásnak igazságos, demokmtiku:s megoldását. 

1944 augusztUJs 23-a után ·egyik alapvető feladatának tekri.nti a polgári 

demokratikus forradalarn k<iteljesítését, a feudális maradványok felszá
molását. 

Háromszék megyében kö21ponti kérdés volt a demokratikus földreform 

életbelé:pwtése, mível e vidék lakosságának döntő többsége köZJvet1enül 

kapcsolódott a mezög:azdasá.ghoz. 

A Román Kommunista Párt által kibocsájtott program valóTa váltá
saért az együttélő nemzetiségek, így .a magy:ar.ság is, köm·etlenül bekap
csolódott. A Román Kommuni:sta. Párt álta.l irányított, a tömeg.el{let át
fogó sz·ervezetek mozgósították és vezették a forradalrrni változáso~ért 

folytatott harcot. 

Az Országos Demokratikus Ar·cvonal (ODA) p1a.tform-tervezete, ame
lyet a Román Kommunista Párt KB doLgozott 'Ici és 1944 szeptember 
26-án meghirdetett, döntő módon befolyásolta a parasztság hozzájárulását 
a forradalmi program valóraváltásához. A pJatfomn ötödik pontja előirá
nyozta. a földreform végrehajtásá1t "az ország minlél gyoi'ISialbb ütemű hely-
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reáHítása és fej1esztése céljából szükségszerüen teljesíteni kell a rOIIllán 
parasztság legégetőbb és jogos körvetelését, nevezetesen á.tfogó földre
formot kell végrehajtani az ötven ha-nál nagyobb területű földbirtokok 
ltilsajátitása és ez által a földnélküli vagy kevés :föMdel rendelkező pa
rasztok földihözjuttatása révén" 1• 

Ennrek a platfomn-terv,e:.aetnek hathatós s:.aerepe volit .abban, hogy a 
hároms:.aé'ki parasztság magáévá tette a Román Kommunista Párt politi
kaját és aMivan hozzájárult ennek gyakorlatba való átü]tetéséhez. 

A helyi la:lmsság kívánságainak megfelelően, a megyefőnö'kség, az 
ODA megyei biz 1ttságának útmutatásai alapján, 1944 no rE:mber 27-én a 
körvetkező rendeletet intézi a városi és községi szerv,ek!hez : ,.A városok
ban a polgámnersterek, a községekben az előljáráságak az ötven ha (100 
kat. hold) :Belüli földeket a földnélküli igényjogosul:ak részére osszák 
kí" 2• 

A fenti rende·let, a néptömegek érdekeinek megfe1elően, a földkérdés 
radikális megoLdását szongalmazza. Politikai, gazdasági oélkitűzéseinek 

valóraváltásáért felhívást intéz a megye ös,szes, demokratikusan gondol
koz;ó elemeihez. 

Az idézett :rendelet fontosrságát növeli az a tény, hogy országos vi
szonylatban eLsők között Háromszék megyében tűzték napirendre konk
rétan a földek szétosztásá t. 

Annak ellenérre, hogy egyes helyeken megindul a földkiosztás, a helyi 
szervek és vezetők ezt támogatják, az akoiának egyelőre még nincs egy
séges jeUege. Éppen ezért, az előző rendelk,ezésekret, valamint a földosz
tással kapcsoLatos teendőkét megerősHi az ODA megyei szervezetének 
1945 január 29-én keltezett 2177 s:.aámú rendelete, melynek második pont
ja isanét,elJten hangsúlyozza : "Azok a szántóföldek és kaszálók, melyeknrek 
terül,ete az ötven ha-t meghaladja, kio.sztandók, a föLdjuttatásban része
sülőktől a kapott földek semmi címen el nem idegeníthetök" 3. A rendelet 
további pontjai is tükrözik a Román Kommunista Párt á1tal kirbocsátott 
prog~am előrirányzatait : "Valamennyi elhagyott föld kiorsztandó; kiosz
t.andó mindren fasiszta vagy németbarát egyénnek a földje" 4. A rende
letben fogLaltatik az a pont is, miszer:inrt "A föld megműveléséhez szük
séges igavonó á.llatok és egyéb szerszámok .a kiosztott föld arányában 
szi.ntén kiosztandók" 5. Ugyanezek a pontok ~épezik alapeszméjét a Groza 
kormány által kibocsátott demokratikus földretEomn törvénynek is. 

A rendelet felhívja a figyeLmet arra, hogy a föld kiosztásánál első
sorban azok az egyének részesüljenek előnyben arkik a legrászorultabbak. 
A hetedik és nyolcadik pont az ország gazdasági helyreálld:tását szemelőtt 
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tartva, kötelezi a fö1dhözjuttatottakat, hogy időben és szakszerűen mű
veljék meg a földeket, egyeztetvén ezáltal az egyéni érdelmket, az álta
lanos gazdasági érdekekkel. 

Továbbiakban a rendelet kilenoedik pontja kimondja, hogy a föld
osz.tá.st a megyefőnökség által szervezett bizottság ellenőrzi és vizsgálja 
felül. 

Lényeges a rendeletnek az a része, amelyben felhívja a figyelmet a 
földkimérés igazságos és méltányoso végrehajtására, valamint a panaszok 
felülvizsgálására, ezek sürgős orvoslására, biztosítván ezáltal a földki
osztás demokratikus, igazságos jellegét. 

A földkiosztás és annak végrehajtásáról szóló rendelet megyeszerte 
élénk érdek::lődést váltott ki. Viták, javaslatok, újabb lehetősé,gek me
rültek fel a föLtosztas gyakorlaJti megvalósításával ktapcsolatosan. A köz
ségek előljárói és Kézdivásárhely polgármestere 1945 január 30-án és 
február 8-án a megyefőnökséghez intézett levelükben csatlakoznak az 
rlDA földreformtervezetéhez és kiegészftlésképpen közlik meglátcís::lilr"' t 
és javaslataikat : "A rendelkezésre álló kiosztandó területek, úgy meny-
-viségi, mint minőségi szempontból a családtagck, gyerfkek számának 

arányában a progresszivitás elve .alapján osztassanak ki. 

A földjuttElltás úgy tör1ténjék, hogy annak a községnek vagy város
nak az iglényjogosultjai kapják a földeket, m ely váro·sban vagy község
ben a tulajdonos lakott vagy lakik, ha .a kiosztandó t·erület más község 
határában i;s terülne el (pl. Kézdivásárhely bintokosainak földjei főleg 

idegen községek határáhan terülnek el). 

Tekintettel arra, hogy olyan községek is vannak, ahol csak kevés, 
vagy egyáltalán nem áll J:'lendelkezésre föld , gondoskodni kell a kinem
elégített igénylők kárpótlásáróL Más lehetó9ég hiányában a juttatásban 
részesülendök kötelezendők bizonyos mennyi,ségű terménynek a beszol
gáltatására, melyből a juttEl!táshan nem részesültek elégítendők ki. 

A rendelkezésre álló föld l 0-20 százaléka maradjon tartaléknak a 

hazatérő tulaj·donosok vagy késŐibb az erre jogosultak kielégHésére. A

mennyiben a tavaszi munkákig nerrn osztanák ki, ezen területek m egmu

vc1éséről a községi előlj:áróságok gondoskodjanak, a termés a kinernelé

gített igényj.ogosultak és erre érdemes hazatérők eUáttás;ának biztosítá
sára szolgáljon'' 6. 

Ezen javaslatok és kiegészHések a földosztás tömegalapjának a ki

szélesítését, minden .arra rászoruló nincstelen vagy kevés földdel rendel

kező parasztnak demokratikus és igazságos földhözjuttatását szolgálta, 
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gondoskodván a:wkról, akik a fasiszta meg.szállás idején kénytelenek vol
tak elmenekülni laikihelyükről és nem UJtolsósonban azokról, aikik a föld
kiosztási idején a fronton, a fasizmus végleges legyőzéséért harcoltak. 

1944 végén és 1945 elején olyan rendelkezések látnak na:pvilágot, 
amelyek megteremtik a lehetőségrét annak, hogy a fö1dDeformot gyakorla
tilag alkaLmazni lehessen. A Román Kommuni1sta Párt köZJvetlen vagy 
közvetett irányítása alatt meg.aJl:akulnak azak a sZJervek, amelyek hiva
tottaik a földosztás igazságos és demokr.atH~us végrehajtását biztos~tani. 

Megyeszerte, 1944 Vlégén és az 1945-ös év elsö két hóoopjában, 
létrejönnek a földosztó bizottságok, melyek irányítják és ellenőrzik a 
földek .széltosztá,sát, intézikednek a felmerülő nehézségek és akadályok f.el
számolásáról, val81!nint a panaszok méltányos megoldásáról. A megyei 
földosztó bizottság mellett megalakulnak a járási és községi földosztó bi
zottságok, amelyek létrehozásuk után azonnal hozzálátnaik a munkához. 
lme néhány adat erre vonatkozóan : 

Uzon községben 1945 február 21-én a földosz,tó bizottság a követk!eZJó 
összeté·telben alélikul meg : elnök a köZJségi bíró, tlagjai pedig két Magyar 
Népi Szövetségi kiküldött és két iglényjog·osult. A bizottság munkáját 
azzal kezdte, hogy összeállítoúta a földigény,lők névjegyzéi~ét. A névsort 
k1függesztettélk közszemlére a kö21ségházánál. A pana'Szo'kat a bizottsag 
utólag tárgyalta 7 

Kökösön 1945 február 22-én alakult meg a földosztó bizottság és 
azonnai munk.áthoz is látort:t. A földigénylök névsoli'át össze ilS írták, a !kit
osztandó föld nagyságát megállapították és miként azt a jegyzőkönyv 
megjegyzi, "csupán a klimérés van hátra'.8 

1945 február 23-án Maksán és Eresz'beVlényen is létrejön a földosztó 
bizottság. A földigénylők névsora elkésZJült, va1arrnlint a kiosztásra kerülő 
földek tulajdonosainak a névje,gyZJéke i:.s. Elzeikután a bizottság azonnal 
rátért a föMek kiosztására a jogosultak között 9• 

Kilyén és Szatyor falvak földosztó bizottsága a klöveukezöket je
lenti : "a fö1d~,génylök névsora véglegesen le van fektetve. El·egendő ki
osztásra váró föld van, úgyhogy minden arra rászorult 1gényei kielégí1tést 
nyern1ek. A földek ki.Jmérése már c.saik napok kérdése" 10• 

Megyeszerte, községekben és falvakban a felsorolt helyiségekhez ha
sonlóan, a földosztó bizottságok szervezik és vé,grehajtj1ák a földosztással 
kapcsolatos teendőket. 

A földosztó bizott'Ságok munkáját megnehezítette és számos pa:n!aszra 

adott alkalmat az a tény, hogy egyes községek határában nem volt ele

gendő nagyságú mezőgazdasági terület. Természetesen ezJt nem lehet min-
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den községre a.Lkalma:mi, vagy ha ig,en, csak relatív voootkozlásban, mert 
amig a gelenceiek l hold föLdet három részre ~ellett felo:sszal1iélik, add:ig 
Szentkatolnán és Zabolán mirntegy négy hold jutott egy-egy igénylőnek 
A gelenoeiek panasszal ~s fordultak a megyei :llöldo:sztó bizottsághoz és 
kérték, hogy bizonyos nagyságú földet ők is kaphassanak a szentkatolnai 
és zabolai határból 11• 

A komoHái földnélklüli vagy kevés földdel rendelkező parasZJtork ha
sonló indítványt javasoltak : "mi:szerint 65 jogosult számára elegendő föld 
a falu határában ninas, a földet a szorrnszédos községekben lévő kiosz
tásra kerülő földből kell kieglészíteni". Konkrét j1ava:slatot is tesznek, 
mégpedig a sz.entiványi hatá~ban lévő negyven hoLd "álLami rezerva" és 
három birtokos bizonyos nagyságú földjeinek a szétoszMsára 12. 

A cófalviak i1s panaszkodnaik a kevés, kiosztásra kerülő föld m~att 
és részt követelnek a léc:Dalvi határban lé·vő fö1de~ből. A lécf.alvdak tagad
ják az.t, hogy felesleges földdel rendelkeznének, amit átaJcfu,amána:k a 
cMalviak részére 13. 

A kökö.si,ek panasza szintlén a föld elégtelenségére vonatkozik, kiegé
szítéS1képpen nyolcvan hold földnek a kiutatását kértlék az uzoni ha
tárból14. 

Az ozsdoLai föLdo:sztó bizottság főfeladatának a kiosztásra kerülő föl
dek igazságos elosztását tartotta. Ezen elvnek semm·i.lképpen sem tudott 
eleget tenni, mert az igénylők száma. 87, a rendelkezésre álló föld na
gyon kevés, mindössze 8- 10 igénylőt lehetne kielégíteni ebből 15 . 

A bükszádi bizotbság, mivel hogy ott is hasonló kérdések merültek 
fel, meg is áUapította : "a föLdosztást közmeg,elégedé:sre nem lehet meg
valósítani, mert sok az igénylő és kevés a föld" . A büikszádiak a kevés 
szántó terület pótlására 100 holdnyi legelőt szántóterületté alakítottak 
át, legelőnek pedig gróf Milke:s Ármin vágrterét has~nálták fel. A kaszáló 
kérdését szintén a Mikes-birtok ittlévő területeiből oldották meg 16• 

Miklósvár és Küpec falvrak földtgényjogosultjait a kevés föld miatt 
nem lehetett méltányosran kielégíteni. A földkérdés igazságo1s rendezése 
végett 1945 márciu:S 7-én Milklósvár és Köpec igénylöi össz,eülteik és meg
tárgyalták a földosztás lehetőségeit. Határozatilag kimondták, "a kiosz
tásra kerülő föld nem elégséges, ezért akik nem maguk mű:velik föLd
jeiket, azok<tól elveszik és azok között osztják ki, akik arra jogosultak 17• 

Fotosmartonos nincstelen paraszts:ág1a a közelgő mezőg.azdasági mun
kálatok sürg-ősségére való te~inte'Uel eLhatározta, hogy "azok a birtokok, 
melyeknek gazdái elmenekültek érs nem tértek vissza, akik soha nem 
művelték föLdjüket, állandóan távol éltek attól, ezek föLdjeit azonnal 
osszák fel" 18• 
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A földhiány arra k~$ztette az évszá~a:dok óta földre áhítozó parasz
tokat, hogy a kis1ajátítá.s alól mentesített bi,rtokok egyrészét is kiosztas 
tárgyává tegyék. 

Feldoboly f.aluban 1945 április 8-án a Magyar Népi Szövetség nép
gyűlése alka:Lmával indítJványok tört2ntek, hogy az egyházi és közts·égi 
földeket fö1dnélküliek között osszák szét. A gyűlés az ajánl1atot elfo
gadta HJ. 

Azokban a községekben, ahol a lehetőségek megengedték a fö,ldosztó 
bizottságok szántón és kaszálón kívül házhelyet is bocsájtottak az ezzel 
nem rendelkezök számára. Bükszádon 150 belteLekkel nem rendelkező 
lakos számára a katolikus és görögkeleti egyház erre alk1almas területeit 
oszto1tták ki. Sepsiszentiválllyban 110, Nyújtódon 40 cs·alád kapott hé"z
helyet, helyi kisajáUtás útján. 

A tavat.Sz közeledése és az ezzel járó sokl'étű teendők megoldása, va
lamint az a tény, hogy Kézdisárialván a földosztó bizottság engedélyt 
nem kapott a megyei földosztó bizottságt-ól a földosz,tás V'égrehajtásár.a, 
arra két.Sztette a sárfalvialmt, hogy kéréssel forduljanak a megyefőnök

séghez a földosztás azonnali elrendeléséérrt. Kérésüket az alábbiakkal in-
dokolják : "az elmenekültek földjei jelenleg gondozás nélkiül vannak, 
pár hónapon belül a tavasz beköszönthet és a föld megmunkálásához hozzá 
kell kezde:1i. Szükséges, hogy a jogosulttak már most tudják, hogy hol 
és mekkora területet fognak kapni , hogy f elkészülve várják a munk;;. 
latokat" :w. A megyefőnökség értesíti a sárfalvi földosztó bizottságot, hogy 
haladék nélkül térj-enek rá a földek kiosztásána. 

A kézdiszászfalusiak és nyújtódiak hasonló panasszal fordulnak a 
megYefönö'l~ségihez. "Az elme1nekülteik földjei gondo1zás nélkül vanrnléllk, 
a taViasz röVlidesen beköszönt, hozzá kell fogni a föld megmunkálásához. 
Szükség.es, hogy a jogosulbak tudják, hogy hol és mekkora területet kap
nak, hogy idejében megtrágyázhassák ét> a vetőmagot beszerez~essék"" 21. 

A fenti példák illusztrálni próbálják azt a soki'Iétü tevékenységet, 
amelyet a földosztó bizottságok kifejtettek a föLdnélküli vagy kevés föld
del rendelkező parasztok földhözjuttatása érdekében. Számos nehézségg<el 
találtáJk sZJemlbe magU:wa:t, ezek leküzdésére erőf,es:zítéseket trettek. A bi
zottságok döntő töl)bsége igyekeze tt a feladatokat igaZ'ságos, demokrati
kus alapon megoldani, eltekintNe néhány kivételtőL 

Megtörtént ugyanis az, hogy egy,es földosztö bizottságok bizonyos 
tagjai nem a közérdeket tekintették elsőrendű célnak, hanem személyi 
problémáikat igyekeztek megoldani a közösség róvására. Például Szent
ivány lakossága panasszal fordult a megyefőnökséghez a földosztó bizott-
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ság munkájáv.al kapcsolatban. A k.aszálók széto.sztásakor a föMo·sztó bi

zottság részéről visszaélések történtek. A bizottság tagjai kapták a leg

jobb területeket. Megjátszván az igazságos szétosztást, sorshúzás alapján, 

a céidulákat meghamisították, így egyesek jó rterü!leteket, más.O!k rosiSza:kat 

kaptak. A föLdosztó bizottság hetente egy-két gyűlést tartott, amelyet a 

helyi hatóságok elLeni uszítás céljaira használtak fel. Minden földhözjut

tatottö:l biZIOnyos menny.iségű pénztösszeget követelt, amelyet sz,emélyes 

célokra szándékoztak felhasználni 22. 

ALdoboly faluban a földek kisajátításakor visszaélések törtéll.Jtek. A 

földosztó bizottság egyik tagját agyonlőtték, igazságtalanul kisajátították 

24 gazda földj-ét ~:l_ Az Uzon jár.ási föLdosz,tó bizottság az esetet Jelentette 

a megyei földosztó bizottságnak és kérte a reakciós, törvényt nem tisztelő 

bizottság kicserélését, egy, a nép képviselőiből kinevezett bizottsággal, 

amely az érvényben levő törvényeket legteljesebb módon tiszteletben 

tartja. 

A sztentiv:ányi és .aldobolyi példa nem elszigetelt jelenség, mert sza

botázs akciókkal Szenbkatolnán, Illyefa'lván, Páván is találkozunk. Mind

ezek bizonyítj.ák, hogy a rea:kdó önszántából nem mond le gazdasági 

hatalmáról, minden eszközt felhasznál elvesztett poz~cióinak visszasz•erz;é

sére. A megyei és helyi szervek éberségére, gyors ~öZJbelépéslére volt szük

ség, hogy a szentiványi és más hasonló eseteket gyökerében elfojtsák. 

A Román Kommunista Párt és az általa irányított szerveztetek leleplezték 

f·s konkrét intézkedéseket foganatosítottak annak érdekében, hogy a ha

sonló vissza•é1ések me.gszünjenek és Háromszék megj'iében is a földreform

törvény igazságos, mél<tányos és demokratikus alkalmazása me.gtörtén

hessen. 

A földosztás számszerű adatai a rendeLkezésünJkre álló dokurrnenthl

mok alapján n<em elég egyértelműek. Több esebben ut ól1agos kiigazítások 

történtek, minld a kiosztásra kerülő területeket, mind a földigénylök szá

mát tekintve. 

Sajnos, egy egységes, az egész megye területére szöló k~muta<tás nem 

9.11 rendelkez·ésünkre. A meglévő adatok a1a~pján ~gyekszünk vázoLni 

számszerüen a földosztás eredményeit egynéhány községben, 1945 e1ső 

négy havában: 

93 



Sorszám Faiu neve 

1. Szacsva 
2. Ozsdola 

3. Hilib 
4. Szentivány 
5. Illyefalva 
6. Sepsimogyoró.s 
7. Bikszád 
8. Bikfalva 
9. N agyborosnyá 

10. Bita 
ll. Ké:cdimartonos 
12. Nyújtód 
13. Gelence 

Igénylők 
,sz·ám.a 

87 

2 
210 
76 
23 

193 
57 
S'7 
33 
11 

136 
300 

Kiosz.tott föld 
k. hold 

54 
nagyon kevés 
8-10 igénylő 

4 
525 

90 
50 

359 
30 
47 

nincs 
10 

226 
100 

Földosztfis 
idöpontj.a 

1945 február 
194·5 február 

1945 február 
1945 február 
1945 március 
1945 március 
1945 március 
1945 má~cius 

22 
25 

25 
26 
5 
8 
9 
ll 

1945 március 21 
1945 március 22 
1945 április l 
1945 április 8 
1945 április 12 

A felsorolt adatok bizonyít ják azt a té nyt, hogy Háromszék megyé
ben a földosztással kapcsolatos tevékenység már 1944 végén megkezdő
dik, a földkimérés - mint a földosztás legkonkrétebb formája - az 
1945-ös év elején már általános jellegűvé válik. Február és március hó
napokban nagyon sok községben a rendelkeresre álló földek már kiosz
tásra kerültek. Ugyanezen adatok alátámasztják azt a tényt is, hogy a 
földigénylők száma és .a kiosztásra került földek nem arányosak Alig 
találunk olyan községet, ahol egy igénylő két holdnál több területet ka
pott volna. Az esetek túlnyomó többség€ ben azonban egy hold vagy 
ennél is kevesebb jutott egy család számára. Az is előfordult Bita falu 
esetében, hogy 33 földigénylő, kiosztásra kerülő föld hiányában, nem 
részesült földosztásban. 

A megyére jellemző ki:smennyi.ségű kiosztásr<a kerülő föld késztette 
valószínűleg egyes falvak laköit arra, hogy idegen megyék termetéből 

igényeljenek földet. Árapatakról 23-.an, Bikszádról ketten, Előpatakról 
ketten, Nyáraspatakról és Kőröspatakról egy_,egy földnélküli paraszt kéri 
földhözjuttatását más megye területéről. 
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A földreform eredményeiről áttekinthető képet a megyefőnökség 

1945 és 194·6 évi jelentéseiből kaphatunk. 1945 július 21-én .a Mezögaz

dasági Minisztériumnak a következő adatokat jelenti a megyefőnökség : 

- kiosztott föld : 8676 k. hold ; 

- ÍIÖldosztáshan részesült : 3919 földnélküli vagy kevés földdel ren-
de]kező paraszt; 

- kisajátítatott 161 tulajdonos; 

- a legkisebb kiosz,tott föld 0,5 k. hold, a megyei átlag 2 k. hold. 

Ezek az adatok hozzávetőlegesek, mivel a földreform törvény meg

jelenése előtt Háromszék megyében már megkezdődött a földosztás. Er~e 

a tényre .a megyefőnökség 1945 október 1-i jelentése is feLhívja a figyel

met, ugyanis egyes esetekiben a kimutatások, helyzetjelentések nem felel

nek meg a valóságnak. Ugyanez a helyzet a j•árásoik szerinti kimutatások

nál is 24• 

HáromsiZ'ék megyében a földosztás kiszélesedik, akárcsak az ország 

többi részén, itt is, a földlhözjuttatottak nemcsak az illető földterületet 

kapták meg - mint err-ől a korabeli okiratok beszámolnak, a parasztság 

között szétosztják a mezőgazdasági munkálatokhoz szü~séges gépeket, 

felseereléseket és állatokalt is. Tárgyi adataink vannak erre vonatk·ozóan 

Gidófalváról, Dálnokról, Zaboláról és a megye más helységeilből is. 

A felsorolt adatok és tények azt bizonyítják, hogy az országiban vég

bemenő forradalJmi változ•ások nem maradnak viss2lhang néLkül Három

szék megyében sem. A helyi lakosság forradalmi lendü1eté!'le és politikai 

felvilágosultságára utalnak mindazon a~ciók, melyek a föLdosztással kap

csolatban is megnyilvánulnak A Román Kommunista Párt programter

vezete reális feLtételeket biztosit a földreform életbeléptetésére, határo

zottan körvonalazott politikája és gyakorlati útmutatásai meggyőzőek. 

Közv.etlenül a földosztást követő idős:z;akban lezajlott es·emények és az 

ezekkel kapcsolatos adatok tsméltelten bebi:z;onyitották a Román Kommu

nista Párt politJi'káj,ána!k helyességét, amely hiztos · alapot teremtett arra, 

hogy az egész ország lakossága, igy Hároms,zék megye lakossága is, sné

les anyagi alapot kapjon a társadalmi, gazdas,ági és politikai élet meg

szilárdftására. 
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DATE PRIVITOARE LA REFORMA AGRARA DIN 1945 

ÍN JUDETUL TREI S(AUNE 

(Rczumat) 

Lucr.area prezinta date privitoare la reforma agrara din 1945 in ju
detul Trei Scaune. Sint analizate trasaturile comune ~i car.acteristioe ale 
cv;enimentelor din 1944-1945 referitoare la prob1ema agrara. Docuruen
tele elaborate de organele locale reprezinta interesele generale ale tara
nimii ~i subliniaza a~ta~amenltul maselor popul.are polittkii P .C.R., oare 
prin organizatiile sale locale co!I1duce intregul proces de Íimproprietarire 
a taranilor sac-aci, demascínd uneltirile reactiunii de a impied:ka infap
tnirea refornnei agrare democratke. 

JEGYZETEK 

l. Előre, 1970 február 21. 
2. Állami Levélt-ár Sepsiszen:tgyörgy, Háromszék megy•e levéHána 21717/1945. 
3. Uo .. A töldosztáss,al ka:pcsol;atos rendel.e·tek végr·ehaljltá.sla. 
4. Uo., A töldosztáss,al kapcsolato•s rendel,etelk végrehélijitá,sla. 
5. Uo., A földo.sztáss,al kapcsol.ato's rendel,etek végr.eha~té.sa. 
6. Uo., Község·e:k vezetői és Kiézd,ivá,sái1hely polgármester·e 1945 f.ebr. 8-i határoz,ata. 
7. Uo .. az uzoni jegyzői hivatal átir.ata .a megyeifőrnÖlkiségnek. 
8. Uo., a kökösi Jegyzői hiv.at.al átir,éiJt•a .a megyBfőnökségnek 
9. Uo., a maks-aJ jegyzői hiv•atal átir~Bt.a a megyefönök:Ségnek. 

10. Uo., j•egyzőikönyv készÜlt Szotyor:bal!l 1945 március 2. 
11. Uo., Je-gyzőkönyv készült Gele1ncén 1945 áprüis 12. 
12. Uo., jegyzőlkönyv készmt Komollón 1945 mándus 4. 
t3. Uo., jegyzőkönyv készült Lécfalván 1945 máwius 24. 
14. Uo,, Jegyzőkönyv készült K1ökösben 1945 február 22. 
15. Uo., jegyzők·önyv készült Ozsdolán 1945 február 25. 
16. Uo., jegyzőlkönyv készült SepLS.ilbüklszádon 1945 máreiu<S 9-<én. 
17. Uo., jegyzőkönyv k!é,szüllt Miklósváwn 1945 március 7-'én, jel:en voltaik Miklósvár 

é<S Köpec földigénylÖli. 
18. Uo .. jegyzőkönyv készült Fotosma:rttol!loson 1945 március 15-én. 
19. Uo., jegyzőkönyv k,észült F·eldoiboly .fialub>an 1945 ápr.iHs 8-án a MNSZ né.pgyűlésén. 
20. Uo.,_ sárf.alv!i1a!k k'éréLse a me.gyefőnök.s.éghez a fö:ldosztás elrendeléséért. 
21. uo:, kézdiszlá!szf,alus~aik kérése a megy·efőnöik.<séghiez a földosztás -elrenJdelésé:érll:. 
22. Axhivele St,atului Sf. Gheorghe, Dos1a·r nr. 3, inv. H, anui 1945, p. 251. Gomsrp.on

dente rerf·enitoare la exeoutaTe1a ref10rmei agr~are. 
23. Uo., p. 211. 
24. Anaani Levé:ltár Sleps~!Szenltgyörgy, Háromszék megye l·eiV'élMr:a 21.77/1945. Pref,ec

tura jud. Treisoaune Catre Ministerul Afacerilor Irntern.e, Bucure~ti, 1 od. 1945. 
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RECONSIDERĂRI ISTORICE. TEZAURUL DE LA PREJMER 
$1 PĂTRUNDEREA ECONOMICĂ ROMANĂ REPUBLICANĂ 

IN ESTUL DACIEI 

BUCUR MI'DREA 

In vederea pregătirii unei noi sinteze asupra trecUJtului ţării noastre 
socotim că este necesar să ne aplecăm mai întîi asupra fiecărei categorii 
de documente istorice în rpa!'lte ,să le iSUJPunem rmei noi an~alize cr1Mtce La 
nive}ul actual 1al ştiinţei şi apoi, ·cu adnotările şi comentariile de rirgowe, 
să 1e r·epJUJbUcăm. În felul acesta creiem ·oonldiţiiwe pentru a se ~ti Îln oe 
măsură şi pînă unde ne putem spri1jini pe di!feri'tele oategJorii de docu-
menJte 1• 

In rîndufl. .aaestora, un rol de loc neglij1abil este ocupat de te2laurele 
monetare romane republicane. Numărul mare al acesrtor categorii de te
zaure2 şi aflări~ izolate, precum şi apreoi1abilul număr de exemplare con
ţinut de astfel de depozite sînt încă departe de aş fi spus şi dat toată 
contribuţi1a pe oare o pot da şi trebuie să o dea l·a reconstituirea trecutu
lui ţării noasrt:re. 

De aceea am iniţi:a~t il'·etpubli1oarea criti1că a acestor documente nUiffiiis
matioe 3, în speroi1al oele puibUeate îoointe de oel de-al doilea ră·zboi mon
dial 4, pentru CJa apoi, pe baza lor, cu luminile şi umbrele oare au ajuns 
la cunoştinţa noastră, să le integrăm, în măsuna în c.ar·e ele îngăduie , în 
procesul de reoonsUtuire a istoriei veohi a Dadei 5 . 

. Dar repuJbHaarea aoestor tezaure depăşeşte imteresul looa[ şi na~io

nal. Bste vorba aci de un fenomen social-economk, care pdveşte oel pu
ţin doi panteneri : oel local geto-d:adc şi Rejpub:liica romană. Sub acest 
raport este rm fenomen de istorie 'U!niveil'sală. Din rprmet de vedei!'e local, 
pătrunderea romanis:mului în Dacia !SUb rapoi!'lt e:oonomk poate să însem
ne pînă la un anumit punct o influenţă culturală romană, şi într~o anu-
mită formă, o pregătire a romooizării ulterioare6 • 

7- Aluta 97 



Inte~esrul republi.cfuii acestor doourrnente nu se opreşte aci. Celicetă
torii din domeniul nurmi.smatidi romane repuJbUcane, ca11e înoeaDcă să 

fix.ez·e cmnologiJa rdirfefiitelor emisiuni monetare, acordă o nouă atenţie, 
printre altele, tocmai siJUJdiului ltezaure1or m01Iletare7• 

Pe de altă parte oerceltă·torii români au ~adăugat în ultima vrem·e un 
aspect nou şi local, dar nu fără implicaţii pe teren in:ternaţional : o par:te 
din denarii Romei republioane !aflaţi în Dacia au fost confecţionaţi în 
mod fidel în monetării proprii de .către geto-daci 8• 

Fără a inJS:itsta asupra im.pli1Clalţiilor de natură social-economică, a că,ror 

pondere rămîne ISă fioe pusă într-o lumină adecvată de c-ercetări .mai apro
fundate şi care cer un ltimp mai îndelungat, consider că am schiţat o 
bună parte din cauzele care justifică republicarea, la niVIelul actual al 
cercetării numismatice. 

* 
Tezurul de care ne ocupăm în cele ce urmează a fost descoperit în 

iulie 1887, la Prejmer9, jud. Braşov, la punctul denumi1 "Miihlenfeld", 
aflăJtor la ace•ea dată, la o distanţă de circa un sfert de oră, 1n estul 
comunei·. Pe aoest 1oc, ne spune Iulius Gl!'loss, primul •edHJar, se af1Ja insta
lată o cărămidărie. Cu prilejul scoaterii pămîntului pentru confecţiona
rea cărămizilor s-:a ajuns la descoperiT·ea tezaurului 10• Se pare, cel puţin 
aşa reiese din prezentarea condiţiilor de găsire, că lucrătorii ar fi obser
vat abia mai tîrziu că e vorba de un tezaur monetar şi că de:ci un nllimăr 
de monede ar fi putut să se fi risipit. Abia după oe lucrătorii şi-8.1U dat 
seama .că este vorba de monede de argiJnt, au [nceput să le :aidJuTl!e. I~trlius 

Gross estimează că nUJmărul lor rtotal a putut să fie de aproximativ 200 
de exemplare11 • Din acestea au putut fi văzute şi examinate de către au
tor IUn număr de 159 exempla:ne. 

Mai adăugă:m faptul că autorul a urmărit şi studioalt şi exemplarele 
care s-au împrăştiat p:e la unele p&"soane, aşa cum !'lei•ese din oata.l.ogul 
monedel.or (nr. 84, 90) 12• Autorul face unele succinte observaţii asupra 
monedrelor : cea mai mare parte din ele sînt btne conserrvate, iar unele 
din ele .(nr. 34, 33, 60, 61, 72, 80, 77, 87 ; la el numerele 34, 39, 55, 62, 
64, 70, 76) f:iind ch~ar de o frumuseve deosebită13 • O monedă este incusă 
şi un număr de opt monede sînt emisiuni barlbare 14 (83-89 în text). 

Ascunder·ea în pămînt a tezaurului este pusă de autor, curînd după 
a..'1ul 4S\ de oare ce nu aflăm în a:oost depozit monetar niciun exemplar 
din o etapă cronologică ul•terioară 15• 
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Se pare că monedele n -ar fi fost depozitate într-un vas, deoarece 
lucrătorii, în discuţiile purtate asupra amănuntelor des,coperirii, nu au 
făcut nid măcar o aluzi(· la un eventual vas 16. 

Se mai face menţiunea că la drca 50 m mai spre est de locul ur1de 
s-a descoperit tezraurul, în 1871 s-:au aflat vîrfuri de lănd de bronz, un 
celt şi o rsabie 17• 

Întreaga descoperire mone,tară c·e a putut fi recuperată a fost încre
dinţată spre păstrare gimnaziului evanghelic din Braşov18 • Azi soarta mo
nedelor din tezaurul amintit este necunos(ută. 

În pal'~ea a doua a lucrării autorul prezintă catJa1ogul monedelor 19, 

arenjate Cflonologic după cunoscuta lucrare a 'lui Th. Mormmsen, descriind 
sucdnt, dar corect artît av. eîît şi reversul fiecărui tip. Pe alocuri sînt 
menţionate şi unele observaţii particulare. Acestea din urmă vor fi re
date de mine în :notă ori de cîte ori va fi vorba. 

Cercetătorii din domeniul numismaticii Daciei au menţionat adesea 
descoperirea monetară de la Prejmer 20• Lor li s-au adăugrat apoi şi alţii 
din cercul larg al numismaticii romane republicane 21• Vom a;minct;i, cu 
titlu de ·ex,emplu, doar o mică parte din asemenea menţiunl, pe cele re
lativ recente. 

Aşa în 1~938 22 dădeam urn rezumat al acestei descoperiri, notînd că 
tezaurul a avut aproximatirv 200 monede şi că cele mai recente emisiuni 
monetare după cronologia primului editor au fosrt denarii din anii 49-
43 î.e.n. Mai notam prezenţ.a a oplt imitaţii "bafihar.e". 

Ştirea va fi reluată şi menţionată de către Iudita Wink1er atît în
tr-un sttudiu din 1955 23, dt şi într-o sinteză mai recentă 24• 

În primul studiu rBSite pomeni'tă descoperirea de la Prejmer în mod 
rezuma tiv, sînt menţionate 8 imitaţiuni şi 192 rom. I'lep. Îiil total 200 25, 

şi trimite la ED,X,p.107. 
In sinteza din 1967 se menţionează că monedele au fost aproximativ 

200 eX'emplare, din care au fo1st eXJaminate 151 exemplare, în;tre oare opt 
imitaţii şi ·trei piese muH tocite. Cronologic monedele se eşa1onează în
tre anii 217-38 Le.n.26• 

într-un Corpus al tezaurelor monetare romane repubUoane M. H. 
Crawfo~d 27 notează că din cele aproxi1nativ 200 monede des;coperi:te în 
1887, 150 erau denari, irar cel mai recent este de la P. Clodius. Lor li 
se adaugă 8 imitaţii barbare după denarii rorm:ani republ:ioarn:i. 

Din ree1e relatate mrai sus reies•e că în dteva studii s-au strecurat 
unele erori în ceea ce priveşte numărul monedelor ce au pu'tuit fi sal
vate .şi identifkate de către Iulius Gross 28• Pe baza inven:tarului primu
lui editor reprodus şi de minre în catalogul monedel.or, r·ei,e:se rcă numărul 
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celor examinate de către J. Gross a f·os't de 158, din eate 8 erau in1itaţii. 
.'3tudiHe oare dau alte cifre trebuie să le coreotăirn în acest sens 2n. 

* 
In partea a doua a lucrării prezint catalogul cronologk al monede

lor. Ga şi în ahe ooazii similare .am fă·cut trirrniterea la două cataloage 
curente : oel al lui Grueber 30 ·şi cel al lui Sydenham 31. 

In sistemati21area .cronologkă am ţinut seacrnă de ·cronologia lui Sy
:ienham. Am menţionat însă întotdeauna şi pe cea a lui H. A. Grueber. 

Pentru a putea urmări repartizarea cronologică a der11arilor am în
tocmit tabelul nr. 1, în care cronologia monedelor este s'tabilită după 
aceea a lui Sydenham. 

1. anii 156-155 
2. 150-146 
3. 145-13.8 
4. l37-134 
5. 

" 
135-126 

6. li25-L20 
7. 119-109 
.8. 10.8-•101. 
9. 1 o 0,.__.9!1 

10. 
" 

90- .86 
11. 85- .80 
12. 79- 76 
13. 75- 7~ 
14. 

" 
68-60 

15. 59- 50 
16. 49-41 
17. 

" 

- - -

TABELUL Nr. 1 

1 
1 
4 
2 
4 
2 

14 
14 

- - 15 
19 
24 
13 
10 
12 

8 
7 
8 

To•t·al 158 

42 - - - - - 26,580fo 

9,490fo 

D ~~30fo 

23 14,550/o 

7,600fo 
5,060fo 
4,430fo 

imit•aţiuni "b·arbare" - 5,060/o 

100,000/o 

Din tabelul menţionat reiese că monedele care potrivit cronologiei 
1UI E. A. Sydenham se dlatează în secolul al II-1ea î.e.n. sînt în număr 
de 42 exempLare şi .constituie mai mult de un sfert din totalul lor, 26,58 
b sută . Pentru primul deceniu al secolului I Le.n., 100-91. numărul mo
nedelor care s-au adăugat tezaurului este relativ mic : 15 exemplare, ceea 
ce constituie 131bia 9,490/o din totalul lor. În schimb pentru deceniul ur
mă:tor, 90-80, numărul denarilor creşte vertiginos, atingînd cifra de 43 
exemprare. ceea oe constituie 27,230/o, ceea ce repr•ezintă cel mai înalt 
procent de .creştere a monedelor din tezaur în cursul !Unui deceniu. Pen-
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tru deceniu,~. cuprins într·e 79 şi 70, nl_l!rnărul monedelor scat<;le La ~3 exem
pl~re, ceea .ce înseamnă }4,515°/0• Scăderea lor va eo.ntinua .să se eviden
ţiez·e în mod mai accentoot în deceniile următoare pentru anii 69-60 
12 exemplare, ceea ce îniSeamnă 7,600/0, apoi pentru anii 59-50 8 exem
pla'l'e, respectiv 5,060/0, iar ultimul deceniu, cel cuprins între 49-41 are 
abia 7 exempl,are, .ceea ,ce reprezintă 4,43°/0, respedtiv procentul cel mai 
redus pentru ~răstimpul de un deoeniu d[n tezaurul ce ne fleţine abenţia. 

ln sfîrşit, monedele aşa zi1se "barbare", opt la număr, constituie în 
cadrul tezaurului o pondere de 5,06°/0 . 

în linii generale, felul cum se repartizează denarii de la Prejmer din 
puil!ct de vedere cronologic şi numeric este cel obişnuit pentru Dacia 
acestor timpuri 32. In a~·est cadru larg eu am încercat să precizez o .etapă 

mai veche în care domină denarii din secolul al II-lea 33. Categoria amin
tită de tewure, şi care este mai bog.a1tă, eu nu .a:m dat decit unele exem
ple, constituie o primă grupă de a.seme<nea tezaure. Cel de La P:rejmer de 
care ne ocupăm face parte dintr-o a doua grupă, formată într-un răst1mp 
mai îndelungat şi cu o 1structură care în lin'i generale se înt~Lneşte l'a 
cele mai muJ:te tezaure de denari romani republicani descoperiţi în Da
da 34. Explireaţiile oare au fost date pînă în pr·ezenJt repartizării cronolo
gke şi numerice a denarilor romani sînt departe de a fi satisfăcătoar·e. 

Pe de o parte orizontul trebuie lărgit regional şi arvut în vedere întreg 
spaţiul balcano-carpatirc 33, i.ar pe de aU.tă parte trebuie avut în vedere 
structura tez1aurel.or de monede romane republi1oane din penii11sul'a italică, 
p:recum şi din reSitul lumii mmano-barhar.e. Şi ne grăbim să .adăugăm 

.::ă în ,general este la fel, aşa .cum ne putem da searrn1a din lucrarea lui 
M. H. Crawford 36. Deci, din punct de vedere economic, te:zaurele de mo
nede romane republkane se integr.ează în ma:::-2.a grupă a celor similar.e 
cunoscute ca descoperite în restul lumii romane şi neromane. Dar se 
poate pune întrebarea dincolo de această semnificaţie economică, reală 

fără îndoială şi cu cons·t:ci.nţ,e importante pentru geto-daci, aoeste des
coperilfi de rmonetde flamane repubHoane niU mai au s,au I1JU p01t avea ş i o 
semnificaţie poli·tică? Nu ·cumva, o ;paflte din ele, nu au ajuns in Dacia 
pentru a susţine ţelurile politicii lui Su1l.a în Orient ? 

E!Ste un aspect mai larg în ·care s-ar integra şi alte monede ca cele 
ale cetăţii Thalsos şi ar implica o r·egiune teri'tmiaU. mai vastă ce ar cu
prinde Thr.acia şi D.acia. O atdîndr-e a cercetării prÎ.''tHă din acest punct 
de vedere şi :pe a:oest spaţiu ar duce probabil l'a unele concluzii oare ne-ar 
îngădui să găsim şi o altă explicaţie, compl~mPnltară, dar nu mai puţin 
sugestivă, a prezenţJelor, în mare oantitate, a denarilor romani repu
blieani. 
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Dar se mai ridică şi o altă problemă. Cercetările din ultimii ani au 
ajuns la concluzia că o parte din denarii romani republicani erau bătuţi 
Îll atelierele din Darcia independentă, unde erau reproduşi în mod fi
del37.Se pune întrebarea dacă tezaurul de l.a Prejmer aduce vreo contri
buţie 1a lămurirea acestui .aspect al numi!smaltkei geto-dace. Lipsra mone
delor originale, precum şi stadiul incipient îrn oare se află această pro
blemă, nu ne îngăduie să putem consemna ceva cît de cît pozitiv şi con
cret. Prezenţa celor opt "imitaţii" semnalJate de către J. Gross, este foarte 
r~robabil că se referă la ceea oe în mod obişnuit numim imirtaţii "barba
rt-," 38, în care fie efigia, fie legenda, fie armbele, sinrt redate ·CU multă 

stîngăcie, evident de către un meşter localnic. Dar acest f·el de monede 
constituie o categorie aparte în cadrul numismaticei geto-dacice. 

* 
Primul editor .al tezaurului a descris în general în mod corect fie

cvre monedă în parte. Descrierea lui, fă·cută pe baza lucrării lui Th. 
l\1ommsen 39 a corespuns la confruntarea cu oa~taloagele a:ctlllale. Fa'P'tul 
acesta s-a menţionat în note. În cazul dnd acelaşi prim editor a mai no
t2t si alte amănunte ele sînt dtate de mine în note, cînd .a fost oazul cu 

, ' 
rJbservaţiile de rigoare 40. 

Totuşi socot că asupra unei monede este cazul să mă opresc puţin. 
Este vorba de den.arul lui P. Clodius (nr. 99 din catalogul monedelor). 
Despre av. se spurne eă "toltul es:te înconjurat de o cunună""\ iar despre 
rv., la fel. Tipul, astfel descris, nu este cunoscut în lucrările de c.ar•e am 
pomenit 42• Nu ne rămîne decît două posibilităţi : sau avem de a faoe 
cu un tip inedit sau este vorba de un hibrid de factură 1ooală s,aJU re
gională geto-dadcă. Din cauza cununei de pe av. şi rv. ni se pare greu 
de admis să fie un tip oficial, deci inedit. Acesrta, avînrd în V·edere ma
gistratul ·Oare 1-.a emis şi data [a care originabl a fost bătut. Înclin să 
văd un tip local. P!"ezenţa cununei pe întreg av. sau rv., unor denari 
romani de pe Ja mijlocul secolului I î.e.n., este un f.apt obişnuit 43• Bă

nui!m că de airci a putut să vină influenţa :SaJU ace~t deillar a srervit ca 
model 44• 

În lipSia monedelor originale care ar fi putut să prilejuiască discuţii 
mai ample socot că e mai bine să opresc comentariul meu .aci. 

Pentru .a ne putea da seama de semnificaţia irstorică a tezaurului de 
denari romani republicani de ia Prejmer mai înt:îi pentru regiunea de 
sud-est a Transilvaniei şi apoi în cadrul întregei Dacii, socotim că nu 
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este inutil să inoadrăm descoperirea ce ne reţine .atenţi1a în cadrul a1tora 
similare, afLate în aceiaşi reginne, iar mai apoi în spaţiul mai lru-g al 
Daciei irudepenrdenite 45• 

Ce11oetări şi descoperiri mai vechi, dar mai ales cele ajuillse la cu
noştinţa noOOJtră în ultimul sfert de secol au scos la iv,eală un impresio
nant nUIIllăr de astfel de descoperiri oare se situează în principal de-a lun
gul bazinului mijlociu .aJ. OltUJlui şi apoi cu precădere de-;a lrmgul afluen
tului său, Pirâul Negru. 

De pe cumul mirjlociu al Oltului sau din apropierea lui amdntim 
tezaurul de la Breare46, corn. Liza, jud. Braşov, des:c01perit, fupt deosebit 
ele semnifi,oatiiV, în apropierea unei oetăţi dadoe. La Cuciulata, comuna 
Hogihiz, jud. Braşov, denarii Romei republioane sînt cunoscuţi sUJb formă 
de descoperiri izol:ate 47• Un tezaur e ~cunoscut mai de multă vreme ca 
descoperit Ja Augustin, în cotul de nord al Oltului 48 (jud. BraşoiV), pre
cum şi cel de la Sf. Gheorghe, descoperit în secolul trecut 49 şi oare cu
prinde şi alte monede dÎIIl etapa autonomă a Daciei. In şesul Ţării 

Bîlisei şi apoi de-;a lungul Rîului Negru aceste descoperiri devin din ce 
în ce mai nUIIlleroase. Vom amintti doar o parte din ele, cele din regiunea 
de şes. In acest sens pU'tem aminti te~aurUil de la Ilieni, jud. Covasna, 
care a ifovmat .subiectul unei cercetări reoenrte 50, la oare se adaugă desco
peririle de la Măgheruş 51, Fotoş 52, Gihelinţa 53, Covasna 54 , CernaJtuil. de 
Sus 55, Mărcuşa 56, Peteni 57, Cernatul de Jos 58, Cătălina 59, Alungeni 60 şi 
Poiana Sămtă 61• 

fn legătură cu toate aceste tezaure monetare care 1se îngrămădesc 
într-un spaţiu geografic restrîns, aş vrea să subliniez doar două fapte : o 
puternică viaţă eeonomkă ce S'e desfă'Şoară în acest colţ al Transilva
niei, c.a~e ne face să ne gindim la exiJstenţa unei folimaţiurri social-eco
nomice tribale, la e:x;i1stenţa şi funcţionarea unui drum economic dinspre 
Transilvania spre MoldoiVa prin pasul Oituz 62• O dovadă a legăturilor 
economice, aş !Spune, a unor strînse legături, [ntre populaţiile dacice de 
pe ambele versante ale ~a:ţilor, o consti'buie tocmai aces·te descoperiri 
de rdenari romatni republicani oare se înşiruie de-a lungul intregului drum 
ce leagă sud-eS'tul TraillsiLvan'iei cu MoldoiVa de Jos. Es'te aceiaşi cale pe 
care vor pătrunde şi dralhtrneJ.e cetăţilor Dyrm131dhium şi Apohlonia din 
Dacia oarpatkă in ,ce'a de la e.st de Carpaţi 63• EJs'te probabil că de:scoperi
rilor monetare să le corespundă şi una de dvilizaţie 64• 

!n ori .oe caz existenţa şi funcţionarea acestui drUIIll cel puţin pentru 
etalpa secolelor I î.e.n. ,şi I e.n. pare pe deplin 18Jsigurată. 

ln mall'ele cadru al Dadei iilldependenrt~e tezaurul de denari romani 
repubHcani de la Prejmer constituie unul din sutele de tezau~e de acest 
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fel descoperite în Dada 65, cind pe de o parte deviiile moneda de ei:reu
laţie curentă atît Îiil regiUihiWe intracal-1J)aiioo, cîlt şi în oele extmearp,a
tice 66 . . !n plus, tot în această vreme acelaşi denar va înoepe .prin a fi 
copiat în mod f~del în Dacia 67• 

* Prin publicarea catalogului cronologic al monedelor, în oele ce ur
mează, se ;precizează şi cea mai recentă monedă cnnoscUită din acest 
tezaur şi eate poartă numele magilstretului monetar P. Clodius 68, dar cu 
rezervele formulate mai SUIS, anume că ar putea fi o •emisiunie locală, 

un ihilbrid, şi în acest caz, ulterior otig·inalu'1ui. 

CATALOGUL ORONOLOGlC J\1.. MONBDELOR 

1. .Fă.ră nume de magistrat - 1 'exempilar 

Grueber, ltlalie., 358, .anJj 217-19,7. 
Syrlenham, 289, ·anii 165-155. 
J. Gross, p. 10, tn~r . 2 

2. Todus - 1 exteiD!Plar 
Gru·eber, ROtma, '589, anii 196-173. 
Sydenham, 345, anii 150-146. 
J. Gross, p. 10, nr. 1. 

3. 1. Saufeius - 1 exempl·ar 
Grueber, Roma, 834. am:i.i 172-151. 
Sydenham, 384, anii 145-138. 
J. Groos:s, P. 10, nr. 6. 

4. P. Comelius Sulla - l exemplar 
Grueber, Roma, 828, .anii 172-151. 
Sydenhiam, 386, ·anii 145-138. 
J. Gros,s, p. 1 O, nr. 5. 

5. S. Afranius - 1 exampl.ar 
Grueber, Roma, 670, anioi 112- 151. 
Syd:enlham, 388, anii 145-13? 
J . l..lros\5, P. 10, nr, 4. 

6. L. Sempronius Pitio - 1 exemplar 
Gr·ueber, Roma, 7.1tl, anii 172-151. 
Syidenhiam, 402, a:nii 145-138. 
J. Gros.s, p. 10, nr. 1. 

7. M. Fannius C. f. - 1 exempLar 
GTu.eb:er, Italia, 468, anii 150-125. 
Syidenlham, 4·19, @ii 131-134, 
J. Gross, p. lol, nr. 19. 

8. M. Papirius Carbo - 1 exeiiiliPlar 
Grueber, l1Jalti.a, 47;!, ani.li 150- 125. 
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9. Cn. Gellius - 1 exemplar 

Gruelber, Roma, 918, anii 150-125. 
Syidenhiam, 434, ll!nii 135---126. 
J. Gross, p. 1:1, nr. 18. 

10. P. Aelius Pae.tns - 1 exeiiiiP:Iiar 
Grueber, Rloma, 877, tanii 150---.125. 
SydenJham, 455, ·anii 133-126. 
J. Gross, p. 10, nr. , 

11. c. MiDJUclus Augurinus - 1 exemplar 
Gru~ber, Roma, 952, anii 150-125. 
Sydenham, 463, :anii 133--1126. 
J. Gross, p . 1,1, :nr. 20. 

1·2. P. Calpurnlus - 1 exemplar 
Groeher, Roma, 968, anii 124-103. 
Sydenham, 468, enii 133-126. 
J. Gr·oss, p. 10, nr. 8. 

18. M. Caecillus Metellus O. f. - 1 exemplar 
GrUieber, IRcmia, 1145, tanul 94. 
Sydeniham, 480, :anii 12~120. 
J. Gwss, p . 1,1, nr. 10. 

14. C. Servelllus - 1 exemplar 
Grueher, Roma, 1166, anul 94. 
Sydtenham, 483, ·amii 125-120. 
J. Gros·s, p. 11, nr. 11. 

15. M. Vargun,teius - 1 ex·emplar 
Grueber, Roma, 106H, ·anul 102. 
Sytdtenham, 507, •anii 119-110. 
J. Gross, p . 11, nr. 12. 

16. T. Cloulius - 1 exemplar 
Gru·eber, Roma, 1079, tip. gen., amtill 1101. 
Sydenhlarm, 516, •anul 1'10. 
J. Gross, p. 12, nr. 30. 

17. L. Porcius Licinius - 1 exempLar 
Grrue:ber, Roma, 1t187, anul 92. 
Sydenharm, 520, •8Jnii lt12-109. 
a. Grosrs, p. '13, nr. 41. 

18. C. Pobliciu.s Malleolus - 1 exemplar 
Grueher, Roma, 1194, .anul 92. 
Sydenham, 524, anii 1:12-109. 
J. Grosts, p. 13, nr. 40. 

1·9. M. Fourius Philus - 3 eXJempl,are 
Grueber, ItalJa, 555, ,anii 93-92. 
Sydenham, 529, tanii 1'10-108. 
J. Gr.o:ss, p. 12, nr. 33. 

20. M. Tulllus - 1 exemplar 
Grueber, Itllalia, 502, .ami 102-100. 
Sydenham, 531, amul 109. 
J. Gross, p. 11-12 nr. 23. 
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~1. M. Aemilius Lepidus - 2 eXJemplare 
Grueber, It•aU.a, 590 • . anul 91. 
Sydenh•am, 554, anul 109, 
J. Gross, p. 10, nr. 9. 

22. C. Fonteius - 3 ex•empl.are 
Grueber, Italia, 597 t·ip. gen., anul 91. 
Syde,nham, 555. •anul 109. 
J. Gross, p. 11, nr. 17. 

23. L. Memmius - 1 exempl•ar 
Grueber, Italia, 643, anul 90 
Sydenham, 558, .anul 109. 
J. Gross, p. 12, nr. 35. 

24. O. Curtius. M. Iunius Silanus - 2 exemplare 
Grueher, Italia, 483, .anii 124-103. 
Sydenh:am, 537, anii 108-107. 
J. Gross, P. 11, nr. 15. 

25. M. Calidius, Q. Caecilius Metellus, Cn. Foulvius - 1 exemplar 
Grueber, HaHa, 476, •anii 124--403. 
Sydenham, 539, anul 106, 
J. Gro·ss, p. 1·1, nr. 13. 

26. C. Claudius Pulcher - 1 exemplar 
Grueber, Roma, 1288, .anul 91. 
Syd·enham, 569, tanul 106. 
J, Gross, p. 12, nr. 29. 

'E. Appius Claudius, T. Mallius- 1 exemplar 
Grueber, Roma, 1293, anul 91. 
Sydenham, 570 .a, anul 106. 
J. Gross, p. 12, nr. 28. 

28. L. Flaminius Cilo - 1 exemplar 
Grueber, It·alia, 537, anii 99-94. 
Sydenham, 540, •anii 106----105, 
J. Gross, p. 11, nr. 16. 

2S. Cn. Cornelius Blasio - 1 exemplar 
Grueber, lit•ali.a, 626, ·anul 91. 
Syidenham, 561 h, anul 105. 
J. Gross, p. 12, ru. 32. 

30. T. Deidius - 1 exemp1ar 
Grue:ber, Italiia, 530. •anii 99-94. , 
Sydenham, 550, •anii 105-104, 
J. Gr.oss, p. 11, nr. 14. 

61. P. Porcius Laeca - 1 exemplar 
Grueber, Italiia, 649, .anul 90. 
Sydenha.m, 511, •anul 104. 
J. Gross, p. 11, nr. 22. 

32. L, Cae.sius - 2 exeiD!pl•ar•e 
Grueber, H:aHa, 585, anul 91. 
Sydenham, 564, •anul 103. 
J. Gross, p. 12, nr. 27. 
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33. Mao. Fonteius - 1 e~emp1ar 
Grueber, Roma, 1204, tip. g,en., anul 91 
Sydenham, 566, aiiJul 103. 
J. Gross, p. 13, nr. 39. 

34. M. Herennius - 2 exempl.ape 
Gru·eber, Roma, 1258, tip. gen., anul ~·· 
S)lld·enhrnm, 567 a, anul 101. 
J. Gross, p. 12, m. 34. 

35. L. Appuleius Saturninus - 1 exemplar 

Grueher, Roma, 1523, tip. gen., anrul 90. 
Sydenhrum, 578 a, :anii 100-97. 
J . Gross, p. 12, nr. 2469 

36. C. Coilius Caldus -- 1 exempl-ar 
Grueber, Roma, 1463, tip. gen., anul 90. 
Sydenham, 582 a, :anii 100-97. 
J. Gross, p. 12, nr. 31. 

37. L. Thorius Balbus - 2 exempla11e 
Grueber, Roma, 1615, 1ti\j). gen., anul 90. 
Sydenham, 598, arnii 100-95. 
J . Gro ss, p. 13, nr. 37. 

31:l. P. Servilius Rullus - 1 exemplar 
Grueber, Roma. 1672, :aruul 89. 
Sy:denhaJm, 601, •anii 100-95. 
J. Gross. p. 13, m. 44. 

39. C. Fabius - 2 exemplare 
Grueber, Roma, 1591, tip. gen., anul 90. 
Sy;denham, 590, anii 96-95. 
J. Gr oss, p. 13, nr. 43. 

40. Q. Minucius Thermus - 2 ex.emplare 

Grueber, n .aU,a, 653. anul 90. 
Sydenham, 592. anii 96-95. 
J. Gross, p. 12-13, nr. 36. 

41. P. Cornelius Lentulus Marcelll f, - 1 exemplar 
Grueber, Roma. 1704, tip. ·gen., a•nrul 89. 
Sydenham, 604, anii 96-94. 
J. Gross, p. 13, nr. 42. 

4:2. M. Porcius Cato - 1 exempl.ar 
Grueher, Italia, 657, anul 90. 
Sydenham, 596, anii 93-91. 
J. Gross, p. 13, nr. 3'8. 

43. C. Poblicius Malleolus - 2 e~empLarre 
Gru·eher, It:aUa, 703, anul 89. 
Sy1denham, 6.15 b, ranii 93-91. 
J. Gross, p. 12, nr. 26. 

44. A. Postumius Albinus, L. Caeclllus Metellus, C. Pobllcius Malleolus - 2 exempl, 
Gnueber, !taHa, 726, anul 89. 
Sydenham. 611 a, anii 92-9-1 , 
J. Gross, p. 12. m. 25. 
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45. D. Innius Silanus - 1 exemplar 
Grueber, R>o1ma, 1847. ,a,Ilil.ll 88. 
Sytdenham, 645 b, anii 90--89. 
J . GrosiS, p. 13, nr. 45 a. 

46. D. Iunius Silanus - 2 exempLare 
Grueber, Roma, 1772, tip. goo., anul 88. 
Sydentham, 646, anii 90---439. 
J. Gwss, p. 13, nr. 45 b. 

47. C, Vibius C. f, Pansa - 6 exemplare 
Grueher, Roma, 2:244. t.ip. gen., anul 87. 
Sydenham, 6'84, .anul 89~88. 
J. Gmss, p. 14, nr. 48. 

48. Q. Titius - 1 ·ex.emplar 
Grueber, Roma. 2220, anul 87. 
Sydenham, 6911, anul 88. 
J. Gross, P. 13, nr. 46 a. 

49. Q. Titius - 2 exempLare 
Grueber, Roma, 2225, anul 87. 
Sydenham, 692, anul 88. 
J. Gros.s, p. 13, nr. 46 b. 

50. L. Titurius Sabinus - 1 exemplar 
Grueber, Homa. 232/32 anul 87. 
Sydenham, 698, anu[ 88. 
J. Gross, P. 14, nr. 47 .a. 

51. L. Titurius Sabinus - 1 ex,empl,ar 
Grueber, Roma, 2330, tip. gen., anul 87. 
Sydeniham, 700. anul 88. 
J. Gross, p. 14, nr. 47 b. 

52. Cn. Cornellius Len1ulus Marcellinus - 1 exempLar 

Gruelber, Roma, 2440, anul 86. 
Sydenham. 702, anul 87. 
J. Gws,s, p. 15, nr. 57. 

53. L. Rubrius Dossenus - 3 exempLar·e 
Grueber, Roma, 2448, ttp. gen., anul 86. 
Sydtenham, 705, anii 87-86. 
J. Gr·oss, p. 14-15, nr. 56. 

54. C. Marcius Oensorinus - 1 exempLar 
Grueber, Roma, 2414, anul 87. 
Sydenham, 7-14 f, an;ul 86. 
J. Gwss, p. 15, nr. 58. 

55. Gargilius, Ogulnius, Vergilius - 1 exempllar 
Grueber, Rama, 26115, tip. gen., anul 84. 
Sydenham, 7121 d, .an.i.i 8'5--83. 
J. Gross, p . . 14, nr. 54. 

56. C. Lidnius L. f. itdacer - 3 exetn!Pl~e 
Grueber, R1oma, 2467, anul 85. 
Sydenham. 732, anul 83. 
J. Gross, p. 15, nr. 59. 
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57. Mao. Fonteius C. f. - 3 exemplare 
Grueber, Roma, 2476. tnp. gen., anJul 85 
Sydenham, 724, anul 84. 
J. Gross, p. 14, nr. 49. 

58. L. Iulius Bursio - 5 .exemp1al"e 

Grueber, Roma. 2485, ti,p. gem.., anul 85. 
SYJden.ham, 728. anul 83. 
J. GI"oss, p. 14 nr. 50. 70 

59. P. Fourius Crassipes - 2 exempl,we 
GrUieberr, Roma, 2604, anul 85. 
Sydenham, 735 a, anul 83. 
J. Gross, p. 15. nr. 60. 

60. L. Marcius Censorinus - l exempLar 
Grueber, Roma, 2657, .tip. g.en., anul 83. 
Sydenham, 737, anii 82---'81. 
J.- Gross, p. 14, :nr. 55 a. 

61. P. Cmpusius - 3 exemtpl,are 
Grueber, Roma, 267:3, tip. gen., anul 83. 
Sydenham., 738 a, anii 82-81. 
J. Gros.s, p. 14, nr. 55 b. 

6e. C. Mamilius Limetanus - 1 exe.mplar 
Grueber, Roma, 2716, ilip. gen., ,a:n;ul 83. 
Sydentham, 741, .anii 82-81. 
J. Gross, p. 14, .nr. 55 c. 

63. L. Cornelius Sulla. L. Manlius - l exe:mpl.ar 
Grueber, Est, anii 82-<81. 
Sydenham, 756, .anii 82-81. 
J. Gross, p . 14, nr. 51, 71. 

64. Q. Antonius Balbus - 3 exemtp.Lare 
Grueber, Roma, 2730, Up. g1e:n .. anul 82. 
Sydenham, 742, anul 81. 
J. Gr·oss, p. 14, nr. 52,72 

65. C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis - ·1 ,e~emplar 

Grueber, Spania, 1, anii 82-80 
Sydenham, 748, anii 81-80. 
J. Gmss, p, 14, nr. 53. 

66. C. Marius Capito -- 1 ex-empiar 
Grueber, Roma, 2844, tip. gen., anul 82. Pe av. şi rv. cifra XXI. 
Sydenham., 744, anul 79. 
J. Gross, p. 15, nr. 66. 

67. A. Postumius Albinus - 1 ex•empl,ar 
Grueber. Roma, 2836, anul 82. 
Syde:nrc11m. 745, anrul 79. 
J. Gross, p. 15, nr. 68 a. 

68. A. Postumius Albinus - 2 exempl,ane 
Grueber, Roma, 2839, .a:nul 82. 
SydeLnham, 746, .anul 79. 
J. Gross, p. 15-16, nr. 68 b. 
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69. Ti. Claudius Ti. f. Ap. N. - 2 e:JOemplare 
Grueber. Roma, 3096. tip. gen., anul 80. 
Sydenham, 770, anii 78-77. 
J. Gross, p. 15, nr. 63. 

70. L. Procilius - 2 exempl,are 
Gmeber, Roma, 2147, .anul 79. 
Sydenham, 771, anii 78-77. 
J. Gross, p. 16, nr. 69. 

· 71. L. Papius - 2 exemplar:e 
Grueber, Roma, 2977, tip. qen., anul 80. 
Sydenham, 773, anii 7.8-77. 
J. Gross. p. 15, nr. 67. 

72. Q. Caecilius Metellus Pius - 2 exemplare 
Grueber, Spania. 47, .anii 79- 77. 
Sydenham, 751, anul 77. 
J. Gross, p. 15, nr. 62. 

73. M. Volteius - 1 exemplar 
Gruebe.r, Roma, 3179, tip. gen., anul '78. 
Sydenham, 777, anul 76. 
J. Gross, p. 16, nr. 73. 

74. Cn. Cornelius Lentulus Mercellinus - 1 exemplar 

Grueber, Spania, 52, anii 76-72. 
Sydenham, 752, anii 76-74. 
J. Gr.oss, p. 15, nr. 61. 

75. P. Satrienus - 1 exemplar 
Grueher, Roma. 3208, tip. qen., anul 77. 
Syde.nharo, 781, anii 75-74. 
J. Gross, p. 16, nr. 72. 

76. L. Rutilius Flaccus - 2 exempla11e 
Grueber, Roma, 3242, anul 77. 
Sydenham, 780, anul 75. 
J . Gross, p. 16, nr. 71. 

77. L. Rustius - 1 exemplar 
Grueber, 3271, .anul 76. 
Sydenham, 762, .anul 74. 
J. Gross, p. 16, nr. 70. 

78. L. Lucretius Trio - 1 exemplar 
Grueber, Roma, 3247, tip. qen., aruul 76. 
Syd,enham, 784, anul 74. 
J. Gross, p. 15, nr. 65. 

79. C. Postumius - 1 exempl<ar 
Grueber, Roma, 3238, aruul 77. 
Sydenham, 785, anii 74-73. 
J. Gross, p. 17, nr. 84. 

80. C. Egnatius Maxsumus - 1 e~empl·ar 

Grueber, Roma, 3320, tip. qen., anul 74. 
Sydenham 788, anul 73. 
J. Gross, p. 15, nr. 64. 
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81. L. Cossutius Sabula - 1 exemplar 
Grueber, Homa, 3320 ,tip. gen., anul 74. 
Sydenham, 790, anul 7,2, 
J. Gros6, p, 17, nr. 81. 

8:2. L. Plaetorius Cestianus - 1 e:x:emplar 
Grueiber, Roma, 3314, tip. gen., anul 75. 
Sydenham, 792 a, anul 72. 
J. Gross, p. 16, nr. 75. 

83. Man. Aquilius - 1 exempl:ar 
Grueber. Roma, 3364, anul 72. 
Syd€'I1Jham, 798, anul 68. 
J. Gross, p. 17, nr. 79. 

84. M. Plaetorius Cestianus - 1 exemplar 
Grueber, Roma, 3554, anul 68. 
Sydenham, 807. anii 68-66. 
J. Gr,os,s, p. 16, nr. 74 c. 73 

85. M. Plaetorius Cestianus - 1 e)Gemplar 

Grueber. Roma, 3574, tip. gen., anul 68. 
Sytdlenham, 808, anii 68-66. 
J. Gross, p. 16, nr. 74 b. 

86. M. Plaetorius Cestianus - 1 exemplar 
Grueber, Roma, 3596, anul 68. 
Sydenham, 809, anLi. 68-66. 
J. Gross, p. 16, nr. 74 a. 

87. C. Calpurnius Piso L. i. Frugi - 6 exemplare 
Grueber, Roma. 3654, tip. gen., anul 64. 
Sydenham, 840, tip. gen ., anul 64. 
J . Gross, p. 16, nr. 76, 74. 

88. C. Hosidius Geta - 2 exemplare 
Grueber, Roma, 3388, anul 71. 
Sydenham, 903, anul 60. 
J. Gross, p. 17, nr. 82. 

89. O. Pompeius Rufus - 2 exemplare 
Grueber, Roma, 3885, anul 57. 
Sydenham, 909, anul 59. 
J. Gross, p. 17, nr. 83, 75, 

90. Paullus Aemilius Lepidus - 1 exemplar 
Grueber, Roma, 337'3, anul 71. 
Sydenham, 926, anul 55. 
J. Gr.oss, p. 16-17, nr. 78 b, 76, 

91. L. Scribonius Libo - 3 ex.emplare 
Grueber, Roma, 3377, .anul 71. 
Sydenmm, 928, anul 55. 
J. Gro,ss, p. 16, nr. 78 a. 

92. Cn. Plancius - 1 exemplar 
Grueher, 3920, anul 54. 
Sydenham, 933, anul 54. 
J. GI'oss, 16, nr. 77. 
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93. L. Cassius Longinus - 1 exemplar 
Gru1eher, R1oma, 3929, anul 52. 
Sydeniham, 935, Np. g·en., ani1i 52-50. 
J. Gross, p. 17, nr. 80. 

94. D. Postumius Albinus - 1 exemplar 

Grueber, Roma, 3964, .anul 49. 
SYiden.hlam, 942, ·anii 49-48. 
J. Gros:s, p. 17, nr. 87. 

95. L. Cornelius Lentulus, C. Claudius Marcellus - 1 eJaempl.ar 

Grueber, Est, 23, .anul 49. 
Sydenham, 1031, anii 49-48. 
J. Gross, p. 17, nr. 85. 

96. L. Plautius Plancus - 1 exempLar 
Grueber, Roma, 4004, .anul 47. 
Sydenham, 959, anul 47. 
J. Gro•ss, p. 17, nr. 90. 

97. Man. Cordius Rufus - 1 exempLar 
Gr-u:eber, Roma, 4040, .anul 46. 
Sydenham. 977, anul 46. 
J. Gross, p. 17, nr. 86. 

98. T. Carisius - 1 exempl·ar 
Grueber, Roma, 4070, •anul 45. 
Sydenharrn, 985, anul 45. 
J. Gross, p. 17, nr. 89. 

99. P. Clodius - 2 exempl<a·re 
Grueber, Roma, 4290, .anul 38. 
Syd•enham, 1117, .anul 41. 
J. G:ross, p. 17, nr. 88, 77. 

100. Imitaţii "barbare" - 8 exempJ,are 
8 monelt'e die fwotură barbară 
J. Gross, p, 17, nr. 9.1, 718. 

GESCHICHTLICHE NEUBEWERTUNGEN: DER MUNZFUND VON 
PREJMER UND DAS WIRTSCHAFTLICHE VORDRINGEN DER 

ROMISCHEN REPUBLIC IN NORDOST -DAZIEN 

(Zusammenfassung) 

Der Veda;sser eraohtet eine erneUite Sichtrmg und Beanbeitung der 
aui derrn Gebiet Daziens enrtde;ckten Horte r.epUJbli!lffinisoher !lomi:Scher De
nare erforderlich, unter Zugrrmrlelegung der von dem Werik E. A. Syden
hams gebotenen neuen Erikenntni;ssen. In einigen FaJ.len bleibt da:s Werk 
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H. A. Grueber,s weiterhin zur Identifizierung und Datierung der Pră

gungen unumgăngUoh. 

Der im Jahre 1887 entdeckte Hort von Prejm·er, dessen UimSt&llde 

und Einzel:heiiten von Julius Gros:s emtmals ber.iJohitet wuDden, bietet wi'ch

tige Einskhlten. Die neuest·e Mii:nze des Hortes ist ein Denar mit dem 

Namen des r~omisohen Magistraten P. Clodius, welcher von Syrdeniham 41 

v. u. Zr. datiert wird. Aus der von Gross gebliebenen Beschreibung geht 

hervor, dass das gesamte Mi.inzbi1d aui der Vs wie au der Rs von einem 

Kranz umgeben war. Dieser Typus ist aus den Mi.inzprăgungen des Ma

gistraten P. ClodiUJs n1ohit bekannt, so dass wahrschein'lkh eine lokah 

Nachahmung ailiZunehmen i:st. Im Schatz befinden si<ili weitere acht lokale 

Nachahimungen romi:seher Denare. 

Weitere im Sudosten Sie:benbilrg,ens gefundenen Harte ro.mis.cher re

publikanischer Den:are werden aufgezăhlt und als Beweis f,ilr die rege 

Ftig. 1. Ha1:'.ta descoperirilor de monede :1. Prejmer ; 2. Breaza ; 3. Ouctu1ata, Ho.ghiz ; 
4. hugustim. ; 5. Sf. Gheorghe ; 6. meni ; 7. Măgheruş ; 8. Fotoş ; 9. Ghelinţa ; 10. Co
V'IaSOO. ; 11. Gernatul de Sus ; 12. Mărcuşa ; 13. Peteni ; 14. C.ernatul de J.os ; 15. Că-

tălina ; 16. Alungeni ; 17. Poiana Sărată. 
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Wi'il'\tschaftl'iche Tă·tigkeit in diesem Gebiet in der ersten Hălfte des 1. 
Jahrhunderts v. u. Zr. angeftihrt. 

Die zweite Hălfte der Arbeit enthălt eine chronologische Aufzăh
lung der Mlinzen. 

NOTE 

1. lns·c·ripţille greceşti şi latine descoperite pe t·eritoriul Româiniei S!int supuse, în 
ultimul tLmp, unei atenJi:e şi aanăn unţiJte reex,aminări, în vederea reec!Jttării lor. In 
unele ţării eJ.e au şi fost needll:talte. 

2. A.SiuPra acestei probleme a se v1edea B. Mitrea, Penetracione commerciale e circo
lazione monetaria nella Dacia prima delta conquista, în ED, X,l945;pp.l00-124. 
Maii nou şi cu o bună pante de compLetări la il:udita Wdlnlcl.er, Contribuţii numis
matice la istoria Daciei, îa SCŞ Cluj, V,I, 1-2, 1955, p. 126-154. Cf. aceeaşi autoa-
11e. Schatzfunde romischer Silbermiiazen in Dakien bis zum Beginn der Daker
kriege, în JNG, 17, 1967, p. 123-156, ou o hantă. B. M:itr~ea, Monedă repulJlicană 
romană şi unitatea lumii geto-dace, în vol. Unitate şi continuita,te în istoria po
porului român, sub 11edacţia Lui D. Berciu, Bucur.eşti, 1968, p. 53-64. Cf. acelaşi 
atitor, Unitatea geto-dacă reflectată în monetăria dacă, în AUB, Istorie, XVIiii, 
1968, p. 11-17. Pe p.Lan internaţional &e po>alte consulta •CU mult folos noul corpus 
al tezaure1or de monede roma:ne republicane î.ntocmit de Miohael H. Crawford 
Roman Republican coin hoards, Londra, 1969. Pentru comp1eltăr·i în ceea ce pri
veşte descopenirile din Dac~a a se v.edea B. Mitnea, SCIV, 20, 1969, 3, p. 505-510, 
iar pentru descoperirile cliin Bl\liLgar.ia, Gh. Poenaru Bordea, în SCN, V, 1971, p. 
436-439. 

3. B. Mitrea, Pe marginea tezaurului de la Ilieni, şi Aluta TI, 1970, p. 103-107. Cf. 
acelaşi autor, Spre o revalorificare ·a tezaurelor de monede romane republicane 
descoperite în Dacia: tezaurul de Ia Ilieni, jud. Covasna, in SCN, V, 1971, p. 81-
90. Denarii romani republicani au fost publicaţi tn mod ddferH : pe familii de mo
nelbaTi, au fost preciza.ţi cronologic d~pă sisteme Vlariate de cPonologie şi de aci 
gneuta!tea şi prudenţa cu oare trebuie să operăm ou un asemenea material. 

oi. O :Listă cu aceste tezaure 1a Miltre;a., WdnkJl,er ş~ Cmwford. 
5. UneLe cons!ideraţii în legătură ou acest aspect al pr.oblemei le-am expus în SCN, 

V, 197.1, p. 439. 
6. ksupm reLaţiilor dacilor cu Roma, şi a influenţei romane a se vedea V. Părv.an, 

Getica, Bucureşti, 1927, p. 78 Şi urm. AceLaşi Dacia, Civilizaţiile străvechi din 
regiunile carpato-danubiene, Bucureşti, 1957, p. 146-147. Cf. Daicovioi:u, La Tran
silvanie dans Pantiquite, Bucureşti, 1945, p. 49. Mai nou, Eugen Chirilă, Relaţiile 
dintre daci şi romani pînă la expediţia lui Marcus Vinicius, în Acta MN I, 1964, 
p. 125-136, cu ~to:artă biblio.gm:fia. 

7. M. H . Crawford, Roman Republican coin hoards, Londm, 1969. 
8. Nico1a:e Lupu, Die MUnze in der dakischen Burg von Tilişoa, in Forschungen zur 

Volks- und Landeslmnde, 7, 1964, p. 5-38. Cf. acel,a.c;i, tn JNG, 18, 1968, p. 101-
121. Porntnd de pe aiLte baze am ajuns la aceăaşi com:il.uzie, Moneda romană re
publicană ~i unitatea lumii geto-dace, în Vlol. Uaitate şi continuitate ·în is.toria 
poporului român, de sub r~edacţia lu:i D. Berd1u, Buour.eşti, 1968, p. 53-64. Cf. B. 
MUT.ea, Unitatea geto-dacă în monetăria dacă, în AUB, Isto·rie, XVHI, '1969, p. 
14 şi urm. 
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9. Julius Gross, Ein Fund romischer Consulardenare bei Tartlau im Burzenland, in 
Korres.pondenzblatt des Vereins fiir Siebenbiirghische Landeskunde. XIV, 1891 p. 
9-19. 

10. Julius Gross, loc. cit., p. 9. 
11. Idem, ibid., p. 9. "Der Flliild besteht aus nahe am 200 . .. Silberdenaren ... " 
12. Ibidem, p. 16, nr. 74 c, în catalogu1 monedelor sub numerele 84 şi 90 (in Besitz 

von M. Herz in Tartlau. 
13. Ibidem, p. 10, "sehr gut erhalten ... " ; " ... mehrere von ganz besonderer Schon

heit". 
14. Ibidem, p. 10. "8 Mtin.zen z·ei·gen barbaris,che Prăgung". 
15. Ibidem, p. 9, " ... die V.ergrabun~ des Schatz.es ba.Ld nach J·ahTe 43 V. Chr. 

erfolgt s1el1n". 
16. Ibidem, p. 9. 
17. J. Gross, loc. cit., p. 9. 
18. Loc. cit., p. 10. F. Un !11umăr de 90 exempLare se mai păstrează J.a Muzeul Ţării 

Bînsei d'in Bnaşov. Cf. Mar.ia.l11a Ma~rcu, în Revista Muzeelor, 9, 1972, 1, p. 38. 
19. J. Gr.os,s, op. ci.t., p. 10-17. 
20. B. Mlltrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia pri~ 

delia conquista, in ED, X, 1945, p. 107, nr. 53. C. Iudita W:inkler, Schat-zfu~de rB
mischer Silbermiinzen in Dakien bis zum Beginn der Dakerkriege, în JNG, 17, 
1967, :p. 151, nT. 117. 

21. Micha·el H. Crawford, Roman Rep_ublican coin hoards, Londra, 1969, p. 120, nr. 412. 
22. B. Mitr.ea, în ED, X, 1945, p. 107 , nr. 53. 
23. Iudita Winkler, Contribuţii numismatice Ia istoria Daciei, in SCS Cluj, VI, 1955, 

p. 144, rur. 135. 
24. liuditJa W.inkler, Schatzfunde romischer Silbermiinzen in Dakien ... , în JNG, 17, 

1967, p. 151, nr. 117. 
25. Ve:zli mai .sus nota 23. 
26. Vezi mai sus nota 24. 
27. M. H. Crawford, Roma Repultlican coin hoards, Londra, 1969, p. 120, nr. 412. 
28. V1ezi mai sus nobele 2, 23' şi 24. 
29. M. H. Cnawford, op. cit., p. 120, nr. 412, dă numărul exact. 
30. H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum, 3 vol. Lon

dna, 1910. 
31. E. A. SydenhaJm, The Coinage of t.he Roman Republic, Londtr.a, 1952. 
32. A se vedea B. Mi,lj;Tea, Legături comerciale ale ~eto-dacilor djn 1\luntenila cu Re

publica Romană, reflectate în descoperiri monet,are, tn SCN, m, 1958, p. 123---138, 
ma!i al1es tabe1ul nr. 1 de 1a p. 178. 

33. Maâ. nou în această priiV'inţă, B. Mitrea, Un nou tezaur de deDari romani dia 
timpul republicii descoperit în Oltenia, în SCIV, 21, 3, 1970, p. 429---450 ; mai ales 
p. 433 şi lllrm. 

34. B. Miltrea, Legă•turi comerciale ale geto-dacilor din Munteuia •.. , ~n SCN, II, 1958, 
p. 179 şi UTm. Cf. mai nou .I<Udita Wdnkler, .Şchatzfunde romischer Silber~iin
zen in Dakien •.. , în JNG, 17, 1967, p. 192 şi U11Ill. 

35. B. Mitr.ea., Un nou tezaur de denari romani din timpul republicii descoperh în 
Oltenia, in SCIV, 21, 3, 1970, .p. 438. 

36. M. H. Crawford, Roman Republican coin hoards, Londra, 1~69, passim. 
37. B. Mitrea. Moneda republicană romană şi unitatea lumii geto-dace, in voi. Uni

tatea si continuitate în istoria poporului român, d:e sub r.edJacţia JiU~ D. Berciu, 
Bucur~şti, 1968, p. 53---64. Cf. aceiaşi în AUB Istorie, XVE!;I, 1969, p. 16. 

38. Asupra acestei ca.tegorii de monede a se vedea şi .studiul lui Iudita Winkler, în 
JNG, 17, 1967, p. 129 şi urm. 

39. Th. Momms·en, Geschichte des romischen Miinzwesens, Berliin, 1860. 

40. A se vedea mad j-os începînd .ou nota 69. 
41. J. Gross, loc. cit., p. 17, nr. 91. 

42. H. A. Gr.ueber, Coins of the Roman Republic în the British MuseuJill, Lo.ndr.a, vol. 
I, 1910, p. 586, nr. 4290 şi pl. 58, 5. 

43. H. A. Grueber, op. cit., vol. .r,I,J, lindltce, p. 139-149 s. v. Wreath. 
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44. In acest sens po.t fi citate cîteva exempla;·e : D. Pcs.tum~us Albinus, Bruti f. 
Grueber. Roma, 3966, anul 49; dar Şi M. Lunius Brutus Şi C. sau P. Ser·v.eiJious 
Casca Longinus, G i·ueber, Est. 62, anul 43- 42 (aur). Pentru alte exemplare, a s~ 
vedea trimi'terea de la nota 43. 

45. Pentpu aceasta .a se vedea mai întîi B. Mitrea şi Szekely Zo:ta.n, Tezaurul monetar 
de la Fotoş şi pătrunderea comercială romană în estul Daciei în sec. 1 î.e.n., în 
Materiale şi cercetări arheologice, II, 1965, p. 643-683, eu bibliografia citată. Mai 
n01u J. Winkler, în JNG, 17, 1967, p. 123-156, unde sînt menţionate în ordine 
<JJlfaJbetică toa.te •tezaurele cunos·cute pînă la aceea dată. 

46. Gh. Po.enaru Bordea.. Un tezaur de denari romani republicani şi de la începutul 
Principatului descoperit la Breaza, corn. Lisa (jud. Braşov), în SCN, V, 1971, p. 
265-282. Cf. şi Nicolae Lupu, Denari romani republicani descoperiţi la Breaza, jud. 
Braşov, în Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări, vol. 14, 1969, p. 261-262. 

47. B. Mi.tre.a, în SCIV, 21,1970, 2, p. 338, nr. 31 şi SCIV, 22, 1971, 1, p. 123, nr. 30. 
48. M. Macrea şi I. Berciu, în Apulum, I, 1939-1942, p. 100- 159. 
49. B. Mitrea, în SCIV, 15, 4, 1964, p. 574, nr. 34 şi Dada, N. S. VIII, 196,1, p. 373, 

nr. 34. Un alt tezaur d escoperit în localitate este menţLonat ma•i j.os, în nota 61. 
50. B. Mitrea, Spre o revalorificare a tezaurelor de monede romane republicane desco

perite în Dacia : tezaurul de la Ilieni, jud. Covasna, î:n Studii şi cercetări de 
numismatică, V, 1971, p. 81-90. 

51. I. Marţian, Repertoriul arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 54, nr. 409 "o 
importantă cantitate de denari romani republican". 

52. B. Miltrea şi Szekely z ,oltan, Tezaurul monetar de la Fotuş ... , in Materiale ... , II, 
1956, p. 643-683. 

53. D. Popes·cu, Nouveaux tresors geto-daces en argent, în Dacia, XI-XII, 1943-
1947, p. 69, s.emnral.ează mo:nede republicH.ne găsite în locaHtate, dar rămas.e rue
iden1!ifioate. 

54. Este s·emnala.t un tezaur fragmentar, de către Szekely Zoltăn Şi B. Mitrea în SCIV, 
21, 1970, 2, p. 338, nr. 30. 
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p. 148, nr. 87 cu trimitcrile respective. 

57. SzekPly Zoltăn, Noi tezaure dacice descoperite în Sud-estul Transilvaniei, in SCIV, 
16, 1965, 1, p. 51-66. Inventarul tezaur.ului de la Peteni e pubHcat la p. 62--63. 
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SFÎRŞITUL LUMU ANTICE ŞI "BARBARII" 

ION NESTOR 

PreZ'entul raport * îşi propune să reamirntearscă pe 1scurt daJteile princi
pale ale problemei privirnJd rolrul juc.at de .popoar·eile zise "bar!b~e" în 
cursul procesului, pe dt de lung pe 1artît rde ~oomplicat, al dirspar:riţiei im
periului r01man, pe deoparite, iar pe de .altă parte, a:l naiŞter:rii lurrnii me
die'Vlail:e .care i-a urm131t. 

Că erste vorba de o problemă, adioă de o ~ahestiiUlil!e care nu a fost 
încă rezoLvată înitr-un fel car'e să coreiSpundă oer1nţelor:r Ş'tiinţiei istorice, 
sau Clare să obţină cel puţin .adeziunea pmcip:al'ill:or r€!pl1eZJentanţi ai 
ştiinţei am.intitte - acestJa este prilmul rflalpt raar.e lt1'ielbuie sltJabiililt aa o rea
litate demrnă de a fi a:nalimtă. Intui.ţia (ni rse rva rarcorida, rsperăm, că nu 
putea fi vorba de :altrceV!a) hurrn1anri.1ştilor italieni din S·ec. XV-XVI şi ai 
reprezentanţilor francezi ai ISeooluiJ.ui luminii, dUJpă .care ,1barlbarii" t~e
buiau a fi consirdenaţi ca răspnnzăltori de rutoo. !Şi disitrugerea dviUzaţiei 
antice, n-:a rămas fără a fi ccmteiSitată ; - şi ea a !liost, mai întîi de spe
cialişti în imoare1e Htemr.e, chiar într-o perioad~ care a premers avin
tull.ui modern ~al :studiilor llsltori1ce : Du Calrlge '(11678), Edw. Gilbbon (·1776 
şi urm.) 1. 

Dar a1lalcul ceil mai puternk ~i opoctun împotrilva dodtrinei menţio
nalte a v·enitt - într-un ·Chip fora!'lte ~explina!bil - dinitr~o direcţie care nu 
putea ISă nu-l declal11Şeze. ,E)sii;e l\1loriba de arheologie (ip!'lapriu Q:ÎSă, şi nu de 
·istoria artei monumentale), ~aare la stfîrşilbul s·eco[ulrui trecutt şi 1a ânoepu
tuJ. secolucr:u!i no'Stru a reallizalt rpTirmele JSa1e ,oeflcetări a!Slllpna Umas-urillior 
pe Rin şi Dunăre. 
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Dacă un istori:c de af!tă a fost acela care a dat în aceas1ă împreju
rare primul semnal {Alois Riegl în 1889 şi 1901), este pentru ~că el se 
ocupa de industria de a11tă. Nu este totuşi mai puţin adevărat că ofen
siVIa declarată in favoarea doctrinei continuităţii civilizaţiei antke şi îm
potriva •teo·riei "catastrofei" pe care ar fi •produs-'O "invaziile barbare" 
se leagă .de opera lui Alfred Dopsch (1918/19, 1923/24), aJ1e cărui prind
paie argumente se sprijineau de asemenea pe datele arheologice. Şi tot 
folosind într-un chip şi rrmi amănunţit ace:ste date, Hermann Aubin (1920, 
1922) a putut supune concepţia lui Dopsoh 2 unei critici amănunţHe. 
Cklul controvemei a fo:st de a1tunci reLuat, cîşttgînd în adîncime pe 
măsură ce cer•cetarea arheologkă ea însăşi şi-a lărgit şi :aprofunda:t re
zultatele -şi aceasta m1ai ales după ce Andre Pigani.ol a făcut să răsune 

(în 1947) fraza sa ajunsă celebră : "Ci·vi1izaţia romană n-a murit de 
moartă naturală. Ea a fo•st as.aJSinată" 3. 

Di·s:puta pentru iSau contra "barbarilor" eSite înca m cm1s de desfă

şurare, întemeindu-se mereu din ce în ce ma:i manifest şi mai decLarat 
pe datele :arheologice - ele 'Înşele devenirte din ce în ce mai minuţioase 
şi cuprinzlÎnd atî1t lumea romană dt şi pe cea "barbară" - dar determi
nînd de asemenea tot ma:i mult o reconsiderare a izvoarelor scrise în lu
mina faptelor arheologice. 

Împrejurarea că, pe de o parte interesul pentru problemă, profun
zimea analizei şi precizia observaţiilor pe de alta, iSe manifestă ·cu o deo
~ebită vigo.are printre savanţii germani, aUistrieci şi englezi, găseşte o 
explicaţie în nivelul atins în aceste ţări de cer,cetarea arheologică, atît a 
lumii romane, cît şi a celei .,barbare". Sperăm ~că în ch~p mai general, 
întorsărtura luată de studiile de care ne ocupăm aici, justifică şi faptul 
că un arheolog este acela c:are înc·earcă a o reaminti atenţiei dumnea
voastră. 

* 
Bste neapărat necesar a ·sublinia, în pragul oricărei încercări de a 

formula puncte1e de vedere pe care noua cercetare le-a pus în evidenţă 
cu privire 'la raporturile istorioe r eale dintre lumea romană şi "barbari" 
-- ca şi reLativ la 1soartă dvilizaţiei anitice după dispariţia imperiului, -
că este vorba de o cercetare care se află în plină desfăşurare ; 'Il!U se 
poa:te chiar spUJne, prilvind lucrurile dintr-o ;per.spedtivă crnai -în1artă, di ea 
se găseşte î1ncă la începutrurHe sale. Nu putem deci decît semnala prob
lemel·e şi unele rezul!tate parţiai1e, acestea din urmă avînd ele inşile, în 
cea mai mare parte, un ca!'lacter regional. 
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Deja în oeea ce priveşte p~~bLema i!'.:tporturilor Roma - "barbari" în 
timpul imperiului în curs de ·constituire sau în perioada !Sa de înflorire, 
concepţia unei .confruntări rigide - moş1tenite de la greci - a tre:buit să 
se schimbe, loomai datorită marei expansiuni politice, militare si comer
ciale a imperiului dincolo de fronttie1 ele :sale, şi pe 'care de1scoperirile şi 

studiile arheologice au sublinia't-o puternic, - înrtr-o viziune .caracteri
zată de formule din ce în ce mai nuanţate şi mai precise. Formulele: 
"Frontierele invizibile ale imperiului roman" (E. Kornemann), sau "Roma 

de dincoLo de fronrtierele imperiale" (M. Wheeler, 1954) :se precizează în 
formularea :J:ui Karl Chrirst 4 ca "front ier·ele invizibi1e ale influenţei ro
mane" (s111blinierea noastră), - cu nuanţe teoretice, din Clare ia'tă cîteva 
spicuiri (traduceri din textul german) : "Şi mai eSite vorba încă de e ·Con-

frunta forţa de atracţie magkă pe care frontierele fluviale au dobîndit--o 
în cercetarea modernă, ca ·o consecinţă a unei interpr·etări exagerate a 
maximei augusteene "coercendi intra terminos imperi'i" (Tacit, Ann.) 
-- cu realitatea descoperirilor arneologice. După indioaţiille acestora din 
mmă, nu poate fi vorba de faptul că - aşa cum A. Alfăldi a s'babilit -
sistemul fortificaţiilor ridicate de Domiţian de-a lungul fluviilor de fron
tieră a izolait aproape complet lumea romană faţă de "barbari" (Idem, 
ibid.). Sau : " ... in faţa frontierelo'r imperiului roman din Europa se afb 
o zonă i:argă de influenţă romană, de o intensitate variind de ·1a caz la 
caz" (Id., ibid.). Şi încă, în sf.îrşit : "reprezentarea uniLaterală şi negativă 

a unui contrast constant şi de nedepăşit, în sensul vechei formule Ro
mani-Barbari, este de fapt de nestUsţinut ; ( ... ) pentru perioada veche a 

imperiului, o separare absolută, polară între romani şi ba:r:bari , cores
punzînd binomului contr.aditCtoriu helleni~ba:r:bari, nu a fost istori'ceşte 

efeotivă". (Id., ibid.). Aceeaşi concepţie esrte eXipusă în .alte studii într-un 
mod destul de amănunţit, ca de exemplu la Gerhard Wirith 5, pentru im
periul tîrziu, care vorbind de popoarele federate, din afara frontierelor 
romane, ntU :se srfieşte să J.e caracterizeze ca : "independente, cum păreau 

şi supuse cum erau" şi care stabileşte : "Astfell, n-a existat niciodată 

efectiv rvreun gen de fronrtieră imperi,ală •În sensul modern, în faţa acestor 
populaţii grămădi:te dincolo (de frontieră), iar conceptul de limes n-a 
avut niciodată ,sensul unei zone ,politice marginale". 

Ca arv[nd o excepţională greut:a'te trebuiesc apreciate ~conduziile J'n
ţelept dntărite şi atent nuanţate ale unui 1sbuidiu de oa:mdter "'tehnic" -
dacă ni se permite !termenul - tratînd ·despre limes-ul german, dar care 
pune în relief fapte ~evident val1abile in 1chip general, s·tUJdiu datorit lui 
H. Sc:ho:niber.ger 6 • . El se ooruside:ră îndr·eptăţirt de a stabili drept concluzie : 
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"Astfel limes-ul, în această arie şi [n alte regiuni de .asemeni, nu tre
buie prirv:it ·oa un obstacol fortifitOalt, rirlioa!t Sm!potriva unui duşman in
staLat imedilart Îln faţa [ui, ci mai degrabă oa o linie de demaJroaii'Ie refLec
tînd situaţia strategkă. Limes-ul era .probalbil apărat [ntr-o manieră re-
lativ puterntcă prin forturi şi turnuri de suprave~here, în vederea desco
peririi orilcărui inattni'c poten ţi.al" . 

Consider[nid aceste >dîteiVa ex·emple - alese tla voi1a unor leeturi deloc 
sistematice şi .care nu pr·etinid în nid un fel a face :dreptarte tulturor efor
turi~or deplilse în ac-est d01meniu - dv€1I)t .oaracterirstke pentru tendinţele 
şi pentru poziţia 'Ceflcetării actuale in ceea ce prilveŞite I'laportul dintr·e 
imperiu şi ,;barbari" în rtfunpu1 exi!Stenţei efeotirve a 'oeiui dintîi, ni se 
pare a 1sU'blinia doar evidenţa, constatind că o astfel de concepţie tr.ebuie 
ne'aparnt să influenţeze asupra orientărui cercetării şi asup11a felului 
de a privi rolul "barbanilor" cu pr:illejul studiiilor referitorare la 
dispariţia imperiului şi lla chestiunea de a şti dacă civilizaţi:a anltkă a :Dost 
sau nu distrUJsă, sau dacă to'tal s1au numai în parte. 

Nu .credem a ne înşela prea muH, dacă s'În'tem de rpărer.e 'că 'în această 
privinţă se poate lăsa la o parrte prolblema aflzătoare a momrentului cînd se 
poate plasa sfîrşitul - să spunem definitirv ! - al lUJmii ootice şi ~înce-

putul a oeea ce s-a obişnuit să se numească :BNuJ. M~ediu. A1ceasrta e;ste 
o schestiune suhsidiară în rra!port cu aceea ~care ne p~eocupă pentru mo
ment . 

Or, în ceea .ce priveşte problema rolu'lui - exdusirv şi roon:damna:bil, 
.sau parţiall. şi eventual progresist - pe oare "barbarii" 1--ar fi jrucat cu 
prilejul d~spariţiei imperiului voman, conside~at ca o strUJdtură de stat, 
socială şi economi·că, arpare destul de cLar :că ultimele ceflcetări şi dis
cuţiile oar~e continuă, au Teuşiit cei puţin :să lărmu~ească 10Î'teva puncte, 
nu prea bine sesizate înaiiilte. Oricît ar fi de greu, din mulrte puncte de 
vedere, de a sepaT!a fâlp'bele majoil'e din mulţimea .asperdtellor ,ilstorioe în 
cauză, nu este poate prea inoportun de a pune .în primul Ifu:d faprtrul că 
nu mai :poate fi vorlba de o tratare globală a proWemei. Dacă nu ar f:j 
deoît împrejurarea împărţirii imperiului ~ncepî.nd de La moartea iui Teo
dosiu I şi aceea că cele două părţi au avrut, 'Şi din punctul de v~edere al 
sfirşitului lor, o ,soartă diferită, şi înrcă acest oonrsirderent 11şi gălseşte jus
tificar·ea. AvânJtul ~continuu a1 studiilor astlipr.a imperiului bi,zanltin şi criS
ta.Uzarea 1aproape v·ertirginoasă a unei arheo1ogii !bizantine n--au lipsilt de 
a se impune co!l!ştiinţei i:storidlor de după rărzJboi. S--;au putut astfel în
regi,stTa studiille adinJci ale lui A. H. M. Jones, mai ales Îlll legătură cu 
soarta difedtă a ~celor două p;irţi ale imperiului 7• Dar s-a rmers chiar mai 
departe; ohia1r în cadrul fiecărei jumăltăţi a imlperiului, considerate se-

122 



par.at, o cercetare orientată pe regiuni se impune din oe în ce mai mul:t. 
Numai la capătul unei .astfel de cencetări, rolul şi efectul local .ca şi ge
neral .al invaziilor vor putea fi determ~narte în mod sati1s:făcăJtor. 

Intre timp, este de oel mai mare interes de a înregi:stra pentru mo
ment progresele reallizate în studierea cauzelor şi Îirrlprejurări1or căderii 

imperiului de apus. Dacă discernem bine mensul discuţiilor, se pare că 
făcînd ,abstracţie de cauzele interne de decădere, care nu se pot nega, 

<:tvînd în vedere ·că probabil nu există fenomene istori·ce care .să aibă cauze 
t:rjlaterale, în afară de cel puţin peninu trecut, catastrofele natuara1e -

este astăzi relativ general ,admis că tri1burile şi regatele gerrrnanice au 
avut un rol bine determinat în procesul de diSipari•ţie .a imperiului roman 
de .apus. Dar această concluzie nu mai are astăzi nimic de a f:ace cu tdeea 
unui "asasinat". Chiar dacă nu putem accepta în întregime concepţia lui 

Henri Pirrene, oare pune în relief :pe de o parte elementtele de continui
tate .antică din statele germanice fonm.ate ;pe teri1torii ale imperiului şi, pe 
de .altă partte, rolul Islamului arab în prălbuşire.a lurrnii antic-e, rămîne că 

ideea unei continuităţi antice în noile formaţiuni ale E:vu1ui Mediu de 
început ,a fost bine întemeiată, în ultima vreme, prin studii complexe, 
clar pornind mereu de la datele arheologice. ffisrte tsu:fkient, în limitele 

acestui raport de orientar·e, de a trimite pentru problemele de ordin ge
neral ca şi peniru istoricul cercetării la studiiile temeinice ale lui Karl 

Friederich StroheckerB. Cît priveşte studierea detaliată, pornită de la fap
tele arheologd.oe, a dispariţiei structurilor romane şi a continuităţii aivili-

zaţi·ei anti1oe în regiUJnile imperiului înconpomte in imperiu!l franc şi ger
manizate, ea a fost dUJSă cel mai departe, pe de o parte în regiunea Rhi-

nului şi pe de arta 1a Dunărea mi'}lode. Dacă ltrirrnitem aid numai 1a 
cîţiva autori, este pentru că socotim pe de o parte, că acestea reprezintă 

mai bine, atJîlt din punct .de vedere al metodei, dt şi din acela al rezul
tatelor concrete, ultimul stadiru al cer,cetării şi .că pe de altă parte ei dis
cută, ,şi massa princ:iJpală a li,ter,aturii recente Teferitoare IJJa subiect 9• 

Trebuie asttJ:f.el să evocălm în mod special s'tUJdiile arlheologioe foarte 
minuţioaJSe referitoare la Tegiun:ile bazinului renan şi pe care 1e-a sinte
tizat ·în ul1timă instanţă Kurt Bohner 10• Regreilîn!d că nu pu1tem expune 

în mod mai amănunţit metodele arheo:logiee f.oarlte si,s;tematice :Dolosi'te 
în cunml acestor studii (adunare a tutul'or descoperirHor maii Jmpor.ante 
';li cartogoocfierea lor eXJaotă şi diferenţi.ată la maximUJm), nu ni se pare 
lipsi't de inter.es de a reaiillinti pe scurt conduziile pri·ncipale ale lui K. 
Bohner. 
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Reiese din e1e că a avut loc în primul rînd o modifiroare .a 2tr-~1cturii 

orga~1izaţiei sociale ; trecerea dominaţiei politice din mî inile puterii de 
stat centraliz:ate în mîinile unei unităţi etnice orientată spre marea ţără
njme şi a cărei regalitate se întemeia pe legăturile ancestrale de clep~ll

denţă reală şi pc proprietatea funciară împrăştiată. "Prin aceasta toa:te 
instituţiile care se dezvoltraseră plecînd de la necesităţile imperiului au 
fost smuLse din contextul lor originar, na•tural". Pentru multe dintre ele, 
ca de exemplu, pentru armata permanentă, fortificaţi le de frontier[l.. şi 

chiar pentn:. anume forme specializate de agricvltură. acPasta a î•--.se:11n at 
sfîrşitul. Altele, ca rămăşiţele Yechei administraţii , persistînd în o:·:-1se 
şi în fol,tăreţe (şi din care o mare parte vor deveni centre ale noilor cle
partame:.lte), numeroa\Se meserii (olăritul, sticlăria, orfevreria), viticnlturq 
şi mai ales comerţul "internaţional", "LS-au putut integra pl'in ele însele, 
chiar după disrt·rugerea cadrului lor originar, în noile struct1..ri de viaţă, 

în aşa fel încît fortele pc care ele le cuprindeau s-au putut infiltra 1n 
mod aotiv în noua ordine". În sfîrşit şi mai ales, Biserica -- a cărei 

atracţie şi necesitate pentru cuceritori se întemeiau pe tr.a.diţi'le patrim·
hale şi de lealit.ate ,,feudală" - s-a menţ.inut, trebuind a se adapta în 
întregime, din punct de vedere economic, noilor împrejurări. Cu totul 
a~t tablou oferă teritoriile atinse ele cucerirea oara.bă, ceea ce dovedeşte 
că nu este vorba în această materie de lucru:-i ce se> întîmplă în mod 
necesar. Aceasta pe~1tru dt : "Toate aceste forme de via',~ă romană tîrzie. 
care este adevărat, s-au modificat, dar care nu au coEtinu.at mai puţin 
să subziste, au avut ca purtător populaţia provincială :roman<\ care nu 
IS-a contopit decît cu vremea cu pe:"·manii"'. 

Numai în parte studii de felul celor deabea menţionate, pot fi Sl 'TI 

Pabte pentru teritoriile, astăzi austriece, ale Raetiei şi Noricului. 
S-a s1tudiat acolo mai .all''S soarta oraşdCJr şi. a 1ocurilor r omane întă

rHe în etapa de trecere spre Evul Mediu, fă.r~ ca, după impresia noastră, 
cercet-area .arheolo.gică să fi putut furniza l_;ină în prezent i'l for:.Tl!aţii care 
să .poat8. egala sau completa în mod hotărîtor. Tablourile vii pe care ni 
lo--a transmis Vita Sancti Severini a lui Eugippius. Herma Thallcr-Stlg
lrtz esrte aceea care, întemeindu-se pe săpăturile şi studiile regretatul~1i 
Rudolf Egger şi ale şcolii sale, a sintetizat rezultatele din punctul de ve
dere care ne interesează 11. Concluziile sale se acoperă în general cu 
cele reţinute deja în cursul expunerii noastre. Nu este continuitate di
rectă a oraşelor medievare cu or·aşele S'au fortifiicaţiile romane, deşi une
ori s-au înglobat construcţii romane care se pre·tau la aceasta. "Pentru 
că evident motivele utilitare erau deteruninante în amplasarea aşezărilor 
medievale, nru se poate vorbi de o tradiţie locală în sensul strict al cu-
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v1ntului. ceea ce devine încă şi mai clar prin faptul că numele staţiunii 

militare r omane nu subsistă in nici un caz. Nu există aşa dar în .acesrte 
1c curi indicii nici externe (construcţii), nici interne (ţinînd de nume, de 
Ctlltură) •pentru o continuitate de locuire"' (traducerea est.e mereu a noas
tră, după textul german). Dar există continuitate de nume la oraşele din 
Noricum Ripense la vest de Enn.,s, dincolo de limita teritoriului ocupa,t de 
rugii germani, ceea ce se explică printr-o ev,acuar e spontană, efectuată 

de Severin ·Şi ~Jrin împrejurarea că un. am.Jme număr de romani .au rămas 
pt> loc. 

R. Egger îmuşi L'Xplica fenomenul prin instalarea destul de timpurie 
a suveranităţii france în a:cesite regiuni. 

De oel m ai mare interes pare să fie o a1ltă oo1n.cluzie a HeTIITlei Thal
ler-Stigli'tz, care face caz de persistenţa , după încetarea ocupaţiei roma
ne, a numelor de ogoare, de rîuri, de locuri locuite şi poate şi de un fel 
dP "denumiri de districte" -care s-ar lega nu de numiri romane, ci de ace
lea pe care le crease populaţia autohtonă pre-romană. "Tradiţia denu
mirilor pre-ro:mane atrage( . .. ) atenţia asupra faptului ·Că elementul indi
gen a supravieţuit, că pe de o parte el n-a pierit în procesul de roma
nizare, iar pe de alta că el a reapărut după dispariţia acestei înalte civi
lizaţii, devenind prin aceasta purtătorul unei continuităţi". Şi autoarea 
noastră încheie cu un fel de clăkinare din cap foarte seanniHcativă "în 
legătură cu ideile curente prÎ'vind intensitatea romanizării în anumite 
r egiuni". Semnificativă este deasemeni o altă observaţi,e a aceleiaşi 

savante, pe care ne mulţumim .a o cita fără nici un comentariu : "Că 
elementul roman se va fi înmulţit prin fuga din regiunile joase ale RJae
tie;i II şi din Norkum Ripense în munţi, aceasta e:ste o părere în care se 
crede mult, dar care n u este dovedită". 

Socotim că ceea ce aun notat P'înă acum ajunge pentru a da o idee 
-senerală şi despre noile tendinţe ale cercetării şi despre rezultatele deja 
cîştigate, sugerînd în .acela-şi timp o oarecare valoare mai largă .a met·o
delor şi a concluziilor. În plus, nu s~ar pUitea spune că studierea proble
melor care ne interesează .a fost împins, în provinciile romane situate 
la est de N ori·cum, ·tot aşa de departe ca în exemplele pe care ne-am 
socotit datori .a le trata în mod mai insistent, d e-;;i evident totw:,;i foarte 
insuficient. Semnalăm totuşi pentru Pannonia, un început de aliniere 
ce-şi .găseşte expresia în cîteva studii ~ecente12• 

Dar aici regiisim deja problema foarte discutată a .soartei difer ite a 
părţii răsăritene a imperiului roman, care va d ev·eni imperiul bizantin. 
Aceaska este o problemă care cere o tratare specială şi care ne pare a 
depăşi pentru moment oadrul prez·entului rapovt. 
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NOTE 

* Rarport pr€z•enrbat la cel .de-al XIU-lea Congr:es al Ştiinţelor istorice, Moscova, 1970. 

1. LHeraJtur.a SUibi·ectulu[ tr,aJt.at în a·cest. r·a.por:t fiind imensă, est-e explicabil că trimi
.terile no·a:stre, - tinute ÎITI l~mitel1e strictuJui indispensabil, - s.înt în cea rnai 
mare par•t·e La opere de sinteză, despre oave am lua!l: ·cunoştinţă, şi care ·conţin, 
după opinii.a n;oastră, i:n:fornnJatiile nec:es.ar·e. Datel€ ref€rito.are la ist.oricul cerce
if.ărH schit.at aici ma.1i sus S1În•t culese într-un chi!P f·oarte amănunţ~t d·e către Str.o
hecker (v . . nQta ,g ,maiÎ jo.!>). 

2. A. Aubin (uUima culegere de sturl~.i) . Vom Altertum zum Mittelalter, Mlinchem, 
1949. 

3. Andr·e Piganiol, L'Empire chretien {Hi,st. gEm. ed. par G. Glotz ; Hi">•toire ramaine, 
VlOl IV, 2, 1947) . 

.(. K. Chrffit, Romer und Barbaren in der hohen Kaiserzeit, în ,.Saeculum" 10, ( 1959), 
273~288. 

5. Zur Frage der ioederderten Staaten in der spăteren romischen Kaiserzeit, în ,,His
t·oria, Zeitsehr.i~flt flir alte Ges1chid.11te" {Wie.slblaJden), XIV ( 1967), 231-251. 

6. The roman irontier in Germany : an archaeological Survey, în "Journ.al of Ro;mam 
St·tidies", 1969 .(su'b t.i,par; datorăm domnului Scihonlberg·er de .a fi putu•t curw.a:şlf:e 
•aJoest studiu îna.i:nte de ap!ariti1a lui, ;pentr!U car:e tinem să-i muLţumim căldll'ros ). 
(~DJtre timp apăru1t.) 

'i. The Later Roman Empire, 3 v·ol. (IBl.aokweU, 1964), şi versiunea prescurt•ată: The 
decline of the ancient Wodd (Lon!don 1966); rvezi mai .ales Clatpilttolul XXVI: Why 
did the western empire iaU?, 362 urm. 

8. Germanentum und Spătantike, Zlirkh-Stu1Jtgoot (Bdittuna Ar,t•eants), 1955. Se poa't'e 
folosi cu fo'los de asemenea .ex:punterea didadttcă a lui He1nr'.i.oh Dannenbauer, 
Die Entstehung Europas. Von der Spătantike zum Mittelalter, voi. I : Der Nieder
gang der alten Welt im Westen, 1959 (d;e la Dio!Cleti,an pînă La moarte·a lui Justi-
'ni.an); vol. TI: Die Aniănge der abendlăndischen Welt, 1962; aminldouă volumel•e 
în edituDa K·oh1Jhammer, Stutt1gart. 

9. Se va găs·i, pen:tru Dest, o sectiune de-1a llllngul discuţi-ei pr·obleme·i. pomind de la 
Dopsah şi ~înă ~a Bohner, în culegerea d€ studlii realizată de :Aaul Bgon Hlibin

ger (ediitor), Kulturbuch oder Kultuirkontinuitii•t im Ubergang von der Antilm zum 
Mittelalter (Wege der Forschung OCI), Dal'lmSitadt, 1968. 

10. lneepînd cu silnt,eza arheologkă : K. Bolhner, Die frănkischen Altertiimer des Trie
rer Landes {R•omisch-Gei1ll1Jan.iJsohe Kommffision ; Germanffi·che Denlkmăler der VOI
kerwanderung,sz•eit), 2 vol., Berlin, editor Gebr. Mann (1958) şi cu s1tuldiul funda
ment,al ,frl aJceluiaşi .auto.r : Die Frage der KontinuHăt zwiscben Altertum und 
Mittelalter im Spiegel der frănkischen Fumle des Rheinlandes (Aus der SlcihaJI:z
kammer des Anltik·en Trier. Neue FoN>·chiUDg'en urud Ausgr.abung;en), ediţia doua, 
195'9, edi,tura p,a:ulinllls, Trier, 85-109 (studiul est.e J"letprodus şi în culeger.ea lui Hli

binger (no:tla precedentă) ; vezd şi de ace]Jaşi autor : Zur historischen Interpretatioa 
der sogenannten Laetengrăber ( 1965), tn "Jahrl'butoh des T·Omffitch germa·Diischen Zoo
tralmuseums", Mainz, v.ol. 10, 196'5 (.sk. !), 139---'16.7 şi, u~t.ima dart:ă, Eisenberg im 
lriihen Mittelalter, în "Jahrlbucih :z!llr Gesd11khte von St.adt- und LaDJd!lrr.eis Kai,sers
Lautem", 1967, 74-83. (V·ez:i în legătură cu lae.U, şi 1a Roosens, Laeti, ioaderati 
und andere spătromische Bevolkemng.sniederschlăge im belgischen Raum, în "Die 
Kunid•e" (M~ttt, d. niedensiilchs. l.JandesVler.eitns f. Urg•eslch.), Hannov-er, N. F., 18, 
1967, 89~109. Of. de asemenea pentru ora:şe, Harald von P·etr·ikowts, Das Portle
ben romischer Stădte am Rheia und Donau im irilhen Mittelalter, în .,Trier•er Zeit
s:chrifit", 19 (1950), 72.--81. 

11. Hertma Thatler, Der Stădte der Vi.ta S. Severiai im Donau.raum, în "Festschrift fiir
Rutdolf Bgg·er", Il, 1953, (KLagemJfurt), 315-32·1 ; Herma StigUtz, Romische Lager 
und iriihmittelalterliche Siedlungen am norischen Umes, în "Ost·errekihitsche Jah-
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reshef:te", XVI, 1961-63, Beifbl.arttt, Sp. 143 şi urm. Vezi ·de asemene:a, pen~rlll apli
oarea meltodei .privind "stuidliu[ nucleelor Ul1bane", Hemiha. Loodenlbauer-Orel, Ar
c:haologische Stadtkernforschung, in Wien, în ,.J,aihnbuch des Vereines ftir die 
Geschicbte der Stadt Wi·en", 21/22, 1965-196·6. 

12. Prmtr:e oare, cartea abea apărută (şi pe care nu am .aJVUJt încă răgaruJ. de a o 

.srtudi·a) a lui L. VimaJdy, Das letzte Jahrhundert Pannoniens, {376-4?16), .Budapesit-a, 
1969 (în ediţiile AJoaidem-iei un:ga.J1e) căr·ei•a i-•arrn aJd·ărug~a studiul sint,etic .al lui Kiss 
AtrtHa, Zur Frage des Fortlebens der romei1zeitlichen BevOikerung von Pannonien 
In der Volkerwanderongszeit, în "A Ja,nus p,annoillirus Muzeum EVlkonyv.e", 1965 
(Pocs, 1966), 81-123. 





SLAVII ŞI POPULATIA BAŞTINAŞA IN SUD-ESTUL 

TRANSILVANIEI 

SZEKELY WLTAN 

Partea sud--~estkă a Transill'Vlaniei si1tuată 1a poale'le OarpaţHotr arien
ta.lJi, este reg~iunea, unde s-au oprit toate popoaTele oare au pătruns din
spre est. Dintre aceste popoare ne vom oOUJpa cu sllavii, ale cănor resturi 
de cuitură materiaJă au f'ost deiSCoperite pd111 săpăturile arheologice exe
curtate de Muzeul din Sf. Gheorghe intre anii 1960-1970. 

In epooa postaureliană în această regiune a DaJCiei-romane este ates
tată culture Sînrbana de Mureş reprezenta,tă alături de populaţii germa
niC'e şi de către elementul daco-roman 1• Aoeasită popullaţie a1Utoch111onă 

este atestată în valea riului Tîrnava Mare la Bratei (jruid. Si!biu) pînă în 
secolul VI e.n. şi 1a Porumbenii. Mici (jud. Harghtta) şi în mai multe 
alte loaaliJtăţi 2• 

In Vlal'eia RJîuJ:uli Negru la Cernat şi lia Poian (jud. Cov:aJsna), este vorba 
de niv;elul de jos, s1alvii alături de elemente autohtbone s..J.aJU stabilit destul 
de timpuriu, la mi.jlocruiJ.. secolu'l.ui VI e.n. AşezărNe Lor sînt situlate în 
vitille rîurilor şi pîraielor. Fieoare bordei întT-un too!lţ a av,ut o vartTă

pieflară (fig. 3/6). Cel'lamica, obiectele de uz oasnic precum şi cele de po
doabă gă!site în bordei itndi,că în afară de cu[tură matedaiJ.ă a populJJaţiei 

locale şi un element s1av'. 
Cele1a:1rte aşezări descoperite în văile Tfu:tnavei 1a Bezid, SăJ.aşuri, 

Filiaş, Cris1tur, Simoneşti şi Ellilseni (jud. Harlghi:tla) datează din sec. VII
VJ,J,J, e.n. '· 

Inventarul bordeielor din aşezări conţine fragmente de vase, dirferite 
obiecte de uz msnic şi de podoabă. 

9- Alul.a 129 



·~-~~~~ ~. 

•f' 

~? 

Fig. 1 kep. Vase din sec. VI. de la Cernat 1-2 şi Polan. 3-6. VI. sz-i edenyek Csernitonbol 1-2, ~ Kewipolyânb61 ~. 



Ceramica se împarte în două categorii : 1. vase făoute cu mînă şi 2. 

vase confecţionate la. roată rapidă şi înooată. A~cest fel de falbricarre al 

vaselor persistă pînă la mijlocul secolului VIII e.n. 

Forma vaselor este totdeaunla oa1a cu sau fără decor. In afară de oala 
se mai găseşte şi tigaia cu margine scundă. V.:usel,e făcute ou mînă care 
au fost des,coperite lia Oernat şi în nivelul inlterior ail aşezării de la Poian 
sint · aproape fără rooTgine şi au formă ovoi\dlailă. (Fig. 1/2-6). Această 
formă este care<ctedstică pentru ceramica ai'Ihlaică skwă cunoscută din aşe
zările din sec. VI-VII em.. din Uniunea Sovi-etkă şi din Pollonia 5• Va
sele fălcute lla roata ra:p~dă aMtă o tradi1ie romană trnnsmi!Să de către 
populiaţie lociaJlă. (Ftg. 1/1). 

Noi considerăm această ce~amică ca aparţinînd populaţiei locale. 

Aşezăl'lile din sec. VII-VIII e.n. mari. sus men~ionate au o ceramică 
mai bogată şi mai variată. V\as<ele făcute cu mînă 'Sînt mai puţin nume
roase pînă cînd cele lucrate l:a roată lentă sau rapidă <apar într-<o p!'lopor
ţie net superioară. Alceste u]time smt decomte cu benzi de linii ondlrlate 
şi orizontale. Pe nmrginea vaselor făcute cu mină cîteodată sînlt inciz[i 
sau alrv.eole. 

La aşezările de la Poian (nirvelul de sus), le la Sf. GheoTighe (jud. 

Covasna) situate în V<alea Oltului lips€Sc vaselle fă1cute cu mînă (fig. 3/4) ; 

cemmic:a are un as:pect nou, iar celelalte vase stnt decorate cu benzi de 
linii ondul,ate şi orizonrtal<e. (Fig. 2/1). Un singur vas are omament lustruit 

tn plasă. Uneltele oaDaater.fstke s[n:t cuţitele de fier, străpnngători din 

os şi piet~e de măcinat ro,tatirve. Forma loT în ouriSul seooleilor nu s-a 
schimbat. 

Obiecte de podoabă în seco1ul al VI-lea sînJt reprezentate prin două 
f~bule de bromz; una este o fibulă digitJată (fig. 3/1-la), cealaltă este de 
tip bizantin. In aşezarea de la Filiaş a fos găsită încă o fibulă digitată, 
fragmentară, aparţinînd secolului VII e.n. (Fig. S'l2-2). O valvă de tipar 
de turnat bijutării descoperită lîngă vatra unui bo~dei la aşezarea de la 
Cristur arată ca obiectele de podoabă au fost confecţionate de către meş
teri indigeni. (Fig. 3/3-3a). 

Examinînd conte:x,tul al acestor aşezări putem constata că origina 

bo~deiului săpat în păm[nt cu vatm-pietrar într-un colţ trebuie căutată 

in lumea romană. In Transi[v,ania în secolul III--IV aceasta formă de 

locuire este atestată la Bezid în cultura Cemeabov-Sîntana de Mureş. 

Mai tîrziu în secolul al VI-lea se află la Bratei şi dincolo de Om-paţi fn-
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Fig. 2 kep. Vase din sec. VI-Vt'H, de la Poian, 1. Filiaş, 3. 
Simoneşti 2, 4. VI-VII. sz-i eMnyek Polyanb61, 1. Ftatfalvăr6l, 

3. Sifnenfalvăr6l, 2,4. 
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Fig. 3 kep. Fibule digit:ate de la Poian 1-la, de la Filiaş 2-2a, valva de tipar de la Cristur 3-3a ; fragment de vas de la 
Sf. Gheorghe 4, fr,a.gment de tigaia dadcă de la Poia.n 5, pietrar de la Sălaşuri 6. Ujjas fibula Polyâ<nb6l 1-la, Fiătfalvar6l 
~-2a, ontominta Szekelykereszturr61 3--3a, Dăk edenytoredek Sepsiszentgyorgyrol 4, agy>a;g,tepsţ t9re~eoke 5, K:otuzhely Sze-

kelysză1J.âsr61 6. 
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cepind din secolul al VIII-lea pina la secolele X-XI tn eul!tura Drildu '· 
Prin urmare a.cea:sta forma de locuire s-a pastrat la popula:tia in

digena. 
O parte din cerarnica arata o tradiVie de origine loeala daco-romana, 

iar oealalta este de caracter slav. Ti:gaÍia eu margilne mai inalta este cu
no1scuta dintr-un bordeilU dadc de la Oernat, (fig. 3/5) prin urmlare nu 
este ear.adteriJStica numai pentru slavi. La sl.Javi tigaia a:pare nmnai la in
ceputul seeolului al VII-lea e.n. 

Oa.lele ovoid:ale facute eu mina apartin fondului ouilturaJ. al slavnor 
din est ~i r·eprezinta Un orizont rCUilbmal sl<3.1V antic. 

Vase de tip Prega descoperite in a~ezarii1e din sec. VII-VIII din 
vralea Tirnave1or apartin s1avilor apuseni 7• De arsemenea put€1II1 abribui 
slavilor ~i vasele deoorate eu qenzi de linii ondulalte ~i orizontale cunos
cute din monmintele de la Some~eni (jud. Cluj). · 

Vasele luc!M.te .]Ja r'Orata rapida sau ineeat'a des1coperite in af.?ezárile din 
·E>e:e. VI-VIII pastreaza o traditie romana ~i apartin populatiei locaJe. Din 
nivelul de sus ai ~ezarii de la Poilain lipse~te ceramioa slava f?i are un 
aspect ounoseut de mult timp in Tnmsilvania de la Blandilana !;ii dincola 
de · Carpati in certamica cuO:turii Dridu. 

!n conduzie putern constatra cá slav11 litn. rasarit s~au stlalbirlit deja in 
secolul al VI-1lea l1a marginea Carpatilor ín coltul sud-es:t1c al Transilva
nirei. Mai tirziu in secolele VII-VIII vin slavii din a:pus ~i convie·tuiesc 
eu populatia locaUl, care a pastrat tradltüJ.e romano~bizantine. 

Nu se poate stabili o continuitate directa ~i totala intre populatia ~i 
cultura matreri.ala arhaica sla;va din semlele VI-VII e.n. caracterizata 
prin cerarnica nedecorata lucrata eu m1n5. Je tip Praga f?Í JiJtomir - ~?i 

cu:Itura din secolele VU-Vlll e.n , mai mult dez~oH·ata, formata pe loe. 
b regiunea unde s-au stab1Ut. 

A SZLÁ VOK ÉS AZ ŐSLAKOSSÁG DÉL-KELET ERDÉLYBEN 

Erdély dél-1keleti részében, a keleti Kár.pátrok lábainál levő vidéken, 
minden keletről ide beha1tolt nép leteped ett. E népek · kröZJÜ.l a sz1ávokkial 
íogunk foglalkozni ; ézek anyegi műveltségének emlékei1t a sepsis~ent
györrgyi Múzeum 1960-· Í970 között végzett ásatá1S1ai., hozták fei1s2:únre. 

A római Dáclia e részében, Aurelianus utáni ;korszakban a Marosszen.t 
armai műveltség ism'eretes; melyneik hordozója a germán népek nienett a 
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dák-rómal e1em is 1. Ennek az óslalrosságnalk az emJ.ékei, egész a VI. sz.-ig 
.t~tek a Kűküll.ö völgyében, &iráthelyen (Szeben megye), KiSga
lambfalrván (H:axgi1ta megye) és még sok más heJyen 2. 

A Feketeügy völgyében, Csernátonban éiS Kéro~poilyánban, ez utóbbi 
település al!só rétegében talált leletek bilzonysága szer:int, az. ósllalmsság 
mellé a szlávok elég korán, a VI. sz. másodd.k felében telepedtek le5• Te
lepülési hellye~k a jjolyók és paJtakok vö~gyélben ta[á!J.hatók. I...ak"Jálsaik félig 
földbemély~tett, négyszögü lrunyhók, egyik saro~ban kótü::zJhely (3f6. 
kép). A kunyihóikiban tlalált kerámia, a munkaes~zők és é~szevek, a helyi 
lakosság anyagi müveltsége mehlett, egy szláv elem jelenLétlét is jelzik. 

A Kü:kü!lilőlk vőlgyében a tőbbi, így Bözödön, SZJélrelys~álláson, Fiat
f&.ván, Széke'lyf.kev~túron, Siménfallván és Szentei'IZISébeten elókerüil:t te
lepülések a VI~I-VHI. sz .... iba tartoznaJk '· 

E teLepülések klunyhóilban is edénytöredelk:ek:, különbözó tárgyak él! 
ékszerek kevü1tek elő. 

A lrerá:mia k!ét csüportba oszthiatJó : 
l. kézzel és 2. J,as,sú- Vlalgy gyors kovongon késZIÜl11: edények. Az edény

készítésnek ez a módja egész a VIII. sz. máiSodik feléig sz;okáSban volt. 
Az edények forrmája mindig a díszített vagy díszítétüen, fficr:etlen bög

re. A bögréik meillett még megtalállható az alacsony peremü, agyag kerek 
tepsi. Csernátonb.aln, Vlélllamint Kézdipolyán allsó rétegében talált, kéz1Jel 
készített edények tojásalakúak és nincs perem ük (1/2-6. kép). Ez a forma 
jellemző az ősi szláv kerámiára, s ezek ismeretesek a Szavjetunió és Len
gye1ors1Jág VI-VII. sz.-i szláv te1epU1éseiröil. 5• 

A gyors korongon készült edények római hagyományra mutatnJak, ert 
a21 ed'énykéiSzítési módot a helyi L~osság·tól vették át. (1/11 kép.) 

EZJ a kerámia a helyi laloosság lmgyatékáook telcintbetó. 
Au. említett VII-VHI. s.z.-i települések kemm:iá'ja g1az;dagabib és vál

tozatosabb. A ik:ézze~ készitett edények száma kevés, visront a gyors és 
Lassú korongon készÜll't edény sol®al számosalbb. Ez utóbbitaikion bulll.ám és 
pámuzamos vonallakból ál'ló s~a]Ja~difsz.t tacr.álunk. A kézzel készített edé
nyek peremét néhla bevágáiS:ok és aJ.veolák dí1SZ1itiik. 

Az Olt völgyében l~evö kézidipolyáni telepillés felJső rétegében, vada
mint a oopsisz•entgyörgyi településen nem került elő kézzel késrult edény· 
(3/4. kép) ; a kerámia új típust mutat, s egyes edényeknél hiányzik a dí
szítés, másoklnál visrzont ookl<IDoolt vízszin~ és hullámMonaLaklból álilo 
smlagdíszlt tJalálunk. (2/1. kép.) Egyetlen egy edényt dmzít besimított 
hálóminta. 

Jellegzetes eszközök a vaSk:és, a osontár s a freDgatható kőmalom. 
Aliaikjuk nem változott az é~százaidok folyamán. 
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Az éksre:re'ket a VI. számdlbói két bron~ fibuil.a képvi:seli ; az egyik 
újjas fibula (.3fil-la kép), a másik bizánci Upusú . A fiatfalvi települ~n 
szintén előkerült egy töredékes ujjas fibula, mely a VII. századba tar
tozik (3/2-2a kép). Egy székelykeii'es~túri tel,epülJés·en tűzhely mellett 
talált ~szeröntő nüntJa bizonyítja, hogy az ék!s:ooreket helyi ötvösök ké
szfitették. 

E telepü!l:ések kuHúiihagyatékát vizsgálva megállapíthlatj,uk, hogy a 
földibemélyíte'ft kunyhó egyik sarkában rakltlalk kötÜ!2Jhelyet, melynek az 
eredete a római korig nyúlik viss•ZJa. :&dlélylben a III-IV. sz.-ban ezt a 
lakJáJSformát hiasznált!ák Bözödtön a Mlarorsszenrt:an,nai müveJtJség hordozói . 
Kés.öbb a VI. .se.-ban meg'taliáljuk Barátihelyen és a Kárpátokon kívül, 
kezdve a VII. sz-tól a XI. sz-~g a Drlidu műve1tség hordozóinál'. 
Ez azt mu1:atja, hogy ezt a 1a:ká:stípUISt a helyi lakosság őrizte meg. 

A kerámila egy része a helyi dák-ii'Ó!mlai ereldeti"e muitJa:t, a másik 
része szláv. A magasabb peremű agyaJgt·epsi, amely Osei'Illáltonoon egy 
dák kunythóban {3/5. kép) :került e:lő, ama enged következtetni, hogy n.em
OSiélik a ,sz;láiVlokra jeHemző. A szlá•vokniál csak a VII. 'Sz.-tól kezdve for
dul elő. 

A tojása:liakú, kézzel készített edények, a keleti sztlávok kt.lll:túrihlagya
tékát és egy ősi szláv müveiltségi sziiTbet jel·ezn,ek. 

A Praga típusú edények, mely,elk a Kü.küUő völ'gyélben a V'J,I-VIH. 
sz-i településeken kerűltek elő, a nyugati szlávokhoz tartoznak7• Ugyan
csak a nyugati szláVIOknak tuiJ.ajdonftihaltjuk a szarrnosflall!vi (Kiolozs megye) 
hialomsi~rok ví·ZJszintes és hul:lámrv.onalllal dísz:Hett ediényeit ils. 

A VI-VIH. sz-i telepüLéseik gyors és lassú korongon készült edényei 
rámai hagyományt fuiznek és a heiJ.yi 118lkosság kul'hlrha!gya1Jék1ához taz,toz
nalk. A klézJdipolyáni település fel:ső rétegléből hiányzik a szlálv kerámia 
és olyaJn j'eil.1egzetelSISéget mu1tat, ami már régóta ismere:tes Erdélyben, 
Maroskarnáról és a Kárpátokon ltiJvül a Dridu mÜIViel,tJség kerámiláj'ánál. 

Összetf10gtlial1Vlél az elmondlotmka:t megáUapfthaJtjuk, hogy a keleti SiZlá
vok máir a VI. ISz.-ban letelepedtek a Kárpátok be1sö peremén, Errlély 
drél-kel:eti résztében. Késöbb a VII-VIII. sz . ..-baln jönnek a nyu:gati s.nlávok 
és együttélnek a római-bizánci hagyományokat megörző helyi lakiOis
ságJgal. 

KömretJ.en és teljes folytonosságot a heJ.yi lJaik,oS!Ság és a VI-VII. sz.-i 
ősi s~láv anylag>i müveli1Jség - melyre jeilemző a kéz:z;el kélszíil:ett Praga
Ji'tomir-]rorsmk. típUJS\1 kenírnia - valaminit a VU-V,IITI. sz.-i f,ejlettebb 
helyi müveltség között, eddig ezen a vridéken, ahol telepedtek, még nem 
sikerült megáJ!lapítani. 



LES SLAVES ET LA POPULA liON AUTOCHTONE DANS LE 
SUD-EST DE LA TRANSIL V ANIE 

La .partie sud-est de la TransilNanie, si tuée ·tout près des Carpathes 
Orientales, est une région ou se sont arrêtés tous les peuples, qui y ont 
pénétrés de l'Est. Parmi ces peuples nous nous occuperons des slaves, dont 
les re1stes de culture matérielle ont été découverts par les :touiLles exe
cutées par le Musée de Stf~ntul Gheorghe entre les années 1960-1970. 

Pendant l'époque post-aurelianne dans ceU.e région de la Dacie
romaine est attestée la culture de S~întana de Mure~, dont les représen
tants, à côté des popwations germaniques, est aussi T'élément daco-ro
mrain 1• Cette population autoohtone est attestée dans la ·vallée de la ri---.... 
vière Tîrnava, à Bmtei {dlép. Silbiu) jusqu' au VI-ème siècLe et aussi à 
Porumbenii Mici (dép. Hlargita) et dans beaucoup d'antres localités2. 

Dans la va:Hêe de la rirvière Rîul Negru à Cernat et à Poian (dép. 
Covasn:a), il s'agit du premier niveau, se sont étabUs les slarve~s assez tôt 
à 'la deuX1ième moitié du VI-ème siècle a côté d'éh:~ments autochtones 3• 

Leurs établissements sont situés dans les vallées des rivières et des ruis
seaux. Les habitations étaient des huttes à demi enterrées. (Fig. 3/6). 
Chaque hutte avait dans un des coins un foyer en pierre. La déramique, 
les outils et les objets de parure trouvés dans les huttes indiquent au 
dehors de la culture matéria.Ue de la population locale aussi un élément 
slarve. 

Les autres établissements découverts dans les vallées de la ri;vière 
U!l"nava à Bezid, à Sa~uri, à Fili~, à Cri1stur, à Simone~ti et à Eliseni 
(dép. H:argita) appartiennent aux VII-VIII-ème siècles 4• 

L'inventaire des huttes dans 1es étalblissements était formé de frag
ments de vases, d'outüs dirvers et d'objets de parure. 

La céramique se diiVise en deux catégories : 1) les vases faits à 

la main et 2) les Vla'ses faits au tour rapide ou lent. Cette manière de 
tmvailler Ira céramique per,siste jusqu' à la deuxième moitté du VIII
ème siècle. 

La forme des vases est toujours le vase-pot décorés ou non décorsés. 
A côté du vase-pot se troUive le plat avec une bordure basse. Les vases 
fai::ts à la main trouvés à Cernat et dans le ni,veau inférieur de Poian sont 

presque sans bordure, de forme ovoïdale. (Fi1g, 1/2-6). Cette fonme est 
caractéristique pour la céramique slaiVe ancienne, connue des établisse
ments du VI-ème VII-ème siècles de l'Union Sovietique et de la Po-
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logne5• Les vases faits au tour rapide montrent une tradition romaine, 
transmise par la population locale. (Fig. 1/1). 

Nous considerons que œtte céramique appartient à la population 
locale. 

Les établissements mentionnés plus haut comme appartenant aux 
VU-VIII-ème siècles ont un matériel céramique plus riche et plus varié. 
Les vases faits à la main sont trés peu nombreux tandis que ceux 
travaHlés au tour lent au rapide apparaissent dans une proportion nette
ment superieure. Ces derniers sont décorés de rUlbens onduŒ.és et orizon
taux. Sur le bord des vas,es travai!Jlés à la main se trouvent quelque fo,is 
des incisions ou des alvéoles. 

Des établissements de Poian, il s'ont du deuxième nivéau de SI. 
nheorghe (dép. Covasna) situés dans la vallée de l'Olt manquent les vase.s 
fadts à la main ; la céramique a une aspect nouveau, quelqu' uns man
quent de décor . (fig. 3/4) les autres portent des rubans ori.zontaux des 
lignes incisées et ondulées. (Fig. 2/>1). Un seul vase est orné d'un ~seau 
JP. irigne lustrée. 

Les outi1s caractéristiques sont les couteaux en fer, les poinçons en 
os. et les moulins rotatifs en pierre. Leur forme ne changeait pas au 
cours des siècles. 

Les 01bjets de parure sont représentés au V1I-ème siècle par deux fi
bules en bronze; l'une est une fibule a boutons (fig. 3/1-la) l'autre de 
typ bizantin. Dans l'établissement de Fili~ on a trouvé aussi une fiibul:e 
à boutons, fragmentaire, appartenent au VII-ème siècle. (Fig. 3/2-2a). 
Une valve de moule d'orfé;vrerie trouvée auprès du foyer, dans un hutte 
de l'établissement de Crùstur, prouve que les objets de parure ont étés
tTavaillés par les orfèvres indigenes. (Fig. 3/3-3a). 

Examinant le contenu culturel de œs étaiblissements on peut con
statér que l'origdne de la hutte enterrée avec foyer en pierre dans un 
des coins doit être cherahée dans le monde romain. Dal11S la TmmsHvanie 
au III-IV siècle cette forme d'habitation est attestée à Bezid dans la 
culture Cerneahov - Sîntana de Murelil. Plus tard au VI-e siècle on la 
trouve à Bratei et en dehors de Carpathes dans la culture Dridu, en 
commencant du VIII~e jusqu' au X-XI siècles'. Par consequent cette 
forme d'habitation est .conservée par 1a population inidigène. 

Une partie de la céramique montre une tradition d'origine daco-ro
main looaJ.e, et l'autre de oaracter slave. La fo.rme du p1at à bordure 
plus haute est connue d'une hutte dacique à Cernat (fig. 3/5) donc n'est 
pas caracteri,stique seulement pour les slaves. Dams le monde . slave on 
la trouve en commencant seulement par le VIl-e siècle; ... 
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Les vases-pot faits à l:a main de forme ovoïdale appartiennent au 
fond culturel des slaves de l'est et représentent un horizont culturel slave 
arohaique. 

Les vases de type Praga, découverts dans lés établissements situés 
dans les vallées de Tîrnava aux VII-Vill-e siècles appartiennent aux 
slaves de l'ouest 7• De même nous pouvons attrLbu:ér aux slaves les 
vases décorés des rubans ondulés et orizontaux connus des tombeaux 
de Some~eni (dép. Cluj). 

Les vases faits au tour rapide ou lent, trouvés dans les étalblissements 
de VI-VIII-e siècles gardent une tradition romaine et appartient à la 
population loOë:Ùe. Du niveau supérieur de l'étaiblissement de Poian man
que la céramdque slaJVe et a une aspect connu depuis long temps en Tran
silrvanie à Blandiana et en deihors de Carpaûhes dans la céramique de la 
culture Dridu. 

En résumé .an peut constatèr que les sJ.mres de l'est s'établissent dejà 
au VI-ème siède au bord de Carphathes, dans le coin de sud-est de la 
';!'riansilvanie. Plus ta:rd aux VU-VIII-e siècles viennent les s1atves d'ouest 
et convécurent avec la population locale, qui a conservé les traditions 
roma.no-bizantines. 

On ne pPut pas établir une continuité d:ireote et .totale entre la popu
lation et l'ancienne culture materielle slave des VI-VU-e siècles - ca
raoterisée par la céramique traVJaillée à la main de typ Praga et Jitomir
Korœak et jamais décorée et la 'Cultu~e plus évoluée des VII- VIII-• 
siècles, formée sur place, dans les rég,ions où il se sont établis. 
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UNELE PROBLEME ALE CERCETĂRII EPOCII FEUDALE TIMPURII 
ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI (SEC. X-XIII) 

SZIE~ELY ZOLTAN 

Perioada din istoria TransHrvaniei, care cuprinde secolele X-XIII, 
prin unrnlare epoca feudaHL9mulud timpuriu şi începubul feuldaliiSIInu[ui dez
voltJat este cea mai puţin ce:r:c,etată şi rcunoscută. Izvoarele scri~se sînt 
foarte puţine 'StaU lipsesc cu totul, iar desooperiri1e a:rheologke s[nt în 
majoritatea lor întîmplălt:oare, iar încadrarea lor cronologică este de 
multe ori nesigură. Cer:cetăitorii care s-~au ocupat cu itstoria acestor secole, 
bazîndu--Be pe puţLneJ.e dlate istoritce 'Stau arheologirae, n-~au putut prezenta 
în mod real pDOCeiSul de dezVIoltare al societăţii din feudaHsmu[ timpuriu 
spre trecere în cel dezvoltat. Aeea1sta oonsbatare este valabilă în mod şi 
mai accentuat perrbru regiunea din valea OUului şi a R1ulud Negru . .Acest 
teritoriu estic al Trai11SiliVaniei in raport cu părţile vesttoe ale Trarusilrva
niei, pentru care datele arheologice şi istorice sînt mai ibogate este şi 

mai puţin ce:ncertat şi cunos·cut. Nagy Geza fastul custode al Mu~eului 
Naţiona[ Secuiesc din Sf. Gheorghe, la tSHI'IŞitul .seoolulliui trecut a fost 
acel om de ştiinţă oare a înţeles importanţa ewcetării acesteâ epoci. 
Constatări.le lui privind ac€18JS'tă problemă u:r:mează să fie verifkate de 
descoperirile arheologice recente1 • (Fig. 1). 

Cele mai importante cer!Cetări în v.estul Tr~a~nsilvaniei la în:ceputu[ 
secolului nostTu 1a1u fos.t executate de cătr>e Ros'ka Marton 2 şi Kovaos 
Istvan 3, iar recerut în valea Mureşului 1a Mor,eşti-Citfalău K. Hor·edt' a 
dus contribuţii preţioase la cunoaşterea acestei perioade a iiS'tori'€i Tran
sîlrvaniei. !n ultimii ani una dintre preocupările prindpale a.le Muzeului 
din Sf. Gheorghe a fost şi cer10etarea feudali'smului timpuriu în SUid-
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e!'tUil Tr8inlsi.J.wniei. !n următoo.rele Vlom prezenta unele rezultate obţinute 
~ pe baza descopeririLor arheologilce VIOIIIl î·ntcerea stabilirea aspectJUlui 
cmturii materiale din această epocă (·fig. 1). 

SăpăturHe Muzeului din Sf. Gheol1g(he in va1ea Oltu1ui la aşezarea 
româno..JSlavă de la Poian (jud. CoVlalSna) au adus la iveală două vase 
descoperite intr-'lln borldei cu pietrar care sîm cunoscute şi de la Elan
diana 5 ~i pot fi încaldrobe în secolul IX eventtJual în .sec. X. (Fig. 2/1, 2). 
1arr o altă aşezare descoperită la începutul secolului nostru la Sf. Gheor-

1 

1'1ig. 2 

ghe pe malul drept al Oltuaui pe locui numit Kru1akert a fumimt un 
material ~oeramic pe bam căruia aşezarea se poate considera puţin mai 
tt:rzie oa cea de lia P.oian. Prin u.m1are pentru ultimele două secole de 
la sfirşitul mHeniului I e.n. sint dovezi con\Vingătoare că acest colţ al 
'l'ransilvaniei a fost locuit. 
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Mai numeroase ,stn:t descoperirile care aparţin prim·elor două secole 
de la începutul mileniulud II. Ac·estea: pot fi împărţite în · tl1'1Il1ătoarele 
grupe: 1. descoperiri !ntîmplătoare, 2 aşezăr~, 3 cimitire şi biserici şi 4 
cetăţi. 

1. Descoperiri întîmplătoare 

1. Cea mai veche şi cunoscută descoperire este o :scări·~ă de şea de 
fJer şi .un ~ de lali1Ce, care aparţin secolului X-XL Piesele au ~ost 
găsite la Eresteghin (corn. Moaa;;a, jud. Oo'Vasna) pe lo:cul numit ,.Zădo
gosteto" 8• Pe baza .cun,oştinţclor- noastre adtuale, terenul fiind cel'\cetait, 
piesele pr10vin probabil dintr-un morm~nt de călăreţ izoLat. Au ~ost păs
trate in colecţia Mm:•euluri din Sf. Gheorghe sub nr. de inv. 2162-63. 

2. O zăbală din fier (nr. de irnv. 1/3•58), descoperită la 'IIg. Secuiesc 
cu ocazia construirii căid ferate este încadrată tot în această epocă7• 

3. Ferenrczi Săndor falce m:enţinne des~e urn mormint de căJlăre,ţ des
<'Oiperiit la D[rd 8 (jud. Harghita). 

4. In anul 1927 în h101larul comunei Căpeni (jud. COIVaJSna), pe vffrful 
movilei numit:ă "Koasukk" cu ocazia exploatării pie:tl'\ei, a ~ost descoperit 
&'1 mol'lmÎ!nt in care moctul a :Eost îngropat cu reS'tm'i de cal. Din in'Ven
tarul mormintul;ui a ajuiilS în colecţia Mm:·euilui din Sf. Gheo~ghe o po:t
coavă de cal ·~nr. de inv. 7676). Tot pe acest lo·c, după CUJin. a notat Csu
taik Vihnos, ~ostul director al muzeului înaintea primului răz;boi mondiall, 
a mai fost găJSi't încă un morm[nt de .călăfleţ îngropat 1CU cal. Inventarul 
morminMui a fost trimils de ingÎI11Jerul de mine Hoffmann Geza la !nJsti
tntul Geologilc din Budapesta. 

Potcoava de cal este plată la ambele capete In formă de cîrlig sub
ţiat. Pe ambele laturi ale marginei exterioare sînt cîte 3 găuri pentru 
cni. (Fig. 3/5). Prez;enţa acestui tip de potcoavă în mormintele de călă
reţi maghiari din sec. !X e.ste destul de rară prin w:mare mormîntu1l tre
buie să-1 incadrăm mai recent, în sec. XI. Astfel de descoperiri stnt cu
noscute diiil mormintele maghiare de la Soltszentimre 9 şi de la Sala
mon 10• 

5. Sincraiu de Mureş (jud. Mureş). tn colecţia Muz;eului din Cluj se 
păstrează un inel de tîmplă din bronz din secolul XII descoperit lîngă 
biserica comunei 11• 

6. Singeorgiu de Mureş (jud. Mureş). In colecţia Muzeului din Tg. 
Mureş se află trei inele de ttmplă de bronz descoperite Ungă biJSetica ro
mano-oatolică, care aparţin tn sec. XII 12• 

143 



7. Sînpaul (jud. Hargrhita). Un tezaur de monede descoperit lntim
plător, a oonţinut monedele regilor IIlialg1hiari din sec. XI-XII i 3• 

8. In stratul de cu~tură al unei aşezări ~omân:o-slave descoperită re
cent la ArughelUIŞ (jud. Covasi118) a f.ost găsit UJn vîrf de săgeat·ă din fies:, 
care se porate î:l1!cadra în .sec. XI-XII. (Fig. S'/3.) 
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2. Aşezări 

1. In anul 1957 s-a făoot un sondaj în pairtea vestică a comunei Reci 
(jud. CoVla:Sna) pe locul numit "Suvadasteto". In stratul de cultură. la 
adîncimea de O, 70 m, au fost găsi:te fragmente de vase lucmte La roată 
din pastă bună cu buza răsfrintă ÎIIl afară şi decorată pe UI!Ilăr cu alveole 
incizate şi cu benzi de linii in:cizate. După aspectul cer131midi a:ceaJStă 

aşezare se poate data în se,c. X-XI e.n.14 

2. Tot în aceste seC'Ole se pot încadra fragmentele de vase luc.rart:e la 
roată găsi te în apropierea cetăţii de lîngă biserica reformată din Sf. 
Gheorghe. 

Pe malul drept al Oltului pe locu:l numit "8prestet6" :a :Doot desco
perilt un virf de săgeată din fier de formă rombi:că, camacteri1stkă pen
tru secolele XI-XII. Prezenţa lui indkă exils,tenrţa unei aşezări sau a 
unui mormînt din aceste secole. (Fig. 3/1.) 

La ·5 lmn de La gm·a oa:-.aşului Sf. Gheorghe, tot pe malul drept al 01-
tului, lîngă moara de La Bedehaza, cu ooazia ~construirii căii ferate în anul 
1912, au fost descoperite printre altele şi unele bordeie al căror iniVenrtar 
constă din vase şi frogmente de VlaJSe făcute la roată bună, decorate cu 
lmii în val sau cu linii paralele. Printre fll'agrmentele de V131Se au fost şi 

fmgmente de cazane din lut cu decor imprimat. Bordeie1e cu acest ma
terial 'cer131mic aparţin in sec. XI-XII 15• 

3. In anul 1962 în comuna Ce:rn.at (jud. Covasna) în grădina profe
sorului Hasszmann P1al s-a făcut un sondaj de verificare. Locu'l se află 
pe malul drept al pîii"îului Cernat şi cu ocazia aratului au fost scoase la 
iveală bucăţi de chirLpid din vetre de bordeie şi fragmente de vaJse. S-a 
corus~tatat ca peste o aşezare a cnlturii S~at:.fla de Mureş din sec. IV s-a 
suprapus şi una din epoca feudaliJsmului timpuriu.. Acestei ultime aşezări 
îi aparţine un bordei dreptunghiular cu dimensiuni 3,10X3 m (Fig. 4). In 
cclţul nofld-<Vestic al bordeiului a jjost o vatră lutui<tă de forma ova[ă 

cu dimensiuni : 1,6X1 m. Inventarul bordeiului constă din fragmen:te de 
vase făcute la roată bu:nă decora:tă cu decor de lindi în v1al ţ;i linii para
lele. Un vîrf de săgeată rombică precum şi materialul ceromic descoferit 
datează aşezarea în sec. XI-XIII. (Fig. 3/2.) 

4. In anul 1961 pe teritoriul oraşului Medi~aş (jud. Sibiu) pe locul 
numit "Teibo" într-o groapă oblilcă în f1ormă de sac cu fund roturud, adîn
că de 2 m, diametrul gurii 0,55 m, (Fig. 5) au fost găsite în umplutură frag
mente de margini şi bucăţi din peretele vaselor făcute 1a roată bună. Aceste 
fragmente aparţin unor vase cu buza răsfmîntă în afară, tăiată oblic, sau 
drept. Deoorul lor constă din linii ondu1ate, panalele şi din incizii aşezate 
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pe umăr şi pe pîntec. (Fig. 6--7.) Ceramica a fost găsită împreună cu 
o monedă a lui Ştefan III (1162-1163r6• 

In anul 1954 pe un promontorii în cuprinsul satului Sîncrăieni (jud. 
Hwghit:Ja) au ]ost executate săpă·turi sub îndrmnarea Muz·eului Naţional 
de Anti10hităţi din BUJoureşti. Cu ocazia aoesrt:Jor săpături au fost deseope
rite bordeie dintfle care pe unele - pe baza ma'beri:a1ului cerami1c şi a 
unei monede a lui I!Sa:c II Anghelos (1185- H95) deSicoperrite în ele -
le corusiderărrn că apaiT"ţin sec. XII 17. 

3. Cimitire şi biserici 

1. ln anii 1952-1954 s-au făiCut săpătura în valea Mure~uiui la Mo
reşti (jud. Mureş) descoperO:nd aşezări şi cimitir·e din dif·erite epoci. Printre 
~oes.tea a fost deSicoperit şi un sat dispărut "Csit:flalva" cu un cimitir de 
la inceputul secolului al XII-lea. Satul a fost datat îu sec. XI 18• 

2. ln valea Tîrruavei Malri, în oraşul Cri's'tur (jud. Hlarghita) la res
taurarea bisenicii romano-catolice, în mormîntel:e peste care s-a construit 
biserilca, au fost găsite inele de tîmplă din bronz şi din argint cu capătul 
în formă de S ; aceste obiecte de podoabă se încadrează în secolele XI 
-XII. 

3. ln valea Riului Neg<ru, la Peteni (jud. Cov,asma), în .anul 19,62 
MuZieul din Sf. Gheorghe a făout un sondaj de v~erificare. La capătU!l sa
tului, pe pa:rtea dr·eaptă a drumului care duce la Zălba1a, rterenul este 
puţin mai ri.diioat. Pe acest loc sădindu-se pomi, au fost scoase la supra
faţă fragmente de via!se şi s·ohelete umane. 

Teflenul a :fiost secţionat în direcţia est-vest cu trei şanţuri (S 1-3). 
în şanvul nr. 3 lung de 2·0 m, l.at de 1 m, adîn'c de 1,2 m, sub pămîntul 
arat la adîncimea de 0,30 m era un stmt oenUJşo:s amestecat .cu frogrrnent~e 
de vase şi oase de a111imale. Lia adîncimea de O, 70 m la fundul stra'tului 
cenuşos, pe un ,strat brun-negru au f.ost descoperite .morminte cu sohe1ete 
nrientate est-veiSt. Descrierea mormSnte}or : 

M. 1 : sohelet de bărbat, lung de 1,64 rrn, aşezat pe spate, cu mîinile 
întinse lîngă conp, !Capul la vest şi picioarele la est. Capul morbului a fost 
ap1ercat .spr•e nord ; fără inventar. 

M. 2: situat la o dirstanţă de 4 m de M. 1 spre e1st, la adîncimea 
de 0,70 m. Lung de 1,57 m cu mî:inile aşezate pe lîngă corp, orientat 
est-vest. Capul ·este căzut puţin îndărăt spre sud. Este probabil scheletul 
unui bă:r1bat. La dreapta capului era o fa1că de ,cal şi un omop1at de ani
mal ; fără .alt inventar. (Fig. 8.) 

M. 3 : sahelet de bărrbat, or-ie nt at ·est-vers't ; fără inventlar. 
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M .4 : S'Chelet de copil, orientat est-~vest, rău păstrat ; fără inventar. 
M. 5: schelet de copil aşe21at pe spate, orientat vest-est, cu mlîinile 

mtinse pe lîngă corp. La ridicwea scheletului, la timpla stingă a fost 
găsit un inel de tîmplă din bronz cu capătul în fomnă de S. (Fig. 3/~5 ) 

M. 6-7: lJa 1,5 m de la pidoarele scheletului din M. 5 au f.ost 
gă!Site 2 schelete de copii orientate sud....,no~d. Unul, la adîndmea de 0,70 
m, iar ~celăla]t suprapus, la .adîniCimea de 0,35 m; fiără inventar. 

M. 8: schelet de băTbart, orientat est-vest, 1a adincimea de 0,70 m, 
aş~ezat la 1 m spre 1sud de mormintele 6-7; fără inventar. ScheiJ.etului 
îi J.i:p.seşte craniul. 

Scheletele au ~ost înmormîntate fără oosdug, fără inven·tar cu ex
cepţia mormîntului nr. 5, în ,dare a f01st descoperi't un inel de tîmplă 

din bronz, făcut dintr-o bară groasă de 0,3 cm cu capătul ciocănit în placa 
lată 0,5 am în formă de S. Mărumea buclei de păr este de 1,6 am. Forma 
gr10pilor n~ putut fi ob:sennată, pălmîntul fiind cenUişos şi ca atara nepăs
trînd u:mna lor. După unmele de morm[nte constatate de ţărani, cimiti~ul 
s-a extinJS pînă la ultima casă a satului, pe o întinde1:1e de cir,ca 80-
100 m. 

Pe baza ritului de înmormîntare, fără cosciug, cu scB.elet aşezat pe 
spate ·CU mîinile pe lîngă oo11p şi cu inel de tîmplă cu capătul în formă 
de S, ,cimitirul se poate da'ta în sec. XII e.n. Astfel de mormînte sînt 
cunoscute în TNmsilvania la Moldoveneşti şi Citfalău 18. 

4. Zăbala (jud. Covasna). In valea Rîului Negru l:a vest de comuna 
Zăbala pe locul numit ,;Movila tătarilor - Tata:rdormb" în anii 1969-70 
MuZJeul din Sf. Gheor,ghe a dezvelit un cimitir cu 198 mormînte de în
humaţie orientate est-vest. P.e baza monede1or şi a obiectelor de podoabă 
găsite în morminte, cimitirul se poate data în secolul XII. 

5. In anul 1934 la Braşov pe vîrful muntelui Timpa, în colţul sud
ves:tic al incintei cetăţii "Br:aşovia" demolate în evul mediu, au forst des
cope!'lite ruinele unei bise~ici de stil romanic care se poarte data în sec. 
XI 19. 

6. Muzeul din Sf. Gheorghe în anul 1961 a făcut săpături pe teri
toriul şi în hotarul comunei Gernat (jud. Covasna). La nord de oomună, 
la o di!Stanţă de cea 8 km în pădure, se află un deal numit "Grădina 
Sfînta". Pe panta sudică a acestui deal se văd urme de valuru. S-a trasat 
un şanţ lung de 25 m, care a secţionat terenul în di11ecţia est-vest. Au 
fost scoase la supreiaţă ruinele unei biserici înconjurate cu o incintă 

de piatră. Biserica, cu absida principală în semicerc, este orientată est
vest. Are o Jungime de 13 m, şi o lăţime de 10 m, măsurată pe- dinafară. 
Incinta de piatră este fă,cută din pietre de rîu legate cu var. Forma in-
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dntei este dreptungh~ulară cu colţurHe rotunjite. Zidrul bi,serkii gros 
de 1 m,. este construit din pietre prelucrate şi tencuit în culoare albă. La 
colţuri se află cite un contrafort ca şi la semicercul sanJctuarului. In 
interiorul semiceDcu1ui se află un piedestal din piatră oare seT~Vea pentTu 
altar. Un conirafol"t se găseşte în interior şi pe peretele sudic. Podeaoo 
era 13looperi>M cu 1cărămi.zi .In şanţul din faţa semicercului, ~ntre indnrta 
de piatră .şi 'Zidul bils·eridi au fost găsite două fragmente de vase făcute 
la noată decxwate cu un val incizat. 

RuineLe bisericii sîn:t amintite şi de Orban 20• Bi:serka es·te comtruită 
în stil romanic şi după fragmentele ceramice se poate data în sec. XI
XHI. Această datare ti1mpurie este 'confirmată şi de p1anul biseridi care 
:reprezintă tipul cel mai vechi de construcţie în stil romanic pătruns în 
Transilvania. Se presupune că vatra veche a comunei din vremea de 
început a feudaliismului, ar putea fi pe Poiana care se întinde la sud 
de biserică 21• 

4. Cetăţii 

1. Cetatea de pe Firtuş. In cursul săpăturii executate pe Cetatea de 
pe Firtuţ; (jud. Harghita) au fost descoperite re!sturile unei biserid con
struite în stil romank, c.are se poat•e încadra în sec. XII-XIII 22• 

2. La nord-vest de comuna Racu (jud. Harghita), în Munţii Hărghitei 
se ridkă un platou în.alt format din trachit. Pe acest loc se află ruinele 
cetăţii ~care po.a11tă denumirea "Cetatea Păg,înUor - Poganyvar". Cetatea 
în anul 1960 a fost 1săpată de Mu~eul din Sf. Gheorghe în colaborare cu 
Muzeul din Miereurea CiUJc. În ,cur1sul săpăturii au f.os:t descoperite frag
mente de vase decorate cu linii în val sau cu pătrăţele ,impl'\imate aşezate 
în şir. Acest fel de cemmică este cuncscută pe teritoriul Ungar.iei din 
cimitirele sec. XII-XIII datate cu monede 23• 

3. în hotarul comunei Turia (jud. Covasna) se află impoza.ntele ruine 
ale cetăţii Balvanyos. F.erenczi Sandor din încredin~ar.ea Muzeului din 
Sf. Gheorghe a făcut săpături în anul 1942 în indnta cetăţii şi a datat-o 
în sec. XI 24• 

4. În anul 1949 MuZJeul din Sf. Gheonghe în oolaborar,e cu Institutul 
de Arheol1ogie al A·oademiei R.S.R. a făcut săpături 1a cetatea care se află 
în hotarul corrnunei Leţ. In cursul săpă,turii s-a constatat ca prima fază 
de ,construire a fost a unei cetă,ţi de lemn, care datează în sec. XII
XHI 25. 

5. La sud-est de comuna Racoşul de Jos, (jud. Braşov) pe malul 
drept al Oltului se află resturi1e lllnei cetăţi nUJmită "Mihaly vara" 26, de 
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unde 'lln vîl'lf de săgeată rombi1că a ajuns în colecţia Muzeului din Sf. 
Gheorghe, ca!'le duipă forma se poalte data în sec. ~LI-XIU. (Fig. 3/6.) 

* 
Pe baza materialului prezentat putem oorustata urmă,toarele : 
Aspectul culturii materi.Jale din seo01le~e IX-X e.s:te reprezentat de 

nivelul superior al aşezării de la Poian şi de aşezarea de 1a Sf. Gheor,gthe
Kulakert. Este o cultură din care materialul s1arv caractedsHc ltpseş'te şi 

apar une1e elemente de formă şi decor, care mt frerovente în aşezarea 
de la Blandiana şi în aşezări oare sînt atribuite culturii Dridu. Aoeste aşe
z,ări reprezintă o 1culltură destul de unitară pe al!l1indouă veflsante ale 
br-îului Carpatic, atît din pundul de vedere cultural cît şi etnic. A1ceastă 

cultură în .afară de elemente legate de t:r:adiţie .sl:avă conţine majoritar 
un fond de trndiţie locală şi de întflluenţe sud_,es'tke de origine romana
bizantină. 

La începutul mileniului II apar noi elemente de cu'ltură ma~terială 

şi în ,sud-e stul Transil~V~aniei. A~ceastă cu~tură diferă de cea cunoscută la 
Poi~an şi la Sf. Gheor<ghe-Kulakert şi aparţine unei noi populaţii care 
în secolele XI-XII :s-a stabilit pe aceste meleag'llri. Datarea stabilirii 
acestei noi populaţii în :aJceaSita epo:că rezultă din car,acterul descoperirilor 
de o:bi·ecte, ca1:1e sînt cunos:cu<te şi bine datate în restul Tmi1JSilvaniei, în 
Ungaria şi Cehoslovacia. Scăriţe de şea şi lanrce~a de fier de 1a Erersteghin, 
preoum ·şi zăba,1a de fie r de 1a Tg. Secuiesc, se înc~adrează în sere. X-XI 
şi aparţin ungudlor cuceritori 27. Tot în secolul XI s-ar putea încadra 
morm[ntele de călăDeţi de la Dîrj ,şi de La Căipeni. 

AşezărHe şi bondeiele de la Reci, Sf. Gheoflgrhe, Cernat, Sîncrăieni au 
alt aspect ~ca oele din seool:el:e IX-X, care aparţin populaţiei Domâno
slave. Acestea mai mult sî:nt boDdeie construiite la suprn:faţă şi n-au vatră 
pietr.ar. Materialul ceraunic descoperit în ele estJe făcut la I'oată bună, 

lipsesc vasele fă1cute :cu mină. A1u apărut noi forme şi elemente de decor. 
Dintre asezările cercetate le Sîncrăieni există un nivel de loculire datat de 

' . 
o monedă bizantină 'În sec. XII. Tot în aceas.tă perioadă - pe baza vîrfu-
rilor de săgeată de formă rombică şi a monedei lui Ştefan III - se în
cadrează şi ,aşezările de la Sf. Gheorghe şi Cerlllat precUJm şi gmapa de 
la Mediaş. 

Cimitirele de la P-eteni şi ZăbaLa pe baza ritului de înmormîntare, a 
inventaruJIUi mor1mînt·eilor şi a monedel:or descoperite se încadrează la 
sfî11şitul secol:ului XI. şi în sec. XII. Cimitirele de ace1st caracter au fost 
t.·.<tribuite purtătorilor culturii Bjelo-Brdo 28• Prezenţa lor în sud-estui 
TralliS.ilvaniei arată că purtătorii acestei cul•turi pătrund destul de timpu-
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riu ŞI m această regiune. Prin urmare nu putem accepta afirmaţia lui 
Baik:6 Geza, ea din Tr.arus.i!lvania de sud-est lipsesc monumente}e culturii 
Bjelo-Brdo" 29• Lipsa anme1or din mormintele acest'or cirrniti~e arată ~ă 
e1e aparţin unei populaţii de r,înd, oare işi ducea o viaţă sedentară paş
nică. Viaţa şi ·cultum materială a acestei populaţii în afară de inventarul 
mormintelor, se cunoişte mai bine din aşezări. Populaţia s-.a ocupat cu 
agrkultura, creşterea vitelor, vânatrul şi cu pescuitul. Dintre me.şteşugu
rile casnice a fost de2lV'oltat olăritul. Obiectele de podoabă, inele de 
timple eu eapăttul în formă de S, inele cu chaton pai"că s1înt f.aibricaţii 

locale. 
Purtătorii culturii Bjelo-Brdo .au f:ost consideraţi de unii cercetători 

slav.ii30• Pe baza ultimelor cercetări ale cercetătorilor maghiari, alături 

de slavi şi pe maghiari 1e .consideră ca purtătorii ai acestei cul:turi, con
tribuind şi aceştia la dezvoltarea eP1 • 

Pentrru rnoodr:a:cea cronologică .a unor cetăţi din valea Oltului şi Rîu
iui Negru documentele scrise sînt puţine. După .aoestea unele dintre 
cetăţi ca cetatea de la Leţ şi Cetatea de la Sînziend., precum şi Cetatea S6-
Jyomk6 din valea Oltului au fost aol1JS.truite de regii maglhiari pentru 
apărarea graniţei de est a TransiliV.aniei Îlmpotriva cumanilor şi pedne
gilor32. Actul de donaţie al ordinului cavalerilor teutoni din anul 1211 
pomeneşte de prisăd (gyepu) pe Lî111gă Olt, la Midă.şoară în pa'f'tea ves
tică a teritoriului locuit de secui 33. Ln par.tea ră!Săriteană a ţării secui·eşti 
nu sînt cunoscute prisăC!ile. După K. Horedt Lipsa linie,i de prisăei în 
partea ră,săritJeană a Transilvaniei se exeplică prin fa1ptul că în secolul 
XHI prisădle numai reprezentau ohstaeole eficace şi din această cauză 
s-a trecut la oonstruirea cetăţilor de gr:ani·ţă 34. Pe baza ultimelor cerce
tări noi credem că lipsa de prisăd în partea es'tică a sud-estului Tran
silv,aniei se explică prin faptul că în această epocă linia de .apărar·e a gra
niţei de est a T'eg.atului maghiar a f'ost aşezlat pe v.ersantul celăLalt al 
Carpaţilor. Acest fapt arată de1scoperirile de la Bîtea Doamnei de lîngă 
Piatra Neamţ, ·care se încadrează în această epocă (1sec. XII) 35. Rezulltatele 
cer,cetărilor la oetaţiLe de la Rac, de la Leţ şi de la B<Hvanyos arată ca 
acestea au fost construite într-.o epocă destul de timpuri•e ; deocamdată 

î.:1:să nu sînt date concludente pentru sba.bilirea datei exacte a construi
rii Lor. 

În concluzie putem ool11stata că la începutul mileniului II în sena
lele XI-XII în sud-estul Transilvaniei s-au stabilit purtă,torii ~culturii 

Bjelo-Brdo din care fac parte şi maghiari-secuii, ale căror aşezări ~Şi ci
mitire au fost descopefiite şi în ~sud-estul Tr.ansHvani,ei. Aceste aşezări, 

aimitire şi biserici în stil romanic documentează în a două jumătate a se-
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colului XI, la prima jumatate a secolului XII sUJb raport poliüc ~i bise
ri:ee:sc incorporarea acestei r egiuni in regart ul mag:hiar. Deocamdata cer_ 
cetarile sint ~rn ISbaidiul de ir1ceput ; in viitor sa;paturile ~i cwcetari1e mai 
intese var Iamuri .aceasta perio.ada. 

A KEZDETI HŰBÉRKOR KUTAT ÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
ERDÉLY DÉLKELETI RÉSZÉBEN (X-XIII. SZ.) 

Er-dély történetének a X-XIII. századtát magába foglaló kDDszak:a, 
vagyís a kezdeti hűbérkor és a halLaidott hűbénkor kez!dete a legikevésibe 
i<;mert és kutatott. Kevés az írott forrás, vagy teljresen hiányzik, visZJont 
á !'légészeti leletek töblbségükiben szörványosak s időrendi besorolésuk sok
szor bizonytaLan. E századok tör'tJénetév:el foglalkozó kutatók, a kevés 
történeti vagy régésZJeti anyagra támaszkodva, nem tUJdit:ák a valóságnak 
megf.el•elően ábrázo1ni a kora hüb:ér!korbórl a fejlett hü'blér:korba átim_.enő 

társadalom fej'lö'dési folyamatát. Ez a megá'llapítás hangsűly.ozotrtabban 

érvényes az Olt- és .a Feketeügy..Jvölgyében elterülő vidé kre. Erdélynek 
ez a keleti t,erülete a nyugati részerooez viszony ítva, ahol a régészeti és 
a tört,éneti adatok gazdagabbak, keViésbé i,smert és áltkutatott. Nagy Géza, 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum öre volt a múlt század 
véglén, az a tudós, aki f.elils:merte e korszak tanulmányozásának jelentő
~égét. E kérdésre vonatkozó megállapításait az újabb régészeti kutaJtások 
eredményei fogjlák igazolni 1. 

SzázardunJc elején Erdély nyugati feLében ilyen irányú, legjelentő

sebb kutatásolkat Roska Nlárton 2 és Küvács Istvá:n 3 végezteik, újaibiban 
pedig Kufit Horedt 4 Erdély története e kor,szakának meg~s!Inerésére ér'té
kes munkásságot fejtett ki. Az utóbbi években a sepsiszentgyörgyi Mú
zeumnak fő célkitűzései között szerepelit EDdély déLkeleti része korai 
hűbérkoDának a tanulmányozása is. Az alálbbia::kban az elér,t eredmények
ről számolunik be, s a régés21eti leilf:it,eik alapján meglkfsérel'jük meghatá
rozni e konszak anyagi művelltség:éneik jelleglét .(1. kép). 

A sepsiszentgyörgyi Múzeumn'a:k az Olt völtgyébe:n a ké:zJdipolyáni 
(Kovászna megye) román-szlárv településen végze1Jt ásatás.ai :rlévén egy kő
tűZihelyes putrilalCJásban feLszínre került két .agyagedény, ezek ismeretesek 
Maroskarmiáról 5 és a IX., es,e.Ueg a X. sz•ázadba sorolhatók (2/1- 2. k ép). 
Századunk elején Sepsiszentgyörgyön, az Olt jobb partján elterülő "Kula-
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kert" nevű részten, egy mási1k település kernit elő, melyneik a kerámiai 
anyaga e település korát a kézdipolyáninál ké1sőbbr·e keltezi. Ezek elég 
nyomós érvek annak a bizonyítására, hogy az első évezred két utoLsó 
századában Endlélynek ezt a sarkát laktáilc 

Számosabbak a második évezred két első századából szárnn:a:zó ré
gészeti leletek. Eze'ket a köve1tikező asop.ortok1ba os•zithatjuk : l. szór'VIány
leleuek, 2. települ1ések, 3. temetők és templomok és 4. várak. 

l. Szórvány-le.Ietek 

a) A legrégibb és legismertebb lelet a X-XI. században ;bartozó fél 
vaskengyel és egy vas1ándz1Sa. Ezeket Eres~teiV'ényen (Maksa köz:ség, !{ja

vászna megye) a Zád.ogostető nevű né,s·zen találták 6• A tei'ületet át1mitat
tuk és arra az eredményre jutottunk, hogy ez·ek a tángyak egy szói'Vlány 
lovassiriból száranaznalk. A sepsi,szenttgyörgyi Múzeum 2162~63 leilitári 
számok ala t t őrizbe. 

b) Vaszabla (leltári sz. I/358), Kézdivásárhelyen a vasútépítéskor 
került elő, s ugyancsak ·ebbe a kürha tartozik 7. 

c) Lovassirlt említ Ferenczi Sándor S:oékelyderzsről 8 {Hargita me
gye). 

d) Köpec köZISég (Kovászna megye) határ,ában "Kőcsukk" nevű domb 
tetején, a kak:iterane1ésnél 1927-ben egy sírt tal1áltak, melyben a haLottat 
lócsontokka!l együtt temették el. A sír mell'ékletei közül a sepsiszentgyör
gyi Múzeum gyűjteményébe került egy lópatkó (leltári szám 7676). 
U gyancsalk ezen a helyen, a múzeum volt igazgatója, Csutak Vilmos feJ
jegyzése szerint, .az erső vilá,ghálború elött még taLáltak ·egy lovl<issírt. A 
sír melléklet'eit a bánya mérnöke, Hoffman Géza, a budapesti Geológiai 
Intézetnek kül!dte el. 

A Mpaitlkó lapos, mi11!dkét V'ége kampósz·erűen elkeSkenyedik. Mind
klét oldal sZ'élén 3- 3 lyuk van a sz,eg1ek SZ'ámára (3/6. kép). A-z ilyen 
Upusú pat'k<ó a X. századi magyar lovasisírokiban el!ég riltkia, ezért a sírt 
egy k-ésőbbi idöpontra, a XI. századra kell keHezzük. Iayen leletek isme
retesek a SoltsZ'entimrén 9 és Sa'Lamonon 10 taláVt magyar sirokibóL 

e) Marosszentlkirály (Maros megye), a kolo~svári MúzeUJID gyűjternté
nye őrzi a falu temploma meUetJt talált XII. s·zázadi halántékigyürü t 11• 

f) M:arossz:entgyörgy (Maros me:gye), a marosvásár~helyi Múzeumban 
van három XII. századi bronz ha1á:nltékgyűrű, me[yeik a római katolikus 
templom mellett kerültek ·elő 12. 

g) Szenrtpál (Hargita megye). Egy, a véletlen révén fe1szfinr.e került 
éremleletiben XI- XII. századi magyar királyok péq:zei vol,tak 13• 
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h) Angya:1as (Kovászna megye). Egy nemrég f:elf,eldezett roanán-szláv 
te1epülés rétegélben egy XI-XH. szá:21adi v:as-nyí]hegy ~eriillt elő {3/'3. 
kép). 

a) R.é'ty 'kiözség (Kovász,TIJa megye) nyugati részlén a "SUIVadás" nevü 
helyen 1927-lben próbaás1ást vége,ztün:k. A kul'búrréteglben, 0,70 m filély
ségiben jól iswpolt anyagból korongon kés:Ziülit, k~hajló peremű, a vállon 
benyom01tt, valamint párhuzarrn~os vonalakkal díszíteltt edények kerü1Jtek 
elő. A keráimia után a telepüLést a X-XII. századra :keltez'hetjÜik 14• 

b) A sepsiszentgyörgyi váritempLom közellében talált, korongon ké
szült edény,tJöredéke'k ugyancsak a XI-XII. századiba ta.rtoznalk. 

Az Olt jobb paritján az "Eprestető" nevű reszen talált rombiikus vas 
nyilhegy a XI-XII. századra utal. E s1záz:adaWba tartozó telepü}és vagy 
sír jelenlétét jelzi (3/1. kép). 

A sepsiszentgyörgyi vasúti ál1omástöl 3 k!m-re ugyaJ11Jcsak az Olt jobb 
partján, a Bedeházi malom mellett, az 19'12--'es vlélisúJtépítés alkalmával elö
kerrillitek többek között O'lyan putriLaiktások 1s, melyekben lmrongon ké
szült, bekarcolt hullámvonalla~ vagy párihuzamos vonalalkkial dismtett 
edények V1oltak. Az edénJ~töredékek k>öZ'ött voltak benyomott díszítésű 
agyag bogrács-töredékek is. Ezek a kerámiai a:nyagot ta:r:talrrnazó putrik 
a XI-Xn. sz,ázadba tartozOO!k 15. 

c) Csernáton kö21ségben {KoV!ászna megye) 1962-ben HaJSzmann Pál 
tanár kertjében próbaásást végeztünk. Az ásatás helye a Csernáton4)aita
ka jobb partján van, itt a szántás alkaLmával a putrik tű~bely~eiiből szu
va.tdarabotk: és edénytöredékek ~erültek elő. Megállapítást nye~t, hogy 
egy IV. sz.-i marosszentannai műveltsrég körlébe tartozú telepüLésre a 
hűbérkor ke21detén újahb rátelepülés történt. Ez utólbbi településhez tar
tozik egy 3,10X3 m méretű négyszögű putri. A putri ész:aik-'llyugati sar
kában egy ovális alakú 1,6X1 m méretű tapaszitett tűzhely volt {8. kép). 
A putriban talált edény~ek korongon kés2lültek, hullám és párhu2laiiilos 
vonalakból ~álló swlagok díszítik. Egy itt talált rombikus vas nyílhegy, 
valamint a kerámia a települést a XI-XII. sz.-ra ke1!tezi (S'/2. ~ép). 

d) Medgyes városának (Szeben megye) területén a "Tebo" nevű 
részen egy 2 m mély, 0,55 m átmérőjű, kereik aljú, zsák foranájú gödörben 
a törmelék között, korongon készült edénypererrnek és töredékek kie
rültek elő (3. kép). A töredékek kihajló, egyenesen vagy rézsútosan levágott 
peremű edények tartozékai. Hullámvonalak és párhuZ'amos vonalak, be-
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kar.colt vonalak díszítik az edények vállát és haS/i részét (5-6. kép). Az 
edénytöredékek között vo':ht III. István kirá'ly érme is (1162-1163r'. 

e) A bukaresti "Muzeu[ National de AntiJohita1i" 11954-<ben Cs:ílkiszoot
király (Hargita megye) teruletén ásatásokat vérg,z;ett . .AJz ásatások során 
töblb putri került a fe1sz;ínre, ezek közül nlélhány - a bennük talált ke
rámia, valamint II. Isac Angihe1os (1185_,11,915) él'II11.e a1apján - a XH. 
sz-<ba sorol:ható 17. 

3. Temetők és templomok 

a) M.:üomfal!ván (Maros megye) a Maros völgyében 1952-19.5,4 közölt 
végzett ásatásaik kJülönböző koriba tariloZió településeket és temetőket hoz
tak a f;elszínre. Ez·ek küzé tarto.z'ik egy eltűnt La.1u, Clsittrfalrva is a xn. 
sz-i temetŐijiérvel. A fa1u a XI. :sz-I'Ia kJelitezJhető 18• 

b) Székelykeresztúron (Harg,ita megye), a Nagy-Küküllő völgyében 
a római ikatolikus templom helyr'eállítása alkalrrnával a templom alatti 
sf11oikban S végű bronz-iharrántékgyűrűk kermte!k 1elő, ezek a XI-XII. 
századba tartomialle 

•c) Pe'tŐifaliván (Kovászna megye), a Feketerügy völgyében l,g-62-<ben 
a sepsiszentgyörgyi Múzeum próbaásátá!St végzett. A falu végén, a Zabola 
köz,ség felé vezető út jobb oldalán a terület kissé kimagasli!k - csemete
ültetés alkalmával ezen a helyen edénytöredékéket s ·emberi csontokat 
ta~áltaik. A területet kelelt-illyugati irányibian, három sánccal átvágtuk 
(S. 1-3). A 3. sz. 20 m hosszú l m széles és 1,2 m mély sánaban a fel
szántott földréteg alatt 0,30 m mélységben edénytöredléiDekkel és állat
csontok-kal kevert, szürke, hamUJS réteg volt. A hacrnus réteg alján, 0,70 
m mélységben. harna-feketés színű rétegben kelet-nyugati tájolású csont
vázas sírok voltak. A sírok l•eírása : 

l. sz. sír. Férfksontv,áz, 1,64 m hosszú, hátán fekve, a karok a tes•t 
melleU, a :fej nyugaJtra, a lábak kelet felé elhely1e2'Ne. A halott feje észak 
f.elé billent ; melléklet néliküL 

2. sz. ,sír. Az l. s21ámú sírtól 4 m-re keletre O, 70 m mélységben volt 
eltemetve. A 'csontváz hossza 1,57 m, a karok a test mellett, tájolása ke
let-nyugat. A feje kissé észak felé hajlott. Valószínű férfi-csontváz. A fej 
jobb oldalán egy ló alsó állkapcsa és egy állati lapoaka volt; má·s mel
lékletet nem találtunk (8. kép). 

3. sz. sír. Férfi csontváz, kelet-nyugati tájo1ású, melléklet nélkül. 
4. sz. sír. K·elet-nyugati Mjolású, jó:részt elpusztult, melléklet néllruli 

gyerekcsontváz. 
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5. sz. sír. Nyugat-keleti tájolású ·test mellett elhelyezett karo'lclool, 
hátán fe~vő, gyermekcsontváz. A csontváz felszedésénél a bal halánté
kon egy S végű bronz halántékgyűrű volt (S'/'5. kép). 

6-7. sz. sír. Az 5. sz. sírban levö csontváz lábaitól 1,5 m-re két 
gyerek csontvá2l került el6 dlél-észak irányban e1helyeZJVe. Az egyik 
0,70 m mélységben feküdt, a másik fölötte 0,35 m mélységben. Mellékle
tük nem volt. 

8. sz. sír. Férfi csontváz, kelet-nyugati tájolású ; a sír mélysége O, 70 
m, a fej nélküli csontváz a 6-7. sz. síroktól l m-re dlélre feklüdt. A sir
ban nem volt semmi melléklet. 

A halattakat kopor-só nélkül temették el, .a sí_r~ban nem tettek semmi 
tárgyart, kivételt képez az 5. sz. sír, amelyben egy 0,3 cm vastag, 0,5 
cm széles bronz huzalból készült hajfürtkarika volt, S formában kalapált 
végzödéssel. A hajfürtkarika nagysága 1,6 om. A gödrök al.akját nem 
krhetett megállapítani, mivel a hamus rétegben formájuk nem őrződött 
meg. A faülltet:Jést végző falusiaik szerint a temető kinyúlt a falu utoLsó 
házáig, 80-100 méter k:iterjedésben. A temetkezési szokás alapján, a ha
lottat koporsó nélkül, háton fekve, a test mdlett elhelyezetlt karokJkal és 
S végű hajfürtkarikával temették el - a t'ffilletőtt a XII. sz-ra keltezzük 
E szlázadba tartozó temetők i,smeretesek Erdélyiben, V árfalváról és Csitt
f.a1váró118. 

d) Zabola (Kovászna megye) községtől nyugatra a Feketeügy völ
gyéiben a "Tatárdomib" nevezetű részen 1969-1970 években a sepsiszent
györgyi Múz:eum feltárt egy 192 sírból alló, kelet-nyugati tájolású csont
vázas t·emetőt. A sírokban talált érmelk, vaLamint éksz·erek altapján a 
temető a XII. sz-ra tehető. 

e) A braiSsói Cenk tetején 1934~ben vég,zebt kutatások soDán a közép
korban lerombolt Bra~ovia vár dél-nyugati s.aiikában egy XI. sz-i r.omán 
stílus:ban épült templom wmj1ai kerüHek felszínre 19. 

f) A sepsiszentgyörgyi múzeum 1961-be.n ásatást végZlett Csernáton 
község területén és határában ils. A falutól északra mintegy 8 km-re az 
erdőben van a "Sz•entkert" nevezetű domb. A domb déli oldalán föld
sáneok nyomai látszottak. Egy kelet-nyugati irányrú, 25 m hosszú sárucoal 
az egész területet átvágtuk Az .ásatás folyamán felrszínre kerültek egy 
kőflallal körülivett templom maradványai. A félkörös .a:pszisú templom 
tájolása kelet-nyugati ; a falak küLső szélétől mért hossza 13 m, a szé
lessége pedig 10 m volrt. A templomot körülvevő kőfalat patakJkövekből 

méss21el rakták. A kőkerités egy lekerekített sarkú, négys.ZJög alakú terü
letet vett körül. Az 1 m vastagságú tem:plomfa.!Jat meg1munkált kövelkiből 
raldák és azrtán vakolták. A sa:mknál és a szentély félkörénél egy-egy 
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támpillér volt. A fél'kör egy kőeunelrvényt vett körül, amire az oltárt 
helyezték. Támpi.Ulér v·olt még a templom beLsejéhen a déli falnál. A 
padlózat téglából állott. A lmtatóárokban a tempLom apszisa és a külső 
faiJ. között két, korongon készült, hullámrvon.allal díszített edénytöredék 
kerüLt elő. 

A templomról megemlékezik Orbán Balázs is 20. A román stílusban 
épülit templomot a talált edénytöredlékek alapján a XII-XIII. sz-ra te
hetjük. Ezt a korai keltezést megerős-íti a templomalaprajza is, ez ugyanis 
délkielet Erdélyben a legrégibb román stílusú templomi építkezést kép
viseli. V·alószínű, hogy a hűbérkor kezdetén a falu a templom melletti 
déli tisztásan volt21 • 

.g) A firtosi vár (Hargita megye). Az 1950 év folyamán Firtos várán 
végzett ásatások alkalmával előkerültek egy román stílusban épült temp
lom romjai, mely szintén a XII-XII. sz.-ba tartozik22 • 

4. Várak 

a) üsíkrálkos (HaDgita megye) községből észak-nyugatra a Hargita 
hegységben .emelkedik egy magas, trachit szikláb&l álló fennsík:. Ezen a 
helyen állnak a Pogányrvár romjai. A sepsiszentgyörgyi múzeum a csík
SL"eredai múzeummal együtt 1960-ban a vár termetén ásatást végzett. Az 
ásatások hullámvonallal s benyomott négysZJögű díszítésű edénytömdé
keket hoZJtak felszínre. l'lyen típusú edtények,et Magyaronszág területén 
érmékkel datált XI-XII sz-i temetőkből ismerünk23• 

b) Torja község határában (Kovászna megye) feksziJk Bálványosvár. 
A sepsiszrentgyörgyi múze um. megbízásából Fererrrezi Sándor 1942-<ben a 
várat megásta és építését a XI. sz-ra tette24• 

c) A sepsiszentgyörgyi m'líz.eum a RSZK Régészeti IntézetJével együtt, 
1949-ben ásatást végze·tt a lécf,alvi V:árdombon. Az ásatások ereménye
ként megállapítást nyer, hogy ezen a helyen elő.ször egy XII-XIII. sz-i 
fav:ár épült 25. 

d) AlJSárákostól dél-kel·etre (Brassó megye), az Olt jobb partján v:an 
.,Mihályvára", innen került a sepsiszenltgyör.gyi múzeumba egy nyílhegy, 
mely formája után a XII-XIII. sz-ra utal (3/6 ~ép)26• 

* 
Az e1mondottak alapján a kö;vetkeroket állapíthatj'lllk meg : A IX-X. 

századi .anyagi műve1tség tárgyi emlé~einek tekinthető a kézdipolyáni 
település felső rétegében, valaimint a sepsiszentgyörgyi Kulakert-i tele
pülésen talált !kerámiai anyag. A 1kerámia nem szláiV jelLegű, új formák 
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és díszítő elemek je1oonek meg, ezelk gyakoriak a maro~karnai, valamint 
a Dridu müv:eltségnek tulajdonított településéken talált kerámiai anyag
ban. Ez;e(k a települesek eléggé egységes műrve1ődést mutatnak a Kárpá
tök övezetének m:i.rud(két oldalán, mind müvelödési, mind népi összetétel 
szempontjábóL Ez a müiV'eltség a szláv hagyományokhoz kapcsoláldó ele
meken kívül nagyrészt tartalmaznak helyi hagyományú, valamint dél
keleti római-ibkánci eredeltű befolyásokat. 

A másodilk évezred kezdetén új anyagi műrvelődiétsi elemek jelennek 
meg dé[...Jkelet Erdélyiben is. Ez a műveltség különbözik a Polyán, vala
mint Sepsiszenitgyögyről a Kulalrer1Jből ismert mű~eltségtól és egy új 
néphez 'bartozilk, mely a XI-XII. században telepedett le ezen a vidéken. 
Ennek az új népnek a letelepeellését jelzd.k ebben az Lelőben a~ok a jelleg
zetes tárgyi emlékek, melyeik biztosan beso~ol!hatók és ismertek Erdély 

más reszéről, Magyarorsrergról és Csehszlovákiából. Az eresztevényi ken
gyelvas és v:aslá111dzsa, valamint a kézdiváJSái'Ihelyi vasmblla a X~X.I. 
századba sorolható, és a honfoglaló magyaTok hagyatékának tekinthe
tő 27• Ugyancsak a XI. századba tartoznak a székelyderzsi és a köpeci lo
vassírok. 

A rétyi, sepsiszentgyörgyi, csernátoni, valamint a cs.fuszentkirályi 
települések és putril~ások másként néznek hl, mint a IX-X. sz-i 
román-szláv lakosság települései és lakásaL Az ezelklben ta1á]t kerámia
korongon készült, s hiányzanak a kézzel készített edények. Új edényfor 
mák és díszitőelemek j€lennek meg. A megásott települések köZJill a csfk . 

szentkirályinál,egy XII. sz-i bizánci éremrrnel datált te1epülési réteg volt . 
A rombikus formájú nyílhegyek, valamint III. István király pénze alap
ján ugyanebbe a korba soroLható be a sepsiszentgyörgy'i és csernátoni 
te1epüles, valamint a Medgyesen talált gödör. 

A petőfalvi, valamint a zabolai temetőket a temetkezési szokás, a 
sírok mellékletei, valamint a bennük talált érmek .a XL sz. végére a X l l . 
sz-ra datálják. A,z i'lyten jellegű temetők,et a Bjelo-Brdo műrveltség hordo 
9:ói h.agyatékáook tekintik 28• Jelenlétük ~dély dél-keleti résZJében azt 
mutatják, hogy ennek a műveltségnek a képvitstelői ezen a vidék,en ilS 
elég korán letelepedneik. Nem fogadhatjufk el Bakó Gézának az állítását, 
hogy "Dél~elet Erdélyből hiányzanak a Bjelo-Brdo műveltség emlé
kei" 29• A ftegyrv'erek hiánya ezekben a temetőkJben azt bizonyítja, hogy a 
békés, letelepült életet élő köznép temetői voltak. E nép életét és anyagi 
műveltségrét a sírok mellekletein kívül jobban meg lehet i'f~merni a ·tele
pü!l.éseklből. A lakosság földműveléssel, állattenyésztés1sel, vadászattal és 
halászattal :toglaLkozott. A házi mesterségek közül fejlett volt a fazeka& 
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ság. Az ékszerek, 8-végű hajfürtlk.arikák, a fejesgyűrűk házi gyártmány. 
nak Mtszanak. 

Egyes kutatók a szlávokiat a Bjelo-Brdo művelltség ho:rdoZJóinak te
kinteUéik 30• Az utóbbi évek alatt végz1ett kutatásolk eredményeként a ma
gyar ku1tató1k, a szlávok meUett a magywokat is e müv:eltség hordozói
naik és tovább fej}esztöinek tartják 31• 

Az Olt-, valJamint a Feketeügy völgyében levő várak építése idejé
nek a megállapítására kevés írott történeti adaitunk van. Az oklevelek 
arról tudósítanak, hogy a lécfalvi, a szentléleki valamint az Olt-völg~ében 
Sólyomkö-várát a magyar királyok építették Erdély keleti határánál, a 
kunok és a besenyők el.'leni védekezésill 32• A teuton lovagok 12H-bői 
s~rmaaJó adománylevele az Olt-menti gyepűt emHti M~klösrvárnál a szé
kelyek .által lakott viidék nyugati részénél 33• A Székelyfmd keleti részén 
a gyepű nem ismeretes. Kurt Horedt szerint Erdély keleti rés:ren a gye
pűvonal hiánya azzal magyarázható, hogy a XIII. százaidban a gyepük 
már nem jelentettek komoly védelim,et, s ezévt áttértek a határmenti 
várak építésére 34• Az utóbbi évelk alatt végZiett kuta:tások alapján úgy vél
jük, hogy Dél-kelet Erdély keleti vészén a gyepülk azért hiányoznak, 
mivel ebben a korban a magyar királyság keleti hlatáránál a védeLmi 
vonal a Kárpátok tuLsó oldalán vült. Ezt bizonyítják a Piatra Neamt 
melletti Bitca Doamne[-i ásatások is, ahol XII. sz-i magyar leletek ke
rültek elö 35• A csíkr,ákosi, a lécfalvi és a BáLványos várnál vég,ZJett ása
tások azt tbiZJonyftották, hogy ezek egy elég korai időben épüUelk ; eddig 
azonban még ninas biztos adatunk építésük pontos idejéneik a megállapí
tisára. 

Végső eredményként azt szűrhetjük 1e, hogy a máiSodik évezred kez
detén dél~ke1et E1:délyiben XI-XII. században letelepült B}elo-Brdo 
műveltség hovdozói a magyarok ... székelyek Violtak, s ezeknek a települé
sei és temetői kerültek elő. Ezek a települések, temetők és román stílus
ban épült templomok bizonyítják, hogy a XI. sz. második, a XII. sz. 
első felében poliUlmi és ·egyházi vonaLon ez a vidék a magyar királyság
hoz tartozott. Egyelőre a kutatások a kezdeti állapotban vannak; az el
következendő évek szélesebb körű kutatásai fogják ezt a kérdést el
dönteni. 

Auszug 

Geschichtlirche Angaben über das X-XIII. J~hnnde~t in Si.eben
bürgen sind s·ehr mangelhalt im Verhaltnis zu den westlichen Gebieten. 
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In den }etzten 25 Jahren hat das Muzeum von Sf. Gheorghe in seinen 
ArbeHsplan aucih diese Periode .zur AufkUirung vorgesehen. 

Deren Er1gebnisse sind die folgenden : 

Dem IX-X Jahrhundert angehörige rUJmiinilsche-slawi:sche Siedlun
gen von Poian und Sf. Gheorghe. Di•e dem Arrfangen des II Jahrbausends 
angehörige Funde sind zaihlrek~her. l)ieses sind Gelegenheibsfunde, Sied
lungen, Grabstatten, Kirchen, Friedhöfe und Burgen. 

Neben den alteren GelegeniheitsifunJden kamen ins Muzeum zu Sf. 
Gheorghe aus einen Pferde-Grab von Ca,peni ein Hufeisen, von Raoo~ul 
de Jos und von Anghelu~ je eine PfeiLspitze. Bbenfals denartige Sied
lungen-Spuren wurden zur Kenntnis genommen von Reci, Sf. Gheorghe, 
Cernatu (Kreis Covasna), Sincrai (Kreis Harglhita) und Media~ (Kreis 
Sibiu). Die Kimhen-Ruinen von More~ti (K11eis Mure9) und Cristurul Se
cuiesc (Kreis Ha:r:ghita) und deren Friedihöfe a<UJS dem XIII. Jahrhundert. 
Vor kurzem wu:nden die Friedhöfe des XII Jahrhunderts von Peteni und 
Zabala bekannt. EbenfalJS dem XI-XII Jahrhundert gehören an die Kir
chen von der Zinnen (Menkrrna!hl Kronsbadts, Kreis Bra~·ov), Cernatu 
(Kreirs Covéllsna) und Firto~ (Kreis Harghita) die in letzterer Zeitt aus 
gegraben wurden. Die Eurgen die diesem Zeitabschnitt angehören waren 
die von Turia Bálványos, Let (Kreis Covasna) sowie die Burg von Raco
$Ul din Ciuc (Krei1s Harghita). 

Die Gelegenheitsfunde, die SiedLungen, die Friedhöfe, Gr.abstatten 
und Bur~gten zei·gen, dass das Süd-Östliche Gebiet Siebenbürgens im zwei
ten Jmrtaursend ein neues Vo lk in Besitz nimmt. Die zum Varschein 
gekommenen Materiellen-Kulturgut angehörenden Arrdenken wurden 
zum Teile bisher schon den Maghiaren, Seklern zu gesprochen, zum Teile 
besonders in den Friedhöfen-GmbstiitJten gefundenen Gegenstiinden die 
bis dahin der Bjelo-Brdo Kultur zu geschrieben wurden. Der VerfasSier 
schr·eibt di'ese Kulturstufe den im Seklerland lebenden Ungarn und Sek
lern zu. 
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IMPORTANTA ARHEOLOGIEIEI ÎN CERCETAREA ISTORICĂ ŞI 
LEGĂTURILE El CU IZVOARELE SCRISE, CU ISTORIA ARTEI ŞI CU 

RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE 

EUGENIA ZAHARIA 

Orke epocă a istoriei social-economice şi spirituale, orice moment al 
vieţii omen~ti îşi ar~e manifestarea sa materială. Ori,ce proces sociial-isto

~ic este din primul moment şi :pe toată durata 1ui şi un ~encxmen de 

cultură materială. Dacă există cazuri asupra cărora cercetătorii discută, 

aceasta se datoreşte lipsei noastre de cunoaştere sau de obiectivitate ; a 

fi în faţa unor lucruri noi, - noi pentru unii dintre noi sau noi cu 

adevărat, pentrucă pînă la aoeea dată nu au fost ~cunos,cute -, nu în

semnează a le nega, ci dimpotrivă, ne obligă să le cer~cetăm şi să le în

tegrăm ,ca bun comun în domeniul nostru de cunoaştere şi de cercetare. 

Arheologia cercetează monumenrte şi fencxm,ene de ordin social istoric 

pentru care de multe ori ea este singurul i~vor de informare. Alteori pen

tru perioada respectiJvă exista şi documente literare. Confruntarea lor 
este obligatorie. Atunci cind oe11cetarea arheologică ~este făcută riguros, 

considerăm dooumentul artheologic a fi mai autentk rest de viaţă şi de 

aclirvitate omenească pentru reconstituirea adevărull\.li. DocUJmentul scrds, 

păstrat uneori doar 1C!I'Iîmpeie, r~eplici mai tîrzii după texte pierdute, pDodus 

uneori in împrejurări care n-au permis cunoaşterea în întregime a ade

vărului, sînt numai citeva din motivele pentvu ,care ceDcetarea arheolo

gică şi documentul arheologăiC capătă ~mpartJanţă fundamentală pentru 

intreaga oeooetare istorică. 
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Pentru cunoaşterea unei epoci sau a unui fenomen istoric este abli
gatoifiu ca ceroetarea să se sprijine pe tJoia1Je izvoare1e de ·care dispun€ttn, 
literare, arheologice, şi artistice. OhLar dacă datele rezu1tate se contrazic, 
cer.oetarea trebuie dusă pînă :la lămurirea adevărului. 

* 
Primele preocupări de ol"din .,arheologic" în ţara noastră încep cu 

actirvitatea de caracter muzeistk şi antiquari'C a nurrneroşi colecţionari, 

activitate care s-a desfăşurat .cu bogată intensitate tot sec. XIX ; ea se 
continuă şi azi, av:înd însă între cele două războaie monldia1e, dar mai 
ales după ,cel de-al doilea, un oîmp mai larg de acti·v:itate, cu o orientare 
în parte schimbată, datorită influenţei bune pe oare a ex<E'I!Titat -o a:r
heologia. 

Odată cu înfiinţarea de către Tibu Mai·ore.scu în 1874 a pr~mei catedre 
~le arheologie pentru Alex. Odobescu, căruia i-.au unmat Gr. Todlesou 
şi apoi V. Pârrvan, a rheologia a fost repede ridi1cată la nivel de învăţă
mînt superior. Alex. Odobescu este întemeietorul învăţămîntului de isto
ria artei şi de arheologie în ţara noastră, !Înrtemeiere făcută în hlimina. 
concepţiei în care se încadrau la aceea vreme cele două discipline. Ar
heologia era doar O· parte din domeniul imens .al 1storiei artei ; dome
niul de activitat·e al arheologiei în aceea vr·eme, şi în cadrul .acelei con
cepţii, era mai ales lumea dasi:că greco-romană. Rareori, atît în cimpul 
de cercetare al arheologiei, dt şi [n acela al .colecţionarilor, .se întîlnesc 
preocupări pentru obie.otE> din domeniul preistoriei sau al epocii migra
ţiilor şi aceasta cind desooperirile erau ieşite din oomun, 1cum a fost cazul 
tezaurului de la Pie tr-oas.a, sau a mormîntului de la Colllceşti. PreocU!parea 
şi :iJn teresu~, ~C:Utîlt a>l arheolLogului oît şi al oo1ecţionarull1li', se 1''11drept ..:· 

spre obieote cu frumuseţe aparentă, spre obiecte care se înaadrau în ca
nonul greco-rmnan. Datorită faptului .că obiectul de ce!'lcetare în dome
niul arheo1ogiei c1a.ske era la ffnrdemînă, monumente de arhitectură, de 
scul!ptură, oirfevrerie etc., săpătura arheologkă ca metodă de cercetare 
se va de~olta mai tirziu, datorită unei alte ramuri a aDheo1ogiei, cea 
mai tînără, aceea a arheolog-iei preistoriee, care va da, va .impune meto
dele sale de cercetare tuturor ramurilor arheologiei, întemei·înxi astfel ade
vărata oer.eetare arheologkă. 

Odată cu dezvoltarea anheo'101gi·ei preistori10e pe p1an general euro
pean, - şi la noi din vremea în 'care a lucrat V. Pârvan - wheologia 
se ·Constituie ca o ştiinţă de sine stătătoar·e, aViÎnid metodele sale proprii 
de ceroetare, startigrafia - întemeiată pe .săpătura a!'lheo1ogică - şi 
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tipologia. Anheologia rămîne în continuare o ştiinţă istorică, dar se des
parte de istoria ~artei, care la rtndul său î~i defineşte domeniul şi..;Şi eon
stituie metodele sale de ce:rcetare, iconogralfia şi tipologia, în principal. 
In acest fel, arheologia porndnd în sec. XIX cu o importanţă limitartă 

în <CâmpU'l mare al ce:rcetărilor de istoria ~artei, ajunge treptat în sec. 
XX ·să-i devină egală cu importanţă. Pornind de la obiecte l~psite de 

frumuseţe aparentă, arheologia prei1s>torkă s-a rupt de concepţia das1că, 
în lumina căreia interesul se restr~ljgea asupra lucrurilor care corespun
deau canonului şi concepţiei clasice, lărgindu-şi roîimpul de cemetare, în 
care intră acUIIll abs.olut orice frnntură de obiect, oricît de modest, care 
poate spune tCeva, care poate ajnta la reconstituirea vieţii tr·eoute. Astfel 
anheologia preistorică co'l1Jstituie metodele de ce:rcetare pentru toată ar
heologia, şi clasică şi medievală, devenind cercetare fundamentală pentru 
tot domeniul istoriei. 

Ce:rcetările paralele ale acestor două discipline, arrheologi,a şi istoria 
artei, ar putea mea:-ge pină la unitatea perfectă a valorii sau a car.acrte
rului rezultatelor obţinute, în ,concepţia în care frumos se identifkă ou 
important, cu interes:ant, în care frumos însemnează un lucru care are 
un CDnţinut isto:-ic, oricît de modest ar fi. 

Cele două cereetătri nu se pot nici substitui şi nici înlocui una cu 
cealaltă, fieoare avind contribuţia sa la valorificarea istorică a obiectului 
şi a problemei de care acesta se leagă. Socotim că nu este lipsit de in
teres, . ci dimpotrivă, plin de semnificaţie, să subl1niem faptul că dez
voltaPea atît de largă .şi de frumoasă pe care o are în ţara noastră ar-· 
heologia preistorică şi ce,a a primului mileniu, se datoreşte în special 
bogăţiei resturilor de viaţă din aceste perioade, ea şi lLpsei documente-

lor literare, acest din urmă fapt obligînd în mod inevitabil la folosirea 
şi cercetarea cit mai mult cu putinţă a documentelor arheologice. Chi,ar 
atunci cind pentru anUIIlli'be momente din i1storia străveche a regiuniloa:
noaSitre exi·stă do.cu:mente literare, acestea nu pot în nici un caz înlocui 
cunoaşterea elementelor de cultură materi,ală, deoarece oer1cetarea para-

lelă a celor trei iz:voare, literare, arheoLogice şi de domeniul istoriei artei. 
nu fac aHceva decît să se completeze una pe cealaltă , pentru .o cuno.aş

tere eît mai completă <a "obiectului" cer10etat. 

Un alt aSipect al ac'tivutăţii a:rheologice actuale este şi acela al cola
borării cu lUicrările de arhitectură, în veder~ea restaurării monlilmentelor. 
Săpătuna arheologică fă1cută în acest s·cop se practică mai de mult şi în 

ţara noastră, numai că ea nu a :fosrt făcută de specialişti, ci de arhitecţi, 
ingineri construdori s~au istortci. Urmări'le unor atari săpături au fost 
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distrugerea unor importante resturi arheologice şi arlhitectoni.oe - fără 

oa acestea să se fi putut înregistra în chip folositor -, ruperea altora 
din contextul lor originar, rezultatele obţinute fiin!d din aceste cauZ'e nesL 
gure şi incompl•ebe. 

Actual1a Direcţie a Monumentelo.r Isto!"1ce şi-a ataşat de mulţi ani 
un grup de tineri arheoLogi de profesie. Acesta este un fapt de seamă, 
oare trelbuie bine subliniat, deoarece roadele aoestei măsuri s-au văzut 
imediat prin rezultatele noi şi bune ca:re s-au obţinut pretutindeni. Re
staurarea monumentelor s-a putut astfel desfă:şure - sau .în unele cazuri 
am putea 'spune cu regret că, s-ar fi putut desfăşura - în mod conrve
oobil, adică in felul unor cer;cetă·ri şi lucrări de r•estaurare moderne. 

Un ·exemplu în acest sens ni-l oferă. desfă:şurarea în trecut şi in 
preZ'€nt a lucrărilor de restaurare .şi de cer:cetafle arheologică făcute La Sf. 
Nioolae Domnesc din Argeş. 

Mai ales pentru anii de început, de eXiperienţă ai acestei acti.vită·ţi 

în coLaborare, se poate remar:ca că nu trebuia să se pornească cu monu
mentele de ~seamă ale ţării. A fost o greşală. Acest lucru este valabil 
şi pentru arheolog şi pentru arhitect. 

Deşi colabormea dintre arhitect şi arheolog est;e formal constituită, 
ea întâmpină încă greutăţi de ordin practic dintre cele mai greu de învins, 
dar 1.Ja care limpezirea nu se poate renunţa pentru buna desfăşurare a 
pentru a putea îndepărta resturile ulterioare, adică pentru a putea aduce 
monumentul - ca şi cum acest lucru s-ar putea întotdeauna - la forma 
lucrărilor. Oa şi în trecut, atunci cind săpătura a~heologkă nu era făcută 
d~ un s~cialist, arhitectul cere arheologului nivelul de căLcare origioor, 
~a originară. Al doilea punct imporba:nt din colaborarea dintre arhitect 
şi arheolog este încelicarea de subordonare a aDheologului de către a~hi
tect, în concepţia că arhitectul comandă întreaga lUJcrare şi deci şi cerce
taJ:"ea arheologică şi 1că .ar putea eventual să o şi !Conducă. 

Inceroarea de subordonare şi de limitare a ceocetării ameologice -
în măsura în care socoate arhitectul - este nesănătoasă, nu core~punde 
unei cercetări ştiinţifice serioase. Cercetarea ai"heologică se des.fă:şoa.ră 

nu numai în raport cu monumentul de La suprafaţă, ci pentru lărrnurii"ea 
nivelelor de constr.UJCţii , a unor părţi, a unor restUJI'i îngropate legate 
de monumentul in pidoare sau nelegate direct de el. Orkum ar fi .aceste 
resturi, ele trebuiesc studiate chiar dacă nu sint în direct raport cu re
staurarea monumentului. Aşa cum se dovedeşte mereu, anheologia este 
o ştiinţă care descoperă mereu documente noi, oare completează datele 
necesare întregirii şi cunoaşterii unor etape din istoria societăţii ome
neşti, tot aşa ea poate aduce contribuţii noi, importante şi la cunoaşterea 
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arhitecturii vechi rOIIllâneşti. Aşa cum perioade lungi de cercetări prin 
săpătmi şi studii acumulează date care au oa rezultat :sinteze noi istorice, 
tot astfel :iJStoria fiecărui monument sau în genere istoria arhitecturii din 
ţara noastră, va putea fi, şi va trebui să fie, cUI1Înd rescrisă pe baza 
noi1or rezultate obţinute, datorită săpături1or ariheologke. Un exemplu 
în ae<est sens îl constituiesc rezultatele ceDcetărilor arheologi:ce de la 
Putna, Voroneţ, A~ba-Iulia etc. 

Dar în atfară de acesta mai este şi un alt motiv care obligă ca cerce
tarea arheologică să fie integrală şi făcută de un specilalist. Cer.cetînd 
arrheologk un monument, !Prin săpături se întHnesc nivele de locuire din 
alte perioade, mai vechi sau mai noi decît aceea căreia îi aparţine mo
numentul pentru care s-a făcut săpătura ; resturi de construcţii din pă
m[nt, lemn, pilltră sau cărămidă, resturi de locuire preistorică , acestea 
din urmă neinteresîndu-1 pe arhitect. Chiar în acest caz, în care acele 
resturi de locuire nu intră în sfera de cercetare a arhitectului, nu pre
zintă interes direct nici pentru el şi nki pentru monument, totuşi nimeni 
nu are dreptul nici !Să deoapeze, adică să di1stnugă, şi nici să sigileZJe cu 
prilejul restaurării, inainte de acestea să fie bine cer.oetate şi ·înregistra
te. AlŞa curm arheologul, oricărei perioade ar aparţine prin preocuparea 
sa nu ·dist!'luge şi nici nu i,gnorează nilci un fel de element de arhi,tectură, 

tot astfel şi ~whitedul, dacă a cerut în vederea restaurării o secţiune în 
pămint, nu are dreptul să ceară arheologului nici ignorarea şi nici înde
părtarea unor res-turi arheologice care nu au legătură cu monumentul. 
Orice rest de viaţă şi de activitate omeneas·că prezintă int·eres de ordin 
istoric pentru ce:rcetătorii care se ocupă de aceea perioadă. Distrugerea 
sau ignorarea acelor resturi în1serrnnează o acţiune de împiedecare a cu
n0aşterii adevăru1ui, înlăturarea sau ascunderea unor elemente neoesare 
cercetătorilor istorice. Uneori resturile întîlnite nu sînt legate direct de 
monument, nu prezintă nici un interes pentru arlhitect în vederea restau
rării. Totruşi din pund de vedere istori·c interesează f01a:rte mul!t să cu
noaştem oe a fost anterior, pe ce s-a dezrvoltart; şi nu numai :imed'iat 
îooi:nte, ci intreaga continuitate, aîtă se poate stabili, de cultură şi civi
lizaţie anterioară, chiar şi după data monumentului. Din aceste motive 
arheologul t:rebuie lăsat să lucreze absolut tot ce întîlneşte în .sătpătură; 
nu i se poate limita cencetare.a prin viziunea şi int·er.esul arhitectului. 
De aceea ideea subordonării este gll'eşită, nu pentrucă unul ar fi mai im
portant decît celălalt, ci pentru bunul motiv că ·ceocetarea arheologică 

trebuie făcută mai întîi, urmînd ca datele obţinute să stea la baza pro
iectului de restaurare. Fiecare lucrare trebuie făcută de specialistul res
pectiv. Monurrnentul nu păstrează exterior, deoît rareori, toate elemen-
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tele necesare cunoaşterii lui în vederea restaurării ; de aoeea S€ şi_ face 
săpătura arheologică ; şi nu se poate pretif)Jde dinainte ce anurne să se 
descopere în soopul urmărit. 

Orice monrUJment îşi are viaţa sa proprie, în genere mult mai lungă 
decit a oamenilor. Importanţa lui ·este .cu atH mai .ma.re, cu cît cuprinde 
valori mai mari de ordin sociel-istoric şi artistk. Arces·ta este cazul mo
n~mentelor care au stil. Nu are importanţă rrki ·dimensiunile şi nici na
tura monu:mentelor. V·aloarea lor înrving şi •vremea şi moda; ele stau 
la baza culturii, a civiliza:ţ'ei şi a progre:sului societăţii omeneşti. Le-.arrn 
putea compara cu acei oameni, care datorită actiiVităţii şi creaţiilor l·or 
durează secole de-a rîndul, pentrUică rezultatele mundi lor stau la baz;a 
pvogresului şi dezvoltării societăţii omeneşti. 

La fel sînt şi monumentele ; el·e se pot modifioa cu vremea, prin 
pierderea sau adăugarea unor elemente ; acestea pot dăuna valorii mo
numentului, 13lteori nu ·sînt dedt semne ale vîrtstei lor. Astfel ele capătă 
valoare artistică şi istorică. Dacă vîr:sta ar însemna nu:mai rezistenţa lor 
pe lungă duraif:ă, şi în acest caz ar putea să ne spună fapte de acum sute 
sau mii de ani, a•cest lucru fiind pgal ,cu înţelepciunea care se acumu
lează cu vîrsta, şi tot ar fi extraordinar de important pentru a le acorda 
toată atenţia. De aceea nu este justificat nici de a inlătuna şi nid de a 
ignora acele ele:mnte care s-au adunat cu vremea pe oorpul monurnen
tului, sau împrejunJl lui, care s·înt mărturii ale vremii respective, numai 
pentru scopul de a rE'1duce monumentul la fomn.a lui originară, la nive
lul lui de călcare, fără a înţelege că şi •el este, oricît de împunător ni 
s-ar prezenta un ,.moment" din a tîtea secole sau milenii. 

Iată doar numai cîteva din problemele care st•au în faţa arheologi·ei 
actuale, cercetare cu ajutorul căre1a vom reuşi să cunoaştem şi să păs

trăm monumentele şi t oate acele resturi, oricît de modeste, ale vieţii 

trecute, rezultate ale culturii şi civi lizaţiei ţării noastre. 

L' ARCHEOLOCiiE DANS LA RECHERCHE HISTORIQUE; 
LES SOURCES LITERAIRES, L'HISTOIRE DE L' ART ET LA 

RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

L'ar'heologie a dam; notre pays, comme partout dans l'Europe du 
XIX-e siedle, des commencements -d'ordre museistique et par des collec-
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Uons. En 1874 fut cree â l'universite de Buk.arest l.a premiere ohaire 
d'archeologie ; le titu1aire, Alexandru Od01bescu, a tenue et pUJblie le pre
mier .cours unirversitaire d'araheologie, denonc;ant a cette oooaslion, l'acti
vite dHetarrtique, qu'il a consider.ee tres dangereuse pour la vrai science. 
A son temrps l'ar,cheologie occupait une petite pl,ace dans l'aire immense 
de l'histoire de l'art. Les ob}ets ou les monUJments sur lesque1s s'arretaH 
l'attention preserrtaient des traits s'integmnrt dans le canon dassique. Il 
s'agr:i.t en ce temps surtout de l'arclheologie classique et tres rarement des 
arrtiquites du premier millenaire, de l'epoque des ba:rhares. 

En meme temps s'est devel01ppe tres rapLdement le domaine le plus 
jeune de l'arohe.ologie, la pnehistoire. EHe s'est constituee tres vite, ses 
meuhodes de recheDdhe s'imposant ensuite a toute la reoherche archeolo
gique, et en separant oelle-'Cii definitivement de l'h'istoi:re de l'a:rt. 

L'ai'ICiheologie est la science dont l'object de recherche sont tous les 
debris constituant les res,tes de l'actirvite humaine, des grands monuments 
jusqu' aux les plus petits tessous. Chaque proces sodial-hi'Sitoriique est des 
son commencement et tout au long de son existence, en meme temps 
un phenomene de cUilture materielle. Ce sont les causes prindpalles pou:r 
lesquelles l'awheologie est devenue une recherche fondamentale de toute 
le:s periodes de l':histoire. Le docUJment archeologique doit etre toutfois 
lltilise avec toutes les rigueurs sdentifiques. 

Meme si pour la periode qu'on etudie il existe aussi des documents 
litteraires et des monuments d'art, la confrontation d es trois sources est 
obligatoire. 

La reclher,ohe par,allele par les deux voies, archeologique et de l'his
tcire de l'art, peut aHer jusqu'e la padaite unite des resultats, d'apres la 
conception pue beau signifie en meme temps important. Les deux metho
des ne peuvent pas etre rempl,ace.es l 'une par l'autr·e, ohaque ay,ant son 
a.pport dans la poursuHe du vrai. 

L'un des plus ,importants .aspects de l'activite archeologique actuelle 
est la collaboration dail!S les tnavailles de restauration des monuments 
historiques. L'aduelle "Dir.ection des MonUJments historiques" de Rouma
nie .s'est attac:he depuis beaucoup des annees, plus1eurs jeunes archeolo
gues. Ceux-d sont ar:rLves a obtenir de bons :r:e.su1tats, quelqueiois tout 
a fait nourveaux ou absolUJment necessaires a la r~stauratwn en bonnes 
conditions des monunnents. Quoique la colla'boratiun de l'architecte et de 
l'archeologue semble s'etre deja constituee, e11e se heurte quand meme 
a des difficu1tees d'ordre pratique. L'wohitecte demande seulement le 
niveau ori.ginaiDe du monUJmenrt et il trarvaille dans la conoeption de se 
subondonrner l'archeologue et 1a fouille araheologique. 
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Cette position est une des plus dangereuses, tant pour les trarv.aux de 
r·estauration, que pour la fouille ardheologique. La recherche archeologi
que doit se developper pas seuJ.ement en rapport avec le monurrnent tel 
qu'il se presente ă l'architecte, mais en rapport awec toute les restes ar
cheologiques se repportant direotement ou non au monument; tres sou
vent on rencontre des restes de monuments plus anciens, qui ne sont 
plus representes au niveau actuel du sol ; au point de vue scientilfique il 
n'est pas important si les restes sont en bois, ou en mac;onnerie ; si elles 
sont necessaires au non au trav.ail de restauration ; si elles appartiennent 
â la prehistotire ou au moyen-âge, il faut les etudier, parceque par elles 
nous pouvons connaître, sorit les etapes de developpement du monument, 
soit celles de la societe ă laquelle il appartient, soit enfin meme les etapes 
hi:storiques anterieures a la naissance du monument. Detruire par "deoa
page", ou ignorer en les rendent inaocessible:s par des constrUJctions ou des 
pavements durables, des restes wcheologiques, c'est empedher la reaher
che ă connaître la verite, eearter des elements ne·cessaiires aux recher,ches 
trlstoriques. Voilă pourquoi il faut laisser l'archeologue tra:v.aiUer, enre
gistrer tout ce gu'il recontre dans la fouille executee comme operetion 
pr,ealable ăla restaudation du momurnent. On ne peut pas limiter et diTi
ger la recherdhe en fondion de la visionet l'in'teret de l'architecte. 

B. faut e1oigner toute idee de suJbordonnation, p~eque aucune re
cherche n'e:st plus importante qu'une ,autre et aussi parceque c'es1t seule
ment qu'ă la suite des resultats obtenus par la fouille, peut etre etabli 
un projet de restauration vraiment scientifique dans tous ses compar
timents. 



DOCUMENTE ROMÂNEŞTI DIN SECOLELE XVI- XVIII ÎN 
ARHIVELE STATULUI DIN SFÎNTU GHEORGHE (ll)x 

deP. CERNOVODJ~)ANU, L. DEMENY ,şi 

LUCIA DUMITRESCU-TAFTA 

13. 

1651(7159) iunie 23, Tîrgovişte 

Matei vodă Bas:CIIrlaJb întă~eşte Hîrşovei, vă!duva spătarului Mihai din 
Covofeni şi fii oei sale Iudita satul Dragomireşti din jud. Dolj cu români, pen
tru ca!ie a avut pîră ou Gheorg!hina S'bolnieul şi Dumitraşoo căpitanul, fiii 
stolnicului Mihart din Şitoaia şi nepoţii postelnkului Stterian, fratele lui 
Stamati, primul soţ al Hrrmovei - Satul fUISese cumpărat de la Radu 
vodă Şerban, pe vremea cind era boier în 1600, de către Zamfira, sora 
Hî:rşovei şi soţul ei Dragotă pogtelnic pe 650 de aspri ga11Ja. H[nSiova jură 
J,a Mitropoiita dirn Tîrgovişte Îln faţa mitropo[itului Ştefan 'că tSatJuil. a fost 
cumpărat de sora :sa şi nu din banii postelni:cului Sterian, dştig[nd astfel 
pricina. Domnul întăreşrte hotărîrea cu întreg Divanul. 

*) Milostiiu Bojiiu Io Mateiu Basarab voivod i gospodin văsoiu zemle 
Ungrovlah(iiskoe) i za plene să. Davat gospodstva mi siiu povelenie gos
podstva mi jupînesei Hîrsovei spătăresăi se au fost jupîneasa răpăusatu(lui) 
jupan Mihaiu biv vel spătariu ot Coţofeni, ot sud(st) vo Meh(edinţi) şi fiica 
sa jupînesei Iditei (!) şi cu ficiori ei cîţi dumnezău va lăsa, ca să le fie lor 
tot satul Dragomireşti ot sud(stvo) Doljul 1 tot cu tot hotarul cu toţi ru
mânii şi cu tot venitul din cîmpu, din pădure, din apă şi din şederea satului 
de pretutindinile şi despre tot hotarul din hotară pînă în hotară, pre bă-
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trîne hotară şi semne ; pintru că acest sa tu Dragomireşti ce scrie mai . sus, 
fostu-l-au cumpărat Dragotă postelnicul denpreuna cu jupîneasa lui Sam
fira, sora jupînesei Hîrsovei 2 de la răpăusatul Şerban voivod în zile(le) ră
păusatului Alixandru voivoda 3 pre vreme cînd au fost domnalui Şerban 
voivod boerin 4, direptu 650 de aspri gata şi cu zapis de la mîna dumnelui 
de vînzară, leat 7108 5. Şi de atunce încoace tot au ţinut jupîneasa Hîrsova 
cu bună pace pînă acum în zilele domniei mele. Iar după aceia, cîndu au fost 
acum iară Gherghina stolnicul din Şultoia 6, nepoţi lui Sterianu po:stel
nîcul, fratele lui Stă:mati, carei au fost ţinut mai nainte pe giupineasa 
Saunfira. Ei alU rădk.at pîră pintru ·acest satu Dragomireşti şi au veni;t 
tn divan înainte domniei mele de s-au pîrH de faţă cu jupiîne.asa Hîr1sova 
spătăreasa. Şi 131Ş€ pirîi1a Ghi!1glhina s:tol111ic:u:l cu :Erate său Durrnitraşoo 

căpitanul zioîntdu aşa, cum acestui satu Dr.agomireşti nu l-au fo:stu cum
părat Dragotă postelnicul şi -ou jupineasa lui S31mf·ira pre banii(i) lor din 
bucatele lor, ce 1-au cUJmpărat pre bani(i) unchiului lor Stiriean şi cum 
au mărturi:situ jupîneasa Himo.va că s-au fost cUJmpăr,at satul pre bani de 
ai lui Steriean şi curm au rămaSJU multe scule şi haine şi bani de ai lui 
Sterian pre mîna jU!pînesei Sam;firei. Deci într-aceia domnii.a mea amu 
căutat şi amu judecat pre direptu şi pre lege împreună cu toţi cin:stitţii 

deregători(i) domniei mele şi am dat domnieia mea la mijlocul lor 6 
boeri pr-e răvaşă domneşti, anUJme : ot Poean(i) deregătoriul domniei mele 
jupan Barbul vel stolnircu i jupan Bunea vel sulger i jupan Spalfeul 7 v-el 
şufar e Barbul cloceriu ot Fratoşteţi 8 e Drăgoi căpitanul ot Felooi 0 i ot 

Oer:nai:a l13Jcos10 ~că) pinaltul de roşi ca să (ca)u(te) aceşti boeri şi să a.de
vere:oe pintru. acest sat Dragomireşti fostu-l-au curmpărat D:ragotă postel-

nicul11 ... jupînesei Hînsovei pre bani de ai lui Sterian 1-au cumpărat ori 

cumpăratu-l-<00 (~c)u banit(i) lor pfle .. Y şi din bucatele lor şi rămas-~a~u 
n~soai scule sau haine sau bani de ai lui Stirian la jupînea:sa Samfira 

au n-au rămas. Deci într-aceia aceşti 6 bo·eri ei .au căutat- şi au judecat 

cum au socotitu cum va fi pre direptu şi au dat jUJpînesei H~rsovei cum 

să jure cu mînili pre sf1înta evanghelie cu alu ,ei suflet cUJm acestu satu 

Dragomireşti nu s-au CUimpărat pre bani de ai lui Steriean, ce [-au cum

părat Dmgotă cu jupîneasa S.amfira pre bani(i) 1or din lbuootele lor şi 

cUJm n-au rămasu nimicu de ai lui Steriean la jupîneaJSa Hîrlso'Va, ea, s--au 

apucat de jurămîntu şi au mersu la s:flînta mitropolie înai.nte cinstitului 

şi pre lU!miruatului Vladicăi Ştefan de...,au jurat cu mîinHe piie sflînta 

evangihelie, cum nu s-au cumpărrat 3JC€Sit satu pre bani(i) lui Sterîitan, neci 

au rămasu nimicu d-e ale ·lui Steriian; şi n-au mărtud:sit ea CUilTI pîrîia 
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Gherg1hina stolnicul. Şi cinid au jurat fost-au ispravnic b0€rinul damniei 
mele Nkvl.a vel portar şi alll1u văzutu domnie mia amînidoi răiV.8şurile 

domneşti şi •car.te cestoru 6 boeri de judedată la mîna jUipÎnesei Hîrsovei 
spătări.a:sa. Deci au răma:su Gherghil1ia s•tolnicul şi cu frate-său Dumitraş
co căpitanul din 1ege şi de jude·cată dinainte domnii mele din Divan. 
Direptu aceia, am dat domnie mea jupO:nesei Hîr:sovei spă.tăresei şi fi.esa 
jupînesei Iuditei. Ca să fie lor satul Dragomireşti moşie, loru şi fidorl
lor lor şi nepoţilor lor şi strenepoţilor lor, în vecu stătătoriu. 

E (!)ne ot kogoje nepokolebemo(po) orezimu gospodstfa (!) mi săje ubo 
sfetitelie ostavleiem gospodstfa (!)mi jupan Gheormar vel ban Craleoveschi 
i jupan Dragomiru vornicu i jupan Radul vel logofătu i jupan Ghinea vel 
vistiernic i jupan Diicul vel spătariu i jupan Barbul vel stolnic i jupan 
Radul vel comis i upan Hrizea vel pa(ha)rnic i jupan Constantinu vel pos
telnic. I ispravnic Radul vel logofătu. 

I napisa az Dumitraşco logofătul vă nasto(lne) grad Tărgovişte meseţa 
iunie 23 i ot Adama do ninea vă leat 7159. 

14. 

1653 (7162) octombrie 16, Tîrgovişte 

Stănie Cap Mare cu fiii săi Marin, Lepărat, Standul, Stan, Oprea şi 
cetru;;ii Lor din satul Comartca din jud. VHcea se vind rumâni boierilor 
Barbul mare •cupar şi fratelui său Udrişte mare cămăraş ou 9 ughi de 
cap şi 5 ughi de fiecare eopil. 

* Adecă noi ceăşti săteni ot Cumatca 13 sudă!sf.oi 14 VHăcea scris-am 
şi mărturisim cu aceasta alu nostru zapisu ca să fie de mare credinţă la 
m~na jupanu Barbulu ve[u oupariu 15 şi la mîna frăţîni-săi, jupan Udreaşti 
velu cămănaşu 16 oa să .să ştie cum am fostu totu omeni megiiaşi, moşiile 
noastre diră satu dină Comatoa de moşie şi de strămoşie, încă mai de
nainte vreme. Iară oînidu au fostu acum în zHele domnului nostru Io 
Matei Basaralbă voivodă, ală·ţi fraţi ai no~tri megi,eşi dină Com81baa. ei 
s-au scuLat mai anu de s-au vîndutu rumâni, cu feciorii loru şi cu moşiile 
loru, acestor boeri ce scrie mai su:su, ei de a loru bună voe fără de nece 
o silă, iară noi am rămasu megieşi în satu, nevinduţi. Oînldu au fostu 
.acum, văZIÎndu pre alăţi fraţi ai noştri diuă sat cum s-au vinidutu pre 
bani gata, noi încă ni-am sculat acum de I8IIll venit la dulini1ui jupanu 
Barlbuil.u căpitan şi la jup.an Udrişte velu căimăraşi de ni-mn wrirlutu şi 

noi rumâni dumniloru cru şi all•ăţi săteni 1ai n10ştri , îlllsă eu Stălll~e Cap 
Mare şi cu cinci ficioti ai miei, amume Marinu, Lepădat, Standulu, Sta-
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nu, Opre şi eu Dragomiru Cap Mare cu ficiorii miei, Luca, Opria, acum 
şi eu Barbulu, ficiorulu lui Dragomiru cu doi copii ai miei anume Lazăru 
i Dumitru şi eu Dumitru Cap Mare cu trăi copii ai miei, anume Niagoe, 
Vladulu, Stoica şi cîţi ficiori ne va mai da Dumnezeu însă Luca şi Opria, 
ficiori lui Dragomiru, iară capete mari şi cu ficioru ceă vom face şi cu 
tcate părţile noastre de moşie dină Comatăcă, dină cîmpu, dină pădure, 
dină apa, dină şezutulu satului, du spe totu hotarulu, dină hotaru pînă 

în hotaru. Insă aşe ni-am tocmit de capulu mare po ughi 9 şi de capulu 
micu po ughi 5 ... 17 Şi mi-au datu toţi bani gata şi 
deplinu fieşcăruia prină mînile noastre şi pre fidori noştri, ca să le fim 
rumâni de moşie, cu ficiori, cu moşie cu totu ohabnici în veci, fără nece 
o gilăceavă. Şi mărturie beeri mari de aicea dină curte, dină Divanu şi 

beeri de acolo dină judeţu, oare eşi voru pane ei iscăliturile mai josu. 
Aceasta am scrisu ca să să ştie. Şi pintru mai adevărată credinţă 

ni-am pusu şi noi degetele mai giosu. 

(-7162). 

Nicula v;elu pitariu 
Eu Stănie 
Eu Dragomiru 
Eu Barbulu 
Eu Dumitru 
Eu Luca 
Eu Opria Velea 
Radul velu logofetu 
Bunia velu vistiere 
Nicula velu spatariu 
Barbuilu stolniculu 
Udria velu slujetoriu J8 

Radulu Năsturelu 
Buliga velu aga ceauşuln 
Eu Vladulu logofătu 
Vădislav velu culăcearu 
Mihaiu velu cupariu 

{Pe verse)! 

A(nno) 1692 (die 14) July az nemes vârmegyetOl deputâlt szemelyek 
az originâlis don.atioknak pariâlâsâra, mely deputâlt personak fgy kovet 
knnek, melyet fide med.iante pâriâltok es pecseteltiik (Anul 1692 (i!Jlie 
1 t) Noi persoanele care am fost deputaţi de comitatul Hunedoara pentru 
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transcrierea documentelor de donaţie după originale am verifioat şi am 
pus pecetea noastră pe (actele) tranocrise) . 

Nail.aczi Andras 
Ungur Jano1s v(ke)i.spany 
Mori Moys:es fabir6 
Mihai Bilbescul 
Eu Dan Florescul. 

15. 

1654 (7162) iunie 18, Bucureşti. 

Constootin Şerban voie1vod întăreşte lui Bar:bul mare copar şi fra
telui său Udrişte mare cămăraş ocina Mirzăneasca de jos, im,presurată 

fără temei de Nedelea iuz1başa şi alţi călăraşi înrcă din zilele lui Leon 
vodă Tomşa. La judecata .convocată de domn, Nedelea şi cu .oamenii săi 
nu s-au înfăţişat, pierzind pricina. lnrt:ărirea domnului este oonlfirmată 

şi de Dirvan. 
*) Milosivă (!) Bojiiu Ioan Costandin Şerban voivod gospodin văsoi 

zemle Ungrovla(h)iskoe davat siiu povelenie găspodstfa (!) mi Barbulu vă (!) 
cupariul i Udrişte văi (!) cămăraşi i sămnih sinovi eliţă Bog darova 
ca să le fie lor ocină în Mîrzăniasca de Jos 19 ot sudsfoih (!) (loc alb) dinu 
împu şi dini (loc alb) şi dinu (loc alb) şi dinu şezutulu satului şi despre totu 
hotarulu dinu ho·taru pînă in hotaru, pre hotară bătrîne şi pre semn' 
pintru că această moşie mai susu f,ost-au a1oru bătrlnă şi dereptă ocin<1 
de moşie de strămoşie însă mai de nainte vreme din zilele alătolu domn1 
bătrîni de de multu, cără cind au fost în zilele lui LiUonu (!) 20 vodă 

foiStu-s-au SiOUlat Nedela Izlbaşa 21 şi cu alţii, cu toţii călăraşii de au fost 
împresurată şi cuprinsă moşiia aceastoru boeri ceă-i scriu mai susu zi
cîndu aşe cum că au cumpărat şi ei această moşie de la n~te omeni ce 
au fostu - cum au fostu ei moşteni, aoeăştii ocine după aceăia cănădu 
au fostu m 'Zi1e1e lui răpăusatului Mateiu Vlodă, iar aceăşti boe.eri ştiindu 
cum aceste a loru direptă moşie împre~Surată nu s-au suferit să fie pre 
mîna alătora, ce au trasu pîră naintia răpăusatului Mateiu vodă cu Ne
delea Izbaşa şi cu alţi călăraşi ,care au fost, zidndu că au moşie acolo. 
In:tr-aoeia răpăusatulu Mathei vodă au căutatu şi au giudecart pre direptu 
împreună cu totu Divanulu şi aşe au agiunsu legea şi giudecata pre Ne
delea IZ!başa (IZ1başa) cu alţi călăraşi cum să nu fie ei volmici a venduca 
at.'ea moşie, într-altă parte cîndu voru (clndu ~oru) vre să o vînză ceastoru 
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boeri ce-ăi scrisu mai susu pintru că au fo5Jtu mai susu, că ce au f{)st 
a loru, după acei Medele.a Izlbaşa şi cu călăraţi ei s-au scuLat de bună 
voe de s-au vîndutu toate părţile de moşie de (de) acolo dinu Mîrzăniasca; 
t~t pre bani gata, cu zapisu de la mînă lor de vînzare şi toat-au ţinut 
aceăi boeri acea moşie cu bună pace, atîta să adeverim. Iară după aceaia 
cîndu au fostu acuma în zilele domniii mele, după petrecere răpăusatului 
Mateiu vodă, iară Nedelea Izbaşa şi cu toţi călăraşii s-au rădicatu pîră 
pămtru ace moşie şi au venit naintia domnii mele în Divanulu oeă<lu mare 
ceă s-au pîrîtu de faţă cu Barbul căpitanul şi cu Udrişte cămăr.aşul. Şi 

aşa pîrîia Nedelea Izbaşa şi cu alţi călăraşi cum 1-au făcut aoeăşti boeri 
silă de li-au. aruncatu bani fără de voia lor. Într-aceia domniea me .am 
căutat şi am giudecat pre dirept şi pr.e lege împreună cu toţi cinstiţii 

boerii domnii mele şi li-am dat domniia mea legea ţărîi să juri cu 12 
boeri cum sînt ei moşteni de acolo şi cum n-au vîndutu ei de bună voe, 
ceă le-au făcutu aceăşti boeri silă şi le-au aruncatu fără de voia lor. Şi 
am posu domnie me ispr.avnicu dinu Divami pre cinstitu deregătoriu dom
nii mele, jupanu Constandinu Gloţanului vălu portariu 22, ca să de la 
aceşti boeri lege să jure pre răvaşulă domneşti, iară ei ca neşte omeni 
răi .şi asupritori şi văzîndu cum n-au nece o trabă ~cu acea moşie lăsa
tu-s-au de me lege şi au fugitu. Într-aceia dDmnie a me văzîndu cum au 
fostu neşte omeni înşelători de au purtatuDivanulu cu minciuni şi am 
văzutu domnie me şi toate zapisurile cele de vînzare la mîna Barbului 
cărpitanulu şi a lui U drişte comisu 23. Dereptu aceia domnie a mea li-am 
fă,cut această carte a domnii mele la mîna loru, de rămasă, .cum să-şi ţină 
moşie cu bună pace, cum au fost iară a loru de moşie mai de nainte vre
me şi cum rau oumpărat pre bani rgata şi să fie dee acum nrainte în pace de 
căi \ă Nedelera Izbaşa şi de că tră toţi călăraşii. 

I ne ot kokojdena nepocolebim po rezmu gospodsfa (!) mi eje pe sfe
ditele ostavleem gospodsfa (!) mi jupan Ghiorma vel ban Kraliuvschi i ju
pan Preda ve(l) dvornic i jupan Radul ver (!) logofăt i jupan Bunia vel 
vistieriu i jupan Hriza vei spătariu i jupan Ghiorghe vel culivear (!) i jupan 
Hriza vel spătariu i jupan Ghiorghe vel culicear (!) i jupan Kirika vel sto
lănic i jupan Papa vel păharnic i jupan Radul vel comisi (!) i jupan Istratie 
vel postelnic i jupan Stroe vel logofăt. I napisahom 1-a dină malovă sie 
nastolănim gradu Bucureşti i o(t)(A) dama do dăne (!) tăceane liatom me
siţa iunii 18 dnă let 7162. 

Pe verso: 

A(nn)o 1692 die 14 July az nemes varmeg)'ietol deputalt szemelyek 
az originalis donatioknak pariala:sara, mely depubcilt pensonark igy kovet
kr-:. nek, :mellyet fide mediante parealtak ·es pecseteltek. (Anul 1692 ziua 
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dt 14 iulie. Noi persoanele deputate de nobilul comitat pentru confrun
tarea (copiilor) cu originalele documentelor de don:aţie, am fă,cut confrun-
1 .. , •. a şi am pus peoete.a noastră). 

Mihai Bibescul 
Eu Dan Florescul 
Nalaczi Andras 
Ungur Janos vice ispany 
More Noyses Hunyad varmegyenek fobiraja. 

16. 

1654 (7163) octombrie 2. 

24 de boieri hotarnici aleg moşiile Caraula, Întolisura lui Baboe şi 

Cucuieşti (jud. Mehedinţi) a le jup.înesei Hîrsova, afl.ată în pîră cu Giuraa. 
Pretenţiile nejustificate ale lui Giurca asupra satului Cucuiaţi sînt res
pinse. Hotărîrea hotarnicilor este întărită şi de reprezentantul domniei 
Dam.aschin, al doilea portm. 

* 24 de boieri hotarnici ai jupînesei Hîrsovi care s-au fost hotărît în · 
zilele lui Matei vodă s,atulu Caraula 2'' şi intorsătura Bubii (!) 25 şi Cu
cuiaţi 26 ot Părui.ani 27, Stanciulu postelnic, ot Mileşti 28 Danciulu 
lcgofăt, ot Zătreni 20, Stanciul postelnic i ot Şutoia 30 , Mihartu oluceriulu 
i ot Vîrîţi 3\ Nicula văt(af) acum să fie în loculu lui Pătru Izbaşa i ot 
Rmloştiţ;a 32, Drosul postelnic i ot Goeşti 33, (Pisinţa (!) ), Fisinţa logofătu 
i ot Cornetu 3", Vlaiculu postelnic e ot Ropşanu 35 Ilie postelnic, în loculu 
lui Barbulu ot tam i Corlat ot tam i ot Străhaia 36, Radulu i Gruia ot 
tam i ot Suşiţa 37 Toma i ot Hirovu :Js, Manulia i ot Băgiuleşti 39, Miha,iu 
in locul lui nepotu-său pîrîtu i ot Bălteni "0, Lupulu i ot Căpiteni 41, 
Pei,a în locu lui fie->Său i ot Pîrîu 42, Milulu logofătu în locul lui fiiu-său 
i ot Izbaşcov "3, Nagulu în locul lui nepotu-său i ot Pleşoi 41', Drăghici lo
gofăt în locu lui Dumitraşco ginere-său i Radulu ot tam în loculu lui 
Pătraşco ot tam i ot Smîrdeşteţi r.s, Nicula, ot Mălăeşti r.G, Pre da, i otu 
Craiova 47 Laziba în loculu lui fiiu-său . Aceăşti 24 de boeri fos-au căutat 
şi au hotărîtu atund aceste sate şi moşii ceă scriu mai sus şi au lipit 
ocină lîngă ocină şi au pusu pietri şi semne şi t01tu au ţinut cu bună 
pace pînă acuma, iară cîndu au fost acuma, în zilele domniii mele, ve
nit-au Giurca ot Cucueţi în Divanulu domnii mele cu piră că giupîneasa 
Hîrsova spătăreasa, zicîndu Giurca cum n-au hotărîtu aceăşti boeri şi 

ocină de la Cucueţi nece au posu pietri. Intr-a ceia domnie a me am datu 
giupînesăi Hîrsovei, spătăresei să-şi :strîngă boeri şi alu doile rîndu, acolo 
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la aceste sate împreună şi cu sluga domniii mele, vtorii Damasohinu 
portari-ului, ·oa să caute să vază stau-le pietriie pre unde li-au fostu pusu 
ei atuncea aînld au h:otărit au bla au mutat-au alăţi pietrile de pretinde 
li-au pusu ei. Insă mai adevărat să voru afla cu sufletele loru pre de
reptate. 

Pis mesiţa octomvrie g(odină) v(ă) leat 7163 

Damaschinu velu (!) portariu 
(Pe veTSo :) 

A.{nno) 1692 (die) 14 July az nemes varmegyet61 depUJtail.t szemelyek! 
az originalis donatioJmJak parialasara, melyek fgy k0v:e1ikeznek, melyet 
fide mediante parialtuik es peoseteltuk (Anul 169!2 ziu:a de 14 iulie. Noi 
originalele (documen.Jtelor) de donaţie, am constatat fidelitatea tmnscrierii 
persoanele deputate de nobilul cornitat pentru confruntarea (copiilor) cu 
şi am pus pecetea noas1:Jră). 

Mihai Bibescu 
Eu Dan Florescu[. 
Nalaczi Andras 
Ungur J anos v. isparny 
Mori Moyses fobfu:-6 

17. 

1656 (7164) aprilie 28, Tîrgovişte. 

Corustantin Şerban voievod întăreşte jupînesei Hîrsova vădUJva ma
relui spătar Miiha.i şi fiicei sale Iudita, s:atuJ. Cucuieţi din jud. Mehedinti, 
pentru care a avut pîră cu Giul'loa, Ţa!'lfoiul din Piatra. Hotărnrea dom
nului este .confirmată şi de DiVIan. 

*) Milostiiu Bojiiu Io Costandin Şerban voievod văsoi zemli Ungro
vlahiiskoe davat gospodstvo mi siiu poveleaniiu gospodstvo mi 
jupînesei Hirsovei spătăresei lui Mihai ce-a fost marele spătar şi fie-sa, 
jupinesei Iuditei şi 1cu feciorii lor, cîţi dumnezeu le va dărui, oa să le 
fie lor satul Ccuiaţi ot sud Meh(edinţi) totu satul cu totu hotarul şi cu 
toţi rumânii şi ou totu venitu~ din CÎllllpU, din pădure, din apă, din siliştea 
satului şi reu viile şi de preste totu hotarul oare aîtu să VIa alearge din 
hotaru pîn in hotar, pl'le hotbare bătrine şi pre seamne. Şi seamnele ho
tarelor, încă să să şti<e pre nwme, din Piatra Spintecăturii pre cărare 
pentre vii pînă în măgurice, pogol'lÎIIl!d maboa Horodelului pînă în piatra 
Ju Mateiu al Margăi, dea giulea (!) 48 la dea:! pre după Pl~iuca pînă în 
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Pi.~ţr~, p:re nej~~n, ~D:ţre vii }a. val(?, pma î,n vîlceaoa, lu Popovioi, 
de-~oo,lea 1~ vale p~este ~tca H~odelu~ui, din piatră, pînă în piatră, 
deşpre răşăritu. :01=--acii la deal, prin J?a<;lin p1Jnă în Piatră, din cale pin~ 
îp. Padina Ioapului, însă de ,~cii pren Padin in dos pînă în hotarul corla
telor, pre cale în jos pre din sus de mînăstire, pînă în Piatra Şitoii, preste 
vale la deal Qa Mercoţii pre cale pentre vii pînă [n rqesearec~, la puiiul lu 
Broască, viinrl iară la Piatra den Spint·ecărtură .q.ea s~au înpreunatu ho
tarul. Pentrucă acestu satu Cucuiaţii ce scriu mai sus, fos:t-au judeci cu 
ordnele ~otru, Îlll!că mai de năinte vreame dill1 zHel!e altor domni bătr!Îni, 
iară după aceaia cînd au fostu în zilele 1u A1exanldru vodă Iliiaş, ei sin
guri de a lor bună voe fără nici .o sitlă venît~u la Milhlaiu spatar şi la 
jupîniasa lui Hrîsova spătăreasa de s-au vînidutu rumâni, ei ,şi ~cu toţi 

feciorii lor şi reu toate părţile lor de ocină pre bani gata. Şi totu i-au 
ţinut rumâni pre ei şi pre feciorii lor, reu toate părţile lor de ocină, 

pr~e sama lor, ou bună pace, pînă ·În zilele răpăusatului Mateiu vodă. 
După aeeaia oîndu au fostu atuncea s-au scu1atu Giurca Ţar:foiul den satu 
den Piatră 49 cu pîră şi au venitu naintea răpăusatului Mateiu ~odă în 

Divanul cel mare dipreună cu jupîneasa Hîrsova de s-au pîrîtu de faţă. 

Şi aşa rau fostu pîrîtu Giurca Ţarfoiul naintea răpăusatului Mateiu vodă, 
zidnd cum are şi el moşie aco1ea în satu, 'În Cucuiraţi, înpreun cu jupî
neasa Hîr:sova. Intr-aceia jupîneasa Hîi'ISova, ia, văzîndu asupriduniJe 
Giurcăi Ţarfoiul şi cum grăia:şte euvinte cu .asupriciune, ca un om făr 

de lucru, ia nice aşa nu s~au lăsatu, ci a luatu 24 de boirari hotarnici de 
naintea răpăUlSatului Mateiu vodă Îlil Divanul cel mare pre rălv:aşe ca să-şi 
aleagă moşiia IŞÎ Să 10 hotăl'rască Şi să adev&easză rOU a:oei 24 de boiari, 
avuteau Giurca, ŢarftOIÎIUl şi e:l moşi·e acolo în s:atru, în Oucuiaţi eu n"""au 
avutu. Deci acei 24 de boiari ei au hotărH ocioo satului Cucuiaţii şi o au 
îm:pietritu din hdtar în hotar, oum scrie mai sus•. Iocă GitUrca Ţarloiul, 

el vă:zJÎnid cum n-are nid o moşie în satu în Cucuiaţi, el au şă(zutu) cu 
ru(gă)dune 1Ja 24 de boiari şi Ja, jupineasa Hîrsova spătări:asa şi la gine
re-său, Pîrvul postelnic. Deci aoei boiari i-au ales lui, ~i, din bună voia 
lor 1 vie şi 8 paşi de pămilnt şi i-o au ales de o parte. Şi totu au ţinutu 
jatpîniasa H~nso~a şi fiica, jupînia!$8 Iudita, aceale moşii cu bună pace 
pînă în zilele domniei meale. Iară după aceaia cînd au fost acum în zilele 
domniei meale iară Giurea Ţ1arfoiul el au venitu ooinrtea domniei meaJ.-e, 
în DLvan den preună ~cu jupâniasa Hîii'sova spătăreasa de s-au pî:nîtu de 
faţă şi şea pîrlie GiUtrca, Ţar;ţoiui naintea domniei meale în DiVla:n, ziciru;l 
~ au fost mutatu jurp~neasa HâJ'Isova pietrile hotarelor, oare au fost 
hotări:te mtri acei 24 de boilari. lntr-aoe~a jupîneşsa Hîrşovra, ia, vă1zind; 
sţrimR~~t.ea_ şi n~dereptqte şi asupriciunea Giur.căi ŢapfDiul, ia, iară au 



luatu pre acei 24 de boiari hotarnici pre răvaşe domneşti şi, a dooo oară, 
carii au fost hotănîte şi întîiu ca să se caute şi să vază, fost-.au mutatu 
jupîniasa Hîrsova aceae pietri au nu li-au fost mutatu. Ded jup[nias.a 
Hîrsova, ia au strins acei 24 de boiari, pre toţi la un loc înpreun cu Da
tl1.a5chin vel portar50 şi au .:fiost şi Giuroa) de faţă şi cu toţii roşii din satJu 
din Pleni,ţă şi cu mulţi boiari şi megiiaşii din pregiUJruJ locului de au 
înblatu d-au funitu ocina preste totu, din oapu pin în cap şi au aflatu 
în toată moşi ia satului Oucuieţii, pres te ~totu funii 11. Dici dintr-aoea.ste 
11nsprezeace funi fost-au cumpămtu Mihaiu spătar 5 funi de ocină de la 
Dragomir, feciorul lui Ivaniţu şi de la feciorii lui Lazăr, cu zapis de la 
mîna lor, iară 6 funi sînt prc sama rumânilor carii s-au fost vîndutu 
rumâni, cu moşie cu tot, însă cu cetvărţi a 2 judeci, anume Mărin şi Ilie 
ce nu sîntu vîndute. Iară Giuroa Tarfoiul el n-au avutu nice o mosie în . ' 

Cucuiaţi, cum au mărturisitu toţi megiiaşiii din prejJUrul loculu'i. Şi 

dea·c-au cetit uboiarii zapisele vînzătorilor şi au aflatu cum au fost aceale 
funii de ocină toate vîndute şi au vîndut şi mai multu dedtu au avutu, 
iară acei 24 de boiari, ei, ei au luat şi acei 8 paşi şi viia de la mîna 
Giurcăi Ţarfoiul, să nu mai aiibă treabă cu ia şi 1-au sco:s ca pre un om 
rău ce-au în:blatu fără de lucru. Şi de acum nainte să nu mai aibă trabă 
Giurca Ţarrfoiul în hotarul satului Cucueţilor. Şi au rămas Giuroa Ţarfo
iul de 'leage şi de jurde,cată , denainte domnie meale, din Devan, cum amu 
avutu domnia mea şi cartea acestor 24 de boiari hotarnici la mîna jup'Î
neasei Hiirso,vei spătăreasei şi amîndoao ră,vaşele domneşti, ceale de ho
tărnicie. Dereptu a ceaia am datu domnia mi jup[neasei Hîrsovei spătă
reasei şi fie-sa, jupîneasei Iuditei, postelnkeasei, ce să le :Die lor satul 
Cucuiaţiu cu toţi rumânii şi cu totu hotarul, să le fie rumâni oha.bnici, 
stătător~, în veaci, lor şi feciorilor şi nepoţilor şi strănepoţUor şi de ni
min dintea.ilă să n-~aibă preste cartea domniei meale. 

Adecă mărturii încă am pus domnia mea bo,iarii oei meri ai Diva
nuJui, anume jupan Chtirca vel ban Cralevsohi i jupan Gheorghe vel 
dvornk i jupan Starve vel logofăt i jupan Pflrvul vel vistiier i jupan 
Păană vel spa.bar i jupan Ba.I4bul vel diueer i jupan R:adu Fărcăşanul, vei 
stolnic i jupan Danciul Pîrîi.anul, vel postelnic i jupan Radu vel comis i 
jupa.n Radul vel peharnk i jupan Mîine a vei slujer i jupan N ecula vel 
pitar i i pan Stroe vel logofet. 

I napisah Mihalcea logofăt s(i) nă Paraschivei biv vel logofăt vă na 
stol(ne) grad Tărgovişte meseţa 1 aprilie dni let 7164. 

(La s]îDşit următorul text maghiiar) : 

A(nno) 1692 die 14 July az nemes varmeg)'IE>t61 deputalt szemelyek 
az ori.ginalis donatioknak, pari;HAsara, melyeik ~!) person3Jk igy f~de me-
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diante paria.:ltuk (Anul 169.2 ziua de 14 iulie. Noi persoanele deputate de 
nobilul comitat pentrr-u confvuntarea (c6pii<lor) cu ori1gÎlnalele (doCUIIllente
lor) de donaţie, am constatat fidelitatea transcrd.erii şi atm pus peee.tea 
ooastră). 

Mihai Btbescul 
Eu Dan F1orescul. 
Nalaczi Anidras 
ungur J an os vire ispany 
More Moyses Hunyad Varmegye fobfraja 

18. 

1665 (717 4) noiembrie 4, Bucureşti. 

Radu Leon voievod întăreşte jupînesei H~rsova, văduva mare~ui spă
tar. Mihai din Coţoferiri şi fikei sale Iudita părţile din moşia Şcheuţi din 
jud. Dolj, currnpărete de la Vasile şi fratele său Dumitru cu neamul loc, 
ce le achiziţionează la nîndul lor de la Dumitr.a:şco căpîtan din Şitoaia 
şi de 1a nepotul său Mihai, fiul Ghel'lghin~i : Hotărîrea domnului este 
confirmată şi de Divan. 

*) Milostivi {!) Bojiiu Io Radul voivod sină velikavo i predobrago sta
rage pokoinomu Io Leon Ştefan voivod davat g(ospo)dsfa mi siiu povelenie 
g(ospo)dsfa (!)mi jupînesei Hîrsovi care au fostu giupîniasa lui Mihaiu spă
tariului şi fii-sa giupîniiasa Iuditei ot Coţofeni ot sudu (!) 51 şi cu ficiori loru 
cîţi Dumnezeu le va da, ca să le fie lor ocină în Şcheuţi ot sud Elijel52 (!) 
toată parta lui Vasilie şi a frăţini-său Dumitru şi a moşii fămei a lui Vasilie 
şi a feoioriloru lui Stamu ot Scheuţi, tot, despre totu hotarulu din cimpu, 
dinu pădure, dinu apă dinu şezutulu satului ore cîtu să va alege şi cu totu 
vendtului, şi ·cu viia şi cu oasăle şi pimniţa, şi cu grajduri şi toate deahi
săla, oare le au fostu şi loru de cumpărătură de la Di.Jmitraşco căpitanu 
ot Şutoiia şi de la nepotu--său Mihaiu ficiorulu Gherghinei. Şi au ţinutu 
ei această moşie cu viile, cu casăle pre sarrna lor cu ·bună pace, precum 
au fostu cumpăratu de ei fădndu viile cu casăle, cu grajduri preste toate 
în preţu direptu ga]beni ughi 41 cu zapisu de Viinmre de la mîna 1oru 
şi cu mulţi beeri mărturie scrişi Î!n zapisru anume din Creiova Chira aga, 
din Gioroc53 StoiiCa căpHJaruu şi din Brădeşti'v., Preda păha~nicu, şi dm 
Pade 55i Dumitrr'raşcu postelnku, şi din Ciărnăteşti 56 Niculia, şi din Potu
baniţi 57, Jitiian călă['aş şi au luatu toţi bani gata la mîna loru pre cum 
le~ văzutu domnie me şi zapisulu loru de vînzare. Drept_u aceia şi 
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domnie me iacă i-am datu:bu (!) adlastă call'te domnie me giupînesăi Hir
sovei şi fii-sa giupînesări Iuditei ca să le poată fi Joru aciastă moşie, şi 

vie şi oasă şi grajduri stătătoare loru şi fecioriloru loru şi nepoţiloru loru 
în vacu. 

I ne ot kokojdeno (!) nepokolebi(m)o potremo (!) găspodin sie ubo sfe
ditele postaviham g(ospo)dsfa mi penă (!) Ghiorghie vel ban Kralavskago 
i pănă(!) Stroe vel dvornic i penă (!) Radu Cri(ţu)lescul vellogofăt i pen (!) 
Mareşi vel vistieriul i pen (!) Drăghici Cantacuzino vel spatariu i pan Nia
goe vel culăcear (!) pan Şerban Ca(n)tacozino vel postelnic i pan Badia vel 
păharnic i pen (!) Ghiorghie vel comis i Dumitraşco vel medelniceriu i Ma
teiu vel sărdariu i Ivaşco vel slujeriu i Enia vel pitariu i Radul Năsturel 
vtorom (l) logofot. Ni napisam Nicula Părăveţi vă na stol(ne)grad Bucureşti 
mesiţa Noemvrie dină 4 zile veliat 7174. 

A(nno) 1692 (die) 14 July az nemes va.nmegyetol deputaltatott sze
melyek az origi:nalis donatioknak pariaJasara, mely depuM.lta.tott personaik 
ergy levelet hozta:k, melyet f1ide mendante pariâltunk es pecsetel'tiink (Anul 
1692 iulie 14. Noi persoanele de1egate de nobilul comitat pentru confrun
tarea (copiilor) cu ori,ginalele (documentelor) de donaţie, .am consnatat fi
delitatea transcrierii şi am pus pecetea noastră). 

Mihai Bibescul 
Eu Dan Florescul 
Nalaczi Andr.as 
U l1igur Janas vice ispany 
More Moyses Hunyad vârmegyenek fabfraja 

19. 

1670 (7178) iunie 24, Bucureşti. 

Antonie vodă din Popeşti întăr·eşte spătăresii Hîrsovei Coţofeanu şi 

ginerelui ei Ianoş căpitanul moşia Cucuieţi din jud. Mehedinţi, pentru 
care au avut numeroase pricini cu Standul Gog,oneaţă şi în vremea dom
niei lui Radu vodă Leon. Hotăr,îrea domnului este confirmată şi de 
Divan. 

*) Milostiiu Bojiiu Io Antonie voevod i gospodaru văsoi zmele Ungro
vlahiiskoe. Davat gospodstvo mi siiu povel,nie gospodstvo mi jupînesii Iu
ditei spă(tă)resii şi ginere-său, lui Ianăşi căpitan Coţufani şi cu ficiorii 
lui cîţi Dumnezeau i va da, pentru ca să se ştie că au avut multe 
pîrî şi gîlceave în cîteva rînduri la Divan, de faţă cu Standul 
Gogoneaţă. zicîndu Standul că are şi el moşiie în Cu(cu)tiaţi iar boiari-
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nul domnii mele Ianăş căpitan zidnrl că n-a are Sbanciul mc1 o moşie 
acolo că încă au mai fost avut întrebare şi înaintea Radului vodă Leon 
cu Standul Gogoneaţă. De-ntra-aceria Radul vodă, dumnealui le-au fost 
d:at pre Stanciul vtorii porter şi cu carte domnească ca să stringă boiari 

"?i megiiaşi din prejuru ca să adevereze are .şi Standul moşie în hotarul 
Cucuiaţilor au n-are. Şi au strîns mulţi boiari şi s-au scos Ianăşi căpitan 
cărţile de moşie şi de hoternicie de le-au cetit, iar Stanc:iul n-au avut 
nici o scrisoare nici i-au fost ales acei boiari nid o moşie, ci încă 1-au 

fost scos du pre mo;Şie, ca pre un om ce n~au avut nid o treabă . Şi au 
făcut atunce adi boiarii şi me:gdieşi scrisoare la mina lu Ianăşi căpitan 

precum !ClU aflat. Iar cîrudu au fost acum în zilele domniei mele iar s~culat 

Standul Gogoniţă cu pîră şi au venit nlaintea domniei mele în Divan de 
s-au jăluit cum că-1 scoate Ianăşu căpitan du pre moşie făr . dereptate. 

lntr-aceia domnia mea făcutu-i-am o oorte du pre jalba lui la Ianăş că
pitan di vreame ci v.a avea moşie să-1 la~se .şe o ţie iar de nu să vie de 
faţă l.a Divan. lană:ş capi,tan văz!Îndu cartea domniei mele au str1nsu bo
iari şi megiiaşi du pre iJmprejur a doa oară şi iar s-au fost scos dresele 
-?i le-au cetit acei boiari şi au fostu (şi au fostu) scos şi Standul neşte 
zapise mincinoase. Într-aceia boiari şi megiiaşi citindu-le şi a~dă'Verindu 

CUJID că n-a are Standul nici o moşie în hotarul Cucuiaţilor . pentru că de 
ar fi avut scrisori derept·e le-ar fi scos la cei boiari hotarnici şi întei şi 

el doilea rîndu de i-ar fi l(lles şi lui moşie c.a celorlalţi megiiaşi precum 
TJie şi Marin, ce nearvîrud nid o tre.a:=::ă n-au scos nimic. Dedeptu aceia 
văz,îndu acei boiari şi megiiaşi cum ~că urrniblă în poveştii, luatu-i-au toate 
scrisorile Stan:ciului Gogoneaţă .şi le-.au dat la mîna lu Ianăş căpitan, 

mărturisind ei cu sufletele lor cum că n-au avut Standul nici o moşie 
la Cucuiaţi, d au umblat ea un om făr de lucru. Derept aceia domnia 
mea am dat domnia mea jupînesi& lUJdite i spătăreJsei şi boiarinului dom
niei meLe, lu Ianăş 1capitan ca se-şi ţie moşiia .satului Cucui1aţilor de 
preste tot hotarul şi cu tot venitul, precurrn iaste hotărît şi ales cu 24 
de boiari hotarnici încă mai denarinte .vr-eme, să fie moşie stătătoare. 

I ne ot kogojdu nekopolebimu po o(ri)zim gospods(t)vami să(je) ubo 
svedetel postvaliaem gospods(t)va mi pan Mareş vel ban i pan Ghiorghie 
vel vornic i pan Radul Creţulescul vel logofăt i pan Şerban vel spătar i 
pan Radul Creţulescul vel logofăt i pan Şerban vel spătar i pan Papa vel 
vistier i pan Pan(ă) vel cliucer i pan Mihai vel postelnic i pan Vîlcul vel 
păharnic i pan Ivaşco vel stolnic i pan Stoian vel emis i pan Pătraşco vei 
slujer i pan Curuia vel pitar i Radul Năsturel vel logofăt. I na pisah az 
Alexandru vă na stol(ne) grad Bucureşti. Meseţa iunie 24 dni 7178. 
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(La sfîrşit următorul text de autentificare în Hmba maghiară) : 
A(nno) 1692 (die) 14 July az neme.s v:a:rmegy'etol deputaltatott szeme

lyek az originalis donatioknak pariala1sara, melyek :fgy ko,veukeznek, me
lyet fide medriante parialtuik eiS peoseteltlik (Anul 1692, ziua de 14 iulie. 
Noi persoanele deleg,ate de nobilul comitat pentru a confrunta (copiile) 
cu orirginalele (actelor) de donaţie, am constatat fidelitatea trarwcrierii şi 

am pus pecetea noastră după cum urmează) : 

Mihai B:Ubescul 
Eu Dan Florescul. 
Nalciczii Anldras 
Uungur Janos v. ispany 
More MoyJSes f6bir6 

20. 

1670, noiembrie 21. 

Judecarea pricinii dintre Ştefan Farcaş şi Ianoş Balaci, "mişelul" lu1 
Zeyk Miklos, în faţa lui Czoka Miklos şi a popii Necula. Pîra are ca obiect 
neplata unei datorii a lui Balaci către Farcaş, căruia i-a zălogit un cal. 

Anno dom(ini) 1670 luna noemvrie 21 de zile. De aceasta dăm în ştire 
cui să cuvine. Veni înaintea-me Cioca Miclăuş şi înaintea-me popa Nicula, 
jupînul Ştefan Fărcaş şi Ianăşu Bălaci mişelul giupînului Zăic Miclăuşu şi 
avură denaintea noastră tocmeală de zise Ianăşu Băiaei cătră Ştefan Farcaş: 
"Jupîne Ştefane dă-mi calul şi na cestu straiiu, că bani acumu n-amu pînă 
a opta zi să-ţi dau bani 3 florini şi 40, că d-al doilea florin ţi-am dat. Iară 
Ştefan Fărcaşu tăcu. Iară Cioca Miclăuşu zise: "Jupîne Ştefane acumu spu
ne-mi ca să ştiu şi eu, au că ţi i-au dat, au că nu ţi i-au dat". El tot tăcu, 
apoi zise Ianăşu Bălaci : "Giupîne Ştefane gioară că nu ţii i-amu dat, să-ţiu 
dau". Iară să nu ţi-aşi putea da bani a opta zi să piară straiiul". Iară Şte
fan Fărcaş zise cătră Ianăşu Bălaci : "Dară Ianăşu de cei 5 florini cumu 
zici ? "Ianăşu zise : "Eu jupîne Ştefane acei 5 florini carii zici nu mă ţin 
a ţii da fără de lege, că eu aşa amu ştiut că m-am băgat numai pre 5 flo
rini chizăşu". Apoi zise Ştefan Fărcaşu : "Bine-i şi aşa iară lua-te-vei pre 
aceasta cum cîndu te-aşu pohti la lege şi n-ai veni, să pociu lua de pre 
tine 10 florini". Ianăşu Bălaci zise "I-amu de pre acei 5 florini tăgădui
tari", care cuvinte şi tocmeală aşa au fost denaintea noastră. Această scri
soare aşa dăm cu sufletele noastre şi cu peceţi încă o întărim. 

Cioca Miclăuş. 
Popa Nicula 
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1674 (7183) septembrie 2. 

21. 

Vasile cu fratele său Dumitru, soţia sa Muşa şi fiii vitregi Gherghina 
şi Constantin ai lui Stan din Scheuţi (jud. Dolj), vînd jupînesei Hîrsova 
spătăreasa şi fiicei ei Iudita din Coţofeni partea lor de moşie din Şcheuţi 
pe 41 ughi, cumpărată de la Dumitraşco căpitan din Şitoaia şi nepotul său 
Mihai, fiul Gherghinei. Cu mărturia mai multor boieri din vecinătate. 

Adecă eu Vasilie şi cu frate-mieu Dumitru împreună cu fămeia me 
Muşa şi cu ficiorii miei vitregi anume Ghierghina i Costandin ficiorii lui 
Stan ot Şchieuţiot Doljiu scriem şi mărturisim cu acest al nostru zapis ca 
să fie de bună credinţă la mîna domniia ei Hirsoviai spătăriasii şi a fiia-sa 
Iuditei ot Coţofeni cum să ştie că le-am vîndut dumnealor moşia noastră . 
din Şchieuţi de pre tot hotarul însă moşie stearpă fără de rumân şi cu vie, 
cu cai, cu pimniţa şi cu grajdu şi cu toată dichisile, care moşiia ne iaste şi 
noao de cumpărătoare de la Dumitraşco căp(itan)ot Şutoaia şi de la 
nepotu-seu Mihai, ficiorii (!) Ghierghinei şi o am vîndut dumnelor în preţ 
dirept ughi 41. Şi am luat noi aceşti bani toţi gata întru mîinile noastre şi 
am vîndut noi de a noastră bună voia şi fără de nici o silă şi cu ştire tu
turor omenilor noştri ca să fiia dumnealor moşie ohabnică şi coconilor lor 
şi nepoţilor dumnelor în viac. Şi mărturiia au fost mulţi boiari anume aga 
Chiera (Hierea) i Stoica căp(itan) Popescu! i Preda păh(arnic) Brădescul i 
Dumitraşco pos(telnic)ot Pade i Nicola Cernătescul i Jitian călăraş ot Pod 
bani (!) ss. Şi eu pentru mai adevărata credinţa me-am pus numele, degi
tele şi iscăliturile mai jos ca să s(e)ştiia. 

Mihaiu Eu Vasilie Eu Dumitru Eu Ghierghina Eu Costandin Eu Va
sil'ie armaş Eu Udrşte pos(telnic) Eu Radul căp~itarn) za păh(ărnti.cei) Cor
nia păh(arnic) Mihart iuzbaşa Chirca aga Mincul postelnicul Radu 
păh(arnic) Eu Jitiian Vlaicul ot Corbi 59 Preda căp(itan) mărturie Eu Du
mitraşco. 

Pisah Coste log(ofet) m(ese)ţa sept. dni 2 vă leat 7183. 

1678 (7186) mai 7, Bucureşti. 

22. 

Gheorghe vodă Duca intăreşte lui Neagoe Săcuianul mare ban ocina 
Mălăeşti de pe apa Mostiştei din jud. Jiului de 400 stinjeni, fostă a lui 
Radul vistierul Belcerescul şi a lui Pirvul vistierul, şi a soţiei sale Anca 
şi cumpărată pe 100 galbeni (50 bani stinjenul). Hotărîrea domnului este 
confirmată de Divan. 
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•) Milostiiu Bojiiu Io Duca voivoda, gospodaru văsoi zmele Ungro
vlahiiskoe. Davat gospoodstvo mi siiu povelenie gospodstvo mi pocete
n.omu po pravetele gospodstvo mi Neagoe Şicuianul vel ban i să siniih 
Bogă darovat ocina ce să chiamă Mălăeşti deră pe apa Mosteştii din ju
deţulu Jiului 60 în stînjeni 400 din cîmp, din pădure, din apă, din sălişte, 
de pre sălişte şi despre tot hotarul pintrucă această ocină stînjeni 400 cari 
scrie mai sus fost-au a Radului vistierul Belcerescu de moşie. Dupâ aceia 
o au fost vîndută Pîrvului vistierul de o au fost ţinutu Pîrvul vistierul cu 
bună pace pînă la moartea lui şi după moartea lui şi ficiorii lui. Iară cîndu 
au fostu acuma în zilele domniei mele, jupîneasa Anca vistiereasa a Pîr
vului vistierul, ea avîndu mare lipsă şi nevoe pentru bani ca să deie fiiui 
sAu Costandin şi jupînesei lui Veşei, fata lui Marco armaşui pentru zes
trele ei, ea au vîndut această ocină ce scrie mai sus, Mălăeşti 61, stînjeni 
400, iară Radului vistierul de la cine au fostu cumpărat stînjenul cîte 50 
bani, cari să făcu galbeni 100, cu zapis de vînzare de la mîna ei şi cu heri 
mărturie. Iară apoi Radul Belcerescul vistierul trebuindu-i şi lui bani, el 
incă o vîndut cinstitului deregătoriului domniei mele, Neagoe vel ban in 
preţ ce scrie mai sus şi cu zapisul lui deregătoriului, d(in)tiiu de vînzare 
şi cu boeri mărturie, precum amu zapisele la mîna dumnealui, cinstitului 
deregătoriul domniei mele Neagoe vei ban. Dereptu aceia am dat domnie 
mea ca să fie lor moşie ohabnică, stătătoare. 

I ne ot kogojda nepo(ko)lebimo po orezimu gospodstva mi, săje sve
ditelie postavleem gospodstvo mi Bade vei vomic, Chircă vei logofăt, 
Hriza vei vistier, Laţcal vel spatar, Stoian vei cliucear, Iordachie vel pos
telnic, Corne vel postelnic, Alicsandru vel stolnic, Radul Stirbeiu vel co
mis i i Radul vel logofăt i Dumitraşco logofăt. 

Pisah văsă stolnicinomu (gradu)Bucureşti, meseţa mai 7 d.ni vă · leat 
7186. 

1680 (7188) iunie 12. 

23. 

Bogdan şi cu fratele său Negoiţă din Sălişte vînd lui Stoian, fiul vor
nicului Stoian din Fîntînele 50 de stînjeni din moşia 'Sălişte cu 44 bani 
stînjenul. Cu mărturia boiernaşilor din vecinătate. 

Adecă eu, Bogdan, din preună cu frati-meu Negoiţă Sălişteni scris-am 
zapisul nostru la mîna lui Stoianul sin Stoian dvornic ot Fîntînele să să 
ştie că iară i-am mai vîndut moşie în Sălişti stînjeni 50 (pe) bani ;44. Şi 
i- am vîndut de a noastră bună voe şi fără de nece o silă ·ca să fie moşie 
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stătătoare lui şi ficiorilor lui cîţi dumnezeu ei va da. Şi cînd i-am vîndut-o 
• ~··. ) . . '·w • • ' , •· .. : . ' ' • ~ • ' • .. ' . fost-au cu stirea vecinilor. $i Ia această tocmală fost-au boeri mulţi, boeri 

~ărturie şi' oameni" buni . care eşi' vo~- 'pu~e peceţil~ "şi is~iiu turile mai gios ca'' să să cr.iază. . . . ·. . . . . . . . . . .. . . .. . 
' .. 

Şi scris-am eu popa Radul. 
Pis mesiţa iunie dni 12 lat(!) 7188. 

Eu Bogdan 
Eu Negoiţă 
Eu Mica logofăt 
Eu Popa Nicula ot Sălişte mărturie 

, EU Ştefan · 
Eu Nego'iţă 

1680 (7189) septembrie 1. 
1' . , .... ,, • ~- .. ·: ' ''" 

24. 

Udrea fiul lui Dobrotă din Mălăeşti vinde căpitanului Ianoş Coţo-' 
feanu,' 'girterele postelnictÎhii Pîrvui; ' ·4o ·stînjeni din mO'şia . :Măl'5eşti. ' 'cu 
niăttUria vecinilor· din împrejurimi: . ·. ·· · '· . '. . · · · · . · · · ' ·: · · ·' · 

*) Adecă eu Udre ficiorului' lui Dobrotă of Mălăeşti, scris-am acesta 
alu niieu zapisu r~ · niîmi' dthmi(e)ll.ii căpifanu.· 'IariăŞu c<>to:fenuhi, gin.erile 
Pîrvi.Ilui po'st(elni~), ca· să' ' fie :de rtiare creclinţă ~urn: sâ să 'Ştie' că arr{\firi::. 
dtitu partia:me 'de moşie dinti' Măiăeşti 40 de stînjeiii 'dinti '· săiişie, ciinu' 
apă, dinu :cînipu, 'despre toHi' hotatulu,' diriu hotaru p'âhă (în) hotatu; ~h::.. 
tru că alăta moşie fiindu, adusti-t.:a:m irlcă ' dă :la socru-său . ~î-rVulu căi~
raşulur (i);; aiătă să nu ia, fosta 'de d~rriB.e.:.lui'ăh.i tă.fîne.:.mieu rtep'otb, . încă 
să fie numai dumnelui di ci-am avu tu. Dici de a me bună voe dumisal~ 'şi 
cu ştire tuturora rudelor mele ca să fie dumisale moşie dereptă stătătoare 
în veci şi coconilor dumisale în veci. Şi la togmiala noastră s-ali . p~iti~u 
de-au fostu omeni bătrîni dinu Mălăeşti. Şi păntru mai adevărată cre
dinţă mi-am pusu şi diegetul şi iscălindu numele, fiindu megieşi care 
voiu fi pusu iscăliturile şi numele mai josu. 

. ' . ' • ' • f. ' .' 

· Pisu mesiţa să(p)temvd.e dni ll(ea) t 7189. 
; ~ • ' • ' • • • 1 ·.• • • 

Eu Ionu Gărbonesculu 
Eu Filipu MăU~sculu 
! • . ~ ' ' . ' • • • 

~u Udria Muşatu 
Nicula Stoica 
::.. • ' ~ t 

Mălăiasculu mărturie. 
~ . ' ; . ... .. 
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SOTE 

* Par1tea a 1-a apărut în "Aluta", vot II, p. 
** VerHicarea textelor în l. slavonă se datorează colegei noastre, Mrarira Bălan că-

reia îi ·aducem mulţumirile noa•str•e şi pe illcea!Stă cale. · ' 

1. Satul prove-nea din averea Cra.iiveştil>or şi intrase în Slt~pînirera lui Şerban pos
telnăc (viitorul domn Radu Şerlban) prin moşrt·enir,e. Amălnunt·e la C.onstantin Re
z·ilJchevici, Do·meniul boieresc al lui Radu Şerban în "Studii", 23 { l970), nr . . 3, 
p. 470- 471 şi 488- 489. . 

2. Vezi Spiţa genealogică publicată în parte,a .a I-<a a aces'Lui studiu. 
3. Alexandru vodă cel Rău, dolllliD. al Ţăriri Române;şt~ ( 1592 aug.-1593 sept.). 
4. R·adu Şerban domn al Ţă6i Româneşti (1602 aug.--4610 dec.; 1'61,1 iulllie-'Sept.). 
5. Leatul 7108 ( 1599/1600) es~e greşit, coreS!p'tmzîmld domndei lui Mib,ai V~teazul şi 

nu .aceleia a lui Alex•andru cel Rău, · 
6. Pentru aceşti boier,i vezi documentul precedent din 23 iuni.e 1651, Pl!iblka:t in 

p,artea I-a a SltudiuJui nos·tru. · · · 
7. ln dOcumentul aminti<t poartă numele de Sratf.iul. 
8. CQrec:t FratoiŞtiţa (ibidem).· 
9. Corect Fălc.o~ (ibid.). 

10. Şters .şi ooiniplet~·t după documentul cita•t. 
11. Şt€r:> şi indesrcMmbil. 
12. lidem. 
13. Sart în jud. Vîlcea. 
14. Corerat (judeţ). 

15. Ba11bul, mare cupar între 2~ se[pt. 1652 şi 10 dec. 1654, erra fwl popii Oindea din 
Brîncoveni; cf. N. Sto·kesou, Liste de dregători din Ţara Româneasci {:in mss.). 

16. Udrişt-e, mare cămă!'aŞ între 2Q sept. 1652 şi 3 irul:ie 1654, of. ibidem. 
17. loc alb. 
18. corect slujer. 
19. Neiden;Vifiioabil. 
20. Adkă Leon vodă Tomşa, dlomn al Ţării Româneşti. 
21. ·Cor•ect iuzbaşa. 
22. de f·apt vtorl (al doilea) portar. 
23. sc>t~is pe,st·e "căimăraşu.J.". 
24. Sat în jud. Mehedilnţi (.azi în Doi j ). 
25. Corect lntoriSurra lui BaJboe, cătun al satului Car.aula. Pent-ru hotărrnidila acestor 

două propriretăţi vezi şi documentul djn 30 oot. 1643 pu:bliaaJt in partea I-a, a 
strudiuliuJ de fJată. 

26. Sat în jud. Mehedlinţi. 
Zl. Rîrîirani, sat în jud, Gorj. 
28. Sat în jurd. Dolj 
29. Salt dispărut lîngă FrînceŞiti, in jud. VHcea. 
30. Şitoaia, sat în jud. Dolj. 
31. Sat dispărut lîngă Gî:lmele, j;n ju.d. Olt. 
32. Sat în jud. Mehedinti (am în Dolj). 
33. 1Sa1t în jud. Doi;. 
34. Sat în jud. Dolj. 
35. ProbrâbH &oşilani, s1at în jud. RomallJdţi (azi în jud. O~t). 
36. Sat în jud. Meherdrinţi. 
37. Sat în jud. Mehedlinti. 
38. NeidenHficat. 
39. Corect Văgiruleştd, sat în j.wd. Mehedlinţi. 
40. Sat !dispărut l1îngă Brăne•şt4 în jruid. Mehed:in~. 
41. Căpintenie, cătun al satului Floreşti diin jud. Dolj { azJi in Gorj). 
42. Sat prolb:abil ÎIIl jud. Gorj. 
43. NeidenH·fioa t. 
44. Sat în jud. Dol.j. 
45. Smîrdeşt·etu, cătun ral 1satului Vooşu în jud. Mehed<inţi. 
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46. Sat în jud. Dolj. 
47. Or.aşul Craiova. 
48. de-a!Cilca. el c aci. 
49. Pia·tm, sat dispăru:t în jud. Mehedi nţ:. 
50. ·Corect portar. 
51. numele judetului nu este trec1". 
52. corect Dolj. 
53. Sat ·în jud. Dolj. 
54. Sa·t în jud. Jiulu.i (:azi jud. Dolj). 
55. Sat în jud. Dolj. 
5(i. Sat în jud. Jiului (<'~zi jud. Dolj). 
57. Podhanita, sat în ju'<i. Dolj. 
58. Corect Podibam•ita. 
59. Sa.t dispărut în jud. Gorj. 
60. Neagoe Săcui·anul, mare ban al Craiovei înlre 3 i.an. 1678 şi 14 dec. 1679, cf. 

N. Stok:esou, Dicţionarul marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, Buc., 
1971 (sub V'O·ce). 

61. Mălăeşti, sat în jud. Dolj, Mihai clucerul Coţofe.ahul se afla în pîră pentru hota
rele acestui sat .1-a 7 august 1628 cu postelnicul Barbu! din Poiana, stăpînitor al 
moşiei înveoinate Halmăjul { cf. Documenta Romaniae Historica, B, vol. XXII, p. 
298--299, doc. 139}; la 27 aprilie 1631 Leon rvooă Tomşa întărea mai multe funii 
din moşia Mălăeşti popii Ghioca, lui Vladul Şterfenitul şi lui Jip.a (cf. ibidem, 
voi. XXIII, p. 372- 374, doc. 233). 



O VECHE CARTE ENGLEZĂ DESPRE JĂRtLE ROMÂNE (1664) 

P.CERNOVODEANU 

O dată cu Restauraţia Stuarţilor, monarhi oare, acţionîţnd în spiritul 
doctrinei mercantiliste, au încurajat expansiunea burgheziei comercialE' 
engleze spre obţinerea unor noi pieţe de desfacere în sud-estul Europei 
şi 'În Levant, interesul opiniei publice din îndepărtatele insule britanice 
pentru această parte a continentului devine tot mai manifestat. 

Astfel, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, încep să fie 
tipărite la Londra - cu o frecvenţă tot mai sporită - o seamă de relaţii 
de călătorii sau lucrări dedicate imperiului otoman, dar mai ales po
poarelor creştine subjug,ate din acest colţ al Europei şi războaielor duse 
de austrieci, poloni şi veneţieni împotri,va turcilor 1. Printre asemenea pu-

blicaţii, se numără şi o broşură din 1664 - astăzi foarte rară 2 şi necu
noscută pînă în prezent istoriografiei noastre - ce descrie ţările din 

centrul şi sud-estul continentului, printre care Transilvania, MoLdova şi 

Tara Românească. Succinta broşură, numărînd doar 54 de pagini şi avînd 

formatul de 17,5X l3,5 cm, poartă următor·ul titlu : A 1 Prospect 1 of / 
Hungary 1 and 1 Transylvania. 1 With a Catalogue of the Kings of the 1 

one, and the Princes of the other ; 1 Together with an account of the 
qualities 1 of the Inhabitants, the Commodities of the Countries, 1 t'he 

chiefest Cities, Towns, and Strong - holds, 1 Rivers, and Mountains. / 
Whereunto is addod 1 An Historical N arration of the bloody Wars amongst 

1664. / As also 1 A Brief Description of Bohemia, Austria, Bavaria, Steir
mark, 1 Croatia, Dalmatia, Moravia, Silesia, Carinthia Carniola, 1 and 
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some other adjacent Countries contained in 1 a Ma:pp aff.ixed hereunto 3: 
/ In which Mapp ali the places that are in the power of the Turk, 1 bmre 
a Crescent, or half -. Moon over them ; and those in 1 the possession 
of the Christians have a Cross. 1 London. 1 Printed for WHUam Miller at 
the Gilded Acorn in St. Pauls Church - 1 yard, near the little Nortb 
Door. 16(;4 4• 
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Pe verso-ul foii de titlu figurează Hcenţa pentru imprimare, acor
ctată la 30 august 16645 de Sir Rogetr l'&trange, "suu:>rarveghertoc al iin
pnmeriilor şi Hparn1telor" (surveyor of impdinery and printtng presse8) 
nb carol al II-lea şi întemeietor al ziarului The Observator, la 1681. 

Broşura anonimă, ieşită de sub teas1curile tipografiei londoneze a lui 
William Miller, prezintă un deosebit interes nu numai fiindcă- este uita 
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dintre cele mai vechi publicaţii engleze privitoare la ţările române 6, dar 
şi prin faptul că încearcă, pe baza unor infomnaţii spkuite fără indoiail.ă 
din publicaţii germane şi mag1hiare, să înfăţişeze citeva date, mai mult 
sau mai puţin exacte, asupra Transilvani~ei, Moldovei şi Ţării R001âneşti. 
Dacă sulb raport geografic şi istori-c, inifomnaţia autorului necunoscut al 
lucrării nu se arată a fi prea bogată şi nici corespunzătoare înrtodeauna 
adevărului. în schimb datele economice enumerate - confiTIInate şi prin
tr-alte izvoare contemporane - sînt demne de a fi luarte în oonsiderare. 
ll'ratarea subiectului s-a făcut însă în mod inegal, ştirile asupra Transil
vaniei, de pâldă, pt'erent,înd un caracter mai amplu faţă de cele privind 
oelel:alte două ţări române, destul de restrînse 7. 

Redăm acum, în traducere, extrase comentate din capitolele broşurii 
eng1ez,e din 1664 referitoare la ţările noastre : 

Descrierea Transilvaniei, cu o înşirare a voievozilor şi principilor 
acesteia. 

Tran.silv,ania se mărgineşte la răsărit -.:u MoLdova, la apus cu Ungaria 
de nord, la miază-noapte cu "Rusia Neagră", o provincie a regatului po.:.. 
Ion de .care este despărţită prin munţii Carpaţi, la miază-zi cu Serbia şi 
Ţ,ara Românească. 

Şi-a luat numele de la marile păduri ce se întind între ea şi Ungaria, 
numele latint însemnînd .,Ţara de dincolo de păduri" ; de germani este 
numită "Şapte Cetăţi", de la şapte castele sau aşezări întărite, care au 
fost ridicate în vechime pentru ,apărarea hotarelor 8• 

Este înconjurată de dealuri înalte şi păduri ca / de nişte ziduri, astfel 
încît trecătorile se străbat cu greu, ca şi din pridna unor rîuri şi piDîuri 
- printre care se numără şi rSul Olt - unde se află o cetate întărită 
numită Turnul Roşu, spre a apăra trecătoarea; pt: Mureş se mai află şi 
o altă ~cetate, numită Orăştie. 

Pămîntul 'est·e foarte rodHor, (fiind cultivat) cu vii, oereale şi fructe, 
din care domnea atîta belşug (încă) din vremea romanilor, înoît împăratul 
ll'raian 9 a bătut o monedă ce avea figura lui Ceres, ţinînd într-o mînă 
un corn al abundenţei, iar într-alta patera 10 cu această înscr1pţie : .,Abun
dantia Daciae" - Bogăţia Dadei 11. In af·ară de marea bogăţie în grine 

şi vinuri minunate, (ţara posedă mai cu seamă o 1Sumedenie de cireşi, 

pruni de Damasc, gutui (şi) pepeni obi~nuiţi, cu nimic mai prejos celor 

din Italia. De asemenea ţintaură din belşug şi o mulţime de alte plante 

medicinale. 
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Mai sînt şi cîteva mine de aur şi argint şi mai multe de fier, aramă 
şi cupru (!) 12 şi nu puţine ocne de sare şi mine de pucioasă. Se găsesc 
.atît de multe vite, încît adesea boi mari sînt vînduţi pe un florin sau 
o jU!Illătate de coroană, de cap. Au de asemenea o rasă bună ·de cai, ce 
sînt foarte iuţi şi a căror coarne atîrnă pînă la pămînt, oa .să nu mai 
vorbim de mulţimea de animale sălbatice ce trăiesc în pădurile lor şi de 
tot felul de zburătoare (slujind) atît pentru hrană cît şi pentru desfătare" 
(a vîntătoarei - n.n.). 

După ce face un excurs destul de confuz asupra populaţiei Transil
vaniei, unde coloniştii saşi ar fi fost aduşi aici sub Carol cel Mare 13, iar 
secuH ar fi urmaşii vechilor sciţi (!) din vremea lui Atila 14, autorul ano
nim al broşurii relevă numărul ridicat al locuitorilor, capalbil să înles
nească îoormarea chiar a 90 000 de so1daţi, oastea principatului ridioîn
du-se în acea vreme la efectivul de 6000 călăreţi şi 12 000 pedestraşi. Apoi · 
continuă: "Oraşele de seamă din Transilvania întemeiate 15 de germani 
sau saşi sint : 1. Sibiu, în latineşte Hermanopolis, aşezat pe rîul Cibin, 
a'}Cl-numit după un oarecare Herman, care a fost întemeietorul său 16. Este 
ceva mai mk 1 decît Viena, (asemănăndu-i-se' prin putere şi întindere 17 ; 

este foarte întărit atît de mîna omului cît şi de natură, deoarece se află 
(aşezat) într-o regiune mlăştinoasă, aşa încît irnrtrarea 1n O['aJŞ este foarte 
îngreuiată. 2. Braşov, numit în latină Corona, de unii Brassorvia, iar de 
alţii Stephanopolis, nume ce i-a fost dat de Ştefan, regele Ungariei, care 
1-a refăcut şi înfrumuseţat 18• Este aşezat la hotarul Ţării Româneşti, 
printre munţi împăduriţi. Posedă o frumoasă bibliotecă, un fel de Univer
sitate 19 şi este cel mai însemnat emporiu sau tirg din întreaga ţară, unde 
se strînge o mulţime mare, mai cu seamă în ttmpul bîlciurilor, (akătuită) 

din turd, arabi, greci, armeni, poloni, români şi alte naţii. 3. Bistriţa 

numită de ge!TiillBini Noren. Şi-a luat n.ume1e de la rîul Bis,triţa oare curg,e 

prin mijlocul său; este o aşezare atît de plăcută şi îmbietoare, îneît nu 

vezi (acolo) niciodată noroi şi murdărie, iar dacă (totuşi) se întîmplă să 

fie, locuirtorii indiguesc pe moment rîul spre a-1 împiedica să curgă, ca 

să se reverse peste maluri şi astfel să cureţe uliţele. 4. Mediaş (numit de 

germani Meduish), aşa-numit quadi Medius Consessus, pentru că se află 

(aşezat) în mijlocul ţării 20 ; este un oraş tot aşa de curat ca şi Bistriţa. 

5. Sighişoara, sau Schesburg, care se găseşte pe coasta unui deal. 6. 

Sebeş, sau Laiz 21, ce a fost odinioară reşedinţJa saşilor, dar acum s-e află 

in decădere. Este aşezat într-{) vale foarte adîncă, bine udată de ape şi 

aceste ape (sînt) pline de peşti. 7. Cluj, numit în latină Olaudiopolis, de 
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la impăratul CLaudius al II-lea, care l..,a !lefăcut 22• La început a fost doar 
o colonie de saşi, sau germani, dar în vvemurile din urmă ungurii venind 
ca străini, au fost primiţi ca cetăţeni şi locuiesc (acum) înlpreună ou ei 23. 

Oraşul este frumos aşezat în mijlocul unei cîmpii îmbietoare, (fiind) îm
pre.jmuit de un zid măreţ şi in:frumooeţat cu clădiri mîndre. 8. Alba Iulia, 
numită a:cum Weisenberg, este aşezată pe un mic pîrîu nU!mit Oratas :M., 

de UnJde ÎŞi tra@e Şi numele (!). EJste d:ăJdită pe COasta rtln'ui• idetal În apDO
pierea :riului Mure.ş sau Murse şi domină o cîmpie cu pOIIlli fructiferi. A 
fost înainte s1caun episcopal şi reşedinţa obişnuită a prinJCipelui sau voie
vadul Transilvaniei, dar în urmă s-a aşemt aici o garnizoană de so·Ld:aţi 

unguri, .oare au luat-o în stăpînire în numele împăratului, ca rege al Un
gariei 25• 

Oraşele însemnate aparţinînd ungurilor şi locuite de eF6 sînt1 Ora
dea, adesea amintită în înltlîm:plările vremurilor din ul'imă de la năvăli:vea 
turcilor (încoace) este .aşezată la hotarul cu Ungaria. 2. Tu~da, clăJdită pe 
sau lîngă aşezarea numită de Ptolomeu Salinae 27_ din pridna bogăţiei oc
nelor de sare care se aflau acolo din belşug. 3. Ai:ud, numit de romani 
Annium, după o şosea care duce spr·e oraş, ce a :fost construită de un 

oa!lecare Annius şi şi-a luat astfel numele de la dînsul 28 ; s-au mai păstrart; 

cîteva urnne dintr-însa (= şosea). 4. Deva, oe este în:semna•tă pentru un 

soi din ·cele mai bune vinuri, cu nimic mai prejos celor de la VenU!Sium 

ilin Italia. 6. Sălaj. 7. Gilău, despre care e puţin de spus. 8. Sebeş, nu 

departe de care, la mijlocul [ntre acesta şi oraşul Orăştie, se află o cetate 

foarte inltărită străjuind o trecătoare puternkă şi îngustă, care duoe spre 

Ţara Ungurească (!) 29. 

Autorul face apoi cîteva consideraţii istorice privitoare la trecutul 

Tmnsilvaniei, cucerită de unguri în vremea regelui Ştefan I cel Sfînt şi 

enrnneră pe cei mai însemnaţi voiervozi ai provinciei, dintre care cităm 

pe Ioan de Hunedoalfa "UJn viteaz şi .ren11.111nit oornducător de o~ti şi run mare 
apărător al ţării sale împotriva turcilor", pe Ioan Zapolya, numit de Soli-

man I reg,e vasal al Ungariei, pe românul Ştefan MaiLat, fost căpitan al 

cetăţii FăgăraşuJmi, pe Ştefan Bathory, ajuns rege al Poloniei, .pe Sigis

mund Ba~hory, aliatul apoi inami·cul lui Mthai Viteazua., pe Garbriel 

Bethlen, ruvnind la coroana regatului "dac", pe cei doi Rakoczi, Giheorghe 

[ şi Gheorghe al II-lea (:în timpul acestuia din urmă înceroînidu-se desro

birea Tnimsilvarnirei de Slllib rolbia ortomană) Şi în sf·în;;~t pe Mirhail I Apaii, 
înscăunart de turd. 
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Descde~ea Moldovei 

"MoLdova se mărgineşte La răsărit cu Marea (!) 30, La apus ou Transil
IJania, La mi:ază-n·oapte cu vîul Nistru şi la miază-zi cu Ţara RomâneaScă. 
Este bogată în cereale, vin, oîmpii şi păduri ; este folosită mai mult pen
tru păşuni ,avînd nevoe de locuitori care s-o gospodărească 31 ; 1 posedă 
un număr mare de cornute şi oi, din oare trimite multe în alte ţăii. 

Pomurile sînt pline de negustori armeni, evrei, unguri şi raguzani ; ţara 
are o formă mai mult rotundă, cu diametrul de 3·0.0 mile engleze 32• Es;te 
supusă tu1:1cilor". 
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Descrierea Ţării Româneşti 

"Ţara Românească se mărgineşte la răsărit cu Moldova şi un braţ 
al Dunării, la apus cu Serbia, la miază-noapte cu Transil'Vania şi o parte 
a Moldovei, ia!I' la miază-zi rl11llmai ou Dunărlea, •Oe o desparte de Serbia 
şi Bulgaria. Lungimea sa este de 500 mile, iar lăţtmea de 120; este al
cătuită în cea mai mare parte din cîmpie (fiind o ţară) ro.di!toare, Îlmbel
şugată în vite şi cu o rasă foarte frumoasă de cai. Are cîteva mine de 
aur 33, angint şi fier, ocne de sare şi toate cele trebuincioase pentru viaţa 
omului. Voievozii ei sînt numiţi de sultan". 

NOTE 

1. Pentru perioada anilor 1660-1'700 au f.o5t identirfilca•te, cel puţin, 146 de tipărituri 
apărute în Anglia, priv1toare la suld-estul Europei şi imperiul o.toman, fată de 128 
cunoscute penttru perioaida anterioară, de aproa,pe două secole, adircă 14812-1660, 
cf. Bema Moran, Tiirklerle ilgHi ingilicze yayinlar blbliyografyasi. Onbeşinci yii
zyildan onsekizinoi yiizyrla kalar. (BibHografira publicatiilor ·engleze referitoare la 
turci, î.ncepînd din secolul al XV -lea pînă în s·ecolul al XVIII-lea.) !stambul, 1964, 
p. 1-85 şi 85-145. 

2. Păstra•tă în Biblioteca Aoademiei R.S.R., sub cota I 116 314. Acea-stă lucrar.e nu 
este menţionată de B . Moran, op. cit., şi nu figur·earză nici în masiva culegere a 
lui Szab6 Karoly, dedricată cărţilor vechi ttpărite în Ungaria şi Tr·ansilvania sau 
referitoar·e la acestea, Regi Magyar Konyvtâr (BilbUo.t.e.ca veche ma·ghirară). Vol. 2. 
(Manual al tipăriturilm apărute în limbi nemaghiare în peri•oada 1473- 1711.) 
Budapes't, 1885. 

3. Harta menţ<iona.tă nu înrs·o~eşte din neferkir·e lucrarea. Probabil a fost sustrasă 

demult drn ex.emplarul pă:str.at .în Bilbli.oteca Academiei R.S.R. 
4. "O privir-e asupra Ungariei şi TratnSilvaniei. Cu o în~rare a regilor uneia şi a 

prJ.nciphlor celeilalte, împreună ou o relatare asupra însurşirrilor locuitori:J.or, produ
selor ţărilor, celor ma·i de seamă oraşe şi cetăţi, rîuri şi munţi. La care este 
adăug<~.•tă şi o povestire ist.orrică asupra războaielor sîngeroase între arceştia şi 
turci, conti'nuată pînă în anul de fată 1654. De asemenea, şi o ·SCur.tă descriere a 
Boemiei, Austriei, Barvariei, Stiriei, Creaţiei, Dalmaţie.i , Moraviei, SUeziei, Cariu-
tiei, Carnoliei şi a altor dte.va ţări cuprinse într-o hartă adăugată }.a ac.easta; în 
·care hartă toate locurile ee se află în putere'a T11r<C1Ului au o semilună, iar cele in 
stăpînirea creş.tinilor au o cruce. Lonidra. T1pări:tă pen1ru W illiam Miller la "Chin
da .Aurită" în curtea bise11idi St. Praul, lîngă mka poartă dinspre miazănoapte. 
1664". 

5. "Lioenrs•ed to be ,printed. August 30 1664. Roger l'Estr.ange". 
6. Gea dintii idenHkată pină în prez·en.t est·e cunoscl\llta ,,The Generali Historte of 

the Turkes ... ", a istoriculrud R:ichard Knolles ( c.1550-te.1610), apărută la Lond11a 
în 1603 (Cf. B. Moran, op. cit., p. 42-43, nr. 50) care cuprinde frr.agme:n1te privi-

::>Q4 

toare la lupta poporului român sub c-onducerea lui Loan V·odă oei Viteaz al Mo-l
dovei şi Mi:hai Vi·teazul împo.triiVa dOIIDinaţiei o-tomane. O prezentare a cărţii lui 
KtnoUes în istoriogre.fi'a noarstră la Dinu A. DurrnLtrescu, Noi documente despre 
Mihai Viteazul în "Ramuri. Revis1ă de cultură", Craiova, III (1900), nr. 7 (24) 
( 15 iunie-15 iuEe), p. 4. 



7. Despre Transilvania se trateaza între pp. 33-40, ia·r de.~pre Moldov.a şi Ţara Ro

mânească în pp. 44-45. 

8. Tradi.ti.e factice lansată încă din seoolul al XV-lea de căr;turarul itaHan Aenears 
Sylvi•ns Piccolomini (devenilt papă sub numele de Pius al II-l·ea (1458-1464) !n 

Opera Geographica et Historlca, He1mstad, 1499, p. 226, a;p. * * * CliUitort 
străini despre ţările române, voi. I, Buraureşti, 1968, p. 4?1. 

9. De fapt Traian De.cirus, îmrpl!lr.at roman între 249-25>1, confund.at de autror ,cu Tfiaian 
cuceritorul Darciei. 

10. ValS de fonma unei farfuri.o·are cu fu[l)dul pl·a:t, folosit de mmani pentru Hrbaţiuni. 
11. Leg·enda monedei este grreşM descirfr.ată ,,Ablllnidan.tia Dwciae" în lore de ,,Abun-

da'Iltia Aug(us.ti)", ce f;igure•ază pe arntnninianul de argint bătut de fimpăra.tul 
. Traian Deciru:s,. cf. H. Matrtingly, Edward Syrdenrham şi C. V. SUJtherland, The Roman 
Imperial Coinage (MoneKlele imperia,le romane), V'Ol. IV, partea a· IIT:-a, London, 
1949, p. 121, 124, 129, unde fiqrtme.ază şi 0 r~prez€'Il:tare a rnonerdei (avens şi r·e
vers), în pl. 10. nr. 10. Aut.orul anonim al broŞurei engleze nu a· reuşirt să descrie 
•exact nici reversul monedei, ee înfliţuşează în re.aliita.tea o .figură feminină sdm
bolizînrl "Abundentia" (;nu Ceres!) ţinînd în amibele mîini cornUil aiburnidentei 
aplecat în jos şi nirci o pateră. 

12. Exprimare greşi.tă : Brass and Copper. 
13. Teorie eronată din vremea Renaşterii, pusă în ciflcul.atie de Sebastia:n Mtinster, 

Cosmographia ... Barsel, 1550, p. 917 şi AsiCani·O Centorio degli Hor:tensii, Com
mentarii delia guerra di TransUvania •. . , Venezia, ·1566, p. 71. (Cf. şi * * "' Cl
lători străini despre ţările române, I, rp, 507). 

14. De asemenea o plă!smuire a istoriogr.a.fi:ei medievale maghiare reda.tă în opera 
rumanistului Anton Verancsi'cs (Ibidem, I, p. 400). 

15. De fapt locuite şi de români, doar aflate sub adminb;.traţia· s.a.şHor. 

16. AfiTilllatia f·antezistă în.tîlnită Ia umanistul transi<lvan Georg ReiJohen3torffer Cho
rographia Transilvaniae ... , Vienna, 1550, p. 8, ap. Călători străini ... , I, 'p. 214. 

17. Compara tia întîlnită în Cosmographia •.. lui Seba,stia·n Miins:ter, p . 919 (ibidem, 
L p. 504). 

18. Etimologie greşi.tă. Sterphanopolis est•e de f·ap:t traducerea în l. qreacă a numelui 
ge rman CronstaJdt (Cf. Reichers·torffer, op. clt. rp. 10 ap. Călă1ori străini ... I, p. 216) 
şi nu •are nimi~ de a face cu ş.t.eJfan I cel Sfînt, regele Ungariei (1001-1038). 

19. Este vorba de colegiul înfiinta.t Ia 1 decembrie 1544 rdurpă prindpii uman~s.te de 
Ioan Hontems (1498-1549) ; despre bilbliotecă armin:teşt·e şi Reircherstorffer, Ibidem. 

20. Etimologie gr.atruită, influenţată de Chorographia lui ReioherstoDffer, p. 12. 
21. Inezaot. Laz (Laz saru Sebe sla) este un sat din oom. Să~S~Ciori, în apropierea ora

şului Sebeş. 

22. Afirmaţie gratuită oare nu se sprijină pe n ilci un temei. 
23. Prima menţiune pri'Vitoare la cara:oterul mixt al populatiei stabilit1i în ce·ntrul 

oraşului Cluj în Stavromachia lui Stephan Taurinus tipliri:tă la Viena· •irn 1519 (Of. 
Călători străini.. . I, p. 1'59). 

24. Evidentă con.fruzi·e p•enlru Ompay (AJmpoi), aflruent al Mureşului, care nu are nici 
o legătură cu ori·ginea· numelui dat ora!Şului Alba Iulia, a·tr.ilblllit d·e Taurinus a se 
datora tmpărăotesei IuUa Augusta, mama lui Maoc Aureliru (ibidem, p. 158). 

25. Informatie inexadă. Autorul trebudt să f.i fă1cut o confuzie în.tr~e AJiba-Iulia (in 
I. g.ermană We:·ssenrburg) şi oraşul de hotar, într·e pa,şamcul de Bu!da şi Unq.aria 
ocu.pa.tă de Ha.bsburgi, Sz·ekes!fehezvar (in 1. oq,ermană Stuhlwe~s:serruburg), unde se 
incoronau pe vremuri regii ma-ghiari şi oare într-adevăr se afla în zona luptelor 
ee s-au dat între tunoi şi austria.ci la 1663-1664. 

26. Adică şi cu popu1aţie wngurească pe lîngă băştinaşii r·OI!l1âni. 
27. Identifi:carea gre~Şită. Aşezare·a Salinae menţironată în Indreptarul geografic al lui 

Ptolomeu desemnează d e fapt aotua1a localita·te Oona Mureş, a.Uată la SIUid-vest de 
Turda (Cf. Clauidii p.tol.omaei Geographia ed. C. Miiller, voi. I, Paris, 1883, ITI, 8, 
4, ap. Izvoare privind Istoria României, I, Bucureşti, 1964, p. 544 şi 545). 
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28. J\Jfirm·atie gratuită n~edn.ţ·emetatli pe vreun i~vor istoric. 
29. Bwrlent~ confuzie geogr.alficli a autorului ; cet,atea despre care este vorb~ aic~ 

greu de identificat ca atare în lilpsa urnei predzări mai riguro.ase a textului, nu 
putea să se af:le decât da ' hotarul ' Transilvaniei · cu Ţara Românească. 

30 .. Desigur Marea Neagră;· dar conţinutul geogmfk a ltex·tului este confuz. 
31. Afirmati·e neîlllJterneia.tă, intiliiită la multi călătovi străini din v.·eacurile XVI

XVII, privitoare la .aşa-zisa lpsă a mUnii de luc.ru pentru qospodărirea ogoarelor, 
dezminţi,tă cu totul <le izvoareie interne. 

32. O milă engleză este egală cu 1609,31 m. 
33. Afirinaţie '· eton.aHi. De fapt se extrăgeau cantităţi infime din acest metal preţios 

din nis~pul depus la revăr·s,a:fe.a unor rîuri de munte mai insemna-te, printre care 
Oltui, •iar eXJploatarea se efedua ma iale.s cu robf ' ţrlgani, cf; .şi C. Şe11ban, Con
trlbuţll la •4tolia ineşteşugurllor din ·rara Româneascl :·• ţtganli 111dari ln sec. XVD 
2XVtll în ,,Studii", XII (1959), nr. 2, ' pp. 131"'--147. . · ,,,,·" . · 

~ ' ' ' . ..( ·. ' ' \ ' 



A BARCASÁG ÉS HÁROMSZÉK KAPCSOLATAJNAK 
.. ·' . . TÖRT.ÉNELMÉBÖL . , .. 

EINDER PÁL 

A brassói medencerendszer résztájegységein, a középkor folyamán, 
három székely szék (Sepsi, Orbai, Kézdi, Erdővidékén pec;lig két fiúszék) 
és .Bvassó vidéke osztozkodott. A ro!llánok, székelyek és szászok lakta 
tájak között szoros gazdasági-, társadalmi- és kultúráLis érintkezés ala
kult ki. Az alábbiakban Brassó valamint a Barcaság háromszéki kapcso
latainak egyes vonásait és mozzanatait szeretnénk a történ.elmi források 
fényénél felvillantani. 

l 
1.) Brassó és Bereck viszonyáról 

A középkor folyamán a Kárpátkanyar összes hágóit és ösvényeit, 
így az ojtozi szarost is Brassó város ellenőrizte. A berecki-, bodzai-, 
tömösi- és törcsvári vám ekkor a brassói huszados, (később harmincados), 
illetve városi tanács hatáskörébe tartozott1). Luxemburgi Zsigmond 14?,6-
ban, erdélyi utazása alkalmával, Brassóban fogadta "Vdlla Valachalis 
Bereeidalva vocatJa" küldöttségét. A Székelyföld peremén ~akó román 
faluközösség bizonyos előjogok ellenében tovább is vállalta a határ
menti ösvények és utak őrzését, illetve karbantartását 2). A berecki 
vám ügyében az erdélyi központi szervek Brassó város tanácsához for
dulnak 3). A berecki városi tanács köteles volt az ojtozi út karbantar
tásáról gondoskodni. A mo}dvai követeket a brassóiak Bere~kig· kísérték, 
innen a mo~dvai Ta~rosig (Tg. Trotu~) a bereckiekre hárult a szekéradás 
kötelezetts~ge 4). 
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A tulajdonképpeni országhatár a Magyoróstető keleti lejtőjén fekvő 

szűk és jól védhető Ojtoz völgye volt. A brassói számadáskönyvekben 
gyakran előfordul az ojtozi út karbantartására és, háboru esetén, eltor
laszolására kiküldött városi darabontok költségeinek elszámolása 5). Ezek
ből az adatokból az is kitűnik, hogy a völgyben vezető út bevágása 
mellett ekkor még alkalmazták az ősi gyepűvédő módszert, azaz a fa
törzsek kidöntését és ez által az út eltorlaszolását. 1538-ban például 
ily módon zárták el Ojtoz utját 6), ekkor Majlát István, Erdély román 
származású vajdája, Bereck közelében táborozott 7). Valószínűleg ezt az 
eseményt örökíti meg a Bereck melletti "Majlátponk" (1047 m) helynév. 

Bereckben azonban nemcsak a bíróbóL és esküdtekből álló városi 
tanács volt Brassó város alárendeltje. Benkő József feljegyezte, hogy a 
reformáció előtt a berecki katolikus parókia, a bareasági szász esperes
séghez tartozott. A székely polihistor szerint a Sárialva és Nyújtód 
között fekvő Szászfalu egykori szász lakossága is bareasági eredetű volt B). 

Il.) Kulturális kapcsolatok a humanizmus és a reformáció korában 

A XV. és XVI. század fordulóján Brassó volt a románok lakta terület 
gazdasági- és kereskedelmi központja. A kézművesség és a kereskedelmi 
tevékenység fellendülése magával hozta a szellemi élet pezsdülését is. 
Ismeretes, hogy a hazai humanizmus és reformáció központi alakja a 
brassói Johannes Honterus volt 9). Az ő hitújító és iskolapártoló tevé
kenysége a szomszédos Háromszékre is hatással volt. 

Orbán Balázs monumentális munkájában elismerő szavakkal emlék
kezik a székely nép által Benter Jánosnak nevezett Honterusra10). 

Imreh Dezső, a sepsiszentgyörgyi református egyházközség managráfusa 
is megemlékezik Honterus hatásáról : "A reformáció első felfrissítő szel
lője minden valószínűség szerint Brassóból kiindulva érintette meg 
Sepsiszentgyörgyöt. A Honter János működése, aki Brassót és a Barca
ságat reformálta, minden bizonnyal nem maradt hatás nélkül a Brassó
val kulturális és gazdasági kapcsolatban álló Sepsiszentgyörgyre" 11). Az 
eddigi kutatás azonban nem tudott Honterus berecki kapcsolatairól és 
figyelmen kívül hagyta a brassói szellemi hatás legfontosabb csatorna
rendszerét : a Honterus alapította brassói humanista gimnázium székely 
tanulóit. 

Johannes Honterus 1532-ben Baselben fába metszette hiressé vált 
erdélyi térképét. Ezen, számos bareasági helység mellett, háromszéki 
városok és falvak .is előfordulnak, mint Sepsiszentgyörgy (S. Iorgen), 
Kézdivásárhely (Neumarck), Dálnok (dayla), Haraly (harayl) és Nagyajta 
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(aytó) 12). 1542-ben Honterust választották a megreformált .brass9i .szász 
egyház főpapjának és esperesi minőségében a berecki egyház:,község is 
fenhatósága alá tartozott. Verancsics Antal, az · ism ed da1tljlát szárm:azású 
humanista, 154 7 december 15-én Gyul,afehérváron kelteze.tt leN:eléqe:n 
arra kér.i Honterust közölje a Kézdi-i székely székben nyomára b~ant 
római város leírását, valamint az itt talált és Br.assóha v,itt feliratos 
kövek latin nyelvű szövegét 13). Karl Fabnitius segesvári :történész fog
lalkozva Verancsics levelével, megállapította, hogy az ,.,~}il:ud Seculos 
in sede Kyzdi" jelölés egy Schwandtner (Scriptores rerum Hungarieorum 
I, 884) által közölt alábbi szövegű feliratra vonatkozik : "~nno 15.4;7 :duo 
fragmenta tabular.w.m effossa in Cicvlia .prope Br.ez" 14J. 'Eehát .a Kézdi 
széki római feliratos követ Bereckben találták. A brassói for,rás0.kban 
előforduló "Brez", Bereck 3zászos neve. A fent ,emlitett .focráso~b.ól azon
ban nem állapítható meg, hogy Honterus személyesen jár.t-e Bereck'Qen, 
vagy mások találták és szállították Brassóba az litt ·fels:4,nre kerü1t latin 
nyelvű feliratos köveket. 

Az eddig ismert okmányokból ugyan nem tűnik ki., hqgy Honterus 
járt-e valaha Háromszéken, az azonban -kétségtelen hqgy az .általa .J.544-
ben alapított brassói iskolában sok székely tanuló volt beirva. A XVI. 
század végéig az alább felsorolt székely- és köz.tük több .háromszéki 
diák 15) látogatta a Valentin Wagner rektorsága .alatt 1544 december~ben 
megny.ilt legrégibb erdélyi gimnáziumot: 16) 

Anno 1544 (Rector) Valentinus Wagnerus Cor (onensis) . 
Petrus Veresius Arcusiense 
Ioannes Literatus Veresierrsis 

Anno 1545 
Benedictus Almasius 17) 

Ambros1ius Zentmartinus 
Anno 1546 

Stephanus Wascharhelinus 
Michael Dalnokinus 
Benedictus Patakfalinus 18) 

:Balthasar Senthierg.inus 
Franciscus Sartor thordatfa1inus 19) 

Martinus Wascharaliensis 
Anno J.54.7 

Paulus Siculus 
Paulus Tancsoss Zenthenedigy 20) 
Ambrosrius Baltbizanis Waya 
Petrus Cantha Királyfaiwa 21) 
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Anno 1548 
Anno 1549 
Georgdus Cantho Kyralyfalvens (is) 
Stephanus Bykeschy 

Anno 1549 
Blasius Tysesi 

Anno 1550 
Matthaus Sarvarlinus 

Anno 1551 
Valentinus Scharvarinus 
Anno 1552 (Rektor P.W.A.=Petrus Weresius, Arcusinus) 

Anno 1553 (P.W.A.) 
Ambrosius Mark de Somlyo 
Georgius Siculus Zentklirály 
franctscus siculus MyntsenthiY 

Anno 1554 
Stephanus Marci Schliki 

Anno 1556 (Rektor : P. Weresius A. rerusinus eit 
I.M. ellenbriger C. ibiniensis) 

Ioannes Sinyg Marosinus 
blasius Rhophay Arcusindis 23) 

Anno 1563 
Georgaus Sziko Bellentius 24) 

Anno 1587 
Georgius Corrusch Sampanhnus (recte: Sanpaulus l) 25) 

Anno 1591 
Paulus Arkosy 

Anno 1603 
Stephanus Sicko Belleniens 

A brassói protestáns főiskolát szAmos székeilY diák látogatta, miD.t a 
reformációt elfogadá, valamint a katolikusnak maradt részekbóL Biztosan 
háromszéki lilletóségünek csak a szentgyörgyi-, árkosi-, bölöni- és dálnoki 
diákokat mondhatjuk. Egyes tanulók életrajzát közelebbről ismerjük. 

Arkosi Veres Péter 26) a brassói gimnámum elvégzése után (1544-
1549), a németországi Wittenberg egyetemére iratkozott be (1550) 21). 
Már két év múlva hazatér és mint tanár müködik a brassói gimnázium
ban, 1552-1554 között az iskola rektora 28), 1559-ben Iacob Mellembri
gerrel, közösen vise1i ezt a tisztséget, majd 1559-ben pedig mint lektort 
emlitik a források. Az 1562 március 8-án tartott szebenii szász protestáns 
szinóduson már mint brassói prédikátor vesz részt29• A hatvanas évek 
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elejétől 1572 szeptember 13~án . bekövetkezett haláláig Árkosi Péter . a 
feketehalmi szász egyház lelkipásztora 30 és mint ilyent gyakran említik 
a bareasági luteránus esperesség jegyzőkönyveliben 31. 

A Brassó-Háromszék közti szellemi hidverésben bizonyára fontos 
szerepet játszott Szentgyörgyi Boldizsár, akli a brassói gimnázium elvég
zése után (1546- ?) szintén Wittenbergbe megy ahol Király Boldizsár 
néven írják be az egyetemi anyakönyvbe 32• Az egykori brassói diákot 
- aki még Honterust (1549) személyesen ismerhette - 1554-ben sepsi
szentgyörgyi lelkésznek hívják meg 33• Rajta kívül még az 1551-ben a 
brassói iskolába beiratkozott Sárvári Bálintról tudjuk, hogy fiatalon, 
mint szentgyörgyi lelkész halt meg 34. Ezek a személyi adatok már azért 
is fontosak, mert a sepsiszentgyörgyi eklézsia levéltára 1658-ban meg
semmisült és nem ismertük az azelőtt ott szolgáló papok névsorát. A 
Brassóban tanult háromszék!i diákoknak is feltehetőleg fontos szerepük 
volt abban, hogy Honterus és általában a reformáció - valamint a hq
manlizmus eszméi Sepsiszentgyörgyön tért hódítottak. A Brassóban tanuló 
székely diákok közül még szentbenedeki Dancs Pál (1547) 35 és Mark 
András vagy Ambrus?, 1553) 36 neve szerepel a wittenberg:i anya
könyvben. 

Hosszadalmas egyetemi tanulmányokat folytatott szentpáli Kornis 
György, kinek neve 1587-ben fordul elő a brassói iskola anyakönyvében. 
Komis Farkas udvarhelyszéki királybíró György nevü :fia még ugyan
abban az évben Heiidelbergben egyetemi hallgató37• Mivel Báthori Zsig
mond erdélyi fejedelem olasz müveltségű volt, előnyben részesítette az 
Itáliában tanult értelmiségieket. Ezzel magyarázható, hogy több más hon
fitársával egyetemben Kornis György is a padova egyetemre iratkozott 
be 38. Az apjával folytatott latin és magyar nyelvű levelezése érdekes 
tájékoztató az olasz egyetemeken uralkodó akkori (1591-1593) viszo
nyokról és az ott tanuló erdélyi fiatalok életéről. Kornis György heidel
belgi, majd páclovai kollégája volt a krónikaíró Szamoskövi István és 
Johann Hertel erdélyi szász kozmográfus 39. 

A Brassó és Háromszék közti kölcsönhatás azonban nem volt egy
oldalú. Számos háromszéki eredetü székely értelrniség~i telepedett le és 
élt Brassóban. Amint azt a következőkben látni fogjuk, az első brassói 
magyar nyelvű nyomtatvány megjelenésének költségeit a sepSiiszent
györgyi Daczó Ferenc vállalta. 

A sepsiiSzentgyörgyi Daczó, ősr.égi székely csarád, fontos szerepet 
játszott Erdély közéletében. Daczó Péter 1575-ben Báthori Istvánt Len
gyelországba ldsérte. A brassói források különösen sok adatot tartal
maznak a sepsszentgyörgyi templomot építő Daczó Pálról 40. 1570 július 

14* 



15-én a botfalusi espere~gyüJésen tárgyalták Daczó P~lnak a bareasági 
espereshez címzett meghívását leánya esküvőjére. Mivel Daczó egyike 
volt a Barcaság szomszédságában lakó székely főertiberekne'k, a szász 
papok elhatározták, hogy képviseltetik magukat a seps'iszentgyörgyi 
esküvőn 41. 

A brassói román és magyar művelődéstörténet érdekes alakja a 
szebeni Nyírő János. Friatal korában Szakadáti Tamás társaságában, a 
szebeni magisztrátus küldöttjeként gyakran járt Havasalfölaön 42. "Jo
hannes Nyreus, sonst Rasor" 1576-ban a Szászsebes melletti Lámkerék 
(Lancram) evangélikus papja, majd 1576-1578 között a Xiscserged-i 
(Cergau) bolgárok lelkipásztora 43. 1578 október 6-án Hannes Scherer
Nyírőt a brassói tanács városukba hívja "románjaink vallása végett" 4'4. 
Szebeni Nyírő János, 1580 és 1581 között, Brassó város alkalmazottja és 
a régi Honterus nyomda tulajdonosa. Több latin nyelvű nyomtatvány 
(Ex:cudebat Ioannes Nyroe Cibiniens'is) és az első brassói magyar nyelvű 
könyv- a "Fons ·vitae" - Nyírő műhelyének terméke. 

A "Fons vi~tae, az életnek kutfeje" egyetlen, címlap nélkü;i, .példá
nyát a londoni British Múzeum őrzi. A töredékesen fennmaradt aján'
lásban, me.Jynek keltezése "Coronae (Brassó sz. j.) 1. Septemb", a könyv
nyomtató "Felsegednec es Nagisa •alazatos 11iue Zebeni Nireo Janos" 
- ajánlja. Ammt azt Gulyás Pál helyesen megállapította ·a "Felséges 
és Nagyságos" címzés ·ebben az időben csak az 1576-ban lengyel k!irály

nak választott Báthori Istvánt illethette. Ezért valószínű, hogy az 
"Életnek kutfye" 1580-1581 ·körül jelent meg 45. 

A budapesti Széchenyi Könyvtárban őrzött rfényképmásolaton ta
milmányozható ·a töredékesen fennmaradt aijánlás szövege 46. Nyírő 

ebben megemléke:cik a már elhunyt Daczó Pálról és élő fiától sepsi
szentgyörgyi Daczó Ferencről, kitől Nyírő a könyvecskét valószínűleg 

kéziratban kapta és aki annak klinyomtatásához anyagi segítséggel hozzá
járult. Szabó Károly, aki a "Fons Vitae" értékes unikuínot ismertette 47, 

megállapítja, hogy az ajánlás értelmében Daczó .Pál résztvett MaJilát 
István 1530-as év.i szerencsétlen hadjáratában és még 1556-ban .is élet-

ben volt. Szabó Károly szerin:t az elsőnek - tehát Daczó Pálnak - ha
lála után és JII. János Zsigmond király halála · előtt (1571), - kire a 
használt Felséges és Nagyságos megszólítás vonalkozik - így tehát 

1561-1671 között kellett e könyvecskének megjelenni. A fenebb idézett 
brasssói források ellenben azt bizonyítják, hogy Daczó Pál még 1570 
nyarán is életben volt. Máskülönben az 1570-1571-es években szebeni 
Nyírő János még nem volt brassói könyvnyomtató. A Daczó családra 
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vonatkozó l:;>ra,ssói ad,atok tehát m,egerősítik Gyulás Pál megállapításélt, 
aki 15.8.0-1581..,.re teszi a ,,Fons Vtitae" megjelenését. 

Az idézett ajánlás tehát közvetlen személyes kapcsolatot bizonyít 
a "Vitézlő és nemes" Daczó Ferenc és a Brassóban élő Nyírő János 
kö~ött. Az ~.kkor kb. 33 éves Dar ~ó Ferenc (1547-1602) 48 értékes könyv
tárat örökölhei;ett szüleitől,, melyben az err:llített ajánlás tanulsága szerint, 
magyarnyelvű kéziratok is voltak. 

III.) Brassó város úgynevezett "székely jószága" 

Az 1562 évi székely felkelés leverése után János Zsigmond fejede
lem Székelyudvarhelyen és Nagyborosnyó melletti Várhegyen felépíti 
Székely Támad 49, illetve Székely Bánj~ várakat. A várhegyi kapitány 
fenhatósága alá több jobbágytelekből és részbirtokból álló uraelalom 
tartozott. Amint az már a törcsvári dominiuqJ. történet~ből is ismeretes, 
a nagy hatalmú és gazdag brassói tanács minden kínálkozó alkalmat fel
használt arra, hogy vagyonát újabb hűbéri birtokokkal gyarapítsa 5o. 

Báthori Kristóf erdélyi fejedelem 1578- ban, bizonyos. összeg ellené
ben, Brassó városának adományozta a sepsiszéki V ár hegy várához tartozó 
Kökös falut, kivéve az ott lakó székely nemesek birtokait 51. Rácz Mhály 
Várhegy várának kapitánya és az "zekelysegen" levő tis4ttartók ura, 
Peter Hirscher brassói bíróhoz intézett levelében azt írja, hogy amíg fel 
nem mutatja a fejedelem levelét, mely szerint Kökös falut Brassó váro
sának adományozza, addig nem engedi meg ezt birtokba venni 52. Ugyan
csak 1578-ban Brassó még más birtrkrészekkel egészítette ki székely jó
szágát. Báthori Kristóf 1578 november 29-én Marosújváron kelt oklevele 
arról tudósít, hogy azelőtt Osztopáni Perneszi István 53, Várhegy egykori 
kaptánya, 8 OOO forintért eladja Brassó városának Szatyor, Uzon és 
Lisznyó sepsiszékli székely falvakban fekvő birtokadt,. és ezek vételárát 
meg is kapt.a54• Ehhez a birtokhoz tartozott a Lisznyó mellett elterülő 
Ladócz kaszáló is. Ez az adat a később faluvá terebélyesedett település 
első okleveles említése 55. 

Az elidegenített székely falvak lakossága különböző módon igyekszik. 
könnyíteni a feudális elnyomáson. Brassó város több uzoni jobbágya 
veres darabontnélk állott be és így prohált megszabadulni a jobbágyi ter
hek v.iselése alól 56. 

A XVI. é~ XVII. század fordulóján Brassó a többi feudális uradal
mQI~n szokásos és már jól bevált m.ódszerrel kormányoz~ székely · jószágát 
is. Brassó város taná.csurai közUl rend.esen l,cetten v.iselt~k a "székelytiszt" 
címet. így pl. 1598-1q!:J9-ben Sebastian. (Bas.tel). Elesch és Lukas Entz 



tanácsurak bírták a székely jószágole hűbéri jövedelmét, 1601-ben pedig 
Matthias Fronius és Marcus Schunkabunk polgárok voltak a "székely 
tisztek" 57 

Báthori Gábor hadjáratai után a brassóiak megválnak háromszéki 
birtokaiktóL 1614-ben Andreas Hegyest és Crestel Hirschert még szotyori 
és kökösi tisztté neve~ik ki 58, de 1616-ban Andreas Hegyes brassói kró
nikaíró a "jószág" átadásáról értesít 59• Mivel az uradalom átadására az 
Erdővidéken került sor, az is előfordulhatott hogy az Andreas Hegyes 
által említett esemény nem a szépmezei birtokra vonatkozik. Minden
esetre 1616 után a brassóiak "sz~kely jószágára" vonatkozóan nem is
mcTünk további adatokat. 

IV.) Bareasági szökött jobbágyok Háromszéken 

A jobbágyság feudálizmus-ellenes harcának egyik megnyilvánulási 
formája a szökés. A Brassó[ fennhatósága alá tartozó törcsvári uradalom
ból a XVIII. században számos román és magyar, Barcaújfaluból pedig 
szász jobbágy is szökött el a mai Kovászna megye területére. A brassói 
Állami Levéltár Stenner gyűjteményében fennmaradt a Barcaság minden 
falujában 1749 és 1751 között történt kihallgatások jegyzőkönyve a fugi
tivus jobbágyokróL A David Prodan valamint a Liviu és Maria Ursutliu 
kiadásából ismert Fogarasföldi Urbanium mellett, melyben számos Há
romszékre szökött fogarasi jobbégyról is van említés 60, az alább közölt 
brassói adat ~k is hozzájárulhatnak Kovászna megye gazdaság-, népesség
és családtörténetének jobb megismeréséhez. 

Apácza 1749 

"Providus Szabó Miklós annorum 65 (vallja) : Bíró János két Fiával 
ment el és most Bölönben a Gazdag Istvánné Asszonyom Jószágán lakik. 
Serbán Itván f.ia S 2rbán még ifjú legény korában ment el most házas, 
Bölönben lakik. Pajor Jancsi, Feleséges ember N(agy) Ajtán Miklósvár 
Székben. Bács János Molnár házas N( agy) Aj tán Cserei Mihály Ur Mal
mában. Egri János Közép Ajtán lakik Feleségével egjütt ... " 

"Dan Bukur a Feleségével Ilyefalván a Város Jurisdictioja alatt. 
Serban Jancsi Ilyefalván, Geréb Uraknak Jobbágjnak kötelezte magát ... 
Szöts Bukur házas All-Torján · Dombi János uram keze alatt... Pajor 
János hétfalusi ember volt, N(agy) Ajtára házasadván ott két Ha lett". 

"Prcvidus Serban Dán annor (um) 51 (vallja) : Dán Bukur két 8 iával 
Istokka és Bukun·al Ilyefalván a Város földin (lakik)" 61. 
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Bácsfalu 17 49 Juli 7 - -

,,Providus Lörincz Mihály annor (um) 30: Rentyesz Iuon Három 
Széken Bereczkben laknak" 62. 

Türkös 17 49 Juli 7 

"Providus Tot István annor (um) 42 : Ezeket tudjuk, hogy egjszer 
másszor innen Türkösről elszéledtenek ugymint ... Frinta alias Mamaliga 
Raduly Cselédes ember Miklósvár Székben Bölönben . . . Kricsin Rádul 
nevű Házas román ember Sepsi Székben Szemerján ... Nagy Márton ~ia 
J án os Sepsi Székben Szotyorban ; Tót Györgj Márton egy F1:iával Sepsi 
Székben Al-Dobolyban ... Meteszár Sztár cselédes román ember 'Berecz
ben lakik". 

"Providius Tógjer János ... : Kicsin Rádul Sepsi Székben Szemerján 
lakik, mészároskodik". 

,,Providus Mine Bancsila annor 40: Tót György Márton Al-Doboly
ban meg házasodott és most ott a Felesége Jószágában lakik; ezelött Al
Dobolyban Mester is volt 63 ; Meteszár Sztán most gyermekes ember és 
Orbai Székben Gelenczén felyül immedia té egy Faluban lakik'. 

"Providus Goesmán István annor (um) 40 • • • Tudjuk, hogy öreg 
Mucsa Dumitru Fia ugjan Mucsa Dumitru N(emes) Fején Vm. Erösdön 
lakik, ott ökör Pásztor" 64. 

Csernátfalu 1749 

"Lukács Dávid annor (um cir citer) 60 •.• Tudjuk ezeket hogy innen 
el háromlottak ugymint: Veress Mihály Jancsi egy fiatskajával N(eme) 
s Fejér Vármegyében Erösdön lakik ... Péter Jánosnak a nagjobbik fia 
Mihály l.Jisznyai Pap, a kisebbik János, Bikfalvti. Mester ... Kis András 
Deák Al-Dobolyri Mester, annakis vagjon egj fia. Kréczul Iuon Sepsi 
Székbe Uzonba anfugiálván ott meg holt de két fiai mostis ott laknak'5• 

P:illigolyi Mány 66 házas Ember Kökösön N(eme) a Sepsi Székben lakik. 
Bálya Dregán és Raduly ugj halottsuk hogj N (eme) s Orbai Székben 
Zágonban laknak". 

"Ioseff Diák annorum cir (citer) 50: Bálya Radulynak két fia Drégán 
és Rádul Havasalfölddbe anfugiáltak volt de onnat viss~ jövén most. Zá
gonban Háromszéken telepedettenek meg s mind a ketten házas emberek" 
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"Providus Petro Radu annőruin 20 : Puligoj Mán y a . Kökösön házaso
dött meg és ott lakik . . . Sztroja Messzes Fiai Radu, Sztán és Sztojka 
Pá~léznn laknak Hazás emberek" 47. 

Tatrang 1749 Juli 10 

"Providus Pap András annorum 40 : Ezeket tudjuk, hogj egyszer 
másszor innen elháromlottak ugjmint : Manczok Sándor egy nötlen Fiá
val N(eme) s Sepsi Székben Kökösön Veress Daniel Ur Földin, két háZJaS 
F1ia vagjon, a nagjobbik János ugyan ott Kökösben lakik, a második 
Sándor alias Manczok Rádul Bodolán Béldi Uram Földin. Bratuly alias 
Szegény György Ns Fejér VIar/me/gyléiben Márkoson házas ember. 
Borda Ráduly Feleséges ember N(eme) s Sepsi Székben Biláalván . . . 
Nyiczu Iuon Raduly Molnár Fia Groff Mikes István Ur Malmában a 
Doborlon, Bikfalvi Határon" 68. 

"Providus Vajda István annor (um) 40: Brátuly alias Szegén~ 
György egj fiával Márkoson Csorda Pásztor . . . Molnár aLias Kelemen 
Péter gjermekes Ember N(eme) s Fejér V/álr/melgjlélben Arapatakán 
valamelyik Malomban Molnár. Kornya Mány Feleséges ember Zágonban 
lakik. Sipos alias Siztás István iffiu házas Ember Körösön comorál 69. 

Szász Péter a ki most Krecsunné egj fiával Iuonnal ,jffiú legérinyel a 
Lunkán 70 lakik". 

"Providus Márta Péter annot (um) 24 : Nyliczul Iuon Háromszéken 
molnároskodik 71. Kornya Mány Feleséges Ember Papolczon lakik, Torna 
Daniel Ur Sellére, az öcscse Dumitru iffiu legény B/áró Sz/ent/ Kereszti 
Ur Báttsa Zágonban. Vaszie Arg.eszále egj házas Fiával Sztáncsullal Or
ba Székben Papolczon lakdk B/áról Szent Kereszti Ur Báttsa. Draguj 
egj Fiával Martonoson N (eme) s Sepsi Székben ... Gyéres István Fele
séges einber Uzonban. Iuon alui Mateoja Kökösbán ennek egj Testvér 
Báttya Mány Három Széken valamelyik Faluban laklik. milepné most 
Krecsunné a Lunkán lakik egj FiáVlal Iuonnal a Béldii József Uram keze 
alatt" 72. 

Pürkerecz 17 49 

"Prov (idus) Szász Márton annor (um} 58 : . . . Akik a mi idönkben 
innen anfugiáltak ezek ugjmint: . .. Bálint György Feleséges ember 
SepSi Székben Komorlón telepedett meg, Foris Ferehez házas ember 
Sepsi Székben Magj,oroson lalcik ... Járió Mdhály iffju Házas ember Gicló
falVán N(eme) s Sepsi Székben a Felesége Jószágában. Orbán Péter· a 



Ft.ia Péter, Báró Apor Péter Ut Jószágában AH'-T<i>-PjárT" ott BtikU'r Péter
nek hivattya magát'' 73. 

,,Mány Musát annor (um) 3f) : • • • Mi pedig románokul tudjuk hogj· 
egj Sándor Dumitru nevü embernek még a Nagj attyame-nt volt Kovász- · 
nára, most is Sándor Dumitru és egy Báttya ott Kovásznán lak>ik mind 
ketten házas emberek; Bancsila Feleséges ember, a Lunkán, Béldi László 
Ur földin ... Vajkul Iuon házas ember Lisznyóban" 74. 

Zajzon 1749 

,,Prov (idus) Gödri Péter anno.r um/cir/citer/ 41: Tatász Pál házas 
ember Lisznyóbanlakik" 75. 

Tohán 1751 

"Testis Kokosár Stephán viUicus 50: ... Sztán Popi 3rom fiaival 
most nyolcz esztendeje ment el, de az ketteje ugj mint Sztán és Dumi:tru 
nevüek Házasok egj Iuon nevü pedig Nötlen a mint halljuk Laknak 
Bozza Mezein 76 a Vámon alol a mind gondoljuk az Beldi Urak földin. 
Algje aluj Lupeszkuluj Opra Szakére ezek ris azon Bozza nevü Mezön 
Laknak, de hogj mikor mentek el a mi földün:kröl biz~myosan nem tud
juk, de a mint gondoljuk 10 Esztendeje ... Opre Plesoluj két Házas fiai
val ugj mint Iuonnal és Kománnal Lakik Háromszéken egj N/agy/ Bo
rosnyó nevü Faluban. . . . Sztojka Rakoczi nevü is ugjan Niagyl Boros
nyorr Lakik ... Raduly Komanits Szöts Mester Ember Lakik Háromszéken 
Osdolában vagy Osdola körül levö Falukban egj Nemes embernek 
földén" 77• 

Zernyest 1751 

"Raduly Oltyanye Annorum cir/citer/ 50 : . . . A kik a mi időnkben 
anfug1iáltak ezek: ugjmint Raduly Kratson nég} fiával ez elött cir/citer/ 
50 esztendökkel anfugiált Háromszékre Málnásra az honnat is ez elött 
cir/cter/ 30 esztendökkel ide Zernyestre Vlissza j,öven, mintegj másfél 
esztendeig itthon lakott de ismét Málnásra vissza szökött, maga ugyan 
ez a Radul Kratsun meg holt de a f.iai életben vagynak ... Sztansu Krat
sun Háromszéken Bodokon Laklik a Mikó Uratn földjén cir/citer/ 20 esz
tendeje ... Sztán Gyesza N/eme/ s Fejér Vármegyében Arapatakán Lakik. 
Sztán Bancsilla Bardoczszékben Barathon Lakrik a felsége Jószágán". 
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"Iuon Bratevoje Annor/uni cir/citer/ 45: Raduly és Mánye Sztojka 
Bagjlila fiai Háromszéken, Zágonban vagj Papolczon laknalc. Zirnyoti 
alii.as Zernyesti Mihály K/ézdil Vásárhelyen Háromszékben lakik ... Petru 
Bratu Szekeruluj Háromszéken Bereczkben lakik" 78. 

Vledény 1751 

"Tamasel Nászel Annor/um/cir/citer/40: ..• ezen Faluból tudjuk 
bizonyosan és nyilván, hogy Név szerint ezek anfugiáltak ugj mint: 
Iuon Dumány Háromszéken Szent-Kato/llnan Lakik ... Bukur Grámán 
Háromszéken Rétyen lakik, 20 esztendeje háromlett el. Sztojka alias 
Matru Iuon Háromszéken Illyefalván lakik ket esztendeje báromlott el"79. 

Újfalu 1751 

"Ezen faluból, tudjuk bizonyosan és nytilván hogy Név Szer:int ezek 
anfugiiáltak ugymint : Barabás János két fiával Istvánnal és Tamással 
N/eme/ s Fejér Vármegyébe Hidvégén a Ti/szteleltes Mikó Pál Ur föld
jére recipialtak magukat, maga ugyan meg hált de az emLitett fiad. élnek 
és most is ott commorálnak; Ismét Tikosi János két fiával az előtt cir/ 
citer/ 30 esztendökkel, Domokos Gyurka air/citer/ 10 esztendökkel, Sib
relti Molnár Mihály lciis meg holt ugyan, de egy házas és egj Nőtlen fiai 
életben vagynak clrloiter l 12 esztendökkel háromlottal és mentek el 
innen, kik is ugyan a meg irt V ár/me/ gy ében Hidvégen depsentiis Mikó 
Részen laknak . . . Roska Bukur Valamelyik Batzonba, Barclotz Székbe 
recipialta magát, most ott Disznó Pásztor" so. 
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Stadt Kronstadt. III. Brassó 1696, 164 o. (alább Quellen) ; 1582 : "Es ~am der Popa 
Mihály mit eynem Mo1dner Boien, liess ir.: biss in der Brecz fieren", v. ö. Iorga
Hurmuzaki, Doc. XI, 828 o ; 1613 : "Czahlet ich dem Fuhrman von vier Rossen so 
W.eisen Herrn Michael Forgatsch biss in cen Bretz geführ·et hat, bey den Moldner 
Wayda", v. ö. N. Ior.~a, Socotelile Bra::;ovului ~i scrisori romanesc ciitre sfat in 
secolul al XVII-lea, Anal. Acad. Rom. II. Tom. XXI, Mem. Ist. 1899, ·141 o:d. és 
Székely Oklevéltár IV, 155-156 old. 

5. 1535 : "viam per fluvium Oythoz pung.ar.e" ; 1536: "Thomae Da:v1d cum unis literis 
ad Tattrus ad ilpsum Iu~a rartione viae Oythoz pur.gandae", v. ö. Quellen Il, 424, 
460 old. ; 1536 : " ... dom. Petrus Sarctor cum drabantis m~ssus est in Berecz ut v~m 
per Oythos o1auderent, vuligo forhiegen, CJOP. flor. 2, asp. 29 1/2" ; (Ju1ius 29) It'em 
feria sex,tJa post Margare1lae Z.tJoyJm post dom. iudLoem nostrum ad Fogaras misso 
cum literis ratione clausionis viae Oythos exp. as p. 26", v. ö. Quellen II, 455- 456 old. 

6. 1538 : ,,ut v~m Oythos ariboribus desectils clauderunt ·expensae et salarium" ,v. ö. 
Quellen II, 575 oléal. 

7. 1538 : " .... cum gentes iste que ad cus:tod:iam in castris cons<tirtrute sunt, vino alisque 
!'eb.us ad viatum -r1e·cesa·riis", v. ö. Ior~-RUJrmuza,kd, Doc. XV, 380 doc. 716. 

8. "Eoa1esia, gu1ae in Oppido BerecZlk flwet, id pecul1are anrtiqJttiltus habuit, quod Decanri 
Barcensiis Saxonki jurisdwt~one in SpiriltuJatl:~bus fruer·etur . . . Ecdesilae Latinae 
placenent a Bar·oeooi Deoono Saxon:!Jco, popuia:ri vide~li.aet Stuo, in negotiis E cclesiae 
reg,erentur. Eodem etiam tempore colonos a·oc·eperoat locus in<ter Sárf~lvam et Nyuj
todum sütus, cui ideiraes Szász falu, voc.abulo ir.: latiinum transJ:atuo, Saxonicus 
pagus nomen mansit. Ast saxones 1la1Ildem illi paul1atim in Di~triatum Barcensem, 
Ulnde ol'im orti f1t1erant, ex Berec~k juxta atque Szász falu derniJg,rarunt in manurte 
intera apud Oppidanos e ~enlte Sioull:orum surccedentes Deoor..i Ba!'cens'is imper'io 
fandore ... " v, ö. BCIIllkő József, id. m. lll, 117 old. és Orbán Balázs, A Székely. 
föld leírusa III. Pest, 1869, (Szászfalu) 117, (Bereck) 121- 123. ole. 

9. !storia Romanici II. Bucure~, 1962, 1035-1050. old. 

10. ,,A ~ors~el1em s ennek hírnöke volrt Ho.ruberus, egysz.erű egyet emi tanuló, ki Brassó
ban .saját földijei közrt; meg.Jelenvén szabad eszméklet hirdető beszédével behatott a 
sziv,ek szer.télyétbe, fel1gy;ujtván az eszmélert sziJk,ráját s előidézv·e a szellemi vívmá
nyok azon c:IJiadaf:.áit, melyet többi emberi hia:taJom féke'Zni nem tudott. Szétterj,ec:IJt az 
nem r.omboló á1nkérut, hanem áLdáJSos üdv esőként, mely kicská'ZJtlaitá az eszme 
eLhinlte;tt magvailt, s el&kiéiszité az embe!f.~g 1ellkiiismereilli szabadságának fényes 
diadalát . . . Kéltsé~teien, hogy a reformationrak a székiely·eik kö2lti gyors elterj•edésére 
a Brai3!.Siaiak, s főleg e válrosnak Le~kittooőbb fia Ronterus r,agy befolyással volt". 
A követ:k>ezőkben Orbán Ball.ázs részletesen meg·eml:éikeeik Benkő J mef "Flilius 
posthumus" oímű kézir,atos munkájáhan közöQt HollJterus értékelésével, melyből a 
köv·ebklezőlket idézzük : "Ne.v,e-wtesen Háof,omszékre és IDrdővitlékre brasswi Honterus 
János által hata el a reformatio. . . Nagy.on segíteVte Honrter a reformatiót ezeken 
a helyeker..: a jó könyvelmeik elbávíltéSie á1'ttal, meift azon kívül, hogy önönma~a szép 
könyveket írt és világra bocsá:totlt Lurtheriilek is némely munkám újóLag kinyomt
tatta, meiy.ekiet veUegetvén nemesaik a bar•casági, hanem a hál'ioms2Jéiki és erC:ővLdéki 

. Pél!P<>k is és érteLmes:ebb nemes:ek, azoknak orliVasása · meg/hajtotta Ötlret és álltaluk a 
községJet is a reformati.ora. Annyül!'a el is . hír'esedett Honter a mi SzékelyföJJdünkön 
tamtásáért és jó kör.yveknek el:bővítlésiéérlt (mer.t olcson árulja va~a hogy hamarráibb 
Lábra kap;tru;sa a tudománya), hogy még a Jrozség közill való asszonyok is az ö nevét 
me~rnJUltáik és H enter J án osnak hívttálk", v. ö. O~bán Balrázs, A Székelyföld Ie
írása, Budapest, 1873, 243--244. o.lrl. 

11. Imre DeZ'Ső, A se.psiszentgyörgyi református egyházközség rövid története. Kolozsvá'f, 
1942, 1~2. old. 

12. F'aibmtius Ká>roly, Erdélynek Holliter által készí.tott tél.'1képe 1532-ben. Egy térkép
.. melléklettel. F:rtekczések a történelmi tudományo!• köréből VII. kötet, VII. szám, 

Budapest, 1878. 
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13: "Cor,ttigitrne hús diebus intell~:x)i!Ss;e, qrUI.Xi, ap.uó Sec.ulos in !!~de Kyzd~ e~stpr;ent 
vesct:ig4t urbis cuj.usdam pervetuf>tae, quemaqmodum et in ~l1is P!!r Tr:an~~yl
vaniam passum videre lieet, eanque Romanorum fl)iSS{e, ex aedi',l:iciis q.u.ida,nn, qui id 
mihi retulenmt, existima.nt ... Quum illu.tem d,icui)Jt eam delatarn fu~l;le Brassovi<;tm, 
ac ti~i ,et notari.o cntdíam ci:virtatis vestn).e traditam, rnagnt()Per•e r~<te, veHs ad me, 
quiequid in illa exdsm sir, describere, idque tam Lnsignis . mo;t:mmente mecum com-

municar·e", v. ö. Verancsks Alnt<ll ÖSSZJeS m_ull)kái. Közill Szalay LászLó vr (1538-1549), 
Pest, 1860, 288. olielal · 

14. K:a'fl Fabr.itit.lt;;, Das Religionsge.s,p:Ji'ach zu S.c.hassbU!I'1g im Jahre 1538 und des Weis
senbur~er p,robstes, nachheri.glen Graner Erz·l;>i·s·chofs Anrton V~erantiu~ Brief.e• ar.
Si·eben:bÜrger Sac:hsen, v. ö. Ar·chiv des Ver-ei,nes fü,r si•eben:büDg;is.che Landeskunde 
X, 257. old. l O>zél-jegyzet. 

15. Az illetőtség megáUapitás:a a hely.ségne·vek aLapján sok es~ben tév.edésre ad alkal
mat, ment pl. Vásár.he1iyli vagy Almási csaLádr.év több székelyföLdi c•e más vidéki 
helységné!Vlr'e is utalhat. 

16. "CiVú..um Gymruasii Coron (ens•e) MabricuLa. . . RelVaraiba opera studioque Mél!.I'bini 
Z.iegleri Coronens·is Gymnasii ejusdem R_ecltore A.nno MDCXCIX. Mense Quintili". 
KözöLte' Fni:edrkh S.Ch.i:el, Matrikel des Kronstiidter Gimnasiums zu KrQnstadt 1862/ 
1863. Kron"badt, 1863, 11-14. old. 

17. Homor d- Vlagy Maros Almási? 
18. A Hargita megyeli Patakftalva (Váller,i) 
19. A Ra•ngi:ta me:gyei Tondált;flalv,a (Turdeni) 
20. v.alószínűJ:eg a Külküllő menrti Magyarszeni!Jbened-ek (Sinbenedk) 
21. A Hangita megyei Kkályf:alu (Crií.ie!7bi) V:él!gy inkább a Kds-Kükül!lő mEmti K:iná:y-

flal•va (CrMe.!?lti) 
22. T1aián Magy.arbükikö.s ? 
23. Árkosi Raffai Balázs 
24. Bölöni Sziikó György 
25. Szen.1Jpáli Kornis György 
26. Darukianits Ádám, Az oktatásügy kezdeteiről a Székelyföldön, v. ö. Korurill\:, 1910, 

ll, 1734. oldal. 
27. 8 Mant.ij 1550 : "Petrus Arcusinus TranssylJuanus", v. ö. Révész Imre, Magyar tanulók 

Wittenbergben Melanchton haláláig, Tőriténeimi Tár, VI, Pest, 1859, 222. o:d. és Ka~l 
Fabritius, Die siebenbürgi•sche Studierenden auf der Universiüit zu Wittenberg im 
Reformationszei,talter, v. ö. Archi,v des VeDeins II, Neue Folg.e, 138. 

28. Namerr der Rektoren: 1552-1554 "P.etrus Weresi!us, Arcusinus", v. ö. QueDen V, 
IX. ord. 

29. "Píetrus Arcus;inus, Concdo:nJa'.tor Ecclesiae COJ:'\Onelll (si!S)", v. ö. Kari Schwa1r:z, Die 
Aendmalsstreitigkeitem in Siebenbürgen, v. ö. Al'\c:hiv des Vereins II., 259-260. old. 

30. J ,oseph Tirausoh, Geschichte des Burzenliinder Capituls, v. ö. Ma~a2l;in für Geschichte, 
Li.tterotur und alle Denk-und Me.rkwürrli~ke~ben Siebenbtkgens, III, 1852, nr. l, 80. old. 

81. 1569 : "d. Píetrus Air:cuschtnum pa15t(or) C~eidin" ; 1571 : "d. supe.riiJ;tendens Albiarn 
Iuliam trnr,smisit d. Petrum Ar·cumsiLnum ad d. oanoeUa,rilum" (AiikOiSii. Péter a bM"
oasálgi esperesség k~p!V'is·eletében részrtJv:esz János Zsigmond teme1lés€n), v. ö. Queilen 
VIII ~ké~ilrat), 39, 57--{)8. olG. 

32. 13 A:ugust 1553 : "Balthasa·r KYli'allus T•I'a.nssiluan", v. ö. K . F>abritius, Die siebenbür
gische Studierenden ..• id. n., 139. old. 

33. 1554: "Balthiasa r Kyraly Sáebenbunger, dahin berufife.n Zili S. Ioer~enn Pr-i•esterambt", 
v. ö. J. Du1dr,·er, Sachsiscbe Gei~Hiche unter den. Wittenberg-er Ordinierten, KQI'feS• 
pondenzblatt für siebenbürgische Lan<Jeskunde 28, 1905, 10. old. 

34. 15 : "V,ale>ntinus Scharvedus moDtuus in S. Georg•i1o pastoratus oftli<0io iam defunotus", 
v. ö. Quellen V, 6. old. 

35. 1553 Oot 17 : "P~u1us Daneius Zenth!benedechdinus 11ra.n~yl:u?tfius", v. ö. K. F1abritius, 
Die siebenbür.gisc:ite Studierent:len ••• id. ro., 139. o1d. 

36. 1555 Maji 7 : "Andreas Marci Transsy1varuus" kollégá>jla "VaJ,e.ntinus Crif<pus Colo
s~den~is Vng (~I'US)" 1562-ben n11ál" min!t a S;?leQe~li !lli<lgyla~O~ préC:!iilqíJtora szerep~1 
("V,alenhlnus Crisptus, Col).doil!a't-911 . Hun~arqruw Ciibim"), v. ö. A,lr~hiv des VeJ:"eins, 
140, 260. old. · · 



37. Fr. Teutsi::h, Die Studier·er.den aus Unglá,rn -und Si~benbürg.en auf der Hochschul-e in 
Héiidelber.g, v. ö. Archiv des V.ereins .x. 183 {16 Aug. 1587 : "Georgius Kol.'ni.s ~Praíns".) 

38. Vetess Endre, ·Fon'tes Rerum HU:nga·ricutn. Tomus L Ma1tricuLa et Acba Mungarörum 
im Univers.1tatLbus ItaL'iJa.e Studenrtium, I Kötet: P·adova 1264-1864. Kolozsvár-Buda
pest, 1915, 222-260. o1d. 

39. Karl KUirt Klein, Ein siebenbürger Geograph des 16 .Jahrhtmderts, v. ö. Sieben.bür
gisdle Vierteljahrschrifrt 55, 1932 ,nr A, 38-1-384. old. 

40. 1541: "E·odem di.e venerur.rt huc Faulus Daczo, Petrus Klalna,ky et Michael Nemes" ; 
154G : "venit huc Paulus Daiczo ·et -Bern.élJI.'dus DaaZ~o" ; 1550 : "Simoni Eurdeg oausa 
Pauli Daczo et CI.ementii:s BeLc:y ad d. theiiaurarhitn misso", v. e. QueU.en UI, 116, 
338, 544. old. ; 1563 : "Eodem ist \'öm Despot V~ayda in der Moldaw v{)n Or.onn Ges
choss, Fuiver und Blei b.egehnt worden, welches dem Dazo Plall ubergeben", v. ö. 
H. Ostermeyer Kronikája, Que'llen V, 139. ol•d. 

41. "I.n hoc cor..ventu (Brenndorf) d. deoanus coepit haec verba Jaoere : Invirt;a,tae sunt 
D. V. ad nuptias nobilis et eg.regili d. Pauli Daczo C3jpilbanei in viaina Ciou.Ua (quas 
nuptias fi1ilae sua·e pararet) Cum is •Braczo et in au:a habea,tur al cuius r.espectus, 
inter Ciculos au te tn si.t ·un us ex potiöribus et v1cinus 'Barciae", v. ö. •Quelle n VUI;47.okl. 

42. Iong1a- Hurmuzaki, Documente XI, 875, (1562) 
43 .. A. Huttmam.~P. Binder, Geneza ·Caza'niei a Il~a ~15&1) ~i lega.turile cdiaconului 

Coresi eu tipo·grafia Ja,tina ·din Bra!iOV, v. ö. StudH de H!nba, ·litera.tura ~i filologie. 
Bucure~ti, 1969, 248-249. old. 

44. P.P. Panaitescu, lnceputurile !iÍ biruinta scrisului in litnba romana. 
1965, 147 .old. 

45. 'Gyulás Pál, A 
1929, 60- 61. old. 

l'önyvnyomtatás Magyarorsz;ágon a XVI. században. 

Bucure1?ti, 

Budapest, 

'46. ". . . totac, mellyet az V.i.tkzlő es nemes bízoturammal Sepsi Szent györgyön Dac,zo 
Feir·enczr.él talállbarn (es ö segétsegel uolt az könrtomta.tlashoz) melyben Szép khilaZJtot. 
S:Zep ·sententLac ·es locusoc uad!llac, 'igen szildeg e mostanis teuel.gö ideoben. Mint 
r.oan 5 meg uagyon irrua Setu . . . ·(htányzilk) Daczo ·Ferencnec Lauber . . . Moysi 
Vaid:at Havaselj .. . (hiányZik)", v. ö. "Fons Vi·ta,e" fényképmás-olat a Szécher.yi 
KönyVItárban, Budapest. 

47. S:zJabó Kár-oly, Sze:ncz•i Molrnár Albert állítólag 1625-ben nyomtatott 'egyházi beszé-
deiről, v. ö. Magyar Könyvszemle 1880, 97-102. Oild. · 

48. Mé.g 1600-ban is politliklai tevék<enységet folyitat: "Mirt:tuntUr legati ex singulis natio
nibus et r.obili<tate Bonnamissza Farklas et Lukas Tl.'ausnel'Us, ex Siculis Daczo 
Ferencz, ex Saxonibus consul C:ibiniensis Lucas EJnyeter", v. ö. Quellen V, 299. old. 
Daczó Ferenc, a templomépí.tő Daczó Pál (1547) fián.ark haláláról a s.epsisz-entgyörgyi 
reformá,tus vá·rtemplomban ődziÖU silfikőfel.Jkat tanúslwc,ik. A Ire:root tartó ·oroszlánt 
ábrázo1ó Daczó címer alatt a köv,etk:Je:llő felímt olvasható : "Hic j 'aoet G. D. 'Fran
ciscus Da·czó de Sepsi Szent Georgi, que obiit in Urbe Mediensi Anno LV aetatis 
suae, 21 ja111 Anno v ero Salutis 1602 Scio quod Rederntor mens v1vit", v. ö. Orbán 
Balá,zs, id. m. Ill, 43- 44. oLd. 

'49. 1568 : "scribi't ex Sz·eke'ly Thamadás (si·c '!) sive. Udv:arhely (Oderhell)", v. ö. Quellen 
VIII, 35. old. 

50. David Proda n, Iobagi•a in 
621-B88. ol,d. 

Transilvania in sec. XVI, II. kötet, Buoure~?ti, 1968, 

51. "Protior.ibus poss,ess1onariis Kökösi1ensibus . . . po.ssessi.o Kewkos vocaba in sede 
SiculticaLi Sepsy . .. Vá,rhegy Pertinent:ium", v. ö. Brass"':i Aliami ·Lev·é'ltáJr, Privilegii 
nr. 543, kö-nöl•ve : Széke:Iy Oklev€Hár V, 112-113. o1d. nr. 972. 

52. P:·undeütji circumspecta domino, Petro Hersely Judici pr1i.mario üiutatis Brélissouien
s1s etc é10mino Amico vkinoque honoT,ando. K,e,oz;eo:netemet Magam ajari1ását Y'rom 
kegyelmednek mynt yó zomz;ed Vramr •. aik Blaratomnak. Megh ertettem az ke,gyelmed 
lewelebe.o'l miuel hogy vruruk E·o Nagysága kegy,elmessegebeol, Kewk·ewst eo.reokbe 
atta volna az var.osnak. Enenkem sinohy semmy Elle:ne.m ben.n.e seott ynkálb akar.om 
hogy Eo Nagysag,a nem akiar el felertUkJezny az kegy·e1met.eik hywsegerew1 és Jambor 
szoU.galiatlty.arol .. . etc ... Datum in Arc-e Varhegy 15 dite Mer.sis May, Anno domíny 
1578", v. ö. Székely Oklevélt ár IV, G0- 61. old. G99. sz. 
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53. 1575: "nObilis Sitephani Pemesii praef,e.clti ar·cus Warheitsch", v. ö. Quellen VIli 
179. old. "WaThegy Capiltan, Pernetzy lstVléln'~ 1578~ban hét ízben járt Brassóban: 
Val.~s,zínűJeg ekkor adta el birtokait, v. ö. M. Iorga-E. HIU!rmu~, Documente XI. 
818, 819. 

54. "Ckcurn,peoti :Mattrthias Froná.us et Valentír.us Eothweos jurati ci ves Coronens<es •.. 
possessionilbus ZOthyor uoo cum domo seu curLa nobi'l~tlaris ibidern habilia. · item 
Voon et Liznyo vooatis .•. Ltem in focni1!i Ladocz tres folni cumulos", v. ö. Brassói 
AJilami Levé1tálf, P.ri<Viiiliegii, közö:llte : Székely OkJevéltá·r V, 115-116. old. 974. sz. 

55. Corto1an Suciu munlká~ábaln "Dkt'iO'nar istoric ai looalitati:lor dir.• Translivania 1'"', 
1967, 358. old. Ladócruaik csalk újkori (1954 !) eml:ítését ismeri. 

56. ,Bál'thori Zsig:rnOIIlld 1590 szept. 26 : ,,Az Brassray;ak arttak errtenwnk kleoniLergesek álital, 
hogy annak VItaMa hogy kegyelmed (az uclMa•rihelyszélki kapitány sz. j.) r.ekyk atta 
az Zelrely j'omgat, keLt Vzony JobagyOk Zeoohy Mi!há'ly és az nehay Veres Miha~y 
v.eres Dambontságoth zer:;~ettek voLna az bo1do,gh eml~ezeteo Lengyel kyray,tól 
magoknak ... miik•or klegye1meé az BraJSsayaikruaik atta azt a jozagot, Jobagyak 
voltake ... ", v. ö. Szépkely Oklevéltár IV, 111-112. old. 730. sz. 

1584, l Januari : "Czollt ich den 2 Herrer>, Rerm Ioa:Illili Redgyesch undt dem Her.rn 
El:ia, das sie 32 Tag in der Zoholisoher (ne.cte : Zekeliseber sz. j.) Jrosag im welem 
Theddigen gewest seyn v. ö. N. Lorga-E. HunnlWald, Documente XI, 827. 

57. 1598 : "Herr Bastel 'Blösoh, Herr Lukas En.tz in der Zeoklisohen Jós7lág" ; 1599 : 
"Basiell Blósch in der Zöcldischen JIÓZiág ; Lucas Entz Zecklischen Tyst" ; 1601 : 
"Herr Mathes Fronius (und) Marcus Sohunck.abunck in Zeckh~s,enc Tist", v. ö. 
Chroruik von Marcus Schunoklélbunck (1597-1603),Quellen VI, 6-7. old. 

58. 1614 : ,,Mensis Junlius. Sein die Tízten • . . von neuen ausgetei·let worden .. . Bir.: ~ch 
, •• mit dem Herrn CresteH Hirs1cher Herr im Czoytyor urud Keokes, v. ö. Quellen 
V, 497. old. 

59. 1616 : "Mense Ju:Lio. Ward uns hora ll dunah c:en BaJo Thamas, Vice-KLralibiro 
Baczonbanr., iltlem Baroti Gaspall" dde Jozagj ub~eben. Con~~adixerunlt Joannes 
Nemes K&Waki Janos fiai kepibenn, iten Silkesohy G~gh Vram Barko Thö fel>eol 
es rettak Z18Jntho fteoldekirdl", v. ö. Qu~llen, V, 555. Old 

60. U11bariile 'fbii Fliglira~ului, I. •Kötet. 1601-,1650. Editlate de Acad. D. Prodan ou 
Jl.]v·1u Uirsu~u ~i Maria Utrsu~u, BUJCUre~ti, 1970. 

61. Brassóli AlLaani l:<ev!é'ltálr. Coleo~a Sittmner serila lat. IV. 106. az. 
62. ]bidem 108. SZiám 
63. l~olameSiter, azaz tléln.íltó 
64. Cole~ia Stlenner IV, 109. szám 
65. A XVtLI-XV~LI. számdban r.Jelll volt riltk!a j'elellSiég, hogy luteránus csángók kálvi-

nista fall\1lkban !töltsenek be mesteri vagy papi sba1lumot 
66. Ta:l.án Pulugor Manea. 
67. Coatec~ Sltenner IV. 110. szám 
68. Oor~ollan Suclu (id. m. 203. old.) csak 1760 ... tól ~ezdve említi a Kovászna megyei 

Dobii1Au-lt. 
69. A csomakőrösi szirtásokról lásd ~lnárr Is1lván tanuffimányát és az ott felsorolt iro

dalmat. v. ö. Aluta I. Sepsiszenltlgyörgy. 1969, 291-308. old. 
70. A Bar.caság és Szépm.ező ~ áll"tér. Itt ala1rultak kii a Il.ur~di-ös·szetételű román 

falv,aJk, mint hunoa CMnkullrui (KünOiki rértje, Fall'bsváigó), Iwnca Mar~ului. 
LUIIl!oa Ozunutui stb. 
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A SZÉKELY FALVAK TÖRVÉNYEIRŐL 

IMREH ISTVÁN 

l. i\. szilárd alapra építkezni. kívánó parasztságtörténet, az agrárhis
tória, a néprajz · vagy a siociológü.a egyaránt igényli a faluközösség Vlizs
gálatát. A feudális évszázadokban az életnek, a munkának ez a társa
dalmi alakulat, ez az intézmény volt az egybefogó kerete, az alapsejtje 
és hagyományaiban itt él napjaink, gyökeresen most változó, kelet
európai faJvaliban is. 

A faluközösségről hírt adó források közül a legjelentősebbek a falu
törvények és a falujegyzőkönyvek1• Az előbi az irásba foglalt szokás, a 
szavakba öltözködött gyakorlat, a hosszú időn át csiszolódott és nemze
d.,ékről-nemzedékre ártörökitődött normarendsz.er kod:ifikálása, időnként 
bővülve az életrendező elvek rendszerébe bed.ktatott új szabályokkaL 
Az utóbbi pedag az élet, a gyakorlat rögzítése. A protokolium tehát arról 
beszél, miként érvényesütek a valóságban ezek a falutörvényekbe egy
befogott normák, s bő áradással tükrözi azt is, ami az emlitett rendtar
tásokból lcimaradt, valamint az öszseütközést a falutörvénye és az egyé
nek érdeke, igénye, nem egyszer pedig közösségellenes harácoló szán
déka között. 

Fontossági sorrendről, értékrendről beszélni e két forrásfajta kap
csán hiba volna, hiszen kiegészítik egymást, együtt alapvető emlékei a 
régi faluéletnek ; kdegészitve természetesen más hagyományos, már fel
tárt és kdaknázott iratanyaggaL A két forrásfajtának - a rendszabásnak 
és a jegyzőkönyvnek - az értékét az is nagyranöveli, hogy bennük a 
paraszti élet másutt írásos nyomot nem hagyó mindennapjainak szám-
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talan mozzanata örökítődik meg, mégpedig közvetlenül, úgy, hogy a nép 
maga tesz vallomást - gyalman sajátkezűleg - legbensőbb életterüle
téről, a faluról. 

2. Mindenekelőtt vegyük számba mi1lyen bőségben rendelkezünk 
falutörvényekkel? Felleltározva a már kiadottakat a legtöbbet, 9-et, a 
Székely Oklevéltárban találunk2. A Corpus Statutorum 6-ot tartalmaz3, 
Udvarhelyszék történetében 4 kivonatos közlés kap helyet4. Az Erdé
szeti Oklevéltárban Tagányi Károly l-et közöl és 5-ből az erdőre vonat
kozó részleteket5 • A :Magyar Gazdaságtö>rténeti .Szemle 2-öt', a Székely 
falutörvények 5-öt7, az Ethnographia 1-etll tesz közzé. 

így, együttesen tehát 33 falutörvényt vizsgálhat a kutató. A szám 
azonban a minősítéstől .is függ. Ha a válogatás, a minősítés szempont
jait szigorítjuk a szó szaros értelmében vett falutörvény csupán 21, ez 
is úgy, hogy az egy falu más-más évben kiadott rendszabásait külön 
falutörvénynek vesszük. Több falu közvagyonát 3 rendtartás szervezi, 
4 csak kivonatos, 5 pedig csak részlet, csak töredék. Ha falvanként kí
vánjuk a leltárt elkészíteni ez a szám is redukálódik, hiszen Alsócserná
tan három, Zalán, Csíkszenttamás és még néhány település több évben 
keltezett falutörvénnyel is szerepel számbavételünkben. ·lgy tekintve 
csupán 14 teljes falutörvénnyel rendelkezünk. Ha pedig a Felső-fel:lér 

megyeieket - jóllehet székely falvaknak számitjuk ma .őket - tú1zó 
rágurozitással lüzárnánk : mindössze 12 székely falu (több évbelli) teljes 
constitutiójával büszkélkedhetnénk 

Forrásfajtánk területiileg sem oszlik meg arányosan. A hajdani szé
kely székek közül a leggazdagabb Háromszék (12 teljes, 5 részlet), majd 
Csík-Gyergyó-Kászonszék következik (3 teljes, 3 több falura vonat
kozóval) és a sort Udvarhelyszék zárja le (l teljes és 4 kivonatos). Ka
r.atna és Peselnek (5 évben), mint Felső-fehér megyei község egészíti 
kú a sort. Sajnálatos módon Marosszéket csak egy udvarfalvi utalás9. 
Aranyosszéket 1pedig a bogáthi prédliumra, a széki közvagyonra vonat
kozó statutum 10 képviseli. (Ez utóbbi kettőt nem is számolhattuk a 33 
falutörvény közé). 

Időben, a legkorábbi az 1581-es zaláni és :gyergyóújfalusi. XVI. szá
zadbeli nincs is több. A XVII. század első felére négy, a másodikm tíz 
esik, a XVIII. század első felére egyetlen egy. Természetesen töredéket, 
kivonatos rendszabást, mindent számbavéve. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy kiadott, nyomtatásban megjelent falu
törvény bizony nem áll nagy bőségben rendelkezésünkre. Ha azonban 
teklintetbe vesszük, hogy a másodi kv1ilágháború folyamán 35, külön tá
rolt, falutörvény pusztult el, és azt, hogy az elmúlt .negyedszázadban 
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30-nál többet sikerült összegyűjtenünk, akkor azt mondhatjuk : a székel~ 
falusi életetet szabályozó különféle törvények, rendtartások, constitutiók, 
statuturnek száma meghaladja a százat. Ez a szám pedig már nem eset
legességről hanem egy gyakorlat általános voltáról, egy forrásfajta rend
szeres érvényesüléséről, intézményes létezéséről tanúskodik. 

Az újabban gyűjtött falutörvények lelőhelyük szerint ilyenmódon 
csoportosíthatók. A családi levéltárakból kerültek elő a következők : 
Kilyén (XVIII. század eleje), Kissolymcs (1659), Bölön (1690), Uzon 
(1699, 1715), Sepsibodok (1731), Eresztevény (1767), Oltszem (1806) és 
vegyü k ide a hídvégieket (1799, 1820) is11• A széki levéltárak áttanul
mányozása is ígér még anyagot. A háromszéki levéltár őrízte meg pél
dául Szentiván és Laborfalva (1717), Márkcsfalva (1774) valamint Mar
tonfalva (1837 töredékes) statutumait. Igen-igen értékesek a miklósvár
székii anyagban található és jórészt egyidőben keltezett rendtartások: 
Bölön (1718, 1751), Nagybacon (1748), Köpec, Miklósvár, Bodos, Nagy
ajta, Szárazajta, Középajta, Barót, mind az 177 4-1775-ös évekből12. Az 
utóbbi időben új kincsesbányaként kínálkezott falutörvények feltárá
sára a falujegyzőkönyv. A protocollumokból jegyezhető ki : Papolc 
(1733, 1759), Árkos (1760, 1771, 1824, 1845), Szemerja (1771), Oroszfalu 
(1771-1783), Ozsdola (1774) 13, Csíkjenőfalva (1815, 1835, 1838), vala
mint a Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva, Dánfalva, Madaras és 
Kardalva közös határozata (1838, 1841), és Csíktaploca Constitutiója 
(1837)14. Végül magánosok gyűjtéséből is elő-előkerül még falutörvény, 
mint például a magyarhermány (1803) 15. 

A felsorakoztatottak jellemzője az, hogy zömmel háromszéki falvak
ból valók és hogy az utóbbi években egyre több kerül elő a Csík-Gyer
gyó-Kászonszék falvaiban keletkezettek közül is16. Időbelliségüket te
kintve, nagyrészt XVIII. századiak, akad néhány XVII. századi is, de 
igenéigen értékesek azok a XIX. század első feléből valók, amelyek azt 
bizonyítják, hogy a falutörvények szívósan fennmaradtak és polgári
demokratikus forradalom, a tőkés társadalmi viszonyok uralomrajutása 
időpontjáig szerepet játszottak a székely falvak életében. 

3. Jacob G11imm a német parasztság történetnek, az agrárhistói1iá
nak igen nagy szalgálatot tett azzal, hogy a faluközösségben élő német 
parasztok szokásait összegyűjtötte és hat kötetben kiadta 17. 1957-ben 
jelentették meg ismét ezeket a jogtörténetinek is számító forrásokat, 
mint ma is rendkívül értékeseket. A "Weistümer'-eket, a késő közép
kori viszonyokra, a földesurak és a parasztok kapcsolata:ira, a földmű
velés módjár.a rávilágító páratlan forrásokként értékelik a német törté
nészek1B. A nyugati feudá~is társadalmakban a földközösség és az azt 
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szervező, egybefogó faluközösség másutt is kitermelte ezt a paraszti 
szokásokat írársba foglaló, az ítélkező esküdteket el~gazító, a nép jogait 
és kötelességeit rögmtő rendszabást. 

Mindenekelőtt azt kell tehát megállapítanunk, hogy nem sajátos, 
nem csak a székelyek l:akta helységekben megszülető alkotásokról van 
szó. Gyorsan hozzá kell fűznünk azonban azt, hogy átvételről sem be
szélhetünk. Tehát nem a germán néplélek csodálatos jogalkotó, rend
ez esetben a feudális agrárstruktúra falusz-ervezete - szükségszerűen 

kely székek népességét. Tehát nem sajátos, sehol másutt nem létező, de 
nem is átvétel, utánérzés, hanem produktum. Egy adott szerkezet
ez eestben a feudális agrárstruktúra faluszervezete - szükségszerűen 

eljutott, bizonyos feltételek létrejötte közepette, az önszabályozásig. Az 
állam, a területi igazgatási egységek az életviszonyok jórészét nem sza
bályozták Azokban az életszektorokban, amelyekbe sem a törvény sem 
a rendelet be nem hatolt, azok teremtettek szabályokat, akdknek a mun
kája, a mindennapos emberi viszonyrendszere sínylette meg a rende
zetlenséget, a törvénynélküliséget. Az önálló, népi szokásjog kialakulá
sától annak irásbafoglalásáig természetesen hosszú az út. A parasztság
nak ki kell építenie, majd meg kel loltalmaznia az autonómiáknak, az 
önrendelkezésnek a szerveit, amelyeket a faluközösség fog egybe. Ott, 
ahol az úr és a paMsztnép viszonyában az utóbbi alávetetsége teljessé 
vált, ilyenszerű szabályokat a földesúr, vagy a falut birtokoló több ne
mesúr együttesen foglalt írásba, a jobbágyoknak miheztartás végett, 
egymásnak pedig mértékül, a · közös érdekek védelmezése miatt. Ezt a 
forrásfajtát is felhasználhatjuk, jóllehet nem oly gazdag, mert a szüle
tését meghatározó érdek is korlátozottabb, a faluéletnek csak bizonyos 
veltületedre lciterjedő. A lényeges azonban az, hogy ezek az úl'li rend
tartások nem a falu törvényei, hanem törvények a falunak. Nem a 
"magunk dolgának' - ha kell urakkal együtt - való rendezése, hanem 
rendelkezés "velünk". 

Tudjuk, a székelyek lakta területeken a szabadparasztinak nevez
hető rétegek nagyobb súly,a a feudálizmus felbomlásáig megőrződött A 
s~abadságukhoz ragaszkodó középrétegek az ősi, valamelyes egyenlősé
get még hordozó, vliszonyok védelmében igyekeztek a falu-keretben is 
biztosítani jogaikat, őrizfili a régi állapotokat. Valójában azt a "commu
ndtást", amelyet Marx a népi szabadság és élet egyetlen feudálizmusbe1i 
tűzhelyekén t emlegetett. Ez, a feudális rétegződés ellenére is valamelyes 
önállóságot még hordozó faluközösség válhatott a népi írásbeliség me
legágyává, a szokásjog irásbafogLalásának keretévé, annak fennmaradá
sát biztosító társadalmi alakulattá. 



Ezt a feltételezést erősíti meg az is, hogy általában eddig is ott 
találtak a kutatók falusi írásbeli ügyvitelre, rendszabásokra, constitu
tiólna, statutumokra, ahol a függőségi viszonyba jutott parasztság még 
megőrízhette ellenállásli képességét, erejét, vagy méginkább - s nálunk 
is ez a gyakoribb - ott, ahol a szabadparasztok, s néha kisnemesek 
társadalmi súlya és harca szabadabb lélegzést biztosított, ahol a földes
ri hatalom nem vált, mert nem válhatott, korlátlranná. Erdélyben így 
történt a hajdúk, a kisnemesek, darabontok, általában a katona-parasz
took lakta falvakban, k!isvárosi jogkörrel élő településekben, a fogarasi 
bojár, a szász, vagy román-szász vegyesen lakott szabad státusú köz
ségekben. 

A legkorábbi székely falutörvényekben, így a zalániban az egész 
falu, a gyergyóújfalusiban "a nemesek, darabontok és vajda urunk ő 

nagysága jobbágyi közönséggel, mind a teljes falu"19 hozza a határoza
tokat. Az újfalusdak azonban már 1581-ben is egy korábbi hasonló álla
potra utalnak, és az "ennek előtte való' törvényre hivatkoznak. A ké
sőbbi falutörvényekben szintén szokásos az elődöktől maradott végzések 
ősieségére, háborítatlan gyakorlatára való hivatkozása : a "teljes" falu
nak, a falu minden társadalmi csoportjának. Sok esetben a különböző 

rétegek, elsősorban a földesurak és szabadok közötti megegyezés tükrö
ződik a falutörvény szerződésszerűségéből. Ilyen esetben irásbafogla
lására köztfiszteletben álló, másfalusi · nemeseket, lófőket, tisztséget vi
selő, írást és törvényt jól ismerő embereket hívnak meg. A falu akaratát, 
a különböző paragmfusokba szedett régd szokásokat, vagy az új rend
sZJabásokat az említett fogott közbírák foglalják irásba, törvény-levélbe; 
s ezt a falu egyeteme kötelező erejűnek ismeri el. Az is előfordul, hogy 
nem csak az egyes szokások ellen vétkezökre kiszabott büntetést írják 
meg a rendtartásban, hanem az egyezséget felbontóra, a közös elhatáro
zást megszegőre külön súlyos pénzbírságot is rónak. 

Természetesen több falutörvény nem sokat indokolja létrejöttét, 
hanem egyszerűen a közösségi élet rendezésének szükségességét tartja 
szem előtt, az egyes "gonosz" cselekedetek mliatt szenvedett károkat 
kíánja eltávoztatni, a "szokást' mindenki, f1iatalok, beszármazottak, más
falusiak számára is ismeretessé tennJi. Mégcis úgy véljük a szabályok, a 
fialurtörvények kialakulásában, megszületésében, változásaiban mindvé
gig igen nagy szerepet játszik a különböző társadalmi rétegek közötti 
harc, a falu feletti uralomért folyó küzdelem. Felsőbb széki határozatok, 
unos untalan hangoztatják ismét és ismét előírják, hogy a "birtokosok" 
híre nélkül végzéseket hozni nem szabad és ez már önmagában is ta
núsítja, hogy "a Falu" megkísérli a birtokosok, különösen a távollévók 
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nélkül rendezni a közügyeket. Ugyanakkor azonban arra is van példa, 
hogy a "birtokos" válik úrrá 1időlegesen, vagy tartósabban a falu felett 
és szabja meg ő a törvényeket. 

Jellemző, ahogy,an 1731-ben Mikó Ferenc, m:iután perét a sepsi
bodokliakkal szemben megnyerte, az egyezkedés során szorította rá a 
"Falut", hogy egyebek mellett olyan falutörvényt fogalmazzon és fogad
jon el, amely az "Udvar" fölényét biztosítja. Az utolsó pontja a "Bodoki 
Communitás Constitutiojli"-nak így hangzik : "A falu semmi végezést 
a Tekintetes Ur s Udvar híre nélkül ne végezhessen, megye Bírot, Szent 
egyházfiját, kit az Udvar nem szeret ne tehesse, a Falus Bíró pedig 
minden nemű czedulákot az Udvarnak olvasásra bé hozzon"2D. Az is 
igaz, azonban, hogy itt a "Szabad rend uraimék" a következő évtizedek
ben sikeresen harcoltak szabadságjogaik visszaszerzéséért. A szomszéd 
faluban Oltszemen, ahol a falu népe túlnyomó többségben jobbágysorsa 
jutott, 1806-ban Mikó Miklós, "mint oltszemi Fő Possessor" az udvarába 
hívatta a lakosságat és felolvastatta a nekik készített falutörvényeket, 
amelynek első pontja a "falugyűlést" tiltja el : "ennek utánna közön
séges Falu Gyűlése ne tartassék"21. Azonban még itt is, a szalgálat
tételre jutott nép is vJsszaszerz!i a gyűléstartásri jogát. 1820-ban már 
együttesen hoznak határozatot és éppen Mikó Miklós ellen. 

A földesurak (possessorok, birtokos nemesek) uralmi törekvése nem 
csak közvetlenül a falu keretein belül észlelhető : a széki határozatok
ban is megkísérlik mind több oldalról szabályozni a belső faluéletet és 
így érdekeiket biztosítani. Eljárásuk érthető, hiszen a székii statutumnak 
a falu törvényével szemben elsőbbsége van, a communitásnak alkalmaz
kodnlia kell a felsőbb joghatóság döntéseihez. 

4. A Habsburg birodalomnak Erdélyt szervező tevékenysége szintén 
mind erőteljesebben hatott a falu életér e, annak addig törvényekkel, 
felsőbb császári rendeletekkel nem szabályozott életterületeire is. Tá
gabb vonatkozásban itt a felvilágosult abszolutizmus központosító és 
homogenizálhó törekvése ütközött az autonómiákkal, a szokásjogi rend
del, és így a falvak önszabályozó hagyományos jogkörével is. A falu 
szervezettségét természetesen nem szüntették meg, sőt erre a már ha
gyományos, számukra igen előnyös, szilárd formára alapoztak, azt igye
keztek most jó eszközzé, nekik megfelelő igazgatási alapsejtté tenni. 

A székely határőrkatonaság felállísása, ugyancsak a birodalom ér
dekeinek a szolgálatában, a "szabad rend" számára Háromszék, Csík-· 
Gyergyó-Kászonszék és Bardócz fiuszék területén egy új szabályozó 
fórumoot, egy a falu közösségi szervezetére ránehezedő újabb felső ha-
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tóságot teremtett. A határőrkatona ezredek tisztjei a falvakon belül 
"katona" falus bírákat tettek és miután a tiszti igazgatás különvált a 
székii, nem katona elemekre (a provincáalistákra) korlátozódó igazgatás
tól, a kettős közigazgatás együttes és külön is mind aktívabbá váló 
szabályozás özöne valósággal elárasztotta a falvakat. Bizonyság rá a 
határőrkatonaság rendeleteit, parancsalit rögzítő ún. parancsolatok 
könyve, amelyekbe a falvak nótáriusainak az újabb és újabb tiszti in
tézkedéseket kellett bejegyezniök. 

A XVIII. században a falu törvénye mellé tehát mind több széki, 
gubernJiumi, császári udvar\i rendelkezés, szabályozás sorakozott fel, 
majd ehhez még társult a határőrezredek vezetőségének hasonló rende
kezési törekvése is. A tisztikarból többen érezték a sokrétű irányított
ság okozta zavarokat és a XVIII. század utolsó harmadában maguk igye
keztek ősi falutörvényekből és a katonai érdektől meghatározott rende
letekből összeszött új, sajátos rendtartásokat, tiszti falutörvényeket 
alkotni. 

1776-ban például a "II. Székely Regiment Comendansátul, obesteritől 

Méltóságos Kiss M1ihály Ur eö Nagyságától Comandója alatt lévő faluk
nak és lakosoknak jövendőbéli hasznokra" érkeznek "Rendtartásokról 
való punctumok". Egy-egy ilyen "kodifikálás", mert több hasonló kísér
let is történt, a régi, a hagyományos, a falu érdekeit szolgáló pontokat 
is átveszi, ezekre építkezik. 

1772. december 15-én Ilyefalván keltezett kapitányi parancsolat 
intézkedik a bírák kötelességei felől. Az instrukdió első pontja így 
hangzik: "Md.nden Bíró irásba nekem adja be, hogy ha Fal u vagy Vá
rasi Törvények le vadnak-e írva, klitől vadnak suscr.ibalva, és confir
malva, melly esztendőtől fogva és mellyik napon adták ki. Ha már egyik 
vagy másik faluban nem volnának leírva, tehát a Bíró és Hütösök a 
composse.sorok egyet értsenek, hogy Ijra leirnssák és revd.deál.lyák, mely
lyeket én suscr:ibalni fogom"22. A falu régi autonómiájával szemben 
azonban már követeLik a katonai igazgatásnak való teljes alárendeJődést. 
Ugyanakkor számtalan, a bécsi udvar érdekelit, a határőri intézmény 
hasznát szolgáló szabályt is belefoglalnak a rendtartásokba. Igaz, eí~ek 

közül például a tűzoltásról, az udvarok tisztán .tartásáról, a "marha dög" 
veszélyének megelőzéséről s más hasonló "közjót" szolgáló problémák
ról szóló paragrafusok, "cikkelyek" a falubeliek érdekeit is szolgálják. 
Éppen csak, hogy ez most már nem a közösség határozata, hanem a 
közösségre ránehezedő parancs. A faluszékén pedig már nem csak a 
falu ítélkezik a rends2labály megsértője fellett, hanem a tiszt urak is, 
helyesebben a katonai hatóság közvetlenül javasol, ellenőriz sőt kemé-
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nyen büntet is. A vétkeseket, vagy szembeszegülőket az esetek többsé
gében megcsapatják, vagy a "testi büntetésnek" még kínos-keservesebb 
formáját a vesszőfutást róják ki, az engedetlenekre"23. 

Arról, hogy a határőri intézmény keretében mennyi szabály, pa
rancs zúdult a katonarendi székelyekre az említett jegyzőkönyvek 

tanúskodnak. Az ozsdolai protocollumba 1787. márdius 23-án jegyezték 
be azt a "Compagnia Porontsolat"-ot, amely előírja mit kell az altiszt
nek, a különböző tiszteseknek, a falusi bíráknak s végül az egyszerű 

katonáknak átvenniük, beszerezniük és a "vizitéroztatáskor", az ellen
őrzéskor felmutatniuk A falus bíráknak egyebek mellett három proto
collummal és egy lajstrommal kell jelentkezn:iök : a falu törvénykező 

székének ítéleteit tartalmazó jegyzőkönyvet, a parancsolatok könyvét, 
a falubeli pénzekből való Protocollumot, és a tűz ellen való szerszámok 
klimutatását kell bármikor is tiszti parancsra bemutatniok. Az egyszerű 
katonának pedig nem kevesebb mint 63 nagyobb, és "apróság portéka" 
beszerzését, viselését írja elő a tiszti rendtartás24. 

A katonai igazgatás, igen sok esetben éppen a széki hatoságak pa
naszai miatt, több ízben igyekezett hangsúlyozni, hogy a valóságban 
minden intézkedése a széki tisztekkel való legteljesebb egyetértésben 
születik meg. Ez a nagymérvű bizonykodás is tanúsítja azonban azt, 
hogy ellentétekre nem egyszer került sor, hiszen az említett székekben 
a vegyes, tehát katonák és provincialisták lakta falvak voltak többség
ben, és csak ritka kivételként akadt olyan falu amelyben alig lakott 
katona, vagy olyan melyben ne lett volna jobbágy és zsellér. Ilyen hely
zetben a központi kormányszervek érthető módon szerették volna egy
ségesíteni az igazgatást, a falura vonatkozó jogalkotást. Ozsdola falu
törvényének 1774 dec. 7-én keltezett bevezető sora:iban olvashatjuk : 
"Mostani osdolai Falus Hütös Bíró Pnimipilus Szöcs János idejében 
érkezvén kemény parancsolat az Nemes Székely Gyakg Regimenttől ... 
nem küiönben Nemes Kézdi Széknek mostani érdemes V.ice király bí
rája Tekintetes Dombi Balázs ur által ... a Méltóságos királyi Guber
nium Comissiójából, hogy amely faluknak írásból álló Törvényei Vad
nak ... " a háromszéki Continna Táblára adják be25. 

Valójában az történik, hogy 1774. november ll-én a Gubernium 
elrendeli 7573. szám rendeletével a falvak és városok helyü. törvényeinek 
összegyűjtését és beküldését. A háromszéki Continna Tábla november 
20-án négy heti határidőt szab a falutörvények, a statutumok, a rend
tartások összeírására és benyújtására26. 

Az ismételt sürgetés az 1775-ös évben azt igazolja, hogy a parancs
nak nincs foganatja. Ezt tanúsítja az is, hogy a Gubernium anyagában 
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igen kevés ilyenszerű statutum található. Az azonban tény és számunk
ra nagy nyereség, hogy a mii.klósvárszékiek a parancs nyomán lejegyez
ték falutörvényeiket és azokat be is adták27. 

A szokásjog számbavételének, a tervezett egységesítésnek a kudarca 
a történettudományt sok értékes falutörténeti forrástól fosztotta meg, 
az egykom életben viszont tartósította a már vázolt állapotokat, ugyan
akkor lehetövé tette azt is, hogy a XIX. század első felében még mindig 
jegyezzenek le vagy szerkesszenek meg a falu számára constüutiólmt, 
falu törvényeket. 

5. A székely falutörvényekben természetesen nem található fel a 
régi közösség,i élet minden szabálya, hiszen ennek az ősi kisközösségnek 
az életében az egyéni magatartást, a cselekvést százados szoros együtt
élésben kicsiiszolt elvek, formák sokasága szabályozta. Minden évszak
nak megvolt a maga szigoru természeti parancsa, amely az embertól 
igazadást követelt. Ugyanúgy volt meg a nemhez, korcsoporthoz, gazda
sági és társadalmi rendhez tartozásnak is a maga norma-rendszere, 
amely az egymásközti. kapcsoLatokat, a cselekvést irányította. Szabályok 
írták elő, helyesebben szokások íratlan, de kötelező erejű törvényei 
szabták meg a mindennapi élet rendjét, a munka, a szórakozás dtusát, 
a viseletet, azt, hogy mi a törvénye például a kiháZJasitásnak, az örök
hagyásnak, a születésnek, temetésnek és így tovább. Mindebből, a tör-

téneti falu ősi szokásrendjéből, mint már mondottuk, kevés csapódik le 
a falutörvényekbe. Az viszont, ami megfogalmazódik igen-d.gen fontos, 
azt a legszámottevőbbnek, igen lényegesnek tartották az együttélés 
szempontjából és azért foglalták éppen azokat a szokásokat írásba. így 
a falu közös vagyonának sorsát kellett míndenekelőtt rendezni, hiszen 
a communitás szántófölddel, legelővel, kaszálóval rendelkező birtoklási 

közösség. A nyomáshatár, a határbeli munka, a termés védelme, a le
geltetés rendjének megszabása, az erdő őrzése, használása, a csorda
tartás gondja volt a máSlik nagy köre a szabályoknak, hiszen a falu lakóit 
szorosan egybefűzte a gazdálkodás közössége. A közterhek, közmunkák 
egyetemleges viselése, igazságos elosztása szintén nag yszerephez jutott, 
hiiszen ez is fő gondja, súlyos terhe volt azoknak, akik közutat, hídat 
tesznek, a maguk faluját építik, óvják és adót fizetnek. Végül az igaz
gató-törvénykező hatáskörbe tartozó normák szintén nagyobb teret kö
vetelnek : hogyan szervezi meg önmagát a falu, hogyan történjék a biró 
s más tisztségviselők választása, mi a hatásköre bírónak, esküdteknek, 
polgárnak, erdő, határpásztoroknak, milyen a tenl11iV1aláiknak a rendje, 
a falu gyűlésének sLlerepköre, hogyan szabályozható a faluszéke előtt 
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folyó Vlitáknak, pereknek a lefolyása, hogyan történjék a közrend, a 
közerkölcs védelme, mci.lyen legyen a büntetések mértéke, módja -
mind-mind helyet kapott a falutörvényekben. 

Mindaz, ami a falutörvényekben tartalom, ami a faluközösség éle
tére vonatkozó anyag itt meg nem tárgyalható, hiszen érthető módon 
tágabb keretet kíván. Ez alkalommal csak jelezni kívántunk néhány 
kérdést, ami ezzel a forrásfajtával kapcsolatos, és természetesen utalni 
kívántunk értékére, hiszen tanúsága a székely falu életének, egy letűnt 
életforma szerkezeti rendjének, a székely nép rendszert, szabályozást 
teremtő alkotó készségének. 
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V ÁlLATOK A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS ÉS ZSELLÉRKÉRDÉS 
TÖRTÉNETÉRŐL HÁROMSZÉKEN 

(1848 -1896) 

EGYED ÁKOS 

A jobbágyfelszabadítás parasztságunk történetének korszakalkotó 
eseménye, s a társadalom és gazdaság polgári átalakulása kulcskérdése 
volt. Mégis e kérdés erdélyi irodalma meglepő szegényes. Még nagyob
baknak tűnnek azonban históriánk fehér foltjai, ha annak helyi vetüle
teit veszsük számba, hiszen tudomásunk szerint egyetlen tájegység, 
v1dék vagy megyére vonatkozóan sem rendelkezünk olyan tanulmánnyal, 
amely a jobbágyfelsZiabadítás folyamatát helytörténetileg elemezné. Egy
részt ez a felismerés indított arra, hogy a jobbágyviszonyok megszűnte
tésének történetét tanulmányozzam. Másrészt az, hogy levéltári kutatá
saim során lehetőségem volt felfligyeln:i azokra a sajátosságokra, amelyek 
az úrbéri VJiszonyok felszámolásában több történeti tájegységünkben 
mutatkoznak. Ebből a szemszögből klönösen érdekes a Székelyföld ahol 
a feudális viszonyok terén már a régebbi századokban több fontos helyi 
jellegzetesség alakult ki, amelyek, amint az alábbiakban látni fogjuk, 
rányomták bélyegüket a jobbágyfelszabadítás jellegére is. 

E dolgozat a székely jobbágyfelszabadtás és zsellérkérdés1 történeté
nek vázlatos bemutatását tűzte ki céljául, első lépésként a volt Három
szék megye kereteiben2. Ugyanakkor a téma nyomon követése szüksé
gessé tette, hogy rámutassunk a székelyföldi feudald.zmus néhány sajátos 
problémájára is. Kirinduló pontként természetesen nem a múlt száz·adli 
jogtörténészek nézeteit fogadtuk el, akik a székelyföldi hűbérséget merő
ben másnak látták3, mint a vármegyeit, hanem Imreh István azon meg
állapítását tettük magunkévá, amely szerint az erdélyi feudalizmus -
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legyen az vármegyei vagy székelyföldi - lényegét tekintve azonos, bár 
sok fontos területi sajátossága Vlitathatatlan4. 

Előre szeretném azt is bocsátani, hogy e dolgozatban nem érthettem 
egyet azokkal, akik az erdélyi jobbágyrendszer megszüntetését fuizáró
lag egyik vagy másik évhez, illetve eseményhez kötik. A kérdés tanul
mányozása során ugyanis arról győzödtem meg, hogy parasztságunknak 
a hűbéi'Ii fgüggés nyűgéből való kibontakozása több évtizedet felölelő 
történelmi folyamat volt, melynek elindításához a döntő lökést az 
1848-as polgári-demokrat1kus forradalom adta meg. 

l. JOBBAGYOR ÉS ZSELLÉREK BAROMSZÉK TARSADALMABAN 
A XIX. SZAZAD ELSÖ FELÉBEN 

a) parasztság társadalmi aránya 

Elsősorban arra a kérdésre kell választ keresnünk, hogy mekkora 
lehetett a hűbéri függőségben élők aránya Háromszék társadalmában a 
foroadalom előestéjén. Hogy a válasz megfogalmazását megkisérelhessük, 
Apor Károlynak, a marosvásárhelyá. úrbéni bíróság elnökének az adóhi
vatalok cs úrbéri bíróságak anyagi alapj'án ö·sszeállított tabelláit tanul
mányoztuk5. Ezek szerint6 az 1848-as év tavaszán Háromszéken 7 870 
hűbéri függőségben élő, adófizető családfőt számláltak össze, ami az 
összes családkőknek mintegy 40°fo-át tette kF. 

Reál1is képet mut,atnak-e a fenti adatok ? Tekintetbe véve az Apor 
által felhasznált források megbízhatóságát, igennel felelhetünk e kér
désre, azzal a megjegyzéssel, hogy a tabellák adata:i egy ponton kiegé
szítésre szorulnak. Ugyanis azok csak az olyan családokat tartalmazzák, 
melyek a minimális "fejadón felül" még valamilyen adót fizettek. En
nek következtében a csak fejadóra kötelezett zsellérek, valamint azok 
a jobbágyok és zsellérek, akik majorsági földeken dolgoztak, kimaradtak 
az összesítő adótabellákból. Sajnos szinte reménytelen feLadatnak tűnik 
arra vállalkozni, hogy megállapítsuk az ilyen kategór:iájú jobbágyok és 
zsellérek számát. Mégis, ismerve néhány falu és néhány nagybirtok ada
dait8, úgy véljük, hogy legkevesebb l 500 olyan családdal kell számolni, 
amelyek nem szerepeinek az emlitett kimutatásban. Ilyenformán az 
összes hűbéri függőségben élő, tehát a tulajdonképpeni parasztság ará
nyát Háromszék társadalmában mintegy 45°fo-ra tehetjük. 

Mit mutat ez az arány? Mindenekelőtt azt, hogy a XIX. század első 
felében Háromszéken a feudalizálódás visznyl;ag magas fokot ért el, 
mintegy 12-150fo-kal meghaladva a székely székek átlagát9. Természe-
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tesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti arányok sok·akban kétsége
ket ébreszthetnek, hiszen még tartja magát az a hamistörténelmi tudat, 
ame ly szerint a székelyek közt nem volt, vagy jelentéktelen volt a hű
béri tagozódás, bár Bözödi György munkái már évtizedekkel ezelőtt 

alapjaiban meglingatták az .ilyen fajta illuziókat. Mi a fenti arányt annál 
inkább valóságosnak tartjuk, mivel azt a korabeli statisztikai adatok 
mellett kortársak megfd.gyelései is megerősítik, sőt még erőteljesebb 

feudalizálásról beszélnek. Itt csak Bíró Sándor, rétyi radikális nézete
ket valló pap észleléseire hivatkozunk, ald az 1848-as forradalom idején 
azt állította, hogy Háromszéken a jobbágy- és zsellérnép száma meg
haladja az "összes nemességét és katonaság ét" 10. Következésképpen úgy 
véljük, hogy a társadalmi valóságot tükrözőknek kell elfogadnunk az 
adótabellákból leszürt adatokat, ileltve azok kiligaz.ított változatát. 

Azt mondottuk, hogy a függőségben élő népesség 45 %-os aránya 
fejlett feudális tagozódásról tanúskodik. Valójában csak viszonylag, a 
többi székely székekhez viszonyítottan volt előrehaladott annak a tár
sadalomnak a feudális jellegű megoszlása, hiszen az erdélyi megyékben 
már a XVIII. század végén az adózó lakosságnak mintegy 81-86 %-a 
volt jobbágy, illetve zsellér11. 

b) Az úrbéri viszonyok sajátosságai. A székely örökség 

A XIX. század közepén a jobbágyviszonyok megszűntetésének, il
letve a felszabadítás módjának alapvető-döntő kr.iténiuma Erdélyszerte 
az úrbéri minőség lett. Ugyanis az 1848-as és az azt követő jobbágyfel
szabadító-törvények csak az úrbéri jellegű kategóriákra írták elő vitat
hatatlanul a társadalmi felszabadítás állami kárpótlás mellett, csak az 
úrbériségnek elismert telket és földet tekintették vitathatatlan paraszti 
tulajdonnak. Csakhogy a földesúr - jobbágy közti viszonyok jellege 
sehol sem volt a Habsgurg-monarchia területén anny,ira kuszált és bi
zonytalan, mint Erdélyben ; a Székelyföldön tovább bonyolította a hely
zetet az ún. székely örökség. Mi következett ebből? Mindenekelőtt: 

végső soron a törvényhozók akaratától függött, hogy mit tekintenek az 
úrbéri jellegű föld és viszony döntő kritértiumának. A jobbágyi, feudális 
szalgálatot az ellető földről, a közadózást vagy a kettőt együtt ? Egy tény: 
a polgári tulajdon krialakításának időszakában az olyan földet vagy tel
ket, amelyet nem feudál.is, hanem már eleve polgári tulajdonnak lehetett 
tekinteni (az adható-vehető nemesi földet, az adható-vehető székely 
örökségeket, ott ahol nem volt katonai rendszer), az úrbárrendezés köréből 

igyekeztek mindenképpen kivonni. 
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Meg kell állnunk tehát ennél a próblémánál. Mivel már az 1848-at 
megelőző évtizedekben ny.ilvánvalóvá vált, hogy az úrbériség kérdésé
nek rendezését nem lehet Erdélyben sem a végtelenségig elódázni, va
lamint az is, hogy a jobbágynép felszabadulásának is napirendre kell 
kerülnie, 1amit egyre sürgetőbben szorg·almaztak az európai hberális esz
meávamlatok, az erdélyi országggyűléseken, a megyei, illetve székgyű
léseken az úrbériség kérdése heves viták középpontjában állt. De a kér
dés demokratikus, pláne radikális rendezését csak kevesen akarták azok 
közül, akik a nemesti jellegű intézményekben résztvehettek, s így előre 
haladásról nem lehetett szó. J ól példáz:ca ezt a háromszéki nemesség 
magatartása. Háromszék nemesli rendjei ugyanis 1846. decemberében a 
székgyűlésen hosszas vita után megáUapodtak abban, hogy úrbériségnek 
tekintenek "minden földet, ami az 1820-beli összeíráskor úrbéres kézen 
volt, s amelyről a földesúr nem tudná bebizonyítani, hogy majorsag1 
birtokból szakította k~"12, de már az 1847-es erdélyi országgyíílésen a 
szék követe - nylilvánv·alóan küldő.i nevében - azt kérte, hogy mondja 
ki az országgyűlés : a Székelyföldön úrbériség nincs13. 

Mint ismeretes az 184 7-es erősen haladásellenes, pa:r~asztellenes ha
tározatairól hirdetett országgyűlés a haladó liberális képviselők nyomá
sára, s az általános körülmények folytán végülis kénytelen volt leszö
gezni, hogy a székely székek területén .is van úrbériség, de egyik Icitétele 
úgyszólván érvénytelenitette a fenti határozatot. Az ti. amey szer-int 
"az allodium és székely örökség (siculica haered!itas) mentes mindenféle 
úrbériségtől"14• Ez a klaum erősen felfokozta a jobbágytartó nemesi ré
tegnek azt a törekvését, hogy lehetőleg minden jobbágykézen található 
földet és telket székely örökség jellegűnek nyilvánítson. Tulajdonképpen 
ekkor vette kezdetét a székelyföldi hűbéri. Vliszonyok misztifikálása mes
terséges elködösítése, mely egy rendkivül nagyméretű társadalmi igaz
ságtalanság, parasztellenes mozg·alom palástjaként játszik majd nem 
lebecsülendő szerepet. Sajnos, a ködösítés eszközéül a jobbágytartók a 
székely örökség fogalmát használták fel, eléggé kompromitálv·a a szé
kelységnek ezt a reális, ősi intézményét. E tényt sulyosbftotta az a kö
rülmény, hogy a magyar nemzetiségű jobbágyok és zsellérek mellett, 
sok esetben a székelyföldi román parasztság is szenvedett emiatt. Min
denesetre az, hogy haladásellenes célok érdekében használhatták fel, bi
zonlftja: a székely örökség fogalma tisztázatlan volt; erre mutat az is, 
hogy a törvényhozás egyszer így, máskor úgy értelmezte, hol szűkítette, 
hol bővítette fogalomkörét. 

Már a fentiek alapján is látható, hogy a székelyföldi úrbériségnek 
jogi szempontból talán legfontosabb kérdése az ún. székely örökség. A 
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székely örökség eredete a földközösség bomlásáig nyúlik vissza. Ugyanis 
mliután először a katonai és igazgatási hatalommal bírók, majd a köz
emberek is, mellőzve az időnkénti nyilszerinti földfelosztást, állandó 
tulajdonukba vették a szántó, majd a kaszáló földeket is, azok fokoza
tosan örökölhetökké válifJak M1vel e földek katonai terhek hordozásának 
anyagj. alapjául szolgáltak általában adómentesek voltak s még a család 
kihalása esetén sem szállltak a királyra. Ezen a helyzeten csak az 1562-es 
felkelés leverése után változtattak a törvények, amennyiben a király 
adományozási (s így öröklési) jogát a székely székekbe is bevtitték Ez a 
változás természetesen nem töröl te el a székely örökséget, de aláásta azt, 
s nagy mértékben felgyorsitatta a feuda~izmus fej lődését. Végeredmény
ben a székely örökség ezután is - mindenféle későbbi misztifikáoió el
lenére -, a családok örökölhető ingatlanvagyonát, belsőségét és külsö
ségét jelentette 15. 

Mi volt az összefüggés a feudalizmus bomlásának idején a székely 
örökség és a nemesi birtok között? Amint Nagyajtai Kovács István, a 
múlt század közepének nevés történetkutatója rámutatott, a székelyföldi 
nemesi nagybirtoknak csak egydk része volt székely örökség jellegü, a 
másik része vagy adományozott föld volt, vagy olyan, amelyre a tulaj
donos maga kért donációs levelet16. E második kategóriába sorolható 
birtok még jogi természete al,apján sem különbözött a megyei területek 
úrbéres nagybirtokátóL 

Ami a közszékelyek jószágai és a székely örökség közti Viiszonyt il
leti : a szabad közszékelyek telkei s az azokhoz tartozó földek alkották 
az ún. tiszta székely örökségeket, melyek a katonáskodás terhét vtiselték, 
illetve kö~adózás és teherviselés alapjai voltak. Ezek úrbériségekké nem 
válhattak még akkor sem, ha azokon jobbágy, vagy zsellér telepedett 
meg : a székely örökség majorsági jellegü földnek számított. 

Természetesen a katonai rendek közül (Háromszéken, Csík-, Gyer
győ- és Kászonszék, s Bardós fiúszék, valamint Aranyosszék néhány 
falvában), illetve a szabad székelyek (Udvarhelyszék, Marosszék, vala
mint Aranyosszék falva:iban) közül csak egy vékony réteg, a lovagoké s 
a tisztviselöké vált, s az is csak részben, jobbágy-illetve zsellértartóvá. 

Mit tartottak tehát úrbérd parasztföldnek? 
A vármegyékben az 1847-es diétai határozat ilyennek ismerte el azt, 

melyet az 1819-1820-as összeírás jobbágykézen talált, amelyért a job
bágy közadót fizetett, s földesúri szalgálatot tett. A Székelyföldön az 
úrbérii föld fogalma alól kivették a székely örökséges földeket - akár 
földesúri, akár közszékely tulajdont alkottak Ebből viszont az követ
kezett, hogy itt úrbéri jellegünek csak a királyi adományozási jog alap-
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ján híl"t föLdeknek is csak azt a részét d.smeflték el, amely .a Cziráky-féle 
össz,eíráskor adózó jobbágy vagy adózó zsellér kezén volt. Ez kimerítette 
a tiszta úrbériiség fogalmát. V~szont a székeily öröksége,t nem tekintették 
úrbéres pai'Iasztföldnek még akkor sem, ha az jobbágykézen volt: az 
ilyen földön települt zsellér vagy jobbágy e határozat értelmében úr
béressé nem válhatott17. 

Már most előrebocsátjuk, hogy az 1848-as IV. t. c., amely az erdélyi 
jobbágyfelsz;abadítást kJimondotta, a székely örökségeknek csak a tiszta 
formáját, vagyis a katonáskodó és adóf;izető rétegekét nyilvánította 
mentesnek az urbériség fogalma alól. Az 1854-es császári nyilt parancs 
viszont lényegében véve visszatért az 1847-es diétai törvény szellémé
hez. Az 1868-as rendelet, majd az 1871-es törvény pedig hatálytalaní
totta az 1854-es pátens rendelkezéseit és ismét csak a tiszta székely 
örökséggel tett kivételt18. 

úgy véljük, hogy a kérdés körüli változások, a székely örökség fo
galma tartalmának másként való értelmezése azzal is összefüggött, hogy 
az adott politikai viszonyok között a nagybirtokosoknak melyik csopor
tosulása : a konzervatív vagy liberális, jutott a poLitikai vezetés bir
tokához. 

c) Az 1848 előtti háromszéki falvak rendi tagozódása. A jobbágyok és 
zsellérek kategóriái 

Az már az eddigiekből is kiderült, hogy a Székelyföldön a hűbéri 
viszonyok nem korlátozódtak a vármegyékben általánosan ismert földes
úr-jobbágy, földesúr-zsellér képletre, s így a kérdés tanulmányozása 
sem szűkíthető csak erre. Háromszéket illetően sem, amit egyébként az 
a tény bizonyít a legjobban, hogy a szék területén a 103 település közül 
éppen 100-ban éltek együtt a katonarétegek nemesekkel valamint job
bágyokkal és zsellérekkeL (Az együttélés nyomait s a régebbi rendi tár
sadalmi tagozódás emlékeit a hűbéri viszonyok felszámolása után mint
egy két évtizeddel, Benedek Elek sasszeme Torja faluképén így fedezte 
fel : "Sűrűn érik egymást a szűkebb, meg tágabb kuriák, a nemesi ud
varházak, még sűrűbben a zsellér-házacskák, a volt jobbágyok már na
gyobbacska házad. s elvétve módosabb házak : hatökrös gazdák laknak itt. 
A székelység ama bizonyos harmadik rendje, mely a lófő-székely után 
következik, s amely 1848 előtt gyalog szolgálta a császárt"19. 

A háromszéki falvak népességének legnagyobb r észét a katonarétegek 
tették ki, akik az összes családoknak mintegy a felét alkották. Bár fő 
funkciójuk az állam irányában a katonai terhek hordozása vol t, egyben 



földművelők is voltak (paraszt-katonák) s mint ilyenek kapcsolatban ál
lottak mind a nemesi, mind a pobbágyiÍ rétegekkeL E v:iszony igen bonyo
lult volt: egyrészt maguk is jobbágytartókká válhattak, am,inthogy kiseb
bik részük azzá is lett (s ezáltal érdekeik egy bizonyos ponton közel ke
rültek a nemesi jobbágytartókéhoz), másrészt a szegényebb katonai ter
het viselők maguk is többször kerültek gazdasági jellegű függőségbe a 
nemeSii. birtoktól : nem volt elszigetelt eset, amikor a katonarendi székely 
nemesi földet müvelt meg "egyezség szevint", s az sem volt ritka, amikor 
kölcsönzés miatt rendelődött alá a földesúrnak20. A katonai rendnek ez a 
rétege, melyet a teljes hűbéri függésbe való jutástól csak a katonai tör
vények mente.ttek meg, bizony igen közel állt a jobbágyokéhoz. Ezen túl 
a dolog másik oldala is lényeges, az t. i., hogy a katonarendiek együtesen 
állandó harcban állottak 1a nemesi hata'lommal és birtokk,al a közföldek 
használata, a közteher viselése és számos más kérdésben. Ilyen esetekben 
a katonáslmdók a határőr katonai intézmény védelmére szorultak. 

A nemesség több, igen különböző anyagi helyzetben levő rétegből állt. 
A jobbágytartók számszerint kisebb, de mégis jelentős csoportját termé
sz,etesen a főnemesek alkották (részben a hajdani primor családok, rész
ben a megyei "bebiró" nemesség). Sokkal számosabb volt a két-három 
jobbágyas kisnemesség és a nem jobbágytartó egyházasnemesség_. Sajnos, 
a kutatás mai állásánál nem tudjuk meghatározni a jobbágyság megosz
lását a jobbágytartók egyes kategóriái szeriint. A nemességnek a Székely
földön is tulajdonosi joga volt, a jobbágyok és zsellérek kezén lévő föld 
fölött, amiért szolgáltatásokat követelt. 

Itt említjük meg, hogy a később (1876-ban) Háromszékhez csatolt 
volt Felső-Fehér megyed. falvak feudalizálódása éppen olyan nagyfokú 
volt, mint más megyei területeken. Ezt eléggé bizonyítja K,aratna, Pesel
nek, Bükszád, Mikóújfalu, Hídvég, Árapatak és a többi faluk példája. 
Viszont a nagybirtok sokkal elterjedtebb volt, mint a székely falvakban. 
Érdekes módon azonban a hűbéri viszonyok (szolgálmányok és egyebek) 
terén nem a megye:i állapotokhoz, hanem a székelyföldiekhez igazodtak21. 

A jobbágyfels~badítás és a zsellérkérdés történetét tanulmányozva 
nem kerülhetjük meg a feudális függőségben élők, a "szolgálattevők" 

főbb kategóriáiinak számbavételét Azért sem, mer.t ezek 1848 és 1896 
között más-más időkben szabadultak fel és ahány réteg volt, anny.iféle
képpen. Az első nehézség mindjárt abból adódik, hogy a forrásokban 
nagyon pontatlan terminológiával találkozunk. Bár már a XV. századtól 
különbséget kezdtek tenni a jobbágy és a zsellér között22, az örökös job
bágyságot eltörlő 1791-es erdélyi országgyűlés után teljes zűrzavar kelet
kezett e két alapvető kategória megjelölésében. fgy például teljesen azo-
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nos jogállású személyt sokszor ugyanaz a korabeli dokumentum hol job
bágyként, hol zsellérként emleget. Még ennél is zavarosabb volt a zsel
lérséggel kapcsolatos terminológia : legaláb bhárom - jogi és gazdasági 
tekintetben más helyzetű - réteget szaktak egysz;erűen zsellérnek nevezni. 

A feudális kötöttségben élők alaprétegeit a jobbágyok alkották. 

Öket az 1819-20-as összeirásokban kolonus, szolgáló ember, jobbágy és 

más elnevezéssel illették. Az adóhiv,atalok kimutatásai szerint 1848 ta
vaszán Háromszék falvaiban 7 218 adófizető jobbágycsalád élt23. Az 

itteni jobbágyok helyzete főbb vonásaiban azonos volt a vármegyei job

bágyokéval; apáról fiúra szálló jobbágytelken laktak (a telek fogalma 

term,észetesen nem volt olyan szilárd, mint ott, ahol úrbérrendezés 
volt). Ami a földdel való ellátottságukat illeti, igen nehéz volna egységes 
képet rajzolni, hiszen lényeges eiltérése:ke,t tapasztalunk vidékenként, 
fallucsoportonként ső:t falvanként is. Bodok Zoltán, M·álnás, Oltszem, 
Uzon és Kökös jiO'bbág)11telkeii.nek átl,agos kiterjedése 10 ho~d (szántó 
és kaszáló) körül mogo~t24, ami a háromszéki földv'Jszonyokat 
véve alrapul, kevésnek nem mondható. Ez az átlag termész;etesen 
kürivó elilentéteket takart, hiszen pédául Zalánban a legkisebb 
jobbágysz;esszió 4 holdat tett ki, a legnagyobb pedig 23 holdat, 
Mállnáson 3 és 20, Ol:tsz;emen pedig 7 és 27 hold között válta
kozott egy-egy jobbágycsalád külsőségeinek területe. Ugyan 
akkor a volt orbai és kézdi székekben jóval kisebb, átlag 4~5 holdat 
tett ki a jobbágyszesszió területe, ami azért különösen fontos, mert Há
romszéken éppen az említett székekben élt a jobbágyság zöme25. E kér
déssel kapcsolatban megemlítjük, bár óvatos'an kell használnunk, hiszen 
a jobbágyfelszabadítás idején a jobbágytartók tekintélyes mennyiségü 
földet vettek vissza volt jobbágyaliktól, az 1854-es kftmUJtatást, amely sze
rint az áUami kárpótlással felsz'abadult jobbágyok telked Háromszéken 
átlag 4,4 hold földet tettek kli, míg Felsö-Fehér megye, később Három
szé~hez csatolt falvaiban 9,52 holdat. 

A háromszéki jobbágyok robotterhének listája szinte falvanként és 
földesúranként változott. Bodokon például hetenként 2 napot szalgáltak 
ökörrel26, és április 24-től november 24-ig 4 napot gyalogszerrel27, Altor
ján és Szentléleken nyáron az ökrös-jobbágyok heti 4, télen pedig 2 
napot szolgáltak28. Zágonban a többség heti 3 napon át robotolt29. A 
kérdés levéltári forrásaiból az tűnik ki, hogy mégis túlsúlyban voltak 
azok a jobbágyok, aklik hetente 2 napot szolgáltak. Megjegyezzük, hogy 
a szolgálmány mennyisége nem a birtokolt földön, hanem sokkal inkább 
az illető telken feküdt. 
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Egyálwlán nem rnellékes szempont, hogy a jobbágyok többsége a 
hirtokolt szesszió mellett kisebb vagy nagyobb terjedelmű állodiMis földet 
és irtványt bírt, melyért rendszerint taksát fizetett30. 

Az úrbéres földért a közadózás terheit a jobbágy viselte, de jelentős 
volt az adózás alól kivett jobbágyok száma is; a falu költségeit is együtt 
hordozta a többi nem nemes rétegekkel, valamint a katonarendiekkeL 

A háromszéki jobbágyok helyzetében jelentős sajátosságokat is ész
lelünk. Ilyen mindenekelőtt az, hogy ezek (akárcsak a többi székely 
székek jobbágyali) földesúri dézsmát nem fizetettek31 • Ezen a vidéken 
általában a jobbágy a földesúrral egyszerre gyakorolhatta k~csmárlási, 

halászati és rnészárszéktartási jogof~2. Más volt a közföldekhez való 
V•iszonya is, mint a várrnegyékben, arnennyiiben a meg nem osztott közös 
erdőket és legelőket bőven használhatta (bár a forradalom előtt ugyan
csak sokasodtak a korlátozások részben a földesurak, részben a katona
rendiek részéről). 

A háromszéki jobbágyviszonyok sajátosságait a szolgálmányok terén 
elemezve először is azt látjuk, hogy a jobbágyföld terjedelméhez vi
szony:itva itt a robot sokkal nagyobb volt, mint a vármegyékben, az 
esetek nagyobbik részében fele akkora kiterjedésű telekért, legalább 
annyi robotot tett, mant a vármegyei jobbágy. Ez összefüggésben lehe
tett a dészmafizetés elmaradásával, valamint azzal is, hogy a fennálló 
viszonylagos túlnápesedés körülményei között az úrbéri viszonyok ren
dezetlensége lehetővé tette a terhek növelését a földesúr részérői33. 

Ugyanakkor a fokozottan jelenlevő patriárkális maradványok többlet
terhet is róttak a parasztság vállaira ; úgy véljük hogy a kalákázások 
igen elterjedt szakása valamilyen összefüggésben lehetett ezzel. S végül 
az a tény, hogy a jobbágyok a szék száz falujában együtt laktak határ
őrkatonákkal, további megterhelésük forrása lett, amennY,iben a katonai 
parancsnokságok igen gyakran folyamodtak a fuvarozások és hírvivések 
alkalmával a jobbágyerőhöz. 

A székelyföldi jobbágyok sajátos viszonyait a legjobban mégis a 
székely örökségekkel való kapcsolatuk fejezte ki. Mint az előbbiekben 
már mondottuk, a jobbágyok egy része örökséges földeken lakott. Eze
ket gyakorlatilag ugyanolyan feltételek meHett bírta, mint más jobbágy 
az úrbéres telket. De jogi viszonya nem válott úrbéri jellegűvé, arninek 
rendkívül súl~os következménye,i a jobbágyfelszabadításkor mutatkoz
nak majd meg. Ebből a sajátosságból kd.indulva úgy véljük, hogy a szé
kelyföldi jobbágyv;iszonyokban különbséget kell tennünk egyrészt az úr
béres (adományozott birtokon élő és arról adozó, szolgáló), másrészt a 
nem úrbéres - székely örökséges - jobbágy között34. Az előbbiek joga 
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helyzete sem a felszbadulás előtt, sem azután nem sokat különbözött 
a vármegyei úrbéres jobbágykétól, míg az utóbbiak sorsa más irányba 
fordult. Ami az 1848 előtti viszonyokat illeti, egyelőre a két típus között 
nem könnyű elhatároló különbségeket megvonni. Mégis úgy véljük, 
hogy a nagybirtokon az úrbéres jobbágyok v,iszonyai megállapodottab
bak voltak, melyeket általában a szokásjog szabályozott ; a székely örök
séges jobbágyok viszont rendezetlenebb körűlmények között éltek, adó
zási viszonyaik rendetlenek voltak, legtöbbször írásbeli egy szóbeE 
egyezség mellett birták a telket és tették a szolgálatot, igen gyakran 
cseréltek tell<:et, önmaguktól vagy földesúrtól kényszerítve. (Ilyen szem
pontból nevezték a székely örökséges jobbágyokat igen gyakran zsel
léreknek). 1848 után az úrbéres, vagy úrbéresnek elismert jobbágyok a 
vármegyei társaikhoz hasonló körűlmények között, állami kárpótlás mel
lett szabadultak fel, a székely örökségeseknek vagy azoknak nyilvánítot
taknak meg kellett váltaniok önmagukat és örökségüket. Be kell azon
ban látnunk, hogy a két típus elkülönítése nagyon nehéz feladat volt, 
s ma éppen olyan nehéz és kérdéses ,a pontos elhatárolás lehetősége. An
nak idején éppen a kettő közötti határok bizonytalanságát használták ki 
a földesurak, a.kiik a valóságos helyzetet mellőzve majdnem az egész 
jobbágynépet székely örökségesnek nyilvánították. 

A XIX. század első felében két ellentétes tendencia érvényesült a 
jobbágyság fejlődésében. Egyrészt számuk növekedett a közföldekből és 
a majorságli birtokból kiszakított jobbágytelkek benépesítése által, va
lamint a telkek felaprózódása következtében35, másrészt folyt a jobbá
gazdák földjeinek kisajátítása is36. Ezen egymásnak látszólag ellent
mondó jelenség okai a helyi körülményekben gyökereznek. Voltak pél
dául községek, amelyekben a jobbágyok adón felüli, bére1t földekkel 
szaporították a telká állományt, más falvakban "zálog, vagy haszonbér 
cimje alatt nemes vagy katonabirtokosok kezéhez jutottak" a jobbágy
parcellák37. 

A zsellérek különböző kategórááinak jogi és anyagi v.iszonyait nem 
állt szándékunkban részletezni. E tanulmány keretében csak arra vállal
kozunk, hogy az egyes rétegek megkülönböztető vonásait számbevegyük, 
a háromszéki viszonyok alapján. Az 1819-20-as összeírásban a zsel
lérek nagyrésze inquilini és subinquHini név alatt szerepel, kiket a köz
nyelv házas, illetve háznélküli zsellérekként jelöl meg. 

úgy véljük, hogy a házas zsellérek között - márcsak a felszada
dulás alkalmával követett különböző eljárások miatt is - két kategórüát 
kell megkülönböztetni. Először azokat a házas zseléreket, akdk "zselléri 
illetőségként" bizonyos külső földeket is bírtak, azért adót fizettek és 
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szolgáltak, másodszor azokat, akiknek adó alatti külsőségeik nem voltak. 
Az előbbiek úrbéri minőségét (amennyiben adornányos földön laktak) 
nehéz lett volna eltussolni, s valóban általában az úrbéres jobbágyokhoz 
hasonló feltételek között váltak szabadokká. (Előre bocsátjuk, hogy a 
székely örökségeken lakó birtokos zsellérek viszont a felszabaduláskor 
osztoztak a székely örökséges jobbágyok sorsában). így a birtoktalan 
házas zsellérek is, akiket - amennyiben belső telküket tulajdonukba 
kiivánták venni - a földesurak rendszerint az önmegváltás terhei válla
lására kényszerí tették:la. 

A birtokos úrbéres zsellérek száma Háromszéken kicsi lehetett. 
Apor Károly már többször említett adatai szerint a fej<adón felül adót 
fizető (úrbéres és székely örökséges) zsellérek száma 888 volt39. A bir
tokos úrbéres zsellérek valószínű a hajdani örökös zsellérek utódai 
voltak. Jogi és anyagi viszonyaik, valamint a szolgálmányok tekinteté
ben közelebb állottak a tulajdonképpeni jobbágyokhoz, mint a zsellérek
hez. Erre vall az is, hogy a legtöbb esetben a közös erdőkhöz és legelők
höz is úgy viszonyultak, mint a jobbágyok40. 

A birtoktalan házas zselléreknek k,isebb-nagyobb belső telkük volt, 
de ahhoz külső birtok "zselléri illetőségként" nem tartozott41. Ezek 
alkották a székely örökséges zsellérek zömét, függetlenül attól, hogy ne
mesi vagy katonai telkeken ültek. A házas zsellér a szalgálatot a belső 

telekért tette, s az többnyire heti egy nap, esetleg évi 24 gyalog-nap
számból állt. A robotra fogott házas zsellérek közül is sokan béreltek 
külsőségeket, amiért külön szalgáltak vagy pénzbért fizettek. A birtok
tal1an házas zsellérek S:aitabodzán, Sósmezőn, az Ojrtozi-szorosban, Zá
gonban és még sok más helyen taxát fizettek, amiért taxaListálmak is 
nevezték őket42. 

A házatlan zsellérek eléggé népes rétegének semmiféle belső, vagi}' 
külső föld nem volt birtokában. Ezek a kolonusok, vagy házas zsellérek 
házaiban laktak. A szalgálatot a lakásért s esetleg a birt irtványfölde
kért, meg a földesúri védelemért tették4:l. 

A majorságú. zsellérek tágabb fog,alma felöleli a kurialisták és prae
daListák réteg ét is. A földesurak nagy része ugyanakkor ide sorol ta a 
székely örökségeken lakó zselléreket is. Ezek mindemik rétege más peri
ódusban és más feltételek mellett szabadult fel. Felmerül a kérdés : 
miért? 

A válasz megfogalmazása korántsem egyszerű. Bizonyos, hogy a 
kérdés megközelítése végett tovább kell differenciálnunk : az úrbéres és 
majorsági zsellér fogalma mellett különbséget kell tennünk egyrészt a 
jogilag zsellér, másrészt a gazdaságilag zsellér kategóriák között is44. 
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Erre azért van szükség, mert a kortársak a praedalistákat és kur.ialis
tákat, valamiint szerződéseseket, szabad cselédeket, cigány zselléreket 
nem sorolták a jogiJlag zsel!lér ~ategóni1ába. Kiiderül ez Felső-Fehér 

megye követének az 1847-es országgyűlésen elhangzott kijelentéséből is, 
amikor arra figyelmeztette a határozat megszövegezőit, hogy a zsellérek 
:fogalmába nem kerülhetnek be a hodájosok, conventionáltusok, kuri~alis

ták és egyebek45. Viszont nem lehet kétséges, hogy a gazdasági és szo
ciológiad. értelemben a fentiek mind a zsellérek nagy családjához tarto
tak, bár helyzetük valóban nem volt egységes. 

Kurialistáknak - s ezt így látta a neves jogtörténész I. Pu~cariu 
is -, a földesúri telken lakókat nevezték46. Ezek nagyrészt udvari szal
gálatban állottak, amiért a lakás mellett a háromszéki falvakban rend
szei'!int egy véka-férejű földet is kaphattak Jórészt a kurialisták közül 
kerütlek ki a földesúr,i gazdaságok cselédei, pásztorai, zenészei, erdé
szei, kertészei és méhészei. 

A háromszékli zselléreknek egy másik rétegét a katonáskodó köz
székelyek telkein lakók alkották. Ezek nagyrészt a csak gazdasági zsel
lérek kategóriájába tartoztak. A belső telket s esetleg a használt külső
ségeket szerződés vagy egyezség mellett bírtálc Bár régebbi irodalom 
nem is méltatta figyelemre őket), szerepüket mégsem lehet alábecsülni. 
I. Benigni, határőrtiszt és statisztikus szerint egyes katonarendiek föld
jelik részes művelőkként vagy cselédekként ők művelték meg s vala
hogyan a katonai rendszerbe is beletartoztak47. A katonai parancsnok
ság meg is tett mindent, hogy e zsellérréteg katonai fegyelem alá kerül
jön48. Számukra a jobbágyfelszabadítás nem jelentett semmi előnyt . 

A zsellérek rétege az 1820-1848-as periodusban felduzzadt. Rész
ben azáltal, hogy tulajdonképpeni jobbágyokat taszítottak zsellérsorsba, 
de főleg új zsellértelkek létesítése által, melyeket Háromszéken igen 
gyakran a közföldekből szakítottak ki49. 

A feudális függőségben élőknek vd.szonylag széles rétegét alkották 
az ún. praedalisták. Az általunk kutatott területeken ilyenek éltek 
Mikóújfaluban, Bükszádon, Előpatakon és Lügeten. Székelyföldi vi
szonylatban a praedalisták és szerződésesek száma 10 OOO körül moz
gottso. Elnevezésük nylilvánvalóan a praedium szóból származik: prae
diumra települtek vagy telepítettekről van szó. Ezért nevezték telepít
vényeseknek is. Az emlitett falvak praedalistáinak helyzetét kutatva az 
derült ki, hogy tulajdonképpen a jobbágyok és zsellérek között elhe
lyezkedő rétegek alkották. Ezzel kapcsolatban talán nem érdektelen 
megjegyezni, hogy önmagukat a XVIII. században "szabadmenetelű zsel
léreknek nevezték51 • A földhöz való viszonyuk tekintetében az úrbéres 

246 



zsellérekhez hasonlíthatók, anyagi viszon(Yaikat illetően viszont a job
bágyokhoz állottak közelebb. Altalánosítani persze szedelett nehéz, 
mert helyzetük falvanként nem éppen jelentéktelen eltéréseket mutat. 
A 13 OOO holdas praed!iumon települt Mikóújfalu és Bükszád viszonyai 
nem azonos az Árapalbak és Hídvég közötti pamediumra települteké
vel52. Az előbbiek irtványfö[deken gazdálkodrtak és taksa ]izetésre voltak 
kötelezve. Innen nevezték taxásolmak is. Zsellérhelyzetük mégis onnan 
adódott, hogy a földjeikhez való használati joguk nem szilárdult ann~ira 
meg, mint a jobbágyoké53. Külső földjeikért, amelyek majorsági jellegü, 
nemeSli területeknek számítottak, nem fizetrtek adót; csak fejadóval54 
tartoztak, akár a többi nem úrbéres zsellérréteg. A családok többségé
nek ökrei, tehenei, juhai, kecskéi voltak és így a praedaLista önálló 
gazdálkodást folytatott, akár a jobbágy. De itt nem szolgált természet
ben, hanem bért fizetett. (Ennek okai között nyilvánvalóan annak a 
ténynek is szerepelnie kell, hogy itt a földesúrnak nem volt jelentős 

majorsági gazdasága). Mint ilyenek, valamelyest a bérlők kategóriájára 
is hasonlítottak Az előpataki és lügeti praedalisták viszont nem taksát 
fizettek a földesurnak, hanem heti 52 ökrös, vagy 104 tenyeres napszá
mot tettek, robotoltakss. 

Mivel őket az 1848-as törvények, valamint az 1854-es pátens meg
hagy,ta régi helyzetükben, ez a réteg fog a legszivósa!bban küzdeni hasz
nált birtokai tényleges tulajdonjogának megszerZJéséért. 

Végül megemlítjük a teljesen társadalom alatti állapotban élő ci
gány zselléreket is. Számuk Háromszéken elég Jelentős lehetett, mert 
a földesúri gazdaságok szívesen telepítették meg őket, hiszen a legol
csóbb munkaerőt szol:gálbatták. Az 1819-20-as összeírásban hurubás, új
paraszt, cigányzsellér elnevezés alatt fordulnak elő. Közülük kerültek 
ki a földesúri udvarok zenészei és kovácsai. 

* 
A fentiek eléggé szemléltetik a háromszéki agrártársadalom nagy

foiru differenciáltságát, ami ugyanolyan gazdaságli egyenlőtlenség meg
létét feltételezi. Ez önmagában is társ'adalmi feszültségek forrása volt, 
melyet csak tetézett az agrárnépesség számszerű felduzzadása a XVIII. 
század végén és a XIX. század elején. A maradék köz·ös földek birtok
lásáért való harc kiiéleződése, a függő helyzetben levő jobbágyok és a 
nemesség közötti konfliktusok szaporodása, a katonarendiek és nemesség 
közötti ellentétek éleződése mind azt bizonyította, hogy a feudállis tár
sadalom szerkezete nem sokáig tud e válság okozta nyomásnak ellen-
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állni. Másrészt mutatta azt is, hogy a polgári átalakulások kérdései 
éppen olyan aktuálisak a székely székek területein is, mint Erdély más 
részein. 

Az agrárnépesség mintegy 450/o-át kitevő jobbágy és zsellérhelyzetű 
lakosság felszabadítása Háromszéken is régen aktuális volt, akár más
hol. A mlinél hamarábbi és radikál'isabb módon véghezvitt felszabadulás 
kivánatos volt, mind e rétegek felemelkedése, mind az általános gazda
sági-társadalmi haladás szempontjábóL Ugyanis a parasztság munkájá
nak kényszerű jellege, alávetett társadalmi helyzete régtől nem volt 
összhangban a kor kívánalmaivaL Ezt egyébként az a körülmény mu
tatta a legjoban, hogy ebből a helyzetből a parasztság minden áron sza
badulni akart, s a szabadságáért a legmesszebbmenő áldozatot is képes 
volt vállalni. 

2. AZ 1848-AS JOBBAGYFELSZABADÍTÓ TÖRVÉNY ÉS A 

JOBBAGYOK FELSZABADULASANAK PROBLÉMA! A 

FORRADALOM ALATT 

a) Az 1848-as IV. t. c.- úrbéri törvény 

1848 tavaszán Erdélyben ,is forradalmi mozgalmak robbantak ki, 
melyek polgári-demokratikus forradalomba torkolottak Az események 
ilyenszerű alakulásához nyilvánvalóan nagymértékben hozzájárult az 
európai, s különösen a magyarországi forradalom. A forradalom első 

időszakában a társadalmi jellegű kérdések nyomul,tak előtérbe; pa:r.aszt
}ázadások robbantak kii, emiatt ra jobbágyok ügye azonnal megoldandó 
kérdéssé váilt. 

Háromszék falvaiban már ápriLis hónapban egyre szélesebb paraszt

tömegek tagadták meg a robot teljesítését56. Másrészt, a nemesek töme

gesen kezdték "lcihányattatni' telkeiből a jobbágyokat és zselléreket, 

hogy a beigért, küszöbönálló jobbágyfelszabadításkor (ismeretes volt, 

hogy Magyarországra vonatkozóan a pozsonyi országgyűlés március 

18-án elfogadta a jobbágyfelszabadító törvényt) ne "vesszen" el a robot

tal a telek is és a föld is. "Sok helyt a kiváltságos osztály azon meg 

gondolt ténye által, minélfogva a közlakosok a forradalmi időszakban 

addig használt hagyatékokból kihányattatnak, vasbaveréssel fenyegettet

nek, oly .ingerülts'éget idézett elő, me ly hovatovább kitörést hozhat · 



létre57', olvasható egy május 3-án kelt, s Háromszék tiszts,égéhez inté
zett beadványban. 

Az ellentétek nagyfokú kiéleződése miatt fennállt annak a lehető

sége, hogy a jobbágyok a jogfosztásokra nyílt felkeléssrel válaszolnak. 
Hogy ennek elejét vegye, Háromszék tisztsége több alkalommal hivatali 
erővel volt kénytelen megakadályozni a jobbágykJilakoltatásokatsa. Vi
szont olyan esetekben, amikor a földesúr szerződéssel tudta bizonyítani 
jobbágyai robotkötelezettséged.t, a hatoságak általában a földesúr pana
szának szereztek érvényt. A nyílt kitörések bekövetkezését nem sikerült 

megakadályozni. Míg a parasztság ápriLis második felében és május 
elején inkább védekezett, május második felében már többnyire táma
dásban volt. Egyrészt további falvak jobbágynépe tagadta meg a robotot, 
másrészt szaporadtak a nyílt földfoglalásokkal végződő megmozdulások. 
A földfoglalásokat eleinte inkább a katonarendiek kezdeményezték, s 
akkor a jobbágyok csak mellettük, de később tőlük függetlenül is szá
mos földesúri birtokra tették rá a kezüket. 

Május végén a szárazpataki és peselneki jobbágyok és zsellérek 
azért keltek fel, hogy a 48 előtt elvett földjeiket visszaszerezzék59, majd 
az ozsdolaiak is megmozdultak6o. Mikóújfaluban az előljáróság önhatal
múlag ,intézkedett a grófi birtok egy részének felosztásáról61, ahol 50 
praedalista részesit a felparcellázott földből62. Ugyanott az urasági er
dőpásztorokat leváltották és helyükbe a maguk embereit ültették63. Az 

1848 tavaszán Háromszéken lezajlott parasztmozgalmak legkiemelke
dőb b eseménye kétségkívül a május 30-án tartott alsócsernátoni nép
gyűléshez kapcsolódik. Az történt ugyanis, hogy Klapka György és Gál 
Sándor által összehívott katonarendiekkel egyszerre a szomszédos falvak 

jobbágyai és zsellérei is nagy számmal sereglettek Alsócsernátonban. Itt 
a nép a robot eltörlése mellett foglalt állást, és szorgalmazta a közteher
viselés kimondását64. úgy vélte, hogy a nemzetőrségbe való beiratkozás
sal egyidőben a hűbéri függőségtől is megszabaduL A bátor tett hatása 
egész Háromszéken érezhető volt anny.ira, hogy azután falvaiban a robo
toló jobbágy inkább volt kivételes eset, mint megszakott jelenség. Való-

sz,ínű nem tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy a háromszéki jobbágyok 
önfelszabadításának ez a legreálisabb dátuma. A források kellőképpen 

bizonyítják azt a tényt, hogy a háromszéki parasztság - jobbágyok és 
zsellérek - igen jelentős, talán nagyobbik része, már a kolozsvári or
szággyűlés jobbágyfelszabadító határozata előtt megtagadta a hűbéri 

függőségből adódó szolgáltatásoknak a teljesítését ; felszabadította 
önmagát. 
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A fenti esemény forradalmi jellegét feltétlen alá kell húznunk azért 
is, mert előzményét képezte az 1848-as háromszéki önvédelmi mozga
lomnak és annak sikereihez nem kis mértékben járult hozzá. 
Ugyanakkor - amint az események igazolták - az önfelszabadítás 
nem bizonyult elegendőnek az 1848 előtt a parasztok kezén lévő földek 
megtar.thatására. A jobbágyvis~onyok töwényes megszüntetése még hátra 
volt, amely - amint látni fogjuk - korántsem volt olyan, amely a há
romszékli jobbágy és zselércsadádok várakozásának teljesen megfelelt 
volna. A törvényhozás is, de még inkább azon mód, ahogyan a törvényt 
a gyakorlatba átültették, tükrözte a hatalmon lévő s a hatalmat a forra
dalom alatt is megtartó köznemesi ur.alkodó réteg aszály-korlátait. így 
az erdélyi jobbágyfelszabadítást úgy értékelhetjük, mint a forradalmi 
helyzet következtében kialakult Vliszonyok és a politikai vezetés közötti 
kompromisszum ot. 

A forradalmi események hatása alatt az 1848 május 29-én Kolozs

váron összeült erdélyi országgyűlés június 6-án elhatározta, hogy 1848 

június 18-án megszűnnek a jobbágyszolgáltatások. Az ott Wesselényi 

Miklós által előterjesztett s a diéta küldöttei által elfogadott IV. t. c. 

félreérthetetlenül leszöge~i, hogy "az úrbériségerr (colonioaturákon) eddig 

feküdt urtiszolgátat (robot), dézma és pénz;beli fizetések e törvény által 

eltöröltetnek."65. Ugyanazon törvény 4. paragrafusa értelmében az úr

béres jobbágyok és úrbéres zsellérek tulajdonosad.vá válnak a kezükön 

talált földeknek, s 'B birtoklásiban bírói eljárás nélkül nem háJborgathatók. 

Amennyiben azonban a föd vitathatatlanul majorsági természetű, vagy 

bíróilag annak nyilvánítják, az, akinek eddig a kezén volt, az szolgálat 

alól nem mentesül66• A fajtizási, nádlási, legeirtetési szokásokat a ~törvény 

nem módosította. A földesuraknak f.izetendő álami kárpótlás kérdésében 

később történt intézkedés. 

A törvény értelmében felszabadultak az úrbéres jobbágyok és úr
béres zsellérek, akik az állam által :liizetendő kártérítés mellett tulajdo
nukba vették eddig is használt födjeiket. A majorság~i jobbágyok és zsel
lérek tömegei viszont nem mentesültek a szolgálattétel kötelezettsége 
alól, ezen rétegek, mivel a törvényhozás a nemesi földesúri (majorsági) 
földhöz nem akart hozzányulni, földet nem is kaphattak 

Amint látjuk, az erdélyi jobbágyfelszabadító törvény súlyos 
problémákat hagyott megoldatlanul. Mégis tényként kell hangsúlyoz
nunk: az 1848-as kolozsvárn országgyűlés határozata több százados job-
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bágyrendszert törölt el s ezzel megvetette a paraszti polgári földtulajdon 
alapjait, véget vetett a nemesség földmonopóliumának. Bár e törvény 
előbb megszüntetett, mint a Habsburg-birodalom számos nyugati tarto
mányaiban a jobbágyfelszabadító tör:vények, a magyarországihoz viszo-

nyítva mintegy 2 hónapos késéssel vetett véget hivatalosan d.s a robotol

tatásnak Erdélyben, s ez a késedelem az adott körülmények között, vég

zetes hiba volt, mert egyik fő okát jelentette a gyorsan kibontakozott 
belső polgárháborúnak. 

A székely székekre vonatkozóan a IV. t. c. 6-ik paragrafusa a székel(}' 

örökségeket majorsági természetűnek ismerte el67 s kimondotta, hogy az 

adazó székelyek és katonarendiek székely örökségein szolgálókra a fel

szabadító törvény hatálya "csak abban az esetben terjedhet ki", ha annak 
székely örökség természetét igazolni nem lehet68. Az úrbéri törvény 6. 

paragrafusánál időznünk kell, hogy megpróbálbassuk eloszlatni néhány 

körül'ötte kialakult téves általánosítást, hogy felvethessünk néhány gon

dolatot újszerű értelmezhetőségével kapcsolatban. 

Először is azt kell észrevennünk, hogy a törvény különbséget tesz a 

jobbágytartó kategóriák között, ami pedig témánkkal kapcsolatban igen 

lényeges. Konkréten ugyan csak az adozó és katonáskodó jobbágytartó

kat említi meg, de véleményünk szerint ezzel meg [s különbözteti őket 

a főnemesi rétegtől, sőt a kisnemesektől is. Hongsúlyozzuk, hogy a l{iato

naréteggel kapcsolatos kitétel Háromszék, Csík-, Gyergyó- és Kászon

szék, valamint Bardóc fiúszékre vonatkozott, míg az adózó közszékelyek 
alatt az udvarhelyszéki, marosszéki és aranyesszéici szabadszékelyek 

értendők. Gazdasági és társadalmi szempontból mind a katonarendűek, 

mind az adozó szabadszékelyek szabadparaszti helyzetűek voltak. 

A törvény két alkalommal is megneve2li a katonáskodó rendek szé

kely örökség jellegű földjeit, mégpedig abban az értelemben, hogy azok 
nem mehetnek át jobbágykézbe. Viszont az említett paragrafus első 

mondlata, az t. i., hogy a székely örökség a tiszta majorságok közé tar

tozik, elegendőnek bizonyult arra, hogy a székely földesurak nagyrésze 

a felszabadító törvényt egyálrtalán ne alkalmaz:za. Pedig az eredeti 

elképzelés szerint a törvény előírásai a jobbágyfelszabadításról a szé

kelyföldi, donáció alapján bírt földekre, illetve az azokon lakó úrbére

sekre is vonatkoztak Ebből a szempontból érdemes összevetni az 1846-
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1847-es Kolozsvárorr tartott országgyűlés nagy vita után hozott döntését 
az 1848-as törvénynek a székely örökséggel kapcsolatos kitételéveL fme: 

az 1846-4 7. III. t. c. 4 paragrafusa 

"Az úrbéri szabadályozásnak 
a székely székekben is helye le
end, oly világos kifejezéssel azon
ban, hogy a majorságfödek és a 
székely örökségek, habár jelenleg 
a szolgáló emberek kezeinél létez-

nének . . . úrbéri szabályozás 
tárgyai nem lehetnek69." 

(Kiemelés-- E. Á.) 

az 1848-as IV. t. c. 6. paragrafusa 

"A Székelyföldön a tiszta ma
jorságok közé értetik a székely 
örökség (siculJica haereditas) is. 
Ennél fogva, minthogy az adófize
tő és fegyvertviselö székelyek jó
szágai köztudat szerint többnyire 
tiszta székely örökségek, az eze
ken lakó kolonusokra azon men
tesség, mely más úrbéresekre e 
törvény nyomán rögtön életbe lép, 
. csak azon esetben terjedhet ki, ha 
az említett adófizető és fegyver
viselő székely tulajdonosok . . . be 
nem bizonyíthatnák, hogy vala
mely telek és föld, mely a kolonu
sai kezén van majorság vagy szé
kely örökség70." 

(Kiemelés - E. Á.) 

A két törvény lényegéből következik : a székely örökségeken lakó 
jobbágy nem válhat telke és földje tulajdonosává. Azonban van egy 

. nagyon fontos különbség, az, hogy az 1846-47-es törvény általában 
beszél a székely örökségekről, míg az 1848-as törvénynek a tiszta székely 
örökségekre vonatkozó határozata, ha nem is teljesen egyértelműen, de 
elsősorban méglis az "adófizető és fegyvertvtiselő" székelyek jószágaival 
van kapcsolatban. Ismerve azt a tényt, hogy már az 1846-47-es ország
gyűlésen többen kérték olyan törvény elfogadását, mely leszögezné, 
hogy a katonai terheket viselők földje úrbériség tárgya nem lehet, nem 
tűnik kétségesnek, hogy az 1848-as törvény 6. paragrafusa ezt a kitételt 
tartalmazza, kissé módosított formában. 

Az 1848-as törvény értelmében minden függő személy elnyerte 
személyi szabadságát*) és ál<talános lett, legalábbis formailag, papíron 
a törvény előtti egyenlőség is. Azok a feudál,is függőségben élő szemé
lyek is, akiikre egyébként a robot megszűntetéséről hozott döntés nem 
vonatkozott, minden tovább~ nélkül elhagyhatták földjeiket és telküket, 

*A k~rdésnek erre a vonClltkozására Kiss András volt sz:ives feLhivni a figyelmemet. 
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melyekért viszont, amennyiben rajta maradtak, további szolgálattétellel 
tartoztak. Csakhogy a jobbágyok nem egykönnyen mondottak le arról, 
hogy az eddig általuk használt telket és földet, melyért robotoltak s 
adóztak, most saját tulajdonukba vegyék. Ilyenformán a szabadság és 
egyenlőség kinyüatkoztatása számukra formális maradt mindaddig, amíg 
csak úgy szabadulhattak fel, hogy közben elveszítik szerzett jogaikat a 
földhöz és telekhez. Ennek kapcsán felmerül a kérdés : nem volna-e 
észserű különbséget tennünk, a jogi, személyi felszabadulás és a gazda
sági felszabadulás között. A továbbiakban a felszabadulás foga1ma alatt 
mi ez utóbbit- a gazdasági jellegűt értjük. 

Az 1848-as törvény 6. paragrafusával kapcsolatban nem árt még
egyszer leszögezni, hogy a;: nem képezte akadályát a székelyföldi jobbá
gyok felszabadításának általában, hiszen csak a közszékelyek földjein 
lakó, tiszta székely örökséget bíró jobbágyokat hagyta eddigi helyzetük
ben. A törvényt így értelmezték a kortársak is. Csík-, Gyergyó- és Ká
szonszék tisztsége 1848 július 3-án kelt határozatában olvasható, hogy a 
jobbágytörvény "Az adózó és katonáskodó székelyek jószágát az eddigi 
mentséges (nemes) személyekétől más természetü.nek képzelvén lenni, 
az adózó és katonáskodó székelyek közlakosait (jobbágyait) mostani álla
potukban meghagyja ... , az eddigi mentséges székelyek közlakosainak 
úriszolgálatokat rögtön megszűntetni7 1" rendeli. 

Háromszéken a hivatalos szervek szintén úgy tudták, hogy a neme
sek jobbágyai felszabadultak 1848 június 18-án. Erre vall az is, hogy a 
jobbágyvédelemmel nem gyanúsítható Horváth Károly alkirálybíró 
július 18-án azt írta, hogy nem ismer olyan utasítást, mely megengedné 
a meneseknek, hogy elfoglalják, elvegyék, vagy eladják azt a földet, ami 
"június 18-án felszadabulásukkor (t. i. a jobbágyok felszabadulásakor) 
kezeken volt72." 

A kérdésben legközvetlenebbül érdekelt felek, a jobbágytartók és 
jobbágyok is úgy tudták, hogy az egész jobbágynép felszabadult, kivévén 
a kuriálJisokon lakó zselléreket. Seethal János szentiváni birtokos, akiről 
tudni kell azt, hogy később egyetlen jobbágyát sem szabadította fel 
állami megváltás mellett, a jobbágytörvény megjelenése után kijelen
tette : "Fejet hajt a robotétel megszűnte előtt7:3". 

A jobbágyok telve voltak reményekkel, mert "polgárositottak"74 

A tudatukban végbement változásokat plasztikusan fejezi ki a kökösi 
jobbágyok magatartása, akik azt "üzenték" a királybirónak, amikor az 
elmaradt robotnapok tételére szálHotta fel, hogy "nekik a királybiró ne 
parancsoljon, mert ők már szabad emberek és katonák"75 • Azaz nemzet
őrök- E. Á.) 
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b) Milyen változások történtek Háromszéken június 18-a után a földes
urak és jobbágyaik viszonyában ? 

Gyakorlatilag ugyanaz, mint a vármegyékben : a parasztságnak az 
a része is, amelyik eddigelé szolgált, most mindenféle feudális függőség
ből következett szolgálattételét beszűntette. Erre vallanak a földesúri 
gazdaságok intézőinek jelentései, akik arról panaszkodnak, hogy cselé
de.ikkel, napszámosokkal és kalákásokkal kénytelenek a soronlevő mező

gazdasági munkákat elvégeztetni, mert a robot elveszett76. 

A fent vázolt helyzetben július végén és augusztus elején fordulat 
következett be. Ugyaruis a földesurak tudatára ébredtek, hogy a törvény
nek a székely örökségekre vonatkozó k.itétele jól gyümölcsöztethető. Azt 
kezdték állítani, hogy a székely örökséges jobbágyok továbbra is szol
gálni tartoznak. Világosan k.iderül a változás a korabeli dokumentumok
ból is, amelyek ezentúl két székelyföldi jobbágykategóriát kűlönböztet
nek meg : először a felszabadultakat, másodszor a fel nem szabadultakat. 
így például Udvarhelyszéknek augusztus elején elfogadott határozata 
szerint nem tudtak megegyeznri "a felszabadult és a fel nem szabadult 
székely jobbágyok ügyében77." 

Háromszéken is már júliusban kezdtek szaporodni a volt jobbágyok 
felvlilágosítást kérő beadványai, hiszen fokozódott a földesuraknak az a 
törekvése, hogy rendszeres szolgálarttételre szorítsák volt jobbágyaikat7B. 

A jobbágyoknak az előbb érzékeltetett magabiztosságát, bizakodását, 
büszke, polgári öntudatát, most elbizonytalanodás, sőt nem egy esetben 
megalázkodás váltja fel. A zágoni székely örökséges jobbágyok írlák, 
hogy mivel "ők olyan jószágban laknak, melyek nem szabadulás alá 
valók, s md.vel, amint közhírből vették észre, őket az eddig súlyos terű 
alatt kivánják hagyni", arra kérik a kormánybiztost, intézkedjék, hogy 
"nyerihetnének valahol szabad-lakó életet79". Mivel a bizottság, amellf 
arra lett volna hivatva, hogy döntsön a nemesi földek úrbéri vagy ma
jorsági jellegét illetően, a forradalom idején nem szállott ki a fal,vakba, 
gyakorLatilag a jobbágytartó földbirtokostól függött, hogy felszabadítja 
jobbágyait, vagy sem. 

Kik nem szabadultak fel 1848-ban? Az 1848-as törvény értelmében 
csak az úrbéres vag~ annak elismert kategóriákat szabadították fel, vi
szont továbbra is a régi helyzetben maradtak a majorsági zsellérek 
különböző kategóriái, a szerződéses zsellérek, a kurialisták és praedalis
ták A törvénynek ez az általános rendelkezése egyformán vonatkozott 
Erdély minden területére. Viszont a székely székekben, így Háromszéken 
is, nem szabadultak fel a székely örökséges jobbágyok és zsellérek sem. 
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1gy aztán a vármegyék és a székely székek között fordított arány ala
kult ki: a megyékben a volt szolgálattevők nagy többsége, mint úrbéres 
jobbágy és úrbéres zsellér felszabadult, a Székelyföldön viszont a füg
gőségben levők nagyobbrésze, mint székely örökséges, vagy annak nyil
vánított jobbágy és zsellér további szolgálattételre volrt kötelezve. 

A helyzet ilyen alakulása miatt a fel nem szabadított rétegek nyug
talansága fokozódott. Hogy a társadalmi feszültség általános nyugtalan
ság rninden felé érződött a székely székekbe n, azt bizonyítja Udvarhely
szék tisztségének a többi székekhez küldött átirata is, melyben "rögtöni 
törvényszék használatának Mterjesztését kéri olyan egyénekre, akik fel 
nem sz·abadult zselléreket (jobbágyokat és zselléreket) izgatnák földes
uraik ellen." U gy anakkor azt ajánlotta, hogy az állam váltsa meg "a 
katonáskodó és adózó székelyek zselléreit (és jobbágyait) is80." Hasonló 
javasrat hangzott el Háromszékről is, a már említett rétyi pap tollából, 
aki azt írta, hogy a székely örökséges jobbágyat "biztosítsuk törvény 
által, hogy a föld az övé, azt tőle senki el nem veheti, és hogy az álla
dalom a kiváltságos Székelyföldet is egy természetűvé téve a vármegyei 
földekkel, az állam fogja a földesúrakat kif~zetnJi81". 

A forradalom idején a székely örökséges jobbágyok sorsa nem dőlt 
el. Háromszéken a késő őszi események s általában az önvédelem meg
szervezése is beleszólt az osztálybarcok spontán menetében. Itt mindent 
alárendeltek az önvédelem ügyének s így egy status-quo al,akult ki a 
földesúr és jobbágy között ; a volt jobbágyok zöme szalgálatot nem tel
jesített, holott a földesurak nem mondottak le székely örökséges jobbá
gyaik javairól és szolgálatairól. Az ellenségeskedés mégis gyakran ki
újult a földesurak és volt jobbágyok közt, amit nem mindenhol sikerült 
visszafojtani. Ennek legkézenfekvőbb példáját Udvarhelyszék nyújtotta, 
ahol 1848 őszén (általános ?) parasztfelkelés robbant lm a volt nemesség 
ellen, am~ nagymértékben elősegítette Puchner generális okupációs ter
veit, s ugyanakkor megnehezítette Háromszék önvédelmét. Háromszé
ken azonban a politrnai helyzet szerencsésebben alakult, bár a bizony
talanság, vagy egyenesen a szolgál,attétel erőltetése, a volt jobbágyság 
és zsellérség odaadását a szabadságharc ügye iránt semmiképpen sem 
erősíthette. Más kérdés, hogy az önvédelem szervezői, akik között nem
egy jobbágy származású értelmiségi volt, találtak olyan módszereket, 
amelyekkel ellensúlyozhatták az osztályérdekekből következett szétzúzás 
negatív kihatását. 

Megállapíthatjuk, hogy bár az 1848-as forradalom több körülmény 
közrejátszása, főleg korai elbukása miatt a székely jobbágyfelsz·abadítást 
illetően bizonytalan állapotot hagyományozott a következő korszakra, 
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meg1s vitathatatlan, hogy a jobbágyfelszabadítás Erdély-szerte, így a 
Székelyföldön is, 1848-ban kezdődött, ahhoz a forradalom nyította meg 
az utat. Döntő tényező volt az, hogy már a forradalom első hónapjaiban 
megszűnt a robottétel, s ezzel a jobbágyfelszabadítás sorrendben első 

számú lépése, megvalósult. A felszabadítás közvetlen következményeivel 
kapcsolatban jellemzőnek tartjuk a Kolozsvári Közlöny erdővidéki le
velezőjének sor·ait : "Egyébiránt az igazság érdekében meg kell val1a
nom, hogy vidékünk munkássági ösztöne kifejtése, s következőleg anyagi 
jobbléte felvirágzására forrtos befolyást gyakorolt a határszél1i katonaság 
eltörlése és az úrbéresek felszabadítása82." 

1848 után a kérdés gyakorlati oldalainak 
pontosabban a nemesség és jobbágyság közötti 
folyamatban több fázist különböztethetünk meg. 

rendezésére került sor, 
osztozkodásra. Ebben a 

3) AZ 1849-1853-AS ÁTMENETI SZAKASZRÓL 

a) A zsellérkedés alakulása 

A zsellér.K~és alakulásában Háromszéken a forradalom alatt, pon
tosabban annak első évében két jellegzetességet kell krl.emelnünk. Elő

ször azt, hogy 1848 tavaszán a zsellérek éppen úgy megtagadták a szol
gál'attételt mint a jobbágyok. Másodszor azt, hogy a zsellérek a forra
dalom vezetőségének támogatása megnyeréséért, tömegesen iratkeztak 
be a nemzeti őrségekbe. Jellemzőnek tartjuk ezzel kapcsolatban a Torján 
történteket. "Félszeg, gyalogszeres ember (zsellér) is őrkatona, hogy 
lakháza neki maradjon(ő ugyanakkor) a földesurak szántó és kaszáló he
lyek reményével van. Ha be nem akarják venni, fenyegetve áll a sorba 
a gyakorlaton83." De az első időszak végén a polgári-demokratikus for
radalom intézményeinek, így a nemzetőrségnek a megszervezésében 
fokozottabban kezdték érvényesíteni az osztály-szempontokat, aminek 
egyik konkrét -- az önvédelem szempontjából káros - megnyilvánulása 

az volt, hogy Háromszéken a zselléreket }{Jirekesztették a nemzetőrsé

gekbőL Ez természetesen összefüggött azzal, miszerint köztudomásúvá 

vált, hogy a majorsági zselléreket a jobbágyfelszabadító törvény meg

hagyta rég'i állapotukban. Ezek miatt itt-ott zsellérmozgalmak bonta

koztak ki 84." 

A zsellér-rétegnek ez a felemás helyzete, az, hogy fel sem szabadult, 

de szalgálatot sem volt hajlandó tenni, fennmarcit a fonadalom bukásáig. 

256 



Mint közismert, 1849 augusztus 19!-én báró Wolgeinuth altábornagy, 
Erdély katonai és polgáti főkormái1yzójaként g)'akorolni kezdte a győz:.. 

tes ellenforradalom nevében· a hatalmat~ Kérdésessé vált: mi · lesz a for
radolom idején hozott· jobbá.gyfelszabadító· törvény sonia, s egyáltalán 
milyen intézkedések várhatók a jobbágy- és zsellérkérdésben. E téren 
1849 őszét kínos csend• jelleme:z;teas. De már 1850• január lO.:.én napvilá:.. 
got látott a főkormánynak a · zsellérkérdésben hozott határozata:, amely 
félreérthetetlenül leszögezte : "Mindazon zsellérek és kuráalisták, akik 
1848 előtt adó alat1i földeket nem bírtak, a földesúri szelgálatt alól nem 
mentesek86." E rendelkezés alapján a földesurak a legkülönbözőbb mód
s:z;erekkel igyekeztek volt zselléreiket szolgálattétre szorítani. Az akció 
nytilvánvalóan ellenforradalmi jellegű volt, mint maga a Habsburg ... 
hatalom Erdélyben, amely kezdeményezte. 

A hatóságok bátorító ösztönzésének hatása jól nyomon követhető 

a korabe]i dokumentumokban. Bora Elek bölörui · földbirtokos például· 
már áprilisban a · hatósági szervekhez fordult, hogy zselléreit "mint en• 
gedetleneket, kötelességük teljesítésére" szorítsák, vagy telkeikből · ki
tegyék". Hasonló eljárást indítottak más háromszéki · földbif!tokosok ds11• 

A nyomás fokozása egyelőre neni hozta· meg a várt eredrrieriy,t. A" 
bodzai zselléteK például· rriég egyezkedni sem voltak hajlandók-89, Bodok 
és Oltszem zse1lérnépe · pedig· "sem egy'ezkedni, sem fizetni 'nem akart 90", 

a bükszádfiak és mrikóújfalusiak tartozásaikból egy krájcárt sem fizettek 
be, s egyezkedni sem akartak91. Ugyanez volt a hely:z;et Hídvégen és 
Előpatakon92. A zsellérnépet mindenfelé arra akarták rákényszeríteni., 
hogy úgy · szolgáljon, mint 18'4tr előtt. Erinek érdekéHen több faluban ' 
katonai segédlet mellett, végrehajtásokat eszközöltek93, és az enegedet
leneket elzáratták94. Mégis csak igen ritkán sikerült huzamos·abo · időre 
újra robotra fogni a zselléreket. 

b) , A székely örökséges jobbágyok kényszerbérietei 

A székely örökséges jobhagyok ügyébeli · az eWmforradalmi ren:d~zér 
1849 · ősze és 18"53 · között nem · hozotf döntést. F~nnállt teháf a - forrad·a
lom idejéből" öröklött bizmiy'talánság. Ez · lehetőséget; adott 1 a földoortü.:. 
kosoknak arra, hogy volt jobbágya[kat" éppen · úgy próbálják szolg'álat
tételre· bírni; akár zselléteiket. Hátomszéken majdnem· általánds jelenség 
volt, hogy a · földesurak: bérlőkké · nyilvánították volt jobbágyaikat Ez a · 
módszer· két ' szempontból is· eiJ.Oriyősnek ígérkezett: Egyreszt olyan jogi 
formulát kölcsönzött ' a földesúr és volt jobbágJ~ai viszonyának~ amely 
a szabad egyezkedés látszatát keltve, elfedte · ar régebbi feudális · jobbágyi 
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állapotokat, ugyanis a bérleti szerződésekben az állt, hogy a bérlők a 
kivett földekhez semmiféle tul'ajdono!lii igényt nem formálhatnak. Más
részt a bérlet gazdasági szempontból is hasznosnak ígérkezett azáltal, 
hogy a földbirtokosok súlyos munkaerő gondjain segít ; a bérlők kötele
zettségeik között a pénzfizetés mellett évi 10-25 ökrös, vagy ugyan
annyi tenyeres napszám tétel is szerepelt95, mig más esetekben a bérlők 
éppen olyan robotszolgáltatások tételére kötelezte magát, mint 1848 előtt. 

A volt jobbágyok előtt nem maradhatott rejtve a földesurak azon 
szándéka, hogy a r:égebbi és hűbéci. jellegű viszonyt, polgári magánjel
legűvé akarják átalakítani. Erre v~all az altarjad és ik!afalvi jobbágyok 
egyik beadványának az a része, mely sze:rúnt a szerződéseket törvény..;. 
telenül kötötték velük, azért, hogy a "jogos esetünket" "árenda címre vál
toztassák96". A példák felsorolását lehetne folytlatni97. úgy véljük, hog~ 
a legtöbb jobbággyal bíró Í'Öldesuvak már említett esete eléggé bizonyítja 
a székely örökségesnek nyilvánított jobbágyok felszabadulásában át
meneti szakaszt alkotott az 1849-1853-as periódus, amikor a volt job
bágyok afféle kényszerbériökké alakultak át. Hogy a kényszerbér let 
kisérle,te végülis nem járt a földesurak számára a kívánt eredménnyel, 
azt a parasztság ellenállása s az 1854-ben megjelent csálszárti nyílt pa
rancs új rendelkezései akadályozták meg. Ez utóbbival egyidőben kez
detét vette a Székelyföldön az úrbélii viszonyok rendezésének harmad~k 
szak!asza. 

4. AZ 1854-es CSASZAKI NYíLT-PARANCS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

a) A császári nyílt-parancsról 

Az erdélyi jobbágyfelszabadítás és mellérkedés rendezésének egyik 
f6 jellegzetessége az volt, hogy a folyamat gyakoratilag is és jogilag tis 
az 1848-as forradalommal kezdődött el, de a iorradalom elbukás'a miatt 
a foLytatás a Habsburg-önkényuralom lidejére maradt, s a befejezés -
amint látni fogjuk - CS'ak a dual1izmus korában következett be. A poli
tikai VIiszanyak változása természetesen nem maradt hatás nélkül a 
feudális maradványok rendezésének jellegére. 

A Habsburg-önkényuralom intézkedései közül jelentőségénél fogva 
messze kimagaslanak az 1853-as és az 1854-es császád nyílt-parancsok 
Az első, mely Magyarország, a Bánság, Mámmaros és más területek úr
béri viszonyainak rendezését tűzte ki céljául, Erdéyben d.s éreztette 
hatását, mintegy előre megindítva azt a folyamatot, ameyet Er-
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délyre vonatkozóan az 1854-es nyílt-parancs körvonalozott. Ez annyiban 
jelentett előre lépést mégis, hogy konkréten előírta mrind az állam részé
ről Vlaló megváltás, mind a jobbágyok részéről történő önmegváltás · 
módozatait. A rendelkezés véglegesen két kategóriára osztotta a volt 
jobbágyságot és zseliérséget : az urbéresnek elismert kategóriának az 
állam biztosította a megváltási összeget, a nem urbéres, majorsági és 
székely örökséges jellegű parasztokat viszont az önerőből való megvál
takozás útjára terelte. 

Az 1854-es pátens, mint köztudott, nem hatálytalanította az 1848-as 
úrbéri törvényt, de pozitív irányba azt nem is fejlesztette tovább. Az 
a tény ugyanis, hogy lehetövé tette bizonyos zsellérrétegeknek az ön
megváltást, a terheknek az államéről a még fel nem szabadult kate
góriák vállára való áthárítását jelentette, erejükJet meghaladó feladat 
vállalásá!'la kényszerítve azokat. Pozitív vonásai közül kiemeljük azt, 
amelyik a majorsá~i zsellérek és az úrbéresek számára lehetövé tette, 
hogy jogi úton keresetet indítsanak olyan földek tulajdonjogának elis
meréséért, amelyekhez a földesurak az 1848-as törvény értelmében 
tulajdonosi jogot formáltak. Az 1819 január 1-e és az 1848 január 1-e 
között parasztok által használt, közadó alatti s földesú~i terhek viselé
sével járó földekről volt szó, amelyeket a pátenrs úrbéni jellegüeknek · 
ismert el98: A polgárosadást a császári nyílt-parancs azzal igyekezett 
elősegíteni, hogy el~smerte és biztosította a jobbágyok kezén levő föld 
polgári tulajdonjogát, feloldva ezáltal régebbi feudáliis kötöttségeik alól. 
Hogy a tőkés gazdálkodás feltételeinek kialakulását előmozdítsa, elő

irányozta a birtokrendezések, a tagosítás és arányosHás keresztülvitelét. 

f 
b) Az állam által történő megváltásról 

Amint említettük, Erdélyben a jobbágyok állami megváltás mellett 
szbadultak fel. A székely székekben viszont Apor adatai szerint a föld
birtokosok 1868-ig csupán 2 786 jobbágyért, vagyis az 1848-ban szalgá
lattételre kötelezett s adózó !'léteg 15,47%-áért részesültek kártérítésben 
az állam részérő199, ami azt jelenti, hogy a volt jobbágyság és zsellérség 
mintegy háromnegyed része önerőből volt kénytelen megváltani szol
gál'atrait és telkét. Mivel az adatok nem mutatják az egyes székekben 
levő helyzetet, más forráshoz kell folyamodnunk. A jóvátétel helyzetét 
feltűntető levéltári dokumentumok szerint összesen 76 (!) háromszéki 
jobbágy s21abadult fel állrami megváltással ez a szám később va:lameny
nyivel emelkedett). A különbség tehát hatalmas az erdél~i vármegyék
hez v:iszony;ítva, de még a székelyföldi átlaghoz mérten is igen jelentős. 
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A nagyfokú arányeltolódás egyik oka az volt, hogy a· kisebb job
bágytartók mellett Háromszéken a nagyobb földbirtokosok jobbágY'Clik 
nagy többségét, vagy éppen az egészet székely örökséges jobbágyoknak 
nyilvánították1oo. (Ez általános jelenség volt a. többi székely székekben 
is 10\ bár azokban a jobbágyokra nézve valamivel kedvezőbb vot a 
helyzet). Ezt aztán szívesen vette az osztrák kincstár, amelynek any1agi 
gondjain könnyítettek, hiszen az államnak kevesebb kárpótlási összeget· 
kellett kifizetnie. Viszont az egyszer székely örökség jellegűnek nyil
vánitott telekért az Erdélyi Kártérítési Bizottság a későbbiekben általá
ban akkor sem fizetett kárpótlást, ha történetesen a földesúr állami 
kártételért folyamodott. Ilyen esetekben az úrbéri bíróságokra maradt 
a döntés joga. 

A hűbéri viszonyok felszámolásának és az önálló paraszti. gazdál
kodás feltételed. megteremtésének vütatottabb problémái közé tartozik, 
hogy mekkora föld ment át a jobbágyok tulajdonába abból, amit 1:848· 
előtt használtak. Nos, Háromszék falvaiban az államilag megváltótt' 
jobbágyok átlag 4,4% hold földdel szabadultak fel, a . Felső-Fehér me
gyeiek pedig áUag 9,52% hold birtokkal kezdhették meg a gazdálkodást. 
A különbség igen lényeges, de a kérdésnek az az oldala. sem elhanya
golható, hogy a paraszti föld menny1iségének meghatározásánál döntő 
ismérvként azt fogadták el, hogy mekkora területről fizetett az illető 
köMdót 102• Csakhogy ilyen vagy olyan körülmény miatt igen sok job
bágy nem szerepelt az adótabellákon, vagy sokkal kevesebb földdel volt 
bejegyezve, mint amennyit. gyakorlratHag. használt, s amelyrő-l szalgála
tot teljesített)103.- Főképp azért, mert a földes uraság éppen a nem .... adó
zással igazolta az illető föld nemesi jellegét, s ezért jelentős mennyiségű 
földet használhatott a jobbágy "adón felül". Amikor például a kökösi 
jobbágyok adón felüli földjeit visza akarta venni a földesuraság, azok 
így érveltek: "Ha földesuraink nékünk földeinket adózás alá ámbár 
nem. bocsátották is, de ahelyett terhes robotot télben-nyárban szolgál
tunk104:" Mikóújfalu és Bükszád azért nem válhattak soha adózó köz
ségekké, mert a tul1ajdonos földesúr erről hallani sem 'ak!art105. Nyilván
való tehát, hogy már emiatt is sokkal kevesebb föld került a jobbágyok 
tulajdonába, mint amennyit 1848 előtt használtak. 

A veszteségeket bizonyos fokiig ellensúlyozta az a tény, hogy a fel-:

s~abadult jobbágyok igyekeztek mindenféle "adón felüli" fö1dj~iket 

megváltani. Ennek sikere egyrészt attól függött, hogy akart-e ott a volt 

földesrúr. nagy gazdaságot létesíteni, vagy sem, másrészt pedig a paraszt

ság anyagi helyzete befolyásolta a földvásárlásokat 



c) Az·önmegváltásról 

A császári nyílt-parancs megjelenése után kJibon:takozott a székely
földi jobbágyfelszabaditás harmadik szakaszának fő jellegzetessége : a 
tömeges önmegváltás. Ez a vármegyei hasonló folyamattól elsősorban 

abban küliönbözött, hogy míg ott csak a majorsági zsellérek bizonyos 
klategóriái kényszerültek a megváltás nehéz terheit vállalni, addig a 
székely székekben - amint már mondottuk - a székely örökséges job
bágyok és örökséges zselléreknek sem ma~adt más lehetősége. A job
bágyfelszabadításnak ez az önmegváltásos formája a Habsburg-biroda
lomban az osztrák és a cseh tartományokban volt általános, csakhogy 
ott a parasztság anyagi leehtőségei összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek 
voltak, mint a Székelyföldön. 

Háromszéken az önmegváltásnak két tipikus formáját különböztet
hetjük meg : először azt, amikor az örökváltsági szerződés a volt földes
úr és jobbágya békés megegyezésén alapult, másodszor pedig azt, ami
kor a döntés biróság előtt jött létre. A perenkívüli megegyezés rendszerint 
azzal kezdődött, hogy a földesúr felbecsültette a telek és az ahhoz tar
tozó földek, valamint a szolgálmányok értékét, és azt az önmegváltás 
alapd!Íjának tekintette. Ehhez még hozzászámítódott az 1850 január l-től 
elmulasztott szolgálmányok ára is. Az eredeti összeg azonban rendsze
rint többször módosult. Arfla már a kortárs·ak is rámutattak, hogy az 
önmegváltásnak ez a típusa előnyösebb volt a hosszadalmas és költséges 
peres eljárásnáL Nylilvánvalóan ezt igazolj,a az a tény is, hogy tömeg
jelenség volt: bizonyos, de korántsem teljes adatok szerint a székely 
székek területén az 1854-es pátens rendelkezései alapján 3 086 volt szé
kely örökséges jobbágy vátotta meg önmagát közveten egyezkedés 
utján. Természetesen csak a bejelentett esetekről van tudomásunk. 
Ennek következtében a valóságban ennél nagyobb számú jobbágy lépett 
az örökváltság útjára. Ha a 7 870 adózó jobbágy- és zsellércsaládból ke
vesebb, mint 100 jutott telkek tulajdonjogához állami megváltás mellett, 
s tudjuk azt is, hogy l 040 jobbágy indított birói eljárást, feltételezhet
jük: a fennmaradó több mint 7 OOO családnak nem maradt más válasz
táiSi lehetősége, mint telke megvásá:dása, vagy az arról való lemondás. 
Minden bizonnyal kevesen mondottak le önként telkeiről és földjeikről 

és így az önmegváltott családok számát Háromszéken valóban mintegy 
7 OOO-re tehetjük. S még ezen felül a mintegy 1500 nem adózó jobbágy
és zs e Hércsaláddal nem is számoltunk. 

A Vlitatottabb ügyek törvényszékek elé kerültek. Apor Károly adatai 
szerint 1868-ig az összes s.zékekben nem kevesebb, mint 3 926 telek 
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ügyében folyamodtak bíróságokhoz. Az úrbéri pereknek három típusát 
különböztetjük meg : l. am~kor a volt jobbágy azt kérte, hogy a biróság 
mondja ki a felszabadulás~át, mégpedig állami megváltás mellett, mivel 
a telkét úrbéri jellegünek ismeri ; 2. md.kor a székely örökséges jobbágy 
vagy zseUér, esetie g majorsági zsellér, az önmegváltás jogának elisme
rését kéri ; 3. és mikor a földesur indított keresetet, hogy székely örök
ség, vag y majorság természetű földjeit volt alattav:al6itól viss~aszerezze. 

Az első típushoz tartozó esetekben, amennyiben az urbéri viszonyt 
bizonyítand tudta a volt jobbágy, az áUam által Vlaló kártérítés jogát 
megítélték A második típus eseteiben a jobbágy rendszerint bizonyítani 
nem tudott, mert - amint Nagyajtai Kovács István írja: "Minél tisz
tább s:oékely örökség valamely székely földbirtok, annál kevesebb a bi
zonyíthatásáról szóló írásbeli adat106". A harmadik típusnál, ha a job
bágy nem tudta bebizonyítand, hogy úrbéres jellegű telekről van szó, 
a földesúr a pert feltétlen megnyerte. 

A székely jobbágykérdés rendezése természetesen nem maradhatott 
valami:fléle semmitmondó helyli. jellegű probléma. Annyi visszaélés, ér
dekösszeütközés, elégedetlenség halmozódott fel körülötte, hogy orszá
gos üggyé nőtt. Erre v~all az a tény is, hogy az 1863-as nagyszebeni 
o~szággyűlésen is foglalkozta'k vele. Ezen I. Thatiu, a kérdés eHsmert 
szakértője követelte, hogy azoknak a volt jobbágyoknak a helyzetét, 
akiknek 1819-1820-ban olyan külsőségeik voltak, amelyekért adóztak 
és feudális jellegű szolgáltatásokat tettek, úgy rendezZJék, mint a me
gyékben, tekintet nélkül arra, hogy székely örökségen laknak vagy 
sem 107. Teljesen hasonló nézeteket ·vallott George Bariti u is a lobagia 
in Secuime címen a Gazeta Transilvaniei 1868 j'anuár 26-i számában 
közzétett cikkében. A román értelmiség érdeklődését az a tény is indo
kolta, hogy a székelyföldi jobbágyok és zsellérek között jelentős szám
mal voltak román nemzeHségűek is. Közismerten órráffi botrányt k!avart 
fel a cófalvi jobbágyok erőszakos kilakoltatása 1868-ban éppen Apor 
Károly, a marosvásárhelyi úrbéri birósági elnök által. 

Az önmegváltás alapvető kérdései között szerepelt a fizetendő ösz
szeg nagyság,a, a tulajdonba vett föld mennyisége, a kettő aránya, a 
folyamat gazdasági és társadalmi kihatá'S'ai. 

Tévedés volna azt hiinni, hogy a földesuflak jutányos áron bocsá
tották önmegváltás alá a telket s földeket. Az árkosi jobbágyok 1849 
után kötött hasznobéri szerződése például ezzel kapcsolatban nyíltan 
kimondja, hogy a volt jobbágy a telket ". . . annyi áron, mint más ide
gennek bébagyatott volna, magáévá tehetfi.108". Zágonban a Szentkereszti 
család székely örökséges jobbágyainak egy családfia ju~ó általános vál-
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ságdíja az első megegyezés szerint 890 pengőforint volt. Ezt az összeget 
a volt jobbágynak három év lefor,5ása alatt kellett törlesztenie 109. (Hog~ 

a fenti összeg milyen értéket ktpvliselt, s hogy voltaképpen milyen ter
het jelentett az önmegváltás, arre némi tájékozódást nyújt8111ak a kö
vetkező adatok : l hold' föld folyó ára 100 forint körül mozgott a tanul
mányozott vd.déken, s egy pár· igás ökör ára 180-200 forintra rúgott). A 
váltságdíj előteremtése rendkívül nehéz feladat elé állította a jobbágyo
kat, annál inkább, mivel azoknak egyidőben vi:selndük kellett az állami 
adózási és a községi fenntartási terheket, amelyek ugyanoak megemel
kedtek az 1848 előtti helyzethez vd.szonyítva. 

Valóban a jobbágyok többsége képtelennek bizonyult az egész vált
ságösszeg készpénzhez való kifizetésére, s ezért arra kényszerült, hogy 
földet "hagyjon v.issza'. A zágoni, papolci és kőkösi 72 örökmegváltási 
egyezményből ötvennégyen az van feltüntetve, hogy a volt jobbágy 
földet hagyott Vliss~a 110. A zágoni Kiss György és felesége Lótsei Anna 
örökváltsági levele (hasonlót kötött a földesúr minden felszabaduló job
bágycsaláddal) miután leszögezi, hogy " ... ezen egyezésnél fogva fel
szabadult székely birtokot birtokló új polgár és polgárnő" az 1040 pen
gőforint váltságdíj•at a "maguk megrontása nélkül Itifizetni nem tudják", 
előírja, hogy a megváltásra kerülő b'irtokok közül " ... összesen nyolc 
köböl és fél véka férejü szántót és nyolc szekérre való kaszáló helyeket 
640 pengőforintokba ő nagyságoknak önként" vd.sszaadnak111. 

A visszahagyott föld mennyiségének arányában csökkent a kész 
pénzben f·izetendő összeg. Így például az 50 zágoni jobbágy harmadik, 
végleges egyezménylevele szerint az átlagos váltságöszeg az első egyezés 
szerinti 890 forintról 433 feriintra csökkent112• Csakhogy - amint láttuk 
- ennek igen súlyos következménye volt, mert egyre apadt a felszaba
duló családok birtokába jutó föld mennyisége. Hárman földjük "hason
felét" hagyták vissza, egy peddg csak belső telkét tudta megváltani. 
Ezek s a többi jobbágyok a 457 köböl (228 hold) szántóból 167 köböl
nyit (kb. 86 hold), az egésznek, minrtegy 36°/o-át már az önálló gazdál
kodás első lépésénél elveszítették. Ugyanezek a 411 szekér sí'lénát termő 
kaszálóból 176 szekérre valót, az egésznek több, mint 42%-árt adták át 
a földesurnak a megváltásli tőke egy része helyett. Hogy a megváltáshoz 
szükséges összeget előteremthessék, az önmegváltakozás idején sok job
bágy volt kénytelen megválni igavonó állataitól vagy éppenséggel, 
amint Nagyajtán történt, a már tulajdonba vett birtok egy részétől113. 
Ilyen körülmények között jogos a székely parasztság fokozódó prole
tárizálódásról beszélni. Elsősorban azért, mert a székely örökséges job
bágyok jóval kevesebb birtokot vehettek tulajdonukba, mint amennyit 
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1:8.48 ~ő~t ha~znált;ak. 4 m.~r ~:{elho.zo~t ~eilW. ~lq~ ,~elle1~t ;az ·alábbi* 
is .ezt bizonyitjá~. 4rk~on a 3J S;~ttl,{ely öröks~g~s jo~b{lgor ·kö)':ül 22-e.n 
föAdet h~gytak v.i~s~, hogy a y{llt.s.~gdijfit csökJken~ék. ~gy es~~ben .~a 
tö~d~ek fele maradt vis~~ .a volt :fö~desúr .tulajdonába, s a többiek is 
jelentő~ kjirterj~désű földet ~dtak át. így például az árkosi Veres Dál'liel 
és ~eles~ge Örd~g Sára egye:z;ménylevelébe "a székely örqkséget birto
kolt" társaikhoz hasonlóan v:állalták a megváltási össz~g .befizetését, qe 
a :Qatár.idők betartani nem tudták, s .. ezért összesen 8 hold földjü~'Qől 
viss~ahagytak 2 hold szántót és 400 négyszögöl terjede1mű kaszálót114. 
Érdemes felftigyelni arra, hogy Árkosorr némileg módosult formáoan 
ment végbe az önmegváltás. Nevezetesen már 1852-'ben megvették 
házai:kat és belső telküket. S 1853-qan a külsőket illetően is egyezkeclni 
kezdtek, .de akkor a földesúr kevesebb földet volt hajlandó megváltás 
alá bocsátani, mint az 1854-es pátens megjelenése után 115. Az 1854-es 
egyezménytervezet szeflint az átlagos megváltási összeg több mint l 300 
pengőforint volt, viszont a következő évben a végleges egyezségek szö
vegében csak 377, 7 pengőforint szerepel116. NyHvánvaló, hogy ők is 
birtokot hagyt* vissza a fennmaradó pénzösszeg helye:tt. 

Torján, Ikafalván, Lemhényben, valamint az akkor Urvarhelyszék
hez tartozó Bibarcflalván117 93 volt jobbágy118 váltotta meg önmagát az 
Apor-családtól. Az egy családra jutó összeg 458 för,intot tett .ki119. Sajnos 
ebben az esetben sem tudjuk egészen pontosan meghatározni a vissza
hagyott föld mennyiségét. Pedig, hogy az jelentős lehetett, kitünJk abból, 
hogy a megváltásdíj majdnem megegyezik a zágoniak harmadik egyez
kedésekor megállapított összegével, tehát a legkisebbeL Természetesen 
a váltásdíj nem arányosan oszlott meg a jobbágyok között; a fenti eset
ben a legkevesebbet, 225 forintot, Zölde István altorjai jobbágy f;izette, 
míg ,a legnagyobbat : 860 forintot, Nyujtódi Lukács Is'tván120• 

A fentiekből is látható, hogy a megváltott birtok területe f.aluról
:f:alura, sőt esetről-esetre :változott. Ez a tény azzal 1ÍS összefi_iggött, hog~ 
a vol földesurnak szándékában állt-e az Jllető falu határán, vagy közvet
len környékén önálló nagygazdaságot berendezni. Ha igen, úgy mindent 
elkövetett, hogy volt jobbágyaitól földet tartson vissza; ebben az esetben 
jogosan beszélhetünk földrablásróL Viszont, ha az önálló nagygazdaság 
berendezésére nem volt alkalmas az illető hely, ottanli földjeit igyeke
zett, természetesen minél magasabb áron, értékesíteni. Az első válto~t
tal k!apcsolatban jeUem:z;ő, hogy ~5 kézdiszentléleki székely öröksége~ 

jobbágy helyzete m.ég 1~6p-~n s~m volt eliintézve, mert a földesúr ott 
$art "~erjeszkedm', s éirra tq~kedett, hogy .v~lt j.opbágyéiitól a földek 
felét Vlisszaszerezze121 • Az ell~nkező pélqát a Mikó-udvar málnási, Qlt-



s:~;eroi ,és zaláni jobbágyainak ~esete mutatja, azáltal, ·hGgy .ezek .az ön

megváltással egyidőben -a mikóújfaJ usi pFaed'iumban eddig -adón 1elül 

birt földjeiket is megvásárolhattá:k. Hogy ez a ··föld nem lehetett jelen

ték.telen kiterjedésű, az kliderűl .abból is, hogy azért körülbelül 30 OOO 

forintot fizettek ·ki .a földesúrnak122. 

Végül meg kell emLítenünk azt .az egyáltalán nem meUékes tén:Yt 
is, hogy például Torján és Valálban a jobbágyok szabadságuk elnyeré
sekor E:}gy r~gi joguktól is kénytelenek voltak megválni: az aláírt szer
ződésben lemondtak a Bálványos nevezetű hatalmas evdős-legelős terüle
ten lévő közföldek birtokjogáról123. A zágoniak viszont felszabadulásuk 
egyik feltételeként a közös havasok és legelők őket illető részének két
harmadát a földesúri udvarnak engedték át124. 

A három$zéki jobbágyok azt nyilvánvalóan jól tudták, hogy a me
gyékben a felszabadulás terheit az állam V1iseli. Az előnytelen megkülön
böztetés felett érzett elkeseredésüket cs.ak növe:Vhette, hogy bir,tokJaik 
nem kis részét elveszítették Éppen ezért nem valószínű, hogy 
az önmegvál1tás folyamata mentes lett volna a nyílt kitörésektőL 

Erre a jövő kutatásai deríthetnek fényt. Arra azonban már most 
elég bizonyító anyaggal rendekezünk, hogy kijelenthessük : az el
lentétek nagy mértékben kiéleződtek. Erre vall az a tény is, amely sze
rint Háromszéken l 004 jobbágy és zsellér ügye került bírósági fórum 
elé125. A különféle közigazg,atási és más természetű intézményekhez 
pedig a kérvények özönét küldték. Ebből jelentőségénél fogva kiemel
~edett az l 050 háromszékú volt jobbágy által aláírt, s a magyar parla
menthez 1867-ben benyújtott beadvány, amelyben panaszolják, hogy a 
székelyföldi jobbágyok sokkal nehezebben jutottak és jutnak telkük és 
földjük tulajdonába, mint megyebeli társaik. Vallják, hogy az úrbér
r.endezés egyik igen nagy igazságtalansága az volt, hogy a székel~földi 

jobbágyok nagyobb részének fekvőségeit előnytelenül megkülönböztet
ték a "vármegyei úrbéresek úrbéri fekvőségeitől". Ez ugyanis azt vonta 
m9ga után, hogy a "székelyföldi úrbéres úrbéres fe~vösége székely 
örö~ségű fekvőségnek állíttat[k, melyet az úrbéres mag,a tartozik meg
váltani 126''. 

A nagy nyilvánosság elé tárt kérvény s;z:éles visszhangra talált, s 
így a közvélemény egyetértett kérésükkel; hogy őket is az állam váltsa 
:meg, hiszen a Irozös állami ll)egváltási alapok előteremtéséhez adójukkal 
éppen úgy hozzájárulnak, akár a megyebeli adózók. A háromszéki volt 
jobbágyok szószólója Kilyéni Donáth Pál volt, akinek előterjesztése 

logi~i igazságához kétség nem fért. 

265 



Természetesen sokkal inkább a volt földbirtokosok fellépés~nek, 

semmint a jobbágykérvényeknek tudható be az, hogy 1868-ban rende
leti s2Jinten ismét napirendre került a székely örökséges jobbágyok sorsa. 
Valóban, az 1867-es kiegyezés teremtette új potitikai viszonyok között 
a székelyföldi birtokosok is jobban hallathatták hangjukat az úrbériség 
maradványai rendezésének kérdésében. S éltek is ezzel a lehetőséggel, 

mert kiderült, hogy bizonyos esetekben az önmegvá1tásnál előnyösebb 
az ál1ami kárpótlás. Egyrészt, mert a pal'lasztok közül sokan képtelenek 
voltak eleget tenni vállalt kötelezettségei,knelk127, másrészt minden darab 
visszavett földért pereskedni kellett a volt jobbágyokkaL 

Az 1868-as rendelkezés, különösen az 1871. LIII. t. c. kiszélesítette 
az úrbériség fogalmát, abban az értelemben, hogy rilyennek tekintett 
minden olyan földet, amelyet az 1820-as ös·szeírás jobbágykézen talált, 

s ilyen minőségében került be az összeírásba. A székely örökséggel 
kapcso1atban pedig visszatért az 1848-as IV. t. c. 6-ik paragrafusához, 
amennyiben csak azokat nem tekintette úrbériségeknek, melyek "tiszta 
majorság természetével bíró s:nékely örökségek". Nyilvánvaló, hogy 
ilyenek csak a volt közszékelyek birtokali lehettek. Minden esetre ez a 
józanabb felfogás győzelmét jelentette, amely csak a közs:nékelyek (s 
esetleg az 1-2 jobbágyat tartó kisnemesek) jószágát mentesítette az 
úrbériség fogalma alól. · 

A fenti rendelkezés, iilletve törvény értelmében a volt jobbágytartó 
székely földesúrak jelentős összegeket vehettek fel kártal·anlitás f~ejében. 

Hogy ebből a már önváltott jobbágyoknak mennyi jutott, nem tudjuk 
meghatározni. A még el nem intézett ügyeket, vagy a perek által ismét 
felelevenített eseteket, most már ebben az új felfogásban tárgyalták a 
bíróságok, s annak megfeletően juthattak - legalább is elvileg -föld
jeik birtokába a volt jobbágyok128. úgy véljük, hogy Háromszéken ilyen 
eset lehetett az előbb már említett l 050 jobbágyé. A nagy többség eze'k 
szerint az önmegváltást 1867-ig ellintézte 129. 

Elterjedt volt az a nézet, mely szerint az önmegváltás előnyösen 
befolyásolta a székelyföldi parasztság tulajdonságait. "Hogy a székely 
zsellér tuLajdon erszényéből volt kénytelen önmagát megváltani, annak 
is meg van az az erkölcsi haszna - írta a Kolozsvári Közlöny -, hogy 
kettőzött szargalommal igyekszik megváltott birtokát gyarapítani és a 
megváltásre netalán kölcsönzött adósságtól megszabadulni130". Valami 
alapja lehetett ennek az állításnak, de egészében véve inkább önámí
tásnak tünik, m~nt valóságosnak . Ugyanis az önmegváltás a székelyföldi 
jobbágyokra nagy romlást hozott, s ez elszegényedés irányába terelte a 
kisgazdák tömegei t. Más kérdés, hogy az önmegváLtás útj'a, ha akkora 
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áldozat vállalását követelte is, mégiscsak járhatóbbnak bizonyult a 
jobbágyok tömegének, mint az a "törvényen kiivüliség", amely az 1848-'as 
törvény megjelenése óta gazdaságiLag egyre jobban kiszolgáltatta őket 
volt uraiknak. 

5. A zsellérek felszabadulásának kérdései 1854 és 1896 között 

Az 1854-es császári nyílt-parancs megjelenése a háromszéki zsellér
népet ellentmondásokkal teli helyzetben találta. Nagy részük a forrada
lom óta fels~badultnak tudta magát s mlinden hűbér-jellegű szalgálatot 
nyíltan megtagadott. Mások a már említett kényszerbérleti szerződések 
alapján ugyan vállalták a pénzbeli díjfiZJetéseket, vagy természetbeni 
szolgálattételt, de az még nem jelentette azt, hogy teljesítették is. Mindez 
a:z;t mutatta, hogy a társadalmi ranglétra Leg1alsó lépcsőfokára taszított 
zsellérrétegek mlilyen szívós elszántsággal ragaszkodtak a forradalom 
alatt k:Jivívott szabadságukhoz ! 

De éppen ezzel a magatartással került a zsellérség "törvényen kívüli 
állapotba", ami aztán alkalmat adott a volt földesuraknak, hogy hivata
los köZJegek segítségével nagy nyomást gyakoroljanak zselléreikre. Ezt 
szalgálták a katonai végrehajtások, kilakoltatások és felszólítások a szol
gálattételre, amelyek napirenden voltak. 

a) A székely örökségeken lakó zsellérek önmegváltása 

Az 1854-es pátens erről a pontról mozdította el a zsellérkérdést. 
Először is : a házatlan zselléreket mentes1ítette az 1848 óta felgyűlt tar
tozásaik teljesítésének kötelezettsége alól, ami (s ezt már az 1848-as 
felszabadító törvény értelmében elnyerték) személy:i felszabadulásuk 
nyílt eLismerését jelentette. Ennek a rétegnek semmi birtoka nem volt, 
most sem kaptak semmit. Ök az 1848 utáni kd.alakuló kapitalista jellegű 
társadalmi rétegződésben a falvak agrár-proletariátusának egyik alap
rétegét alkották. Kenyerüket főleg napszámos-rounkával és harmadás
művetléssel kereS'ték. Másods:wr: a volt birtokos h'á:z;as-zseUérek ügyét is 
sz;abályozta a pátens. Ezek 1848-ban személyileg szintén felszabadultak, 
de a gazdasági felszabadulás csak az urbéres házas zsellérekre terjedt ki, 
míg a székely örökségeken, vagy annak nyilvánított telkeken lakók, 
amennyiben nem adták fel házukat és telküket, továbbra is szolgálatté
tellel tartoztak. A pátens most lehetővé tette az ilyen székely örökséges 
zselléreknek, hogy az 1848 előtt adó alatt voU főldjeiket s telküket meg
válthassák131. A volt úrbéres és székely örökséges birtoktalan házas 
zsellérek gazdasági felsZ'abadulása éppen olyan módon ment végbe, mint 
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a birtokos házas zselléreké : amenny.iben nem székely örökségeken -lak
tak, ú~béri -minőségüknél fogv-a állami jóvátétel me11e.tt szabadultak .fel. 
De akárcsak az előbbi ·kategóriánál, a volt házatlan zsellérek hatalmas 
többségét székely örökségesnek nyilvánították, akik telküket és esetleg 
a bírt földparcellákat önerőből kellett hogy megváltsák. Az önmegváltás 
elé azonban sok akadály tornyosult. A z:sellérek ugyanis még inkább 
nélkülöz·ték a váltságdíj előteremtéséhez szükséges anyagi alapot, mint 
a jobbágyok, s különben is a földesurak nem szívesen adtak át földe
ket a zselléreknek Ezért általában v.agy az egylik, vagy a másik fél 
perhez folyamodott. 

A rendszerunt hosszadalmas és költséges perek végülis - ha nem 
kurialisták, praedahlsták, vagy szerződésesek esetéről volt szó - az ál
lam részéröli megváltás elutasításával, de az örimegválthatás tételes ki
mondásával végződtek. Viszont sohasem hiányzott az ítéletből annak le
szögezése, hogy megváltakozásukig a zseHérek kötelesek szalgálatot ten
ni, vagy bérleti díjart fizetni. Lássunk néhány konkrét esetet. Az egyik 
legnagyobb zsellérper, mely Oltszem, Málnás és Zalán házas (részben bir
tokos) zselléreit érintette, 1860-ban ért véget, azzal, hogy a felperes 
zselléreket, mint székely örökségeken lakóklat, önmegváltásra utasítot
ták. A többség azonban nem vetette alá magát a bírói döntésnek, mert 
még mindig azt várta, hogy őket is társadalmilag fogják felszabadítani, 
akárcsak a megyei úrbéres zselléreket Viiszont a földesúri-udvar nem 
riadt vissza az erőszakos megoldástól és végrehajtást kért. A kiuttalan 
helyzet láttán a zsellérek két táborra szakadtak. Az egYlik a további el
lenállás mellett volt, a másik a megbékélés hívéül szegődött. A helyzetre 
- s egy klicsit a kor viszony,aiira is - jellemzőnek -tartjuk az utóbbiak 
érvelését : "A kiszálló exekució - mondogatták a székely zsellérek -
még a fakanalainkat is el becsüli 132.'' 

Miután a többi faluban k!ihlirdették az ítéletet, Oltszemerr 1860 május 
3-án "az egész falu, még az asszonyok is a falu házához gyűltek, vár
ván, hogy kinek fogják a vagyonát elbecsülni 133." Hangosan tiltakoztak 
és zúgolódtak a végrehajtások ellen. Itt is, akárcs·ak Háromszék más 
táj,aJin, a zseUérnép fő támasZia egy Kovács nevű ügyvéd volt, akit Dózsa 
Györgyként emlegettek a birtokosok, "a nép pedlig úgy követett, mint 
(valami) régi szlcit főnököt134." Végül Málnáson, Zalánban és Oltszemen, 
akárcsak a többi fialvakban, a zsellérek nagyobb része megváltotta telkét 
és ritkább esetben egy-két vékás fördjét is135• Viszont azt, aki erre 
nem volt hajlandó, vagy képes, kilakoltatták és telkét eladták136. A zá
goniak és papolciak általában csak telkeiket · vásárolták meg, a szita
bodzaiaknak viszont lehetősége nyilt a földvásárlá·sra is137. Emiatt a 
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volt szitabodzai zsellérek általában mint törpebirtokosok szabadultak 
fel , míg a többiek agrár-proletárokként, aklik napszámoskodásból éltek. 

A zsellérmozgalmak új hullámát idézte elő az 1868-as már említett 
rendelkezés, amely kimondottan a székely örökséges jobbágyokra és 
zsellérekre vonatkozott. Ennek megjelenése azonban elintézettnek vélt 
esetek tömegeit bolygatta fel, újabb reményeket ébresztvén azükban a · 
k!ategóriákban is, amelyekre az említe·tt rendelkezés hatályai nem ter
jedtek ki. Bodokon a kuriális zsellérek közül 7-en megtagadták az új 
szerződés aláírását138, Mikóújfaluban 32 praedalista utasította el a szer
ződések meghosszabbítását139, ami pedlig egyenlő volt a szolgá1la<ttétel meg
tagadásával, és a taksafizetés elhanyagolásávaL Közben minden lehetőt. 
elkövettek, hogy áldatlan· helyzetükből megszabadulj,anak. "fl; taksások 
folyton jövés-menésben vannak ügyvédjükkeL ~ppen ma indult el egy 
depUitáció Kolozsvárra a gubernii.umhoz. Ha ott nem nyernek; mennek 
Pestre á min'isztériumhoz. Az öreg Bartos 140 a szekeresnek mondá, hogy 
a tekintetes urat is fel fogják keresni; Taksa-fizetésről nem d.s akarnak 
hallani. Megváltást vagy megváltatást akarnak141" - írta az uradalom 
gazdatisztje az uradalmak igazgtojához küldött levelében; Előpatakon a 
szalgálatot megtadagó zsellérek először tettlegesen megakadályozták a · 
tervezett erőszakos végrehajtást, majd pedig minden lefoglalt ingóságu
kat elrejttették142. Nyilvánvaló, hogy a zse1lérnép nem almrt továbbra is 
függő, alávetett helyzetben maradni; Amellett a kormányzatot is állan
dóan megújuló támadások érték a zsellérkedés rendezetlenségéért. 

b) A praedalisták felszabadulása 

Végre 1873-ban megszületett' a döntés· a praedalisták; telepítvé
nyesek felszabadításának módozatairól143. Az akkor hozott XXII : t. c. 
megengedi, hogy amennyiben a telepítvényföldek határo2íatlan vagy 
örökidőre "engedtettek át a telepítvényesek használatába... a telepít
vényesnek jogában áll a telepítvényi összes belső és · külső birtokot a 
rajta fekvő szolgálmányok megváltása mellett tulajdonul megsze
rezni144". A Székelyföldre vonatkozóan az 1873-as XXII. t. c. 27 parag
rafusa 2-ik bekezdése egy rendkívül súlyos kirtételt tartalmaz. "Azonban 
a községi birtokok bármikor történendö· felosztása alkahnával a· telepít
vényeseknek ezen törvény erejénél fogva tulajdonukká vált belső és 
külső birtokuk után a · telepítvényesek semmi nemű esedékre vagy osz
tályrészre igényt nem ta!1thatiu~k 145'.'. Ennek a rendelk€-ZéSnek volt · a 
következménye, hogy egyes falvak, így például Mikóújfalu és Bükszád 
teljesen közerdő és kö~legelő nélkül maradtak. A'· törvény szövegéből 



félreérthetetlenül kiderül, hogy a predallisták állami megváltásra nem 
számíthatnak. Maradt tehá't az önmegváltás lehetősége 146. Az általunk 
kutatott területeken a telepítvényesek nem is késtek megtenni a kezde
ményező lépéseket Így Mikóújfalu telepítvényesei 1874 februárjában 
beadványban kérik a tulajdonost, hogy "szabjon ki olyan megváltási fel
tételeket", melyek mellett a telkeket és az azokhoz tartozó külsőségeket 

magukévá tehetik. Nem akarnak továbbra is - írták - e hazának jog, 
birtok és szabadság nélküli helotái lenni", de igen "szabad polgárai147". 

Egyelőre a kísérletek megh~usultak itt is és máshol is. Megkezdődtek 
tehát a perek, amelyeknek kimenetelétől függött. Mikóújfalu és Bükszád 
mintegy négyszáz családjának, Előpatak, Árapatak és Lüget legalább 
száz családjának a sorsa. A törvényszéki döntés végülis a megválthatás 
jogát m~nden telepíwényes falu lakójára kimondotta. A váltságdíj az évi 
taxa huszszarosának megfelelő összegből állt148, melyet husz év alatt, 
évi öt százalékos kamat mellett kellett törlesztend.149. Az önmegváltás 
gyakorlati keresztülvátele a leghevesebb osztályharc kísérletében zaj
lott le. 

Az előpatakiak közül például többen a nehéz feltételek miatt nem 
tudták megváltan~ magukat, hanem családostól áttelepültek Romániá
ba 1so. Az otthonmaradottak ellen végrehajtást rendeltek el, mikoris a 
12 telepesnek elvették 16 hold külső birtokát151. Csak a belső telkeket 
hagyták a rokonok által megvásároltatni, tekintettel arra, hogy a telkek 
kevés értéket képviseltek s " . .. az épü1etek rozzantak", melyek " ... 
egy birtokba vevés költségei t nem fedeznék 152". 

Mikóújfaluban 45 telepes köz~Vetlen megegyeZJéssel megváltotta 
magát153, ötvenegy családot pedig bíráilag utasítottak arra154. Amiatt, 
hogy a !akósság nehéz anya~i viszonyok köZJÖtt élt (abból a 115 család
ból, amelyekre ada1to~al rendelkezünk, 46-nak l holdnál kisebb terje
delmü föld volt a birtokában s 10 holdat meghaladó külső birtoka csak-
24 családnak volt155, a megváltással egyiidőben a pauperizmusa is foko
zódott. "A birtok megváltásának kényszere belevitte (a népet) a nyomor 
szövevényébe, s zsákmányul odadobta az anyagi tönknek, s jórésm az 
idegenbe való kivándorlásnak is. Adósságcsinálás, az igás marhák el
adás~a, a kliáltó bizonytalanságai az egészségtelen anyagi állapotnak. Fáj 
a népnek, hogy míg a szomszéd községeknek lakói erdőben és legelőben 
hiányt nem szenvednek, addig a mikóújfalusi ember itt az erdők kö-
2lött tél idején megfagyhat, ha nincs pénze, mellyel magának tüzifát 
vásároljon, barma elpusztulhat, ha nincs pénze, mivel legelőt béreljen 156". 

Bükszádon a Mikes-cs,alád mindenképpen saját tulajdonába szerette 
volna megtartani a nagy kli.terjedésü birtokot157. tgy aztán a per 1896-ig 

270 



huzódott, felemésztve itt is az 1800 lelket számláló falu anyagi alapjait. 
A helyzetet súlyosbította, hogy éppen akkortájt szüntette be üzemelését 
az üveghuta, s így a falu lakásságának megélhetése ezután a földműve
léstől és mégti.nkább az állattenyésztéstől függött. Olyan körülmények 
között, amikor ·a családok egyetlen talpalatny,i földet sem mondhattak 
magukénak 158. 

Az anyagi romlás és a nyomában szegődött elkeseredés több nyílt 
kitöréshez vezetett. 1894-ben két század katona szállta meg a falut, hogy 
a mozgalmat letörje 159. Találóan írta a Székely Híradó : "A bükszádiak, 
kik a szabadságharc alatt valamennyi székely község közt a legtöbb r.cn
védet állították ki, elkeseredve kérdezik, hogy m~ért harcoltak ők Gál 
Sándor alatt, hamost lis jobbágyként bánhat ·a hatóság és uraság velük160". 

Végülis a birói döntés eliismerte az önmegválthatás jogát, de a vált
ságösszeget olyan magasan állapította meg161, hogy gyakorlatilag majd
nem lehettetlenné tette azt162. Ugyanakkor a tulajdonos a 10 441 hold 
területből 7 500 hoMat megválthatatllan erdőnek deklarált, s 3 OOO hold 
mezőgazdaságti. területből .kJihasított 900 holdat, ami á1tal csak l 800 
holdra ismerte el a megválthatás jogát163. újabb lázadás következett. 
Amikor 1900-ban a grófi udvar 46 család ellen végrehajtást kért, az 
egész falu népe felkelt az illetők védelmére 164. A község lakossága oly 
nagymérvű ellenállást tanúsított, hogy a tervezett árverés csak később 
volt foganatosítható165. Akkor azonban 46 családnak minden ingóságát 
elárverezték 166. 

Mikóújfalu és Bükszád népének kálváriája csak a XX. század első 
felében ért véget, és a hosszas küzdelem alatt anyagi,akban nem előre 

lépett, de visszaesett. Ez a megállapitás természetesen a többi falvakra 
is érvényes. A jelenséget Benedek Elek így látta: "A házak oly egyfor
mák, csupa faház. Az udval'lak szűkek, egyforma szűkek. Mindjárt látod, 
hogy jobbágy volt a falu népe167". 

· A hosszas perek, az önmegváltás költségei, a két-három, sőt négy 
évtizedes lemaradás a felszabadulásban, tönkretette a székely örökséges 
jobbágyok és zsellérek tömegeit. Valószínű, hogy ezalatt a volt határőr 
katonák egy része, alcik 1848-ban gyakorlatilag és 1851-ben törvényileg 
is mentesültek a katonáskodás terhétől, anyagilag valamelyest gyara
podtak. 

c) A kurialista zsellérek felszabadítása 

A XIX. század végéig fel nem szabadított kuriális zsellérek hely
zetét az 1896-os XXV. t. c. rendezte168. Akárcsak a taxalisták, a kurialis-
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~ is az önmegváltás által juthattak kis telkük tülajdon.ába~ A kiilsó 
földeket, ha ilyennel: rendelkeztek - csak abban az esetben veh~ttek 

meg, ha azokat már 1848 előtt is használták az illetök jogelődjeL Nyil
vánvaló, hogy a ku:rúalisták helyzetében a · jogi felszabadulás sok válto
zást nem jelentett169. Ezek, anyagi létfeltételek hiánY'ában a legtöbb ' 
esetben továbbra is földesúi1i szolgálatban maradtak. 

* 
Kelet-Európa legtöbb államában a feudális · viszonyok megszűnte.:. 

tése a . XIX. század közepe tá ján zajlott le, s · úgyszólván m~nden állam
ban másként: Emellett - · s ezt· az· erdélyi• példa is mutatja - táj i és · 
területi egységekként is jelentős eltérések :fligyelhetók meg. A történet
írás számára a - különbözőségek számbavétele elsősorban azél'lt lényeges, 
mert· a paras:ntság felszabadulása, az agrár-reformok, a · polgári átalaku
lás kiiinduló pontjai voltak egyben. Minél korábban és radikálisabb mó
don mentek végbe, annál kedvezőbb feltételeket teremtettek az új. pol
gári rendszer fejlódéséhez. És fordítva: a · megkésettség és felemás meg ... 
oldás nehezen elhárítható akadályokat alkottak 

Erdélyben - mint · általában Kelet-Európában - a feudális v:iszo
nyok. megszüntetése késve következett· be, S· ekkor is a régi; feudális · és 
kapitál;ista viszonyok kompromisszumának jegyében ment végbe. Bár 
az úrbéri viszonyok megszűnte a forradalom következménye volt, a for
radalmár. polgári osztály majdnem teljes hiánya következtében a: tör
vényalkotás is és a végrehajtás is a · nemesd liberális vagy éppenséggel 
konzervatív közép- és nagybirtokos · osztálynak jutott osztályrészül. !gy 
történhetett meg, hogy Erdélyben a megművelhető földnek mintegy 
40°/o-a továbbra is földesúl'li tulajdonban maradt. Az általunk kutatott 
Háromszék, akárcsak a többi székely székek, természetesen ebbe a ke
retbe tartoznak. De minthogy ezeken a területeken másként alakultak 
a jobbágyviszonyok, n~ncs mit csodálkozni azon, hogy sajátos módon 
történt azok megszűntetése is. 

Mennyiségtileg tis jól lernérhető különbségekről van szó. Erdélyben 
a megyei területeken a . parasztság· döntő többsége 1848-ban lerázhatta 
a hűbérli függés igáit és állami kárpótlás mellett vehette tulajdonába a 
parasztföldet, az összes megművelhető területnek m~ntegy 60%-át. így 
a feudál~s viszonyok megszűnte után a tőkés mezőgazldaság fejlődéstör
vényei fokozatosan hatalmuk alá vonták a nagygazdaságok mellett a 
kisga~daságok tömegélit' is. A ' Székelyfőldön és így Háromsreken is a 
pavasztságnak csak kis , része · szabadult· fel · gazdaságrilág is· egyidőben : 
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megyei társaival, állami fedezet mellett. A többség - a valóságosan is 
az, vagy csak annak deklarált - székely örökséges jobbágy és zsellér 
vagy sorsára hagyatott (a katonarendűek vagy adózó közszékelyek föld
jein élők), vagy az önmegváltás nehéz útjára kényszerült (a nagy földes
urt birtokon és a kis nemesi földeken jobbágyoskodók). Ennek következ
tében az utóbbiak már önmegváltásukkor elveszítették földje1ik nem kis 
részét, s anyagi alapjukat tovább emésztette a felszabadulás körülmé
nyes - költséges módja is. 

Mégis nyilvánvaló, hogy a felszabadulásnak ez a formája is forra
dalmi jelentőségű esemény volt. Az 1848-as törvény súlyos osztálykor
látai ellenére évszáz,ados, túlhaladott termelési viszonyokat szüntetett 
meg, jelentős népi erőknek, románoknak, magyaroknak, németeknek és 
másoknak adta Viissza személyes szabadságát, s bontotta le felemelkedé
sük előtt a jogi torlaszokat Elindította a feudális viszonyok felszámolá
sának folyamatát és így hozzájárult a mezőgazda:sági termelés színvona
lának emelkedéséhez. A felszabadult parasztgazda többet és jobban dol
gozott, mint a hajdani jobbágy vagy zsellér. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a jobbágyfelszabadítás 
és a zsellérkérdés renaezése egy nagyobb folyamatnak, a polgári rend
szer kialakulásának része és formálója volt. A tőkés gazdálkodás meg
késettsége, a modern gazaaság formáinak majdnem teljes hiánya a há
romszéki tájakon, röviden a nagyon kedvezőtlen közgazdasági viszonyok, 
megnehezítették a felszabaduló rétegek beilleszkedését az új, tőkés
verseny szabályaira alapozott gazdasági-társadalmi rendszer viszonyai 
közé. Ez a tény csak fokozta a múlt század második felében a parasztság 
egyes rétegei elszegényedésének folyamatát. 

A régi zsellérek tömegei már felszabadulásuk alkalmával agrár 
proletárokká alakultak át : jogilag szabad emberek, polgárok lettek, de 
teljesen vagyontalanak maradtak. Háromszék mezőgazdasági népességé
nek a XIX. század második felében majdnem a felét alkotó napszámosok 
és cselédek éppen az 1848 előtti zsellérrétegeknek a kapitalizmus körül
ményei között átalakult utódai. Mivel a megye gazdasága a kapitaliz
mustól vajmi keveset kapott, az őstermelés úgyszalván az egyetlen 
számba jöhető foglalkozás maradt a XIX. század második felében is és 
ennek következtében a századfordulóra tovább duzzadt agrár-szegénység 
nem tudott más termelési szektorokba felszívódni. A tömeges belső és 
külső vándorlások útjára kényszerült, vagy az otthoni szegényes mező
gazdaságban próbálta fennamaradása létalapjait megteremteni. Ugyan
akkor mellékfoglalkozások, az ún. parasztipar krifejlesztésére és űzésére 
kényszerült, vagy - elég nagy számban - a kisipar felé orientálódott. 
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A mezőgazdaságban maradó szegény rétegek életszínvonala rendkivül 
alacsony maradt, aminek megfelelő volt életformája is. 

Ez a he:lyzet nem túlságosan nagy változásokkal, egy évszázadon át 
tartott. 

DESPRE PROBLEMELE ELIBERARII lOBAGILOR $1 JELERILOR 

iN FOSTUL COMITAT TREI SCAUNE (1848-1896) 

Analizind problemele specifice ale desfiintai1i.i relati!ilor urbariale 
pe temtoriul soaunului (,apoi a comitatului) Trei Soaune, autorul a ajuns 
la coneiuzia ca aioi (ca ~i in alte scaune secuie~ti) legea desfd.intarii rela
tiHor urbariale, care prevedea rascumpararea din partea statului, 
n-a fost aplicata consecvent. Datoriita acestui fapt numai o infime parte 
a taranim.ii, aproximativ 15%,a fo$tilor iobagi au f.ost eliberati in con
clitiile susmentionate. Faptul Í$i are obir$ia in neeliberarea urbar,iali$ti
lor de pe a~a ZJisele paminturi ereditare secuie$ti (siculica haereditas.) 
De fapt neme~imea din Tred. Scaune n-a recrmoscut niciodata caracterul 
de urbarialiali~ti al d.abagilor locuiti pe asemenea sesiuni. Preblerna ur
bariali~td.lor din Secuime n-a ramas o preblerna locala. Ea a constituit 
obiectul de discutie la Dieta din Sibiu ~i a srtat in atentJia ziaristidi din 
aceea vreme. Astfel George Bar:itiu, intr-un arnpiu articol publkat in 
Gazeta din Transilvania sub titiul Iobagia din Secuime adHa ca in fond 
caracterul iobagimii din Secuime nu se difera prea mult de iobagia din 
alte meleaguri din TransilvanJia. 

La urma insa, iobagii ~ri jelerii, in majoritatea lor, au fast nevoiti 

sa se rascumpare singuri, ín perioada dintre 1853-1896. Procesul ras

cumparari:i s-a desfa$urat deci intr-o perioda lunga !iii in conditEle in

tensificarii luptei de clasa a taranimiti rarnane ~i maghiare. Eliber,area 

taranilor din scaunele secuie!iiti prin rascumparare efectuata din proprii
le puteri a avut repercursiuni nefavorabile asupra dezvoltarii gospoda

riilor tarane!iiti, intrucit sumele de rascumparare i-au impins la paupe

rlizare chiar in momentul critic in care urmau sa pa~easca pe calea gos

podarliei de sine statatoare. Faptul a atras dupa sine grave consecinte 

sociale. 

274 



JEGYZETEK- NOTE 
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Vien 1863 ; I. Pu!?cariu, Kommentariu la prea inaita patenta din 21 iunie 1854 
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1846. júl. 30 ; Lóránt Lajos, A székely jobbágys•ág kialakulása, Bp., 1906. 

4. Imreh István, i. m. 22-31. 

5. Allami Levéltár Sepsiszentgyörgy, Apor család levéltára (A továbbiakban Apor 
cs. lt.), F. fasc. XVHI. nr. 6. 
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kihagyta összegeiből Ber.eck, Illyefalva, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely taxális 
helyek (mezővárosok) összes népességét, tehát jobbágyait és zselléreit is, holott 
az említett helységekben, azoknak "faluhelyein" ilyen kategóriájú személyek is 
éltek. 

7. Apor könyvében az 1848-ban összeírt adózó jobbágyok és zsellérek számát (család
főket) az 1861~es össz.es családfők s~álmával veti össze, ami az arányok bizonyos 
eltorzításához vezethet, hiszen időközben megnőtt a családok összes száma. 

8. így Bodok, Zágon, Nagyajta viszonylatában kevesebb zsellér szerepel, mint ameny
nyit a többi források mutatnak ; az említett számot azonban csak valószínűnek 
tartjuk. 

9. Apor cs. lt. F. fasc. XVIII. nr. 6. 
10. Országos levéltár Budapest, Kossuth-gyűjtemény, I. 459. 

ll. Imreh lstván-Cs·etri Elek, Stratificarea sociala a populatieoi din Trausilvania 1a 
sfiqitul s1ec. XVJII ~i la inceputul sec. al XIX-lea k·ézirat. 

12. Erdélyi Híradó, 1846. dec. 31. 

13. Románia Szacialista Köztársaság Könyvtára Kolozsvári Fiókjának Történeti Le
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dolgozta ki. 

15. L. Nagyajtai Kovács István, Véleményezés a székelyföldi úrbéri perekről, Kézirat, 
Akadémiai Könyvtár Központi Részlege (volt unit. koll.) 1179/3; Bözödi i. m., 12 ; 
Imreh i. m. 25. 

16. Nagyajtai Kovács István idézett kézir.ata. 
17. A kérdést tovább bonyolítja az a körülmény, hogy 1714 óta az a székely nemes, 

jobbágytartó, akinek legalább két jó adózó jobbágya nem volt, maga is adófize
tésre kényszerült. E tény különben egyik nem elhanyagolható oka volt annak, 
hogy a székely kisnemes igyekezett földjére legalább két zseliért ültetni. A ka
tonai teher alatt lévő szabad székelyeket később felmentették az adózás alól, s 
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így ezek igyekeztek a jobbágyaik vagy zselléreik kezén lévő földet is kivenni 
az adózás alJl. 

18. L. Corpus Juris Hungarici (A továbbiakban rövidítve : CJH.) Az 1836-1868. évi 
törvénycilikek, Bp. 1869, 265. IV. tc. ; Uo. Az 1859-1871. évi törvénycikkek, Bp. 
1896, 476-498, LIII. tc. 

19. Benedek Elek, Édes Anyaföldem I. Bp. 1920. 184-185. 
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34. Történeti Levéltár, Szentkereszti cs. It. 1818. dec. 3. 
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48. Bora cs. lt. 2-es cs. 
49. Székely Gergely i. m. 285 ; Benigni i. m. 91. 
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51. Mikó cs. lt. 1806. okt. 30. 
52. Uo. 
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54. A tulajdonos szerint a földekért azért nem adóztak, mert az emberek "nemes 
földeken települtek" ; mivel a szóbanforgó földek gabonatermelésre alkalmatlanok 
ha "kontribució alá szoríttatnának, pusztán maradna a helység, mind elbújdos~ 
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62. Uo. 
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elcsikarták úrbéreseik földjéről" (Országos Levéltár Budapest, Kossut-gyűjtemény, 

I., 459.). 
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91. Uo. 5588. 
92. Mikó cs. lt. 1863. jan. 8. 

277 
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ECOUL RĂZBOIULUI DE INDEPENDENTĂ ÎN RÎNDUL ROMÂNILOR 
DIN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ * 

de MIRCEA BĂLTESCU 
şi MĂRIUCA TANASIU 

Cucerirea independenţei de stat a României a fost o cauză scumpă a 
întregului popor l·omân, a constituit o necesitate obiectivă a dezvoltării so
cietăţii româneşti. 

Proclamarea independenţei naţionale a României în mai 1877, a mar
cat o nouă etapă în lupta pentru desăvîrşirea unifkării statului naţional 
român, a constituit o afirmare a conştiinţei patriotice şi naţionale a româ
nilor de p'? ambele versante ale Carpaţilor. Referindu-se le ecoul stîrnit în 
toate provinci1le româneşti de războiul pentru indpendenţa României, pre
cum şi la accentuarea luptei pentru realizarea unităţii românilor, tovară
şul Ion Gheorghe l\faurer scria: "Şi trebuie remarcat că războiul de nea
tîrnare a fost susţinut cu ardoare de întreaga suflare românească, prile
juind o impresionantă manifestare a solidarităţii populaţiei de pe ambele 
versante ale Carpaţilor pentru înfăptuirea idealului naţional, al indepen~ 
den ţei Rom~niei" 1. 

* 
In Transilvania şi Banat, lupta pentru cucerirea independenţei de stat 

a României şi participarea armatei române la operaţiile militare contra 
turcilor a determinat o puternică solidarizare a tuturor românilor, un en
tuziasm de nedescris. 

Un apel din mai 1877, semnat de Comitetele de sprijinire 'a războiului 
de independenţă din A.:.ba Iulia şi Abrud, menţiona manifestarea unităţii şi 
conştiinţei naţionale a tuturor românilor pentru scuturarea definitivă a ju-

NO'FE *) StudiU]. se bazează pe comunicarea ştiinţifică prezentată Ia sesiunea cercurilor 
.. ştbii.!l1ţificc studenţeşti a facultăţii de istorie din Bucure~ti, de Măriuca Ta:na.siu. 
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gului turcesc: "Cauza ostaşului român e o cauză general română. Victoria 
lui e a întregii naţlun~"2. 

Afirmînd aceeaşi hotărîre de a sprijini lupta de eliberare de sub ju
gului turcesc şi cîştigarea independenţei de stat a României, o revistă a 
elevilor diin Blaj, intitulată "Dacia ferice", scria : "Deci curaj să avem 
numai ,căd toate le vom învinge ... Şi atunci nu vom mai fi striviţi in 
patria noastră" 3. 

Inflăcărarea şi entuziasmul românilor din Transilvania faţă de cauza 
întregului popor român pentru dobîndirea independenţei naţionale a fost 
subliniată şi de revista vieneză "Der Osten", care arăta că românii din cu
prinsul monarhiei austro-ungară "urmăreau ce sentimente de cea mai inti
mă participare sufletească, acest război glorios al fraţilor lor". 

Presa rt)mânească din provinciile de peste Carpaţi a avut o contribu
ţie de seamă şi un cuv1nt hotărîtor în manifestarea conştiinţei întregii na
ţiuni române în lupta pentru cucerirea independenţei naţionale a Româ
niei, arătînd opiniei publice din întreaga Europa justeţea ţelurilor şi as
piraţiilor poporului român. 

Condeie reprezentative din toate provinciile româneşti au publicat -
în coloanele ziarelor ,,Gazeta Transilvaniei•~, "Telegraful român", "Fami
lia", "Transilvania" - note, ştiri, articole, în care au arătat sentimentele 
românilor din monarhia austro-ungară, sprijinul lor neprecupeţit pentru 
dobîndirea independenţei de stat, pentru realizarea unităţii politice şi na
ţionale a neamului românesc. 

Ziarele româneşti din Transilvania şi Banat au informat opinia publică 
despre everimentele militare care aveau loc, au mobilizat toate păturile 
sociale să susţină efortuJ militar al României pentru cucerirea independen
ţei de stat, au evidenţiat eroismul şi jertfele armatei române pe cîmpurile 
de bătălie~ mobilizînd energia maselor româneşti spre a-şi da tot concursul 
războiului naţional şi patriotic ce se desfăşura împotriva imperiului 
otoman. 

Imbrăţişînd călduros cauza luptei pentru cîştigarea independenţei de 
stat, "Gazeta Transilvaniei" din Braşov, "Telegraful român" din Sibiu şi 
alte publicaţii, au avut o poziţie înaintată în lupta dusă de întregul popor 
român, ca România să devină un stat independent şi suveran. 

Incheierea convenţiei româna-ruse în aprHie 1877, care statornicea li
bera trecere a armatei ruse pe teritoriul Homâniei spre a participa la ope
raţiile militar0 împotriva turcilor, în peninsula Balcanică, a creat un cu
rent de opinie favorabil în faţa maselor româneşti din Transilvania şi Ba
nat pentru participarea la lupta armată a României contra Turciei, în ve
derea obţinerii independenţei. 

· Purtător de cuvînt al intereselor maselor româneşti din Transi1lvania, 
ziarul braşovear: "Gazeta Transilvaniei" a răspuns unor critici aduse de 
publicaţiile austriece şi maghiare din Viena şi Budapesta, care a susţinut 
că România nu şi-a re~pectat angajamentele faţă de puterea suzerană (Ţur
eia}, permiţînd trecerea trupelor ruseşti pe teritoriul ţării noastre : "0 şti-



re de la Bucureşti spune că la 24 aprilie, 30.000 de ruşi, au trecut Prutul, 
iar România a trecut la mobilizarea armatei. "Neue Freie Prese" din Viena 
observă cu ironie că această concentrare a trupelor române nu va împiedica 
pe turci a trece Dunărea şi de a alunga pe dorobanţi şi călăraşi români pi
nă în Transilvania. Noi nu contestăm că aşa ceva nu s-ar întîmpla, ba cre
dem că tot între marginile posibilităţii rămînem şi atunci cînd admitem că 
dorobanţii şi călăraşii români pot porni către Transilvania şi fără să fie 
alungaţi de turci"4. 

Prin glasul :danllui braşovean "Gazeta Transilvaniei", românii IŞl 
exprimau dorinţa şi speranţa realizării desăvîrşirii unităţh statale, aştep
tau sosirea armatei 1omâne şi manifestau încredere în victoria ei. De alt
fel "Gazeta Transilvaniei" îşi va anunţa cititorii încă din aceste zile "Că 
nu-şi va lua ştirile din ziarele străine, că s-ar putea să fie greşite, ci le va 
lua din cîmpul sîngelui, din România, cît se poate mai bine, dese, intere
sante si adevărate"S 

E~tuziasmul patriotic şi spiritul de solidarizare a românilor din mo
narhia austro-ungară se va manifesta puternic în atmosfera creată de pro
clamarea independenţei României la 9 mai 1877, în şedinţa parlamentul ţă
rii de către înf1E!căratul patriot şi remarcabil diplomat, om de stat, Mihail 
Kogălniceanu, care a spus : "sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine 
stătătoare"6. 

Proclamarea independenţei României, starea de război între România 
şi poarta otomană, au constituit un puternic factor de dinamizare a între
gului proces de luptă t:aţională şi politică a românilor din monarhia austro
ungară pentru realizarea statului naţional unitar-român, determinînd ma
nifestaţii ele entuziasm în toate centrele Transilvaniei şi Banatului. Actul 
epocal al proclamării independenţei naţionale a României a influenţat po
zitiv intE·nsificarea iuptei de eliberare naţională a românilor din provin
ciile de peste Carpaţi, activizînd toate forţele sociale pentru afirmarea şi 
ridicarea pre::>tigiului naţiunii române, creşterea conştiinţei şi demnităţii 

ţ . 1 na wna .. e. 
Renumitul cărtura!· şi om de ştiinţă, Sext~= Puşcariu, subliniază entu

ziasmrtl care a cuprins masele româneşti din Transilvania la proclamarea 
independenţei de stat a RomânieF. Referindu--se la atitnd~ilE-& elevilor care 
învăţau la şcolile rom~îneşti din Braşov şi la manifestaţiile lor rle simpatie 
faţă de cauza justă a luptei pentru independenţă, Sextil Puşca.riu scria: 
"Toată stuclenţimea universitară de la Braşov se aduna la no1 s~ vad;i. căr
ţile cu steguleţe cu care se însemnau victoriile cele mari de la Griviţa şi 
Plevna, cînci această tinerime era în cel mai mare entuziasm de bucurie ... 
Elevii din liceu, fiecare copil şi cu toţii cîntau "colo-n Plevna şi Redute~ 
şi toate celelalte cîntări şi poezii vitejeşti, la rJoi, fără teamă, se făceau ma
nifestaţn ae bucurie••B. 

Revista "F'amilia" consemna pe scurt bucuria românilor din Transilva
nia la vestea procJamarii neatîrnării : "Noutatea cea mai importantă pentru 
noi poate fi rezumată în aceste cuvinte : România s-a proclamat indepen
dentă''"9. 



Co:::-espondentul din Bucureşti al revistei "Familia" arăta entuziasmul 
de nedescris şi firesc care a cuprins masele bucureştene la vestea procla
mării independenţei: "sute de oameni aleargă cu inimHe palpitînd spre 
dealul mitropolie! ca să fie faţă la săvîrşir~a unui fapt dorit de secole, inde
pendenţa absolută a Homâniei"1o. 

Cu deosebită satisfacţie a salutat "Gazeta Transilvaniei" din Braşov, 
proclamarea independenţei de stat a României scriind : "Această ştire o sa
lutăm cu inima plinli de bucurie, căci de acum România va începe o viaţă 
nouă de libertate şi independenţă'41 1 . "Independenţa statului român ... este 
astăzi unul din cele mai principale obiecte ce se discută în presa Europea
nă'112, scrie:. ziarul "Gazeta Transilvania", subliniind semnificaţia istorică 
a actului istoric de la !) mai 1877. 

George Bariţiu, strălucit patriot şi luptător energic pentru eliberarea 
naţională şi socială a poporului român, a salutat cu insufleţire şi a sprijinit 
din toate puterile lupta pentru dobîndirea independenţei României, scriind, 
în coloanele "Gazetei T::ansilvaniei", articole şi note în care arăta năzuinţa 
scumpă a tuturor românilor de a înfăptui unitatea statală : "România este 
decisă a-şi apăra existenţa şi drepturile sale pînă la marginile extreme" 13. 

Te1:dinţa de unitate a poporului rom:1n şi de solidarizare activă în pro
blema independenţei României, a fost reliefntă şi de ziarul vienez "Der 
Osten", care scria . "Milioane de români din Transilvania, Banat, Bucovi
na, urmăresc cu sim~ăminte frăţeşti această 1uptă glorioasă a fraţilor lor 
împotriv~ porţii otomane"14. 

Românii din Bucovina şi-au exprimat entuzia&mul la vestea procla
mărli neatîrnării Homiiniei, publicînd o declaraţie semnată de 300 de oa
meni în ziarul "Der C>sten", care reliefa adeziunea fermă pe care şi-au 
dat-o la războiul d~ independenţă ce asigura posibilităţi de dezvoltare aţă
rii : "Salutăm cu fr[tţească cordialitate România Hberă şi independentă. 
Urăm glorie şi izbîndă armatelor sale"15. 

Acţiunile miJitare ale României după proclamarea independenţei pen
tru recunoaşterea acesteia prin victoriile dol.•îndite pe cîmpurile de luptă, 
au fost dE asemenea E:alutate de românii bucovineni în acelaşi ziar : "Sfă
rîmînd lanţul sclaviei", România s-a declarat independentă "Cu arma în 
mînă", pentrn a dovedi lumii că are drept la un viitor respectat"16. 

Evoluţia evenimentelor din România, lupta pentru neatîrnare, entu-
ziasmul poporului l'Omân la proclamarea independenţei, starea de spirit a 
românilor din afara hotarelor statului romârr, au determinat ziarul vienez 
,,Der ăsten" să Iecunoască dreptul României. la independenţă : "Lumea 
n-a văzut niciodată o luptă mai dreaptă ... Pretutindeni în provinciile ro
mâneşti. din Austria, se rostesc rugăciuni către cer ca să binecuvînteze ar
mele românilor'' 17. 

Referind'.l-!:>e la însemnătatea covîrşitoare pentru istoria patriei a actu
lui de la 9 mai J 977, to·.rarăşul Ion Gheorghe Maurer spunea : "Proclama
rea independenţei de stat a fost pecetluita prin gren tribut de sînge pe cîm
purile de luptă. !n asaltul redutelor de la Griviţa, de la Plevna, Rahova, 
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Smîrdan sou Vidin, (IStaşii tinerei noastre armate n<:iţionale, luptînd alături 

de ostaşh n1şi şi bulgari, au săvîrşit acte de înălţător eroism, făcînd astfel 

dovada voinţei ferme a poporului român de a nu se abţine de la nici o jert

fă pentru a-şi cuceri şi menţine independenţa"îa. 

"Ga;~eta Transilvaniei" din Braşov a desfăşurat o intensă campanie de 
presă în favoarea participării armatei române la operaţiile militare pentru 
obţinerea vidoriei ~mpotriva turcilor. Organut de presă braşovean a mili
tat ca independenţa naţională a României obţinută la 9 mai 1877, să fie 
confirmată prin partic!parea armatei române alături de oştile ruseşti la 
:ăzboi împotriva lmperiului otoman. In coloanele "Gazetei Transilvaniei" 
s-a inserat zilnic eroismul ostaşilor români care au luptat cot la cot cu os
taşii ruşi şi bulgari pe cîmpiile Bulgariei, reliefîndu-se paginile de glorie 
nemuritoare înscrise de bravii ostaşi români în bătăliile de la Griviţa, 
Plevna, Rahova, .Smirdan. 

Iacob Mureşianu, director şi editor al ,,Gazetei Transilvaniei"19, a fost 
acela car1.' a început campania de presă a "Gazetei Transilvaniei" în favoa
rea intrării armatei române, în război contra turcilor. Intr-un articol publi
cat în "Gazeta Transilvaniei"2o, el scria: "Pierdut a fost poporul român şi 
s-a aflat, mort a fost şi-a înviat. El însuşi a frînt cătuşele sclaviei şi cu 
scump sîngele său şi-a răscumpărat libertatea cîtă are, şi-a salvat simţul 
şi conştiinţa româneasc~ şi şi-a cîştigat demnitatea. Şi cu toate că lupta lui 
cu ned:·eptatea, cu volni.cia şi violenţele împilă.rilor nu s-a curmat încă cu 
zlesăvîrş1rc, totu:;,1 astăzi cînd se vede ajuns la lumină, la conştiinţă de sine 
şi la viaţă, nu mai poadă frica că rezultatul final nu va să iasă în favorul 
::;ău. Drept aceea r .... oporul român cunştiu de sine, de forţele şi vitalitatea 
sa, va năzui să ajungă acel moment în care să poată serba şi marea sărbă
toare a reconstituirii unită ţii sale". 

Intr-un ciclu de ar1icole, luptătorul şi publicistul patriot, Iacob Mure
şianu s-a referit la curentul de opinie favorabil al maselor din România 
pentru lupta armată împotriva imperiului otoman, a condamnat poziţiile 

neutraliste ale unor grupări politice din România, a subliniat însemnăta
tea semnării lu Bucureşti a convenţiei româno-ruse, care reprezenta un act 
de ostilitate a statului !'Omân faţă de Turcia21. 

P2 această linie, Iacob Mureşianu publică în "Gazeta Transilvaniei"' 

mesajul de deschidere a corpurilor legiuitoare din România şi manifestul 

de război al Rusiei con lra Turciei, menţionîGd că starea de război între 

România şi Turcia Exista de fapt, creîndu-se condiţii pentru proclamarea 

independentei naţionale22. 
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Iacob Mure~ianu, prin articolele publicate în "Gazeta Transilvaniei': 
în lunile aprilie-mai 1877, prin condeiul său, a exprimat idealul românilor 
din Transilvania şi cu aeosebită vibraţie patriotică a arătat sentimentele şi 
elanul în plină desfăşurare al maselor pt:ntru dobîndirea libertăţii şi uni
tăţii naţionale23. 

Dr. Aurel Mureşianu, care preia conducerea şi redactarea "Gazetei 
Transilvaniei" de la tatăl său Iacob Mureşianu, a susţinut cu un patriotism 
fierbinte idealul independenţei de stat al României pentru care lupta 
poporul român24. In articolele publicate în "Gazeta Transilvaniei", dr. Au
rei .Mureşianu arată sprijinul acordat de masele largi populare din Transil
vania şi Bar~at armatei române în războiul pentru cucerirea independenţei, 
sprijin care a constituit o pagină de solidaritate naţională în realizarea uneia 
dintre cele mai de seamă năzuinţe ale întreguiui nostru popor25. 

In articolul : "Acţiunea armatei române"26, dr. Aurel Mureşianu cere 
armatei române să intre în acţiune imediat alături de armata rusă şi pa
trioţii bulgari împotriva Imperiului otoman pentru obţinerea independen
ţei de stat : "Ora intrării în acţiune a armatei române a sunat ... Românii 
trebuie s::i intre în acţiune pentru ca să accelereze un război care le-a im
pus şi 1e impune cele mai mari jertfe, trebuie să se bată în fine pentru 
onoarea steagului rom{mesc, care de 200 de ani, plini de umilire şi de jaf, 
n-a mai fîlfîit pe malurile Dunării. Momentul nu mai e departe, după a 
noastră părere, în care lumea va fi iarăşi surprinsă de un fapt împlinit, al 
trecerii armatei române·'. 

Năzuinţa poporului român pentru a obţine independenţa naţională a 
găsit o viguroasă r.firmare la publicistul braşovean dr. Aurel Mureşianu, 
care a folosit acest prilej pentru a pune în lumină, prin "Gazeta Transilva
niei1', idealurile politice şi sociale ale poporului, de unire, libertate şi pro
gres, pentru a le cimenta adînc în conştiinţa acestuia. El a înţeles să spri
jine cu condeiul eforturile depuse pentru particparea armatei române in 
război împotdva duşmanului secular, Imperiul otoman27• 

Pînă la terminarea războiului pentru cucerirea independenţei de stat 
a României "Gazeta Transilvaniei" va informa cu regularitate pe cititorii 
săi despre cooperarea armatei române cu cea rusă în marile bătălii purtate 
împotriva turcilor, descriind virtuţile ostăşeşti ale poporului român, cura-
jul neasemuit al ostaş1~or români, victoriile repurtate de armata română 
in luptele cu turcii, precum şi contribuţia României la înfrîngerea Impe
riului otoman. 

"Gazeta Transilvaniei" a avut pe cîmpurile de luptă doi corespondenţi 
principali : căpitanul Moise Groza, subşef de stat major la divizia a IV -a 
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română şi pe căpitanul F. Lachmann, ataşatul militar al ziarului german 
"Augsburger Allgemein~ Zeitung", care trimiteau ştirile direct de pe front, 
cititorii ziarului braşovPan fiind astfel informaţi zilnic despre desfăşurarea 
operaţiilor militar28. 

Trebuie să subUniem că intrarea armatei române în război contra Tur
ciei a determinat o reacţie ostilă din partea unor ziare maghiare, care nu 
erau de acord cu acest act pe deplin justificat al participării oştirii române 
alături de armata ,·usă la marile bătălii împotriva turcilor. 

Dr. Aurel .1\tlureşianu îi scrie lui Moise Groza despre atitudinea unor 
publicaţii maghiare care au răspîndit ştirea că trupele române ar fi fost 
înfrînte de turci şi aruncate peste Dunăre29. 

Moise Groza il răspunde lui dr. Aurel :!\1ureşianu arătînd adevărata 
stare de spirit a annatei române, modul cum se desfăşurau operaţiile mili
tare şi cu un sentimen't de mare mîndrie : "Acei turci, care să dea armata 
romană peste Dunăre nu s-au născut încă, armata noastră, nu numai că se 
găseşte în dep~ină sănătate la Nicopole, dar santinelele ei, dorobanţul, ,stă 

neclintit la porţile Plevnei"3o. 

Victoria obţinută de trupele române la cucerirea cetăţii Nicopole (14 
iulie 1877), în ;.;trînsă cooperare cu armata de vest rusă31, a fost relatată în 
"Gazeta Transilvaniei", care a publicat telegrama primită la redacţie : 
"bucuria ce-am avut-o cu toţii la primirea acestei ştiri"32. Moise Groza, în
tr-o scrisoare 1dmisă lui dr. Aurel Mureşianu, relata cu un sentiment de 
înaltă mîndrie starea de spirit de pe front: "Victorie sau moarte este devi-

. za fiecărui soldat român. Să dăm tot ce avem pentru bravii noştri soldaţi, 
este deviza fiecărui cetăţean român. ln tabăra română nu auzi decît sunete 
de veselie şi c~ntece de război şi nu vezi decit hore întinse şi focuri entu
ziaste"33. 

Acţiunile comune de luptă desfăşurate de armata rusă şi română la 
Plevna, care au reprezentat cel mai important moment al războiului împo
triva Imperiului otoman, au avut un larg ecou în presa românească din 
Transilvania. ClKerirea redanului (mica redută) din faţa redutei Griviţa 1, 
care a constituit o primă biruinţă a armatei române la Plevna şi a atras 
admiraţia comandamentului rus, a fost transmisă "Gazetei Transilvaniei" 
de către martorul ocular Lachmann, într-o scrisoare care a avut aprecieri 
elogioase la adresa bravilor ostaşi români : "Căpitanul Groza din statul 
major a luat parte J.a acţiune. El conduse la flancul drept atacul asupra re
clanului. Acest ofiţer şi-a rezolvat problema in mod excelent. Trupele ro
mâne se apropiaseră pînă la 300 de metri, atunci cu puternice şi entuziasti
ce "ura" se repeziră asupra redutei şi o luară cu baionete"34. 
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Acelaşi martor ocular, Lachmann, raportînd "Gazetei Transilvaniei" 
despre luptele de la reduta "Griviţa", sublinia eroismul maiorului Alexan
dru Candiano Popescu, al căpitanului Groza care a condus coloana princi
paiă de atac împreună cu un batalion de vînători, al căpitanului Pruncu 
care în fruntea regimentului III dorobanţi a respins atacul turcilor şi a în
fipt steagul regimentului pe parapetul frontului35. 

Operaţiile desfăşurate de unităţile diviziei a IV -a române la 27 aug. 
8. sept. 1877 pentru cucerirea redanului din faţa redutei Griviţa 1, precum 
şi cucerirea r0dLrlel Griviţa 1 la 30 august 187'7, au fost relatate intr-un ar
ticol, "Rezbelul", publicat în "Gazeta Transilvaniei", care reda întreaga 
bucurie a Iom<lnilor din Transilvania la primirea acestei veşti şi exprima 
totodată compasiunea lor pentru pierderea multor vieţi omeneşti: ,,Bucu
ria CC:' o simţim asupra succeselor strălucite de la Griviţa, ne tulbură azi 
numai de ştirile ce ne sosesc de pierderile umane ce le-au suferit bravele 
batalioane române. Victoria de la Griviţa a fost p:dmită cu entuziasm de 
către poporul român, ziarele vremii relatau vitejia armatei române, bravu
ra ostaşilor, neînfrkarea ostaşilor şi ofiţerilor, a afirmat în faţa Europei 
că naţiunea romrmă este eroică şi merită pe deplin recunoaşterea indepen
denţei sale;'36. 

Cu legitimă mîndrie, periodicele transilvănene şi, mai ales, "Gazeta 
Transilvaniei" din Braşov au publicat note, ştiri, articole despre bătăliile 
purtate de armata română la Griviţa şi Plevna, reliefîndu-se crîncena în
cleştare dintre ostaşii români şi turci, vitejia şi jertfele românilor, tenaci
tatea demnă ele admirat a ostaşilor români, iscusinţa în luptă, modul re
marcabil in care armata română a obţinut victoria37. 

Căderea Plevnei, care a însemnat încheierea celei mai grele etape a 
războiului, demonstrînd strălucita victorie obţinută de armatele ruse-ro
mâne contra trupelor turceşti, a fost sărbătorită cu o bucurie de nedescris 
de către toţi romHnii din toate provinciile româneşti, prin mari manifesta
ţH populare, organizate la Bucureşti, Craiova, Braşov, Sibiu, Cluj, Blaj, 
Arad etc., ca şi prin numeroase articole publicate în ziare şi reviste. 

CapHularea armatei turceşti, condusă de Osman Paşa, la Plevna (27 
noiembrie/10 decembrie 1877), a fost anunţată printr-o telegramă "Gazetei 
Transilvaniei1' : "Osman Paşa a capitulat azi după o 1uptă sîngeroasă. Plev
na a căzut în miinile armatei ruso-române"38. 

Această iejegramă a produs o explozie ele bucurie în rîndul români
lor din toate colţurile monarhiei austro-ungare. "Peste tot s-a răspîndit 
întreaga veste: Plevna a căzut! Ea va merge din gură în gură şi va intra 
în cea mai neînsemnată colibă a ţăranului. .. în tot locul unde va bătea 
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o inimă rom;lnească, ea va duce numai bucurie şi veselie, căci Plevna a 
căzut prin concursul valoroaselor braţe ale o~tirii române care a purtat 
victoriosul stindard român pe cîmpiile udate de sînge ale nefericitei Bul
garii. Ochii ni se umplu de lacrimi cînd ne gîndim la atîta sînge vărsat, 

dar sîngele acesta nobil nu s-a vărsat în zada1·, fiecare picătură din el, va 
aduce roduri insntite şi înmiite şi va fonna elntul, care va lega nedespărţit, 
toate elementele de viaţă ale poporului de la Dunăre. S-ar fi putut ca para 
puternicii, a entuziasmului, să nu cuprindă ~i inimile noastre ale români
lor din Austro-Ungaria ... Noi participăm din tot sufletul la bucuria ge
nerală a fraţilor din România urindu-le ca din ruinele Plevnei să răsară 
mult aşteptata pace şi independenţă a României"39. 

Ziarul "Gazeta Transilvaniei" a arătat insufleţirea cu care românii 
din Braşov, au sărbătorit luarea Plevnei de către &rmata română şi rUsă, 
semnificaţia acestei strălucite victorii împotriva turcilor pentru masele 
româneşti din Transilvania: "Noaptea de marţi spre miercuri, după afla
rea măreţei veşti, a fost primită cu mare ent'..lziasm de către românii bra
ŞGVeni. Intreg cartierul Şchei a fost în picioare. Indată ce s-a înserat, au 
fost aruncate rachete luminoase de pe Timpa, iar bubuitul schijelor de la 
poalele Timpei şi din Pr~nd, arătau că vestea cea mare a sosit. Veselia· era 
mare şi generală. Pe la orele 10 din noapte -;e adunase un mare număr de 
intelectuali în restaurantul românesc · supranumit "Cartierul general ~ 
la Griviţa", unde au serbat cu toţii luarea Plevnei"4o. 

Elevii de la şcolile româneşti din Transilvania şi-au manifestat bucu
ria pentru căderea Plevnei- care însemna ~i consolidarea independenţei 
naţionale a Homâniei - prin cîntece şi veselie, prin manifestaţii sponta
ne, nutrind speranţa neclintită că "din România independentă acum, în 
curind se va naşte România Mare"41. Românii din Blaj, primesc vestea de
abia la 12 decembrie 1877, "zi în care se adoptă ca parolă "Căderea Plev
nei•• şi se ţine :> intrunire, după care fiecare se intoarce la casele sale în 
toată ordinea"42. 

Petre Dulfu: într-o poezie publicată în revista "Familia", în decem

brie 1877, scria că din cenuşa eroilor căzuţi la Plevna "acuşi va să răsară 

cereasca libertate, unind pe fraţi cu fraţi"43. 

Victoria de la Plevna a determinat un elan patriotic şi entuziasm de 

nedescris şi in Bucovina; locuitorii din acest ţinut "vărsau lacrimi de 

bucurie, sărutîndu-se şi îmbrăţişindu-se", gindindu-se la paşii însemnaţi 

care s-au realizat în dezvoltarea României moderne şi independente spre 
realizarea unităţii politice şi nfţţionale depline a p')porului român44. 
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Marele c1:trturar ardelean, Timotei Cipariu, una din figurile reprezen
tative ale culturii şi ştiinţei româneşti, a cărui operă a fost străbătută de 
fiorul viu al ciragostei de patrie şi care a avut permanent o preocupare ma
joră de a evoca istoria patriei şi momentele eroice, referindu-se la însem
nătatea l::iruinţei armatei române de la Plevna şi, în generai, la războiul 
pentru cucerln·a independenţei naţionale, sublinia : "anul 1877 formează 

aurora plăcută a unui viitor plin de glorie "?i în inimile multora el a se
mănat mari sperări"45. 

Cu o neostenHă energie şi cu o impresionantă dăruire de sine, elemen
tele politice progresiste şi cărturarii români din Transilvania, Banat şi 

Bucovina, au salutat victoria de la Plevna, desfăşurînd o activitate multi
plă pe tărîmul publicisticii. De altfel, în Transilvania şi Banat se aştepta 
că într-o zi "dorobanţii şi călăraşii români pot porni către Transilvania, 
întreaga populat1ie spera să ajungă şi acel moment în care să poată serba 
şi marea sărbătoare a reconstituirii a unităţii sale"46. 

Exista încrederea românilor din Transilvania şi Banat că după căde
rea Plevnei, armata română se va îndrepta spre eliberarea teritoriilor afla
te sub dominatia habsburgică47. 

Intelectualii patrioţi din provinciile româneşti de peste Carpaţi, ani
maţi de dorinţa de a contribui la eliberarea naţională, au avut o preocu
pare majoră în a afirma drepturile poporului pentru realizarea unirii tu
turor provinciilor române. 

Curajul, patriotismul, inalta conştiinţă naţională de care au dat do
vadă redactorii "Gazetei Transilvaniei" în relatarea întregului curs a 
evenimentelor politice şi militare legate de războiul pentru independenţa 
naţională a României, au determinat autorităţile să trimită în judecată pe 
Iacob Mureşianu şi George Bariţiu, conform delictului de conturbare a 
liniştei publice, pentru articolele publicate. 

Cu ocazia cercetărilor întreprinse de organele judiciare, Iacob Mure

şianu şi George Bariţiu şi-au asumat întreaga răspundere pentru toate 

articolele incriminate şi, cu toate insistenţele, nu au destăinuit numele 

adevăraţilor autori, dovedind o exemplară comportare patriotică, că sînt 

militanţi pentru emanciparea naţiunii române şi înfocaţi luptători pentru 

cucerirea independenţei de stat a României 48. 

Procesul judecat în faţa Curţii cu juraţi de la Sibiu a avut un pu
ternic ecou în rîndul populaţiei româneşti, a determinat o largă manifes
tare de simpatie în sprijinul lui Iacob Mureşianu şi George Bariţiu ; atitu
dinea energică a maselor, atmosfera creată au determinat instanţa din 
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Sibiu să scoată din cauză pe Iacob Mureşianu şi să-1 achite pe George Ba
riţiu 49. 

Este demn de semnalat aici că juraţii sibieni proveneau din rîndurile 
negustorilor şi micilor meseriaşi, mai ales saşi, care au manifestat o ati
tudine favorabilă faţă de lupta dreaptă a reprezentanţilor poporului ro
mân din Transilvania în problema susţinerii războiului de independenţă ; 
acest act de justiţie, va duce la desfiinţarea Curţii cu juraţi de la Sibiu 
în 1885 de către guvernul maghi1ar 50. 

* 
Lupta pentru independenţă a corespuns năzuinţelor fireşti ale între

gului popor român, deoarece proclamarea independenţei naţionale a 
României avea să creeze condiţii pentru progresul ţării noastre şi să asi
gure într-un viitor apropiat desăvîrşirea unităţii statale. 

O formă a entuziasmului românilor din afara hotarelor statului român 
a constituit-o partipicarea voluntarilor din Transilvania, Banat şi Buco
vina la operaţiile militare din Peninsula Balcanică. 

Voluntarii ardeleni şi bucovineni s-au înrolat în cadrul armatei ro- , 
mâne sub drapelele dragi ale României pentru a-şi aduce contribuţia la 
înfrîngerea duşmanului secular - Poarta otomană - alături de fraţii lor 
de peste Carpaţi. 

Animaţi de o înaltă conştiinţă patriotică, nenumăraţi tineri din Braşov, , 

Făgăraş, Sibiu, Orăştie, Hunedoara, de pe Tîrnave, din Munţii Apuseni şi 
din alte ţinuturi au trecut graniţa şi s-au înrolat în oştirea română ca să 
participe şi ei pe cîmpurile de luptă la operaţiile militare împotriva tur
cilor 51. 

Incă din luna mai 18.77, vor începe la Bucureşti discuţii în parlamen
tul ţării în jurul proiectului de lege relativ la admiterea în armata română 

a ofiţerilor care slujiseră pînă atunci într-o altă armată, cei care erau vi

zaţi fiind vechi ofiţeri ai armatei austro-ungare 52. 

Atenţia guvernului României se îndreaptă mai ales spre doi ofiţeri 
români din Transilvania: generalul Traian Doda din Caransebeş şi colo
nelul David Urs din marginea Sibiului. Ei , erau cunoscuţi pentru capaci
tatea lor militară, experienţa în război, evidenţiindu-se în cursul războiu
lui din 1859 şi 1866, purtat de Austria contra Italiei 53. In anul 1877 ei se 
aflau în retragere, dar din cauza unor motive de ordin politic, pentru a nu 
se crea conflicte între România şi Austria, nu vor participa direct la ope
raţiile militare în cadrul armatei române, dar vor acorda sprijinul lor 54. 
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ln primele rînduri a luptat şi ofiţerul Moise Groza la cucerirea re
dutei Griviţa, venit ca voluntar din Banat, dovedind curaj, eroism, vitejie 
în fruntea soldaţilor români în angajarea încleştată cu duşmanulss. 

Moise Groza era originar din Banat ; a făcut şcoala militară în Aus
tria şi apoi a devenit ofiţer în armata imperială 56. După căsătoria sa cu 
fiica intelectualului patriot braşovean Iacob Mureşianu, Moise Groza, în
sufleţit de ideea de unire naţională, se înrolează va voluntar în armata 
română. Pentru meritele lui deosebite pe cîmpurile de luptă, mai ales la 
cucerirea redutei Griviţa 1, Moise Groza este avansat de la gradul de că
pitan la cel de maior, decorat de guvernul român, iar ulterior va deveni 
general. 

Moise Groza, legat strîns de familia Mureşenilor, va indeplini şi func
ţia de corespondent militar al "Gazetei Transilvaniei", trimiţînd nume
roase scrisori lui dr. Aurel Mureşianu, dtin care rezultă istoricul a bătă
lLi.lor purtate de armata română împotriva Turciei. Această coresponden
ţă bogată a lui Moise Groza constituie astăzi o sursă valoroasă de infor
maţii pnivind desfăşurarea războiului pentru independenţa naţională a 
României. 

Tinerii din Transilvania, văzînd în războiul pentru cucerirea indepen

denţei României o cale de înfăptuire a unităţii depline naţionale, au tre

cut graniţa pentru a se înrola in armata română şi a participa la război. 

Astfel, din Blaj, se înscriu ca voluntari elevii de liceu Nicolae Căluţiu şi 

Octavian Pop; din Orăştie, Nicolae Ciuceanu; din Făgăraş, Vincenţiu 
Grama, Gheorghe Borzea, Ioan Dejenar, Ioan Popovici, Damaschin Popa 
Radu, care sînt înrolaţi ca simpli soldaţi în oştirea română 57. 

Alţii, ca Gheorghe Diamandi elin Braşov, Nicolae Groncea din Făgă
raş şi Adam Henţescu din Rişca (regiunea Munţii Apusenli), au fost în
rolaţi în serviciul sanitar al armatei române sa. 

Din Bucovina trec de asemenea clandestin graniţa, un grup de elevi 
de liceu de la şcoala normală din Suceava, în frunte cu Con
stantin Popescu care va muri eroic la Calafat ; mai participă un grup de 
elevi şi studenţi de la liceul şi Universitatea din Cernăuţi, pentru a se în
rola ca voluntari în armata română 59. Voluntarii din Bucovina, tineri cu 
idei înaintate, însufleţiţi de dragoste faţă de patrie, dorind să lupte ală
turi de armata română şi să participe activ la război, au venit pînă în Ol
tenia aproape pe jos, iar unii dintre ei au fost trimişi acasă după înrolare, 
datorită protestelor guvernului austro-ungar care şi-a manifestat, de la 
inceputul războiului ostilitatea privitoare la participarea voluntarilor ro
mâni din Transilvania alături de oştirea română împotriva turcilor 60. 
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Animaţi de acelaşi ideal al luptei pentru independenţă, studenţii bu
covineni, membri ai societăţii "Arboroasa", au participat ca voluntari în 
armata română, înscriind pagini de eroism deosebit în luptele purtate pe 
cîmpiile Builgariei, l'a PleiVn.a şi Smirdan, iar Ale~andru Chibici-Rîvnea
nul - prieten al lui Mihail Eminecsu, s-a înscris ca voluntar, dorind şi el 
ca naţiunea română să devină liberă şi independentă, evidenţiindu-se în 
luptele pentru ocuparea Vidinului 61. 

Dragostea de patr.ie, ura faţă de Imperiul Otoman, dor'inţa de a servi 
interesele naţiunii române, speranţa în realizarea unităţii statale, creşte
rea conştiinţei naţionale, au determinat pe tinerii voluntari din Transilva
nia, Bucovina şi Banat să treacă, prin poteci de munte fără paşaport, cu 
toate restricţiile puse de autorităţile austro-ungare şi să ajungă acolo unde 
se hotăra soarta independenţei ţării, pe cîmpurile de bătălie. 

Este caracteristic pentru patriotismul românilor din Transilvania, ca
zul lui Badea Cîrţan din Ţara Oltului, care, pentru a-şi aduce contribuţia 
la victoria armatei române, aflîndu-se cu turma pe Bărăgan, îşi vinde oile 
şi se înscrie voluntar. Dar după cîteva luni de instrucţie în batalionul de 
rezervă, el nu participă direct la operaţiile militare, deoarece între timp 
războiul se terminase 62. 

Ministrul de externe al Austro-Ungariei, contele Iuliu Andrassy, va 
protesta vehement pe lîngă guvernul României, cerînd ca voluntarii ro
mâni din Transilvania, şi Banat să fie extrădaţi, dînd asigurări că cei vi
novaţi nu vor fi sancţionaţi, ci vor fi primiţi cu bucurie 63. 

Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe al României, atent la ati
tudinea marilor puteri şi nevoind să bruscheze lucrurile, a răspuns prin
tr-o notă cererilor ministrului de externe al Austro-Ungariei, declarînd, 
de formă, că guvernul român va interzice de acum înainte înrolarea vo
luntarilor veniţi din Transilvania şi Banat. Adoptînd această atitudine, 
guvernul român urmărea să nu ajungă la conflicte diplomatice, pentru a 
obţine din partea marilor puteri recunoaşterea independenţei României. 

Mişcarea de masă stîrnită în provinciile româneşti de peste Carpaţi de 
războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României, a constituit 
o manifestare hotărîtă a conştiinţei naţionale a întregului popor român, 
exprimînd năzuinţele comune de libertate şi dreptate. 

Solidaritatea manifestată cu prilejul acestui război de către românii 
din toate provinciile româneşti, rămîne înscrisă în istorie ca un eveniment 
deosebit de important pentru dezvoltarea ţării, pe baza înaltei conştiinţe 
naţionale, a comuniunii de neam şi limbă. 

Referindu-se la tradiţiile patriotice ale poporului român şi la solida
rizarea tuturor locuitorilor patriei noastre în timpul marilor evenimente, 
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tovarăşul Ion Gheorghe Maurer scria : "Cauza libertăţii patriei a fost îm
brăţişată de populaţia din toate provinciile româneşti. In ciuda opreliştilor 
şi persecuţiilor habsburgice, sute şi sute de voluntari din Braşov, Sibiu, 
Timişoara, Oradea, Cluj, din Munţii Apuseni, din Suceava şi alte locali
tăţi ale Bucovinei, au trecut clandestin graniţa şi au venît să lupte pentru 
independenţă. Ţăranii transilvăneni, care-şi trimiteau feciorii pe frontul 
de la Plevna îş! exprimau speranţa că după victorie, aceştia împreună cu 
ostaşii din "patria mumă" vor porni către Transilvania. Inrolarea volun
tarilor transilvăneni, ajutorul material dat armatei, avea o adîncă semni
ficaţie în marele şi hotărîtorul ceas al luptei pentru libertate, românii se 
strîngeau frate lîngă frate, spre a grăbi ·realizarea idealului unităţii na
ţionale" 64. 

* 
Masele largi de muncitori, ţărani, intelectuali, animaţi de un puternic 

patriotism pus în slujba realizării aspiraţiilor întregului popor pentru li
bertate, independenţă naţională au constituit forţa socială hotărîtoare în 
lupta dusă pentru cîştigarea independenţei naţionale şi scuturarea domi
naţiei străine. Ecoul stîrnit în rîndurile populaţiei româneşti din Transil
vania, Banat, Bucovina, de războiul pentru independenţă naţională s-a 
manifestat şi prin largul sprijin moral şi material, prin numeroase ofrande 
în bani, alimente, îmbrăcăminte, medicamente pentru armata română care 
lupta împotriva turcilor. Contribuţia masivă a populaţiei româneşti din 
afara hotarelor statului român pentru înzestrarea şi echiparea armatei 
române, pentru colectarea fondurilor şi ofrandelor, pentru ajutorarea ră
niţilor, a demonstrat că războiul purtat de România alături de Rusia" con
tra Turciei, pentru cucerirea independenţei de stat, a fost un război just, 
constituind un deziderat al întregii naţiuni române. In articolul : "Epis
tolă respectuoasă către femeile noastre", George Bariţiu va adresa un căl
duros apel femeilor române de " .. . a spăla şi a lega rănile acelor ostaşi ro
mâni, fraţi ai noştri, care provocaţi şi traşi în luptă de către otomani bat 
şi-şi vărsă sîngele, nu dintr-o vanitate sau trufie, ci în sensul cel mai strict 
al cuvîntului, pentru existenţa patriei şi a naţiunii, pentru libertate con
tra vechii terori sălbatice" 65. 

Intelectualii din Sălaj şi-au dat şi ei adeziunea pentru colecte de bani, 
îmbrăcăminte şi materiale sanitare necesare ostaşilor din România, sus
ţinînd cu toată căldura războiul de independenţă : "Evenimentele în Orien
tul Europei care siliră şi pe România să îmbrace faţă de război şi să-~1 

sacrifice viaţa şi averea fiilor săi pentru apărarea vetrei strămoşeşti, ne 
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impun atît din punct de vedere al umanităţii, cît şi din al legăturii de sînge 
în care sîntem cu fraţii noştri cei de dincolo de Carpaţi, imperios ca să fa
cem şi noi ceva pentru alinarea durerii fraţilor noştri" 66. 

Apelul publicat de George Bariţiu în "Gazeta Transilvaniei" pentru 
înfiinţarea comitetelor de sprijin al războiului de independenţă îşi va găsi 
răspuns prin crearea în Transilvania a unor comitete la Braşov, Făgăraş, 
Sibiu, Sălişte, Cluj, Năsăud, Sălaj etc., care, cu toate persecuţiile autori
tăţilor, au reuşit să colecteze şi să expedieze pentru armata română nu
meroase sume de bani, daruri şi materiale sanitare 67. 

Comitetele de sprijin a luptei pentru independenţă s-au creat în Tran
silvania şi Banat după modelele comitetelor şi societăţilor din vechea Ro
mânie, ele constituindu-se în oraşe, comune, strîngînd fonduri băneşti şi 
ofrande. Erau formate din reprezentanţi ai tuturor păturilor democratice 
şi publicau apeluri de unde rezulta necesitatea unei contribuţii active pen
tru acoperirea cerinţelor armatelor române. 

Primul comitet s-a creat la Sibiu, la 5 mai 1877, constituit din femeile 
patriote ale acestui centru important, avînd ca preşedintă pe Iudita Mă
celariu 68• 

Acest comitet va publica un apel în ziarul "Telegraful român" din 
Sibiu către "Toate femeile române din Transilvania", solicitîndu-le con
cursul şi contribuţia lor pentru război 69. 

Cărturarul braşovean, George Bariţiu, apreciind iniţiativa luată de 
femeile din Sibiu de a constitui un comitet de ajutorare a ostaşilor români 
care să luptă pentru obţinerea victoriei împotriva turcilor, face un apel 
călduros pentru înfiinţarea altor comitete în comunele urbane şi rurale, 
pentru a veni în sprijinul ostaşilor români, deoarece sînt "Fraţi ai noştri 
care se bat şi-şi varsă sîngele pentru existenţa patriei şi a naţiunii, pentru 
libertate" 70. 

Apelul intelectualei patriote Iudita Măcelariu, pentru strîngerea de 
bani, îmbrăcăminte, alimente, pentru a fi trimise armatei române, a fost 
publicat în "Gazeta Transilvaniei", în alte publicaţii sibiene şi în foile să
seşti "Hermannstădter Zeitung" şi "Siebenburgischen Deutsches Tage
blatt", care priveau cu simpatie această largă acţiune spre folosul oştirii 

române 71 . 

Acţiunile întreprinse de intelectualii braşoveni pentru susţinerea 

războiului şi, mai ales, de către George Bariţiu, au dus la înfiinţarea unui 
comitet de acţiune pentru strîngerea de ofrande la Braşov, în 10/22 mai 
1877, exprimîndu-se încă o dată solidaritatea cu eforturile fraţilor de peste 
Carpaţi pentru întreţinerea armatei române 72• 
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Constituirea acestui comitet a fost şi obiectul unui articol intitulat : 
"Apel filantropic" şi pubLicat în "Gazeta Transilvaniei" : "Noi nu vom 
putea să rămînem nepăsători faţă de cei mai aproape cu noi, care 
şi-au expus viaţa pentru legea, onoarea şi existenţa neamului româ- . 
nesc. Aceste iniţiative au dat impuls românilor din Braşov, care au venit 
cu obolul lor în ajutorul răniţilor în război, a fraţilor noştri din România 
prin înfiinţarea unui comitet, care va avea ca sarcini : 1. Primirea ofran
delor, trimiterea lor la locul destinaţiunii "Societatea românească Crucea 
Roşie" din Bucureşti, 2. A da cont publicului de toată cestiunea" 73. 

La Cluj, comitetul de sprijin va avea ca preşedintă pe Maria Ilieşu ; 
la Făgăraş pe Anastasia Popescu, la Oradea pe Veturia Roman, comitete 
care au răspuns apelului publicat în "Gazeta Transilvaniei", întreprinzînd 
numeroase acţiuni pentru strîngerea de bani pe liste de subscripţii, a 
ofrandelor necesare ostaşilor români. 

Din provinciile româneşti de peste Carpaţi s-au trimis de la începutul 
războiului cantităţi imense de scame, comprese, bandaje, vată, proteze de 
lemn, alimente în bani, mai ales de către muncitori, ţărani şi intelectuali, 
după cum relatează şi ziarul "Telegraful român" la 23 iulie 1877, subli
niind că suma oferită de cetăţenii braşoveni este "caracterizatoare pentru 
că ea provine, cu puţine excepţii de la acea clasă a societăţii noastre care 
este 'avizată a-şi hrăni familia cu două braţe". 

Prima subscriere la apelul semnat de George Bariţiu adresat femeilor 
române pentru ajutorarea ostaşilor şi care poartă data de 7/19 mai 1877, 
este al Sevastiei Mureşianu, soţia lui Iacob Mureşianu din Braşov 73a. 

Sevastia Mureşianu, publică un apel călduros către femeile române, 
cerînd ca ele să contribuie cu toate puterile la ajutorarea răniţilor : "sub
scrisa invitată de sfinţenia obligaţiunii pe care o are fiecare suflet de ro
mân, de a sări în ajutorul fraţilor de un sînge, care se află în suferinţe , 

ofer pe seama bravilor ostaşi din România, 30 kg. de seamă şi bandaje, 
invitînd pe toate surorile române la asemenea oferiri" 74. 

Din luna iunie 1877, femeile din Bucovina au luat la Cernăuţi şi Su
ceava prin Natalia Hurmuzachi şi Elena Popovici, iniţiativa unei vaste 
campanii de colecte publice 75. 

La 10 iunie 1877, pleacă primele ambulanţe ale "Societăţii Crucea Ro
şie" din Bucureşti. Printre ele se distinge şi cea a Doamnelor Române din 
Transilvania. Corespondentul "Gazetei Transilvaniei" la Bucureşti, rela
tează entuziasmul şi solidaritatea locuitorilor din capitala României cu 
fraţii lor de peste munţi: "Animile românilor băteau de bucurie, văzind în 
faţa nenumăratelor obstacole, ce întîmpinau ai noştri, că totuşi n-au în-

296 



cetat a alerga cu obolul lor, lîngă fraţii lor din România independentă, spre 
a alina durerile ostaşilor răniţi 76. 

Pentru ajutorarea răniţilor, se deschid liste de subscripţie aproape în 
toate localităţile din Transilvania, Banat, Bucovina etc., la care contribuie 
ţărani, muncitori, intelectuali, care au dat fiecare după putinţa lor de la 
un creiţar pînă la 2000 franci de aur 77. 

Prima listă de subscripţie s-a deschis la Braşov, la 10/22 mai 1877, la 
apelul preşedintelui Comitetului din Braşov, Diamandi I. Manole, sub
scriind şi N. T. Ciurcu, dr. I. Lepădatu, Aron Densuşianu, Ion Stinghe, 
Bartolomeu Baiulescu, culegîndu-se 78 de semnături şi reuşind să se adune 
suma de 7.540 franci aur, fapt înregistrat cu bucurie de "Gazeta Transil
vaniei" 78. 

Ziarul braşovean "Kronstădter Zeitung~~ salută şi el această iniţiativă, 
avînd cuvinte de laudă pentru aportul românilor braşoveni la sprijinirea 
oştirii române. Pînă la 13/25 mai 1877, se mai încasează încă 7.125 franci 
aur, care sînt trimişi împreună cu prima sumă colectată la Bucureşti 79. 

Dimitrie Ghica, preşedintele "Societăţii Crucii Roşii" din Bucureşti, 
primind suma de 7.125 de florini, trimisă la 17 mai 1877, îi scrie lui Dia
mandi Manole următoarele : "Noi vă rugăm să exprimaţi fraţilor de la 
Braşov, recunoştinţa noastră vie pentru această donaţie, care constituie o 
probă evidentă a simpatiei şi a dragostei pe care ne-o purtaţi~~ 8o. 

Femeile române din Bucovina reuşesc şi ele să adune 2.8,00 franci 
aur 81, iar studenţii din Cluj subscriu 10 florini 82. Listele de ofrande erau 
publicate permanent în pagina a IV-a a ziarului braşovean "Gazeta Tran
silvaniei" şi aproape că nu există localitate din Transilvania, Banat şi Bu
covina, care să nu fi subscris o sumă mai mică sau mai mare de bani. Aria 
localităţilor care au subscris o putem delimita astfel : Braşov, Sighet, 
Satu Mare, Oradea, Timişoara, Oraviţa, Orşova, Caransebeş, Lugoj, Sibiu, 
Făgăraş, Sighişoara, Bistriţa, Borşa, Sighet 83. 

Acţiunea comitetelor de sprijinire a războiului de independenţă din 
Transilvania şi Banat a provocat o puternică reacţie din partea guvernului 
de la Budapesta, prezidat de contele Kalman Tisza, care ia măsuri împo
triva comitetelor române. In această direcţie, Ministerul de Interne al 
guvernului de la Budapesta a luat, la 24 mai 1877, măsura arbitrară de 
dizolvare a comitetelor române. In acest sens a fost emis un ordin, con
form căruia se interzicea "Infiintarea de comitete peste tot, fără deosebire 
de naţionalitate şi culori politice 84. 

Ca urmare a dispoziţiilor date de guvernul de la Budapesta, la 30 mai 
1877, comitetele Sibiului, cere Iuditei Măcelaru să înceteze orice activi-
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tate a comitetului, precizîndu-i că "particularii pot colecta ajutoare pe 
seama răniţilor oricărei părţi beligerante în scame, rufe, sau chiar bani~', 
cu o singură condiţie ca lista ajutoarelor să fie prezentată autorităţilor 
înaintate de expediere 85. 

Comitetele Braşovului, Johann Gott, dă un ordin similar pentru des-
. . . 

fiinţarea comitetului de la Braşov 86, iar în zilele următoare s-au dat or-. ' . . ,, 

dine de dizolvare a tuturor comitetelor române de sprijin din Transilva

nia şi Banat 87. 

Desfiinţarea comitetelor ~ produs o adîncă nemulţumire în rîndul 
populaţiei româneşti din Trcmsilvania şi ~~at. A-stfel, l.Y.ţari~ Ilieşu, pre
şedinta Comitetul~i din Cluj, r~~p~nde ziar~lui 1,~~l~t" din Cluj, ~ "ac
ţiunea românească nu are nici un fel de proclamaţiuni, venite de peste 
munţi, ci acea.sta esţe izvorîtă din qorinţa cie a s~ da o mînă de ajqtor fra-
ţilor de peste Carpaţi" 88. · 

Ziarul "Telegraful român" din Sibiu, p~otesteaz~ şi el împotriva mă
surilor represive ale guvernului de la Budapesta, notînd că "avem o pu
tere, pe care nici o forţă nu ne-o poate înăbuşi, este puterea de a iubi 
umanitatea, sîngele nostru, religia noastră sfîntă" 89. Românii braşoveni 
îşi strîng rîndurile şi, în frunte cu Ion Petricu, lansează un "Apel către 
români" contra dizolvării Comitetului de la Braşov, în care sînt chemaţi 

"Toţi românii de la Carpaţi la Tisa, tineri, bătrîni, săraci şi bogaţi, pentru 
ca fiecare să-şi aducă obolul său la alinarea suferinţelor fraţilor din Ro
mânia. Obolul va fi dat în numele umanităţii al dreţgostei şi al legăturilor 
de sînge, al tuturor celor ce au o inimă fierbinte de român, şi în care ac.eea 
a avea secolului în care trăim, susţine drumul civilizaţiei asupra barba
rîei" 90. 

George Bariţiu, în articolul "Spre folosul românilor răniţi", arată că 

"judecata imparţială a Europei creştine şi civilizate, ar înfiera pe românii 

din Transilvania dacă nu ar sări în ajutorul fraţilor lor de aceeaşi origine, 

naţiune, limbă, religie" 91. 

Măsurile restrictive luate de autorităţi, n-au putut opri eforturile ro

mânilor din Transilvania şi Banat pentru strîngerea sumelor de bani; ali

mente, medicamente necesare armatei române 92• Putem afirma că, prin 

ajutorul nepreţuit al comitetelor din Transilvania şi Banat care au trimis 

sume impresionante de bani şi alte ofrande, populaţia românească din 

Transilvania s-a arătat solidară cu România şi şi-a afirmat încă o dată 

hotărîrea de a contribui la realizarea unităţii politice. 
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Războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României a găsit 
un puternic sprijin în rîndul tuturor românilor din Austro-Ungaria, care, 
cu toate opreliştile Îil.tîmpinate din partea ~:uţor~tăţiţpr, şi-~u ţrim,is ne
încetat obolul lor fraţilor de dincolo de Carpaţi, această solidaritate a ma
selor româneşti constituind un preludiu in lupta finală pentru desăvîrşi
rea unităţii naţionale în anul 1918. 
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CSÍKSZEREDA 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE ÉS KÜLÖNÖS TELEPÜLÉSI ALAKJA 

VÁMSZER GÉZA 

Közismert dolog, hogy a székely nem volt városépítő nép, de nem 
is válhatott azzá, mert hivatása a katonai szolgálat, a határvédelem volt. 
Nem is voltak a Székelyföldön úgynevezett igazi városok, amelyek védő
fallal és bástyákkal lettek volna bekerítve, ahol a lakosság zavartalanul 
folytathatta iparát és kereskedelmét. De ezért kisebb méretű és cseké
lyebb létszámú városaik csak voltak. Igaz, ezeknek egy részét maga az 
államhartalom létesítette saját érdekében, a másik részét, ha kedvező 

földrajzi helyen feküdt, maga a szükséglet teremtette meg, az árúcsere
forgalom lebonyolítása céljából. 

A székely városok két nagy csoportra oszthatók, amelyen belül 
mégis miridegyik városnak más-más volt a keletkezés ,indítéka és más 
a fejlődés útja is. A székelyek itteni letelepedésekor a királyi udv:ar 
két várost létesített : l. Székelyudvarhelyet és 2. Székelyvásárhelyet (a 
mai Marosvásárhelyet). 

Udvarhelyet - a római várromok tövében - azzal a szereppel, 
hogy a kürályi udvar és · a székelylaktia területek között politikai és 
katonai összeköttetés legyen. Ezért kapta az "Udvar-hely'' nevet és talán 
ezért tartják Udvarhelyszéket "anya:szék"-nek. 

Székelyvásárhelyet, · miként neve :is elárulja, a székelylakta terüle

tek vásári központjává tették meg, amely a gazdasági élet forgalmát 

volrt hivatva lebonyolítan!i. Ezért tartották itt - többek között - a 

székelyek önkéntes 1adózása céljából a híres "ökörsütés"-eket is. A város 
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természetesen akkor csak a vártemplom környékii fennsíkon terült el s 
CSiak jóval később húzódott el a marl. szép Főtérre. 

A többi város később, de szintén állami támogatáss·al létesült. Ezek 
a székek és fiúszékek székhelyeivé lettek. Közöttük vannak kis terü'le
ten, vásároshelyeklből kifejlődött városok és vannak szerenesés földrajzi 
helyzetüknél fog,va nagy kliterjedésű falvakból keletkezett városok. 

!gy Sepsiszentgyörgy, amely ugyan egy dombon épült és magas 
kőfalakkal bekerített vártemplom alatt llétesülJt, lényegében kedvező 

földrajzi helyzetének köszönhet~, hogy a háromszéki medence központ
jává fejlődött, természetesen idővel magábaolvasztván a szomszédos 
falwkat is. 

Kézdivásárhely - egy időben Torja-vására - sZli.nrtén. szerenesés 
helyen, a Brassó - Ojtózi-szoros útvonalán épült, de lakóinak szargalma 
is hozzájárult ahhoz, hogy Kézdi-szék székhelyévé lett. 

Csíkszereda szintén kicsi helyen vásároshelyből fejlődött várossá a 
központi hatalmak támogatásával, de főként annak köszönbette létét és 
fejlödését, hogy nemcsak Alcsík és Felesik medencéjének határán volt, 
hanem innen ágazott el az út nyugatra Székelyudvarhely felé is. 

Az elsorolt városokon kívül még megemlithetjük : Székelykeresztúrt, 
Gyergyószentmiklósi, Barótot, Nyárádszeredát, Erdószentgyörgyöt stb., 
amelyek mind nagy lciterjedésü falvakiból lette~k ideig-óráig városszerü, 
közilgazgatási, ipari, illetőleg vásáros központokká 

Mindezekkel ellentétben kihangsúlyózandó, hogy Marosvásárhely, 
Kézdivásárhely és Csíkszereda kis területen létesültek - nem falvakb61 
- és hosszú, szivós kitartással magukbaolV'asztván a szomszédos falvakat, 
nőttek mind nagyobbakká 

Most minket Csíkszereda város keletkezésének történ~te és települé
sének kialakulása érdekel. 

Csíkszéknek hosszú évszázadokon át nem volt állandó székhelye, mert 
a mindenko:rri főkirálybirák lakhelyén tamották a szék gyüléseit. Csak a 
XIX. sz. elején lett Csíksomlyó Csikszéknek áHoodó székhelyévé. Somlyó 
annyiban is alkalmas volt e szerepre, mert Csíknak itt volt a szellemi 
köz-pontja : a ferencrendi zárda, annak felsőbb iskolája és a kájoni féle 
nyomdája. De fö1drajzilag is központi helyen feküdt, Csikszeredától ke
letre két kilóméterre egy szép fennsíkon. 

Cs,íkszereda 144, majd 200 hoLdnyi kis területen feküdt, amelyet a két 
szomszédos - Zsögöd és Taploca - falu h'atáráb&l a hasznaJVehetetlen, 
vizenyős területből "fösvényen" kiszakítottak, persze ezt is csak felsőbb 
utasításra, hogy mint vásárhely megkezdhesse életét. Lakói kereskedők, 
iparosok és fuv,arosok voltak. Belvárosa nem tudott kifejlődnli, mert nem 
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volt területe. Először Taploca "Csütörtökfa·lva" nevű tízesét, majd a múlt 
század második felében Zsögödnek "Martonfalva" tizesét olvasztotta ma
gába, amivel nemcsak megnövekedett terüete, de gazdálkodó elem is ke
rült a városba. 

1427-ben Zsigmond király a Kézdivásárhelynek kiadott kiváltság
levelében azt írja, hogy gondoskodott arról, hogy mindegylik sz·ékben -
tehát Csíkszékben is - legyen sz:abadságjogokkiatl felruházott város vagy 
vásároshely. Mive'l sem Gyergyós:z;entmiklós, sem Csíksomlyó, sem más 
község nem jöhetett számításba ez időben, csak Csí'kszeredára gondolha
tunk, annál •inkább, mert már Izabella királynőnek 1558. aug. 5-i Tordán 
ki,adott oklevele Csíkszeredát már mezővárosként "Oppidium Mercuri
um"-nak említi és az 1567-es adóösszeírásban, bár csak 16 kapuval, de 
"Oppidium Zereda" név alatt fordul · elő1. 

Orbán Ba1lázs2 írja, hogy Apafy Mihály fejedelemnek 1674. szept. 12-
én Radnóthon kiadott levele a széredaiaknak a tap1ooai és zsögödi határ
r.a való legelési és azok eideire való bee:rdőlési jogát - ·mellyel ·emléke
ret óta niindig bírtak - megerősíti és elrendeli. 

Benkő Károly szerint3 azért kapta a város e nevét, · mert az ~lső tele
pülők szerdai napon kezdették apró kunyhóilmt építeni. De ennél , elfo
gadhartóbb az a fel1:ievés - ·ami nem zá'rj'a kli a Benkőét - hogy régt-ől 
f0gva, a mai napig szeredai napon tartotta és tartja hetivásárait. 

A város települése, · a1akjia -€'gészen elüt a többi székely ·városétól, 
még a has·önló körűlmények között keletkezett "udvartereiről híres" Kéz
di vásáhelytá'l is, amelynek vá,rosias külsejü, nagy négyszögletes, · azaz ·. tra
pézalakú piactére van és volt4. 

Csíkszereda csak annyriban létesült ·előnyös ponton - amint már 
említettem - me rt az alicsiki és a , feksíki medence határszélére tették, 
sőt derék6zögben, mint egy nagy "T" bertü szár·ai nyugatra, az Udvarhely 
felé vezető út elágazásánál is van. Tehát mind a négy égtájról jövők itt 
k!icserélhették terményeiket. Viszont igen előnytelen ez a terület, mert ki
véve a T alakú település házsorait, nyugat felé vizenyős a területe, kelet 
felé pedig építkezésre alkalmatlan hegyoldal, mart akadályozza a telepü
lés kiszélesítését. 

Közismert dolog az, hogy amikor a székelyek Csíkba letelepedtek -
mivel elóttük évszázadok!ig cs,ak ,igen gyér lakosság élt - az erdő és a 
víz visszahóditatta azokat a területeket .is, amelyek - aminrt az ókori 
vármaradványok és régészeti leletek is igazolják - több ezer év előtt is 
lakottak voltak. A székelyek tehát első kis településeiket csak a két me
dence s·zélein levő dombokon, esetleg a medencékben itt-ott kiéilakult 
száraz zátonyszerű "sziget·eken és földnyelveken" létesíthétték, · m·ert áz 
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Olrt folyó mentén- de különösen az Olt keleti, bal oldalán-- csupa vize
nyős termetet találtak. Vannak adataink is ari'Ia, hogy a mai o1tmenti 
községek fölött, a dombokon régi te1ephelyek, kápolna romok nyomai és 
:r:égi mesgyék ta'lálhatók. Sőt Felcsíkon például e települések összekötte
tését szolgáló régiút nyomai is fellelhetők a HargirtJa lejtőin Szentdomo
kostól délre a "Béta út"-ján az út "Vájú" nevezetű hely irányában ve
zetett, a mai országútig s onnan meredeken fel a "Tolvajos-tető"-n keresz
tül Székelyudvarhelyre. Ez azért is hihető, mert akkor az Olt mentén egy 
észak-déli út megépítése még leheteNerr volt. 

Ha a fentieket ·tekintetbe vesszük, elképzelhető az, hogy menny:i idő
nek és szorgalmas emberi munkának (vízlevezető csartornák építése és 
őserdők kd.termelése) kellett elmúlnilla, amíg a falvak fokozatosan lejjebb 
és lejjebb húzódva, az Olt mellett végleg letelepedhettek. 

Mivel a mai Cs.fl~zereda nyugati részein még ma is csak száraz idő
ben lehet a réteken át v•alahogy közlekednd, me!'lt vizenyős, az Olt mellett 
pedig tőzeges a terület, hihető, hogy az első időben a vásártartó lakósok 
nehéz helyezetben voltak. A régi Kossuth Lajos utca (ma str. Flor:ilor)~ 

amely két oldalrt kb. 150-200 méter szélességben épített házsorokból 
áll ma, hajdan vagy a természet adta zátonyszerű földnyelven épülhetett~ 
vagy maguk az első települők töltötték azt föl annyira, hogy sátraikat,. 
bódéikart két sorban felüthessék. Ez a földnyelv és a terlepülés eleinte 
csak a mad templomig terjedhetett, s csak később fokozatosan hosszab
bították azt meg a mai vasúti sorompóig, majd az Oltorr túlra, hogy Ud
varhely felé meg legyen az összeköt·tetésük. 

Ezért keskenyek a mai napig az utak, az utcák mind a három irány
ban, annyira, hogy - főként a központban - a házak melletti gyalog
járók ma is aLig egy, legfeljebb két méter szélesek. Még a húszas évek
ben sok ház a szekérutig is kiugrott, míg a harmiincas években szigorú 
rende·lettel s,ikerült kiegyenesíteni a házak homlokzati részét. 

Míg a legkisebb - faluból lett - székely városkárrak is van egy 
aránylag nagy és szép piactere (főtere), amelyre azt szokták mondani, 
hogy a "város közepe", ahol nemcsak a legszebb - többnyire emeletes 
- épületek, üzletek és hivatalok foglalnak helyet, hanem bőven van hely 
a heti- és országos-vásárok megtartására is, addig Csíkszeredának a leg
feltűnőbb hiánya az, hogy nincs főtere, azaz a közepe tulajdonképp épp 
az a szűk (11-11 m) pont, ahol a T betű két szárának megfelelő főutcák 

találkoznak egymással. Sőt itt a legkeskenyebbek az utcák, még parány:i 

térség sincs. A mai nagy autóbuszák a sarkoknál alig tudnak befordulni. 

Ha a két öreg sarokházat lebontanák, mégiscsak kialakuina ott egy kis 
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térség, amely legalább a látszatát keltené annak, hogy : nó itt a "város 
közepe" ! 

Erre sor is került 1970 őszén, mint ahogy a volit városháza és a me
gyeháza közötti hajdan vizenyős és sáros rétet, ahol még 30 évvel ezelőtt 
a vásárokat tartották, de aztán fákkal beültetett szép sétánnyá, parkká 
varázsolták és amelynek a SZJéleit az utóbbi húsz év alatt korszerü több
emeletes épületek és egy szép "Müvelődési Ház" szegélyezi. 

De térjünk vissza a régi időkre. Sok kérdésre választ kapunk, ha a 
mellékelt térkép-vázlatot megtekintjük és tanulmányozzuk, amely a 100 
-120 évvel ezelőtti állapotokat tükrözteti vissZJa. 

Csíkszereda a múlt század közepén még csak a következő két város
részből (tízesek, mint falun nem votak) állott : 

l. az Udvarhely felé vezető ún. Kossuth Lajos (ma str. Florülor) ut
cából, a plébánia templomig s innen nyugatra a mai sorompóig terjedő 
Hargita utcából, a két régi temetőből (a térképen V.) s mellette a volt 
kicsi barompiacból, továbbá a mai vasútállomás (a térképen tájékozódás 
céljából jelezve van) és környékébőL Ez utóbbi terület akkor még fás,. 
ligetes lakatlan vot, talán ezért nevezték el a részt "Ligat"-nak. A telek
könyvi térképen tévesen "Likát"-nak írták. Ehhez a városrészhez tarto
zott még a néhány házból álló "Gerébek utcája" (II. sz.), a "Kalamárok 
utcája" (III. sz.) és a "Fazakas piac" (IV. sz.). 

2. az észak-déli irányban haladó út elágazási pontjától északra, a mai 
Liceumig terjedő részből, amely valamikor "Csütörtökfalva" néven Taplo
eának volt a tízese, de a múlt század közepén már Csíkszeredához tar
tozott. 

Ezzel szemben ~az észak-déli főútnak a központtól délfelé terjedő 

része, a mai sétatérrel együtt a Mikó-várig "Martonfalva" volt. Ez ekkor 
még Zsögödhöz tartozott, bár valamelyes önállósága is lehetett. 1869-ben 
például saját postahivatala volt. Sőt az 1567-es összeíráskor "Seogeod 
cum Marton falwa" 20 kapuval szerepelt, mfg Csíkszereda csak 16 kapu
val, Taploca pedig 40-nel. 

A Mikó-vár a katona-temetőjével és fürdőjéve!, ugyan Zsögöd terü
letén volt, de mint laktanya már régóta különálló kincstári tulajdon. 

Megfigyelhetjük, hogy az észak-déli és a nyugati irányú utcák ke
resztezésüknél ma is mennyire keskenyek. A nyugati út viszont hasz
szúranyúlt ellipszisként fokozatosan kiszélesedik, de a templom felé 
megint összeszűkül. Ennek közepetáját, a legszélesebb részt "város kö
zé"-nek hívták (I. sz.). Az ilyen települési formát orsó alakjáról "orsós
település"-nek nevezik és sok helyen a portyázó csapatok elleni védelem 
célját is szolgálta. 
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S va'lóban, ha a hajdani Osíkszeredát vizsgálduk, amikor még nem 
tafltoz.ott hozzá a taplooai Csütörtökialva sem, és nem volt még meg az 
1758-ban épült plébániia-templom sem, Csíksz"ereda csak ebből az egy 
utcából, azaz ennek két oldalán épült "szalagte'lkes " házsoraiból állott. 
Fe~tűnő, hogy az utcát miért hagyták legalább kétszer olyan s:oélesre a 
kőzepén (35m), mint a két végén (16-20 m)? Vásám.shelyről lévén 
szó, önként kínálkozik !a felelet : azé!1t, hogy váséros napokon legyen 
hely a s•átrak és bódék felállítására. Még az is lehe,tséges, hogy e kiszé
lesedett helyen, valamikor egy kis kápolna, vagy legalább egy harang
láb (csengettyű) volt felálHrtva, mert ílyen "orsó-alakú" tér templommal 
má:s vidék településeinél is előfordul. Ilyen Kassa, Eperjes, stb. város 
központi település-formája - közepén a templ'ommal -, de erdély'i fal
vaknál is fe:Jilelhrető. Csikszeredán, valószínűleg épp a helyszűke miatt 
nem tudtak egy négysrogletes, nagyobbacska p'iaoteret kliképezni, m 'int 
amilyen sok más városli és falusi településnél szokásos volt s megelé
gedtek ezzeJ a kiszélesede1tt ors'ós piacformávaL Mindez annál hihetőbb, 

ha arra gondolunk, hogy még a XX. sz. elején is itt tartották a vásáro
kat, sőt ma is e hélY,t6l délre, e oélra üresen hagyott telken, a volt "Fi:l
zak!as-piac"-on (IV. sz.) van a piac és ennek az urtcán:ak hos1szán ütik fel 
ma is sátralikaJt az árusok. 

De lássuk, mit "mesél" még nekunk á ·m:etlérk'elt térkérp:..vázlat, a
melyet 193'5-ben 80-85 éves benszülött ötegek 'eimoddás'a alapján á'l
lítottam össze és rajzoltam még. Mive1 Dóczy János ke'~eskedő és Ko· 
vács Ferenc birtokos gyermekkorukig jól vissza tudtak emlékezni és 
szüleiktői is haHottak egyet-mást, érdekes adatokat mondottak el a vá
ros bizonyos helyeiről, házairól, azok lakóiról, sőt 'aznk foglalkozásáról 
is. A térkép-vázl'at 'a múlt század közepériek hóizá\netőléges állapotát 
tükrözi. A könnyebb tájékozodás célj•ából a térképre a mai vasutáno
mást és á sinpár :irányát lis rárajzoltam. 

Ahol ma a park van - mondoUa a két ádátközlőm - a vadászok
tól kedvelt hely, vizenyős, nádas "vlizellő rét" volt, ahol még vadkacsák 
is tanyáztak E réten át folyt - kaosk!aringósa - ,a Somlyó-pataka 
(azóta kiegyenesítették), amelynek partján egy kicsi vizi-malom is mű
ködött (kb. a mai Művelődési Háznál). 1930-31-ben még magam :is lát
tam, hogy bár e terűlet ekkor már nem volt vJzehyős (idővel feltöltöt
ték) esős időben, mert a vásáröka:t itt tartották, a falus;i szekerek ten
gelyig érő sárban közlekedtek. 

Egy másik hasonlóan vizenyős terület - s részben ma is az - a 
Líceum és a templom közötti nagy rét, amelynek nyugati részét még 
nem-rég is "nádmejjéké'-nek nevezték. 
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De 100-120 évvel ezelőtt ezeken kívül is sok építkezésre alkal~ 

matlan hely volt még, amelyeket később, főként a két háború között 
építettek be. Egy 1850-es stJatisztJika szerint a városban csak 229 lakó
ház és 961 lélek volt. 

A fenti adatok ismereitében részben igazat ke'll adnunk Orbán Ba
lázs-nak/ akii 1869-bern gúnyosan írta le a város akkoill áUapoMt, mond
ván : alig van ezer lakósa, néhány emeletes háza, néhány kisszerű bolt
ja, ,iparos és sütő cége, valamint a sok korcsmát jelölő "gyalult forgács 
cégére." Majd megállapítja : "mint a jelene igénytelen e városnak, úgy 
a múltjáról se sokat tudunk". Az természetes, hogy Orbán a város jövő
jéről nem sejtherHe, hogy az néhány év múlva míly rohamosan fog fej
lődni : 1879-ben megyeszékhellyé lesz, 1896-ban V·él'Sutat kap és 1910-
ben - felépülvén az új főgimnázium ha,tJalmas épülete, - ebbe átköl
tözik Somlyóról a hajdaTili főgimnáZ!ium benl1akásával együtt. Ekkor már 
rendezett tanácsú város Csíkszereda. Ezekkel a fe'lrtételekkel indult meg 
e valóban kicsi városka fejlődése. A hivatalok, a lak·tanya, a vasút sok 
új iparost, kereskedőt tudott fogl1a:lkoz,tatni, azoknak pedig új lak:ásra is 
szükségük volt. Igaz, hogy sok Csíkszeredán dolgozó ember lakott még 
Zsögödön, Taplocán, sőt Csíksomlyón is s így e falvak fokozatosan be
kapcsolódtak a város vérker:ingésébe és fokozatosan egybeépültek En
nek ellenére a városnak ekkor még csak 1.700 lakása voU, ami 1900-
ban 2.794-re, 1930-ban 3.796-ra, majd Zsögöd hozzácsatolásával 
4.807-re emelkedett. Amikor pedig, a második v:ilágháború után 
Somlyót és Taplocát is hozzácsatolták a vá11oshoz, 10.000-en felülre e
melkedett "nagy Csíkszereda" lakóinak lélekszáma. Csíkszereda tehát 
az évszázadok ala tt épp azrt: a két falut kebelezte be, amelyek hajdan 
oly szűkmarkúan mévték az amúgy is használhatatlan vizenyős területet 
a vásártartó székhely számára. 

E század elején a város már a következő városrészekből állott : 
l. az ős,i Csíkszereda, a templommal, a Hargita úttal, a régi teme,tővel, 

a vasutállomás és környékével, 2. a Ligat és a szeredai-fürdő felé 
a külvárosszrerüen kiépült "Lipován"-nak nevezett ré-:szel, 3. a hajdani 
Csütörtökfal va területe, amely a volt "Gá lovi cs úttól" (a mai Pol.i
klinika mellett) fel Taplcca elejéig, illetőleg a Sorolyóra vezető 

"Szék útja" elágazásáig terjedt, 4. a volt Martonfalva területe (a 
Polik.hiniká,tól a várig) és 5. a Mikó-vár és környéke. A vártól délre ve
zető utat a városiak "Zsögödi út"-na:k, a zsögödiek pedig "Vár utcá"-nak 
nevezték. 

Hogy jobban megértsük Csíkszereda késői és lassú kifejlődését, egy
részt tekintetbe kell vennünk egész Csíkszék ZJivataros történelmét, má-
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sodszor a "szüklátókörű" és önző "burgerek"-ből álló régi városi tanács 
rendelkezéseit, amelyek szinte a XIX-ik sz. végéig akadályozták a város 
fejlődését és szépülését. 

Megemlítek néhány fontosabb évszámot és esemény1t: 
1608. május 10-én Báthori Gábor fejedelm az Izabella királynő le

velében Csíkszeredának jóváhagyott régebb!i. kiváltságait megerősíti. E 
jogát a város időközön~ént újra és újra meg kellett erőSJíttesse. Igy ha
sonló levelet adott ki Rákóczi György, Bethlen Gábor, Apaffy Mihály 
fejedelmek, akik a várost visszahelyezték régi jogaiba, sőt I. Rákóczi 
György a várost jobbágyi alávetettségéből - ami joga:i•val ellenkezett-
1635. dec. 19-én felszabadítot'ta . 

A "szék tisztsége" gyakran sanyargatta a várost, pl. vásárainak fe
le jövedelmét a széknek kelle1tt adnia, arra hivatkozva, hogy valamikor 
néha dgénybevette a szék karhatalmát 

Tap1oca és Zsögöd is gyakran háborgatta a város lakósaii.t, a letele
pedéssei együtt nyerl legeltetésli és erdőlési joga;ikban. 

1677-ben peSJtis-járvány pusztított. 
1690-ben Thököly kurucainak garázdálkodásai után a város elnép

telenedet~t. 

1730-34-ben ismét pusZ'tított a pestis, aminek következtében a la
kosság elszegényedett s erre hivatkozva kért - és kapott - a guberni
umtól adóelengedést. Ezért nagy böjtöke t tartottak és eltiltották a vi
dám mulatságokat. 

Ez ri.dőben 12 esküdt egy főbíró vezetése alat t irányította a város 
ügyeit. Bár a Habsburgok .is megerősítik a város kiivá~tságait, még sem 
fejlődik. Igy 1787-ben is csak 44 lakóst (esetleg családfőt jelente.tt ?) em
lítenek a z írások. 

Ennek ellenére 1752-ben a csíkszeredai egyház el•szalmd Somlyótól 
és 1758-ban felépül a ma is létező bar okk stílusú kis plébánia-templom. 

A város lakossága a történelmi zavargások idején - még a Habs
burgok alatt is - sokszor kénJ~te len vol t a véd telen várost e'lhagyni és 
a közeli erdőkbe, hegyekbe menekülr:ui. 

1820-ban ~iépítik kb. a mainak a helyén az Udvarhely felé vezető 
országutat, ami a város fejlődésére és piacának kiterjesLJtésére igen 
kedvezően hatott. 

1848-49-ben a s:z;a~bdságharcban sok szeredai polgár vett részt. U
tána bevonulitaik a vároSiba a cári orosz csapatok. (VI. és VII. sz.). 

Az első céh a csizmadiáké volt, Rákóczi Györgytől kapott 1649-ben 
sZJabada1om-1evelet. Bé.rútólag hatott az ipar fejlőrlé&ére, hogy 1655-;ig 
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idegen, céhen kivülli mester a városba, sőt egy mérföldnyire a környé
ken sem telepedhetett le. 

A városiak annyira féltek a nemességet képViiselő "s~ék" vezetői
től, hogy am[kor a XIX. sz. elején szébakerült az, hogy a szék áH.andó 
székhelyet kapjon, a város vezetősége tiltakozott az ellen, Csíkszereda 
legyen a szék közponrtja. Igy kerüLt Csírosomlyór:a, ahol fel is építették 
a szép, nagy egyemeletes "székháza"-at. Ma női betegelmek való kórház 
van benne.5 

Mindezeken kívül az is nagyon akadályozta a város fej'lődését, hogy 
volt egy sajátságos "örökösödési törvény"-e, amely szerint, ha szeredali 
háztulrajdonos elhalt s a városon kívül lakó örököse oda rögtön nem 
"ült be", akkor a ház a városra szállt s ezzel a távol lakó örökösök, 
rokonok elvesztették jogaikat e házhoz. A város ·ilyenkor a há:ziat 
elrajárrdékoma egy arr:a érdemes szeredainark, akii többnyire a tanács tag
jainak hozzá1lartozója vo1t. ' 7 

Bár nem tarto:ziik szigorúan e tanumány tárgyához, néhány szóval 
a vár töt'lténe.tét is lisme~tnem keU. A mai Szeredai vár (VIII. sz.) eg;y 
négy sarokbástyás, sánccal _kiörülvett (később betömték) erődített vár
kastély, ameyet "Steinville István" osztrák csá~s~ári tábornok épített 
1714-bern.. De e helyen ezelőtt is voltak még várak. 

A XI. században (1063-ban) egy Mikó nevü székely vezér enge
délyt kapott vár épftésére, de nincs megnevezve annak pontos helye. 
1595-ben a szabadságától megfosztott székely nép fellázadt elnyomó urai 
el1en s ekkor lerombolta e I'légi várat. De azért lis hihető, hogy ez a régi 
"Mikó-vár" a mainak a helyén épült, mert amikor 1611-ben Mikó Fe
renc, csíki főkal)itány a lerombolt várat újra felépítette, azt "Mirkó 
Újvár"-nak nevezték el. Ez díszes várkastély lehetett, mert egy 1654-es 

összeírás szerint egy "aranyos bástyája" is volt. Ezt a várat 1661-ben a 

törökök feldúlták, ami nem lehetett nehéz feladart, mert a vár - mond

hatni - sík terüLeten épült, és ágyúvrai a közeli zsögödii dombokról jó 

célpontnak bizonyult. De, hogy nem rombolták földig, azt a várnak 

egyik bástyájában ma is lá:tható kis kápolna igazolja, amelynek falaliban 

még megvan a XV. századból való két csúcsíves abirakocska és a hajdani 

reneszánsz boltozat gyámkő-töredékei is. 

Hogy mílyen volt a "Mikó-vár" és a "Mikó-Újvár" al!aprajza, sajnos 

nem tudni, de a Ste.inViil1le-fé!Jének 1735-ben készített gondos alaprajz

másoLata látható Borbély Andor tanulmányában..• 

1910-ben a vát'lat a csíkti. múzeum részére adták át. 
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4 Mikp-~aiác;ln~lr Zs()gödQ!l. vo[t a birto~a ~ a : ki~: gqtW,w~ t~mp
lommal s:remben ma is lmható a neokLasszilkus ~mpire) . stíl~Qap (XI~. 
sz. elején) épü1t szép vd~qrháf19 .. M~ bútorgyár va:q. benne. · 

1918.,-ig Csíkvármegye utol~ó főispán}~ is egy zsögödi Mikó v;olt. 

MEGJEGYZÉS 

A löporos házat 1957-ben bontották le. 
A csíkszeredai Művelődési Házat 1961-1963 közöt~ építették fel. 
A Mikó-vár kapube-jáTata fölött a Mli.kó-cséllá:d címere volt beágyazva. 
A Mikó-vár előtti kaput és mellette levő (jobbra és balra) XIX. 

századi irodahelyiségeket nem bontottáJt le. 

JEGYZET 

1. Székely OklevéUár, I. köt. 123. Lap, és II. köt. 144. lap. 

2. Orbán Balázs : A székelyföld letrása, 1869, II. köt. 23--24. l. 

3. Benkő Károly: Csík, Gyergyó, ~ászon leírás;aa Kio1ozs.vár, 1853. II. köt. 4-6. l. 

4. Kézdivásárhelyről lásd Vámszer Géza tanulmányát a Seps:is21entgyörgyi Múzeum 
90. évfordulójára 1970-ben Kil8!dott Aluta II-ben. 

5. Vámszer Géza : Látog·aJtás a csíksomlyói "Salvator egészsiégház"-ban, Keleti Ujság, 
Kolozsvár, 1940. január 29. sz. 

6. T. Nagy Imre : Cirkálások c. könyve (Cs•íkszel'eda, 1925)so1~at foglalkozik városunk 
elmaradott viszonyaival, szoká~=>aival a XIX. sz. má:sod~k fe1ében. ö írja le az alábbi 
gúnyverset is : "Csíkszereda híres város, Még a pap is korc.somál'os". 

7. Vámszer Géza : Csíkszereda, az ország egyik legkis-ebb megyeszékhelye. Keleti 
Ujság, Kolozsvár, 1940. június 27-i sz. 
Részletesebb történelmi és ~az.dasági adat:ok:at közölnek még Csíkról és Csíksz.eredá
ról az alábbi művek : Szádeczky Lajos : A székely vá~osok története. A székely 
nemzet tört. és •aJkotmány;a, Budapest, 1927. HiargiJtavláraJja I. sz. köt. - Thirring 
Gusztáv : A magyar városok s,tJatisztikiad Évkönyve, Budapest, 1912. 112. l. - Szendy 
Károly : Magy.ar v:áros.ok, Bllidia[pes;t, 1941-42. 359. L 

8. Borbély Andor: Erd'éiy<i városok képeskönyve 1736-ból. Erdélyi Múze.um f. i. Ko

~:o~swr, 1943. 197-215. la[p. 
Debreczeni László : Még egysrzer a csík:~eredlai várról c~en tört~nelmi kútfőre hi

V'atkozva tanulmányt írt a Hargita 1973. febr. 24-4 és a már!c.iJUs; 3-i sz4roáh~ 
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MEZŐ 

E térkép-vázlatot D ó c z y J á n o s s kereskedő és K o v á c s F e r e n c bir
tokos, 80-85 éves csíkszereda:i Lakósok elmondott adatai alapján összeállította és le
rajzolta V á m s z e r G é z a 1935-ben. 

Nevezetesebb utcák, helyek és épületek : I. sz. Város~köze vagy Főutca, H. 
sz. Gerébek utcája, III. sz. Kalarnárok utcája, IV. sz. Fazakas piac, v. sz., Disznó
piac, VII. sz. itt táborozott a cári orosz csapattest 1849-ben, VIII. sz. a Mikó-vár, 
körülötte magas földtöltés (alatta aLagút), kívül mely sánc (v:alamikor vízárok). -
l. a régi városháZ'a (emeletes faház), 2. f,a.köpübe foglalt savanyúvíz-forrás, amelyet 
a korcsmárosok betömtek konkurrendából, 3. a régi papilak, 4. a r.k. plébánia-temp
lom 1758-ból, mögütte a harangozó, a kánto.r háza és az isJ,~ola, 5. emeletes kőház, fő
posta és "delezsán.c", 6. kőház, tiszti lakások, 7-8. tiszti lakások, 9. ka,tonai raktár, 
10. emeletes kőh.áz, katon:ai fogház, később törvényszék, ma szülő..,o.tthon, ll. Barcsal 
vendéglő, 12. vencliéglő az "utolsó krajczár"-hoz, 13. emeletes kőház, zászlóaljparancs
noks.ág, 14 katornai fürdő, 15. közkórház fából, 16. német fiúisko1a, 17. leányiskola, 18. 
régi temető, később kaszámJiél, 19-20. kőházak, a Csíki Mag.ánjav:ak épül<etei, tiszti 
Lak,ás,ok, 21. emeletes kőház Vlolt adóhiv:ataJ. 
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A csíkmartonfalvi pos,tahivatal bé~ 
lyegzője egy 1869~es levelen. Atmérője 
22mjm. Fényképmásolat. 

L6poros-báz. Epült a XIX. sz. elején 
aeoklasszikus (Empire) stílusban. 
Szerzó felvétele 1935-bőL 
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Az egyik sarokház, amely a város 
központjában a mai forgaimat aka
dályozta és így 1970 őszén lebontásra 
került. - Szerző felvétele 1938~ból. 

A volt csíktaplocai Lázár~udvarbáz 
bájos oszlopos portikusza a XIX. sz. 
elejéről. Ma a községi néptaDács 
használja. 
-szerző felvétele 1960-ból. 



A csíkszeredai régi törvényszéki é
pület. f.:pült a XIX. sz. elején neo
klasszikus · stílusban. Ma szülőotthon. 
- Székely Enikő felvétele 1957. 

Régi tornácos, zsindelytetős faház a 
zsögödi úton. Szerző felvételt> 
1935-llől. 

A zsöeödi barokkizált külsejíi góti
kus templom délnyugati oldala. 
Szerzó felvétele, 1962. 

Csíksomlyó, a volt Szék-ház. Epült a 
XIX. sz. elején: - Ma női Kórház. 
Szerző felvétele, 1960. 

Határkő, Csíksomlyó és Taploca ha• 
tárán, a Szék-útján, Belevésve az 
1800-as évszám. Szerzó felvétele, 
1962-ból. 
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Öreg, rozzant ház Csírkszeredán, a templom bejáratával 
szemben. Lebontották 1.937-ben. A Kép baloldalán a Borvú 

utca eleje. - Szerző felvétele 1935-ből. 

A zsögödi templom sz<ii rnyas · oltára 
csukva, 1673-ból. - Szerző felvétele 
1962. 

31,6 

A csíksomlyói plébánia-templom 
nyugati falába beépített két XIII. sz.-i 
román-stílű köajtókerete közül a 
jobboldali. - SzeJ:ző. felvétele, 1962:-
bőt . 



A csíkszeredai Művelődési Ház főbejárata. Epült 19 ••• 

Csíkszeredai · heti vasár , fazal\as. 
- Szerző felvétele 1956-ból. 

piac. A · csíkszeredai Hargita szálló és étterem 
hátulsó, észak oldala. Epült 1943-ban. 
- Székely Géza felvétele, 1955. 
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A zsögödi templom észak-nyugat felöl. 
Gótikus belülről, de barokk külsőt ka
pott. - Szerző felvétele, 1962. 
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A XIII. században egy domboa épült 
csíksomlyói Szeotpéter plébánia-temPlom. 
Pálfalva felöl. - Szerzó felvétele 1959-
ből. 

rsíkszeredai utca-részlet, a 
., ,,ft Kossuth Lajos utca kö
C"pén, ahnl a legszéh~o;ebb 

':l'; m) az utca. - Szerző 

fel vétele, 1955-ből. 



Az 1758-baa épült csíkszere
dal pl. templom oldalká
polBáJának északi, külső 
kiugró része. 
Szerző felvétele, 1962-ből. 

A csíkszeredai római kat. plébánia
templom délayugat felöl. Epült 1758-baa 
- Vámszer Géza tusraJza, 1930-ból. 

A csíkszeredai Mikó-vár délayugat felöl aézve. - Szerzó felvétele 196U-Do1. 
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A csíkszerectai Mikö-vár ·dél-nyugati bástyája, amelynek emeletén van a 
kápolri.'a. - Szerző felvétele 1960-ból. 

csúcsives 

A csik-.Leredai !\li!.. u-' ac h..1po1najanak 
két csucsives ablaka ki"·ülről. - Szer:z.ő 

felvétele. ' 1960. 
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A csíszeredai J\-Iikó-vár észak-keleti bás
tyája. - Szerző felvétele 1960-ból. 



A. csíkszeredai Mikó-vár belső reneszánsz 
kapuja. A felette Játható emléktábla fel
irata le vaa kaparva. - Szerző felvéte
le, 1960-ból. 

A zsögödi volt 
Mikó-udvarlláz a 
XIX. sz. elejéről. 
Epült neoklasszi
kus (Empire) stí
lusban. - ma bú
torgyár van benne. 
-Szerzó felvétele, 
1959. 

21- Aluta 

A csíkszeredai Mikó-vár külső .reneszánsz 
kapuja. Lebontották a két olda. látha
tó irodahelyiségekkel 1968-ltan. - Szer
ro felvétele 1960-bóL 
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A csíkszeredai Mikó-vár udvar felöli tornácos része. - Szer
ző felvétele 1960-ból. 



KÁSZONI ADATOK A NÉPI VADFOGÁSHOZ 

KOS KÁROLY 

Kezdhetjük mi is azzal, amivel Romulus Vuia is kezdte közel három 
évtizede a Hunyad megyei paraszti vadászatról irt dolgozatát, hogy ti. 
a hazai néprajznak kevés olJian elhanyagolt témája van, minrt az emberi 
civHizáoió és kultúra kJLalakulásában oly fontos szerepet játszó vadászat1. 
Ugyanis Vuia dolgozata közlés'e idején még csupán Raul Calinescu na
szódvidéki2 és Gunda Béla moldvai3 kis adatközlései álltak rendelkezés
re, de azóta is, az említetteken kivül csupán Molnár Istvánnak ugyan
csak a sepsiszentgyörgyi múzeum által közölrt; Hargita-Vlidé~i gyűjté

sével4 és Gunda különféle újabb erdélyi adataiival5 gyarapodott adattá
runk. E néprajzkutatók közlését alig egészítik kli. a korábbi "vadászati" 
munkákban és útirajzokban, csupán elvetve föllelhető népi vonatkozású 
adatok6 (föltehetően nem is mindiig érdektelenségből, vagy nem isme
résből, hanem a szigorúan tiltott s épp ezért titkos eljárásokat és esz
közöket használó pa:vaszt orvvadászok iránti kíméletből is). Világos 
tehát, hogy a népi vadászatunkból valamikor megírandó össZJehasonHtó 
munka és szintézis még további kiegészítő gyűjtőmunkát és adatközlést 
feltételez. E felismerés ösztönözte az Erdélyi Néprajzi Múzeum néhány 
kutatóját is arra, hogy 1969-ben e témát is gyűjtőtervébe iktassa. Ennek 
egyik szerény eredménye az alábbi ~özlés. 

Nem csak erdélyi, hanem országos viszonylatban is a legfőbb jelen
tőségű vadászterület a hegyvidék volt. A Keleti és Déli Kárpát 
vidék medencéiben megtelepült lakosság nagy része - máramarosi, 
naszódvidéki és hátszegi románok, csíki-gyergyó:i és háromszéki ma
gyarok - egész 1848-ig megtarthatták nem csak ór:iási közhavasaikat, 
hanem határőr voltukból következően fegyverv,iselési jogukat is. Ugyan-
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akkor e vidékek mostoha mezőgazdasági viszonj11ai miatt is különös 
jelentősége volt a vadállománynak Ez, valamint az előbbi tényezők 

lehetövé tették, hogy a korlátozott földművelés és külterjes havasi legel
tető áUattartás mellett az ősi zsákmányoló gazdálkodás férfi fog~al

kozás, a vadászat is fennmaradjon . 
E hegyvidék népének vadászata alapjában különbözött a vármegyei 

nagybirtokos nemesség időtöltésből, sportszerűen űzött "úri" vadászatá
tóL A népi vadászat, amellett, hogy az erdők közti hegyi vetéseket és a 
havasokon legelő csordákat pusztító, különfé1e dúvadak elleni szükséges 
véde·kezés vol1t, egyes vadak húsa a néptáplálkozásban is fontos szerepet 
töltött be, más vadaknak meg bőrét ér·tékesítették a helyi öltözködésben, 
vagy a nemes prémeket, eladás útján. E mellett a vadászat "kézenfekvő" 
és magától értetődően együttjáró mellékfog,lalkozása volt a havasokon 
pásztorkodó, erdei f.arp.unkával feg:J:alkozó, erdők közti irtványokban 
kaszáló vagy itt földet művelő embernél. A fentiekkel magyarázható, 
hogy 1848 után, a fegyverviseltési kiváltság megszűnése és az egyre szi
gorúbb országos erdő- és vadvédelmi törvényeknek az egykori önigaz
gatási vidékekre is kiterjesztése dacára a vadászat, legalább is csöke
vényes (hajtás és puska nélküli) formájában, számos ősi vadfogó eszközt, 
kezdetleges mechanizmust és eljárást fenntartó orvvadászatként a közel
múltig fentmaradt. E vadásmt tilalmazott vOil,tából következik viszont 
az adatgyűjtés és főleg az eszközök közvetlen megte}{Jintésének nehéz
sége, amely a kutatók m1.1nkáját roppant módon megnehezítF. 

It 

A romániai Kárpát-Viidék népi vadászatának ismereténél elsőrendű 
jelentőségű a hegylánc legszélesebb, erdős szaklaszának, a Keleti Kár
pátok vadászatának kutatása. S elegendő csupán a térképre néznünk, 
hogy &tt is különös figyelemre érdemesfrtsük a mindenfelől óriási erdő
ségekkel, havasokkal körülvett kis falucsoportot, Kászont. Nyilvánvaló, 
hogy ily környezetben a helyi lakosság ősi v·adászismereteit (melyet a 
helyi nye'lvben is élő ugor és ótörök eredeltű ij, nyil, ló, les, nyest, nyúl 
stb. szavak is jeleznek) fenntarthatta. 

A Keleti Kárpátok vadá:llományának fajokiban és számszerűleg 

roppant gazdagságát az elmúlt századok irói is különösen értékelték 
A Görgényi havasok az erdélyi fejedelmek elsőrendű vadászterülete 
volt, a hegylánc moldvrai oldalának gazdag v:adállományát is a XVII
XVIII. századfordulóján uralkodó fejedelem, Dimitrie Cantemir dicsér.i 
elsőnek, említve a csordákban élő bölényt, szarvast és őzet, a fekete 
kecskét, medvét, farkast, rókát, hiúzt, nyestet, a f,inom húsú süket
fajdat és más vadakatB. Még egy évszázaddal ezelőtt is a Gyergyói 
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medencét körülölelő havasokban "hemzseg" a sok vad, főleg a vad
macska, őz, medve, vaddisznó, . nyest, és . hölgymenyét, de fehér nyúl 
és róka valamint gíms:zJarvas is található itt. Az egykor e tájon, sőt a 
Hargitában is élő bölény azonban a XVIII. század végéig k:Jipusztult9. 
Az előbbiek mellett, egy teljesebb felsorolás megemlékezik még a pelé
ről, borzról, görényről, vidráról, császármadárról, vadpáváról, sasról, 
fenyőmadárról s egyéb vadakróL Hajtóvadászatot viszont ekkor már 
csak körülményes megyei engedéllyel rendezhetnek nagy ritkán med
vére, ha bebizonyítható, hogy az már tűrhetetlen pusztítást végez a 
havasi legelőkön tartott állatállományban 10. 

a. Vadászkürtők : a marhaszarvból (h: 51 cm), b. SMldonf.akürt (h: 155 cm), marha
pátsztoir inasok csiná1ták : a kettéhasított fát kibelezték, majd nyÍlr.ilaJkéregglel becsa
varták. 

E roppant hegyvidék székelyföldi hav1asai a megtelepüléstől egészen 
az 1870-es évekiben bekövetkezett megyésítés'ig a falv1ak használatára 
adortrt széki kö:abirtokok voltak. Csupán a benépesült területektől leg
távolabb eső "Kászon rétje, erdeje, mezeje" maradt egészen a XVI. 
század végéig a csíkiak és kézdiszékiiek által egyaránt s2labadon használt 
"köz élő föld"11. Az ekkÓrtájt kia'lakuló kászoni településcsoport csak 
fokozatosan veszi tényleges birtokába az eddig lényegében gazdátlan 
hegyvidéket s vál~k az az önigazgatású Kászon-szék "Székhavasd"-vá 
(az elnevezés ma is él Kászon helynevei kö:zJt). !gy lesz Kászon - la
kosai számához viszony1tva - a Székelyföld legkiterjedtebb erdei-havasi. 
Vladászterülettel rendelkező vidéke. 

Sajnos azonban, az itt folytatott egykori vadászat méretére és mód
jaira az olyanféle levéltári adatok, mint amilyeneket a szomszédos 

· Háromszék levéltára XVIII. századi és XIX. század eleji anyagából 
. Cs. Bogátsnak sikerült kijegye:md:e ("madarász háló") "vadászó háló", 
"vadászni járó új ostor", majd pedig "kaptán", "vaskaptány", "borz bőr 

. tariSZillya", "kisded vadász tarisznya") alig nyújtanak támpontot12. !gy 
az egykori népi vadászat rekonstruálásánal majdnem kizárólag a ma 
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felltalálhartó hagyományok összegyűjtésére, a helybeli idős emberek köz
lésére és a még újraszerkeszthető vadfogó eszközök regisztrálására va
gyunk utalva, s ,Hy módon a mégoly szerény és hiányos néprajzi gyűj
tések ri.s jelentőséget nyernek. 

Emlékíróink is kerűllik a témát, bár épp Kászonból van egy 1764. 
évi adatunk a Bornemissza birtok jobbágyai részéről évente szolgáltatott 
12 fogolymadárra 12a. 

A kis medence közepén egy csokorban létesült kászollli falvak la
kosadnak a körülvevő roppant határon folyó földműves, szénamunka, 
erdőlő, erdei és havasi legeltető tevékenysége, va~amint 1848-ig határőr 
katonáinak a hegyszorosokban való portyázásai önként és többnyire 
szük!ségképpen járult a vadásmtnak elterjedt népi foglalkozásként való 
folytatásához és fentmai'Iadásához. A tűzfegyver újkori fokozatos elter
jedése dacára ~z egykori népi vadfogó eljárások még nem tűntek el telje
sen, majd a lőfegyverek és a Vladá:szat engedélyhez kötésétől kezdve ezek 
főleg az orvvadászok tirtkos módszereiként éltek tovább illetve újultak fel. 

l It~ •••\It.• 1• ~''"" •• •· •" 1 ·1t••• - •· •·~·'"• " •••• 

Szélkal{as, fent bőrszijna kötötJt golyck kopq·gtatnak a szél sebessége s:zJerLnt .. 

A kászon környéki v1adak elsőrendű területe a roppant kiiterjedésű 
fenyvesek : Kászonpatak, Fejérkő, Küsrépát, Nagyrépát, F,arkaspatak 

· (a neve is ezzel kapcsolatos), Tekerő-feje, BóbiS:ka, · Lassúág, kimondot
tan fenyves_ lakó kőszáli sas, vadpáva, (siketfajd), császárn;tadár (fácán), 
nyest, sárigmenyét (kőnyest), vadmacska, és héjjoz ··(hiúz) mellett az év 
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különböző sz~aiban rengeteg medve, farkas, róka, vaddisznó és szarvas 
is tanyázik [tt. A bükkösökben - Piripa, Nagyerős, Medgyes - meg 
éppen sok a vaddisznó és szarvas, de a csereerdőbe - Tilalmas, Ken
csereje, Gyertyános - is lejf?rmf:;'l} élődn~, éjszaka a medvék, szarvasok 
és vaddisznók s főleg itt élnek az őzek. A csere- és mogyoróbokros, 
erdős Nagyszetyén és Kőc~n. külö~<;>sen sok a róka, őz, nyúl, a kutya
és disznóborz, va;lamint a ~ogyorótyúk (fogoly) és vadgalamb, a hegyi 
patakok vizében (télen a jég alatt)> ~ vidra,_ az al,&óbb v.izeken pedig a 
vadruca. A távolabbi erc,1ős hegyek sósv,iz.ű forr~satihoz, 1a szejkékhez 
járnak inni csordástól a szarvasok, őzek és vaddi~s~nók, ezekre leskód
nek aztán a dúvadak : medvék, farkasok: és hiiúzók, s mindkét féle 
vadra a vadászok. 

A medvét és hiúzt mint a szarvla1Sllfarhál;>an ~árt tevő, a farkast 
mint a juhnyájak, a rókát mint a majorsá~, a vi,c~rá't pedig mint a halak 
dézsmálói.t dúvadként is pusztították. A vad,disznót, nyulat, borzot, a 
vetésekben való kártevésükért üldözték. \{"iszont a legtöbb Viadnak ehető 
húsa és felhasználható bőre vagy értékes prémje is volt. A közönséges 
borzbőrből készült a ·jellegzetes székely vadász11lari.sznya, ennél ötször 
többet ért a róka téli prémje s a görényprém, a vidra- és nyestprém 
pedig a rákáénál is ötször-tízszer értékes.~bb vo1t. Jellemző, hogy a szá
zaidforduló táján egyetlen nyestbőr *:rából egy jó tehenet, egy medve
bőrért pedig két marhát v:ásárolhat~ak: A 30:-as években, amikor a hely
beli egyházi iskola tanítóján:c;t~ l OOO lej. körül volt a havi fizetése, a 
nyestbőr eladási ára 5 OOO lej körü,l volt. 

Ilyenformán a; vad_ásZJat Kászon}?pn nem egyszerű kedvtelés vagy 
csupán dúvad pusztítás, hanem k~fiz.etödő, "kenyérkereső" fogl,alkozás 
v0lt. Rlitka is az az idős ká·szoni férfi, aki így vagy úgy ne foglalkozott 
volna vadászattaL A helybeli e~ysz~rű kato11ás népviselettel és a prémek 
könnyű értékes,írtésével magY'arázható, t:ogy a borz prémJen kívül, 
melyet tarisznyánal\,: készí'tettek ki h;gfennebb egy-egy nyúl vagy róka 
premes bőrét dolgpzták fel n:aguk sz~tp.ára? , a nemesebb prémeket jó 
pénzért eladták ~ vadász m~g~a n~úz.ta i,n:eg, az elejtett vadat s a bőrt 
megsózva és kifesií~ve a . csürJ:?en ~elak.élSZ~9~~a szikkadni. A további ki
dolgozás (húsolás, csáx*z~,. J?;l,lhí~s, &~abás), már a szűcs dolg1a volt. A 
vadbőrökért rendszeresen jöttek J;Cászonba (főleg sokadalrnak alkalmával) 
a kézdivásárhely,i szücsök, kik a vadászoktól sokáig közvetlenül vásá
roltak. De már 1890 táján kerülnek helybeli közvetítők, prémkereske
d.~#; is,. (pL B~l~2:s J.áno!=t), . kik a vadászoktól megvett bőrö,ket h,<;>~ . Ké;zdi
vás·árbelyen, hol pedig Brassóban vagy más erdélyi városokon adták el 
szücsöknek. 



Borztarisznya, legalább 100 év.es vadásztari:sznya (28X33 cm) és USJ)ol"t8rtó tehénszarv
ból idornitva laposra • .. . . 



Tavasszal a medve sarjút legel, nyírepren, kokojszán (áfonya) és 
málnán él, de nyáron s ősszel már az erdei legelőre kihajrtott marhákkal 
is "foglalkozik". A régi, havason tartott fehérmaDha csordák szilaj bikái 
.elüzték a medvét a csordától, de a kisebb csoportJban legeltetett vagy 
elbogárzott tehenet, tinót a medve megtámadta : mancsával megütötte, 
majd ráugrott, lapockájánál lekarmolta a bőrt s addig futtatta, míg 
az állat el nem esett. 

A medvét az utóbbi nemzedékek már inkább csak puskával vadász
ták, még pedi'g gömbgolyóvaL A kéi vi:lágháborut követő szigorú (fegy
verkUJtatá:sokat megelőzően még szokásos volt a régről örökölt elöltöltö 
lastokos puska, amelyhez a puskaport és golyót m<indig külön kellett a 
csőbe tölteni. Az óngolyót is maga a vadász készítette öntéssei (vas for
mában), vagy az óndaraboknak két kőlap között történő hengergetéséveL 
Ennél is kezdetlegesebb, de g)'lakori eljárás volt, hogy a lefojtott puska
porra egyszeJ;űen osak levagdalt vas- vagy óndarabokat, gombolyag 
követ (l{lavicsot) vagy éppen szilánkosTJa töri berkekövet (fehér kvarc) 
töltöttek, s azt ismét lefojtották, csepüvel, a vaspálca segitségével, hogy 
ne essék ki. Természetesen ez utóbbi töltések csrak közelrói hatottak, 
vagy~s a medvét előzőleg meg kellett közeUtend.. Egyesek (mint például 
Maró Mihály Lóbérci) még a medve barlangjába is bement s a társa 
álrtal tartott szurokfáklya fényénél lőtte meg a medvét. 

A medve elejtésére szolgáló hagyományos eszköz azonban a hurok 
volt. A hurkot eredetileg kecske- és marhafarokszőrből vegyesen font 

.Pbiz burok ~ve, ·vad~, a:zarvas és ő:z ~.ii.); egyes és 'lrettőshuro.k. ,, 
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ujjnyi vastag pórázból készítették. E póráz nem csak hogy erős volt, de 
rugalmas is, úgy, hogy a köralakban idomitott és kikötött hu~ok ~söben 
sem deformálódott. Néha csak egyet, de rendszerint kettőt imitottak fel 
a hurolkJból, a medve heccásában (csapás), hé,tla_dékában (ösvény), egy
egy közeli fához kötö:ave. Mivel e pórász készítéséhez csak n:é
hányan ért'ettek, utólJb már inkább drótJból, drótkötélből állították 
vadfogó hurkot. Hogy a medve biztosabban. hurokba kerüljön, a .hu~k 
mögé csalamádét (cs1alétek) tettek, és néha még fatörzsekbŐl ,',V" al~
ban lefektetett terelőfalat is raktak. Ilyenkor aztán a hurok elé is tettek 
egy kisebb fát keresztben, hogy mikor e21t a medve átugorj;a. iej_jel é~p a 
hurok!ba essen. 

A medve és őz eLejtésére alkalmazott vadfogó eszköz yolt a cs~dós 
járom. A kapott ~agya:ráaat szerint ez az áUat útjába függőlegesen fel
állított fa keret (járom) volt, egy hozzá lehajtott erős és rugalmas f(l
ággal vagy éppen egész fiia~ai fával (csatl,ó). A csaLétek után nyúlva az 
állat megériinti a jármot, s ezzel kioldódik a csatlót lefogva tartó pecek, 
amelynek most fölcsapó ereje a jármat eme állat nyaka köré smrítja. 

Min!tegy 70-80 éve azonban ez ősi vadfogó mechanizmusok helyett 
~ medve elejtésére is mindd.nkább elterjedt a helybeli ~ováosok által 
kés:cített acélrugós kaptány. A medve csapásába lefe~te-tett kaptányt 
odaszórt kenderpolyvával álcázták, ez verte el a vasszagot is. A csalétek 
körül topogó medve a szétfeszíteút csapdába lépett, amely, érintésre, 
összecsapódott és éles fogaival megregadta a lábát. E csapdát nem kötöt
ték ki, mert a bele lépő medve képes lett volna elrágni a lábát, csak 
hogy szabdulhasson, hanem egy kb. l m hoss21ú lánc végére hármas 
horgot szereltek, amely a fákba, gyökerekbe, kövekbe akadva megnehe
zítette a medve járását, amely csak roppant erőfeszítéssel haladhatott, 
mígnem a vére nyomán megtaláit kimerült állatot agyonütötték. 

A Vladdisznó fogására a medvééhez hasonló szőrpórázból, majd drót
kötélből készült egyes v~agy kettős hurkot kö-töttek ki a csorda bükk
makikra, sarjúdzásra vagy vízhez vezető csapásálba. A póráz környékét 
cseremakkal vagy -törö~búzával szórtak meg. A vaddisznó esetén mindig 
alkalmazták a · hurok felé szükülő terelőf1alat ledöntött fákból, mert a 
vaddisznónak nem volt oly hattározott járása, mint a medvének vagy 
ő znek. 

A vaddisznó fogás másik módja volt, hogy a csorda járá.sá~ meróle
gesen elzáró 100-120 m hosszú, meredek árkot ástak. Az árkot vé:~Fony 

faágakkal és falevéllel álcázták, s még törökbúzával is leszórták. Az 

áro~_ba1 eső állatpt, m*or a~ a. ho~~ áf<?k v~gén própáJt ~ug~a1,1i, az 
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[fl§1. 
Vaskaptány láJnera sze11elt horoggalmedvefogáshoz (lem:kioldós:zerkeze.te). 



ott leselkedő vadász leütötte. Előfordult, hogy hajtást csináltak, vagyis 
az árok felé, vagy a hurok terelőfalai közé hajtották a vadat. 

Az őz- és szarvasvadászat kezdetleges módja volt az any,aállat által 
otthagyott szopós gidák megfogása. A hazavitt gidákat többnyire előbb 
fölnevelték és akkor vágták le. A már megnőtt őzet és szarvast a medve 
és vaddisznó esetében is alkalmazott hurokkal, vagy jármascsatlós csap
dával ejtették el ; csalétkül szénát vagy sót alkalmaz,tak. .. , ... 

A róka és borz lyukakban tanyázik. Mivel a rókalyuknak rendsze
rint két nyilás,a van, elég volt, hogy miután ezeket megtalálták, az egyik 
nyHás előtt tüzet raktak, majd a füst elől a másik kijáraton menekülni 
próbáló állatot leütötték. 

A borzlyuk rendszerint csak egy nyílású, azért a bent levő álla
tot ásás'sal közelítették meg, majd hosszú hegyes karóval szúrtak be 
s az átdöfött állatot kihúzták. A kutyaborz - mint mondják - éjjeli 
áHat, főleg madarakkal és prücsök félékkel táplálkozik, s ezért húsa is 
ehetetlen. Ezzel szemben a disznóborz (vadmalackának is nevezik) csere
és bükkmaikkal és a földből kitúrt gyökerekkel, s rovarokkal táplálko
zik s így a húsa is ehető, bár sokak szerint "föid ízü". Vadászása ideje 
főleg ősszel volt, amikor a disznóborz meghízott a sok makkon. Inkább 
zsírjáért vadászták, amelyet csizmakenőcsnek használtak, bár titokban 
- mert reS'tel'lték mások előtt - fogyasztották is, volt akli pánkot is 
sütött a borz zs írjá ban. 

A narkast leggyakrabban farkasgödörrel fogták. A 3 m mély és me
redek falú farkasgödröt rendszerint ősszel ásták, a juhlegelő szélén, és 
vagy egy juhot vonszoltak a fö'ldön több irányból a gödör felé, hogy a 
farkas ennek nyomán kerüljön a verembe, vagy pedig a gödör közepébe 
vert hoss21ú karó Vlilláságába föltett döglött juh szaga csalta ide a vadat. 
A törékeny ágakkal s fűvel, levéllel álcázott gödörbe eső farkast agyon
verték A farkasgödör gyakran rókát lis fogott. 

EHerjedt volt a mező szélén a farkasfogó ketrec állitása is. Ez egy 
2 m magas, földbe vert karóból képzett kör alaprajzú kettős kerítés, a 
belső zárt körben, a vad csalogatására csengővel is fölsZerelt bárányt 
helyeztek, mfg a külső falon egy csupán befelé nyíló kis ajtó volt, a 
bárányra jövő farkas bejutására. Az ajtón bejurtó farkas azonban nem
csak hogy a bárányt nem bántbhatta, hanem többé ki sem szabadulhatott 
a ;k.eskeny (kb. 25 cm széles) folyásóbóL Előfordult, hogy néha két farkas 
vagy két róka is bekerült a ketrecbe s ott keringtek egy irányban, núg 
csak a kerítéSen át halálra nem szurkálták őket. · · \ -



A farkasfogás viszonylag újabb eszköze volt a medvééhez hasonló, de 
ennél kisebb és kerek rugós vascsapda, a farkaskaptány. Ezt hús csalé
tekkel látták el, fa lapi hullással takarták és egy közeli vagy egy nehéz 
rönkhöz láncolták. Azonban előfordult, hogy a farkasrrak volt ideje le-

Verem (3 m mély) villás karóra 
helyeze.tt báránnyal, flarkasfugó. 

:l -'. 
- .4111 l ~ ' 

Ketrec és alaJprajza (a belső gyúrű
ben cs.en.gős bárány), farkas~ és ró
lmfogó. · 

rágni·a beszorult lábát s a későn érkező vadász már cs:ak az alsó láb
szárát találta a csapdában. E csapdába nem r;irtkán róka is belement, 
akárcsak a farkasfogásr-a készített gödörbe vagy ketrecbe. 
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* 
A róka fogására azonbarn elsősorban a külön e célból készült ütteteSt 

és hálót alkalmazták 
A rókaüttető egymástól 25-30 cm-re elhelyezett, 2,5-3 m hosszú 

és 4-5 rendben egymásra helyezett fenyőrudakból épített fallal képzett 
szűk folyosó volt, két gerendából rakott padlással (padló) fent meg egy 
vastag és súlyos gerendávaL A két fal gerendái't vastagabb végükön 

Rókaüttető (h : kb. 3 m). 

keresztbe rakott rövid gerendácskákkal róva össze rögzítették, . egyúttal 
igy le is zárva e végén a folyosót. A folyosó mélyébe helyezték el a felső 
gerendát alátámasztó nyelvhez kötött csalétket, amelynek legkisebb 
érintésére a támasz elmozdult s a felső gerenda lezuhant, elzárva hátul 
a róka visszavonulási útját. A padló miatt a róka a föld elkaparásával 
sem szabadulhatott. 

Az ilyen üttető gyakran farkast is fogott, különösen ha annak csa:... 
pásába állították s esetleg még fatörzsekből terelőfalat is helyeztek az 
üttető szabad vége irányába. 

A helyszínen készített s fölállított fenti rókaüttető egy tökéletesített 
de kevésbé általános formája volt a rókaláda. Ez egy kb. 1,50 m hosszú 
és 56-60 cm széles és magas, deszkákból összerótt négyszögű kürtő, 
egyik végén külön rekesztékkel a vadat oda csaló kakas számára, nyitva 
hagyott felén pedig fölfüggesztett ajtóval, amely csak akkor csapódik be, 
amikor a lábáda bújt róka megérinti a csalétekkel ellátott kioldó szer
kezetet A rókafogó ládát rendszerint a falu szélén lakók, s a kint lakó 
molnárok alkalmazták saját telkükön a majarságat dézsmáló róka el
ejtésére. 
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Hasonló rendszerű, de kisebb méretű lobhanesos ládát helyeztek el 
lóherése~ben vagy veteményeskertekben nyuLak fogására is. Ilyenkor 
csalétkül többnyire lóherét tettek a láda belsejébe. Szerkezetük lényegét 

RókaJáda (h: 150 cm, sz. ! 55 cm) ésMoldós.~erkezete. 

illetően e rókaüttetökkel és csapóajtós ládákkal azonosak az 
prémjéért Kászonban is vadászott görény fogója, a két végén 
csos görényláda, valamint a kászoni házakban szokásos, de 
másutt is használt féregüttető. 

értékes 
lappan
sokfelé 

A rókafogás egyik eszköze volt hosszú, 100-150 m-es háló. E hálót, 
a róka csapására merőlegesen kifeszítve, két végénél egy-egy ember tar-
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totta, fa mögött elrejtőzve. Az arra haladó róka a hálóba csongolyodott 
s úgy ütötték agyon bottal. Hajtással gyakran tö:bb rókát s esetleg még 
más állatot is foghattak a hálóval. 

Féregüttető (kiioldós~eTkezete az elöbbiéhez hasonló). 

A puskás vadász a rókát egercmcogás utánzásával (fogai közt "ci
cegve") csalta maga felé és közelről lőtte meg. 

Míg a saját házi értékesítés szempontjából legjelentősebb volt a 
táplálkozásban egykor fontos szerepet játszó vaddisznó és őz vadászata, 
a prémes állatak közül a nyest vadászata volt a legkifizetődőbb. Kászonban 
a nyest két fajtáját vadászták : az álla alatt kicsiny sárga foltos fekete 
nyestet és az inkább sziklás helyeken élő sárga színü kőnyestet vagy 
sárignyestet. 

A feketenyest többnyú.re a cserefa odvában él, s ha megfigyelték 
hogy "otthon" tartózkodik, az odu felső nyílása elé zsákot tartották; 
alább pedig fejsZJével lyukat róttak az odú aljáig. Ha az állat már e köz-

ben - fejszecsapástól megriadva - nem ugrott volna kd. a zsákba, az 
alsó lyuknál füből tüzet raktak, amelynek füstje elől már feltétlenül 
menekülnie kellett. 

Kezdetleges csapdaféle volt az élő fához támasztott nagy gombolyag
fa (leágazott törzs), amelynek felső vége s az élő fa közé egy madárfejet 
vagy hússal ellátott kis peck!et helyeztek. Mikor a nyest megrángatta 
a csalétket, a támaszát vesztett fa elmozdult s odaszaritatta az állatot. 
Az e fajta kezdetleges csapdát ott alkalmazták, ahol a fa tövénél meg
lelték az áUatt múból (moha) rakott fészkét, vagy - a fehér hóban -
nyomára talál tak. 
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Nyestüttető, kez-
detleges (élő fá-
hoz támas~tt ge-
~ 

Nyestüttető, kie!Zidet1eges (két egymásca feikte.tet g.erenda). 
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A nyestüttető általános formája voU a vízszintesen egymásra helye
zett két fa (gombolyagfa), ,nely közül a felsőnek egyik felét egy csal
étekkel ellátott pecek tartott magasban. Legalkamasabb csalétek a 
nyúzatlan mókus húsa volt, amelyet a szajkó nem bántott. Hogy a felső 
fa ne guruljon oldalt, több megoldást ta'láltak. Legegyszerűbb volt, hogy 
a felső s esetleg alsó fának is vékonyabb végein ágazáskor c~apokat 
hagytak meg, amelyek megakadályozták, az elgurulá'St. Máskor viszont 
az egyik felén villás elágazású alsó fát választottak, s az elágazás közé 
helyeződött a felső fa lefelé görbülő vége. A két fát e végükön néha 
még be:llúrt lyukon átütött faszeg d.s összetartotrta. Az üttetőt rendsze
rint ágakból fölé rakott fedéllel álcázták A csalétek ér.intésére a pecek 
eldőlt s a felső f,a megnyomta (odaszorította) a pyestet. 

EJgy újabban (itt először e szá:Dadban) alkalmazott nye~tfogó szer
kezet kővel nehezített dróthurokkal (s ezt kioldó, csalétekkel ellátott 
több részes pecekkel) müködik. Az előre elkészített sz~~rkezetet vala-

Nyestfogó hurok, kővelneheziitett dróthurok (faág cs10nrtjára szegzik). 

milyen kiálló faág vagy magasabban fölfektetett rönk végé,re szege;z;ték. 
E bonyolult szerkezet helyett egyesek felül pecekkel föltámasztott hu,r
kot vetette){ a fa valamely vízszintes ágára s az állat a hurkan túl el
helyezett csalétek rángatásakor mozdította el a hurkot nyitva tartó 
peceket, s a kő által lerántott hurok aztán nyrakát a fáhQz szorította. 

A kászoni erdőségeknek ,ma sem túl ritka veszélyes és kártékony 
fenevadja a hiúz, amely a szarvas és őz, valamint az erdei legelőkön 
tartott szarvasmarha legfőbb pusztítója. A hiúz kikémleli az állatok 
járását és a csapás fölé hajló ágon néha napokon át les mozdulatlanul 
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áldozatára, amelyre ráugorva karmaival erősen rátapad 8 annak lágy és 
ZISÍros részeit rágja kii, a végbelét-ől hatolVJa a belső részek felé. A hiúz 
elejtésének egyetlen módj.aként már csupán a puskával való lelövést 
ismerik (egykor feltehetően lenyHazták). 

Ugy,anígy a mókust is legfennebb puskával vadászták, de csak rit
kán, mivel a "golyó többet ért mint a mókus". Ugyanis a prémjéért ke
't"eset adtak a szűcsök s a húsát ugyan ették, de nem volt ízletes, mert 
a mókus itt jobbára fenyőroagon él és azért "mikor kirántották, mintha 
szurok égett volna." 

Kászon határéban kevés hörcsög van, s ezért vádaszata itt nem volt 
kifizetődő. Legközelebb Tusnád felé vadásszák mint gabonapusztító kár
tevőt, s főleg értékes prémjéért. 

Annál jelentősebb volt egykor Kászonban a vtidra vadászat. A vidra 
a patakok halállományában nagy pusztítást végző kártevő is, de azért 
elsősorban prémjéért vadászták A kászoni fekete vidra a vízen, télen 
meg a jég alatt úszkálva tűnik fel, de télá. hóban könnyen felismerhető 
a vízparti nyoma, mely elárulja a fészkét is. A vidrafogás egyik módja 
épp az volt, hogy a martban megtalált fészk.é't megásták, s az igy ki
ugrasztott áHatot leütötték, vagy lelőtték. 

A még vékony, átlátszó jég alatt úszkáló vidrát, megpillantva három
ágú vasvillá!V:al szúrták le, a már vastagabb jégkéreg alól pedig egy, a jégen 
vágott léken át szöktették :kJi a vidTát úgy, hogy a vizet a jég alatt hosz
szú pákával kotorták A vízből kiszökő állatot aztán a léknél várakozó 
vadász leütötte vagy lelőtte. 

* 
Az öregek még tudnak arról, hogy "va'1amikor" verébadót kellett 

fizetni vagyis a vetésekben kárt okozó madár pusztítása i'tt is hatósági
lag kötelező volt: évente miinden család bizonyos számú verébfejet kellett 

hogy beszolgáltasson a bírónak, a veréb húsát pedig elfogyasztották. A 
forróvizben megkopasztott madárka tojásban kirántott combja igen 
ízletes volt. 

A verebek vadászata azonban mlindig a gyermekek dolga, illetve 
szórakozása volt. A régi épületek szalmás tetejébe gyűlt verebeket egy
szerűen csak a kijáratul szolgáló lyuk elé tartott halászó csigolyavarsá
val fogták, de álta1lános volt az udvaron elhelyezett csapóajtós galicka 
alkalmazása is. A vékony lécekből ös'szeállított áttetsző ládikóféle köré 
kevés szemet szórtak s mikor a madár az ajtót (fedelet) feltámasztó 
pálcika alá helyezett keresztre szállott, a pálcika elbillent s az ajtó le
csapódott. 
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A faluhoz közeli erdőkön nagyszámú vadgal·amb élt, ezekből egyes 
párok a falubeli kötött kapuk fedeles galambducában is megtelepedtek, 
azonban a kiitűnő húsú vadgalamb vadászata az erdőszélen folyt. Kivit-

Verébfogó galicka és szerkezeti rajZia. 

Mogyoróstyúkfogó hurok. 

tek val·ami rossz ajtót, amelyet megfelelő helyen egy pálcával félfedél
k-ént föltámasztottak, köréje s alája kendermagot hintve. A feltámasztó 
páka alsó feléhez l 0-15 m hoss~ú madzag ot kötöttek, amelynek végét 
valami bokor mögött herverő gyermek tartotta; Mikor a leselkedő észre
vette, hogy az ajtó árnyékában már több madár is szemel, a madzagot 
hirtelen megrántotta s a lecsapódóajtó odanyomta a vadgalambokat 
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A finom húsáért vadászott fogolyt és fácánt főleg télen és ősszel 

vadász ták, "amikor már eh esek vol tak". Eszközül egy desz:Kcüapra sűrűn 
rögzített lószőrhurok felület szolgált16. A deszkalapba fúrt lyukakba kis 
faékekkel (csapokkal szorították be :a lófarok szőréből :alakított hurkok 
végeit. Az odahintett kendermagfia száUó madarat a hurok lábánál fogta 
meg. A fogolyt s főként a fácánt még a csirke lábszárcsontjából készült 
síppal is csa'logaUák, a hurok felé. E csalogató csont-s-ípot a puskás 
vadászok is használ ták. 

Az ugy:anos·ak jó húsú siketfajd főleg kokojszán (áfonyán) él, a leg
mag,as:abb régiókban és fenyőfákra, magas csutéllkokra vagy fák tövébe 
rakja fészkét. Tarvas:zii (márciusi) dürrögéskor folyt a vadá,szata. Ennek 
legegyszerűbb módja volt a fészekrablás : a megtalált fészekből kiszed
ték a tojásokat és fiókákat. Máskor meg tüzet raktak s a fényre oda
gyűlt nagyobb vadpávacsirkéket egyszerűen kézzel megfogták. Szokásos 
volt azonban, hogy a fészket ágakkal körülkerítetiék, csak helyenként 

Vadászpáva fogó hurok két vál!Joza,!Ja (a madár útjába állított kerLtéslbe helyezik). 

hagyva egy-egy nyílást ahova viszont madzag hurkot szereltek17. A 
hurkot vagy két egymástól megfelelő távolságra leszúrt kis ágas fán 
keresztbe helyezett pálcához kötötték, vagy pedig egy nagyobb kétágú 
fát szúrtak be ágaival lefelé s a hurkok végét fent, az ágak tövénél kö
tözték oda. Hogy a hurok sZJétny:itva maradjon, kétfelől lazán a faágak 
héjába mets:z;ett kiis hasítékba akasztották ki. 

Min t kártékony madarat vadászták régen az akkor még gyakori 
csőrényakú kőszáli sast. Kicsi kerek vascs-apdával (kaptány) fogták, 
amelynek kioldó nyelvére hús csalétket helyeztek. A magasan szálió 
sas figyeimét még lassú kalaplengetéssei is von1ták a csapda irányáÖa. 
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A vizek szabályozása, a vízenyős rétek, mocsarak l~csapolása (és 
művel€s aJ.á véte'le) előtt Kászon határában nagyszámú, vadruca is élt 
s ezek g'Y'akmn még a falu ~özt is megjelentek a patak vizében. Annál 
feltűnőbb, hogy a lőfegyvererr kil.vül már semmi más hagyományos ruca
fogó eszközre, módra n·em emlékeznek Kászonban. 

Az erdőn dolgozó favágók vagy az erdei ti·sztásokon legeltető inasok 
(marhát őrző gyermekek) többnyire véletlenül is - a bogavak röptét 
figyelve - rátaláltak az erdei méhek odújára. Ilyenkor rendszerint csak 
a mézet szedték ki úgy, hogy a fatörzs odú száját (röplyukat) fejszével 
jó tágasra faragták, s eZ'en át a méheket füstölés·sel fölza\llarva a mézes 
lép nagy részét kiszedhették 

Volt azonban, aki otthon!i méhesének gyarapítása céljából külön 
kereste erdőn a méhet, azt tar'tv·a, hogy az itt élő méhek semmiben sem 
különböznek a ház[ méhektől. A méhkereső kirs tányérba vagy fa doboz
ba kevés mézet tett s ezt tartotta kezében, míg csak egy méh rátalá.lt, 
amely aztán haz:aszállva hívta a többit is. A méhlkeresőnek ettől kezdve 
nem volt más dolga, csak az, hogy kövesse az el-elszálló méihek repü
lése irányát, míg csak ráakadt valamilyen cserefa törzsében odujukra. 
A méhcsa'lád hazavitele küpüstől történt, úgy, hogy a IiÖplyukat bedtl.g
va a fatörzset az odú fölött, majd alatt teljesen átvágták. Az ilyen sze
~érrel hazavitt erdei méhköpüket - tekintettel ana, hogy előre nem 
ismerhették a belső üreg mévetét - többnyire emberhosszúságban 
vágták le. 

Kászon hegyipatakjali tele volrtak pisztránggal, amelyet varsával, 
szigonnyal vagy mérgezéssel fogták 

Varsával kétféle képpen ha'lársztak. A tavassza'! s nyáron lefelé jövő 
halak fogására a partak medrét "V" alakban sorba állított kövek~el 

kötötték el s e gát alsó csúcsába helyezték az ölnyi hosszú és méter 
szé'les bocskor a~akú varsát. A varsa két felső sa:r1kát egy-eg~ nagy kővel 
nyomtartták le a vízben, orrát pedig kövekkerl alápockolták, hogy az kb. 
egy méterny:ke a v:íz szríne feJé emelkedjék. A víz gyors sodra a halat 
a v.fzbe helyezett varsa kiálló orrába dobta s az .így szárazra került halat 
csrak össze kel~ett szedni kézzel. E varsa úgy készült, hogy egy sor hasz
szabb fűzvesszőt a földbe szúrrtak, majd ezeket vékonyrabb vesszőkkel 
bekertelték, s az így elöálló lap felső, keskenyebb végén a két sarkot 
összehajtották. 

Összel - szeptembe!iben s októberben - a párosodás idején a 
pisztrángok a patakon ferfe-lé úsznak. Ennek meg'felelően kötötték el a 
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vizet is úgy, hogy a "V" alakban rakott terelő falak csúcsa felfelé le
gyen. E csúcsba helyezték aztán el a csigolyavarsát, amely ·azonban -
tekintettel arra hogy a víz sodre most nem lehetett a halász segitségére 
- már az előbbi varsától különböző, szájával lefelé fordított kelepce 
forma vol t. Az ujjnyli. gyéren kötött henger alakú varsált elől vesszőab
roncs tartotta kerekre nyitva, hátul meg az elvékonyodó vesszőket egy 
csúpba összekötötték. E fő rész nyitott elejébe illeszttették aztán a be
felé tölcséresen szűkülő száj,at, amelyen bejutv-a a hal többé nem talált 
ki a varsából. 

Haszná[rt;ak Kászonban 6-8 ágú vasszigont is, azonban jelentősebb 
volt a havasli haias-pata'kokon őszönként gyakorolt étető (mérgező) halá
szat, a maszlagozás. 

A hegyi patakok közelében, kösziklákon növő széles levelű és sárga 
virágú halmaszlag nevű növényből (Verbascum sp.) boldogasszonynapja 
előtt (augusztus első felében) a virágzás kezdetén gyűjtötték össze a meg
fe~elő mennyiséget. Miután a növényt megtisztították a lapijától, a 
kóróját egy fa csutakon vagy rönkön bottal (fa kal1apács) megtörték. 
hogy jobban levezzék, majd zsákba :r.akták s a patak valamely szorula
tában, az itt keletkező súgójában (zúgó) két pal'lt közt végiig levert karók 
mögé keresztbe helyezték. Itt aztán addig tapodták a maszlagos zsákokat, 
míg csak a viz habozni nem kezdett. Négy zsákból a víz 3-4 km távol
ságra is elvitte a mérgező habot és a maszlag behelyezésétől számított 
két órán belül már kezdhették is összeszedni a víz színéről az elkábult 
haJakla t. 

A halász a halat inge keblébe vagy tarisznyába gyűjtötte s még 
a vízparton felmetszette és kd.tisztitotta a halakat (kihányta a belüket). 
Az ikrát külön gyűjtötte egy nagy keserű1apiba. Otthon a~n úgy a 
halakat, mlint az ikrát elsózták télire. A dézsából kivett halat sütés előtt 
Vlagy 2 órán át keUett áztartni vízben, hogy ldmossák belőle a sót. 

A d0'1gozat elején is krifejezést adtam azon véleményemnek, hogy 
a népi vadászat tekintetében még távol vagyunk a színtézistől, ameny
nydben még a he·lyi adatgyűjtésnek is a kezdtetén állunk. Megfelelő 

összehasonilitó .anyag hijján úgy a vadfogásii módok és technikák mor
fológiai vizsgáLata és fejlődéstani tipologjzáiását, mint ezeknek killtúr
körökhöz klapcsolását egyaránt korainJak és koekázatosnak tartanánk. úgy 
amint korainak bizonyultak egyes emlitett kutatók mégoly tetszetős ilyen 
irányú kísérletei. A kevrés adatra ma felépíthető elképzeléseónket min
den további adatismeret lényegesen módosíthatja még. 



Elhamarkodott általánosításra való törekvés helyett has~nosabbnak 
véltem a közlés e szeflényebb módjált, várva a helyi gyűjtéseknek -
az alkalmas adatközlök kiha1ása miatt is - egyre sürgősebb gya
rapodását. Ezt követheti majd eme legősibb fogl1alkozásunk hagyomány
álLagának elemzése : a letelepedés előtti pusztai, középkori és újkori 
rétegeinek, valamint a helyd. természeti, gazdasági és etnikai adottságok 
és környeze~t hatásainak érvényes meghatározása. 
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A KÖ FELDOLGOZÁSA KÉZDIPOL Y Á NB AN 
Kovászna megye 

MOLNÁR ISTVÁN 

A falu lakosságának sokféle szükség1etét a l'égebbi évszázadokJban 
általában a falus;i kismesterségek tevékenysége elégítette ki. A megvál
tozott termelés~ körűlmények folytán ezek klözül egyesek e:lsorvadtak, 
mások viszont - jellegüknél, termelrvénJleiik további szükségességénél 
fogva -- napjainkiban is élnek. V annak azonban olyan kismesterségek is, 
amelyek az időközben felmerülő újfajta temékkereslet foytán újként 
ke:letkezneik.l '~~;·,.'l' · 1 

De akár a letűnt vagy eltűnő rétben lévő, akár a jelenkor:i falusi 
nép újkeletű szükségH:ének kielégüésére s:wlgáló klismesterségrőllegyen 
is szó, tanulmányozásunk a néprajzi kutatás ,igen fontos feladatát képe
zik. Ezek ismerete nélkül a nép anyagi müvelődésének alakulását, egy 
adott időszakra jellemző fejlődési fokát nem lelhet nyomon követni, il
letve megMilapítani. Ezért "a falusi fogla'lkozások, ipari te•vékenység, kis
mesterségek számának és a gyakorlásukra használt eszközök változatos
ságának felmérése" legfontosabb teendőink közé tartozúk.3 

I'smert tény, hogy egy-egy k!ismesterség kliaJl:akrulása - az általáno
san elterjedtek mellett - csak az illető he·lyen található nyensany:ag
hoz van kötve. Ilyen pl. a l:azább szerkezetű, könyebben feldolgozható 
kő faragása ~is. 

A régebbi hazaü. néprajzi irodalomban kevés és csak általánosságo
kat . tartalmazó útalást találunk erre a sokszor háziiparszerűen gyakorolt 
kis!nesterségre vonatkozóan. Rendszerint csak a termékeket ismettetik, 
de a mesterség leírását nem adják4. Az újabb irodalomban is a kőfará-
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gó kismesterség egyik - vagy más1ik ágának részletesebb leírásával 
kevés tanulm·ány fog'lalkoz~k.5 Ahhoz azonban, hogy ennek a jelentős 

és sokágú kiismesterségnek telyes keresztmetszetét, technológiáját, gaz
dasági-kultúrá1is sz·erepét megismerhessük, az egyes kőfeldolgozási ipar
ágak részletadatainak minél maradéktalanabb összegyűjtése szükséges. 
Ehhez az adatgyűjtéshez kivánunk hozzájárulni a polyáni kőfaragás 

ágazatainrak :ismertetésével. 

.. 
Kézdipolyán a Háromszéki-rodeneének a Bodoki- és Ojtuzi hegy

ségek vonulataJi által közrezárt északi csücskében fekszik. A helységben 
lévő régebbi rakott (1, 2. ábrák), újabban faragott kőkapu}ábak (3, 4, 5. 
ábrák), kőkerítések (1,2. ábrák) sokasága, a kőkádrás közkútak, a kő

hídak és egyéb kőépítmények a faluképnek különleges, szembetűnő 

jelleget adnak. E hagyományt őrző, de a falu mai ízléséhez alkalmazott 
korszerűbb formájú és kivitelű kőépítmények készítése me1lett - a 
negyvenes évek második felétől kezdődően - itt a népi kőiparnak egy 
új,abb hajtása keletkezett: a különböző célra gyártott fenőkövek faragása. 

Ennek a - Kézdipolyánra jellemző - kőkultúrának kialakulását a 
falu határának és környező Viidékének természeti adottsága, a viszony
lag tartós, de nem túl kemény és így aránylag könnyen kitermelhető 

és megmunkálható különböző minőségű kárpáti homokkőnek a jelenléte 
tette lehető vé. 6 Többrétegűségének - a régebbi melletJi új ágának 
Icialakulásához viszont, közvetlenül a második világháború utáni általá
nos termelési visszaesés következtében, a fenőkő ipa:ni gyártásában is mu
tatkozó kiesés adott !indítékot. E kőkultúra mindkét ágának - a régebbi, 
nagyobb szaktudást és gyakorlatot kiváló építkezési célokat szolgáló kő
f,aragásnak és az újabb keletű, kevesebb gyakorlatot és mesterségbeli 
tudást igénylő kaszakő és egyéb célt szolgáló fenőkő készítésének 
müvelése, termelési sajátosságainál fogva, a falusi ipar keretébe tar
tozik. 7 Művelői olyan kismesterek, akik a helységüknek és egy meghatá
rozott zóna lakóinak szűkségletét elégítik ki. Mesterségbeli foglalkozá
suk mellett földet .is műve1nek.8 

A. Az építkezési elemek faragása történeti fejlódése 

A kézdipolyáni kőfaragás régebbi multjáról - levéltáru kutatások 
hiányában - csak a hagyomány és a legréglihb évszámos kapulábak 
alapján beszélhetünk. Ezek a nyomok határozott adatokkal a múlt szá-



zad közepéig vezetnek vissza. A legrégibb évszámos faragott kapuláb 
1856-ból való, de a fejlődésli formákat vizsgá'lrva ennél régebbi keletűek 
is vannak.9 Bbből az időből a Varga csalárd egyik ősét tartják számon, 
aki - m~nt kőfaragáshoz értő ember - Nyújtódról teLepedett Kézdii
polyánba. Példája nyomán mások is kezdtek kőfaragással foglalkozni. 
A múlt század végén a helybeli Albert család, majd a század elején a 
szlintén betelepülő Pap család tagjai gyakorolták - a földművelés mel
lett - ezt a kismesterséget.10 Ma mintegy tízen foglalkoznak a kő klis
iparn jellegű feldolgozásával. A helybe]i szükségleten kívül a Kézdivá
sárhe1ly környéki szomszédos helységek szükségletét is kielégítik.11 Az 
említetteken kívül több termelőszövetkezeti tag is foglalkozik kőfejtés
sei és kőfaragással. 12 

A kő 'kitermelése 

A kitermelés helye a falu határában fekvő hegyoldal~knak olyan 
I'lészén alakitható ki, ahol a talajfelszín lekopása, vagy lecsúszása nyo
mán az al'apkőzet rétegfejei a felszínre kerültek. Ha a kő kitermelését 
ilyen terepszakaszon megkezdik, a helyet hányának nevezJik. A bánya 
ldválasztását nagy körültekintéssel végZJik, mert a célnak megfelelő 

eredményes fejtés a kőzet szerkezetti. adottságától és a rétegek állásától, 
elhelyezkedésétől függ. A szerkezetük akkor megf'elelő, ha a homokkő 
üledékes rétegei nem tulságos'an vastagok, de nem is nagyon vékonyak 
(30-35 cm köztiek), elhelyezkedésük pedig akkor, ha minél függőlege
sebben áBJanak, vagy legalább meredek szögben dőlnek. Az ilyen hely
zetben ereződött kőzetretegek fejtése sokkal könnyebb, mert így a fel
smntől a rétegek talpa fe~lé haladva kevesebb er-őfeszítéssel és eredmé
nyesebben lehet egy-egy kő1apot, vagy hasábot az anyakőzetről levé
la:sztani. 

A homokkőrétegek kJ.iterjedés'étől, szerkezeti adottságától függően, 

továbbá a kitermelés cél}ai szerint, a falu határában a kőbányáknak az 
alábbi kéUéle típusa al:akult kJi : áHandó jellegű bányák és ideiglenes 
je'llegű alka:lm'i feltárások. Ez utóbbit s:zJintén hányának nevezik. A ha
tárban két állandó jellegű nagyobb bánya van. Az egyik, a nagyobb, a 
falutól északnyugatra e:ső mellékv,ölgy oldalában, a másik, a kisebbik 
(6. ábra) a falu határának délnyugati területén működik. Alkalmi jellegű 
bányák (7. ábra) a határ dombos oldalain több fe:lé -- ahol erre megfe
lelő adottság van- bárhol nyithatók.13 

A kitermelést több munkaszakaszban végz1ik. Eszközei nem térnek 
el az általánosan ismert formáktól. (8. ábra és I. sz. tábla). 
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Első munkaszakasza, előkészítő művelete, a földelés. Azon a helyen 
ahol a kőrétegek fejei a bo~ító talaj természetes lekapása folytán a fel
színre k!erültek tüzetes vizsgálatot végeznek. Ha úgy látják, hogy onnan 
a oélnak megfelelő méretű tömböket, l'apokat bányászhatnak ki, meg
kezdik a kő kiszabadítását. A tömör kőréteget borító talajt, valamint az 
al'atta lévő mállott réteget felcsákányolják, majd lapáttal eltávolítják. 
Ezt a műveletet nevezik földelésnek.14 

A kitermelés tulajdonképpeni munkaszakasza a hasítás, a fejtés. 
Évek hoss2lú során át gyűjtött tapasztalat, gyakorlat szükséges hozzá. A 
cél az, hogy minél nagyobb darabokat, lapokat tudjanak az anyakőzetről 
lehasítanli, lehetőleg akkorákat, amelyeket több méter hosszúságú oszlo
pokra, vagy több négyzetméter nagyságú lapokra lehet feldararbolni. A 
hasítás munkaszak'asza négy munkamozzanatra tagolódik : az előkészítő 
vonalazás, a spiccelés - a hasítószegek beverésére -, a repesztés és a 
leválasztás. 

A vonalazást vasspiccel a kőfal~a fektetett vonalzó mentén végzik 
akkor, ha az anyakőzet szerkezeti adottsága nagyobb darabok hasítását 
teszi lehetövé. A vonalat mindig a kő lába felé - a fal alján - húzzák, 
megjelölve ezzel a leválasztás vonal'át. 

A spicceléssei (9. ábra) a meghúzott vonal mentén a kőfalba 10-10 
cm távolságra 2-3 cm mély lyukakat vésnek,. s az így előkészített lyuk
sorba a hasítószegeket beverik (10. ábra). 

A repesztés a következő módqn történik. A hasítószegeket a ráverő 
kalapáccsal rendre - többször vég.ig haladva a soron - besülyesztik a 
kőzetbe. Ékl(llakúak lévén a szegek, :fesz:itésük ny!Omán a kőzet a lyukak 
vonala mentén megreped, elhasad. Ha a leválasztásra kerülő kőlap -
rétegződéséből adódóan - vastag, akkor a repesztővonal két-három 
pontjából a hasítószegeket kihúzzák, helyükbe párosan beütik a lapikatp 
ráfvasból készített feszítő lemezeket, s közéjük beka}apálják a hasító
ékeket. Az így megnövelt feszítés nyomán most már a kőlap az anya
tömbtől a spicclyuksor mentés elszakadva és a rétegfelület mentén kissé 
felcsúszva elmozdíthatóvá vállik 

A leválasztás a hasítás utolsó művelete. A kő rétegződése mentés 
elvált kőlapot a rángákkal, ha vízszintes fekvésű .akkor felbillentik, ha 
viszont függőleges fekvé,sű akkor elbillentik, s ráeresztik, illetve ráfek
tetik .az előre elkészített, kőtömbökből rakott taLapzatra (ll. ábra). 

A kő feldolgozása 

A lehasított nyersanyag feldolgozását már a kitermelés helyén 
megkezdik. Ezt a munkát is maguk .a kitermelők végzik. Éppen e tény-
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nek a nyomán, hogy -a feldolgozást is ugyanazon személyek végzik, mint 
a kitermelést, domborodik ki a me.sterség falusi ipari jellege. Tavasztól 
őszig a :feldolgczá.s ·a kitermelés helyén történik (12. ábra). Ha húzamo
san tartós esőzés áll be, a munkahely fölé ideiglenes fedelet szerkeszte
ne:k. Ha sok munka adódik, akkor télen ·is dolgoznak, a lakás valame
lyik műhelynek átarakftott helyliségében. 

A feldolgcnás a lehasított kőtömbök szétdarabolásával kezdődik. A 
kőlapokat megvizsgálják, hogy nincs-e rajtuk valamiilyen 11ejtett repe
dés. Ezektől függ ugyanis, hogy a lefejtett tömb mekkora darabokra 
osztható. A da11abolás munkamenete szintén a vomrlzásból, spiccelésből 

és a hasítószegekkel végzett repesztésből áll (13, 14, 15. ábrák). Ezt kö
vetően osztályozzák az anyagot. A megfelelő méretű darabokiból szük
séglet szerint építkezési elemek készülnek, s a meg nem felelőkből ház
alapnak, ker:ítésnek való követ darabolnak (16. ábra). 

A faragásra alkalmas kövekből 2,5-3 m-es nagys~gú kapulábakat 
(17. ábra), továbbá kútkádrákat (18. ábra), pincegádorokat (19. ábra), a 
porták előtti kőhídakat (20. ábra), küszöböket, kerítés .alapokat, kE!rÍ
tés oszlopokat (21. áb11a), kerékvettetőket (22. ábra), a határban forrás
foglaló köveket (23. ábra), végül pedig különböző aLakú sírköveket .és 
sírkereszteket készítenek. 

B. A KASZAFENŐKŐ FARAGASA 

A mesterség kialakulásának története. 

A természet által nyújtott nyers'anyag termelésre · ösztönző megléte 
mellett igen sokszor az időlegesen fellépő szükséglet is hozzájárul egy
egy falusi iparág elindítás-ához. Kezdete . néhány élelmes ember kísérle
téhez kapcsolódik, s ha a kísérlet életképes, akkor .átveszik .mások is, 
általánossá válik. Így történt ez a kézdipolyáni 'kaszafenőkő készítésé
vel .is. A második világháborút közvetlenül követő termelési nehézségek 
nyomán a gyárá. kaszakő eltűnt a piacról. A kereslet pedig nagy volt, 
mert a mezőgazdasági termelés követelte ezt a terméket. 1946-ban Pap 
Viktor a maga által kidolgozott munkamódszer szer:int - kísérletképpen 
- többszáz követ faragott, s a hetivásárokon könnyen értékesítette. A 
példán felbuzdulva mások :is, nemsokára száz körülivé vált a fenőkő

gyártók száma. Ki-ki a maga termékét vitte piacra, de rövid időn belül 
a munkamegosztás jeleli is mutatkoztak, amennyiben voltak olyanok, 
akik a termékeket további árusításra a termelőtől megvásárolták Gazda-
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iág,i életünk rendeződése, s különösen a mezőgazdaság szocializálása 
nyomán, mintegy másfél évtized múlva a fenőkő gyártók kezdeti száma 
lemorzsolódott. 1966-ban mintegy tíz egyén foglalkozott rendszeresen 
fenőkő készftésével. Ezek közül egy magánvállalkozásban, a többi pedig 
a Fogyasztási- és Termelőszövetkezetek keretében évi norma alapján 
dolgozott. De a kő lcitermelését, feldolgozását és eladás'át ekkor is ugyan
azon személy végezte, bevonva időnként a családtagokat is a feldolgozó
és értékesítő munkába. 

A tennelés munkaszakaszai 

A nyersanyag beszerzése, tárQlása. A kaszakőnek való homokkövet
a község határából, de más helységekhez tartozó völgyek oldalaiból, 
patalkmedrei~ből is hányásszák A célnrak legmegfelelőbb a mákos, apró
szemcsézeitségü és vékony rétegekben (1,5-3 cm vastag) lerakadott ún. 
sorkó. Eze~ből a rétegekből a föld letlisztítása után csákánnyal és . rán
gákkal .kiisebb-nagyob lapokat sza1dtanak fel. Minden iénkövesnek meg
van a maga rése, a bányája, amit ő fedezett fel. Rendszerint ősszel vég
zik a klÍtermelést, az egész évi szükségle.tet beszerezve.15 A nyer.sanya
got szekéren szállítják haza és az udvaron fák mellé élükre ál'logatva 
tárolják. 

A feldolgozás menete. A fenőkő készítését tavasztól őszig szintén a 
szabad ég alatt végzik. Télen a lakás egylik he'lyiségében. A munkafo
lyamat egyes fázisait előzetes hagyomány nélkül maguk kísérletezték 
ki. Természetesen a munk:afolyamat alapelemei az itt régóta gyakorolt 
kőfaragó mesterség technoló~iai ismeretében gyökereznek. 

A készítésnek két fő munkaszakasza van: a fenőkő vágása- kifara
gása és a súrolás - a fenőkő csíszolása. 

A vágással a fenőkő formáját alakítják ki. Ezt a munkát a földön 
térdelve, vagy ülve végzik. A "mun~apad" kezdetben a puszta föld volt, 
de a gyakorlat egy primitív, szintén kőből alkotott földbe sülyesztett 
alkalmatoss'ágot 'a vágókövet teremtette meg (24. ábra, II./1. táblta). R:é
szei: a fekvő kő, az egyd.k oldalához állított 10-12 cm magas támasztó
kő és egy szabadon mozgatható hasáb alakiÚ párnakő. Srerszámaik : 
néhány vasspicc, 1apos vésők és egy-két félkézkalapács. 

A fenőkő vágása egy előkészítő művelettel a szabdalással kezdődik. 
A résből hazia hozott terjedelmesebb homokkőlapokat - a könnyebb 
megmunkálás végett, a fénőkő 23 cm-es körűlbelőleges hosszának meg
felelően - kiisebb lapokra ,szabdalják. Szabdaláskor a kőlap mindkét 
felületét a ráfektetett vonalzó mentén - egymással pontosan szemben 
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- a spicc hegyével bekarcolják, majd az. egyik oldalon a vonalat a véső 

hegyével 2-3 mm mélység1ben megvésik. Ezt követően a lapot megvé

sett, árkolt felületével alu'l fordítva, rátámaszttják a párnakőre és az 

árkolással szembeni vonal mentén a kalapács óvatos, egyenletes ütöge

tésével lerepesztik. 

Ezt követően a kiszabott kölap egyik felü1eté:re a fénkő körvonalait 
- ahányat a lap kiad - farnoclel ráhelyezésével bekarcolják. 

A következő mozzanat a slagolás. A megflajzolt kőlapot élére állítva 

a vágókőre helyezik, a támasztókő vonalához viszonyított merőleges 

állásban, s térdük nyomásá,val ahhoz szorosan hozzá rögzítik, majd vé
sővel az első ki'alakítandó fénkőnek a kőlap szélén lévő fokát a meg

rajzolt vonal mentén vésővel leslagolj'ák, lefaragják (25. ábfla). 

A vágásnak utolsó munkamozzanata a szakasztás, ami a megmun
kálásba vett fénkőnek az anyalaptól való leválasztását jelenti (26. ábra). 
E mozz'anat előkészítése végett a kől,apot ismét a vágókőre fektetik, 
majd a fénkő szegélyvona}ának azt a szakaszát is, amit már az előző 

munkamozzanatnál kirajzoltak, spiccel beárkolják, bemélyítik. Ezt kö
vetően a kőlapot átfordítják a másik oldalára. Az így felül kerülő lap
oldalra - a modelt a kő már leslagolt sL'iéléhez igazítva - a fénkő alsó 
szegélyvonarlát sz~rrtén meghúzzák, rárajzülják. Ekkor leülnek a földre 
úgy, hogy a vágókő a földön elnyújtott lábaik közt feküdjön. A kőlapnak 
megmunkálatlan felületét kinyújtott bal lábuk szárára fektetik, meg
munkált felét a vágókő lapjára támasztják. A vésőt függőlegesen tart
va, élét a metszésvonalba helyezik, s ütögetve kalapáccsal, végigviszik 
a metszésvonal egész hosszában. Ha eközben a fénkő az anyalapról 
nem válik le, akkor a beárkolás közepére helyeZlik a vésőt, s egyetlen 
súlyosabb ütéssei leszakítják. Az előzőek szerlint s21abják és alakitják ki 
a többi követ is, mindaddig amíg az előkész·ített kőlapból tart. 

A feldolgozsárrak második munkaszakasza a fenőkő súrolása, csíszo

lása. Egy kövekből, vagy ládából alkotott asztalra (27. ábra, II/3. tábla), 

egy vagy két nagyobb, durvábban szemcsézett kőhasábot helyeznek, 

agyagba ágyazva. Az asztal közepére egy kosáf!ba éles homokot, két 

edényben vizet tesznek (II/2. tábla). A Icivágott fénkövekből 15-20 da

rabot az egyik v:izes edénybe áHítják. A súrolókövet megszórják homok

kal, megnedvesítik, s ezen a fénkő mindenik oldalát - állandóan ned

vesen tartva - lecsíszolják. Utána a mosóedényben megme>ssák és nap

sütéses helyen kásztába rakva meg.szárítják (II/4. tábla). 
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A ter,melékenység, a termelés kerete és az értékesítés 

Egy lénköves naponta átlag 50-60 drb-ot készít, évente 6-800() 
darabot. A munka a család keretében folyik. A családfő a kő kivágást,. 
a feleség és a gyere~ek a kő csíszolását végzik. Vannak olyanok, akik · 
saját rezsiben dolgoznak, s évi 2500-2800 lej adót fizetnek. Mások a 
szövetkezetek keretében dolgoznak, havi fizetést kapnak (l 200 lej). Évi 
tervük 44 OOO lej értékű fenőkő. A termelés tehát két szektorban: ma
gán- és szövetkezeti szektorban folyik. Ezek nyomán az értékesítés is 
magán- és szövetkezeti érdekeltségű. Mindkettő közös jellemzője az, 
hogy a kész terméket maguk a készítők viszik eladá1sra. A hét közepsó 
napjaiban dolgoznak, a többi napokon a hetivásáro~at j'árj'ák. Egyszerre 
200-300 darabot visznek eladásra. Árusítási zónájuk BDassó-, Hunyad-t 
Kovászna megye, ritkábban Hargita- és Maros megye és a Bánát hely
ségelL Újabban a Szövetkezeti Uniónak megrendelésre is szállítanak. Ez 
a termelékenységet is fokozza, mert a iénköveseknek így nem kell a 
vásárokra járással időt tölteniök. 

A kézdipolyáni kőfaragás vázlatos leírásával a falusi kőfeidolgozó 

kJismesterség két ágazatát kivántuk ismertetni. A helység falukép-jelle
gét meghatározó kőf'aragás az ősibb ág, amely hagyományokra alapozó
dik. A kaszafenőkő és az utóbb ezt kiegészítő borotva- és késfenőkő 
készítése a jelenkor szülötte, amelynek elindítója az átmeneti gazdasági 
időszakban fellépő szükséglet. Ennek a két évtizedes · kismesterségnek 
szervezési- és működési formáit a szacialista termelési mód átalakította, 
de ugyanakkor aktiV1itása jó időre állandósult. 

Mindkét kőfeldolgozási ág, de különösen az újabbik, magán viseli 
a népi mesterségek minden - alább felsorolt - jellemző vonását.16 Az 
egész munkafolyamatot kézi erővel végzik. A kőfaragók, ősi technológiai 
hagyományok alapján, a maguk tapasztalatakumulációja nyomán ki
alakított eszközökkel és módszerrel termelnek. Munkaeszközeiket magu~ 
szerkesztik, készítik és ugyanakkor egyes munkamozzanatok és eszközö~ 
terminológiáját is megalkotják. Mivel a nyersanyag helybenléte folytán 
a helység természeti előnyökkel rendelkezik, lakóinak egy része speciá
lizálódott annak feldolgozásában. A termékek értékesítését - jó részt 
- a fogyasztó egyenes felkeresésével végzik.17 Végül pedig minden 
munkát - a nyersanyag kitermelésétől kezdve, a feldolgozásorr át az el
árusításig - ugyanazon személy, családtagjainak bevonásával munka
megosztásban végzi. 
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PRELUCRAREA PIETREl LA POIAN 

(Judetul Covasna) 

ISTVÁN MOLNÁR 

Datarita prezentei gresiei carpatice, locuitorii din Poian practica 
mai de mult prelucrarea pietre.i. Din gresie se confectioneaza elemeute 
de piatra folosite in construcvii ~i pe lí:nga aceasta ~i gresii pentru coase. 
Confectionarea el·emente'lor de construc\Jie formeaza r·amura mai veche, 
traditionrala a acestUii me~te~ug sate~ti, iar confectnonarea gresillor pen
tru coase este o indeletnlicire mai recenta. 

I. Cu prelucrarea pietrei in elemente de constructie se ocupa in 
prezent aproximativ 10 oamenii, totodata se ocupa ~i eu ~agricultura . 

. Afara de acel?tJia maá multi membri din C.A.P. se ocupa mai ales numai 
eu despica~ea ~i zdro:birea pietre/Í pentru ne:votle coopeDativeL 

Pliatra este exploatata ori din cele doua bai (cariere) mai mari 
(Fig. 6), ori diin exploatari mai m:iai, improvizate, folosite in mod acei
dentaL (Fig. 7). Une1ltele folosite sint urmatoarele : lopeti, timaoopi, ~pi
tul1i (virfuri de despicare), cuie de despicare, icurn metalice ~i piacute 
de metal incovoli.ate, ciocane, baroase, rangi ~ rigiJJa (Fig. 8, Plan~a I). 

Exploatarea nu se deosebel?te de tehnioa l?i modalitatHe in general cu
noscute. Fazele de munca se incep eu indepartarea pamintului de pe 
stratul de gresie. Munca prop:r:iuzisa consta din : - incizarea stratului 
natu:r~al, folosind linearul, - ~pituire:a (:Blig. 9.) -, fixarea cuielor de 
despioare in stratul de gresie, pentru -, despicarea pietrei din b1ocul 

natural (Fiig. 10) l?i desfacerea (Fig. ll.) Prelucrarea se face in general la 
locul exploatarii (Fiig. 12). - Caracterul de industrte sateasca consta, 
chiar in acel f·apt, ca p~e~ucrarea este efectUiata de aceleal?i persoane 

oare au efectuat-o ~i exploatarea. Aceasta faza de munca se incepe eu 
ciopkl;lirea blocului de piatra despicat (Fig. 13, 14, 15, 16), urmeaza apoi 
sortarea blocurilor dupa mámmi l?i se termina eu prelucr:a:t~ea propr.iu-zisa. 
- Prodnsele : pietre pentru fundameute de casa sau imprejmuir.i. Din 

pietrele de marime 2,5-3 m se confectioneaza stilpi pentru porti (~ig. 17, 
3, 4, 5,), - din biocurile mai miai ghizduri pentru flntini (Fig. 18), - po-

duri in fata caselor (Fig. 20), - pr.ispe, stilp pentru garduri (F:ig. 21), 
- borne apara roata, Fig. 22), - ancadramente pentru izvoare (Fig. 23), 

precum ~i pietr.e 1?i cruci funerare. - Folosirea acestar elemente de cons
tructie din Poian ii dau comunei un aspect specific. (Fd.g. l, 2, 3, 4, 5). 
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Me~terii produc ~i pentru satisfacerea necesitatJi'lor populatJiei din zona 
respectiva. 

II. Confectionarea gresiei pentru coase. - In urma celrui de al doilea 
raZiboli. mondiial gresia confectionata de indUJStrie a disparut din comert 
Unii oameni, ín chip de experienta, au íncercat confectionarea aoestor 
unelte, atit de neces'ara agl'\kultur.ili, eu metodele ~i uneltele de munca 
el,abarate de ei, valariflicíndu-~e eu ocazia tirgurilor saptaminale. Expe-

rienya a dat rost, ~i peste scurt timp cca. 100 de oameni 1se indeletniceau 
eu confectionarea gres'iilor. Azi cca. 10 oameni se índeletnkesc eu con
fectionarea gresriHor: unul ca mic meseria~, iiar al~~i ín cadrul Cooperati
vei, lucrind pe baza unei norme anuale. 

Materi:a prima se exploateaza din mici cariere ocazionale, unde se 
gásesc straturi subtkli de 1,5-3 cm gros!ime, eu ajutorul tírnacopului ~i 

rangilor. - Prelucrarea se face in aer liber. - ConfectJionarea are doua 
faze prlnclipale : taierea, cioplireta gresiei, ~i frecarea ~lefuire:a. Banca 
de munca a taierili este un diispozlitJiv de lucru rudimentar, numlita "piatra 
de taiere" (Plan~a II/l ~li Ftig. 24). 

Uneltele de prelucrare : citeva ~pituri, dalti plate, un ciocan ~i un 
~ablon de lemn. - Fazele de munca : - taierea placH de gresie in bucatJi 
- desenarea conturului greslieli eu ajutorul modelU'ltliÍ de p1aca de piatra, 
- daltudrea (Fig. 24, 25), prin care se da forma potrivita conturHor gre-

sie:i, - pregatirea ruperii ~i ruperea (Fig. 26). ~'lefcuJirea se efectueaza pe 
dliferite postamente o.cazJionale (Plan~a II/3, Füg. 3, Fig. 27). - Dupa ~le
fuire din gresii fac stive sa se usuce la so:aTe. (Plan~a U/4). - Un produ
cator, zilnk confectioneaza in general 50-60 buc. de g:resii, anual 6-
8.000 de buc. - In Zli'lele din mijlocul saptaminili produc, iar in celelalte 
zJile umbla prin tirgurile saptaminale ale localitatHor din judetele Co
vasna, Bra~ov, Hunedoara, Mure~, Harghita ~i in Banat. Recent primesc 
comenzi ~i de la Uniunea Cooperativelor de Consum. 

Arnbele ramuri ale pietrárlitului din Poian poarta urmatoarele trasa
tulii caracteristice ale industrieli sate~ti, (mai ales ramura cea noua) : -
intreaga productie se desfa~oara eu utilizarea munoii manuale, - ciapl.i
torii de piatra produc eu metodele ~?i uneltele forrnat de ei insu9i, akatu
ind totodata ~?i terminologia fazelor ~i uneltelor de munca.16 - Datarita 

prezentei mate:r1iei prime o parte a locuitorilor din comuna se speciali
zeaza in prelucvarea acestei materii ; - valorifioarea produselor in buna 
parte o realizeaza "prin cautarea directa a cumparaturilor prin peregri
nari sezoniere" 17, !?i in sfir~it toate opemtiile le executa aceeta~?i persoana, 
eu antrenarea membr:ilor sai de familie. 
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8. POTSA, i.m. 239 lapján a kézdipolyáni kőf.ara~ásról ezt írja : "A k·Özség 1akros,ságtá
nak nagyrésze kőmíve&séggel és kőfana~ással fog1alkozi.k a mezőg:azdaság mellett, 
amely foglalkozáshoz terjedelmes homokkő képz6dmények, mely·eik a közelben el
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9. Ez ese.tben csak a faragott kőikapulábakról van szó. A faragott illapulábak k észitésé t 
meg,előzően, az anyakőzetről természetesen leváló vagy tört, rakott köböl építették 

a kapukat, amelyeket a későbbi időben bevat!roltak és le is meszeLtek. A r akott kő

kapulábak keletkezésének idejére már nem emlékeznek. "Mi így értük s elődeink 
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13. A kapitalizmus idején a két állandó jeHegú bánya nagyobb birtokosok magántuiaj
dona volt. A tulajdonosok - jövedelmük gyarapítása végett - a bányászás jogát te
he:tősebb válla~ozó mestereknek bérbe adták. A század elején azoniban az ún. Porcel 
bálilyárt a tu1ajd0illos -eladta. - Az ideigLenes jellegű a1kla1mi bányák kisbirtokosok 
tu1a.jd01Ila1 vo11Jalk. Megny:ftá'sulkra a mrú1tban r.endsrzerlint a bir:to~os ®ülönböző szük
s.églelte (épülect;lkő, kaplllláb, sírkő) adott indírtékot. A k•evesebb an)'lagi lehetőség.gel 

rendelkező birtokos - ha értett a kő lci'termelésé:hez és megmutllkáaiásához - maga 
diolg.o~ott, de ha nem, akk!or olyan kőfaragóikkal kötött egyezséget, akiknek kö
kitermelésre alk!almas területÜJk nem vo.lrt .és irgy vagy fizetésért, de inkább részese
désért, ml.Lll®át vállalJaitak. (Ptap György). A mádiosabb mes,ter.ek arna igye'lr>eztek, 
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hely a köz;ség tulajdonát képezi és a közslégg,azdiMkodás jövedelmét gY'arapf.tj,a. Akár 
magánvállalikozásra, akár a mezőgazdá1kodás jövedelmét gyarapírtja. Akár rnagán
v,állalkoz·á:sm, akár a mezőg~azdasági TSZ-nek termelnek, a terméskőért (építkezési 
kőért) köbméterenként a községi pénztárba 11,50 lej taxált fizetnek. Ha feldot!.gozzák 

a követ, a taxa a kész~tmények flaj;táj>a szer·~nt magas,abb, pl. egy sírkőért vagy há-
11om kapul.ábiért 150-150 lejt keU fizertJni. 

14. Földelést nemcsak új bánya ny1tásánál v égtezn.ek, hanem a termellés a1atrt álló r égebbi 
bány,ákban is egy-egy újtabb szakasz kezdés.eko,r. 

15. Egy évi anyag.szükséglet 4-8 m3 kő. Egy m3 kőér;t 1966-:ban 12 lej taxát fizettek. 
Egy m3-;ből átlag l 000-1200 drb. fenőkö.vet tudnak kivá.gni. 

16. R. VULCANESCU, i.m. 50, 32. 
17. HENRI H. STAHL, Contributii la studiul satelor deviílma~e romane~ti, I. Bucure!}ti, 

1958. 248. 
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UNELTE - SZERSZAMOK 

l lopata - földhányó csákány 
2 tirnacop - kőfejtő csákány 

3-4 ~J>ituri - hasítószegek (spiocek) 
5-6 ic-uri - hasítóékelt 
7-8 placm~ de metal - "LaPik" (ráfvasból készí

tett f~tő Ieme2ek) 
9-10 baroas.e - ráverő- és félkézkalapács 

ll ranga - ránga, feszítőrúd 



1 PIATRA DE TAlEltE 
a piatri culcata 
b piatra ~ rez.imare 
c pioatr ~ de ~d na 

VAGOKO 
a fekv6100 
b támasztókő 
c párnakő 

2 MASA DE ~LEFUIRE 
a b JXietre de ~efuire 

c vadrii pentru umezirea 
gresidJ.or brute 

d co~ pentru nisip 
e oada pentru spiilarea 

gresillor ~1efurilte 

CSISZOLO ASZTAL 
a b CSIÍ.S:ZJOló köv,ek 

c Vieder a fenőkő 
á:ztatására 

d kosár csís.roló homoknak 
e kAdacska a fenőkő 

moslására 

3 PIATRA DE ~LEFUIRE 
pe postament de pl.atrii 

CSISZOLOKO 
köépftményen 

4 STIVA DE GRESIE 
KASZTA 





HARCAÚJFALUSI FAZEKASSÁG 

SERES ANDRÁS 

Régen a harcaújfalusi csángók aránylag nagyon kevés gazdasági te
rülettel rendelkeztek, s a fő meg.élhetési lehetőséget a fazekasság biz
tosította. Az 1830-as összeírás1 adatai szerint a faluban 81 fazekas 
dolgozott. "Újfaluban minden ház fazekasműhely - írja Orbán Balázs2 
- s minden udvartelken láthatni a finomul mázalt edényeket". Száza
dunk elején még László János, a falu bírája is fazekas volt. A falu 
csúfolója is így hangzik : 

újfalusi csángók 
Csiparka csdnálók. 

Századunk első évtizede után, az ipari termékek térhódítása és az 
adó.fÖilemelés miatt a fazetl~)asság hanyatlani kezdett. Az ugarrendszer 
felszámolásával a gazdasági terület kiterjedt, és így a fazekasság másod
rendű megélhetési lehetőséggé vált, amivel állandóan már csak a keve
sebb földdel rendelkezők foglalkoztak, mások csak télen és esős idők 
alkalmával. Akiknek nem volt alkalmuk önállóan dolgozni, vagy az adó
tehertől féltek, más fazekasokhoz mentek dolgozni napszámra. Így néha 
egy-egy háznál 2-3 korongon is dolgoztak. M-int utolsó fazekasok Áb
rahám Ferenc, Benedek Péter, Király Márton, Kőrösz -János, Klirály Sán
dor3 (1. ábra), Fazatk,as István és Nagy .fános egészen századunk közepéig 
foglalkoztak fazekassággaL 

Az agyagot a Feketehalmi határ nevű területről hordták Azok \a 
fazekasok, akiknek nem volt itt földjük, megegyeztek valamelyik tulaj-
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donossal meghatározott számú szekér agyag kitermelésére, s ezután "ki
kezdték" a földei. Az utóbbi időben 50 lejbe kerü1t egy szekér agyag. 
Ábrahám Ferenc földjén volt a legjobb minőségű. A más határ részről 
hozott agyag igen "kővér" volt, ezt homokkal keHett keverni. 

A nyáron behozott agyagot a pincében tárolták Télen az udvaron 
hagyták, hogy a fagy a rögöket szétporlassza, de a megmunkálás előtt a 
pincébe hordták. Itt naponta többször meglocsolták, majd lábbal meg
taposták, lapáttaJ jól megever,ték, s azután k:JapáVtal apró darabokra vág
ták. Veder nagyságú darabot vettek, amit a gyúrópadra csaptak. Itt fa
bottal laposra verték, összegyúrták, majd ismét laposra verték. Ezt 
háromszor, négyszer is megismételték. Az összegyúrt csomót, rossz ka
s?Jáiból készült késsel vékony szeletekre "megreszelték", hogy a tisztáta
lanságokat eltávolíthassák belőle. Ezután kézzel addig gyúrták, míg az 
agyag tésztaszerű lett. Ekkor következett a "regölés", vagyis a tenyérbe 
való elcsípés. Akkora gomolyá:kat, "regöket" készítettek, amekkora egy 
edényhez szükséges volt. Egy ilyen csomóból 10-20 edény telt ki. Az 
edények formálását a fazekas a korongon a " focsosvizbe" mártott újjai
val és fakéssel (2. ábra) végezte. Akiformált edényt egy vékony bőrdara'b
bal, a v,izbemártott "bőDözővel" kisikárolta, különösen az edények "szá
dát". A fazekas kendervászonból készült felsőöltözéke az "agyagos lájbi" 
(mellény) és "agyagas gagya" volt. Ehhez törölte agyagos kezét, mint 
ahogy szakmacsúfolójuk mondja : 

Fazakas 
Keze-lába agyagas. 

A korongat bocskoros lábbal hajtották. 
A s71ikkasztás a műhelyben történt. Az edényt szájával lefelé for

dították, de egy nap múlva kézbevették és tenyerükkel egyenként le
simítva, szájukkal lefelé fordították. A nagyobb edényeket negyedóra 
múlva, másokat két nap múlva "fülezték". A fülragasztás ideje az agyag 
lágyságától függött. Ezt a hüvelykujj rányomásával végezték. A faze
kasok jól ismerték egymás eltérő technikájú munkáját. PL Székely 
Márton hasast, Kőrösz János vastagfalút csinált. 

A díszítést rendszerint a fazekas felesége, édesanyja, kisleánya vé
gezte, tehát a lányok anyjuktól, az asszonyok anyósuktól tanulták el4• 

Díszedények (díszkancsók, dísztálak) "lefehérítése" illetve angobá
lására, vagy használati edények díszítésére többnyire a "csíki fehér
földet", ritkábban ·a "keresztényfalvi fehérföldet" használták Az utóbbi 
nem volt tiszta fehér, hanem szüi1késfehér. Használtak fekete, vagy 
más színű földet is, amit a kereskedelemből vásároltak. A lefehérítés a 
vízben feloldott fehérföldbe való bemártással történt. Vékonyabb vona-
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lak húzására a "szarvat" (2. ábra), vastagabbakra pedig a "pincuskát" 
(ecsetet) használták Dí:szítettek "pereckeléssel" is. A bemélyí-téses vagy 
domborítás díszítést nagyon ritkán alkaJlmaztáik. Barcaújfaluban szgra
fitos és fekete kerámiát nem készítettek. 

A díszítést az első kiégetés a "zsöngézés" kövf>tte. Ezután követke
zett a "mázalás". A szükséges mázat a kereskedelemből vásárolták : 
hozattak Nagybányáról is. Egy rész mázhoz két rész .,erösdi homokot" 
ritkábbarr üvegport kevertek. K!irály l\1árton pl. a Homoród partjáról, 
az útra kihordott kőből szedte össze a "békasót", megégette, s forrón a 
vízbe dobta, mire az szétmáHot•t, mint a l:iszt. Ezt megőrölte s a máz
zal keverte . Ettől a mázas edény · "fémlött-ragyogott". Ezeket először 

külön, majd összevegyítve őrölték, amíg a máz annyira :Dinom lett, hogy 
két köi'öm közt elnyomva nem karcolta azt. Ellenőrizték a máz folyé
konyságát is, úgy, hogy "csöcsöt töttek", vagyis ujjukat mázba mártot
ták s az edényhez érintették Akkor volt megfelelő, ha az edényhez 
&rintett csepp nem futott sz·ét. Legelőször szín telen, de sokszor hogy 
zöld mázat nyerjenek, a homokhoz rézox idat kevertek, amit saját ma
guk á llítottak elő égetett rézporbóL Ha vörös sZJint akartak nyerni, 
őrölt vasport kevertek a má21hoz. A mázat a "mázalótál"-ban készitették 
el. Egy fazekas 4-6 mázalótálat tartott, a különböző színek keverésére. 
A kisebb edényeket a mázba mártották a nagyobbakat, szájjal lefelé 
fordítva, leöntötték a "mázoló fakalánnal" (2. ábra). Az edény alját má
zolatlan hagyták, hogy az egymásra rakott edény kiégetéskor össze ne 
ragadjon. Az első kiégetéskor keletkezett hasadásokat vastagabb mázzal, 
a ,,fódozó mázzal" tömték be. Az újfalusi agyagföld felső rétege fekete 
színü, az alsóbb rétege sárga. A két rétegbel!i agyagot keverten használ
ták. Az ilyen agyagból készült edény kiéget·és után sötétsárga lett. Mi
nél több volt benne a fekete agyag, annál vörösebb lett a kiégetett 
edény szine. A múlt század m císodik feléig készített díszedény és ,,ká
voly" (kályhacsempe) díszítéséhez használták a világoskék színtől a 
csaknem fekete-kékig változó kobaltot, amit ők "lazurnak" neveztek. Ez 
importaru volt, amit elkészítve vásároltak meg Brassóban. "A lazur a 
diszítésné l színtelen volt, égetéskor a tűz hozta elő a színét. Nem is 
tudott ezzel minden fazakas dolgozni." A kávolykészítőkön kívül, a 84 
éves Király Márton fazekas szerint, Benesz Márton, Tóth József és 
Dávid M!ihály dolgoztak lazurral a múlt század második felében. Utób
binak néhány lazuros készí·tménye is fennmaradt. A megmaradt lazuros 
díszedények többi mesterét már nehéz lenne előkeresni a 150-200 év 
homályából. Még készítésük pontos idejét lis nehéz meghatározni, rnert 
az edények nincsenek évszámmal ellátva. Azonban, a meglévő adatok, 
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tények elegendők arra, hogy rámutathassunk a sokat vitatott újfalusi 
edénytípusra. 

Az "Arta populara in Repubtica Populara Romana, Ceramica" cí.mű 

könyv (írta Barbu Slatlineanu, Paul Stahl, Paul Petreseu ; Buc. 1958), 
amely anyagát E'ichorn Albert "Von deutschen Zuften in Kronstadt 
(Brassó 1940) című munkájából meríti, a Barcaság fejezetben (213--214. 
lap) Barcaújfalut, mint fazekasközpontot meg s:em említi. Eichorn pedig 
a "Forschungen zur Volks- und Landeskund" 1967. évi első számában 
(66-80. l.) a harcaújfalusi díszkerámiát5 feltételezések al-apján - egye
nesen a szászkerámia közé sorolja. Ezt .az álLítását határozottan meg 
kell cáfolnunk. Éspedig komoly tények és indokok alapján. 

A század elején Újfaluban még voltak olyan házak (Benedek Mi
hályé, Soós Katáé, Jámbor Andrásé, Pál Péteré, Benedek Mártoné stb.), 
ahol a szobák falait 40-60 díszkancsó és ugyanannyi tál díszítette6. 
Sőt, Balogh Anti házában ezelőtt 60 évvel még mintegy 50 lazuros kor
só és ugyanannyi tál volt, amit gazdája, Dávid Mihály fazekas készített 
1850 körül, a ház lakói (Dávid Mlihály utódai) szerint. 

Elképzelhetetlen, hogy ennek a falunak a lakói, ahol annak ,idején 
minden ház fazekas műhely volt, s akik távoli vidékekre szállították 
edényeiket eladnri, más falusi fazekasoktól vásárolták volna drága dísz
edényeiket. Bizonyítja ezeknek a díszedényeknek a harcaújfalusi szár
mazását az is, hogy Barcaújfaluuban sajáto.s'an "lazoros edény" néven 
nevezték. Lazuros edény néven ismerték és vásárolták tölük ezeket a 
szomszédos Krizba közs·ég lakói is. Ebben a fazekas faluba nem is jöhet
tek másfalusi edényárusító fazekasok. S ha a brassóiaktól vásárolták 
volna, - mint Eiohorn állítja - miért nem vettek akkor tipikusan 
brassói szász edényt is ? A tipikusan brassói szász edény teljesen hiány
zott az újfalusi házakból. 

Harcaújfalusi származásra vall ezeknek az edényeknek sajátos teh
nikája és díszítése ~s : 

A szép karcsú, átlag 15-26 cm magas harcaújfalusi lazuros korsára 
jellemző a szarvval húzott vékony vonal, a csángó díszítésre általában 
jellemző sürű díszítés, három függőleges vonallal három részre osztva. 
A díszítő elemek elhelyezésében több a véletlenszerűség. Két oldalán 
a két főminta áll, amely kigyóvonalasan felfelé kúszó v:irágszár, s en
nek végén csiga, vagy fészkesvirágszerű rózetta csüng. A megmaradt 
helyet a fentebbihez hasonló rozetta (boglárka) "magyaránt" bimbó, 
tulipán, gyöngyvirág, pontozás és az újfaluSli edényre annyira jellemző 
rnkJ.áb tölti k'i. A növényi eredetű motivumok stillizálársánM nem az élet
hűségre, hanem a valószerűségre törekedtek. Közvetlen a kancsó szája 
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alatt, s lent a has elvékonyodásánál, egyenes., vagy hullámos vonalak 
zárják körül. A kancsó· alsó része többnyire levegósen van díszítve. A 
fülrészt díszítés nélkül hagyták, csak a fület díszítette néha hulámos 
vonal. 

A brassói kékkobaltos szászkancsó (4-. ábra) díszítése csak első pil
lantásra hasonlít az újfalusi lazuroshoz. Ámde, ha jól megfigyeljük 
azonnal szemünkbe tűnik a kettő közti különbség. A brassói kancsók 
nagyobb méretűek és kevésbé kareSIÚak. A négy részre osztott, ecsettel 
húzott vastag vonalakból álló, rokokó hatást viselő szász díszítésre jel
lemző a beosztás pontossága, a rend. Hiányoznak a födisz mellől a ki
töltő virágok, pontok. A brassói céhbeli férfifazekas dís:nítése elvontabb, 
masszívabb, míg a természettel állandó kapcsolatban álló falusi fazeka
sok, nők, és lányok díszítette edényen gyengédebb, sokféle virágokból 
álló díszítést látunk, ismerve minden levélnek, virágnak nevét. Az új
falusi tulipán, magyaránt, gyöngyvirág, pontozás stb. sokban hasonlít 
a helybeli hímes toj'ás díszítésére. A kétféle dísZJítés típus némi hasonló
sága azzal magyarázható, hogy a ~ét központ közelsége révén hatott 
egymásra. A régi szásznaptárak szerint Brassóban 1871-ben, amikor a 
fazekas céh megszünt, 15 :tazekasmester dolgozott. A névsorban szereplő 
három Lukács nevezetű fazekas valószínűleg újf,alusli származású volt, 
minthogy Újfaluban sok a Lukács nevezetű család. 

Amilyen mennyis~gben díszítette Bavcaújfalu házait a kékkobaltos7 
diszedény, épp oly gyakori volt a sokszínű8, a barna, zöld, sárga, kék, 
fekete színű motívumokkal díszített edény is. Ez szintén függőleges 

vona~akk!al, de már nem három, hanem négy részre van osztva. R<itkábban 
talárhaták olyan sokszínű díszkancsók is, amelyekről hiányzik a vona
lakkal v~aló felosztás. Középen, a füllel ellentétes oldalon többnyire cikk
cakkosan elhelyezett levelek díszítik s a füli részt is díszítés nélkül 
hagyták. Két oldalt helye~kedik el a fődísz, egy rövidszárú boglárka 
(valószinűleg naprafo:vgó) v~agy szár nélküLi Viirag, ami keresztbe 
helyezett létraszerű levelek között áll. Az üresen maradt hely, - akár 
a kékkobaltosnál - az említett számélkülli boglárk!a, vagy csiga motí
vummal, bimbóval, levelekkel, pontokkal vonalk!ákkal van kitöltve. 
Ennek a kancsótípusnak is a szájánál és a hasszűkülésnél a díszítést 
körbefutó egyenes, vagy hullámos vonalak zárják be. Az üresen maradt 
alsó részen ritkábban találunk díszítést. A 83 éves Lőrinczné született 
Lu:ká1CS Katalin szerri.nt Tamás János, utódai s~Tint ped!ig Lőrincz Pé
ter is készített Hyen sokszínű díszedényt a múlt század második felében. 
Ez a dís:nítmény· új,abb keletű lehet, mert Krizbá:n ezeket is lazuros kor
sóknak nevezik, habár ezek díszítésénél már nem alkalmazták a lazurt, 
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vagyis a ké.kkobaltot. Tehát, amikor a szomszédos kri~baiak a díszkan
csót megismerték, az lazuros volt. Szép számmal bizonyitha tói' a két emlí
tett újfalvi típus közös eredete. Vannak olyan újfalusi kékkobaltos kan
csók, amelyek díszítő elemei és beosztása a sokszínű kancsóknál álta
lános és fordítva (3. ábra). A két tipus közös eredetét bizonyítja a két 
edénytípus kiégetett agyag színének azonossága is. A sokszínű edényre 
való áttérés a kobalt drága árával magyarázható. Kéket többnyire szász 
igényekre, tarkát pedig magyar ízlésre készítettek 

A lazuros (6. ábra), vagy sokszínű (7. ábra) dísztál'ak és tányérok 
(8. ábra) díszítőelemei hasonlóak, vagy azonosak a díszkancsókéval. 

Gyakoriak a lealapozatlan (9. ábra) zöld vagy fehér földdel végzett 
díszoítések. Felhasználhatóságuknak tulajdonítható, hogy kevesebb pél
dány maradt meg belőlük. 

A sokrétü fazekasmunka mellett csaknem minden fazekas szakoso
dott valamilyen készítményre, amiből a legtöbbet, illetve a legjobbat 
csinálta. A múlt század végén s még századunk elején is, a lazur mes
tereii, Seres János, Lőrinc Péter, Vajda Márton, Balog Márton és Papp 
Márton többnyire "kávolyok" (kályhacsempék) készítésével foglalkoztak. 
Készítettek négyzetalaklÚ kávolyt "négysoros" és téglalapalalrut "kétso
ros" kályháknak. A kávoly legtöbbször fehér alapon lazurral, vagy sötét
zöld mintákkal volt díszítve. Készítettek egyenetlen zöld, szürke, vagy át
tetsző mázolással is, amelyeknél a készítmény a kiégetett agyag vörös 
színét kapta. Seres Jánostól öt, &isebb eltérésekkel azonos 33X23 cm 
körtefából készült tulipános kávolyduc (10. ábra) maradt meg. Egy ilyen 
ducot kaptam Lőrincz Péter hagyatékában is. Szintén Seres Jánostól 
maradt meg két agyforma, 44,5X24,5 cm szintén körtefából faragott hul
lámos felületű, virágkoszorús csempedúc. Ezek a virágkoszorús esempék 
nagyon sok színben és változatban készültek Újfalub.an. Innen került 
ki a kétsoros kályháknál használt öt széldúc (ll. ábra). Egyiken "18 B . 
M. 87". Vagyis Balog Márton nevének kezdőbetűJi és készítésének év
száma áll. László Péter 1910 körül készoített négysoros kályhához 21 x 20 
cm áttetsző mázolású, centrális kompoziciójrú kávolyt (12. ábra) . A 85 
éves Seres Ilona szerint a ducok.at is a kávolykészítők készítették. Az 
utolsó kávolykészítók kjészítrnényeiket többnyire Havasalján (Fogaras 
vidékén) adták el. 

A múit számd második felében a díszedény készítésének felhagyá
sával (ami azoknak a költséges népszokásoknak a megszünésével függ 
össze, amelyek alkalmával ezeket felvásároiták) nemcsak a fazekasság 
indult hanyatlásnak, hanem a kiforrott díszítés is. új készítményeikből 
kitűnlik az új formák és így új dászítések keresése is. Lórincz Péter, aki 
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1891-ben a budapesti. kiállításon készítményeiért dícsérő oklevelet ka-= 
pott, sok új készítménynek kezdett. Készített gólyát (13. ábra) ábrázdló 
lakodalmi kulacsot, amely alatt gólyafiak, hátán kígyók és · bé~ák talál
hatók ; fehér alapon barna, zöld, fekete, sárgas~ínű díszítésekkel. A 
fényképezés elterjedésével még képrámát is megpróbált készíteni, u
gyanazzal a színváltozattal, amellyel a sokszínű kancsókat díszítették. 
Egy domborműves többszínű korsó (14. ábra) :is maradt Lőrincz Pétertől, · 

amit a rajtalévő felirat tanusága szerint a pürkereci Fóri.s Jáno'snénak . 
készített 1906-ban. Ide szokott beszálln1 edényáruló útjai alkalmával. 
Domokos Mihály medvét ábrázoló dohánytartót, városi ízlésre virág,.;, 
vázát, "némát" (perselyt) stb. készített. 

Az újabb keletű használati edc'nyek díszítése egyszerűbb volt. Leg
többsror csak fehérföld (tehát más tehn~kávrarl), (15. és 17. ábra) és · más 
dís2li.tő elemek : rózsa, "margitvirág" (margaréta), búzavirág, alma\rirág~ 

bazsarózsa, "krizántin", szegfű, szőlő (16. ábra). Ezek a motívumok egyéni 
ízlés szerint módosultak. Meg.találhatók a hajdani diszedények motívu
mai, mint: csiga, virág, rákláb Viirággal, rákláb, "magyaránt", búzavirág, · 
(15. ábra), .,tu1ipánt, "hánnas tulipánt", "kankósdi" (nárcisz), gyöngy
virág. Az említett dí·szedények újfalusi eredetét éppen a fennmaradt 
régi használati edények dfrszítésének azonos motívumá'i bizonyitják a 
legjobban. Pl. a harcaújfalusi Álta[rános Iskola gyűjteményében található 
"bugyugós korsó" (15. ábra), amelyen a "Hancó Mihályné László Maris 
1815 5. hó 5. nap" felirat áll, és a Balog Márton által készitett teafőző 
(16. ábra), amit a múltszázad vége felé készített, a díszedényeken · 
általámos i.notivumo'kkal van díszitve. Újfalusi szokásnak mond'ható · a 
használati edények középtájától lefelé öntött ·fehér, vagy · ·fehér' alapra · 
öntött fekete csík. Ennél azt mondták, hogy · "kapát ·tettek" (17. ábra), 
vagylis "megkapázták". F1azekas István, az 1923-ban készült boroskorsó
jára ezt írta : 

Igyál testvér rája, 
úgy is elnyel a sír sZJája. 

Általános fazekas készítményeken kívül, mint csésrek, kanc'sók, 
tálak, tányérok, fazekak, bugyogás korsók (15. ábra), "csörpenyő)k" ('ser
penyők), kásás tálak, mosdótálak, voltak különös készítményeik is. Sok' 
egy-két liter nagyságú "findzsa" illetve "kecskefejő · csipor" készült Új
faluban, aminek felső része ·fehérre, alsó .. része feketére volt mázolva. 
Ezt többnyire a szebenkörnyéki románok kedvelték és vették. Kőrösz 
János századunk elején pl. "lekváros borkánokart" készít~tt, 2000-3000 
darabot is egy bukaresti megrendelónek. Homoródi ' Károly János készí-" 
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tette a nagy mázoló tálakat, a fazekasok részére. A múlt század második 
felében Tamás Mihály többnydre a házak órmára dísznek tett "gombot" 
vagy "madarat" készített, Benedek :Mártonné, mint önálló özvegyasz
szony Fazekassággal foglalkozott. Csaknem kizárólag játékot készített, 
többnyire nagy edények kicsinyitett másait, "némát", "tutikát" 
(sipocskát), lóvat, disznót, medvét ábrázoló formákra. Maga formálta, 
díszítette és égette ki kis katlanban. Benedek Péter inkább nagy edé
nyeket, káposztásfazekakat készített. Újfaluban a legnagyobb edényt, 
emberemlékezet óta, Nagy András és Nagy György testvérek készítet
ték. Egyikük a kereket hajtotta, míg a máslik formálta. Két darabból 
készítették el a 100 literes edényt, s a végén összeragaszto·tták. 

Az edényégető katlan csukott, a légáramlatoktól védett helyre volt 
építve. Ez a helyiség a készedények elraktározására is szolgált. Az utolsó 
katlanok nagyrészét Király Márton fazekas csinálta, de készített Balog 
János is a század elején, 3-4 szekér agyagért darabját. A katlan 
csonkagula alakú volt, amit belül kikerekítettek, a téglák sarkainak le
~aregásával, s ezért legtöbbször nyerstéglából rakták. A katlan alapjának 
kb. 200 cm, szájának 150 cm volt az átmérője. Magassága nem haladta 
meg a 150 cm-t, hogy az edény berakásakor a fazekas felesége beadogad
hassa az edényt, illetve kiszedhessék. A berakást rendszerint reggel 
kezdték, hogy estig a kiégetéssei elkészülhes·senek. Berakás után a kat
lan "szádát" edénytörmelékkel betömték. A tüzet először a katlan előtt 
gyújtották meg és lassan közelítve helyezték a katlan alá. Kiégetésre, 
ami közvetlen a lánggal érintkezve történt, bognélküli, apróra felhaso
gatott, lánggal égő bükkfát használtak. Csak a végén tüzeltek "erdei füz
zel" (rakottyával), hogy a hő csökkenése fokoz•atos.an történjék. Tölgyfát 
nem használtak, legfönnebb begyújtáskor a katlan előtt, mondván, hogy 
megégeti az edényeket. Kiégetéskor nem engedtek idegent a katlanhoz, 
nehogy rosszakaró homokot szórjon a katlan ba, és tönkretegye az · 
edényeket. Az ajtót nem volt szabad nyitogatni, mert akkor az edények 
nem égtek egyenletesen ki, vagy a huzat a hamut az edényekre szórta, 
s azok mázalása "huborcsos" lett. Időnként a katlan fölött összecsapták 
tenyerüket, s ha a katlanból fehér szil~:rák pattantak ki, tudták, hogy 
közeledik a teljes kiégés. Ez 5- 6 órát tartott, egészen addig, amíg a 
katlan szájából vörös lángnyelvek csaptak föl. Nem volt szabad erőltetni 
a kiégést, mert ha a kicsapó lángnyelvek fehérekké váltak, nem a 'kí
vánt színeket kapM!k, "megcserélődhettek: a színek", vagyis "összezavar
ták a színeket". A lángnyelvekre nem volt szabad rábámész.kodni, ha
nem .rögtön le kellett köpni, mert különben az edények "csuf varasosak" 
lettek. Kiégetés után a katl.ant másnap reggelig hülni hagyták. 
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Készüményeiket eladásra kóboros szekérrel szállították, távoli vi

dékekre. A legfontosabb útjaik Bukarest és a Kárpátokon túli városok 

felé vezettek, el egészen a Dunáig. "Egyszerre 15-20 szekér is indul,

írja Orbán Balázs10, amelyek 25-30 OOO edényt visznek egyszerre". 

Állandó látogató~ voltak a környékbel!i országos- és hetivásároknak 

Legtöbbször csütörtökön indultak otthonról, hogy pénteken a brassói 

szombaton a prázsmáni hetivásárokon lehessenek. Vasárnap még átmen

tek Háromfaluba (Tatrang, Zajzon, Pürkerec) a megmaradt árut 

hétfőn a csernátfalusi heti. vásáron . :rakták ki. Ami itt sem kelt 

el, vagy egyenesen otthonról teli szekérel vitték Háromszék11 , 

Bodza, Törcsvár, Fogaras, Szeben vidékére. Tudták hova, mikor, 

milyen edényt keU vinni. Ősszel káposztásfazekat, lekváros 

borkánt; tavasszal fejöedényt, kantáros fazekat, bugyogás 

ko11sót stb. készítettek. Pünkösdkor és halottak napján nagyban 

szállították a "pünkösdi csiprot" vagy ahogy még nevezték "pomána 

csiprot" : Havasalá (Fogaras~a), Törcsvár, Szeben vidékére, de főképpen 

a bukaresti Mo~i-ba (Tavaszli nagyvásárba). A hétfalusi csángók lako

dalmak alkalmával nagy mennyiségű kis lakodalmi korsót rendeltek, 

amit a hivogatók mézes páliin.kával adtak a meghivottnak. Rendeltek 

nagy bugyogás korsót is, amiből lakodalom alkalmával itták a pálinkát; 

s ami lakodalom után, lakodalmi emlékiként a vendégnek maradt. Tá

volabbi vásárokat (még Magyarországra, Szegedre is eljutottak) és váro

sokat, többnyire tavasszal és nyáron keresték fel, ahol készítményeiket 

pénzért adták el. Falvakra inkább cséplés után mentek, ahol gabonáért 

árultak. Az edényeket búzából és kukor!icából rendszerint kétszer, zab
ból és kendermagból egyszer vagy másfélszer kellett megtölteni. Adtak 
szalannáért és tojásért is. Néha 10-15 zsák gabonával tértek haza. Aszá
lyos években az edényért kevesebb terményt kértek. Az utóbbi időben 
újfalusi cigányok vettek meg egy-egy katlan edényt (kb. 5 500 lejért 
egy katlannal) és vitték eladni nyereségre. 

A költséges áruszállítás miatt voltak esetek, amikor újfalusli faze
kasok más vidékre mentek olyan edényt készíteni, ami ott keresett volt. 
Századunk első évtizedében egy Foqani-i ke11eskedő, aki ott fazekas mű
helyt nyított, újfalusi fazekasokat fogadott. Ott dolgozott Benedek 
Mihály, Fazakas András, Sipos Márton, Fazaikas Péter s még mások. 
Lőrincz Péter ugyanebben az időben Giurgiu-ban állított fel katlant és 
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készített lekváros borkánt. Domokos András Péter Braila-ban készített 
edényeket a királynénak. Bartal<is Márton Feketehalomban telepedett 
le s ott a virágkertészet számára virágcserepet készített. Kőrösz Péter 
pedig Türkösben telepedett le és készített edényt. 

Mindezek az adatok elvitathatatlanul bizonyítják a harcaújfalusi 
fazekasság eredetiségét és virágzó korszakát. 

OLARITUL DIN SATUL NO~ 
Re zurnat 

Mai demult ceangarii din Satu Nou dispuneau de un teren agricol 
relati,v mie. Venitul lor de baza constitUiiiéi olariturL Din datele recen
samintul din 1830 reiese, ca in sat e:xista 81 de olari. Dupa primul 
deceniu al secolulu:i nostru, raspindirea ma.rfurilo:r industrnale, ridicarea 
impozi~elor prec~m 1?i prin desfunwrea p~r1og~!l'lli s-:a Jntit:W te~ I). ul agri
col, olaritul a inceput sa decada, capatind un rol secundar. Ultimii olari 
au lucrot pina · lJa mi]1locul seoolului nostru. · · 

Pe Hnga varlate produse de uz easnic orn:amentate s-a reusit identi-
' · . 

ficarea unor tipuri' de Vlélse arnamentale facute de oltarii din Satu Nou, ca 
cancee 1?i farfurdi ornamen.bate eu all.hastru dé cobalt ~i de multe culori. 
Decoratia este caracterizata prin ornamentare incarcata. Elementele orna
menrt:Jale sint mai mvlt de na.tura yege:tala ~tilizata. 

Unii dintre olari s-~u spedalizat la facutul cahlelm: pentru soba. 
Face:au cahle patrate pentru sobe "eu patru rinduri" ~i cahle dreptun
ghiu1are pentru sobe "eu' doua rinduri". Cahlele erau ornamentate pr.in 
reliefare realizata eu tipare. In majoritatea . cazurilor reli~farea era . 
coloiata pe fcind alb, eu un albastru de colbalt sau verde inchis. Faeeau . . . . 

cahle zmaltuite uniform eu verde, c"enu~iu sau zmalt translucid, raminind 
de culoare ro~ie. 

TI1an:sportul vaselor fiind costisitor, erau oa:z;ufli cind unid dtintre olari 
din Satu Nou plecau departe de sat facind pr~dusE;le cautate in local,i
tatJile respective. La inoeputul secolului nostru mai multi olar.i au lucrat 

• l • ~·"S • . . 

la Fo~~and, i:ar altJi:i la Giurgliu, Braila, Sac€ile ~i Codlea. Unii dintre ei 
s-a ~i sta:bU!it in a-ceste loealitati. 

', • i ' ~ l ' • . 

Pentru desfacerea produselor cel mai important drum era directia 
Bueur~~tului ~i tirgurile de . ciin~olo de munti, ajungi~d pin~ .la Dun.Ír~ . . 
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Cu cite 15-20 de care - seme Orbán Balázs - pleadí, aducind 25.000-
30.000 de vase dintr-odata. Permanent erau prezen\Ji pe piata ~i tirgurile 
Bra~ovulUii, precum ~i la tirgurile din jur. Ce nu s-a vindut, duceau mai 
departe in $apte Sate, Treiscaune, Buzau, Bran, Ri~nov, Fagara~, Sibiu. 

SA TUL NOU - {NEUDORFER) 
Töpferei 

(Auszug) 

Früher haHen die Satu Nou (Neudorfer) "Csángók" wenig Acker
flikhe. Ihren Lebcnsunterhalt sicherte hauptsachlich die Töpferei. Nach 
der Volkszahlung im Jahre 1880 wurde festgestellt, dass im Dorfe 81 
Töpfer arbeiteten. In der ersten Halfte unseres Jahrhunderts haben sie 
die Töpferei aufgegeben. 

Sie stellten Gebrauchsgegenstande aus Keram•ik her, man kann zwei 
Typen von Schmuck-Kerami'kgegenstanden unterscheiden, die hergestelit 
wurden : Die einen mit Kobalt verziehrt, die anderen mit Motiven in 
mehreren Farben reich gesc hmückt. Diese Gegenstande wurden vor 
100-200 Jahren hergestellt. 

Kacheln für Öfen wurden auch in grossen Mengen h ergestelit vor 
allem für Öfen in zwei und vier Reihen. Die Kacheln wurden in den 
meisten Fallen auf \veissem Grund mit Kobalt ader mit grünen Mustern 
geziert. Es wurden auch gemischte Kacheln mit grünen, grauen, durch
sichti~ emailHerten Mustern hergestellt, welebe beim Brennen ihre Mu
sterkontllren a'-JS ctc:r J.'Oten Farbe des Tones erhielten. 

Weil das Befördern der Kacheln oft konstspielig war, fuhren die 
Neudorfer in weitgelegene Ortschaften und erzeugten dort Kacheln. Die 
Neudorfer arbeiteterr in Foq:mi, Giurgiu, Brihla, Codlea (Zeiden) und 
Turche~ (Sace le) (Siebendörfer, Kreis Bra~ov). 

Ihre Erzeugnisse verkauften slie hauptsachlich im "Bukarester l\!Io~" 

und in den Dörfern und Stadten jenseits der Karpaten. -Sie waren auf 
dem Brar;;over (Kronstadt) Markt standig vertreten, und wenn sie hier 

- ihre Waren nicht verkaufen konnten, versuchterr sie in Sacele (Sieben
dörfern), im Kreis Covasna (früher Dreistühle), Buzau, Bran, Fogarasch 
und in der Gegend von Sibiu anzubringen. 
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MORILE DE APĂ DE PE VALEA COMANEI- TARA OLTULUI 

CONSTANTIN CATRINA 
ALEXANDRU BUSILA 

Situate cot la cot, cele două localităţi : Comăna de Jos şi de Sus, for
mează în cadrul aşezărilor din Ţara Oltului, o microzonă cu un puternic 
specific etnografic ale căror trăsături comune nu rămîn izolate, ci se pot 
studia pe cea mai întinsă zonă, ce cuprinde satele de-a lungul şi de la poa
lele munţilor Perşani şi Făgăraş, încinse către Ardeal de brîul bătrînului 
Alutus, ţinut cunoscut sub denumirea populară de Ţara Oltului. 

Pămîntul din "Lunea Oltului" şi de pe dealurile domoale situate la 
poalele munţilor Perşani, a favorizat acest colţ de "Ţară a Oltului", "Nu
mele cel mai vechi şi mai autentic . . . aşa cum a vieţuit şi s-a transmis 
prin localnici în conştiinţa generală" 1, practicarea unei agriculturi rodi
toare, iar păşunatul bogat, extins mereu prin defrişarea şi curăţitul unor 
porţiuni din întinsele păduri ale Comănei de Sus care în 1933 totalizau 5.776 
jugăre 2, a dus la stimularea creşterii animalelor între care oieritul ocupînd 
în statistica generală locul cel mai de sus al diagramei respective. 

Străbătînd de la un cap la altul cele două sate, pîrîul "Valea Comănei'' 

ce se varsă în Olt, cu debitul său propice dezvoltării şi răspîndirii insta
laţiilor ţărăneşti (mori, pive, joagăre) a favorizat şi o roire permanentă a 
acestor instalaţii 3 de prelucrare sporită a seminţelor, a lemnului ca şi alte 
îndeletniciri (cărbunăritul, vărăritul, fasonatul lemnelor etc.). Şi cum un 
monografist al Comănei de Sus menţiona că "lipsa unor ape de oarecare 
însemnătate, au determinat viaţa economică a acestei 4 localităţi, renun
ţăm uşor la afirmaţia subliniată, alăturîndu-ne celor consemnate de Şte-

405 



fan Mateş cînd apreciază că : "în Ţara Oltului'' nu e vale sau rîu, care să 
nu fie plin de mori sau pive" s. 

Această realitate etnografică subliniată prin "numărul si varietatea 1, • 

de unelte iscodite ~au folosite" de om, conturează şi caracterizează totodată 
specificul poporului nostru ce cunoaşte istoria acestor instalaţii încă din 
epoca daco-romană. 

"Se cunoaşte, astăzi, - de exemplu - în urma cercetărilor arheolo
gice, istorice, geografice, lingvistice şi nu mai puţin cele etnografice, că 
toţi munţii şi zonele învecinate acestora de pe teritoriul României, viaţa 
omenească s-a desfăşurat prin activitatea economică-productivă (agricul
tura-montană şi de şes, creşterea vitelor şi păstoritul, exploatarea lem
nului, metalurgia, culesul fructelor, vînătoarea şi pescuitul etc.), în de
plină continuitate. 

In acest fel se explică faptul, că în cadrul regiunilor şi zonelor etno
grafice din cuprinsul şi din preajma Carpaţilor, în depresiuni intermontane, 
pe cursuri de apă, întîlnim pînă astăzi un mare număr de instalaţii teh
nice ţărăneşti, care dovedesc, prin construcţia şi proprietatea uneltelor, 
ingeniozitatea şi talentul creator al zecilor de mii de meşteri an0nimi. In
stalaţiile se grupează adeseori tipologie, pe mari suprafeţe, dovedindu-se a 
fi caracteristice ambilor versanţi carpatici, fapt care nu este de loc întîm
plător, atît din punct de vedere etnografic cît şi istoric" 6. 

Drumul parcurs de evoluţia acestor instalaţii este îndelungat dar bo
gat în ingeniozitate la care şi-au adus contribuţia deopotrivă românii, ma
ghiarii şi germanii acestor meleaguri româneşti. 

"Se ştie că de la vechea tehnică de zdrobire a boabelor prin frecare cu 
pietre, ori de la cea de pisare, o dată cu dezvoltarea agriculturii şi prelu
crarea metalelor, căutarea de unelte perfecţionate duce la inventarea morii 
acţionate de apă, considerată, pe drept cuvînt, una din cele mai vechi in
venţii tehnice a omului" 7. 

Că morăritul a cunoscut mereu o ascensiune în inventarul general al 
instalaţiilor ţărăneşti, ne-o confirmă de-a lungul secolelor numeroase do:
cumente printre care urbariile Ţării Făgăraşului a, alte lucrări privind 
economia acestui ţinut etnografic românesc 9• 

Iată, de pildă, urbariul din 1632 aminteşte că "In inventarul Comănei 
apare o moară de bîrne cu două roţi, alta cu o roată" 1<l, în cel din 1637, "In 
Comăna de Jos o moară cu două roţi 1' ••• iar "în Comăna de Sus o moară 
cu o piatră din vama căreia o pătrime e a morarului 11, iar în urbariul din 
1640, se notează : "Pe domeniul Comănei, (sînt) trei mori, două în Comăna 
de Jos, a treia în Comăna, de Sus, în total cu cinci pietre" 12. 
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Acest număr de mori consemnat prin urbariile Ţării Făgăraşului din 
1632, :1!637 după aproape o sută de ani îl găsim atestat prin · ,;Conscripţia 
locuitorilor din districtul Făgăraşului şi oraşul Făgăraş făcută din ordinul 
6uvernului în 1721-1722 după cum urmează: 

In Comăna de Jos "Sunt două mori cu cîte o roată; dintre acestea una 
aparţine domnului de pămînt, iar alta lui Ladislau Literatul" 13; îh Co
măna de Sus, "Aici sunt trei mori, toate cu cîte o piatră, dintre acestea una 
este a domnului de pămînt, una a popii, iar a treia a boierilor" 14 .• 

Dacă în 1957, pe ţară se înregistrează 3450 mori cu roţi hidraulice, 
trebuie să notăm că 2787 din totalul prezentat, aparţin Transilvaniei de 
l)llde şi constatarea că asemenea instalaţii au fost cultivate şi păstrate cu 
mult interes pe aceste meleaguri 14. 

Mult mai tîrziu, adică la începutul secolului XX, pe întinsul Ţării 

Oltului, se înregistrează 128 de mori ţărăneşti din care înscrise 104 la ca
mera de comerţ iar 24 la camera de muncă 16. Fără îndoială că asemenea 
rapoarte nu au reuşit să cuprindă şi să evidenţieze în totalitate instalaţiile 
respective, situaţie la care a contribuit şi specificul acestora : cînd în creş
tere, cînd în descreştere, după puterea apei, după cantităţile de seminţe 
c~. le aduceau sătenii pentru măcinat, după dezvoltarea în zonă a l)llor in,
stalaţii asemăn~toare, după gradul de uzură al acestora, care a dus în 
mult~ situaţii pe morari la a renunţa în practicarea acestor îndeletniciri 
cu rezonanţă atît de specifică culturii materiale româneşti. 

Cînd afirmăm că nu s-a reuşit în general a se cuprinde în inven,tare 
as.emenea instal~ţii ne gîndim chiar la cercetarea noastră, c;;tre numai dupA 
o perioadă intensă de investigaţii, ne-a dat posibilitatea să depistăm şj să 
inventariem pentru începutul secolului al XX-lea, un număr de 11 mori 
ce au funcţionat deoparte şi de alta a "Văii Comănelor", număr neo'norat 
chiar în cele m~ recente studii I_"omâneşti de .specia.litate. 

Sistemul atît de răspîndit în acest colţ de Ţară a Oltului, ÎI~ ceea ce 
priveşte moara ca instalaţie tehnică ţărănească este cel al morilor de apă 
cu roată verticală. Privind evoluţia lor de-a lungul istoriei se cunoaşte că 
"Morile hidraulice cu roată verticală cu transmiterea indirectă cunosc o 
deosebită răspîndire începînd cu feudalismul şi continuînd în capitaH;,:;m, 
in legătură cu dezvoltarea relaţiilor şi forţelor de producţie, cu extinderea 
agriculturii cerealiere ş.a.m.d. Forţa importantă de apă este la aceste mori 
mai mare decît la cele cu ciutură, ea fiind amplificată prin dimensiunile 
roţii, captarea forţei făcîndu-se în roată cu "aripir.. la care apa vine pe de
desubt, sau in roată cu "cupe", deci cu admisie superiouă. Randamentul 
rn~, spe~ţaliza:rea unor proprietari, duce la diferenţieri sociale ale pro
prietcu.-ilor . faţă. de restul populaţiei u,. 
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Pentru cunoaşterea instalaţiei, a părţilor sale componente, a ingenio
ziiiţii meşterilor populari in făurirea acestor instalaţii am·. ales pentru- stu
diul nostru, ca tip al instalaţiilor respective, moara lui Gheorghe Niciu, cu
noscută in părţile locului, pe "Valea Comănelor" in general, de "Moara 
Mijeştilor", moară ce păstrează pînă astăzi elementele cele mai caracteris
tice ale instalaţiilor studiate. 

Despre vechimea acestor mori sau mai bine-zis, inventarierea lor ca 
proprietate, se precizează în documentele iobăgiei, că majoritatea acestor 
instalaţii erau "boiereşti, boiereşti-ţărăneşti şi numai in al treilea rînd ţă
răneşti sau preoţeşti" 18 plătindu-se pentru fiecare dijmă cuvenită 19. 

Prin tradiţie, provenienţa acestor instalaţii se atribuie în exclusivitate 
morarilor ţărani care le foloseau prin asociaţie sau prin moştenire de la 
mai mulţi urmaşi. "Aşa le-a pomenit şi părinţii noştri", precizează infor
matorul Dionisie Socea din Comăna de Sus. 

Dealtfel pe o grindă din pivniţa morii lui Buşilă Nicolae, cunoscută 
şi sub numele de "Moara Gubernăteştilor", se poate citi şi acum inscripţia 
cu litere chirilice şi latine "iunius 18-1879 Ion Mija Nicolae, Benedek Ia
nas". Această inscripţie ca şi alte date culese de la informatorii noştri 

atestă cu prisosinţă colaborarea permanentă între morarii români din Ţara 
Oltului şi meşterii maghiari de pe aceste meleaguri, care prin iscusinţa lor 
au ridicat cu meşteşug durabile mori ţărăneşti şi au contribuit continuu la 
perfecţionarea acestot·a 

La data cînd pe "Valea Comănelor" funcţionau cele 11 mori d~ apă, 
mai existau asemenea instalaţii la Cuciulata 2 ; 3 la Veneţia de Sus şi de 
Jos şi una la Grid "trasă de cai". 

ALEGEREA ŞI PREGATIREA LOCULUI PENTRU 
INSTALAREA MORILOR DE APA PE VALEA COMANEWR 

Meşteşugul ca atare, morăritul, constă aşadar din măcinarea boabelor 
cu ajutorul pietrelor mînate de către forţa apei prin intermediul roţii hi
draulice. Inlocuind "moriştile'' care în Comăna de Sus erau 2 (la Vicoaia 
şi la Vică Socea), folosite în ultima vreme pentru mărunţirea sării de bu
cătărie ca şi pentru animale, ridicarea marilor de apă pe această vale a în
semnat un progres simţitor în dezvoltarea industriei alimentare ţărăneşti. 

Instalarea atîtor mori de apă pe "Valea Comănei'' nu este o intim
plare. Morarii, care erau şi meşterii constructori ai acestor instalaţii au 
folosit cu pricepere toate proprie~ţile terenului de captare şi dirijare a ' 



apei, factori esenţiali în trăinicia acestor instalaţii tradiţionale. De remar
cat că aproape toate aceste mori au fost construite în afara satului, către 
pădure şi pe locuri unde rîul avea căderea cea mai mare. 

l:.a acest loc de cădere a apei se construia la început "leasa" (barajul), 
ce oprea apa şi apoi se dirija pe iazul morii. "Leasa din şarampăi" ce bara 
cursul rîului pe toată lăţimea sa, era orientată astfel încît să formeze un 
unghi cit mai ascuţit faţă de direcţia de scurgere a acesteia. Aşadar se 
evita orientarea frontală a lesii, care ar fi redus simţitor viteza apei şi tot
odată ar fi însemnat o rezistenţă critică în viiturile mari provocate de 
apele ce puteau veni de la munte sau "de pe vale în sus". 

Cum se construieşte leasa? Dintr-o margine în alta a albiei rîului se 
bat două rinduri de "şarampăi" din stejar cu o lungime de cea. 3 m. care 
după ce erau bătuţi în pămînt, mai rămîneau de cea. un metru şi jumă
tate. Vîrful "şarampăilor", corespunzind cu nivelul iazului. Intre cele două 
rinduri de "şarampăi" se lăsa o distanţă de cea. 60 cm. care se umplea cu 

crengi de arbori, orientate în direcţia apei şi peste care se împletea din 
nuiele de fag mai groase, "o cunună", apoi se puneau din nou creci şi iar 
,o cunună", pînă se ridica "barajul" la capătul de sus al şarampăilor. In 
partea de sus, după ce se termina întăritura cu lemne, se aşeza apoi pă
mînt şi paie, înfundind bine "baza lesii" în aşa fel ca apa să nu poată a-şi 
face loc de scurgere (de "urloi"). 

Nu departe de leasă se săpa un şanţ ce lega "iazul" cu rîul, loc ce se 
numea "şprenghi" şi care era folosit pentru a da drumul apei de pe iaz în 
cazul viiturilor mari, dar mai ales pentru abătutul apei de pe tot iazul, în 
vederea curăţirii albiei acestuia sau pentru reparaţiile ce se impuneau în 
mod deosebit pentru roata morii. Pentru asemenea situaţii, morarul fo
losea intreaga obşte a satului care adunată "in clacă" îşi aducea contribu

ţia la întreţinerea unor asemenea instalaţii ţărăneşti. Cu o astfel de reali

zare în ceea ce priveşte captarea izvorului de energie, necesar punerii în 

mişcare a roţilor de moară, urma acum aşezarea morii. 

CONSTRUCTIA MORII PROPRIU-ZISE 
' 

Tipul de moară specific "Văii Comănelor, este cel al marilor cu două 

sau o singură roată de apă cu cupe, fiecare roată acţionînd o piatră de 

moară pusă in mişcare prin apa ce se aduce din iaz pe un scoc construit 

din scîndură de fag. 
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De reţinut că aproape to.ate părţile componente ale mo:di respective 
erau, lucrate numai din lemn, i~ în cele mai mu.lte cazuri chiar mQFafUl 
pricepînd dulgherie şi tîmplărie îşi lucra singur moa,ra, ajutat doar qe 
cîteva persoane în ridicarea lemnelor, a pietrelor de moa:ră etc. 

Ca esenţă lemnoasă ce se folosea în ridicarea instalaţiilor respective 
amintim lemnul de brad, stejar, fag, arin. Cel mai căutat însă era lemnul 
de stejar fiind socotit ca un lemn tare ce rezista la intemperiile vremii, la 
"carii", iar la cioplire, "nu aşchia". 

Roata morii, se confecţionează din "8 colaci", din lemn de stejar, fie
care roată avînd de la 16 pînă la 32 cupe şi tot atîtea trepte. "Colacii~' se 
petreceau doi cîte doi prinşi în cllie de lemn. Mai tîrziu" pentru fix~ea lor 
cît şi pentru a le da o rezistenţă mai mare s-au întrebuinţat patru drugi 
de fier cu "şiroafe", de aceeaşi lungime ca a roţii (80 cm.) şi două rafuri 
tot din fier cu diametru de 2 m., late de 6 cm. şi care erau aplicate pe dunga 
colacilor. Cupele cu treptele respective forma un unghi de 90,0, iar 
vîr.ful acestuia se f.ixa pe faţa colacului în aşa fel ca de la vîrful 
unghiului la marginea colacului să fie o distanţă egală cu, lăţimea cola
cului. ln partea din interior a colacilor era bătut în cuie din scîndură de 
brad, bine încheiat, "fundul roţii" iar micile crăpături rămase, fiind ~tu
pate cu muşchi de pe copaci. La rîndul lor, "colacii" erau prinşi cu pa,ţru 

cruci de fusul roţii, bine fixate cu pene. Atît fusul cît şi crucile erau lu
crate numai din lemn de stejar. 

De reţinut că debitul de apă ce cade într-un minut pe roată este apro~ 
ximativ de 1-2m.3 sub forţa căreia, pietrele de moară făc;eatJ 5--10 !;"O

taţii pe minut. Cu o singură piatră în acest ritm se măcinau două ferdele de 
boabe pe oră, adică cea. 5 saci pe zi-l~ină. i\şad~;ir cantitşţea pentru mă
cinat, mai mare sau mai mică, depindea în mod cert de mă.rimea roţii, de 
debitul de apă şi implicit de lucratul pietrelor. 

Fiind partea cea mai expusă intemperiilor vremii, o astfel de roată 
dura 8-10 ani, după care se înlocuia. 

"Fusul" se sprijinea apoi cu cei doi "cepi" fixaţi cu ajutorul unor 
"verigi de fier", pe o "periniţă" de lemn din fag, fixate în scobiturile de 
la "patul" şi "căpătîiul" fusului, aşezate în partea dinafară şi din inte
rior a acestuia. Pentru ca "cepii" să nu se încingă sau să se tocească prea 
repede, din cauza frecării, primeau apă continuă sau se ungeau cu alte 
uleiuri sau unsori. 

La cq,pătul din interior, pe fus, era fixată una dintl'e cele mai impor
tante părţi ale morii şi anume, "roata cu mă&ele" ("fuştea pietrelor-~). Stu
diind lista ilustraţiilor anexată aici, se poate observa in mod ~1~ Cl.Jtn. 
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roata cu măsele "se îmbucă" cu "valul" care la rîndu-i este fixat pe 
"fuşte". De foarte mare importanţă în acest angrenaj rămîne îniă felul 
cum cele două pietre suprapuse se pot regla mai bine, de acest lucru de
pinzînd în mod hotărîtor, calitatea făinii obţinută la moara cu pietre şi 
roată mînată de apă. 

Ca parte componentă importantă, fusul primei roţi are o lungime 
aproximativă de 3,50 m., iar al doilea fus, de 2,50 m., ·ambele avînd un 
diametru de 30 cm. 

"F'uştea", un ax pătrat şi zimţat se sprijină la capăt-ul de pos pe 
"punte" (o grindă din lemn de stejar în poziţie orizontală) şi apoi înfiptă 
în "săpuneci" (o bucată de oţel) care la rîndu-i etse fixată în "tigaie". Fiind 
singurele părţi din "fier pe fier", din întreaga instalaţie, există obligaţia 
pentru morar de a unge mereu aceste locuri cu diferite uleiuri, cumpărate 
sau preparate în gospodăria sa. 

"Puntea" se sprijină apoi cu cele două capete pe alte două grin:?Ji 
lucrate tot din stejar în aşa fel că prin manipularea unor pene, aceasta se 
poate fixa mai la stînga sau mai la dreapta, condiţionînd poziţia perfect 
orizontală a pietrei deasupra. Dintre cele două grinzi, pe care se sprijină 
"puntea", una este fixă iar cealaltă putînd fi ridicată cu o "manetă" mai 
în sus sau mai în jos, reglîndu-se şi totodată potrivindu-se distanţa dintre 
cele două pietre. 

"Valul" este compus din două capete "din bubă de arine" pentru a 
nu crăpa, şi din şase "siştori" din lemn de corn, legate bine în două cercuri 
de metal. "Valul", se fixează apoi pe "fuşte" cu pene şi cu "pap" (lipici}, 
bine centrat. In acest loc "fuştea" este zimţată, împiedicînd astfel alune
carea "valului" în jos. Dar pentru a se obţine o potrivire perfectă între 
val şi ,.roata cu măsele" între "siştorii", se folosea "vincălul" cu care se 
obţine o cuplare "ca o curea", aici stabilindu-se totodată aceeaşi distanţă 
între "măsele", dar şi între "siştori". 

Dar fiindcă deosebita calitate a făinei depinde în mod substanţial de 
felul cum sînt aşezate şi lucrate pietrele destinate pentru morăritul tra
diţional, expunem mai jos tehnica realizării şi aşezării acestora în moara 
de apă. Mai întîi precizarea că pietrele de moară ("chetrile") erau aduse 
fie de la Sebeş de lîngă Ineu (Arad), fie de la Ciceu sau de pe "Valea Co
mănelor" de la locul numit "Dabij". Inainte de instalare, aceste pietre tre
buiau însă "puţuluite" <şlefuite) cu nişte ciocane în vederea rotunjirii. 

De reţinut că, aproape toate morile de apă de pe "Valea Comănelor" 
aveau două perechi de pietre. : una pentru porumb şi uruială de esenţă 
mai tare şi una pentru grîu, mai moale. Fiecare pereche de pietre se pu
neau în mişcare de cîte o roată de apă, separată. 
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"Cheatra de jos" - de exemplu, - era fixată pe "foastăne" groase 
din stejar in care era scobită de mărimea şi forma pietrei respective şi 

care umplută apoi cu lut amestecat cu chetriş, forma "podul chetrilor". 
Mai înainte de a se aşeza piatra "în culcuşul ei", scobitura respectivă se 
umplea cu "lut amestecat cu chetriş" peste care se aşeza piatra de moară 
respectivă. Aşezată în acest loc, piatra de moară era legată apoi în nişte 
colaci de lemn şi fixată cu pene. 

Prin "gaura chetrii de jos", trecea apoi "fuştea~' încadrată de către 
"gînjău", acesta fiind construit din lemn de mesteacăn. Pentru a evita în
călzirea acestor părţi, datorită frecărilor, se folosea ungerea cu seu de oaie, 
apoi cu o bucată de pănură se acoperea "gînjăul", rămînînd în afară ca
pătul "fuştii". Potrivirea perfect orizontală a pietrei de jos se făcea cu 
ajutorul "ţircălăului", iar potrivirea perfect orizontală cu "cumpăna de 
apă" (boblobocul). 

Pe capătul de sus al "fuştii" (mai îngust şi de formă pătrată), era 
fixată "pîrpă1iţa" pe care se aşeza apoi "chiatra de sus", bine înpănată. 

"Sînul chetrii" era mai adîncit, lucrat cu "gheunoiul" şi "buzduga
nul". "Faţa chetrii" era prevăzută cu 6-8 "răvăşi" (adîncituri curbate) 
late de 5 cm. Incepind din interiorul curburii, "răvaşa" se adîncea din ce 
in ce mai mult, ajungind pînă la 1 cm. Celelalte părţi din "faţa chetrilor" 
erau brăzdate cu nişte şenţuleţe mici de 1-2 mm., realizate cu ciocanul 
de fier bine ascuţit şi călit la fierar. De felul in care morarul "fereca che
trile", depindea atît calitatea cît şi cantitatea făinii ce se măcina. Expusă 
atîtor "ferecături şi toceli", piatra de moară rezista totuşi cîţiva zed 
de ani. 

PREGATffiEA SEMINŢELOR PENTRU MACINAT 

Cerealele sau "bucatele", cum li se mai spune prin partea locului, 
după ce erau "îmblătite" (treerate) se depozitau fie în jimniţe (coşuri mari 
din nuiele) sau în saci. Din cînd în cînd seminţele din jimniţe şi saci sînt 
gărgăriţe. Păstrarea seminţelor este mai sigură "in boabe" decit "în făină". 
mişeate, aerisite, vinturate pentru a nu se "jilăvi", sau a fi mîncate de 

Pentru nevoile gospodăriei, din cînd in cînd, oamenii se deplasau la 
moară şi măcinau diferite cereale în cantităţi felurite. Grîul pentru pîine. 
porumbul pentru mămăligă iar "uruiala" (amestecătură de porumb, orz, 
ovăz, uneori fasole, mazăre, sîmburi de "lobeniţă" sau "bostan") pentru 
creşterea porcilor, a animalelor in general. 
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Transportul se făcea în exclusivitatea in saci, cu spinarea sau căruţa, 
trasă de cai, boi, bivoli. La moară însă, din cauza aglomeraţiei, fie din 
cauza mulţimii celor care trebuiau a măcina sau a ritmului de lucru încet 

' gospodarii din localitate, lăsau povara la moară şi reveneau pe cînd mora-
rul Je trimitea vorbă că au măcinişul gata. Cei mai departe dintre clienţii 
morarului. dormeau fie în moară pe saci "şi mîncau din traistă" sau erau 
găzduiţi pe la oamenii din sate. Uneori însă, se aşteptau chiar şi săptămîni 
pînă veneu rîndul pentru a se măcina, de unde şi zicala: "La rind ca la 
moară". Tn cazuri de forţă majoră: moarte, nuntă, oamenii respectivi "erau 
măcinaţi cei dintîi". 

Anotimpul cel mai aglomerate pentru măcinat era toamna, cînd moara 
nu se oprea deloc. Au fost situaţii cînd după această perioadă din cauza 
slabei afluenţe la moară, îi obliga pe morari să meargă cu căruţele pe sate 
pentru a aduna pentru măciniş, iar locuitorii satelor il cunoşteau pe mora-

rullor, după sunetul clopotului ce era aşezat în capătul oiştii carului. Desi
gur, preferinta era pentru morarul care măcina o faină de calitate. "Făina, 
aduce clienţii", ne preciza morarul Buşilă Nicolae din Comana de Sus. 
,.Cea mai bună făină de porumb se socotea aceea care era măruntă şi aspră, 
iar din grîu, făina cu tărîţa lată" precizează acelaşi informator. 

In situaţiile cînd morarul transporta singur cerealele pentru măcinat, 
semnul de recunoaştere pentru restituirea sacilor respectivi il constituiau 
diferitel<.' motive geometrice ţesute în război pe saci de către femeile satu
lui. Aceste ornamente fiind cunoscute sub numele de "semne de proprie-

tate" şi care se mai întîlneau şi pe ţesăturile ce se duceau la piuar, pe 
poarta gospodăriei, pe casă, pe unelte sau chiar pe lemnele tăiate din pă
dure. Printre aceste ornamente, amintim: vergile (dungi) cu negru sau 
roşu, galben, ţesute pe latul sau în lungul pînzei de sac; flori stilizate geo-

metric 1ealizate cu o cromatică felurită. Se cunoaşte pînă astăzi că Nise al 
Sacii şi Gheraste din Comana de Sus aveau sacii cei mai infloraţi cu 
şetrangă, raei, flori cu cinci capete, păstărnici, iniţialele numelui şi prenu
melui proprietarului sau numărul casei. Se mai deosebeau sacii oamenilor 
de pe sate şi după aţa de legat gura sacului care era împletită "în coada 
fetii" si de diferite culori. In ultimii ani se intilneste tot mai mult însem-, . 
narea sacilor cu iniţialele proprietarului şi numărul casei scrise pe pînza 
sacului cu creion chimic, sau cu o culoare neagră. 

!n ceea ce priveşte capacitatea sacilor pentru transportat cerealele la 

moară, acestea erau în majoritatea cazurilor de 4 ferdele adică de 72 cofe, 

din care se obţineau după măcinat 70-75 kg. de făină. 
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Iată acum drumul ce-l realizează boabele prin întreaga instalaţie pînă 
se obţine făina de grîu sau de porumb: grăunţele aduse pentru măcinat 
sînt turnate din sac în coşul morii ce avea o capacitate de 8 ferdele doi saci). 
"Coşul" era fixat pe un suport cu patru picioare la baza căruia se afla ,,cor
letul", un dispozitiv (regulator) care permitea căderea boabelor într-o can
titate mai mare sau mai mică în "gura pietrei", iar de aici în "sînul pie
trelor" unde ajung toate seminţele pentru măcinat. Pentru a rezista la 
frecare "titirezul", este prevăzut la capătul de jos cu un "ghicaş" (piatră 

tare). Din acest loc, datorită forţei centrifuge cît şi "pîrpăliţei", boabele 
sînt aruncate între pietre unde sînt zdrobite şi transformate în făină. Apoi, 
aruncată afară pe "chişcătoare", făina cade în "lada de făină", de unde cu 
o lopăţică este luată şi încărcată în sacii de făină. Mai precizăm că sub 
acelaş acoperiş al morii constituit în trei sau patru ape se afla locuinţa 
morarului despărţită de unul dintre pereţii morii printr-o uşă prin care se 
auzea de fiecare dată clopotul morii "semn că s-a gătat de pe coş". 

La unele mori de pe "Valea Comănelor", de exemplu, la "Moara Mi
jeştilor" li s-au mai adăugat lîngă roata de apă şi alte instalaţii ţărăneşti 
ca, joagăr de tăiat scînduri, pive de haine. După 1920, se înregistrează în 
evoluţia acestor instalaţii şi apariţia unor "mori de foc", iar mai tîrziu 
chiar a unor mori mult perfecţionate. Ceea ce socotim însă interesant pen
tru istoria morilor de apă este faptul că şi în această epocă de modernizare 
crescîndă o morăritului, roata de apă nu a încetat a funcţiona iar în pre
zent se remarcă interesul pentru păstrarea şi funcţionarea acestor instalaţii 
de morărit tradiţionale în vederea măcinatului diferitelor seminţe nece
sare oamenilor ca şi pentru creşterea animalelor din sectorul zootehnic al 
cooperativelor de producţie. 

Dar acest interes pentru valorificarea instalaţiilor tradiţionale de pe 
"Valea Comănelor", găseşte o apreciere deplină în Expunerea tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu din 23 noiembrie 1970, prin care se solicită conducerilor 
agricole, <1 organelor de stat mai mult sprijin gospodăresc şi iniţiativă în 
menţinerea şi dezvoltarea unor activităţi industriale care să valorifice 
toate resursele locale de produse şi materii prime 20. 

Mobil iza ţi prin documentele de partid şi de stat, bazaţi pe interesul 
ce-l dovedesc ţăranii cooperatori pentru producţia materialelor de con
strucţie, pentru dezvoltarea meşteşugurilor săteşti, va trebui acţionat în 
mod hotărît şi consecvent în ceea ce priveşte valorificarea tuturor resurse
lor locale pentru stimularea materială şi spirituală a miilor de mîini înde
mînati<:e din cooperativele agricole de producţie, a altor categorii de oameni 
ai muncii 
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MORILE DE APĂ DE PE VALEA COMĂNEI- TARA OL TUlUI 
-Rezumat--

Străbătînd de la un cap la altul cele două sate Coroana de Jos şi de 
Sus, pîrîul "Valea Comănei" ce se varsă în Olt, cu debitu.l său propice 
dezvoltării şi răspîndirii instalaţiilor ţărăneşti a favoiizat o roire perma
nentă a rnorilor şi pivelor de prelucrare a seminţelor, a lemnuului ca şi 
alte îndeletniciri (cărbunăritul, vărăritul, fasonatul lemnelor etc.). 

Această realitate etnografică subliniată prin "numărul şi varietatea 
de unelte iscodite sau folosite" de om, conturează şi caracterizează tot
odată :.;pecificul poporului nostru, al interpătrunderilor interetnice stimu
late pe aceste meleaguri de-a lungul veacurilor. 

Prezentarea etnografică a acestor instalaţii ţărăneşti a căror istorie 
începe încă din epoca daco-romană, o socotim cu atît mai folositoare, cu 
cît documentele de partid şi de stat ne atrag atenţia în mod consecvent 
asupra modului de valorificare şi de dezvoltare a tuturor resurselor locale 
de produse şi materii prime. 

NOTE 
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Fig. 2. Aşezarea moril.oc de apă pe "Valea Oomănelor": 1. Moara lud Roman din 
"Tănărogul ferarului" de la "Gura RaceUi", 2. Moara lui Sofronu lui USituluş "de sub 
:faţa Steigii, 3. Moan comunală, fostă a lui Olălău, 4. Moara Gubernăteştilor, proprie
tar NicoLae Buşilă, 5. Moara "hai arsă dm Unghiuri", 6. Moara de la arini, proprietar 
Gheorge Puşcaşu, 7. Moara Mijeştilor, proprietar Boţond Imrea, 8. M081l"a lui Mihai 
Puşcaş, 9. Moara Conteştilor, proprietar Bo~ Gheorghe, 10. M081l"a ferarolul "de sub 

cur:tle", 11. Moara lui Vlad 
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Fig. 4. Morişca acţionată cu mîna 

Fig. 5. Moara lui Gheorghe Niciu, aşezare : 1. Leasa, 2. Sprenghi, 3. Iazul, 4. Valea, 
5. Scocul pentru apă şi roata morii, 6. Moara, 7. Locuinţa morarului, 8. Cuptorul de 
piine, 9. ŞopronuJ, 10. Grajd, 11. Curtea morii, 12. Fintînă, 13. Grădină de zarzavaturi, 

14. Grădina cu pomj. 
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Fig. 7. Părţile componente ale unei roţi de apă : 1. Scocul, 2. Sarampăi, 3. Picioarele 
scocului, 4. Colacii, 5. Cupele, 6. Peana, 7. Crucile, 8. Fusul, 10. Cuie de lemn, 11. 

2 

Patul roţilor, 12. Raf. 

Fig. 8. InstaJ.aţia de regilare a distan
ţei dintre pietrele de moară 
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Fig. 9. Valul 

Comăna de Jos (veder.e generală) 
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Fig. 12. Unelte şi vase necesare rnorădtului : 1. Bu~dugan, 2. Gheunoi, 3. Ciocan de 
frecat, 4. Tîrcălău, 5. Rud de lemh sau de fier pe!Iltr:u riidka:t, 6. Ferdelă, 7. Cofă, 8. 

Lopăţică, 9. Furcoo, 10. Re~uş, 11. Sapă 
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Fig. 14. Planul morii lui Gheorghe Niciu : 1. Soocul, 2. Stahile, 
3. Roţile de apă, 4. Juguri, 5. Fusul, 6. Roata de măsele, 7 a. 
Pun•tea, 7 b . Tigaia, 8. Subpodul pietrelor, 9. Pivniţa morii, 10. 
Intrare-ieşire din pivnita morii, 11-12. Locuinţa morarului, 13. 
Cuptorul pentru piine 
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1111 -
Fig. 15. Moara lui Gheorghe Nkliu. Vedere din curte 

F.ig . .16. Moara lui Gheorghe Nidu (secţiune) 
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Fig. 17. Unelte pentru o011Sitruit şi reparat moal'la: 1. Secure, 

Ferestrău, 5. Sferdel, 6. Joagăr, 7. Rezuş 
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A FELSŐRÁKOSI SZÉKELY NÉPVISELET 

GAZDA KLÁRA 

"Ezen sajátosságorkKLt, ezern nép ébetéból kifejlődöU szo
kásoikalt ferljegyezrni .itlt-olbt sziilksé.ge.sne:k láJtltam, főként azért, 
.nerl; a divaJt hódító h0;talma erlőtrt mindinkább ·ktJrcsosulmak 
azok. Kezdi már a nép ts e,redeti swkása'it, viseLetét ethiagy
ni, ős-eredetiJségébőrl ,kezd ki>vebkőzni. Hadd 111ialradjon fenn 
LegQJlább raZJoknxnk emléke".1 

Orbán Balázstól, 1867-ből származnak ezek a sorok. A népviselet 
őrzése terén szerzett rossz tapasztalatait még korábbi adatok is alátá
mas2ltják. Így, a Vasárnapi Újság már 1840-ben szóvárteszi a három
széki ~atonalányok újfajta öltözködésmódját, ízetlennek, a viselők szel
lemével nem egyezőnek bélyegezve meg. Effélét Orbán Balázs, útja 
során, többfelé tapasztalhatott, ha ki kellett emelnie néhány helységet, 
ahol "még fennmaradt a nép kö2JÖ'tt a régi magy;aros viselet' 12• így Fel
sőrákost is. 

Kovászna megyei viszonylatban, ha népviseletről kerül szó, ma is 
elsősorban Felsőrákost emlegetjük. Ez a R!ika hegység tövében elterülő, 
Baróttól 5 km-re fekvő faluoska (jelenleg közligazgatásilag Barót város
hoz tartozik) néhány szomszrédjával (Vargyas, Füle, Magyarhermány) 
valóban legtovább őrizte meg a népviseletet. 

Orbán Balázs leírása, a meglévő viseletda'!'abok, az öregek emlé
kezete és a mai helyzet a1apján, nyomon követhető a 100 év alartt 
végbement változás, amely igazolja a nagy utazó aggodalmait. Egyes, 
tőle említett viseletelemek ugyanis már az öregek emlékezetében sem 
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élnek. A ládák mélyén, vagy akár a használatban találunk azonos ruha
cLarabokat is. Más viseletelemek kisebb-nagyobb átalakuláson mentek 
át, főleg anyagukban. A régi sz.abásvonalak mellett újfajták is megje
lentek, máskor az új anyagot régi szabáselvek szerint varrj'ák meg. A 
városi divatból sokálig csak azt fogadták el, ami beleilleszkedett a helyi 
népviselet hagyományos szín- és formavilágába. 

A régi és újabb elemek egymás mellett élése és aránybeli eltoló
dása az új javára, nemcsak időbeli, hanem generációs probléma is ; az 
idősebbek természetszerűen mindig hagyományőrzőbbek A mai 30 éve
sek többségükben teljesen lemondtak a népviseletről, felcserélve azt 
gyári konfekcióholmival. Az elkövetkező 10-20 év alatt tehát várható 
Felsőrákos teljes kivetkőzése . 

Nyilván, ez a változás nem légüres térben ment végbe. 

A múltszázad urtalsó harmadában a falu lakossága még helyhez
kötött, gazdálkodó életmódot folytatott. A ruházkodáshoz szükséges 
alapanyagok javarészét (kendervászon, gyapjú, posztó, bőr) házilag 
állították elő és varrták meg, vagy helyi mesterrekkel készírtrtették el. 
Egyes ruhadarabokat (csizma, kalap, sapka) vásáron szereztek be, Ba
róto~, Kőhalomban és Segesváron. A század végefelé a kántor (Feren
czi) családja varrógépre tett szeflt s a lányai kezdtek varrni a falu né
pének is. Ez is hozott némi változást. (Pl. a "szedett mejjű" ing akkor 
terjedt el.) 

A népviselet alakulására nagy hatással volt a Brassóval való köz
vetlenebb kaposolat kiépülése. Az 1910-es években szekerekkel luda
kat szállítottak a brassói -piacra, éf'tékesítés végett. Az L világháború 
urtán a férfiak közül többen vasúti munkára, a lányok egyrésze pedig 
cselédnek szegődött el. Míg az utóbbiak jórészt visszakerültek a fialuba, 
a férfiak csak ünnepelni jártak haza, s így hétköznapra lemondtak ha
gyományos viseletükről is. Ezzel magyarázható a f.érfiak korábbi kivet
kőzése. Ekkor kezdték virselni a faluban is a nadrágot, bakancsot, ter-

jedtek el újabb gyári anyagok, pl. a brassói posztó, a rézvirág ; a var
rógép, jeleurtek meg újab~ szabásvonalak (pl. a szük kurtié). Erősitet

ték ezt a hatást a más, olyan falvakkal való kapcsolatok, amelyekben 
szintén nem őrizték már a népvliseletet. A 30-as években néhányan pl. 
a köpeci bányába járnak dolgozni. 

A II. vüágháború ho:zJta szegénység és szük!ség (pl. gyapotfonal 
hiány) a népviselet időleges újraéledését eredményezte. Ekkor az is 
előfordU!lt, hogy a felső rokolyát is házifestésű kenderszöttesből varr
ták meg. 
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A Icivetkőzésben a döntő szerepe<t a II. vti.lágháború utáni időszak 
hozta. Elsősorban az életmódban végbement gyökeres változások vezet
tek oda. Az ipar fejlődéle nagy tömegeket vonzott a városokba. Más
részt a ·ruházkodás alapanyagad úgyszólván teljes médékben gyári ké
szítmények ; a konfekció az otthon maradt lakosság körében is elter
jedt. A népvtiseletról való teljes lemondást ezúttal az értelmiség pró
bálja megakadályozni. 

* 
Egészen vázlatosan ezek lennének a változás koordirnátái. Va1ójá

ban milyen volt és hogyan fejlődött a felsőrákosi népviselet ? A to
vábbiakban ezt próbálom bemutatnO.. 

A NÖI VISELET nemcsak a ruhadarabok száma és színessége, ha
nem az azok viseleiéhez fűződő szokáshagyományok tekintetében is 
jóval változatosabb a férfiakénáL Alapegységei a következők : alsó
ruhák (ing, pendely), felsőruhák (lájbi, fehérrokolya, rokolya, karinca), 
téli ruhadarabok (kurti, zeke), lábbelik (bocskor, csi2m1a, egyenes pa
pucs), fejrevalók (párta, kendő, csepesz) és egyéb kiegészítő darabok 
(pántllikák, nyakszorító, tászli, bogláros szijú, faolajas zsebruha, "segro
kolya" stb.). 

Az alsóruhák elsősorbarn anyagukban s csak kisebb mérlékben vál
toztak a szabásukban. 

A miesnapi (hétköznapi) inget pl. 1886-ban még "kendőrbe kendőr'' 
vászonból varrták, kézzel. A "balonvászon" finomabb anyagféleség 
volt, s a századforduló idején terjedt el. ("A bordába egy szál siríttöt
tet s egy szál kendört vetöttek fel mejjéknek, s gyapotfonállal ótötték.") 
A 30-as években a hétköznapi ing is egyre inkább házilag megszőtt 

gyolcsból készüLt. Az utóbbi két évtizedben az ingnek való fehérített 
vásznat boltból vásárolják. 

A vásznat 10 pászma szélességűre (55 cm) szótték, 12-14-es bor
dában. Az ing derekához (elő és hátrész) másfélszéj sZ'éles, 2-3 sing 
hoss:z.ú anyagra volt szükség (az egész szélhez hozzávarrták a felét). A 
szabás menete a következő volt : az igy nyent egy darab vásznat négy
részt hajtották. A szélén meghagytak egy előarasznyit (10 cm) vállnak, 
s a többiból keskeny tég·lalap alakot vág.bak lci, amit az ing elülső felén 
kiissé mély,í:tettek, s közepén egy arasznyi résZJt behasítot1Ja.k. Ez ké
pe2te a fejnyílást. Az ing mejjén levő borítást (a jobboldali rész bo
rítja a balt) a nyílás a!lján mindkét irányba kiiinduló másfél cm-nyi 
bevágás kihajtása és egymás!'1a borítása eredményezte. A nyakkörüli 
részt eiől-há:tul ráncba szedték Ez volt a régiesebb borítottmejjű 
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ingtípus (1. a. ábra). A szedettmejjű ing varrásához (1. b. ábra) varró
gépre volt szükség, ugyan:is a borítást 3-3 keskeny hajtás veszi közre, 
ami egy-egy kopac rész után ismétlődik. fgy elől nem igen jut hely 
a ráncnak A borítás arlartti részt tőzés díszíti, a megszabott mellrészt 
peddg pánt fogja le. Az ilyen inget a fia~tJaLság kedve1te. 

Az ing ujjának s:zJintén meg.adták a módját. Azt tartották, hogy az 
l szélből szabott újj könyöke hamar kiLesl'ik, ezért másf-élszél széles, 
l sing hosszú anyaget szánrtJak rá, amit mind a vállán, mind a könyö
kén sűrűn ráncbaszedtek (1. B. ábr1a) . 

A hajdani "vénök" ingének nem volt gaUérja, a nyakkivágást egy
szerű pánt (1. D. ábra) fogta össze, amit kötővel zá!'1tak. A fiatalok a 
"tászlis ing"-et (1. c. ábra) kedvelték. (Lerokoot gallér, amit pántt'al 
erősítettek az ing nYJakához.) Az ilyen ingnek az újja szintén tászliban 
végződik. A mal.i. ingek gallérosak (1. b. ábra), a gallért csipkével, leg
újabban szí:nes, keresztszemes himzéssel díszítik. 

A kézzel varrott ing híme a vállának, s kezenyelinek . a megszedése 
volt. A "szedett ing"-ert (2. ábr1a) sirített kendercérnával hímezték a 
ráncok után barackmagosan, fenyőágasan, darászfészkesen, petrezsely
mesen. A hímzés tehnikáját századunkban már nem igen ismerték, így 
szedett inge nem mindenkinek volt. A 20-as években V én Bojgó Kata 
foglalkozott vele, akli 2-3 ma is élő asszonynak adta át tudományát. 

Mivel a régiek csak két havonkint raktak szapullót (mostak), még 
a legszegényebb asszonynak is volt legkevesebb 6 inge. A leány álta
lában 9-10 rendet vitt férjhez magával, s egy-két tekerés (l tekerés 
kb. 40-50 sing) ingnek-pendelynek való bolonvásznat. Az idősebbek 

ma is hordják az inget, egyet pedig halni őriznek 
Az ingalj, v~agy pendely három és fél szél kender-, bolon- vagy 

gyapotvászonból készült (3. sz. ábr1a). Kevéssel térden alul ért. Régie
sen nem volrt korea, a kötőt hajvarrótűvel húzták bele. Ha a felső fele 
elkopott, megfordítotiák. Diszesebb formája, a "táncoló pendely" alsó 
részén mJintegy 15 cm magasségig az egyes részeket "széjjes kötéssel" 
fogrták össze (4. sz. ábm). 

A hagyomány szenint a pendelyt va~aha felsőruha nélkül is visel
ték, nyáron, aratásl~or. Ezt a ma:Íialk már nem évték. Sőt, az ők emlé
kezetük szerint már az is 11itkaságszámba ment, ha valaki a pendely 
és felsőrokolya közé nem vett fel 1-2 rend fehérrokolyát. Akinek vé
kony alkata volt, a rokolyák alá segrokolyát ölrtött (előarasznyi hosszú, 
bő, kender ruhadarab), hogy megfelteljen a szépségeszménynek, csípője 

"kerekőn álljon". Hogy a sokrokű'lyás divat későbbi, múltszázadvégi, 
száLJadfordulói jellegzetesség, 1gazo1ja Orbán Balázs felvétele, s a száj-
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hagyomány is. , Bíró Fererrené 1860-ban született nannyaJa gyakran em
legette a lánysága-korabeli köpecieket (ők· mindig előbb, jártak a divat
ban·!), akiket ők még csúfoltak a sok rend rakolyá>jukért, mondván, 
hogy "nem tudják szerre elv:ise,Lni". 

A ma még feHelhető fehérrokolyák anyaga tiszta gyap')t, vagy kes
keny kendersávokkal cs,íkozott "kenderrel meghasigatott" gyapotvászon. 
Kenderből szőtt válwzatár1a nem emlékeznek. A rokolyának olyan bő
nek kelJett lennie, hogy a beleöltözött asszony két oldalról csücskét 
megfogva a feje fölé emeilhesrse anélkül, hogy elől-hátul felhúzódjék. 

Ezért 13 singet szántak rá, amiből hat a felső széj-be, hét az alsó széjbe 
került. A derékrészre varrt gallér így sűrű gombolyagráncot fogott le, 
amit olykor petrezselymesen, vagy barackmagosan megszedtek Ezt az 
indokolta, hogy a fehérrokolyát alkJalomszerűen felsőruhaként is visel
ték. Felkontyolás után a menyasszony fehérrokolyásorr táncolt, A felső
és alsórész összeerősítésének tászli vol't a neve. Mtivel az alsó rész egy 
széllel hosszabb volt, rendszerint enyhe korcba húzták A korcbahúzott 
tászli mellett 'a rokolyát "lerakott tászli"-san ris kés7lítették. Ez esetben 

az alsó szél anyagon, minden 5-10 cm-nyi S'ima rész után két kicsi 
hajtás következett. A fehér rokolya hasJ:;tJéka, nyílása mintegy 40 cm 
mély volt és elől helyezkedett el. Körülötte mintegy 20 cm-nyi rész 
simán maradt, a ráncolás csak azon túl kezdődött. Általában lábszár
középen alul ért, a aipő alJig látsZJott kri. belőle. A div,at hatására ebben 
a szá:z:ad:ban fokoz31tosan rövidült. Mivel az anyag szélessége adott volt, 
a rokolya hosszúságát hajtásokkal szabállyozták. 

A színes felsőrokolyáknak csak egy része készült házilag szőtt 

anyagból. Így a keskenycsíkos muszuly. A lányok piros-fehér, az asszo
nyok kék-fehér csíkozású muszulyt viseltek. A piros muszuly ünnep 
délutánján bundalajbival hordott ruhadarab voH. Az ünnep estéjére a 
táncba fehérbe piros, vagy feketébe piros szőttes rokolyába öltöztek. 
Az asszonyok szőttesében a kék szín dominál t ; (f~ketébe kék, fehérbe 
kék, kékbe kék). Pliros és fekete fejtőből szőtték a "háromszéki roko
lya" 'anyagá't is. Ez a háromszéki megkülönbö:ntető jelzőt felleges volta 
miatt kapta. (A két eltérő színű fonalat "összesírítették".) Ugyanezzel 
a módszerrel készült a "sírített rokolya" szőttese is, amelyben a felle
ges csíkok fekete csíkokkal váltakoznak. Orbán Balázs pártás lányalak
ja val~miféle cs,íkos rokolyában muta,tkozik. Télire gyapjúposztót szőt
tek, ebből készítettek laposráncba rakott szoknyát .. 

A rokolyaanyagok egy részét Segesvárr6l; holtból, vagy a segesvá
riaktól Baróton, a szentmártonnapi és gyertyaszerr telői nagyvásáron 
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szerezték be. A segesvári szóttesnek több változatát ismerik, ilyen a 
barackmagos, búzavirágos, borshímes, aprókockás, vagdaltas. Az ezek
ből készült rokolyákat jórészt hétköznap hordták. Az L világhái>qorq 
utáni fejtőhiány idején az él~lmes seg~vár1iak háromszéki, illetve .~i

rítött" szőttest li.s árultak. A téli posztóanyagoklat a vásári sátrakból, 
vagy Kőhalomból és Bnassóból vásárolták A rákos.:ilak legtöbbre a ..sze
derjes" posztót becsülték. Ebből k:észi.Ht az I. "innapi'• posztószoknya. 
A századforduló táján a menyasszany már ilyenben esküszik. A falu
ban még rákérdezéssel sem sikerült olyan adatközlót klapnom, aki bár 
hallott volna az Orbán Balázs ernlitette menyasszonyi fehér öltöze.tről, 

"mely különös szabású és rendkivül redős".3 A pos.ztó más, ismert vál
tozatali a fenyós fiánel volt, s a bozzos fiánel fekete, kék, vagy piros
kockás kivitelben. A bordókockás posztóból ablakos rokolya készült. 
A külföldi anyagok közül a fekete és a rózsás szőrt kedvelték, ezeket 
üzletből vásárolták. Tudtuk szerint Csehországból származtak. Leg
népszerűbb a fekete bogosszór, a simmaszór volt, amiből ünnepi öltö
zet készült, s a rózsás szór, ez karinca, illetve lajbi anyag volt. Míg a 
segesvári szótteseket könnyű szívvel elvágták, hogy hagyományos mó
don tászlis rokolyát szabhassanak belőle, a pos21tóféléklért kár lett volna. 
Ezeket egyszerűen lapos ráncba rakták és .,simma rokolyának'• neve~
ték. Mégdnkább sajnálták elvágni a drága szór anyagot, amit apró ránc-
ba szedtek. · 

A tás7llis rokolyák dísze a felvarrás, vragy hajtás, s a lerakott tászl'it 
borító fekete színű, vagy a rokolya saját anyagából ferdén szabott pánt 
volt. Felpántozták a rokolya alját is, két keskeny pánttal, mely egy szé
lesebbet fogott közre. Ha a felső keskeny pánt elmaradt, a rokolyát 
másfélhangos-nak csúfolták. A háziszőtt ványolatlan gyapjúszoknya al
jába lillói fehér, illetve fekete csíkokat beleszőtték. A szederjes posztót 
kékesszfnű gyári himzésü pántlikával ékesítették. Alul kék csík zárta 
le a rokolyát, felette szalag körrózsákat helyeztek el egymás mellé, a 
rokolya egész szélességében. 

RQlrolyát szabni-varrni m1ndenki tudott. Csak az ünnepit adták 

varrónőnek Ferenc Jánosné, Pető Kata, aki 1965 körül 90 éves korában 

halt meg, csak posztóból dolgozott. 

A rákosi asszonyok ruhartárára jellemző volt a halmozás. Ez a szo
kás régi keletű. Rolrolyábó1 pl. 8-10 rend már a mai öregek nannyái
nak is volt. A régi asszonyok bizonyos alkalmakkor (pl. mosogatáskor) 
felakasztották (övükbe tüzté.k) a rokoiJ.ya oldalát, állítólag azért, hogy 
látszodjék a pendelyük tisztasága, fehérsége. 
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A rokolyát lájbi vagy kurti és karinea egészítette kd. A felsőráko
siEik viseletük egyik sajátosságaként tartják számon a lájhi mély, ke
rek kirvágását (5. sz. ábra). Orbán Balázs felvétele mást muvat. A fény
kép szerint akkoriba:r;1 a lájbi derékszögű szabásvonalla[ .k!észülhetett. 

Anyaga szőttes, de gyakrabban gyá:rii kés:zJí,tmény, szőr, selyem, 
vagy glott volt. Bél,ését háziszőtt "kendőrbe gyapot" vászonból snabták. 

A lájbit gazdagon díszíttették. A s:z;a:básvona1ak mentén felpántoz
ták. A külső (bársony, vagy selyem) széjös pánt vonalát belül kesköny 
pánt követte. A kesköny pánt lehetett gége sinyórból (sinyóros lájbi) 
(5. c. á:bra) dikk-cakk alakban. elhe~yezett hoss:zJúkárs gyöngyökből (laj
torját kerepines lájbi" (5. d. ~ábra) vagy dupla lajtorjás lájbi, vagy egy
szerü pántból (5. f. ábra). Ez a cüsní:tőelem hátul, középen, a vállak irá
nyáJban is végighúzódik. A végiesebb piros, ilLetve fekete lájblik mellett 
a 20-es években divatba jöttek a kék, lill. zöld selyeml;ájbik. Ezeknek a 
n)éakklivágás'ái vál'takozó színű cakkenek (háromszögek) keretezték (5. 
c. ábr,a), hátul pedig a középvonal és váll vonalali között, egy-egy cakk 
helyezkedik el. A lájbibunda (6., 7. sz. áJbra) a lájbi báránybőrből készült 

ünnepi váliomta volt. A fehér irhára színes v:irágoklat, a váltakozó rit
musú indát, csokroklat hímeztek se!l.yemcérnával, a szabásvonal mentén, 
vagy éppen az összevarrás elrej;tése céljából, a s:oé1eket pedig piros bőr
rel szegélyezték Elől, kétoldalt, színes bojttal és gazJdag zsinórozással 
díszítették Ebbe fűzték be a piros szörkötőt. A bundahúnzéshez leg
utóbb Kenyeresné értett, a ma még őrzött bundralájbilmt a székelyzsom
bori születésű Szőcs Márn varrta. A lájbikészités á1l1Jarában varrónő fel
adata volt. A Vargyasról ideszármazott Sürtő Kata néni pl. megtanult 
rákosi módra lájbit Vlarrni. 

Hidegebb időben nem láj:bit, hanem kurtit viseltek. A ma még meg
lévő típusok közül a "szabados kurti" a legvégies.ebb (8. sz. ábra). Az 
előforduló példányok szederjes posztóból készültek, gör:be szabásvonal
lal (8. b. ábra). Az anyagat négybe hajtották, klike:rekH:ették a nyakát, 

felhasították az elejét, majd az oldalát aszalosan lmvágták, vagylis k:ika
nyarftottak belőle egy részt. Az újj egyrésze így a szabás révén ebből 
a darabból adódott, csupán hozzá kellett toldani. A toldott rész piros, 
vagy zöld posztó béléssel végződött, amit fel,tűrtek Ez indokolja a "fel-

tűrős kurti" elneiVezést. Természetesen az idősebbek a zöldes, a fi~atalok 

a pirosas ,szegélyűt hordták. Nyakatlan kurtinak lis nevezték, mert nem 
volt gallérja, s össze volt szegve a béléssei szabados volt, mert a csípő

nél elállt a testtől, s néhány cm-re fel volt hasftva. Ez a fajta kurti 
már az L világháboliú idején lciment a d[vatból. 
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Az azutáni dlivatort a "bársonyos rékli" (9. á., b. ábra) képviselte (9. 
ábl'la). Rendszerint szederjes posztóból varrták, s bársonypánttal díszí
tették. A karöltőnek kivágott dár1abokat harisny,a-szegőpántként haszno-: 
sitották 

A kur:ti még új:abb váitozata szűk hátú, ezért "szűk kurti~'-nak is 
nevezik (10. a. ábl'la). Gyakran feketére festett házi posztóból készítet
ték, máskor csak az újja és a gallérja volt fekete. PosZltókur.tit Zá,tyti 
Gyuni szabott. 

A "rakottaljú blúz" (ll. sz. ábra) dirvatja a 30-as években terjedt 
el. Egy Gáspárné nevű ürmösi asszony hozta be. Mivel a formája ha
sonl[t a rékliéhez, meghonosodott. A segesvárli. szöttes anyagárt le11akj.ák, 
majd a derékl'lész1t pánttal lefogják. A nyakán lappancs (ll. D. ábra) 
(nagy, egyenes gallér) van. A kurti, illetve rékliifélék ártalában szűkek, 
testhezálláak, szinte mere1Ven leszorí,tják a felsőtestet, szabad teret en
gedve Vliszont a szoknya és karinea kerekségének. Ebbe a formavilágba 
a 30...,as években feltűnő szvetter is be'leilleszkedetrt. Egy olaszteleki 
gy.apju]ésülő révén ismerték meg s általában nem idegenkedtek tőle. 

A karinca, a rakolyához hasonlóan, régiesen tászlisan készült. Két 
szélrevalót használtak fel, az alsó szélt kettőbe vágva. fgy a katl'linoa is 
bőráncú volt. Készülhetett háznszőttes anY'agból, a (fehér damasz.iJból, 
selyemből), a rózsás kék vagy pirosrózsás szőrből, a fekete selyemből 
és szőrből, a ta:rikák szám1lalanja kartonból és selyemből. A vásárolt 
anyagból varrt karnnea tászli nélküli, tehát sima volt, és aslipkével dí
szírtették. A tász1isat pánt ékesítette. A karincát az életkorhoz és al
k!alomhoz illő szőrköt6vel kötJötték a derekukra. 

A ruhadarabok összeválogatásában és vliselésében szigorú esztétikai 
törvények érvényesültek. A rákorsi asszony pontosan tudta, hogy me
lyik rakolyához mlilyen lájbi és karinea jár. Általában a határozott szín
kmönibségeket kedveitlék A sötét~ék posztórokolyához és kurtihoz 
(nagyünnepi öltözet) fehér k!annca járt s szines (piros) s2'Jéllagok. A há
romszékli rokoly1a vöröses feketéjét a fekete lájbi és karinea tette még 
ünnepélyesebbé (II. ünnepen vették f.el). A piros fiOkolyához piros lájbi 
és kék kötény, a kékhez fordítva, piros járt. A mintás karincákat inkább 
hétköznap hordták. újrabb divat a faolajas rokolya mellé a keresztsze
mesen hímzett kötény. Magát az öltözéstehnikát is az 1910-es években 
tanulták egy tanítónőtőL Tehát, általában a sötét szfnek ünnepélyes
séget, örege;sséget, gyá:szt hordoztak magukkal, mfg a :fiiatalok kedvelt 
színe a piros volt. 

A sok!rokolyás div,atot megelőzbette a zekeiélék lmrsmka. A múlt 
század utolsó harmadában még ilyenben konflirmáltak a lányok, az idő-



sebbek a századforduló idején templomba is járbak benne. A "düszke 
zeke" a fi'ata'l juh szürke gyapjából, házilag szőtt posztóból készült, 
csípőaljig érő kabátféle volt. Zseb nem volt rajta, se gomb, több helyen 
kötővel zárták. Díszítették is, lila, vagy _piros gyapjúbojtokkal, melyek 
elől két sorban helyezkedtek el. Drága ruhadarab volt, inkább a nagy- · 
gazdák viselték. Ilyen már nincs a faluban. A báránybőr bélésű zekét 
"béllőtt zekének .. nevezték. Az öregeké veres posztóból készült, később 
a flia:talok fekete posz'tóból csinál-tatták Ennek már henger alakú gombja 
is volt, fából. A nagyzeke (12. ábra) szintén bokáig érő kabáUéle volt, 
hátul felhrasítva és dragonnyal ellátva. A nyakán gallér volt, gombbal 
záródott. Kékposztóval körbeszegték, szegés díszítette a zsebet és a:z; 
újjat is. Karöltősen készült. Az utolsó zekeszabó Ármánkó Miklós volt. 

A zeke a rég, jórészt .az I. világháborúkor kimm~adt ruhadarabok 
közé tartozdk. Aránylag legtovább a nagyzeke maradt meg, valószínű, 

mert ez képviseUe az újabb típust. 
A nők lábbelije a csizma, s a száraspapucs volt. Hétköznap oldal

varrott, lágyszárú bornyúbőr csizmát hordtak, ez a baróti cs:izmadliák 
készítménye volt. Az ünnepi kordoványcsizma Kőhalomban készült, 
fekete színű volt, piros szegéllyel. Orbán Balázs piros csizmáról is be
számol, amit a lányok viseltek, "csak mikor gyászban vannak, cseréldk 
fel azt feketére. A piros csizmát egy évig az új asszonyok is megtart
ják, de azon túl viselniük tilos". 4 Erre a ma:i.Jak már nem emlékeznek. 
A régiek csórészárra húzták a csizmát, s a szárát bokakapcával töltötték 
ki. A fekete strimfli divatja később, az I. világháború után jött be. 
Nyáron a rövidebbszárú száraspapucsot viselték. Ez fűzős volt. Egyfor
mán fel lehetett húzni a jobb- és balláb:rn is, ezért egyenes vagy egy
lábas papucsnak is nevezték. Mezőre bocskorban is mehettek. Az asz
szonyok bocskora posztóból készült. A csizmá't különösen ünnepkor ma 
is viselik. 

A Itivetkőzés utolsó stádiumában mondarmk le az asszonyok a ha
gyományos fejviseletükrőL Valóban, a már részben, . vagy egészben vá
rosi holmiba öltözött felsőrákosi asszony nem szívesen mutatlmzik fej
kendő nélkül. A fi,atalság persze kivétel ez alól. A fejviseletnek számos 
szabálya s jónéhány tárgyli emléke ismeretes. 

A nők a hajukat kétfelé választva, befonva hordták. A választék 
végighaladt a fejtető közepén, s tetűborozda volt a neve. Hétköznap a 
lányok kétágba font hajukat hátul a tarkón felfűzték s kötővel alákö
tötték. Ünnepn:ap egyágba fonva leeresztve hagyták, s a végébe cékla
beles szalagot (gyári hlimzésű zöldes-pirosas szalag) kötöttek. A simára 
fésült hajat újjnyi széles fekete bársonyszalaggal szorították le, amely 
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a fül mögött haladt a jobbfelől, a nyakcsigolyánál csokorra kötötték 
Emlékezet szerint a lányok kib. a 30-as évek óta nem fűzik fel a haju
kat. A régi hajviseletet inkább őrzik az asszonyok, akik közül többen 
ma is perecet (13. ábra) viselnek. A perec átlag 10 om átmérőjü nyirfa
káva, J)iros, kék, vagy fekete szalaggal áttekerve, kétfelől galandkötővel 
ellátva. A perecet a tarkóra helyezik, s a fésüll\:lödés folyamata alatt a 
galandkötővel, a homlokon átkötik. Alulról, ellentétes irányba vezetve 

köréjetekerik a kétágba font hajat, majd hajvarrótűbe (cigánykovács 
munka) húzott piros, kék, vagy fekete pertlivel felvarrják, hoz:cávarrják 
a perechez. Végül a g,alandkötő összekötésévei alulról még megerősítik 
a hajat. Vasárnap reggeltől aztán a következő vasárnapig nem fésűlik 

újra. A lányok fejére pártán kívül semmi sem illett. Emlékezet szerint 

ezt csak a menyasszony tehette fel. Orbán Balázs idejében az ünnepi 
öltözet velejárój'a volt, "melyet csak a négy communiókor, és a lakoda'l
mak alk1almával vesznek fel".5 E négy sátoros ünnep : a karácsony, a 
húsvét, a pünkösd és Szenrt Mfihály napja. "A menyasszony esküvején 
mindlig pártásan jelenik meg, és az itteni saj·átságos szerkezetű párták 
nem a fő elejére, hanem hátul a kontyre vannak téve" 6 - írja Orbán. 
"A cifrán hiimzett raranyos-ezüstös pártaabroncsra egy arany csri.llámból 

k!észült csokor v~an feltűzve ; hütlés ut·án a vőfély a csokrot tartó tűt 

kihúz2la, a párta levált, legékesebb csokrát pedig a s1aját kalapjába tűzi, 
emblématlikus jeLképeként ,annak, hogy a párba jel~épezte leányságának 
vége van. Ezen pártacsonkí·tásért azonban a vőfély kárpótlásképpen 
ta~tozik a lánynak egy bárányt, gazdagabbaknál egy borjút adni, a lány 
is viszonzásul egy vőfély ruhát (cifra kes2lkendő) 1ad vőfély uramnak" 6. 

A századforouló idején a párta anyagában átal,akult, színesebbé 
vált, de megőrzött valamennyit eredeti formájából is. A pártaabroncsot 
(pirossal bevont papondekli) már nem hímezték, hanem 3-4 ujjnyi 
szélesen fényes, fehér pártagyönggyel borították be, ez takarta az első 
ízben pereere tett hajat. A lm:rika közepére hátul "pukétot" tettek, ez 
úttal már nem aranycsillámból, hanem rézvirágból. (Fényes, fehér gyön
gyökkel, tükrökkel éldtett művirág-csokor, amit Brassóból szer-eztek be, 

s sorozáskor a lányok, választottjuk kalapjába tűztek. A pukét alól 
három színes, virágos pántlika lindult ki, egymás mellett, hosszan csüng
ve. Felül egy keskeny pántra erősít·ve, tüvel sZJúrták a kontyba, illetve 

rézvirág ba. Végül a párta Iciegészült elől, a feJtetőre helyezett 3 sor 
rézvirágból készült koszorúv,al. A századforduló éveiben már minden 
lánynak nem volt egy pártáoo valójra, az alkatrészeket kölcsönkérték, 
több házból gyűjtötték össze, s a pártát alkalmilag rögtönözték 
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A lakodalom során este 12 órakor levették a menyasszony fejéről a 
pártát, s feLtették a csepszöt (14. ábra). Az új asszony csepöszben tán
colt, amit a vőlegény anyja csináltatott neki, ekkor még ruva, a:Daz fej
kendő nélwül. Az első csepösz a "budrés csepösz" volt. (A budré = fodor) 
abban kül'Önbözöttt a többi cserpeszfelétől, hogy kerekön fekete sejöm 
csütke volt rejakötve 2 ujjnyá szélesen kikeményírtve. A cánklis (cak
kos) csepöszben csipke helyett cakkosra megrakott selyempántlika díszíti. 
A csepesz bolti any,agból készül (fekete szőr, rózsás szőr). Csepeszforma 
altapján házilag is előállították, de inkább csepöszvarrónő varrta. A leg
utolsó Bellbel Juci vol1t. A csepesz kötője sokszor kerepinnel volt kirak
va. Az áll alatt, baloldalt megcsokrozva kötötték meg. 

Az I. világháború után a csepesz kiszorult a haszná'latból. Eleinte 
még tartották, de CS'ak ünnepkor vették fel. Az idősebbek ma is felkö
tik, ha templomba menrnek, mert a ruva jobban áll rajta. Igaz, van aki
nek baszkafejet mutat. Az öregasszonyok "elnyújtani", "halni" őrZ'ik. 

A cserpe'szre a lakodalom utáni els·ő vasámaptó'l kezdve ruvát kö
töttek. Az első rojtos ruvát a fi,atalasszonynak a v6legény anyja veszi. 
Ez fekete, magáiban m~rntás ünnepi viselet, amiibe végül el is temetik 
az asszonyt. A fiatalasszony kedvelt fejrevalója a "rózsás szőrruva". Egy 
asszony!llak általában több rend, 8-10 ruvája is van posztóból télire, 
selyemből, szőrből és ~artonból nyárára, többnyire fekete, vagy fekete 
alapon kevés színessel, gyári munka, arnrit Kőhalomban, üzletben vá
S'árolltak. Fehér ruvát cs•ak a "menyecskéül férjhezment" leánynak kö
töttek, a fejére s a fiatal lányhalottnak A ruva megkötési módj'a egy 
klicsi és egy nagy hajtással, e'lől, a fej'tetőn kis csúcsosítással, hogy le 
ne csússzon, megszegve (a hajhoz) a felsőrákosi öltözetet határozott 
szögleltes vonallal zárja le. 

Télen az egész testet melegben tartó hárászruvát viselték. Ez min
dig fekete színű volt, az ünnepi Brassóból, készen megköt'Ve, a hétköz
napi gyapjúból, kézi kötéssel, vagy megszőve posztóhímesre. 

A nyári nagymelegek!ben ~az asszonyok a ruvát posztókalappal (15. 
ábra) cserélték fel. Erről Orbán Balázs is említés1t tesz : "Hétköznap 
nagyszéles fekete kalapott hordanak, amelynek karimáj-a három helyt 
van felkőwe" .1 A kartimája köré tett szőrkötőt osukrosr:a kötötték. A 
posztókalap vastag és meleg volt, s ezzel magytarázzák a foko'2Jatos kima
radását A 20-as években a lányok nem tették fel, az asszonyok közül 
is egyre to~vább cs,a:k az idősebbek. Helyét fokozatc.san az Udvarhely
széken készült rizskásakalap vette át (préselt szalmalml'ap, mely elől is 
és hátul is lefelé állott), először csak a lányok viselték, aztán a fiata
labb asszonyok is, "vénök" soha. Ha a mezőn utolérte az eső, a rizskása-
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){lalapot gondosan védték, fejkend6be kötötték. A 30-as években ez is 
kiment a diiVlatból. 

A kisebb ünnepnapokon a pártát, Orbán Balázs szerint "nyakkötő" 
helyettestíti, amelyről az egész hát hosszában sűrűn egymás mellé varrt 
szallaghálóZJat csüng le".8 V.alóban, a nyakszorító elneveZJésű bársony
szalag az ünnepi v,iselet tartozéka volt, azzal a tulajdonk!éppend. szerep
pel, hogy a lecsüngő sZialag-hálózatot hozzá rögzítették : elől 10 cm-nyi 
parasztot közrefogv,a két keskeny sZJaiag helyezkedett el, majd két ol
dalt, 2-2 szélesebb hímzett szalag (piros alapon piros hlimzéssel). A 
hátsó sza1agok 'a pártához kapcsolódtak. A nyakszedtót csütke-, tászli-, 
rakottnyakú csipke bor,iiotlta. Ez 10 cm-nyi széles, fehér géphimzéses 
anyíag, amit leraktak, s mintegy 2 cm-nyii'e a felső sz.élét61, pánttal 
lefogtak A felső, tászllis rész szorosan rás'imulrt a nyakra, a hosszabb 
hímzett rész pedig bőségénél fogv~a teljesen szétterült. A tászli össze
függése a tá,szLis nyakú inggel nyilvánvaló. Végül a tászlira 4-10 sor 
vegyesgyöngy (felvá'ltva l szem pkos, farragatt éveggyöngy, l szem 
óvá'lis aLaktú, fényös párrtagy:öngy) "pászo'lt". Nj7iakszorítót utóbb csak 
a menyasszony tett, s tászlit s a gyöngyöt klb. a 40-es évek óta nem 
hordják. 

Amint láttuk tehát, a nők kivetkőzését színben és változatban sok
féle ruhadarab egymás meHett élése előzte meg. 

A FÉRFIAK HAGYOMÁNYOS VISELETE kevesebb elemet szám
lált : .alul inget és g1agyát, rá harisnyát, vagy nadrágat, lájbit, vagy 
kur1Jit, zekét, lábbe'lirt és fejrevalót, k!isszámú kiegészítő elemet (bogláros 
szijú, nyakr'~avaló). 

Az egyes ruhadarabokon belül jóVlal kisebb a variáaió. 
Az utóbbi 100 év férfiingének fejlődése nagyvonalakban ugyanúgy 

ment végbe, mint a női ingé. Ugyanúgy változott meg az anyaga. Az 
újonnan megismert vászonféleségből itt is ünneplő viseletd.arabot szab
tak, a régi anyagból való pedig viselövé degradálódott. 

Míg a női ting eleje-háita egy darab vászonból készüH, a férfi:ing 
an)'iagát vállánál elbasították (16. ábf1a) • Ezt a "szűpálha44 (16. D. ábra) 
betoldása !indokolta. A szűpálha (háromszögű vászondarahka) a nya:kbő
séget növe11'te. A vá'llTész masszi;vitását a pánt (16. E.) és a béllés bizto
süotta. (Felül pánt, alul a béllés.) A férfi:ing mejjét (16. A. ábra) ugyan
olyan módszerrel szabták és VJarrták, mint a női ingét. Az újját (16. B. 
ábra) hasonlóképpen ráncolták A 75 éves Fdtórli Jancsi Dezső szerint a 
századforduló körül az ing ujja lobogós volt. Mra kizárólag csak a kéz
előnél galléros inget hordják, ami gombbal záródik. Az ing jegyaján-'
dék szerepét is betölhette, a menyas,szony adta a vőlegénynek (jegying). 
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Gallér szegélyezi a nyakkilVágást is (16. F. ábra). Ez kezdetben ujjnyi 
szélességű szegő volt, amit a kétujjnyi magasan álló "szabadgallér", 
majd a visszahajtott, cakkos kivágású gallér követett (16. b. ábra). 

Változás állott be az ing haSiSzában és viselésli módjában is. Orbán 
BaláZJS fénylrepfelvételeli igazolják 'az adatközlők állítását, mliszerint az 
inget, amely hosszabb volt, mint a mai - a fénykép szerint combig érő, 
klieFe:sztve, bogláros szijúval klétszer áttekerve, oldalt szőrkötővel meg
kötve hordták. A kötőt helyettesítő gomb divatját a közösség eleinte 
éss~rű~en cifrállkodásnak könyveiliette el, legalábblis a csúfoló ilyes
miTől árulkodik : "Rámás cs,i~ma, gombos ing, az asztalban semmi 
s'incs". 

Az ing megrövidül'ése és betűrese nagy álifialánosságban az I. világ
háboru után következett be. A férfiinget az adatközlők emlékezete 
szer:in t nem himezték. 

A gatyát szabása mJi.1att "trotyos gagyának" nevezték. 1886-ban 
még "szöszbe csepű"-ből szabták Az ilyen gatya kemény volt, a földre 
téve "úgy állt, mint a batyuka". Az anyaga ritkán volt bolonvászonnál 
:finomabb. A gagya 2 szára e gy-egy szál vászonrból (17 A., A') készült, 
szárközéptől felfelé "bővítéssel" vagy eresztékkel (17. C., C'). A szárakat 
az élére áHított négys~ögű fenékrrészihez, a tortyhoz varrták (17. B.) 
hozzá, elői és hátul egy-egy kis négyzettel pálha (17. D. D') kliegészítve 
a hiányzó részt. Rég;iesen ilyen volt a gatya, amit egyszerűen "cigány
bogot vetve" erősítettek a derekukhoz. Az egyirk adatközlő szerint a 
fiatal legények három gatyát is fethúztak, hogY. a harisnya feszesen 
álljon. 

Az O~bán Balázs féle fotón a fér.ffirak mind harisnyában vannak. A 
harisnyát (18. ábra) 5-6 sling hossZIÚ, 8 pászma széles L'Övétén vagy 
Homoród~dmáson ványoltatott fehér posztóból s~bta a ;,harisnyacsiná
ló" (legutóbb, a világháboru előttig Ánnán!kó Mikiós és Zátyi Gyuri). 
Az I. világháború körül a "porcelánnadrág" megjelenése korlártozta sze
repét: visswszoruilt kimondottan téli ruhadarabnak A H. világháboru 
után olyannylíra kliszorult, hogy ma már m:indlössze 3-4 ör,eg férfi ün
nepkor .felvett ruha'darra:bja. 

A porceHán- vagy bolhaszorító nadrág fehérített gyapoififonalból há
~ag fenyőágasan, barackmagosan megszőtt vászonból készül t. Több-

nyire "forma" alapján (19. ábra), házilag varrták meg. Négy darab a
nyagból (1-1 szárra 2 darab). Mive'l a rák'Osiak n.iépviseletében a fehér 
nadrág korán tért hódított, ,a f.alu népe a meglétét éppen öltözetmódjuk 
sajátos, megkülönböztető jegyének telkinti. 
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A szürke és fekete nadrágtól sokáig idegenkedtek A harisnyát is, 
a nadrágot is bogláros szijúval erősitették a derekuk:ra. Ez másfél m
ny:i széles, reoés boglárokkal sűrűn berakott s2:1ijúféleség volt, am!it Or
bán Balázs sze~l.nt "a nők háromszor, a férfli,ak csa:k kétszer tekertek 
a derekuk klöré" .9 

A férfi felsőruházat további elemeinek, a lájbinak is rövddkabát
szerű kurtinak az anyaga szürke, vagy fekete háziposztó volt, csupán az 
ünnepi dar:abok készültek brassói szederjes-posztóból. A lájbinak két 
változatát hordták (20 ábra), a háromsrog alakrú nyakk\1vágásút (20. b. 
áb:r1a) és a magasnyakú állóganérút (20. a. ábra). A zöld színű, bársony
diszítésű lájbfi. a nagygazdák megkülönböztető viseleteleme volt. 

Az Orbán Balázs által említett "duki"-t, "flánel ujjast" nem őrizték 
meg, de em1ékeznek a régen vtiselt "posztóujjasra". Mivel a rákostak a 
f.lánelféléket posztónak minösítik, valószínű, hogy ugyanarról a ruha
darabról van szó. Hasonlóképp csak az emlékezertben él a fértfiak himes 
báránybőrmellénye, a "cifrabunda" vagy selyemesbunda, sőt úgy tart
ják, hogy ez időben a zeke után következett. Mindenesetre az Orbán 
Balázs idejében már ismerték. A zeke, a kocogány réglies, egyenes sza
básvonaló változatáról sajnos, még :fénykép Vlél'gy rajz sem maradt (le
írását lásd: düszke, zeke). A nagyzeke azonban néhonnan még előbuk
kan. (Le~írását lásd a női vliseletnél.) 

A posztókurtJi készitöje Zá,tyi Gyuri volt. 

A Mbbelik közül az I. világhábor:ú előtt a bocskort hordták még 
aratáskor, a földművesgazdák s ál talában a pásztorok. Az akkori öre
gek kedvelték s nem szívesen oserélték fel az elterjedni kezdő borjúbőr 
balronccsal, mert melege.l)bnek találták. A fallUJban vallt "bocskormester", 
de házHag is elő tudták áHítani. Az I. világhátbor:ú után általánosan el
terjedt nyári lábbelli a bakancs, baróti csizmadliák ~észítménye volt. 

A CSiizma megmaradt téli és ünnepi darabnak. A régi tipusú egészen 
lágyszárú csizmát a múllt szá~adban viselték. A hagyományos, 1-2 pél
dányban máig is megtaláLható csizmatipus ol!dalvarrásos, keményszárú, 
csupán alul, közvetlenül a lábfej felett, egy arasznyi részen lágy, ami 
be.tűrődött, felül a szám szívallakúan bemélyített. 

A hagyományos,an viselt fejrevalók (sapka, kalap) baróti mesterem
berek készítményei volltak A kalap dísze a szőrkötő volt, amely színé
vel egyúttal viselője életkorát és csa'ládi áHapotát is jelképezte (legén~ 
p'i.ros színűt, házas ember kék színűt, öregember fekete színű.t hordott). 
Sorozáskor a leányok, katonaszereiőjüknek rézvirágot tűztek a fejreva
lóju~ba, szombatonkint pedlig élővirágot 
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A legöregebbek hallomásból tudják, hogy valamikor a férfiak is 
hossZlú hajat viseltek. Vannak, akik úgy tudják, hogy ezt egyszerűen 
hoss2lan hordták, vissza!kondori:rtva a sapkára ("üstökös haj"). Mások sze
rint megzsirozták, szijjuba fonták, s talán az álluk ailatt meg is kötötték. 

A :fér:fliak öltözete tehát jóval egyszerűbb volt, mint az asszonyoké. 
Jellemezte a fehér, fekete, wselő darabok esetében még a szürke szín. 
Az a'lkalmak sem hoztak különösebb válto~atosságot benne. Aratni ing
ben, galtyában is nekifogtak a férfi'ak, általában azonban ugyanúgy jár
tak dolgozni, m~nt ünnepelni, legfeljebb ünnepinek az újabbat tartog,at
ták. A vőlegény egyetlen megkülönböztető jegye a faolajas zsebruha 
volt, amit a felső gomblyukain áthúzva, a zsebéig vezettek át. 

Az ünnepi vriselet fekete födü selyemnyakravalóját Brassóból sze
rezték be. 

Végezetül érdemes néhány szóban bemutatni a gyermekek öltö
zetét is. 

A polyás gyermek kezét-lábát félesztendős koráig lekötötték. Testére 
hátul nyitódós inget adtak. A fiúgyermekek 2-3 éves korukig parittya 
nadrágban járta!k, amit gyeplővel, vagy lájbival varrtak egybe, a kislá
nyok ruhája ebben az életkorban a köntös volt. Az első harisnyát, illetve 
rokolyát rendszerint akkor kapták, amikor iskolásra felcseperedtek. 

Levonva a végső következtetéseket is, megállapíthatjuk, hogy a mai 
IFelsórákosra a kivetkózés jellemző. 

E folyamatban elől járnak a férfd.ak. Közülük ma mindössze 4-5-en 
őrzik még viseletüket, de ők is csak ünnepnap öltöznek bele. Világos a 
sorsa ezen utolsó ruhadaraboknak: 1-2 évtizeden belül viselőjükkel 

együtt eltemetődnek. 
Aktiv szerepe van még a női népviseletnek a mai 40-50 · évesek éle

tében, akik örökölt és szerzett sok rend öltözetüket hétköznap és ünnep
nap egyaránt hordják, de újat nem csináltatnak. Sátoros ünnepeken a 
fiatalabbak egy része (kb. 40 százaléka) szintén beöltö:mk, sót lehet látni 
fao1aj,as rokolyás, keresztszemes hímzéses ingű kiislányokat is. Altalában 
azonban a fiatalok, (sőt még a 40-50 évesek nemzedéke is) egyre ke
vésbé ragasZlkodnak megőrzött ruhadarabjaikhoz. Holmijaikat szfvesen 
adják el (ezért csúfolják őket a környékbeliek "lengetegeseknek"), 
vagy alakitják át, jobbik esetben csa!k rövideibbre és szűkebbre, 

de igen gyakran teljesen feladva a régi szabáselveket. Az értel
miség el'lenhatására a mari fiatalság készített magának 1-1 rend ruhát. 
(A faluban magyarruha varrónő dolgoZli.k.) Kérdés azonban, hogy az 
efajta hatás milyen mértékig tudja ellensúlyozni a hagyományos népi 
lrultúra felbomlásának tendenciáját. 

441 



JEGYZETEK . ·. 

1-9. ORBAN BALÁZS : A S~kelyfőld leírás,a történelmi, régészeti, természetrajzi, 
nlépismei szempontból, Pest, 1868, I. köteit, 21o-211 l. 

KÖNYVÉSZET 

l. ORBAN BALÁZS : A Székely:föld Leírása, I. k . Udvatr:h elyszék Pest, 1868. 
2. ~ÖV ÁRY LÁSZLÓ : A magyar családi és közéleti visete.tek és szokások a nemzeti 

fejedelmek ko!l'ából, Pes,ten, Ráth Mór, 1860. 
3. KRESZ MARIA : Magyar pams~Ztlvisel.et (182Q-1867), Budapest, 1956, Akadémiai 

Kiadó. 
4. GABORJ AN ALICE : A magyar népvisel et. Kísérlet egy összefogtaMs ra, Néprajzi 

:E:mes.ítő, Budapest, 1967, 167-18.3. lap. 
5. FAY ALADAR: A ma,gyarság díszdtö ÖSIZtöne, Tillr.ul kiadlás, é. n. 
6. MALONYAl DEZSÖ: A magyar n® művész'ete, H. k., Budapest, 1909. 
7. HAÁZ FERENC REZSÖ : Egy székely falu öltö!Zete, Emlékkönyv a Székely Nemzeti 

Mú2leum ötvenéves jubiLeumára, Sepsdszentgyörgy, 1929, 438-451. lap. 

ADATKÖZLÖK: 

Pető Gy. MikLós, gazdálJwdó, 64 éves. 
Pető Miklósné, Gál Anna, g~dál!kodó, 63 éves. 
B:író Fel'erucnié, gazdálkodló, 55 éves. 
PáU B. Miklósné, S~éikely Magdó Julds, gazdálkodó, 51 éves. 
Liőrin.cz Júliánna, gazdálkodó, 80 éves. 
'11amá,s István111Jé, Páll Anna, gazdáll{!Qdó, 90 éves. 
Fitóri Jancsi Dezső, gazdálkodó, 75 éves. 
Bíró Anna, gazdálkodó, 73 éves. 
Sütő Jútliáirula, gazd.álikodó, 71 éves. 
Gyer·Ő Júliárma, ga.zd,álkodó, 71 éves. 
F.ehérvári Bíró .Kaita, gazdá:lkodó, 65 éves. 
Ko1umbán Paillné, gazdálkodó, 73 éves. 
Borbély Edek,né, tanítónő, 62 éves. 



1. ábr1 

D 
D 
ll 
IC.:, l 
r--1 
t:L..J 



444 



' A b (i: l b 
, . _ _! 

3. ábra 

4. ábr:a 

445 



A.. 

. ..... 
c 

f 
5. ábra 

.B. 

6. ábra 

446 ' 



- .; 

• 

~.'
n
 

·~
 

'-l 
r i 

&
 

l ' 
~ 

', 

,
~
 

Cll 

\ 
.· 

~ aö 

J 



9. ábra 

448 



10. ábra 

:!9- Aluta 449 



11. 'bra 

,· /--r-l ' <.;1/. ' lt 
l ' 

f l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 
l 

' 
· ~: l 

~ 



13. ábra c 

29• 



15. ábr a 

452 



17. ábra 



,_ 

A 

l 
l 
l 

.J 

4' 

l 
-: . f 

.l .. _ 

l 
l 

L. 

! . 

o 
[;> 

· li 

)F 

C--=:JF, 

18. ábra 

D ~ · 

.· ~ -· (. (.l 

1.9. ábra 



20. 6bt'a 

l. 

... 22. ábra 

n. M>ra 



23. ábra 

. . ' . ~ .. 
· ... . ~ 



24. ábra 



25. ábra 

458 



26. ábra 



27. ábra 



MOLDV ÁBA ÉS HA VASALFÖLDRE VISSZA VONULÓ ERDÉL Yl 

MAGYAR ÉS ROMÁN KURUCOK DALA 

FARAGO JÖZSEF 

1943-ban jelent meg Buda J ános gnndozásában a Szentsei-daloskönyv
nek, a kuruc köl;tészet e jelentős kériratos forrásművének betűhív klia
dása, benne többek közt a 63. Cantio alia, vagyis "Más ének" című szö
veggel.1 Ez a nevezetes darab már hetven évvel korábban, 1872-ben 
nyomdafe,stéket látott Thaly K{dmán gyüjteményében. Thaly az éneket 
irodalmi nyelvi formában közölte, s a ké7Jirattól eltéröen, ahol sor.ai pró
zaként összefolynak, visszaállította verses formáját, valamint egyedi, ki
fejező címet adott neki. Ez az a 20 versszokos Erdélyi hajdútánc,2 amely 
a kuruc költészet egy,ik gyöngyszemeként azóta minden kuruc versanto
lógiában métló helyet kapr:tt, valamonnyi kuruc költészeti tanulmány
ban hasonlóképpen; a Thaly alkotts dmm~l a magyar irodalmi köztu
datba mélyen beivódott. 

Thaly a szövegtartalom történelmi elemzése alapján úgy véli, hogy 
",az ének keletkezési ideje 1705. november végére, VJagy december elejé
re tehető ... Szerzője, mínrt a 17. és 18-lk ver:csz:akoklból következtethető, 
valamely háromszéki kuruc székely vala, ki ekkor vagy a zsibói tábor
ból, vagy a szerbenl és brassai felbomlott ostl'omzárl.JaJtból ·'Szülőföldére 

tért". A jelzetbt versszakok a sezrző háromszéki ille töségét valóban bi
zonyítani látszanJak : 

17. Ma.rross;;,é:krűl -'- Udvarhelyrűl 
Megye.k Háromszékre, 
Szépségire - s termésirrel 
·Nincs más'Sa Erdélybe; 
!>Sten tartsa - szaporítsa 
Gabonájá>t benne ! 



18. Egés~éggel- békességgel 
'édes ·Z<1kóföLdem, 
Kit sóhajtott - és óhajtott 
Ez napokban szívem. 
lm, hogy juték - belélépék : 
Megvidwla iö~köm. 

A 19. versszakiban a szerző további szavai, valamint a 20-ban a fe
lesége vagy kedvese ajkáról hangzó üdvözlet még ink~bb megerősíti, 

hogy a kuruc katona hazart::ért Háromszékre : 

19. NoháJt im11'UÍr minden ember 
ŰriiJ~jön ez napon, 
N'O.gy jó !kedvet ...,.... víg örömet 
MUJI;asson ez házbam, 
Az én s.zívem mell"t hazajöttt 
Szerenesés órában ! 

20. Egéswé.g.gel - idvösséiggel 
'ÉdeiS s2lép IS2Je,relmem, 
Isten hozobt ~ és hordozott 
űrve,nde;tes hírben. 
[Itthon már ülj és velünk Légy 
Együtt, szeretetben ! 

Ennek a hároms~éki kuruc éneknek ezúttal a 6. versszakánárl, mi.nt 
a magyar-román népköltészectli kapcsolartJok egyik fontos történeti doku
mentumánál szeretnek megállapodni. Szö,vege Thaly ·kliadásában így 
hangzik: 

6. Majre-osajre - Moduváre 
Fwt Hava;saJfóldre, 
U.ng'W'-bungur - amaz rum-uj 
Swto,rá-t fölszed.te. 
SzaJtuj majre - pit'O. najre, 
N.incs pérnz, az ebve11te! 

A daloskönyv betűhív kiradásából is idézek néhány szót annak bi
zonyságául, hogy a román szövegrészek kiejtése szerinti, fonetikus lejegy
zése a maga :idején és helyén, tehát 1705 táján a távoli Veszprém me
gyében jónak mondható: Májre, Csájre; Szatuly Májre pita nályre. 

Az Erdélyi hajdútánc napjainkra öröklődött második változatát a 
Bocskor-kódex őrizte meg, Bocskor János kézírása 1716-tól Osíkszentlé
leken. Ennek a váltoZ'atnak az eleje hiányzik, .terjedelme így csak tíz 
és fél versszak. A vizsgált ,szöveget nem tartalmazza, azt viszont iga'Zlolja, 
hogy az Erdélyi hajdútánc - Thalyival szólva - "egykor a moldv1ai . . . 
haVIasoktúl !8 Bakonyig, Ba:latonig ösmeretes vala" (uo. II. 100). 

Végül a harmadik változat ismét székelyföldi, ezúttal udvarhely
S''Zléki följegyzésében maradt reánk: a Bathó Mihály-énekeskönyv kelte 
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Homoródszentpáll, 1728. Az ének ezúttal 15 verssmkos ; minket érdeklő 
6. verssmka a . másolgiMások folytán aszövegromlás néhány jelét mutatja: 

6. Máre Sz.áre Mudwvára 
Fut Ha!tXJJ$QJJ.fö.l.de. 
U'Tllg'Ulr, bungw eme rumuly 
SÓJIXJrát feliszedt!e. 
Szátul Máre pi:tonáré 
Nincsen, alZ ebverte !4 

Mindazok a történeti, irodainri és foikl!oris21tikai munkák, amelyek 
akár a Rákóczi-felkelésben a román kurucok szerepét, akár a kuruc köl
tészet román elemeit, klapcsolatait tárg)1lalják vagy emlitik, az Erdélyi 
hajdútánCira joggai hivatkoznak - anélkül azonban, hogy az idézett 
versszak e g é s z é n e k értelméről megldséreltek volna valamilyen 
logikus, összefüggő magytaráZJatot adn~. Az eddigi magyJaráZJatok ugyanis 
kizárólag a szövegből Iciemelt román szavak szótári fordítására szorít
koztak, a vernsarok és a verssZ'ak mondanrivalójáról megfeledkeztek. 

így Tha:ly szerint "Szátu máre pite náre=nagy :Íialunak n:inas kenye
re. Román mondás". Thalyt kissé korrigálnunk kell, ugyanis nyilvánva
ló, hogy satu mare ("nagy falu") helyett satu-i mare ("nagy a falu") 
olvasandó, a fordítás tehát helyesen így hangzik : "Nagy a falu, nincs 
kenyere." Itt jegyzem meg, hogy '8 mondást haszta}an kerestem I. A. 
Z·anne tíz köteles, monumentáld.s román közmondás- és szólásgyűjtemé
nyében, akár a sat, akár a pita címszóná'l,S valamint néhány újabb ro
mán közmondásgyűjteményben és szótárban. Ennek dacára valószínű, 

hogy kötött nyelvi formával, mégpedig - föltevésem szerint - falucsú
folóval van dolgunk. 

A Bathó Mihály-féle változat Madója, Kocziány László meg i·s fo
galmazza, hogy "az itt elhangzott szavak magukban részben érthetők" ; 
ebben kimondaUanul benne van, hogy összefüggésükben és egészükben 
viszont érthetetlenek. Szerinte Sare Mare: "nagy só", ám ezt a magya
rázatot ő maga is megkérdőjelezi. Továbbá Satu Mare: "Szatmár neve", 
végül pedig pitonáré, vagyis p ita n-are : "nlincs kenyere". 

Mielőtt a .teljes verssZ'ak magyarázatára térnék, két általánosabb, de 
a magy,arázat alapjait szolgáló sajátságát szeretném hangsúlyozni. 

Először dis az ilyen úgynevezett makaronikus, vagyis nyelvileg ve
gyes szövegű - jelen esetben magyar-román vegyes szövegű - ének 
os·ak akkor jöhet létre, ha anyanyelvén kívül a szerző többé-kevésbé a 
másik nyelvet is bírja, s csak akkor maradhat fenn, ha énekesei, .illető

leg hallgatói többé-kevésbé a másik nyelvet is megértik. Az anyanyelv 
mellett a másik nyelv ismerete nélkül a makaronikus szövegnek sem 
születése, sem mozgás·a-terjedése nem lehetséges. Az Erdélyi hajdútánc-
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nak te hált a mragyar .... román ·egyÜibtélés temle-ten ke1lett uétrejönnie. >Ez 
a terület meglehetásen .nag(Y, az ·utolsó versszakok ilZGnlban, mmt láttuk, 
az ének bölcsőjéül Háromszéket jelölik meg. Különben az Erdélyi hajdú
táncban a román szövegrészeken kívül a román szereplők is jelen V'élfi

nak, hiisz a szintén oly sokszor idézett 3. verssz:ald:lan a táncoló kurucok 
ernigy biztatják a két román dudást : 

3. Nosro Ráduj hol vagy Viduj ? 
:Fújd ttz Bagi táncát 1 
Az emlőjé.t - az tömlőjét, 
Ne kéméLd az sípját ... 

Másodszor megjegyzendő, hogy a 6. versszakot önmagában, a többi 
versszak nélkül kell értelmeznünk, ugyanis az előtte és utána követke
ző verssz!a:lmkhoz nem fűzi k ö z v e t l e n kapcsolat ; nincs köztük 
epikai-tartalmi folytonosság. Láttuk, hogy az ének három változata más
más terjedelmű. Versszakállományuk szintén több-kevesebb kül<önbséget 
mutat, s az azonos vagy hasonló versszakok sem mindig ugyanabban a 
sorrendben helyezkednek el. E jelenségek láttán Knczliány a Bathó-féle 
változathoz 'a következő megjegyzést fűzte : "A ~rs megértéséhez te
kintetbe ke'll venni azt, hogy a háborúból hazatérő katona hol táncos 
társaihoz, hol a nézőközönséghez, hol a fogadóshoz bes:zJél. Ennek a több
irányú társalgásnak művészi egybefonódá.sa a versnek különös értéket 
ad." (I. m. 188.) 

úgy vélem, hogy ez a magyarázat kiegészítésre szorul. Az élő ma
gy,ar népköltészet egyik alkotási eljárása ugyarus az ugyanarra a dal
lamra énekelt különböző szövegek lánc- vagy füzérszerű összekapcsolá
sa. Arról van szó, hogy e:léneklését, közben azonban olyan márs dal, o
lyan új versszakok is eszébe jutnak, amelyeknek tartalma, hangulata a
zonos vagy rokon a befejezett daléVíal, valarnint sor- és szótagszámaik 
is lehetövé teszik, hogy a megkezdett dallramra folytatólagosan tovább
énekelje, vagyis az első dalhoz hozzáénekelje &ket. A szövegeknek ez a 
füzérszerű összekapcsolása eredményeZJi azo:lmt a hosszú, 15-20-25 
verssZJakos lírai dalolmt, amelyekről úgy érezzük, hogy három-négy dal 
alkalmi vagy egyéni összekapcsolásaL Vralóban az a helyzet, hogy u-. 
gyanazt a dalt egy más énekes, vagy ugy1anaz az énekes egy más a:l~a
lommal már nem pontosan ugyanúgy, hanem rövtidebben vagy hosszab
ban, több versszak mellőzésével vagy más odaillő versrszakok felhaszná
lásával adja elő.6 

Nos, a szövegeknek ez az "összeéne!k1ése" nemcsak a mai .iratlan 
költészetben, vagyis az élő folklór·ban, hanem a val-aha papírra .vetett 
régi énekköltészet~n is feli:smerhető. ·Az -1606-7 ·kö2Jt .!~jegyzett ,Pajkos 
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énekről Stoll Béla kitűnően klimutatta, hogy ugyaniJyen összeéneklés 
terméke/ Az ő okfejtését megerősírtve, az Erdélyi hajdútáncot súntén 
ebbe a kategóriába soroljuk Csakis az összeéneklésnek tulajdonítható, 
hogy az Erdélyi hajdútánc három szövege, noha lretS'égteJ.enül egyazon 
ének váltoZJatai, terjedelmileg különböznek; versszakaik csak ~észben 

azonosak, s az aZJonosak sem ugyanazon sorrendben követik egymást ; a 
sorrend váltakozása egyes versszakiok vagy versszakcsopor:tok önállósu
lását eredményeZii - a 6. versszak pedi'g egyiike ezeknek az önálló ré
szeknek. 

Értelmezési kísérletem szerünt a 6. verssZJa•klban az er-délyi magyar 
és román kuruook Moldválba, valamint Havasa1lföldre irányuló vissza
vonulása, menekülése van megörökítve. 

Lássuk előbb 'a magyaráZlaltot kívánó részeket. Az áj és a csáj vagy 
indulatszók, vagy állatterelő szók ; így is, úgy :is megvan a versben az 
értelmük. Az utóbbi föHevés szintén reáliis, hisz a kimenekülő kurucok 
az állatállományt is magukkal hajtották. Mindkettőhöz, nytilván a szó
tagszárn és a ritmus szükséglete ·miatt, ugyafllaz a határozórag illeszkedik, 
mint a sor végén a "Moldová"-hoz és a második sor végén a "Havasal
föld'' .... höz. - · Az első két sor- állí,tmánya a "fut" ; alanya a harmadik sor, 
amely egyszersmind a negyedik sorban levő áJtlitmányt is szolgá'.lja. -. 
Az "ungur~bungur" ugyanaz az ike~szó-típus, mlint amely a magyar 
folklórban lis mindennapos, gondoljunk "farkas-barkas"-os állatmeséink
re, valaminrt az "egyedem-begyedem" kezdetü kiolvasó vers!ikére. Az 
utóbbiakat Kelemen Józse[ tipolog:izá'lta, egysZJersmind zürjén, angol és 
német analógiákra hivatlrozo;tt.• HivatkozáS'aJi a román analógfával is 
bizrv·oot kd.egészírthetők, sőt a román folklóriban az ilyenszerü ikerítés 
hangja épp úgy lehet a b, m[nt a magyarban. - A vel'ISSzak végén "az 
ebverte" szilbkozódás, káromkodás. 

EzekurtJán a versszak szövege prózában, mind szóanyagát, mind a 
szavak mondattarui szerepét megőrizve, csak a feszes verses szórendet 
laz:Ltva fel benne, így hangzanék : "Ej-haj (vagy áj,csáj), a magyar meg 
a román sátorát fölszedte, fut Moldvába és Havasalföldre. Nagy a falu, 
nincs kenyere, pénz sincs, az elbverte." Vagyüs a vers•szak a menekülés 
jellemző mozz·anataina.k (a sátorok fölszedésének, taJlán az állatok tere
lésének, a futásnak), a meneküléssel járó nélkülöZlésnek (a kenyértelen
ségnek és a pénztelensrégnek) egymásra torlódó, mozgalmas, szines és -
urtolsó szavával- indu:latos ábrázolása. 

Vajon szemlbesf.thetŐ""'é ez a magyarázat a történelmli eseményekkel? 
Már Thaly utalt reá, hogy "az 5. és 6-lik strophák nyilván Herbenville 
1705-ilci erdélyi hadjáratára - illetőleg ennek következményeire : a 
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SL'íékelyek egy részének Pekry Lőrincz és Mikes Mihály grófokkal Mold
vába ... menekülésére engednek köve'tlk:eztetni" (i. m . II. 100), ezt az utalást 
azonban sem ő maga, ~sem má1s kutató 'a vizsgál t versszak magyará~ta 
céljából nem kamatozta'tta. A tö:titéneti kiútfők al:apján :az eseményeket 
gazdagon lehetne taglalni, egy ilyen kis népköltészeti dolgo:z7atban azon
ban bőven ,elég, ha az egykori SZ'élrely Nemzeti Múzeum néhai tudós 
igaZJgatójanak, Csutak Vilmosnak Bujdosó kurucok Moldvában és Havas
alföldön 1707-11-ben oímű sZJép tanulmányáva hd:vatkozom.9 A tanul
mány egész szellemiségét sűrítő-sugárzó legel1ső mondat szerint "az 
1703-1711. évú Rákóczi-szabadsághare gyakori sorsfordulatai között a ... 
fejed~lem székely hívei két izben bujdostak ki házukból és haZ'áju~ból 

a szomszétlos mo!ldvai és hav:asalföld[ román vajd8s·ág teriilertére, s 
hosszabb-rövidebb ideig két izben vették igénybe a vajdák és alattvalóik 
vendégsZ!eretetét és védelmét". Az első bujdosásra az 1705. november 
11-d, Rákóczi személyes jelenlétében viv:ott szerencsétlen lcimenetelü 
zsibói csata után kerüLt sor, amidőn - Csered Mibály hiistóriáját idézve 
- "szömyü bódulás, futás vala az egész országban, többnyire az erdélyi 
künn levő főrendek, nemesek feleségestől, gyermekJestől ki Molduvában, 
ki Havas-alyföldében, ki Máramarosban, Magyarorsz;ághan, Töröirország
ban eLbujdosának.".'0 Ez a bujdosás 1706 nyarádg tartott, majd ezt követ
te az 'a második, amely 1707 őszétől közel négy éven át húzódott. 

Az Erdélyi hajdútánc 6. versszaka tehát, ha magya:rázatom nem csal, 
a történelem tanúság,a szer!int valóban lelhet az Erdélyiből Moldvába és 
Havasalföldre Vlisszavonuló magyar és román kuruook dala. S ha értel
mezésem ki'állja a próbát, ez a dal a múltbe1i m:agyar-~omán sorsközös
ségnek, a közös hareoknak és szenvedéseknek szinrtén egyik rimekben 
csengő népköltésze ti dokumentuma. 
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POETUL T ĂRAN-GHIJ Ă BACIU 

CONSTANTIN STANCA 

Cultura satelor noastre, în ultimii cincizeci de ani înregistrează feno
menul depăşirii de către ţărani a condiţiei de creatori de folclor şi trecerea 
lor spre zona poeziei culte, aspect ce se întîlneşte şi în bazinul lntorsura 
Buzăului. Această trecere a fost posibilă mai ales datorită pătrunderii cul
turii la sate, acţiune începută de paşoptişti şi desăvîrşită în anii de după 
eliberarea patriei. 

Se cunosc pe meleagurile lntorsura Buzăului un număr de poeţi-ţă
rani care nu se mulţumesc să creeze doar pentru circulaţia orală, ci îşi 

publică poeziile fie în volume, fie în ziare. Amintind activitatea a doi din
tre aceştia - Cristofon Purecel şi Viorel Tudoran - ne vom opri asupra 
creaţiei poetice a celui mai talentat poet-ţăran al acestor meleaguri -
GHIŢA B-ACIU. 

Primul dintre buzoieni, care deschide seria poeţilor-ţărani, este Cristo
fon Purecel, locuitor în comuna Barcani. Cristofon Purecel a început c;ă 

scrie în timpul armatei şi a primului război mondial, departe de casă, 

avînd ca tematică soarta soldatului pe cîmpul de luptă, eroismul ostaşilor 

în luptă, dragostea şi dorul de ţinuturile natale şi de cei dragi. Creaţia sa 
este"'cmroscută în parte de locuitorii satului, respectiv-din volumele apărute 

în perioada primului război:' mondial. lnfiinţarea cenaclului literar in 

Intorsura Buzăului, trezeşte interesul, îl atrage din nou spre poezie, fapt 
pentru care presa judeţeană 1-a publicat în coloanele ·sale. 
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Deşi se găseşte la vîrsta de 83 de ani, el continuă să lucreze şi să scrie, 
închinînd multe din poeziile sale patriei, partidului şi ţinuturilor natale. 

Ion Ciurcu din Braşov tipăreşte rapsodului popular, Cristofon Purecel 
trei cărţi : "Dorul soldatului" (1915), "Patima războiului" (1916) şi "Fata 
şi feciorul" (1916), de dimensiuni mici (32 pagini) cuprinzind - primele 
două - poezii din război, ultima - poezii de dragoste. 
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Poeziile primei perioade a creaţiei lui Gristofon Purecel poartă pu
ternic amprenta poeziei populare: ritmica, rima sînt populare, toate poe
ziile încep sau au în interior, ca majoritatea cîntecelor populare, expresia 
"Frunză verde", ",Frunzuliţă stejerel", "Frunză verde de secară", "Frunză 
verde trei căline", "Frunză verde de răsură", Frunzu~iţă de pe Olt", 

"Frunză verde matostat", "Frunză verde ş-o alună", "Frurnzh1iţă măruţ 

creţ", "Fruhzuliţă de trifoi", "Frunzuliţă foi de nalbă", etc. (De altfel p6e
tul nu mai are noţiunea iniţială de "frunză verde", ci o foloseşte asociind-o 
chiar cu obiecte militare : "Frunză verde trei granate 1 Cine-o citi astA 
carte. 1 Să ştie din a mea parte / Că n-am scris-o bucurat / Ci- am scr,is-o 
de supărat") 

Poeziile lui Cristofon Purecel cuprind întîmplările prin care a trecut 

poetul, din ele se desprinde dragostea sa de viaţă şi ura !mpotriva răz

boiului : 

"Frunzuliţă stejerel 

A treia oară-n resbel 

Cum voi mai scăpa de el ? . .. " 

(A treia oară în resbel) 

sau 

"Frunză verde trei căline 

Vai, Doamne de-un an de zile 
Mult rău m-a mîncat pe mine. 
De un an în bătălie, 

Şi tot în ţară pustie . .. " 
(Jalea soldatului pe cîmpul de luptă) 

Dorul de casă, de cei dragi este puternic: 

"Cînd gindesc la maica mea 
Mi se rupe inima; 
Cînd gîndesc la frăţiori 

De dorul lor stau să mor ! 
Cînd gîndesc la sorioare 
Şi părul din cap mă doare ! ... " 

(Jalea soldatului pe cîmpul de luptă) 

ln poezia sa se intUneşte şi tema înstrăinărH de casă şi de locurile 
natale. 
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Şi aşa-s de-nstreinat 
Nu ştiu de unde-am picat ; 
Să-mi dea drumul să mă duc 
N-aş şti incătrău să apuc ... " 

(Jalea soldatului pe cîmpul de luptă) 

Limbajul poeziei sale este autentic popular, G::ristofon Purecel folo
seşte regionalismele şi cuvintele populare, ca in folclor (resbel, incătrAu, 
puşcat, granat, gheorghiţă, şopcuţă, schilăviţi, gazdă - sens de stAptn, ne
căjiţi, tri, etc). Uneori versuri populare sau din poeziile de facturA popularA 
ce circulau la sfirşitul secolului trecut şi inceputul secolului nostru, s!nt 
asimilate ln poezia sa : 

"Fie piinea cît de bună, 
Tot e rea-n ţară străină 1 
Fie pîinea cît de rea, 
E mai bună-n ţara ta ! 

(Jalea soldatului) 

In vocabularul poetului au intrat însă expresii militare, fenomen ~ 
plicabil prin contactul său cu armata şi războiul : campanie, şarjă, patrulA, 
mobilizat, glonţ, sabie, etc. 

După intoarcerea din război activitatea poetică a lui €ristofon Purecel 
rămîne la elaborarea în intervale de timp depărtate a unor poezii cu o te
matică generoasă (dragostea pentru satul natal, respectul pentru oamenii 
tn vîrstă, indemnul pentru fapte bune). Cităm citeva versuri din aceste 
poezii: 
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"Bătrîn Buzău, drag Buzău 
Vatra leagănului meu 
Locul tău frumos şi drag, 
De~acolo şi eu mă trag. 

Drag Buzău, apă . plăcută, 
Cite te gustă, nu te uită 
Ctnd sînt prin locuri streine 
Sint cu gîndul tot la tine ... " 

(Monografia Buzaelor} 

"Omul cel cuminte e supus şi plecat, 
Prostul into~eauna ... ~ste .. ingimfat." 

(Cuvinte înţelepte} 



"Ţi-ai pus, omule, întrebarea 
Ce ai făcut pe-această lume ? 
Viaţa este trecătoare 
Şi pleci din ea azi sau mîine. 
Averea nu te-nsoţeşte 
Mărirea rămîne, 

Şi ce-ţi rămîne-n urmă? 

Doar faptele bune". 
(Intrebare) 

Altădată poetul închină o poezie unui erou al clasei muncitoare pe 
care-1 numeşte: 

"Fiu al clasei muncitoare 
Călit, oţelit în lupte 
Nici Jilava, nici Doftana 
N-au putut să te-nspăimînte". 

Remarcind umanismul şi autenticitatea poeziei sale, considerăm că 
Cristofon Purecel reprezintă prima etapă a trecerii de la poezia popularA 
la poezia cultă şi face parte din prima generaţie a poeţilor - ţărani din 
Intorsura Buzăului. 

,.Povestea copilăriei mele şi doine din război" de Viorel G. Tudoran 
a apărut in anul 1942 în Braşov in tipografia Gologan, cu un cuvtnt intro
ductiv al editorului şi cu o prefaţă a autorului, tn care acesta exprima 
motivele ce 1-au determinat să scrie. Materialul de bază al volumului U 
constituie "Povestea copilăriei mele", amplă autobiografie verSificată !n 
nouă părţi, cuprinzînd 375 de strofe. Alături de această lucrare volumul 
mai conţine - cîteva poezii despre armaM, de război şi de dragoste. 

Adresindu-se cititorului, Viorel Tudoran în prefaţa volumului se re
comandă :"Acel ce scrie rîndurile de mai jos e un băiat de la ţari şi cres
cut într-un colţuleţ al Ardealului, pe plaiurile buzăiene, comuna Floroaia 
Mare. Sint fiu de ţăran, născut la 16 ianuarie 1916, avtnd ca studii 7 clase 
primare ... " 

"Satul nostru scump şi drag 
Se cheamă : Floroaia Mare 
Şi cel care nu-l cunoaşte 
n priveşte cu mirare. 

Este-nconjurat de dealuri 
Şi pe dealuri pomii în floare 
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Căsuţele-nprăştiate, 

Să-1 laşi, inima te doare. 

In mijloc o luncă verde 
Străbătută de-un pîrîu 
După cum îi spun bătrînii : 
Părăiaşul din Budău," .. . 

Sîntem introduşi în universul familiei sale, în viaţa sa de şcolar, ti ur
mărim primii fiori de dragoste. 

Publicarea lui Viorel Tudoran conturează fenomenul pe care il stu
diem, anume preocuparea unor ţărani din bazinul Intorsura Buzăului pen~ 
tru scris, pentru poezie, faptul că nu se mulţumesc doar cu crearea pentru 
circuitul folcloric, ci îşi tipăresc versurile în volume. Cel mai talentat din
tre creatorii din această parte a ţării este însă Ghiţă Baciu, deşi nu a publi
cat nimic pînă în anul 1968 - în ziarul "Cuvîntul Nou". 

Este interesantă poezia lui Ghiţă Baciu, în primul rînd pentru temati
ca ei variată, pentru filozofia şi bunul simţ popular ce se desprind din 
poeziile lui şi, în al doilea rînd, pentru că Ghiţă Baciu în multe din poeziile 
sale este un virtuos al versului; gîndurile sale îmbracă o expresie originală. 
Nu este însă mai puţin adevărat că în creaţia sa Se întîlneşte· influenţa li
teraturii populare şi cea a lecturii lui Alecsandri, Eminescu, Coşbuc, Goga, 
Arghezi. Cu toate aceste influenţe poezia lui Ghiţă Baciu este originală prin 
conţinutul de idei şi realizarea artistică . 

Absolvent a şase clase elementare Ghiţă Baciu, în vîrstă de 59 ani, a 
inceput să scrie din armată din dorul după casă, părinţi, iubite, pămint 
sau plug. Multe din primele sale poezii scrise sub formă de scrisori au 
fost trimise pe cărţi poştale sau în plicuri părinţilor, prietenilor şi iubite
lor, ceea ce dovedeşte că tînărul soldat nu scria pentru a păstra în caiete, 
ci includea poezia în modul de exprimare şi de apropiere de cei dragi. 

Poeziile alcătuiesc o biografie lirică : Ghiţă Baciu cîntă copilăria şi re
gretul de a se fi despărţit de ea, scrie poezii de natură şi dragoste, altele 
vorbesc despre înstrăinare (căci poetul se simte străin in orice alt loc în 
afară de satul său), iar evenimentele sociale (viaţa grea a poporului în anii 

regimului burghezo-moşieresc, războiul cu implicaţiile lui) au smuls Urei 
sale versuri de revoltă, de multe ori pamfletare. In fine, ca orice poet şi-a 
pus problemele esenţiale ale existenţei umane: viaţa, moartea, idealurile; 
de multe ori în legătură cu menirea poetului în lume se exprimă in testa
mente poetice. 
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In activitatea poetică există o perioadă de întrerupere (1942-1965), 
pe care poetul o explică prin despărţirea de vîrsta juvenilă, întemeierea 
unei familii în care au venit curînd cinci copii, dar şi prin faptul că în 
acest timp nu a fost încurajat să scrie. In 1965, înfiinţîndu-se la Intorsura 
Buzăului un cenaclu literar în activitatea căruia a fost atras şi Ghiţă Baciu, 
vocaţia sa poetică s-a trezit scriind multe poezii pătrunse de noile trans
formări ale societăţii româneşti şi ale locurilor natale. 

Preocupările pentru literatură în familia Baciu sînt destul de vechi : 
încă de la sfîrşitul secolului trecut tatăl poetului, Baciu Gheorghe, năs
cut în 1883 în Floroaia Mică, mort la vîrsta de 33 ani, în primul război 
mondial, a rămas în amintirea consătenilor şi a familiei prin darul poves
tirii, al cîntecului popular, ca un om ce a fost pasionat pentru culegerea 
folclorului local. Fiind ştiutor de carte, nota cu multă migală ceea ce auzea 
în sat, la horă sau în şezători. Din ce s-a putut descoperi ca 
aparţinînd lui George N. Baciu, cum îşi scria el numele, merită atenţia o 
filă dintr-un bloc notes, datată din 28 martie 1908, intitulată "Popoarele", 
care cuprinde o doină populară şi două strofe dintr-o poezie orginială cu 
caracter religios : 

Popoarele 

"Frunză verde lin pelin 
Ce-mi eşti, cucule, hain 
De-mi cînţi vara jumătate 
Şi-apoi zbori într-altă parte. 
Cuculeţ, pasăre sură, 

Muşca-ţi-ai limba din gură, 
Cîntecul că nu-l mai zici 
Ni~i - să maJ colinzi pe aici. 

Vara vii, vara te duci 

Cînd sînt dragostele dulci. 

Cîntă-mi mie încă-odată 

Că mi-e mintea tulburată 

Cîntă-mi doina mea cu foc 

Să am parte de noroc, 

Cîntă-mi fata mea cu drag, 

Că ţi-oi da frunză de fag". 
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sau 

"Bădişorul meu cel drag 
Ia-nvaţă-mă ce să fac ? 
- Eu te-nvăţ, mîndruţo, bine 
Ia-ţi hainele, hai cu mine 
Hai cu min' să trecem Oltul 
Să schimbăm vorba şi portul, 
Hai cu min' să trecem munţii 
Să nu ne ştie părinţii. 

- Bucuros badeo-aş veni, 
Dar tu eşti, badeo, catenă 

Şi te-o opri la vreo vamă 
- Nu te teme, mindra mea, 
Că de-oi vedea şi-oi vedea 
Sub cepeneag te-oi băga 
Şi-oi jura că eşti a mea" 

<Nr. III) 
(ortografia ne aparţine) 

Mama poetului Ghiţă Baciu, integrîndu-se în tradiţia familiei, este 
cunoscută şi in prezemt ca .o solistă a cîntecelor populare. Poetul va fi ăs
cultat cu siguranţă în copilărie sau în tinereţe cîntecele şi poveştile mamei 
care-i vor fi trezit dragostea pentru folclorul românesc. 

Fratele tatălui, Bac-iu Alexandru, în vî·rstă de 77 ani, agricultor, a avut 
şi el preocupări poetice. In familia lui Ghiţă Baciu se p~strează clteva 
caiete ale unchiului Alexandru cuprinzind versuri scrise inainte şi in tim
pul primului război mondial. Poeziie lui Alexandru Baciu stind sub certă 
influenţă populară vorbesc despre dragoste, eterna temă a poeziei populare 
şi culte: 

"Frunză verde ruptă-n şapte 
Mîndruţa mea de departe 
Iţi trimit acum o carte 
Cu mult dor şi sănătate. 

Frurrzuliţă lemn tăiat 

Să-mă s~ui mtndl"ă-.a~vărat 

De cînd de-acas' am plecat 
Ce ginduri te-au tulburat ? 
La mine te-ai mai gîndit 
Sau de tot m-ai părăsit? 
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Frunză verde de căline 

Nu-mi pare-aşa rău de mine 
Că tu mă vei părăsi, 

De-mi pare mai rău de tine 
Că vreun urît vei găsi. 

Frunză verde înfrunzeşte 
Iubeşte, mîndră, iubeşte, 

Iubeşte pe cine-oi vrea, 
Petrece-ţi pe voia ta". 

(Amor) 

sau 

"De-aş fi o floricică 

Să mă iei tu, mîndruliţă 
Busuioc lîngă pîrău 
Să mă porţi la pieptul tău". 

(O dorinţă) 

Tot în caietele sale se află povestea flăcăului plecat la armată, căruia 
fata dragă i-a jurat credinţă, dar 1-a uitat. Intors din armată chiar in ziua 
căsătoriei fetei cu altul, tînărul o ucide şi-şi sfîrşeşte zilele pe mormîn
tul ei. 

In caiete se găsesc şi cîntece patriotice, transcrise de pe cimpul de lup-
tă, marşuri, amintind Oituzul, Mărăşeştii, Unirea Transilvaniei cu Româ
nia. Caietele au circulat prin sat pe la prieteni sau fete care-şi scriu nu
mele şi impresiile, în ele. De exemplu Bularca Anicuţa scrie o amintire : 

"Anicuţa mi-e numele 
Bularca mi-e prenumele 
Pe margine mi-e locuinţa 
Şi la tine mi-e credinţa" . 

Cele mai multe însemnări din caietele lui Alexandru aparţin lui Ghiţă 
Baciu care scrie alături de poeziile unchiului amintiri, cum era la modă pe 
atun~i la tinerii săteni, sau primele încercări poetice, dattndu-le 1934-
1935. Spre exemplu, Ghiţă Baciu scrie pe una din file 1 

480 

"Ce este amorul pe pămînt 
Decit o grea durere? 
Că mii de lacrimi nu-i ajung 
Şi tot mai multe vere. 



Ceea ce dovedeşte o frecventare asiduă a poezne1 eminesciene şi 

chiar o preluare a acesteia, de vreme ce ultimele versur[ sînt identice 
cu poezia eminesciană. Multe însemnări sînt fără valoare însă, simple 
amintiri, dar unele anunţă pe v.i!itorul poet şi optimismul popular al 
acestuia: 

"Nu dispera cînd eşti în vreun necaz 
Şi nici nu-ţi plînge-al tău destin 
Găci după nor e ziua mai frumoasă 
Şi după ploaie-i cerul mai senin". 

Aceasta este familia în care se naşte în anul 1913 Ghiţă Baciu. Cînd 
copilul avea trei ani tatăl a murit în primul război mondial, şi Ghiţă ră
mîne singurul copil al unei femei care se va recăsători peste opt ani. Din 
cea de-a doua căsătorie a mamei, poetul va mai avea trei fraţi, dar el, fiind 
cel mai mare, va munci încă de mic pe pămîntul părintesc, luînd contact 
la fragedă copilărie cu munca, cu greutăţile vieţii. Ghiţă Badu a învăţat 
primele două clase cu dascălul Zaharia într-o casă particulară, în satul na
tal. Clasele a III-a, a IV -a şi a V-a le urmează la Intorsura Buzăului, la 
Şcoala primară. Nu a putut termina şapte clase din motive lesne de înţeies: 
"întrerup şcoala din greutăţile familiei şi nu din vina mea". 

Intrerupînd şcoala, el va continua munca în agricultură, la plug, în 
pădure, la cărăuşie. In acest timp Ghiţă Baciu citeşte cu pasiune pe marii 
poeţi ai neamului: Eminescu, Alecsandri, Coşbuc, Goga, proza lui Creangă 
Sadoveanu. Este interesant de remarcat faptul că el va copia într-un car
net poezii ale poeţilor amintiţi. Primele manifestări poetice se produc, aşa 
cum mărturiseşte poetul, în armată, la Braşov, din dorul după casă, după 
atmosfera de la ţară, după fiinţele dragi. Dintr-una din primele poezii se 
desprinde dorul poetului după fericirea de la ţară : 

"Un car, doi boi, un clopot mare 
La gîtul boului de cea 
Mi-au fost în viaţa de la ţară 
Intreaga fericire-a mea. 

De acum poetul va începe să scrie, notîndu-şi după fiecare poezie data 
şi împrejurările in care a scris. 

Vreme de zece ani poetul nu va dezbrăca decît pentru puţin timp, în 
1939, haina militară, făcînd armata, concentrări şi războiul (1935-1945). 
In toată această perioadă scrie un jurnal de concentrare şi de front, des-
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criind cu lux de amănunte întîmplările prin care trece, natura, atmosfera, 
localităţile şi evenimentele. Impresionează migala şi seriozitatea cu care îşi 
notează gindurile sergentul Ghiţă Baciu, dotat cu un talent descriptiv au
tentic. Capitolele jurnalului amintesc etapele drumului şi ale concentrării, 
locurile prin care s-a deplasat poetul: 15 august 1939 (data plecării de acasă 
în concentrare). In drum spre nordul ţării; La Someş- Odorhei; Prin Bu
covina la Moldova, Văculeşti. Oraşul Dorohoi ; Pe Moldova în jos, Miroslă
veşti- Piatra Neamţ şi retur; Piatra Neamţ, Helerţenii, Sipotele, Sbiere
nii etc. Din 28 iunie 1940 jurnalul va fi zilnic purtînd semnificativul titlu 
de "Notiţe din zile grele", iar din ianuarie 1941, combină cele două modali
tăţi de notare, fie pe zile, fie intitulîndu-şi capitolele cu numele localităţi
lor pe unde trecea sau staţiona. 

Din lectura jurnalului se observă viaţa zilnică a armatei, impresii des
pre locurile şi frumuseţile patriei, evenimente personale şi ale camarazilor 
de luptă, .referiri la situaţia politică sau militară a ţării, atmosfera încărcată 
inainte de război şi în timpul războiului. 

Jurnalul are calităţi artistice, aşa cum vom demonstra prin cîteva frag
mente : "Era cald. Carul scîrţîia alene sub povara apăsătoare a nisipului 
care îl căram pentru construcţia caselor mele. Boii încălziţi mergeau ru
megînd, iar eu aşezat pe căruţă citeam un roman istoric. Pe scările din faţa 
cîrciumii lui Dincă Bobeş mai mulţi tineri şi bătrîni citeau UIJ. comunicat 
scris cu litere mari pe prima pagină a unui ziar. Un şuierat lung scos prin
tre dinţi opri boii, iar eu mă alăturai grupului care citea". 

" ... Apoi am plecat la Văculeşti de unde venisem. Am făcut un marş 
pînă la ora 5 seara fără să mai mîncăm de prinz. A fost un marş foarte obo
sitor în care au căzut mulţi soldaţi de oboseală, iar unul, dus la infirmierie, 
seara, a murit. Aşa am cunsocut Dorohoiul". 

,,Soarele .se ridicase puţin de la orizont. Cîţiva nori plumburii de 
toamnă îşi desemnau formele lor pe cerul albastru. Vîntul de răsărit smul
gea din pomi ultimele frunze uscate ... Satele toate, atîta ,ştiu că aşeză

mintele gospodăreşti se ·asemănau foarte bine unele cu altele. Nu voi trece 
cu vederea însă localitatea Războieni unde Ştefan, unde Ştefan Vodă, cu o 
mînă de moldoveni viteji a înfrînt şi a sfărîmat oştile turceşti care voiau 
să facă din Moldova paşalîc turcesc. Sus, în dreapta drumului, unde valea 
se închide, dăinuieşte de veacuri mînăstirea zidită de Ştefan cel Mare in 

urma luptei de mai sus. 
Privind pe Valea Albă în sus, parcă vedeam vitejii lui Ştefan înarmaţi 

cu suliţi, cu arcuri cu săgeţi, cu ghioage şi topoare, cum se repezeau după 
puhoaiele turceşti tăind şi lovind capetele înfăşurate cu turban sau strînse 
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în fesuri cu semilună. Cită deosebire între războaiele de atunci şi cele de 
azi ! Dar să lăsăm Rlăzboienii şi războaiele şi să mergem înainte pe drumul 
care am pornit". 

Din concentrare sau din război scrie cu regularitate la părinţi sau la 
fetele iubite, (scrisorile din urmă le adresează totdeauna după bunul şi bă
trînescul obicei părinţilor fetelor). Am reuşit să adunăm zece cărţi poştale 
din această perioadă adresate părinţilor, fetelor dragi sau prietenilor. Pe 
multe din ele sînt scrise versuri sau poezii ce vor fi analizate mai tirziu. 
Din aceste cărţi poştale răzbate dorul soldatului pentru locurile unde s-a 
născut şi a crescut şi sentimentul de înstrăinare prezent în majoritatea poe
ziilor scrise acum. 

Intors într-o permisie, în 1941, se căsătoreşte. 
Tot într-o permisie scrie o piesă de teatru cu temă de război, jucată pe 

scena din localitate, în care Ghiţă Baciu a interpretat rolul principal. După 
mărturisirile proprii şi din lectura fragmentului rămas din piesă (căci tex
tul integral s-a pierdut), reiese că piesa este însufelţită de un puternic pa
triotism. Spectatorii, plîngeau în sală, mai ales femeile care aveau părinţi, 
soţi sau fraţi pe front" cind sergentul Mitică Vioreanu moare îndeplinin
du-şi cu cinste misiunea. Iată, de altfel, finalul piesei : 

Mitică: (cu voce întreruptă). După recunoaştere ne-am intilnit cu o 
patrulă duşmană. Erau patru : pe doi i-am doborît. Sandu a căzut lovit 
de-un glonţ, iar eu, străpuns de-o baionetă pe la spate pe cind ină luptam ... 
(ducînd mîna la piept). Ah! Simt o durere grozavă în piept ... Mă înă-
buş ... daţi-mi apă. (Caporalul Neacşu îi dă să bea). Dragă tată ... mamă .. . 
sărmana mea soţie ... scumpul meu copilaş, vă părăsesc pentru vecie .. . 
Dumnezeu slă vă ajute ! . . . Domnule căpitan şi iubiţi camarazi, rămîneţi 
cu bine ... mor liniştit că mi-am putut îndeplini datoria pînă la capăt (fă
cînd o ultimă sforţare). Trăiască patria! ! ! (îşi dă sufletul). 

Căpitanul Dimi : (se descoperă şi toţi îl imită). Soldaţi, prin moartea 
sergentului Mitică a dispărut dintre noi unul din cei mai buni camarazi şi 
mai bravi ostaşi, iar ţara pierde un prea devotat fiu al ei. Plecînd, el lasă 
un gol adînc în inima noastră şi o veşnică şi pioasă amintire. Mă doare 
inima că împrejurările de faţă nu-mi permit de a-l înmormînta cu toatA 
cinstea pe care o merită ... Cînd timpul ne va permite vom veni cu toţii 
să ne rugăm pe mormîntul său şi să-i aducem prinosul nostru de recunoş
tinţă .. . "' 

Piesa se încheie cu îmbărbătarea 'ostaşilor pentru luptă : 
"Prima rachetă aruncată din tranşee naşte-va semnalul de atac care 

ne va arăta calea gloriei sau o moarte eroică" . 
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După terminarea războiului Ghiţă Baciu, întors la Floroaia Mică, reia 
munca de gospodar, lucrează pentru realizarea dorinţei de a termina con
strucţia .casei începută înainte de război. 

Preocupat de familie nu mai are timp de scris, păstrînd însă interesul 
pentru lectură şi dorinţa de a scrie. Ia din ce în ce mai mult contact cu li
teratura universală şi românească, citind pe Mihail Sadoveanu, Zaharia 
Stancu, Oamil Petrescu, Liviu Rebreanu, Lev Tolstoi etc. 

Om cu aspiraţie pentru cultură, preţuitor al şcolii, ţine ca toţi copiii 
să înveţe carte, din dorinţa de a realiza şi ceea ce nu putuse face el. Cele 
două fete şi cei trei băieţi sînt absolvenţi de liceu şi au urmat şcoli tehnice 
sau facultate. Lui Ghiţă Baciu îi place să spună adesea : "cei cinci copii ai 
mei au peste şaizeci de ani de şcoală". 

Ghiţă Baciu este şi un complex activist pe tărîm cultural, fiind recu
noscut ca un permanent participant la manifestările cultura:le din locali
tate. Astfel, el apare pe scenă, citindu-şi propriile poezii sau recitind din 
Arghezi (căci poetului îi plac mult versurile argheziene), activează în 
echipa de dansuri împreună cu soţia sa, participă la deplasările echipei în 
localităţile vecine. Cu ocazia Anului Nou - 1968 a adresat un pluguşor 
concetăţenilor săi la staţia de amplificare, pluguşor foarte apreciat de lo
calnici pentru nota de vigoare şi umor. 

Este un cititor pasionat al bibliotecii din localitate, şi e de ajuns să 
priveşti fişa sa ca să-ţi dai seama de varietatea cărţilor citite : de la ro
mane istorice la romane contemporane, de la cărţi de analiză psihologică 
la cele de aventuri, de la versuri moderne, căci Ghiţă Baciu e receptiv la 
poezia modernă, atunci cînd e bună. Pe caietul său am descoperit o în
semnare succintă dar cuprinzătoare ce vine în argumentarea celor de mai 
sus : "Fluxul memoriei" de Baconski, foarte bună şi lungă. Moment poetic 
24.IV.l967, orele 22". 

Acesta este Ghiţă Baciu, poetul buzoian, legat cu toată fiinţa de locu
rile natale, ţăran cu aspiraţie şi respect faţă de cultură, dornic să înveţe, 
(oăci exclamă cu regret într-una din poeziile sale : "De ce nu m-a dat mama 
la carte la liceu ? 

Studiind creaţia poetului, o primă impresie ne-o face evoluţia temelor 
poeziilor, pornind de la regretul despărţirii de copilărie, la poezii de na
tură, de dragoste, de înstrăinare, patriotice, pînă la poeziile filozofice şi 

cele ancorate în realitatea zilelor noastre. 
Despărţirea de copilărie trezeşte în inima adolescentului poet, regre

tul pentru "anii fragezi din copilărie", gîndul că aceştia nu se vor mai în
toarce niciodată, aşa cum apare în "Trecut-au anii". Această poezie, ca şi 

alte două cu aceeaşi idee "A murit ceva în mine" şi "S-au dus ... " stau sub 
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influenţa eminesciană în privinţa ideilor poetice şi a realizării artistice. 
(Spre exemplificare, poezia "Trecut-au anii" poartă acelaşi titlu ca şi cu
noscuta poezie eminesciană, ritmul ei este identic cu al poeziei marelui poet, 
iar începutul asemănător: 

"Trecut-au anii fragezi din copilărie 
S-au dus şi niciodată n-au să vină iară, 
Azi moarte-s pentru mine şi cînt şi veselie 
Ce mă-nsoţeau atuncea pe-a cedrului hotară". 

Din analiza poeziei "Trecut-au anii ... " se observă că la baza ei este 
o filozofie populară, un optimism popular, alături de care apare şi resem
narea în faţa destinului, a sorţii, specifică poporului nostru : 

"Dar eu merg înainte şi nu îmi plîng destinul 
Dacă aşa e scrisă să fie viaţa mea". 

Poezia are două filoane: cel popular - optimist şi cel cult - me
lancolic. 

Celelalte două poezii sînt în linia poeziei "Trecut-au anii", stînd sub 
aceeaşi influenţă eminesciană, pătrunse de aceeaşi tristeţe juvenilă, îm
brăcate în imagini surprinzător de frumoase uneori, ca : 

"A murit copilul mîndru, 
Zeul dragostei dintîie", am.inhnd şi aici pe Eminescu. 

Aceste poezii anunţă un poet dotat cu imaginaţia, capabil să ne im
presioneze şi să construiască imagini artistice frumoase, aşa cum o va 
dovedi creaţia sa ulterioară. 

Născut şi crescut în mijlocul naturii, pe frumoasele plaiuri ale Intor
surii Buzăului, Ghiţă Baciu este sensibil la frumuseţile naturii, entuzias
mîndu-se de măreţia Ciucaşului, de moartea şi renaşterea naturii, toamna, 
vara sau primăvara, de păsările călătoare, motive frecvente în poezia de 
natură a poeţilor noştri. Poeziile de natură îmbracă forma unor pasteluri 
umanizate, prin prezenţa directă sau numai sugerată a fiinţei umane, aşa 
cum se întîmplă în "In prag de iarnă" unde, în mijlocul naturii înghe
ţate, apare un porumbel sălbatic trist, "venit din lumea toată", cu care 
poetuL se compară. 
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"Singurel, bătut de vînturi, 
Fără cuib, fără pereche, 
Poate-ai trăit ca şi mine, 
O poveste tristă, veche". 

Poetul are ca şi Alecsandri o suită de poezii închinate antotimpuri
lor, în care influenţa populară se face simţită. ln poezia "Primăvara", spre 
exemplu, sînt introduse mierla şi cucul, ca simboluri folciorice: mierla 
aduce norocul, iar cucul - fiind nesociabil, întruchipează singurătatea şi 
nenorocul. 

"Pe o ramură mlădie 
Mierla, în ceremonie 
Cîntă cu atîta foc, 
Eu, trecînd-o în revistă, 
O admir ca pe-o artistă 
Şi-i zic : "Cîntă-mi de noroc". 

Pe-altă ramură uscată 

Cucul, pană-mpestriţată 
Cîntă iar cum mi-a cîntat. 
Cuce, vina ta te bată 
Iar pe ramură uscată ? 
Nu-s destul de supărat ?" 

Poeziile anotimpurilor depăşesc prin realizarea artistică pe cele din 
prima perioadă întrucît modalităţile de exprimare cresc simţitor : noaptea 
vine călărind pe vînt, luna are aripi de nor, trece ca o lebădă pe lacuri 
(influenţă eminesciană) : 

"Cu veşmîntul mohorît 
!ncărcat cu mii de stele 
Noaptea, călărind pe vînt, 
S-a lăsat peste vHceie. 
Luna, cu aripi de nor 
Face cursa ei de veacuri 
Trece, trece-ncetişor 
Ca o lebădă pe lacuri". 

ln perioada a doua a creaţiei sale inspirate din natură (după 1965) in
tervine nota ironică, se simte indeminarea în versificaţie, rezultat al unei 
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experienţ~ poetice îndelungi, ca în "Iarna la Intorsura" în care poetul dă 
dovadă de ingeniozitate în găsirea rimelor. Alcătuită din şase strofe, fie
care strofă începe cu versul "La noi la Intorsura", iar numele localităţii se 
rimează cu temperatura, trăsura, şura, tura, arsura. Poezia conţine consta
tări practice, ţărăneşti : 

"La noi la Intorsura 
E Î'arnă grea şi lungă 
De nu ai fîn în şură 
Să ai parale-n pungă", redate într-un mod ironic. Alături 

de cuvintele obişnuite apar neologisme ca temperatura, trambuline, tura 
care ne amintesc de maniera artistică topîrceniană. Intirzierea venirii pri
măverii la lntorsura Buzăuluh, îl inspiră pe poet care scrie "Zilele babei". 
Poezia, scrisă într-un ritm vioi, popular, căutînd o explicaţie legendară a 
întîrzierii primăverii, debutează într-un stil ironic la adresa meteorologi
lor noştri : 

"De un şir de zile-ncoace 
Vremea nu ştim ce mai face, 
Nu mai ştie nici Topor, 
Nici cei de la Meteor, 
Ce "probabil" o să fie, 
Nici ei nu mai pot să ştie~'. 

Apar elementele unei culturi populare din mitologia autohtonă _ : Baba 
Dochia nu indrăzneşte să iasă din casă, cu toate că are nouă cojoace, n-a 
scos oile la munte, "că Ciucaşu-i ca un ou 1 Pare-ar fi la Anul Nou", apare 
şi Moş Crivăţ cu o babă supărată care . ţin iarna pe loc. Poezia este uşoară, 
pentru copii, în stilul acestui gen de poezii scrise de Arghezi. Unele versuri 
sînt sensibi'le, gingaşe, amintind pe bunicul care scrie pentru nepoţii săi : 

"Babele s-au supărat, 
N-au găsit ca altădat 
Nici urzici, nici ghiocei 
Nici pe sălcii pisicei 
Să ducă la nepoţei". 

Natura este permanent prezentă in creaţia poetică, locur:j.le minunat;e 
ce le-a cunoscut şi in mijlocul cărora a trăit au lăsat o puternică amprentă 
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asupra creaţiei sale. Vom arăta la vremea potrivită cum în poeziile de dra
goste, de înstrăinare şi mai ales filozofice natura ocupă un loc important. 

Creaţia de dragoste cuprinde multe poezii : a închinat poezii fetelor 
din sat, mai ales cînd a fost militar sau pe front. Aceste poezii erau trimise 
fetelor pe cărţi poştale sau în plicuri şi erau apreciate ca atare de adre
sante şi chiar de toţi locuitorii satului, care luau astfel contact cu creaţia sa. 

Prima etapă a poeziilor sale de dragoste o formează cele scrise între 
1938- iarna şi 1939- toamna, cînd pleacă militar. Desprindem din poe
ziile acestei perioade chipul unui tînăr îndrăgostit de mai multe fete, vesel, 
optimist. Iubita este comparată cu o stea şi poetul explică în mod ironic 
pentru ce s-a îndrăgostit : auzind de la bătrîni că fiecare om are în cer o 
stea, el se gîndeşte : 

"Poate c-au avut bătrînii 
Cîte-o stea, că ceru-i mare 
Iar azi nu se mai ajunge 
Ca să aibă fiecare. 

Şi cum eu nu prea sînt sigur 
Că am stea in înălţime 
Mi-am ales aicea una, 
Ca să fie tot cu mine". 

Din poeziile acestei perioade desprindem un portret de fată "cu ochi 
de viorea", "cu zîmbet dulce şi sfios", cum este acel portret sintetizat din 
poezia "Că te-am iubit" : 

"Că te-am iubit, de vină este 
Un păr bălai ca de mătase 
Şi două flori ca din poveste 
Crescute-n fata ta frumoasă". 

Poezia "De ce nu vii cu mine ... " este o chemare adresată iubitei, 
poetul considerînd că dragostea îl face să uite necazurile vieţii. Finalul ei 
este optimist, poetul fiind convins că iubita va răspunde chemării lui, iar 
el va uita "durere şi suspine 1 Şi viaţa asta grea". 

Atunci cînd poetul pleacă în armată, poezia de dragoste conţine note 
de regret faţă de iubitele lăsate acasă, reduse la "trei perechi de ochi al
baştri", ce i-au fost "ai vieţii aştri". Poezia "Trei perechi de ochi albaş-
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tri", este scrisă sub influenţa poeziei populare, avînd metrica şi mijloa
cele de stil (repetiţia, rima), caracteristice acestei poezii : 

"Ochi albaştri, soartă rea, 
Stăpînesc inima mea, 
Ochi albaştri am iubit 
Soarta nu m-a-ngăduit" . 

A doua etapă a poeziei sale de dragoste însumează poezii scrise în 
anii de armată şi de război în care el îşi rememorează iubirile de acasă. 
Imaginea Bistriţei îi aduce aminte de Buzău, de locurile natale şi de aici 
de iubite de peste Buzău, atît de departe de el (Pe Bistriţa) : 

"In zadar mi-alerg privirea 
Peste Bistriţa la munte 
E departe fericirea 
Şi nu pot să-mi văd iubirea 
Cea de dincolo de punte". 

Altă poezie ("lţi scriu") este o scrisoare adresată iubitei, în care de
scrie chinurile depărtării de iubita de acasă, reamintindu-şi momentele 
fericite de altădată. Poezia stă sub influenţa populară şi cazonă, sfîrşind 
in genul amintirilor trimise de militari în scrisorile lor. 

"!ţi scriu, drăguţă, şi-ţi urez 
Ani mulţi cu voie bună 
ln care-aş vrea ca să te văz 
Cu mine împreună. 

La vedere-ţi zic acum, 
Primeşte şi-o guriţă. 

Inchei, că plec din nou la drum, 
Sergentul Baciu Ghiţă". 

Cu poezia "!ţi trimit un mărţişor" apare în creaţia sa de dragoste mo
tivul înstrăinării prezent de acum în majoritatea poeziilor scrise departe 
de casă. Simbolul primăverii - mărţişorul - e folosit de poet ca un prilej 
de a face o declaraţie de dragoste iubitei comparată cu stele, flori. Aceste 
versuri au fost trimise unei fete, Marioara, ca scrisoare cu prilejul măr
ţişorului, însoţită de următoarele explicaţii ale poetului ~ "Acesta este un 
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semn care se poartă pe aici în luna martie, un semn că soseşte primăvara, 
un semn de bucurie şi de dragoste care-I trimite băieţii la fete şi fetele la 
băieţi. Am vrut ca să-ţi fac cunoscute obiceiuriie de aici. Deci am imitat 
pe moldoveni şi moldovence. Cu drag, Ghiţă". 

"De-aş fi o pasăre" şi "Anexă la scrisoare" sînt poezii de influenţă 
folclorică, prima - transformarea iubitului sau a iubitei într-o pasăre -, 
a doua - transmiterea gindurilor către fiinţa dragă de către o pasăre -
şi prin folosirea monorimei. Cităm din "Anexă la scrisoare" pentru ilustra
rea ideii de mai sus : 

"Am rugat o păsărea 
Care spre Apus trecea 
Să ia astă cărticea 
Să o ducă-n calea ta, 
Să o lase s-o albeşti 
Ca s-o iai şi să citeşti 
Tot ce scrie şi gîndeşte 
Tinărul ce te iubeşte". 

Uneori Ghiţă Baciu rezolvă prin poezii conflictele ivite cu iubite. Poe
zia "0 poştală militară" este trimisă iubitei spre împăcare în urma unei 
discuţii. Poetul îşi cere iertare şi doreşte ca ea să se gîndească la el : 

"Uită tot şi-ncepe-a scrie, 
Scrie-mi orice tu voieşti, 
Poţi chiar să mă dojeneşti 
Numai să îmi scrii ceva 
Şi închei : "Nu mă uita ! " 

Deşi poeziile sale de dragoste stau sub influenţa lui Coşbuc şi Emi
nescu şi sub înrîurirea poeziei populare, ele exprimă sentimente autentice 
ale poetului, sînt scrise cu destinaţie precisă. 

Semnalam mai înainte motivul înstrăinării în poezia lui Ghiţă Baciu. 
Poetul este legat de locurile natale, pe care le cintă cu multă. d~agoste în 
numeroase poezii în timpul armatei sau a războiului. El iubeşte păm!D.tul, 
apa Buzăului, codrul, casele, oamenii, pe toţi cei circa 20.000 de locuitori . . 
ai depresiunii Intorsura Buzăului. 

Piesele, jurnalul, poeziile şi scrisorile sale sînt mărturii ale . faptului 1 

că poetul se simte bine numai în locurile natale, iar în orice altă parte e , 
străin. Intr-o scrisoare datată din 8 februarie 1940 din Piatra Neamţ, el 
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scria: "Cit despre mine aflaţi că sînt bine, sănătos şi o duc aproape bine, 
numai că nu sînt acasă, printre ai mei". Chiar la Braşov, la cîţiva zeci de 
kilometri de Intorsura Buzăului, Ghiţă Baciu se simte un înstrăinat, cum 
rezultă dintr-o poezie trimisă din Braşov, pe carte poştală, fetei iubite 
(Marioara Mazere) la 13 aprilie 1939: 

"Peste văi şi dealuri zboară dorul meu necontenit 
Şi la tine se coboară, puişorul meu iubit. 
Şi din aer îţi şopteşte c-ajungind la poarta ta, 
Depărtatul (s.n.) te iubeşte şi te roagă nu-l uita". 

In fond această dragoste a sa pentru locurile natale ţine de menta
litatea poporului nostru, de întreaga filozofie a stabilităţii neamului, de 
legătura sa organică cu pămîntul. · 

Cuprinsă in această categorie de poezii, "Mi-e dor" este o poezîe de 
influenţă populară asemănătoare cu doina de înstrăinare. Poetului i-e 
dor de pămîntul ardelenesc şi dorul de lncul natal se îmbină cu dragostea 
pentru persoanele iubite, pentru tot ceea ce înconjoară casa, pentru cele 
trei mindruţe comparate, ca in folclor, cu trei porumbiţe; d~ as~menea, 
începutul este identic cu al doinelor populare (frunzuliţă de mohor). 

"Frunzuliţă de mohor 
Mult îmi este, mamă dor 
De Ţara Ardelenească 
Şi de casa părintească, 
De tine, de toţi ai mei, 
Care mă doresc şi ei, 
Şi de codrii din Ardeall, 
De căsuţa după deal 
Şi de mîndra după mal, 
De juncanii din islaz, 
De mîndra de lîngă iaz, 
Şi mi-e dor, mai dor mi-e încă 
De mîndruţa de pe luncă". 

"Cînd citesc scrisoarea mamii" este o poezie scrisă în versuri lungi 
de 15-16 silabe în care se regăseşte aceeaşi nostalgie faţă de locurile 
natale; poetul nu uită că e ţăran şi doreşte să se întoarcă la muncile 
cîmpului. Această poezie este un răspuns la o scrisoare a mamei s~le de 
la sfîrşitul lunii iunie care-i scrie despre greutăţile ·pe care le duce sin-
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gură : că fără tine eu n-am de ce să mai trăiesc, si-apoi cere-te si tu " ' , 
că eu nu le pot singură şi trebuie să veniţi acasă". (Carte poştală a mamei 
către Ghiţă Baciu). La această chemare poetul îşi manifestă dorinţa de a 
veni şi arăta imposibilitatea atîta vreme cît nu e pace. illtima strofă este 
optimistă şi cuprinde asigurări faţă de mamă: 

"Dacă dă Dumnezeu pace, pin-la toamnă vin, măicuţă, 
Să mă-nsor să-ţi iau o noră, tinerică şi drăguţă. 
Pînă atunci, măiculiţă, fă cum ştii tu că e bine. 
Cînd îngenunchi la icoană, roagă-te şi pentru mine". 

Poezia seamănă cu poeziile de război ale lui Coşbuc ai cărui soldaţi 
se gîndesc la muncile agricole şi la necazurile părinţilor, în timp ce ei se 
află departe, pe front. 

Grupul de poezii, "De m-aş mai vedea odată", "Doina Prutului" şi 

"Cîntec" continuă ideea înstrăinării, a dragostei faţă de ţinuturile natale, 
de ogoare, de uneltele de muncă. 

Poeziile au influenţa populară, în temă şi versificaţie. In "Doina Pru
tului" poetul ia ca martor Prutul la suferinţele sale de militar, aşa cum 
Toma Alimoş lua ca martor codrul, iar în "Cîntec" revine aceeaşi meta
morfoză popul,ară a poetului în pasăre. De asemenea, poeziile încep cu 
"Frunză verde" aşa cum arătam mai sus despre poezia "Mi-e dor". Din
colo de aceste sentimente ale înstrăinării poetului, aceste poezii conţin un 
apel fierbinte la pace, poetul visînd la viaţa calmă, familială şi de muncă: 
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,,Frunză verde de mohor 
Ştiţi de ce-mi mai este dor? 
De doi boi frumoşi bălţaţi 
La un car mare-njugaţi. 
Ei să meargă rumegînd 
Carul cu fin legănînd, 
Iară eu în vîrful lui 
Să cînt doina Oltului, 
Doina dulce-ardelenească 
Văile să clocotească, 

Să răsune-n codru des 
Dulce-al cîntecului viers, 
Să sosesc pe lună-acasă 
ln căsuţa mea frumoasA 



Şi să mă culc liniştit 
In fîn proaspăt înflorit 
Să visez în somnul meu 
Tot ce-ndur pe aici eu". 

("De m-aş mai vedea odată") 

Cea mai fructuoasă perioadă a creaţiei sale a fost în timpul armatei 
şi războiului. Acum a scris poeziile de dragoste şi înstrăinare, analizate 
mai sus, dar a scris, mai ales poezii despre armată şi război. Poeziile aces
tei categorii se află printre poeziile cele mai realizate artistic din creaţia 
sa. Poetul începe să-şi pună probleme majore ale existenţei umane, 
(viaţa sau moartea) conţin idei patriotice sau sînt adevărate, testamente. 
Poetul uită de dragoste şi interesele particulare, dînd curs intereselo:
generale, sentimentelor patriotice caracteristice creaţiei sale ulterioare. 
Generozitatea omului din popor, tradiţia de luptă a poporului, sint pre
zente în această etapă a poeziei sajo 

"Scrisoare de pe zonă", adresată mamei, descrie starea sufletească a 
poetului la începutul ~oncentrării Fale, presentimente ale războiului. El se 
vede un continuator al tradiţiilor de luptă ale strămoşilor şi tatălui, căzut 
pe front în primul război mondial. Poezia conţine puternice sentimente 
patriotice în îndemnul adresat mamei de a fi mîndră de fiul ei în even" 
tualitatea căderii lui în luptă, şi în testamentul pe care-llasă camarazilor: 

E-n stare azi, să apere ogorul 
Păstrat de toţi strămoşii rînd pe rînd. 
,,Dar tu fii mîndră, mamă, că feciorul 
Ce-l legănai cu ochii lăcrimînd 

De voi muri între mitraliere 
Privind la inamic cu tine-n gînd, 
Cu mîna făcînd semne grupei mele 
Eu voi muri, măicuţa mea, strigînd: 

"Copii viteji de la mitraliere, 
Să trageţi şi să nu cedaţi un pas 
De la hotarul scump al ţării mele 
E ultimul cuvînt care vi-1 las!" 

"De rupi o floare" şi "De-o fi să mor" sînt poezii în care poetul tră
ieşte sentimentul posibilităţii morţii în luptă. Poetul îşi imaginează moar-
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tea sa, ingropat in mijlocul naturii, plîns de codru, şi cere iubitei ca in 
memori'a sa, la vestea morţii: "Să pui cununi de flori şi foi 1 Pe crucile 
de la eroi". (De rupi o floare), iar prieteni1lor: 

"De-o nimeri vreun prieten la-nmonnintarea mea 
Din două beţe-o cruce cu-o sfoară-mi va lega 
Cu un creion va scrie pe gingaşe troiţă: 
'Aici e mort eroul, sergentul Baciu Ghiţă'". 

(De-o fi să mor) 

La fel ca în poeziile de mai sus, în "Mîndra sau mitraliera" poetul îşi 
imaginează moartea în două ipostaze: una acasă, cu iubita, şi alta, pe front 
- cu mitraliera. In ambele cazuri moralitatea populară, caracteristică 
întregului popor, se face simţită prin puritatea sentimentelor: acasă moare 
la adinci bătrineţi ca un om cinstit, de treabă: 

"Vreun străin de-o fi atuncea pe la noi prin sat să vie 
Şi-o-ntreba pe orişicare dintre cei care mă ştie: 
'Cine-i mort de-1 duceţi astăzi la cereasca veşnicie?' 
Baciu, un bătrln de treabă şi un om de omenie'" 

iar pe front moare ca un patriot pentru care apărarea patriei este o dato
rie sfîntă: 

"Iar de mi-o fi scrisă soarta ca să mor lîngă reţele 
Cum muri şi bietul tata într-o ploaie de şrapnele, 
Voi striga murind: "Trăiască România, 
Camarazi, muriţi cu toţii, dar să n-o lăsaţi robită!~~ 
Camarazi, după luptă, cînd s-o face un apel 
Şi-o striga: "Sergentul Baciu", vor răspunde 

"Mort şi el, 
A murit la datorie, ca oricare bun oştean 
Demn de haina ce purtase flăcăiandru ardelean". 
Şi, descoperindu-se-o clipă camarazii mei vor spune: 
"Bun a fost, dar nu mai este, a plecat din astă lume". 

Cea mai reuşită poezie a acestui ciclu este "Monumentul" scrisă la 
Tomeşti-Iaşi la 12 iulie 1940, cu o lună şi ceva înainte de Dictatul de la 
Viena, eveniment care va zgudui inima poetului. 
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Poezia debutează cu presimţirea apropierii unor evenimente grave 
pentru patrie, intr-o atmosferă apăsătoare de război şi nesiguranţă cind 
norii negri întunecă "orizontul albastru al ţării mele". Es,te vorba de un 
testament al poetului către toţi cei care-1 cunosc, în care roagă "din inima 
mea toată" să nu lase ca gospodăria să-1 ajungă la ruină, cerînd ca pla
nurile lui de dezvoltare a gospodăriei să fie realizate. De asemenea, el 
vrea să trăiască în amintirea celor dragi printr-un monument ridicat în 
grădina casei. In poezie se află sentimentul morţii sale nevinovate. Imagi
nea monumentului şi a păstrării amintirii sale este deosebit de realizată 
artistic. 

"Maestrul care-1 va lucra, să scrie 
Cu slovă neagră tot calvarul meu 
Că am murit luptînd în bătălie 
La fel precum muri şi tatăl meu. 

Şi cind în cimitir, pe la morminte 
S-aprind lumini în săptămîna mare 
La piatra amintirii noastre sfinte 
S-aprindeţi cîte-un pai de luminare. 

Şi cînd, în sărbători naţionale 
Se duc cununi pentru eroii gliei 
Să-mi împletiţi din crini şi lăcrămioare 
Cununa m1ndră-a nevinovăţiei". 

Amintirea locurilor natale în timpul concentrării sau al frontului con
stituie un sprijin moral pentru poet. In poezia "Am plecat", Ghiţă Baciu 
rememorează plecarea sa în armată şi chipurile fiinţelor dragi, universul 
familial. !ncepută intr-o notă de pesimism, poezia sfîrşeşte optimist, auto
rul exprimă încrederea sa în viitorul ţării. 

Natura locurilor de concentrare intră în universul poetic al lui Ghiţă 
Baciu. Teii din Dealul Doamnei- Iaşi sînt prezentaţi ca tovarăşi de sufe
rinţe ai poetului, cu aceeaşi soartă: 

"Şi eu şi tu avem aici 
Aceeaşi crudă soartă 

Şi amîndoi sîntem pîndiţi 
De-acelaşi glonţ de moarte". 

(Fraţi de cruce) 
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Poetul se simte înfrăţit cu natura, singura dorinţă fiind aceea de a 
fi îngropat 

,, ... Şi sub tei cu frunza lată 
Cu floarea nescuturată. 
Cînd o bate vîntul lin 
Să ascult al lui suspin 
Şi să-1 văd plecîndu-se, 
De flori scuturîndu-se, 
Să m-acopere, să dorm 
Liniştit al nopţii somn". 

(Sub un tei). 

Poeziile "Fraţi de cruce" şi "Sub un tei" au comun cu literatura popu
lară legătura dintre om şi natură, înfrăţirea lor de veacuri, lucru amintit 
de cîteva ori pînă în prezent. 

Un alt element, din natura locurilor de concentrare întîlnit în poezia 
sa de război este Prutul, în poeziile ,,Doina Prutului" şi ,,La Prut". Ultima 
este o poezie patriotică, se evocă figurile domnitorilor glorioşi ai Moldovei, 
ca Ştefan cel Mare, care îi mustră pe soldaţi în legătură cu evenimen
tele anului 1940. Poetul arată însă că adevăraţii vinovaţi de situaţia creată 
sînt conducătorii şi nu soldaţii: 

"Noi nefiind nici vinovaţii 
Plecarăm ochii-n jos o clipA, 
Trecem 'nainte ruşinaţi 

In pripă". 

Poezia de atitudine cetăţenească cuprinde creaţii scrise în timpul răz
boiului şi după Eliberare, primele condamnînd politica păturilor conducă
toare care au vîndut ţara şi au angrenat-o într-un măcel inutil, ultimele 
exprimînd acordul poetului cu politica Partidului Comunist şi a statului 
nostru socialist, încadrîndu-se organic în marile prefaceri ale României 
socialiste. Aceste poezii sînt mărturii ale conştiinţei sale politice, ale par
ticipării la viaţa socială şi politică a ţării, finnd pătrunse de un fierbinte 
patriotism. 

Poetul demască parazitismul exploatatorilor, egoismul şi interesele 
lor de clasă în versuri pamfletare, asemănătoare "Scrisorii a III-a" de 
Eminescu: 
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"Voi aţi stors a ţării vlagă şi-aţi trimis-o pentru voi 
In Apus, în bănci streine, noi ne zbatem în noroi 
Voi, acei ce-aţi avut frîul acestei ţări nepieritoare 
Va sosi odată ziua să răspundeţi la-ntrebare, 
Răilor, fără de suflet, mergeţi, voi, că eu nu pot 
!n ţinutul ce-l vîndurăţi cu poporul lui cu tot". 

Revolta poetului merge pînă la imprecaţie, la blestem, întărind carac
terul militant al poeziei, adresarea dispreţuitoare de "domnilor!" întîlnită 
la începutul poeziei constituie finalul pamfletului. 

,,Eu mă duc acas' la mine, unde mă lăsarăţi pradă 
Şi mă rog din slăvi senine, blestemul pe voi să cadă. 

Cred că va sosi momentul să răspundeţi ce-aţi lucrat 
Ce-aţi făcut din astă ţară şi din blîndul ei popor 
Pe care îl exploatarăţi, ce făcurăţi, Domnilor?" 

Influenţa lui Goga şi a doinei populare se îmbină armonios în "Noua 
doină a Oltului" unde poetul cîntă "Lacrimile fraţilor 1 Din chinga Car
paţilor" pe care Oltul le poartă în apele sale. Poetul îşi imaginează pe 
bătrînii ardeleni care "sînt bătuţi de soartă", pe bătrîne care plîng cu foc 
"cînd îşi privesc brîne le", pe fetiţele "cînd îşi privesc catrinţele 1 Ce-s 
cusu te-n trei culori 1 Ale României lor". Flăcăii îşi manifestă hotărîrea 

pentru a schimba situaţia creată: 

"Strîng pumnale învechite 
Şterg pistoale ruginite 
Şi prin munte după oi 
Cîntă cîntec de război 
Şi pe cîmp pe la ogoare 
Cîntă cînt de răzbunare". 

Continuînd analiza poeziei patriotice a lui Ghiţă Baciu scrisă tot în 
această perioadă, constatăm în poezia "Acolo" influenţa poeziei "Noi" a 
aceluiaşi Goga. Poezia descrie frumuseţile Ardealului, oamenii, preocu
pările lor. Dacă Goga şi-a intitulat poezia "Noi" este pentru că el se afla 
în Ardeal, pe cînd Ghi~ă Baciu îşi intitulează poezai "Acolo", deoarece la 
data de 28 ianuarie 1941, se afla în capitala Moldovei. Pentru el "Acolo" 
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reprezintă locul unde s-a născut, raiul vieţii sale, Ardealul care se plînge 
intregii naţiuni române. 

"Acolo, este ţara mea de aur 
Acolo, este raiul vieţii mele 
Acolo este-ntregul meu tezaur 
Un plug, doi boi şi-un cîmp cu floricele". 

Aşa cum arătam în biografia poetului, Ghiţă Baciu este poetul-cetă
ţean, care cunoaşte în mod direct realităţile sociale şi economice ale vremii 
sale, precum şi morala societăţii. Fiind o fire comunicativă îl interesa 
soarta ţăranilor de pretutindeni şi îi va descrie în poeziile lui. 

Antiteza boieri - ţărani, diferenţa dintre viaţa îmbelşugată, de huzur, 
parazitară a primilor şi viaţa sărmană a familiilor sărace, rămase fără 

sprijin din pricina plecării tatăului pe front, este prezentată în poezia "Boier 
şi ţăran". Poetul se asimilează poporului, el ridică glasul în apărarea celor 
asupriţi, se situează pe poziţiile lor; în această situaţie devine ironic, chiar 
batjocoritor faţă de boieri: "Iar copiii lui, sărmanul, fac şcoală-n străină
tate". 

sau: 

"Că nu ştim vorbi cu dînşii (boierii - n.n.) cu cuvinte/radicale 
Care ei le-mprumutară de la alte haimanale" (s.n.). 

In final, Ghiţă Baciu arată greutatea ce apasă pe poporul muncitor, 
zicînd: 

"Bine de ei (boieri- n.n.) se ţine dacă-i pace sau război 
Iară greul tot rămîne, tot pe noi şi iar pe noi". 

A doua etapă a creaţiei cetăţeneşti cuprinde poezii scrise în anii 
1965-1967 cînd poetul este participant activ la marile transformări so
cial-politice şi economice de după 23 August 1944. In aceşti ani el cu
noaşte schimbările înfăptuite de poporul român sub conducerea parti
dului pe care îl preţuieşte, îi mulţumeşte şi-i rămîne dator pentru tot 
ce-a înfăptuit. Poziile din anii 1965-1967, "La vot" şi "Votăm" sint 
legate de evenimentele campaniei electorale cînd "este chemat poporul 
să-şi spună din nou vrerea 1 In mîna lui e astăzi voinţa şi puterea". El 
prezintă în poezia ,,La vot" tabloul zdrobirii materiale şi morale a exploa
tatorilor, odată cu ei dispărînd "Tot ce-a fost mai slab şi putred la noi, 
în România". Ghiţă Baciu descrie poporul român setos de libertate, "sătul 
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de jaf, de ură, de-atita nedreptate", care a introdus în ţară dreptatea şi 
adevărul, şi îndeamnă întregul popor ,,să-şi spună iar cuvîntul pe foile 
de vot". 

ln cea de-a doua poezie legată de alegerile din 1967, poetul descrie 
atmosfera sărbătorească a votării şi credinţa poporului că votul pe care-1 
dă este pentru fericirea şi bunăstarea sa: 

"Coboară de pe dealuri, vin grupuri de pe văi 
Poporul vechi alege fruntaşii vieţii noi 
In ele azi puterea şi e stăpîn pe sine 
Partidul îl conduce din bine la mai bine 
De el depinde viaţa de astăzi şi de mîine". 

Exploatarea a rămas un vis urît, iar rea] izarea idealurilor de veacuri 
se înfăptuieşte în condiţiile cînd partidul conduce destinele întregului po
por. Exercitarea votului este un prilej de demnitate cetăţenească şi de mo
bilizare spre înfăptuirea nobilelor idei ale făuririi societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltată. 

Tot din creaţia ultimilor ani face parte şi poezia "Buzăule" ancorată în 
realităţi'le nai. El se adresează apei care porneşte din munţii Ciucaşului, 
trecînd prin oraşul natal şi pe care o încadrează în natura patriei. Apa 
Buzăului este personificată ca frate vîrstnic al buzoienilor, el ştie foarte 
multe "despre viaţa ce-au trăit aici / In mijlocul acestei frumoase Româ
nii". El este martorul de demult, al doinei cîntate din caval, al vuietului 
copacilor doborîţi, al trudei ţăranilor, a însoţit durerea veche a omului : 

"Ne-ai însoţit pe vale şi ai cîntat cu noi 
Cînd ne trudeam prin beznă pe ling-un car cu boi 
Curgînd spălai pămîntul Lăsat prin testament 
De Decebal cel falnic şi de Traian cel drept. 

De-ai povestit într-una din munte pînă-n plai 
De Iancul cel din Vidra, de falnicul Mihai 
Ne-ai învăţat, voinice, iubirea de pămînt 
Că noi de-aicea, sîntem precum Carpaţii sînt". 

Poetul cîntă forţa apei care astăzi este pusă în slujba omului şi bucu

ria rîului care constată că oamenii de pe malurile sale duc o viaţă nouă, 

îmbelşugată. 
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"Tu, frate bun cu omul din vremi îndepărtate, 
Văzînd pe mal atîta belşug şi sănătate, 
Buzăule, te bucuri bătînd din coastă-n coastă 
Iei şi tu parte astăzi la fericirea noastră". 

Problema rolului poetului în societate şi a destinului său poetic îl 
preocupă abia mai tîrziu, cînd ajunge la vîrsta autoanalizei, a drămuirii 
activităţii sale. După ce în 1938 scrie poezia ,,Românul e născut poet" (por
nită din afirmaţia lui Alecsandri) în care face un elogiu poeziei şi fondului 
sufletesc poetic al românilor, arătînd că poezia îl însoţeşte în orice loc şi 
cu orice împrejurare pe român, indiferent de starea sa sufletească, Ghiţă 
Baciu îşi pune cu adevărat problema creaţiei abia peste mulţi ani, începînd 
cu 1966. Poezia "Românul e născut poet" este numai o constatare generală 
în legătură cu înclinarea spre poezie a poporului nostru, cu un puternic iz 
popular, pe cînd în "Poezii" : "Am luat din nou condeiul", "Incurajare", 
poetul buzoian îşi cîntăreşte propria activitate, poeziile cuprind reflexii cu 
privire la creaţia sa poetică. 

"Poezii" prezintă imaginea poetului care îşi revede propriile creaţii cu 
ochi critic, explicînd fiecare etapă a creaţiei. Astfel, aflăm că primele poezii 
scrise pe cînd se plimba "prin cod1i, pe vale şi pe lunci 1 Sînt poezii stîn
gace", descrie cadrul poeziilor compuse "în lunga concentrare", 

"Aici îmi este scrisul mai clar şi mai gîndit 
E scrisul celui care mai multe-a pătimit 
In ele-i scris amarui şi-atîta nedreptate 
Ce stăpîneau poporul setos de libertate. 

In ele-i scris calvarul unei vieţi pribegi 
Cu frica morţii-n spate slujind pe domni şi regi 
In ele-i testamentul lăsat dacă-oi muri 
Şi lacrimile mamei ce-au curs pe poezii". 

Poezia se încheie cu imagmea poetului matur care găseşte totuşi re
surse interioare pentru a cînta viaţa ll(''\ă : 

"E desfăcut carnetul din scoarţe şi-i tocit 
Flăaăul ce-l scrisese acum a-mbătrînit 
Din cînd în cînd şi-acuma mai cîntă şi mai scrie 
De viaţa fericită ce este şi-o să fie". 



Altă poezie, scrisă la distanţă de o zi de prima, exprimă satisfacţia 
poetului care ajunge, în sfîrşit la cultură într-o societate fără discriminări 
de clasă. Cînd întinereşte ţara, zice poetul "întineresc cu ea 1 Că-n viaţa 
noastră nouă de-aici din Intorsura 1 Merg astăzi mînă-n mînă şi munca 
şi eul tura". 

Poetul face o apologie a culturii populare, a preocupărilor poporului 
pentru viaţa sa materială şi spirituală şi enunţă legea progresului, a aspi
raţiei omului către mai bine, surprizînd o realitate a zilelor noastre şi o 
lege permanentă a societăţii. 

"In fiecare mîine mai mîndră-i decît azi 
Comuna de sub munţii împăduriţi cu brazi 
De face unul astăzi o casă cum îi place 
Acel ce-o face mîine şi mai frumoasă-o face 
Căutîndu-şi fericirea poporul construieşte 
Şi-n ceasul de odihnă el scrie şi citeşte". 

Finalul poeziei ne prezintă un poet ataşat poporului, care-şi propune 
să cînte noile realităţi : 

"Eu, care-am scris odată, acuma cum n-aş scrie 
Cînd văd atîta farmec şi-atît~ voioşie ?" 

"Incurajare" explică într-un fel revenirea poetului la vechea sa pa
siune - poezia, după o întrerupere de ani ; poetul se adresează aici celor 
ce 1-au încurajat în destinul său poetic şi descrie întîlnirea cu aceşti 

oameni: 

"Cînd slovele ce-am scris la întîmplare 
Vedeam cum se topesc încet şi mor 
Mi-aţi apărut cu-o caldă-ncurajare 
Voi, oameni noi, ai vechiului popor ! " 

Poezia surprinde trezirea focului poetic în sufletul lui Ghiţă Baciu, 
"trecut acum de cincizeci de ani" : 

"A ţi dezgropat comoara de aramă 
Din sufletul bătrîn şi ruginit 
Aş vrea ca să-mi turnaţi din ea un clopot 
Să-mi bată-n ceasul cînd voi fi murit", 
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iar finalul optimist, în esenţă, ne aduce în faţă dorinţa poetului de a fi 
din nou tînăr, pentru a avea vigoarea necesară creaţiei : 

"0, cît aş da să-ncep acum viaţa 
De-unde-am început întîi a scrie 
Mi-aş oglindi în unde limpezi fata 
Şi le-aş cînta pe toate-n poezie". 

Ultima poezie a ciclului destinului poetic şi al ideilor sale despre poe
zie este "E uşor ... ", o poezie umoristică, pornită din cunoscuta poezie 
eminesciană, cu caracter epigramist, ce conţine părerea poetului despre un 
anumit aspect al poeziei moderniste (nu despre toată poezia modernă, căci, 
aşa cum arătam la început, poetul ştie să guste şi poezia modernă atunci 
cînd ea e de calitate). 

"E uşor a scrie versuri 
Cînd nimic nu ai a spune 
Inşirînd cuvinte goale 
Ce din coadă au să sune. 

Aşa zice Eminescu 
Dar e mai uşor un pic 
Nici din coadă să nu sune 
Nici să nu spună nimic". 

Ca orice poet autentic, Ghiţă Baciu e şi el preocupat de problemele 
esenţiale ale existenţei umane : vi1aţa şi moartea, rostul omului pe pămînt, 
relaţiile între oameni, legătura omului cu mediul înconjurător. In poezia 
filozofică a lui Ghiţă Baciu este redată în imagini artistice filozofia între
gului nostru popor : încrederea în soartă, în destin, optimismul popular, 
perenitatea omului cu eternitatea naturii,· moralitatea populară, veşnica 
pendularea soartei umane între bine şi rău etc. 

Prima poezie a acestui ciclu, "Viaţa", ne prezintă imaginea schimbă
toare a vieţii, care apare poetului fie "o zi senină 1 cînd fruntea îţi în
semnezi 1 Şi-n zarea vieţii parcă vezi 1 Tot umbre de lumină", fie "o 
noapte-adîncă" şi nimeni nu-l mîngîie şi inima îi este de gheaţă" şi "nea
gră ca o stîncă". 

"0, codrule", "Codrule, de ce vuieşti" şi "Românul şi codrul" au în 
centrul lor legătura omului cu natum, şi sînt variaţiuni pe aceeaşi temă : 
poetu1 e trist şi îşi compară tristeţea sa cu a cadrului în vremea toamnei, 
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cu deosebirea că pe cînd codrul va întineri primăvara, în inima poetului 
va rămîne veşnic toamnă. El se adresează cadrului, ca şi marele său înain
taş Eminescu în "Ce te legeni?". 

"De ce eşti trist, de ce te legeni 
In calea vîntului turbat ? 
Te temi că-n iarnă ai să degeri 
De haina-ţi mîndră dezbrăcat? 

Găci doar trecură ierni amare 
Destule peste a ta frunte, 
Tu ai rămas .tot în picioare, 
Tot falnic ca un vîrf de munte". 

(0, codrule) 

Comparîndu-se, aşa cum arătam mai sus, cu codrul în pragul iernii, 
poetul se adresează în poezia "0, codrule" : 

,,Tu, cel puţin la primăvară 
Apari din nou intinerit, 
Pe cînd în inima-mi amară 
E toamnă fără de sfîrşit", 

şi aproape identic în 3,Codrule, de ce vuieşti? : 

"Lasă, nu te mai jeli, 
Că tu iar vei înfrunzi, 
Numai la inima mea 
Rămîne tot toamnă grea". 

Scrise sub influenţa populară şi eminesciană, aceste poezii, cu un iz 
pesimist, sînt accidentale în creaţia poetului, izvorîte din necazurile ine
rente tinereţii. Că lucrurile stau astfel, că aceste poezii sînt nereprezenta
tive pentru creaţia poetului, ne-o mărturiseşte întreaga sa creaţie, opti
mismul popular, robusteţea morală, patriotismul fierbinte (să ne amintim 
că nici în faţa gloanţelor poetul nu era trist, ci, singurul sentiment ce i-l 
trezea primejdia morţii, era să-şi dea viaţa cu folos şi să moară ca un erou). 

Că este aşa ne-o dovedeşte şi poezia "Românul şi codrul", izvorîtă din 
acelaşi dialog dintre codru şi om, dar de data aceasta poetul nu mai este 
omul obişnuit, supus necazurilor vieţii, din poeziile "0, codrule" şi "Co
drule, de ce vuieşti", ci este un român vorbind în numele întregului popor. 
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Intrebind codrul asupra secretului eternităţii sale, acesta îi răspunde 
că veşnicia sa e identică cu a neamului românesc : 

"Măi române, frăţioare, 
Nu e vînt să mă doboare, 
Nu mă las culcat de vînt 
Smuls cu totul din pămînt 
Cîntecul să nu-mi mai cînt, 
Doar cu tine, frate, sînt. 
Doar ştii bine, pe-amîndoi 
Ne bat vînturi, ne bat ploi 
Ducem carul cu nevoi 
Şi tot ţinem fruntea sus. 
Vîntul vine şi s-a dus 
Mi se-apleacă virfu-o clipă 
Dar mai falnic se ridică". 

1n legătură cu sentimentele care-1 cuprind toamna, cînd frunzele 
zboară în vînt şi se despoaie de hainele sale, codrul, arătînd statornicia sa 
şi a poporului nostru, răspunde : 

"Alelei, Române, frate, 
Cînd îndur acestea toate 
Nu mă plîng, ci veşnic cînt 
Chiar cînd fără frunze sînt. 
Am nădejde-n viitor 
Ca şi tine, frăţior, 
Nu ca vîntul care-n zbor 
Este veşnic călător. 
Vîntul de-aici nu ne-o zmulge 
Cit s-ar zbate şi s-ar ftinge 
Noi aici rămînem in că 
Strînşi de glie şi de stîncă". 

Este în poezia de mai sus un sentiment al siguranţei faţă de soarta 
poporului nostru, o încredere desăvîrşită în naţiunea română, alături de 
constatarea că în faţa suferinţelor codrul nu se pleacă, nu se plînge, ci 
cîntă, la· fel ca poporul nostru care şi-a creat minunatele doine de jale pen
tru îmbărbătare în faţa necazurilor. 

"PJăceri" este poezia idealurilor poetului, exprimînd moralitatea ne
îndoielnică a omului de la ţară. Poetul vrea să trăiască cinstit, respectat de 
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oameni, "printre buni să fiu numit" cum se exprimă el, în mijlocul naturii 
fermecătoare, alături de fiinţa iubită. El are gusturile unui om aşezat de 
la ţară, explicabile dacă ţinem seama că această poezie a fost scrisă în con
centrare la Piatra Neamţ în 1940, într-o zi frumoasă de primăvară, cînd 
va fi visat la plăcerile unei vieţi de civil şi mai ales de ţăran, tînăr gospo
dar, amintindu-şi cu nostalgie de satul natal, căci poetul vrea neapărat să 
guste fericirea vieţii în locul unde s-a născut şi a trăit : 

"Imi place murmurul de rîu 
Cînd trece valul pe sub punte, 
Şi mîndra mea cu şorţu-n brîu 
Cu părul, mîndru spic de grîu, 
Căzîndu-i valuri peste frunte. 

Imi place codrul înverzit 
Cu păsările cîntătoare 
In satu-n care mi-am trăit 
Copilăria liniştit 

In murmur dulce de izvoare". 

Poezia demonstrează încă o dată caracterul popular al filozofiei poe
tului, idealurile vieţii sale de ţăran, precum şi dragostea pentru locurile 
natale. 

Deşi poezia "Mi-am ascuţit stiloul", tratează destinul poetic, ea nu a 
fost analizată în capitolul respectiv, ci o vom aminti aici, în partea refe
ritoare la filozofia poetului, pentru că ea exprimă nădejdea sa într-o viaţă 
mai bună decît cea trăită în 1941 în timpul concentrării. In legătură cu 
destinul poetic, cu misiunea sa de poet, el explică faptul că scrie versuri 
triste, deoarece şi viaţa e tristă în condiţiile pericolului izbucnirii răz
boiului: 

"Că-i greu ca să scrii altfel cînd viaţa ţi-e amară 
C'Înd vrei să-ţi îneci chinul şi dor în călimară 
Cînd codrii după dealuri în lungul lor suspin 
!ţi cîntă numai viersul destinului hain 
Cind apele din vale în cintul lor domol 
Iţi cîntă numai doina din sufletul tău gol 
Cind soarele şi luna le vezi întunecate 
Şi inima, nebuna, abia mai simţi cum bate". 
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Tributară aceleiaşi filozofii, populare şi printre poeziile cele mai apro
piate de inima poetului este "Pui de brad''. Ideea este perpetuarea speciei 
umane, prezentarea destinului omului de a avea urmaşi. Omul este simbo
lizat printr-un brad, ivit dintr-o sămînţă, care 

" ... Fluturînd din aripioare s-a lăsat în voia ei 
Lîngă-un colţ de stîncă sură şi-a dormit o iarnă-ntreagă, 
Invelită-n foi şi cetini singurică şi pribeagă 
Iar în zorii primăverd.i a crăpat sămînţa-n două 
Şi-a scos capul dintre cetini un fir mic de viaţă nouă". 

Bradul creşte an de an, vara umbreşte muşuroaiele de furnici, iar 

"iarna apără de vînturi lumea brazilor mai mici", dorind să lase urmaşi : 

"A ajuns voinic şi falnic peste cîteva decenii 
A însămînţat pădurea pîn-lta marginea poienii 
Şi dorea să-şi vadă puii cerscuţi floare lîngă floare 
Ca să nu rămînă-n urmă locul sterp şi ars de soare". 

Dar, cum zice foarte frumos poetul, 

" ... Inceputul şi sfîrşitul încadrează-o mijloc viaţa 

Cu amurgul se termină ce-a-nceput cu dimineaţa", 

o vijelie a doborît bradul, iar "lîngă putreda tulpină au rămas cu vîrfu-n 
soare "trei brăduţi" - care reprezintă simbolul perpetuării neamului ome
nesc şi despre care poetul spune : 

"Ei vor străjui pădurea care-o străjuiau străbunii 

Şi toţi trei vor sta în calea vînturilor şi furtunii". 

Interesantă este şi însemnarea poetului, care însoţeşte poezia: "Această 
poezie am făcut-o după un tablou văzut în tren, care reprezenta un brad 
uscat rupt şi trei brăduţi tineri lîngă el, care i-am asemănat cu cei trei 
băieţi ai mei", dovedind conştiinţa celor scrise şi caracterul moral-popular 
al poeziei, anume că prin copii asigurăm veşnicia omenirii. Poetul nu se 
lamentează în faţa condiţiei trecătoare a omului, ci socoteşte că rostul aces
tuia e sălase urmaşi, găsind normal ca după aceea să dispară, să se inte-

greze naturii. 
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Alte două poezii, "Un viers neisprăvit", şi "Cearta" ridică probleme 
de viaţă : prima este un fel de testament, scris în formă umoristică, a'l poe
tului, iar a doua face un elogiu muncii. In aceste poezii Baciu Ghiţă de
vine ironic, versurile sale capătă ceva din sarcasmul şi ironia lui Arghezi. 

Imaginînndu-şi propria moarte în "Un viers neisprăvit" poetul fa.ce cu
noscute ultimele sale dorinţe în legătură cu înhumarea sa, aşa cum şi Ma
cedonski îşi imaginase odată moartea. Ritualul înmormîntării e ironizat, 
ridiculizat : preotul va cînta pe nas, luîndu-şi, în locul lui, rămas bun de 
la cei dragi, de la iarbă, flori, şi de la "codrii şi de la apele acele 1 Ce le-am 
cîntat în viersurile mele", dascălul îi ... "Va cînta tropare, 

"Şi viersuri potrivite la-ngropare 
Din cartea veche şi de vreme roasă 
Privind colacii proaspăţi după masă". 

In sicriu îi vor pune un ban : 

"Un ban în palmă după obicei 
Mi-or pune careva dintre ai mei 
Dar eu le spun să-mi pună patru lei 
Unde-o sosi să-mi iau un rom cu ei", 

iar atunci cînd peste faţa lui se va turna vin, ne spune grijuliu : 

"Să nu-l lăsaţi să verse nici un strop 
M1ai bine să îi puneţi sticlei dop 
S-o puneţi lîngă mine în sicriu 
La cramă nu ştiu cînd mai pot să viu". 

Descriind familia sa, asistînd la înmormîntare, prezintă pe fete şi pe 
soţie "cu lacrimile strînse în batistă", pe feciori "cu o lacrimă uscată-n 
pleopă", pe gineri "gravi, cu hainele cernite", discutînd despre moarte ca 
despre un fapt divers, iar pe nurori uitîndu-se "prin cimitir la flori 1 Şi vor 
călca uşor pe tocul cui 1 De ele încă nu ştiu ce să spui". 

Amintidu-şi că e poet, ar dori ca un profesor să citească din carnetul 

său de versuri: 

"Să-1 puneţi lingă mine cu-un creion 
Doar n-am să pot dormi atîta somn 
Şi-am să mai scriu acolo de-o putea 
Poate atunci începe viaţa mea". 
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Ultima strofă cuprinde filozofia consacrării poetice, anume că viaţa 
poetului începe după moartea sa, această idee fiind surprinzător de bine 
intuită şi realizată: 

"Căci viaţa celui ce-a gîndit şi scrie 
Lăsîndu-şi gîndurile pe hîrtie 
Incepe după cum am auzit 
Abia în ziua cînd s-a isprăvit". 

Poezia este o ironie înţeleaptă asupra morţii, amintind de nepăsarea 
în faţa plecării din lume, caracteristică întregii noastre literaturi popu
lare, începînd cu "Mioriţa". 

"Cearta" este o fabulă avînd ca pretext cearta mîinii stîngi cu cea 
dreaptă. Simbolul mîinilor este bine ales ştiindu-se unitatea lor indes
tructibilă, simetria lor, faptul că nu se pot concepe una fără alta. Mîinile 
se ceartă ca nişte femei, aruncîndu-şi una alteia imputări grave mergînd 
pînă la imprecaţii: După ce stînga o acuzase pe dreapta de grosolănie, 
aceasta din urmă răspunde: 

"Tu porţi ceas, tu porţi inele 
Şi eu port unelte grele 
Cînd trag coasa, tu o ţii 
Doar de sus de-un căpătîi 
Cu mistria ştii tu bine 
Cînd dau eu, te uiţi la mine 
Şi ute-aşa precum te ţii 
Nu ştii nici măcar să scrii". 

Ligheanul, ca un bătrîn sfă·tos, le mustră însă pe amîndouă, arătîn
du-le unitatea şi faptul că fiecare e necesară celeilalte: 
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"Ştiţi prea bine de cînd sînteţi 
Aţi lucrat una cu alta 
V-aţi spălat aici la mine, 
Una pe-alta dimineaţa 
Şi apoi întotdeauna 
Amîndouă aţi spălat faţa 

Ce, atîta ciondăneală. 
Că tu scrii, că tragi la coasă 
Treabă una fără alta 
Voi nu faceţi nici la masă". 



Tema nu este nouă, dar Ghiţă Baciu reuşeşte să creeze o poezie 
folositoare; propagînd ideea unităţii între oameni, învăţîndu-ne că tot
deauna ei trebuie să se ajute. 

Ghiţă Baciu este şi un culegător harnic de folclor. A cules mai mult 
de la unchiul său, Alexandru Baciu şi de la Alexe Căitan, un bătrîn din 
locali tate. 

Se întîlnesc în culegerea lui doine de război, de dragoste sau de 
înstrăinare a tînărului din cauza plecării pe front sau la război. ("Rămas 
bun, rămîi cu bine ! Trîmbiţele au sunat / Eu plec cu gîndul la tine / Şi 
la casa mea din sat". Alte poezii populare sînt inspirate din primul răz
boi mondial, cuprinzînd versuri despre patrie şi seamănă cu doina ple
cării în nefiinţă a soldatului, înconjurat de natură, cu gîndul către mamă, 
cu neegalata "Mioriţa", mai ales că la moartea soldatului participă ca şi 
la nunta - moartea - ciobanului din baladă unele elemente populare: 

,,Măi soldat, cin ' te-a scăldat? 
Ploile care-au plouat. 
Măi soldat, cin' te-a jelit? 
Luna cînd a răsărit 
Luna şi cu stelele 
Mi-au fost lumînările. 
Puştile, tunurile, 
Mi-au bătut clopotele". 

Uneori poeziile populare culese de Ghiţă Baciu conţin accente sati
rice, cum este acest cîntec la adresa preotului (am arătat mai înainte, în 
analiza poeziei "Un viers neisprăvit" atitudinea sa ironică faţă de cler): 

"Eu sînt popă în comună 
Şi duc o viaţă bună 
Cînd lumea lucră şi-asudă 
Eu stau liniştit la umbră, 
Cind e zi de sărbătoare, 
Eu atuncea fac parale. 
Lumea crede că sînt sfînt, 
Dar de unde? Eu nici gînd. 
Imi plac babele bătrîne 
Că vin mai des pe la mine: 
- Uite, părinte, hîrtia 
Pomeneşte-mi pe Maria, 
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Ţine-mi, părinte, coroane, 
Roagă-te pentru Ilerana, 
Ba-mi aduce banii toţi 
Să mă rog pentru cei morţi. 
Eu iau banii şi-i spun bine 
Şi zic: "Las' că cetesc mîine". 
Şi-apoi mîine, chiar aşa 
Citesc asu-n cafenea". 

O altă parte a culegerii sale o formează strigăturile de horă, de dra
goste sau satirice. 

Am subliniat activitatea de culegător de folclor a lui Ghiţă Baciu, 
pentru a arăta multitudinea preocupărilor sale literare şi preţuirera de 
către poet a folclorului şi pentru că unele teme ale culegerii sale de fol
clor (războiul, dragostea, înstr:ăinarea), se întîlnesc în poezia sa. 

In conţinutul şi în forma poeziei lui Ghiţă Baciu sînt unele influenţe 
fie din partea poeziei populare, fie din cea a poeziei culte. Influenţa 

poeziei popul'are este considerabilă şi explicabilă dacă ne gîndim că avem 
de-a face cu un ţăran crescut în mijlocul cîntecelor populare, culegător
de folclor, a cărui concepţie despre viaţă este aceeaşi cu a tuturor celor 
care trăiesc în mijlocul naturii. 

Optimismul versurilor sale vine din firea încrezătoare a poporului 
român, dragostea poetului pentru pămîntul natal şi nu e altceva decît 
patriotismul poporului nostru şi dragostea acestuia pentru glia străbună, 
încrederea în soartă, în destin, iar aspiraţiile sale morale analizate de 
noi în poezia "Plăceri" sînt rezonanţa moralităţii, a cinstei şi a bunului 
simţ popular. De altfel, această filozofie populară, întîlnită în poezia sa 
este concepţia proprie despre viaţă a lui Ghiţă Baciu. Multe din motivele 
populare circulă în poezia sa: veşnicia cedrului în raport cu viaţa trecă
toare a omului, înstrăinarea - caracteristică doinei populare de înstrăi
nare, nepăsarea în faţa morţii, motivul transformării omului în pasăre pen 
tru a ajunge unde doreşte, unele păsări sint purtătoare de noroc, altele aduc 
nefericirea etc. Dar Ghiţă Baciu reuşeşte să depăşească aceste influenţe,. 
adîncind motivul folcloric sau dîndu-i semnificaţii noi. Astfel, pornind 
de la condiţia eternă a cedrului şi trecătoare a omului, acordă atributul 
eternităţii naturii şi neamului românesc, proiectîndu-1 în veşnicie, com
parînd codrul legat de pămînt, neabătut în calea vînturilor şi furtunii, cu 
poporul nostru eternizat pe acest pămînt ("Românul şi codrul"). Motivul 
înstiiăinării din doinele de înstrăinare a aprofundat, adîncit, trecut prin 
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filtrul său sufletesc, căpătînd dimensiuni noi, (poetul vehiculează cu 
imagini concrete ale satului natal, cu atmosfera familială, cu universul 
său, depăşind generalitatea motivului folcloric). Nepăsarea in faţa morţii a 
omului din popor, credinţa în destin, capătă dimensiuni umoristice în 
poezia "Un viers neisprăvit" unde poetul îşi imaginează atît de hazliu 
înmormîntarea sa. 

Alături de prezenţa unor motive folclorice în creaţia sa, poezia popu
lară şi-a pus amprenta şi în forma poeziilor sale, în metrică şi rimă. 

Unele poezii au versuri scurte de 7-8 silabe, rima e împerechiată, une
ori găsim şi monorimă, iar cîteva încep cu "frunză verde", ca în poezia 
populară: 

"Frunză verde bozioară 
lţi scriu, dragă fetiş oară ... " 

sau 

"Frunzuliţă de mohor 
Mult îmi este, mamă, dor ... " 

sau 

"Frunză verde trei migdale, 
Prutule, ce curgi la vale", 

Uneori, aşa cum arătam, în creaţia sa se întîlneşte monorimă, carac
teristică versiificaţiei populare: 

"Am rugat o păsărea 
Care spre Apuse trecea 
Să ia astă cărticea 
Să o ducă-n calea ta ... " 

sau 

"Frunză verde mărăcine 
De s-ar găsi oarecine 
Pe aceste văi străine 

Unde nu cunosc pe nime". 

Adresarea este ca în poezi'a populară în "Spune, codrule, mata . . . ", 
alteori se rimează asonanţe (clipă - ridică, spinare - vale, des - vires, 
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dăinui - numi, ban - kilogram, testament - drept, etc.) caracteristice 
modului de a rima în folclor. 

In poezia lui Ghiţă Baciu se întîlnesc şi ecouri din poeţii citiţi. Astfel, 
poezia de început, aceea în care tînărul îşi exprima regretul pentru tre
cerea copilăriei stă cert sub influenţa lui Eminescu, de unde se iau 
titluri sau versuri întregi: 

"Trecut-au anii din copilărie 
S-au dus şi niciodată n-au să vie iară". 

In poezia sa de dragoste se simte masiv influenţa eminesciană, pe de 
o parte, şi cea a romanţelor la modă pe atunci, pe de altă parte. Umani
zarea pastelelor sale, descrierea naturii în diferite anotimpuri este o 
influenţă a pastelurilor lui Alecsandri pe care poetul le cunoaşte încă 
din şcoală. 

In poezia socială se simte lectura lui Eminescu şi Goga. 

"Tot noi bieţii, noi ţăranii, vom ţine boierii-n spate 
Noi le vom munci pămîntul, noi le-om construi palate 
Ca apoi să ne arunce, să ne dee jos pe scară 
N-au să stea cu noi de vorbă, că-şi fac neamul de ocară" . 

P oezia de război a lui Baciu, profund originală prin suferinţa tînă
rului înstrăinat, expus morţii are unele ecouri din Coşbuc. Scrisoarea 
tînărului de pe front în care el îşi arată îngrijorarea faţă de gospodărie 
şi faţă de persoanele dragi, deşi am văzut că expedierea poeziilor pe 
cărţi poştale din armată era un lucru obişnuit la Ghiţă Baciu: 

"Şi tot aştept, cu zi, cu zi 
Să treac-odată timpul 
Căci sper şi eu că voi veni 
Pe cînd se ară cîmpul". 

Comparaţia vacii săracului cu cerboaica Genovevei de Brabant din 
poezia "Boier şi ţăran" relevă şi un lector al cărţilor populare sau al 
prelucrărilor acestora de scriitori ca Mihail Sadoveanu. Se poate observa 
în alcătuirea versurilor în afară de influenţa populară şi aceea a poeţilor 
citiţi. Versurile lungi, de 16 silabe, cezurate la mijloc, seamănă cu sis
temul de versificaţie eminescian. 

Vioiciunea şi umorul unor poezii ca "Iarna la !ntorsura", "Zilele 
babii" ne aduc în minte pe autorul "Baladelor vesele şi triste" - To
pîrceanu. 
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In ultima perioadă a creaţiei sale, cînd poetul descoperă pe Arghezi, 
ale cărui versuri, după propria mărturisire, îi plac şi le recită deseori pe 
scenă, descoperim în poezia sa amprenta versului arghezian, mai ales a 
versurilor acestuia, vesele pentru copii: 

"Au trecut aşa pe rînd 
Tot cu viscol şi cu vînt 
Babe noi şi babe vechi 
Moşi cu cuşma pe urechi ... " 

(Zilele babii) 

sau 

"Tu porţi ceas, tu porţi inele 
Şi eu port unelte grele. 
Cînd trag coasa, tu o ţii 
Doar de sus, de-un căpătîi 
Cu mistria, ştii tu bine, 
Cînd dau eu, te uiţi la mine. 
Şi-uite-aşa, precum te ţii 
Nu ştii nici măcar să scrii". 

(Cearta) 

Este in construcţia acestor versuri ceva specific arghezian, fluiditatea 
şi cuvintele neaşteptate cu care ne-a obişnuit autorul "Cuvintelor po
trivite". 

Dincolo de toate aceste influenţe, stilul poeziei lui Ghiţă Baciu este 
original. El constă din altoirea influenţelor poeţilor amintiţi, pe fondul 
popular propriu fiinţei sale, dînd naştere unui stil poetic personal. Forma 
pe care o îmbracă poeziile sale este şi ea originală, poetul stăpînind bine 
instrumentele artistice ale poeziei. Comparaţiile şi metaforele abundă in 
poeziile sale, unele fiind construite pe o metaforă ("Pui de brad"). Se 
observă o înclinare a poetului pentru epitetul concret, pentru abstracti
zarea noţiunilor şi înclinarea sa spre diminutive, venită desigur din lite
ratura populară. 

O figură de stil des folosită de poet este antiteza, punînd faţă în faţă 
fie viaţa fericită comparată cu ziua şi cea nefericită comparată cu noap
tea ("Viaţa"), fie viaţa boierilor şi a ţăranilor ("Boier şi ţăran"), fie viaţa 
din trecut şi cea de azi ( .. L:1 vot;' ). Atunci cînd cere socoteală sau se adre-
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sează, indignat, boierilor, pentru situaţia ţăranilor, poetul utilizează intero
gaţia retorică. De multe ori găsim personificări în poeziile sale. Buzăul e 
asemuit unui bătrin care ştie multe şi povesteşte nepoţilor ce a văzut pe 
malurile sale de-a lungul vieţii ("Buzăule"), codrul vorbeşte cu omul ("Ro
mânui şi codrul''), etc. Rima poeziilor este cel mai adesea imperecheată şi 
încrucişată şi foarte rar îmbrăţişată. 

Anali~a sintaxei poeziei sale dovedeşte simţ pentru o frază expre
sivă, poetul ştie să creeze imaginea artistică pe care nu o exprimă plat, 
ci pentru valoare poetică. Ideea este urmărită, fără pauză, de-a lungul a 
opt-zece versuri, aşa cum se întîmplă în poezia "Cearta". 

"Mîna stîngă şi cea dreaptă 
Intr-o bună dimineaţă 
La spălat s-au luat la ceartă 
Că cea dreaptă cum îi ea 
Puţin dură şi mai grea 
O lovise dînd cu apă 
După cum putui vedea 
Pe cea stîngă la o rană 
Ce-i făcuse ieri tot ea". 

Poetul creează imagini deosebit de frumoase: codrul vecuieşte, umbre 
de lumină, un pai de lumînare, etc. ceea ce dovedeşte un simţ poetic desă
vîrşit. Talentul artistic al lui Ghiţă Baciu s-a dezvoltat continuu, adău
gîndu-şi an de an noi formule poetice. 

Talentul literar al familiei Baciu, este continuat de fiica poetului, 
Marilena Baciu, care a publicat poezii în -1967 în culegerea "Laudă pa
triei" şi în ziarul judeţean "Cuvînt nou". Este o activă participantă la 
cenaclul literar "Şt. O. Iosif" din Intorsura Buzăului, alături de tatăl său. 

Se desprinde din poezia sa entuziasmul tineresc şi dragostea de 
viaţă a tinerilor noştri. Şi ea, ca şi tatăl său odinioară, îşi aduce aminte 
cu nostalgie de anii copilăriei: 
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"Ah, spune-mi, dulce bunicuţă, 
Unde-i căsuţa de demult, 
Bătrînul măr de la fereastră 
Şi prispa galbenă de lut? ... " 

Natura renăscută primăvara o atrage şi pe ea, ca şi pe Ghiţă Baciu: 



... "0 rază despletită pe pămînt, 
O rîndunică săgetînd în vînt 
O brazdă fumegînd uşor, tăcută, 
Crîmpeie-adînci de viaţă renăscută", 

iar spre toamnă scrie, în stil topîrcenian, în versuri de acest gen: 
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,,In concertul grav al ploii, 
In procesiunea tristă, 
Ca o gaură-ntirziată 
Zgomotele mai persistă". 
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Versurile poetului Ghiţă Baciu sînt autentice, trecute prin filtrul 
sentimentelor poetului, iar sentimentele sale sînt patriotismul, dragostea 
de natură, de locurile natale, omenia şi bunul simţ - toate ale omului 
din popor. Fondul profund popular al poeziei sale îl apropie de folclor 
mai mult decît în literatura cultă, mai ales că şi majoritatea mijloace
lor de expresie artistică sînt populare. El este cel mai talentat dintre 
poeţii-ţărani din această parte a ţării, şi am îndrăzni să spunem, printre 
cei mai talentaţi poeţi-ţărani din ţară, căci astfel de poeţi trebuie să mai 
existe şi în altă parte. 

Apariţia plachetei cu cele mai reprezentative poezii, prezentarea pu
blicului larg a creaţiei lui Ghiţă Baciu, constituie un act de cultură, de
monstrează veşnica preocupare de creaţie a poporului şi ilustrează feno
menul general al culturii noastre socialiste: participarea întregii naţiuni 
la dezvoltarea ei. 



KARTEZIÁNUS ÉS P URIT ÁNUS ELEMEK 
APÁCAl GONDOLKOZÁSÁBAN 

SZIGETI JóZSEF 

A gyűlölet máglyája, mely 1600 februárjában elhamvasztotta Gior
dano Brunót, az újraéledő f.eudal,izmus kegyetlen gaztette volt a hűbér
ellenes erők érdekeit kifejező új tudomány ellen, melyet legkövet
kezetesebben e délitáliai filozófus képviselt. A haladó filozófiai 
gondolkodás e korai képviselője materialista és ateista következtetéseket 
vont le Kopernikus heliocentrikus elméletéből, 1 s a pápaság ideológiai 
diktatúrájával szemben a tudomány és vallás kibékíthetetlen ellentétét 
hirdette: "az igazság megismerése a tudományra és filozófiára tartozik, 
nem pedig a vallásra". 2 

A rég,i ellen támadó új tudomóny mindig új társadalmi rendszer 
követelése is volt. A haladó erők élén ezekben a századokban a fejlődő 
polgárság állott, melynek szüksége volt az egyház ellenőrzése alá vetett 
tudomány béklyóinak szét<törésére, hogy vagyoni erejét növelje, az ipar 
termelését fokozza és kereskedelmi kapcsolatait kiépítse. A fejlődés 

kezdeti szakaszában lévő polgárságnak azonban még nem volt elég ereje 
ahhoz, hogy a freudaltizmus politikai szervezetéhez, a hűbéri államhoz 

nyúljon, s ahhoz sem, hogy a társadalomról, államról, jogról alkotott 
vallásos megalapozású ideológiáját megt?.madja. A feudalizmus-ellenes 

nézetek ekkor a természettudományok körében törtek maguknak utat. 3 

A fizika, a csillagászat, a mechanika a vizsgálódások középpontjába 
került, s Bacon, Galilei, Kepler megingatták a természetről addig 
alkotott né7.eteket. 
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Ámde a polgárságnak a tudomány lázadása formájában jelentkező 
harca nem állhatott meg a természettudományoknál, hanem szükség
képpen át kellett terjednie a szellemi élet egyéb területeire is. A régi 
világkép bomlásának előbb-utóbb el kellett érnie a társadalomról szóló 
tudományokat is: az államról, jogró l, társadalomról alkotott addigi 
nézeteket is revízió alá kellett venni, mert ezek is mind részét alkották 
a teológiai Vlilágnézetnek.4 Ez a feHartóztathatatlan folyamat gyökerében 
fenyegette a feudális társadalom egész világképét, melynek legmakacsabb, 

legkövetkezetesebb védelmezője a római egyház volt. A hűbéri világ 
elleni kűzdelemnek ezért a régi egyház elleni harc formáját kellett 
öltenie, s a feudális erők ellentámadásának ugyancsak ezért kellett 
összekapcsolódnia az új tudomány és képviselői elleni kíméletlen fel
lépéssel. Giordano Bruno halála Európa (~j társadalmi rendjét meghir
dető tudomány elleni hadüzenet volt. 

Apácai századának e szörnyű nyitánya jelezte, hogy az u ralmon 
lévő nemesség és a hatalomért harcoló burzsoázia közti küzdelem fon
tos szakaszhoz érkezett. A reneszánsz és a reformáció százada, a XVI. 
század, e harcnak még csu pún elsö felvonása , ideológiai előjátéka. 

Európa n yugati felében a dh1 U~ L:üzddem a XVII. 8z<:'tzadban következik 
be. A kapitalista termelőerők fej lődése nyomán annyira megnövekedett 
a polgárság gazdasági ereje, hogy immúr türhetetlennek érezte a feudális 
társadalmi viszonyok~t l'S ideológiai téren már nyíltan szembefordult a 
királlyal, főnemessé: cl, föp2.:.~~ságp:aL s mindezek hivatales vallásával, 
filozófiájával, a társadü.lom~':::l ·F:· r atkozó né::::etei e gé~:;: rendszeréveL 5 

A németalföldi é~; az ;:mgol forradalom. a lwrmincéves h2.ború s más 
kisebb-nagyobb helyi húbxúk jelezték, hogy alapvető eltolódások men
tek végbe a társaclalornbé'n s a feud ali;;;mus utolsó erőfeszítéseit tette 
régi hatalma megtart2.s~: ;:·a. 

E hatalmas küzc:elem eredményeként a nyugat-európai országok a 
kapitalista fejlődés útjára léptek, míg a közép- és kelet-európai 
országok megrekedtek a feud2lis földtulajdon szerkezetén nyugvó 
"második jobbágy~ág" vis~onyaiban. Európa f<"'.iWdésbeli egysége e kettó
válás időszakéiban termés7:ctescn továbbrn js megmaradt, de mind a 
politikai, mind a gazdasági élet területén nagy ütemeltolódás következett 
be. r; Európa mindkét felén lényegében ugyanazok a törvényszerüségek 

(a feudalizmus bomlása és a polgársá.g kialakulása) irányítják továbbra 
is a fejlődést, de míg nyugaton a polg.ároscdás szükségletei létrehozták 
az új tudományokat, Kelet-Európában a polgárosodás elakadúsa s a 
feudalizmus megerősödése akadályozta e tudományok kifejlődését. Lénye
gében tehát arró1• van szó .. hogy ugyanaz a folyamat ellentétes fejlődési 
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tendenciák talaján különböző osztályérdekeknek megfelelőerr következik 
be Európa két felének társadalmában, s ezt nyilván figyelemmel kell 
kísérni az ideológiai jelenségek vizsgálatánáL 

A nyugat-európai korai polgári forradalmak azonban nem juttatták 
minden országban a burzsoázia kezébe a hatalmat. Csak Hollandiában és 
Angliában győzött a polgári forradalom, hogy nyomában a burzsoázia, 
valamint az új nemesség kezébe kerüljön a hatalom. De a győztes bur
zsoáziának a feltörekvő néptömegek mozgalmaival szemben szüksége 
volt az erős hatalomra, hogy megszilárdítsa mindazt, amit a forradalom
ban elért, s mivel más utat nem látott, célszerűnek tartotta a királyság 
visszaállítását. Angliában 1660-ban, két évvel Cromwell halála után, a 
kivégzett I. Károly f:ia, II. Károly lépett :a trónra. E kompromisszum el
lenére azonban végül is a hatalom továbbra is a burzsoáziáé és az új 
nemességé maradt. Ezt tükrözi politikai síkon a burzsoá-parlamentáris 
rendszer megszilárdulása. Lényegében ugyanez a helyzet Hollandiában 
is, ahol a helytartókat majdnem minden alkalommal az Orániai házból 
választották. E forradalmi burzsoázia törekvéseit filozófiai síkon az an
gol materializmus (Hobbes, Locke), a társadalmi tör ekvések vonalán pe
dig a puritánusok vallásos mezbe burkolt programja tükrözte. 

Nyugat-Európa többi országaiban azonban, például Franciaország
ban , a burzsoázia nem jutott még el a fejlődésnek arra a magaslatára, 
mint a holland és az angol polgárság. Így Franciaországban a fejlődő pol
gárság nem a feudalizmus megdöntéséért, han em a vele való olyan 
kompromisszum kialakításáért küzdött, mely biztosítja - a feudális 
rendszer keretei között - a polgárság fejlödését. A kompromisszumot 
tükrözi az államforma vonalán az abszolút monarchia, az átmeneti kor
szak államformája, amikor még egyik fél sem kerekedett felül. A feu
dális nemesség s a fejlődő polgárság nagyjában egyenlő erővel rendel
kezik, s a központi monarch ikus hatalom hol a burzsoáziára támaszko
dik a hűbérurak ellen, hol p edig a hűbérurakra az erősödő burzsoázia 
ellen. 

Ez a társadalmi-történeti helyzet tükröződik filozófiai síkon abban, 
hogy a XVII. század haladó gondolkodóinak nagy többsége nem jut el, 
mint Giordano Bruno, a tudomány és vallás kibékíthetetlen ellentétének 
felismeréséig, hanem megelégszik a duplex veritas, a lc\:ettős igazság el
vének elismertetésére való törekvéssel. Nyilvánvaló, hogy ez az állás
pont még következetlen, és a burzsoázia és a vele kiegyező feudális erők 
közti egyensúlyi helyzet ideológiai kifejezése volt : egyrészt elvetette a 
teológia igényét az igazság kizárólagos birtoklására, másrészt nem ment, 
nem mehetett el addig, hogy következetesen és félreérthetetlenül tagad-
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ja bármely teológiai igazság létezését. Ez az állásfoglalás meg1s nagy 
lépést jelentett előre, mert valójában függetlenítette a filozófiát a teo
lógiától, mozgási teret engedett a filozófia számára. 7 

A fentebb bemutatott ellentmondásos helyzet által meghatározottan 
folyt elméleti síkon az antifeudális erők harca Európában. E több, egy
mástól teljesen el nem határolható fronton folyó küzdelem (a materia
lista filozófia harca az idealista filozófiával, a régi teológia harca az új 
teológiával, a filozófia és természettudományok harca a teológiával ál
talában) lényegébern két formában bontakozott ki : az egyik az értelemre 
támaszkodik, s harai fegyvere a ráció (a matedaLista folozófia, Descar
tes), a másik a bibliára épít, s harci eszköze a szerinte helyesen értel
mezett kijelentés (kálvinizmus, puritanizmus>. 

Említettük fentebb, hogy az új , az értelemre támaszkodó tudomány 
csak a régi teológia elleni ádáz küzdelemben fejlődhetett, hiszen meg 
kellett szabadulnia a régi egyház ideológiai diktatúrájától. De mi volt 
a viszony az új tudomány és az új teológia között? Elősegítette-e, vagy 
gátolta az új tudomány fejlődését az új teológia? Mi a viszony a dogma 
és a ráció között a teológia új formáiban (lutheranizmus, kálvinizmus, 
puritanizmus)? 

Ismeretes, hogy fejlődése kezdeti szakaszán a reformáció felszaba
dította bilincseiből az elnyomott lelkiismereti szabadságot, B s ideológu
sai kezdetben hangsúlyozták az emberi értelem jelentőségét. De miután 
Luther megrettent a tanai nyomán fellépő népi mozgalmaktól, a ma
radi erők táborába állt, s elkeseredett kirohanásokat intézett az értelem 
és a tudomány ellen. 9 Az egyházzá szerveződött, tehát haladó jellegüket 
elvesztett reformációs mozgalmak is, a katolikus egyházhoz hasonlóan, 
akadályává váltak az autonóm értelem szabad mozgásának. A tilalomfát, 
melyet híveik elé állítottak, mindkét egyházban biblidzmusnak, isten 
kinyilatkoztatásának hívták. 10 Az ún. eretnekmozgalmakra is érvényes 
tehát, hogy mindaddig, amíg egy szerintük helyesen értelmezett kinyi
latkoztatás nevében harcolnak a felfogásuk szerint hamisan értelmezett 
kinyilatkoztatás ellen, míg valamely mozgalom nem szabadul meg a teo
lógia köntösétől, nem lehet szó a tudomány, a filozófia igazi fejlődéséről. 

A filozófia síkján tükröződő eme korlátok végső fokon e fejlődési 

szakasz polgárságának erőviszonyaiból következnek, s meghatározzák az 
új osztály társadalmi nézeteit, törekvéseit is. A még feudális államok 
keretei között élő polgárság fejlődését - s ez ebben a szakaszban az 
európai országok túlnyomó többségére érvényes volt - csak a rend biz
tosítása jelenthette, amelyet két oldalról fenyegetett veszély: a feudális 
anarchia és a feltörekvő jobbágyság és városi szegény elemek részéről. 
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A feudális nemesség, valamint a feltörekvő polgárság közti politikai 
kompromisszum, s ennek az államforma vonalán való jelentkezése (köz
ponti monarchia) tehát objektíve szükségszerű volt s ez meghatározta 
e polgárság ideológusainak álláspontját mind a feudális anarchiával, 
mind pedig a népmozgalmakkal kapcsolatban: mindkét irányból jövő 

rendbontással szembefordultak. A vallásos elem jelenléte tehát a XVII. 
századi viszonylag haladó elméletekben is a burzsoázia és a feudális 
nemesség közti erőviszonyok vetülete volt, s szükségszerűen követke
zett az egymással szembenálló osztályok helyzetébőL 

Ez a helyzet alapvetően meghatározta a XVII. század egyik legje
lentősebb vallási irányzatának, a puritanizmusnak a társadalom fejlő

déséről, az ember és a társadalom viszonyáról alkotott elképzeléseit. 
Ismeretes az emberi szabadságra vonatkozó paradox lutheri tétel: "Egy 
keresztény ember szabad úr minden dolgai felett és senkinek nincs alá
vetve; egy keresztény ember minden dolog készséges szolgája és min
denkinek alá van vetve". Ez más szóval azt jelenti, hogy a szabadság 
Luther értelmezése szerint a lelkiismeret szabadsága, a belső meggyő

ződés szabadsága, de külső politikai szabadságról nem lehet szó. H Luther 
leszögezte, hogy azok, akik tanait helyesen értelmezik, nem vesznek 

részt a rend megbontásában. A szabad lelkiismeret lutheri etikája való
ban a fejedelmi abszolutizmus etikája: mindenkinek bele kell illeszked
nie a számára adott körülményekbe s ott kell dolgoznia legjobb lelki
ismerete szerint. A munka istentől rendelt feladat, de ez össze van kötve 
a felsőbb hatalom iránti engedelmességgel, s az adott helyzetbe való 
beilleszkedéssel. Ebben a lutheri tételben az emberek közötti egyenlőt
lenség elismerése húzódik meg, s ennek alapja a rendi különbségek 
elfogadása: az emberek beleszületnek az adott helyzetbe s ennek meg
változhatatlanságába bele kell nyugodniok. 

Kálvin a reformáció tipikusan polgári irányzatának képviselője, 

akinek "dogmája a korabeli polgárok legmerészebbjeire volt szabva". 12 

Nála már megdőlnek a társadalomszemlélet Luthernél tapasztalt rendi 
korlátai, ami nem jelenti egyben az emberek egyenlőségének elismeré
sét. A burzsoázia maga is kizsákmányoló osztály, következésképp az 
ember és társadalom viszonyáról vallott nézeteiben is tükröződik eme 
helyzete. A kálvini predestináció, mely a puritán etika alapját képezi, 
filozófiailag igazolja az ember individuális egyenlőtlenségét, de nem a 
születés jogán, hanem a "kiválasztás" következményeként. Ismeretes, 
hogy a kálvini predestináció tanítása szerint az egyes ember .,üdvözü
lése" vagy "elkárhozása" nem saját érdemeitő!, hanem istentől függ, 
aki "elválaszt egyeseket az üdvösségre, másokat a kárhozatra. Ez az el-
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vont dogmatikai tétel látszólag nincs kapcsolatban a társadalmi gyakor
lattal, de a feleletben, amelyet Kálvin arra a kérdésre ad, hogy honnan 
ismerszik meg: elválasztott-e, vagy elvetett valaki, - már tükröződik 
a feltörekvő polgárság felfogása az ember és a társadalom viszonyáról. 
Kálvin szerint ugyanis a "gondviselés" a kiválas7=tottak sorsát mindig 
úgy irányítja, hogy gyarapodjanak, gazdagodjanak a földi életben. 

A vagyonosodás, gazdagodás tehát a földi, látható jele, következménye 
az egyéni kiválasztottságnak. Az olyan anyagi haszonra való törekvés 
tehát, amely a "becsületes" munka eredménye, a kálvini etika szerint 
a kegyelmi állapot jele. Eszerint az egyenlőtlenség látható fokmérője a 
tőke. A töke "az isteni kegyelem ajándéka, előleg az örök üdvösségre, 
a tőkére tehát vigyázni kell, isteni eredetéhez képest kell becsülni" 13 

- taní·tja a puritán etika.A fientiekből következik, hogy a puritánusok 
szerint a vallásos élet és a földi tevékenység között más viszony áll fenn, 
mint ahogy a katolicizmus, vagy akár a lutheranizmus tanítja. Az em
bert körülvevő világ arra van rendelve - hirdeti ez a morál -, hogy 
az embernek hasznára legyen. Ezt a hasznot biztosító munkát az Isten 
által elrendelt kötelességnek tekintette a puritanizmus : a szüntelen mun
ka a kegyelmi állapot bizonyossága. A XVI-XVII. század puritánjai meg 
voltak győződve arról, hogy nem egyes jócselekedetek - ahogy a ka-

tolikusok hirdették -, hanem a hívő mindennapi életmódja, az egész 
élet rendszeres átalakítása, takarékos életmód kialakítására való törek
vés a jele, hogy a hívő elválasztott. Ez a morál a takarékos polgár mo
rálja, amely került minden olyan kiadást, amely ártott a gyarapodás
nak. Innen az egyszerű öltözködésre való törekvés, a pénzbe kerülő 

szórakozás tilalmazása stb. Ez a szigorú puritán etika a tőkés gazdasági 
rendszer törvényszerűségeinek vallásos síkra való kivetítése volt, s a 
XVI. század végén és a XVII. század első évtizedeiben döntő módon 
segítette elő a fiatal polgárság gazdasági erejének, s ezzel hatalmának 
emelkedését. Ha a tőke az isteni kegyelem ajándéka, akkor a munka 
kötelesség! Ha valaki a szegénység útján akarna megigazulni, ez hely
telen lenne és nem szolgálná az Isten dicsőségét! Ez az örök kárhozatra 
való vettetés gyakorlati, földi bizonyítéka lenne! 

A munkának kötelességként való felfogása óriási lehetőségeket 

biztosított a polgárság anyagi erősödésére, amennyiben a vállalkozó 
pénzszerzését is hivatásnak minősítette. De természetesen. csak ra pol
gárság számára. A városok proletárizálódó elemei s a jobbágyok, akikre 
épp úgy kiterjesztette a korai polgárság ezt a morált (R szorgalmas mun
ka kötelesség!), nem gyarapodhattak ezen az úton. A kemény munka 
s az aszkétikus életrend l<"övetelése csak a fejlődő polgárság gyarapodá-
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sát biztosította, a jobbágy számára azonban csak munkaereje törvényesí
tett, erkölcsileg igazolt kizsákmányolását jelentette. Ime, a puritán etika 
ál talánossá tétele útján a burzsoázia ideológiai eszközt teremtett magá
nak az elnyomottak kizsákmányolására és fékentartására. 

A puritánusok felfogása szerint az emberi életet meghatározó erő , 

a végső principium: a gondviselés, az Isten (a megszemélyesített tőkés 
gazdasági rendszer). Ebből következik, hogy az emberi akarat nem sza
bad, hanem meghatározott, cselekedeteink nem tőlünk függenek, hanem 
eleve elrendeltek, szükségszerűek. Ebből a lényegében elvileg fatalista 
koncepcióból azonban korántsem következik társadalmi inaktivitás, az 
életnek "filozófiai nyugalommal" való szemlélése a puritán ember szá
mára. Sőt, a puritanizmus fatalista vallási tanításai tudvalevőleg a leg
aktívabb tömegmozgalmat váltották ki a XVII. századi Angliában. A 
purHánusok u.r.yanis az isteni végzés eszközeinek tartották magukat, 
akiknek a feladata az élet isteni rendelkezései szerint való átalakítása. 
A társadalmi viszonyok puritánus formáját persze a tőkés gazdaság tör
vényszerűségei határozták meg még akkor is, ha e viszonyok az ótesta
mentumi teokrácia mezét öltötték magukra. 

A pur:itánusokkal ellentétben, akik az életet irnyító legfőbb tényezőt 
az Istenben, tehát elvileg az emberen kívüli tényezőben találták meg, s 
vallásos mezben forradalmi nézeteket hirdettek, - a descartes-i filo
zófia az értelem csalhatatlanságát hirdetve, az élet alakításának feltéte
lét lényegében az emberben kereste. Az ész képviselői, a történelmi kö
::-ülményektől függetlenül, képesek az emberek meggyőzése útján meg
teremteni az ésszerü társadalmat - hirdette e filozófia. Descartes azt 
állítot.ta, hogy az értelem, mely csak a megcáfolhatatlant fogadja el 
irazságnak, sohasem téved, s így a legfelsőbb, a csalhatatlan bíró. Jlt S 
l•a mégis hibák estlsznak be a számítáwkba, ez amiatt van, hogy az 
akarat nem veszi figyelembe az értelem követelését. Eszerint tehát Des
cartes feltételezi, hogy az akarat szabad. M.ásként ugyanis nem tudta 
volna megmagyarázni az értelem csalhatatlanságáról vallott nézeteit. 
Tehát a szabadakarat idealista elméletével igyekezett megindokolni ra
cionallzmu~át, az értelem teológia-ellenes kultus:;:át. 

A descartes-i filozófiának, mely a puritánus ideológiával szem
ben az embert helyezi érdeklődése középpontjába, nagy belső ellent
mondása van: egyrészt tagad mindent, ami a hit alapján elfogadott -
s ebben haladó -, másrészt elképzelésejt az emberi r ondolkodás, az 
értelem viszonylagosan bizonytalan alapjára építi. Nem veszi, még nem 
veheti észre, hogy az embeiii ész történeti szerepe korlátozott, s lehe
tőst:•gPit a társadalom anyagi életfeltétJelei mellett ezek történeti formája 
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és az emberek osztályhelyzete határozzák meg. l:> Ez az ellentmondá
sosság tükröződik Descartes társadalmi nézeteiben: az újítást csak fo
kozatosan, a régi megdöntése nélkül kell végrehajtani, mivel a társa
dalmi rendszerek tökéletlenségei mindig könnyebben átvészelhetők, mint 
a rendszerek változás'a'Í.16 Ezekben a nézetekben, val'amint istennek, 
mint legfőbb principiumnak az elismerésében a francia burzsoázia erő

viszonyai vetítődnek ki az ideológia síkján. 
Végső fokon a puritanizmusban az új vallás harcol a régi vallás, 

a teológia új formája a régi forma ellen, - a kartezianizmusban pedig 
az új filozófia a régi, a skolasztikus filozófiával, másfelől a teológiával. 
Bár kompromisszumosan, de általában mindenféle teológiával. A felfelé 
törő polgárság haladó jellege tükröződik Descartes dualizmusában: két 
önálló szubsztancia létezését ismeri el: a szellemét és az anyagét, de 
mindkét szubsztanciát végső fokon alárendeli egy harmadiknak, a leg
főbb principiumnak, az istennek. Ebben viszont a karteziánus, tehát a 
korabeli egyik leghaladóbb ideológiára is jellemző kompromisszum mu
tatkozik meg. 

* 
Amikor az erdélyi diákok tömegesen látogatni kezdték a holland 

egyetemeket, nagy vonalakban a következő volt a helyzet a nyugat-
európai ideológiai frontokon: egyrészt az új teológia harcol a régi teoló
gia ellen a puritanizmus mezében, másrészt az új filozófia a régi, a sko
lasztikus filozófia ellen, valamint a természettudomány a teológia el
len általában - a kartezianizmus lobogója alatt. Vajon a fejlődő pol
gárság törekvéseinek kétféle ideológiai formája: a puritanizmus és a 
descartes-i racionalizmus közül melyik hatott inkább Apácaira? Hogyan 
férnek m eg, vagy megférnek-e békésen egymás mellett Apácai egyé
niségében a teológus és a filozófus? Melyiknek a szerepe jelentősebb? 

Ismeretesek azok a körülmények, amelyek arra kényszerítették az 
erdélyi diákokat, hogy a korábban látogatott németországi egyetemek 
(Heidelberg, Odera-Frankfurt, Marburg) helyett a hollandi főiskolákra 

iratkozzanak be. 17 Hollandia, a XVII. század "kapitalista mintaállama" 
(Marx), ahol a spanyol hódítók elűzése után jelentős gazdasági és kul
turális fejlődés bontakozik ki a XVII. század közepén. Ez a fejlődés 

azonban heves politikai harcok közepette megy végbe, s a politikai har
cok vallási köntösben jelentkeznek. Apácai hollandiai tartózkodása ide
jén a kálvinizmusorr belül az ortodoxia van uralmon, de azért alig van 
egyetem, melynek falai közé ne került volna be a descartes-i filozófia 
s természettudomány szelleme. Az egyetemek hivatalosan ortodox ál-
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k1spontra helye?.:kcdtek, a közvélemény azonban kartezi.ánus volt. tx Az 
egyetemeken általúban egymás mellett tanítottak maradi tanárok Des
cartes tanitványaival, vagy a fél karteziánus coccejanusokkal. Bán Imre 
kimutatt a kitűnő mrnográfiájában, hogy Apáca1i s Irtalában a Hollan
diában tanuló erdélyi diákok tudatában a puritanizmus politikai háttere 

nem rajzolódhatott ki világosan. Ők ebbern a mozgalomban a vallási 
megújhodás jelenségét látták, de mélyebb társadalmi összefüggéseit nem 
fedezhették fel. HJ Valószínűleg nem érzékelték a karteziánus filozófia 
igazi jellegét sem, bár ismeretes, hogy az 1629 óta majdnem egyfolytá-

ban Hollandiában tartózkodó Descartes tanításainak tűzfészke éppen Ut
recht volt, ahol Apúcai csaknem öt évig tartózkodott, s ahonnan a kon
zervatív egyilázi párt azzal igyekezett elijesztgetni a hallgatóságot, hogy 
,,oda bevezették a test bölcsességét, másképpen szól va a Leydenből már 

kiűzött karteziánus filozófiát, mely bölcselet pedig minden atheistának 
(~s hozzá hasonlónak támasza, s alapelvét így lehetne meghatározni: 
egyél, igyál, a halál után nincs gyönyörűség". 20 A maradi protestáns 

ortodoxia képviselői eszerint a karteziánus filozófiát egyházellenesnek, 
sőt vallásellenesnek érezték. Míg ugyanis a reformáció harcait, külön
böző válfajait - ahogy Engels elmélet/i vonatkozásban jellem:ai -- olyan 
kísérletnek kell tekinteni, amely a régi teológiai világnézetet hozzá 
igyekezett idomítani a megváltozott gazdasági feltételekhez, a kartezia-

nizmus a természeti törvényeket az értelemből és tapasztalatból, nem 
pedig a teológiából igyekezett levezetni. Ebből pedig logikusan és tör
vényszerűen következett az is, hogy a dogma, az isteni törvény helyét 
az emberi törvénynek, az egyház helyét az államnak kell elfoglalnia. 

A puritanizmus a gazdasági és társadalmi viszonyokat úgy tekintette, 
mint amelyeket a dogma hozott létre. A karteziánus filozófia azonban, 
melynek racionalizmusa összefüggött az értelem kultuszával, lényegében 

azt sugalmazta, hogy a világ és a társadalmi élet értelmi alapon nem 
esak megismerhető, de meg is szervezhetö. Descartes-nek az a tétele, 
hogy az értelem nem tévedhet, ha csak azt fogadja el igaznak, ami vi-

lágos a számára - lényegében a teoló~ia ellen irányul. Következésképp 
a kartezianizmus társadalmi nézeteinek objektíve indokolt kompromisz
szumai, korlátozottságai ellenére jelentösen hozzájárult az emberi gon
dolkozásnak a teológiai képzetektől való megtisztításához, s ezzel ahhoz, 
hogy az emberek a jelenségek magyarázatát magukban a jelenségekben, 

s nem pedig rajtuk kívül álló okokban keressék, vagy véljék felfedezni. 
Nyilván ez lehetett az ok, hogy amikor Apácai 1648-ban Leydenbe ér
kezik, már egy évvel azelőtt megtiltotta az egyetem, hogy tanárai kar-
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teziánus szellemben tanítsanak. Ugyanez volt a helyzet Utrechtben is, 
ahol Apácai folytatta tanulmányait. 

SZJinte magától értetődő, hogy a többé-kevésbé szigorúan ortodox 
szellemű magyarországi és erdélyi főiskolákról kikerülö diákok Hollan
diába az ortodox felfogású tanárok köré gyülekeztek, de ellenfeleiket is 
meghallgatták. Disputációik, amelyek teológiai, exegetikai, ismeretelmé
leti, természettudományi vagy orvostudományi kérdéseket boncolgattak, 
nem eredeti alkotások, hanem vezetőik nézeteit közvetítik, akik maguk 
is legjobb esetben Descartes-al rokonszenvező coccejanusok. Hidat akar
nak verni a dogmák és Descartes közé, össze akarják egyeztetni bibli
cizmusukat, a kinyilatkoztatást a racionalizmussaL Az eredmény egy 
sereg olyan megoldás, mely igazságot akarván szolgáltatni mindkét ál
láspontnak, mind a kettőt elhomályosítja. 21 De a lényeges, hogy Descar
tes állandóan jelen van gondolkozásukban. Nem jutnak el határozott 
következtet€sekig, habozva ál1anak a teológia és a fHozófia között, Arisz
totelész és Descartes között, de biblicizmusuk zordonságát enyhíti a ra
cionalizmus. 

Apácai a "második jobbágyság" viszonyai közül kerül a gyökeresen 
más körülmények között élő Holla:q~iába. Bár az otthoni társadalmi vi
szonyok és iskolarendszer nyilvánvalóan nem Descartes világi szellemű 
koncepciója, hanem a gondolkodásában teológiai meghatározottságú 
Amesius és Voetius Gisbert felé egyengette útját, mégis a döntő hatást 
alapjában véve nem a puritánus teológusok, hanem Descartes filozófiája 
és a holland társadalom élete gyakorolta rá. Bár igaz, hogy Apácai élete 
végéig mesterének tekintette az ortodox Voetius Gisbertet, pártfogoltja 
volt a szintén ortodox Geleji Katona Istvánnak, s az Enciklopédia anya
gának zöme Alsted~us hatalmas terjedelmű, sok naivságot is tartalmazó 
Enciklopédiájára támaszkodik, mégsem ezek a visszahúzó elemek adják 
gondolkodásának fő jellegzetességeit, hanem az, ami a múlthoz viszo
nyítva új benne. S ez az új Descartes és a holland társadalmi gyakorlat 

hatására érlelődött meg tudatában. Itt alakult ki benne a már az Enci
klopédiában, s később a beköszöntő beszédekben is több-kevesebb hatá
rozottsággal tükröződő világnézet, melynek legfőbb jellegzetessége a 
descartes-i dualizmus. Ismeretes, hogy Descartes szerint két, önálló 
szubsztancia létezik: az anyag, melynek tulajdonsága a kiterjedés, és a 
szellem, melynek tulajdonsága a gondolkozás. 22 Bár mindkét szubsztan
ciát végső fokon alárendelte egy harmadiknak, az istennek, lényegében 
függetlennek tekintette az anyagi principiumot a szellemitóL A francia 
polgárságnak ebben a kompromisszumos ideológiájában nagy lehetőségek 
is rejtőztek Éspedig elsősorban az, hogy az anyagi Viilág jelenségeit ki 
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lehetett vonni a teológia hatásköréből, s érvényesíteni lehetett magya-
rázatukban az anyagmozgás törvényeit. Így Descartes a természettudo
mányok területén (mechanikus) materialista elveket, a társadalomtudo
mányok területén pedig idealista nézeteket vall. 

Descartes hatására Apácai világnézetének a sarkköve is a dualizmus 
lesz, ami lehetövé teszi, hogy a természettudományokban, legalábbis vi
szonylagos következetességgel racionalista és kartéziánus legyen, vagyis 
hogy a jelenségek vizsgálatában az észre építsen, és elfogadja a descar
tes-i materialista fizika tételeit, - a társadalmi tudományokban és a 
teológiában pedig puritánus maradjon. Ezzel Apácai olyan elvnek jutott 
a birtokába, melynek al·apján döntően új szempontok szerint rendezbette 
át a tudományokat. Ennek az alapelvnek az érvényesítésével először tör
ténik Erdélyben kísérlet arra, hogy a tudományok egy csoportját kivon
ják a teológia hatásköréből s az ember i ész ítéletének vessék alá. 23 

Ámde, a visszamaradt erdélyi viszonyok miatt, Apácai nem tudta tel
jesen átfogni Descartes világi szellemű koncepcióját, s bizonyára ennek 
a következménye, hogy az Enciklopédia természettudományos vonatko
zású részeinek szembeszőkö vonása az, hogy a merészen haladó részek 
középkori örökséggel keverednek. 24 Bán Imre kimutatja, hogy Apácai 
magáévá teszi Descartes kozmogóniáját, Kopernikus tételeit, a fizikai 
jelenségek magyarázatához elegendőnek tartja az anyagot és mozgást, 
korszerű élettant, orvostudományt és pszichológiát közvetít forrásai nyo
mán, gyakorlatilag hasznosítható tanácsokat ad a mindennapi élet szá
mára, ugyanakkor azonban főleg az állat-, növény- és ásványvilág, va
lamint a kémia területén középkori hiedelmeket is továbbad. 25 Apácai 
gondolatrendszerében megmutatkozó törések, következetlenségek, hogy 
természettudományos világképe nem kerül összeütközésbe vallásos hité
vel (ezért dualista!), nem szoríthatják háttérbe azt, hogy elvileg döntően 
fontos felismerésig jutott el: a természet jelenségeinek magyarázatában 
nem a hit, a dogma, hanem az emberi ész elemző tevékenysége az irá
nyító! S bár Apácai nem intézett támadást a teológia ellen, sőt a teoló
giát a tudományok fejedelmének nevezte, elvi állásfoglalása egy mate
rialista irányú fejlődés útját egyengette. 

A "Cogito ergo sum"-ban a hitre építő középkorral szemben Descar
tes a ratiót, valójában az embert állítja a világmindenség középpontjá
ba. 26 Descartes hatására Apácai is határtalan bizalommal viseltetik az 
emberi értelem képességei iránt, s vallja, hogy a ratio, a gondolkodás 
a legmagasabbrendű képesség, mely úrrá lehet az élet rendellenességei 
felett, ha biztosítják érvényesülése feltételeit. E tétel megszólaltatásával 
Apácai egyfelől elősegítette az egyház szellemi diktatúrájától való meg-
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szabadulást és a természettudományok materialista irányú fejlödését, -
másfelől ped[g az embert, az individuumot állította a fejlődés középpont
j ába. Egyben tudatosította a gyakorlati tudományok mélységesen huma-

nista jellegét: az új tudományok szerepe az, hogy széppé, kényelmessé 
tegyék az emberi életet, s megszüntessék a nyomorúságot! Nem a hitre, 

a csodára, hanem az emberi értelemre és tevékenységre kell tehát épí
teni! Lényegében ez az objektív értelme a ratio felsőbbrendűségét hir
dető elvnek, bár Apácai még nem gondolt arra, hogy az új filozófia a 
teológiaellenes gondolkozás harci eszköze is egyben. 

A descartes-i filozófia elméleti síkon érvényesülő hatását nagymér
tékben elmélyítette a hollandiai élet, a kapitalista "minta-állam' min
dennapi gyakorlatának szemlélése. A gyakorlat legalább olyan mérték
ben hatott Apácai tudatára, mint az elmélet, s kézenfekvő, hogy kapcso
latot teremtett a fejlett hollandiai iskolarendszer, az anyanyelvű okta-

bs, az új szellemi áramlat és a gyakorlati élet között: a jólét, a pezsgő 
élet egyenes következménye a szabadabb szellemi életnek, a ráció érvé
nyesülésének, az emberi élet számára hasznos ismeretek anyanyelven 
történő oktatásának! 

A descartes-i természettudományos szemlélettel veszedelmes fegy
vereket csempésztek be Erdélybe a hazatérő diákok: a kételkedést s az 
értelem törvényeire alapozott vizsgálódás teológia-ellenes nézeteit. Ez 
egymagában is elég volt arra, hogy az erdélyi ortodoxia őrei gyanús 

szemmel figyeljenek minden hazatérőre, hiszen ezek az elméleti fegy
verek kivédhetetlen érveket szolgáltattak azoknak az erőknek, amelyek 
az elmaradt állapotokat tükröző iskolarendszer megváltoztatására töre
kedtek. 

Az erdélyi közoktatásban ugyanis II. Rákóczi György uralkodása 
idején visszaesés következett be. A középfokú iskolákban a latin grama
tikán, poétikán és retorikán, valamint az ezekkel kapcsolatban előadott 
történelmi és vallási ismereteken kívül, semmi más tudással nem vér
tezték fel a növendékeket. 27 Akik papi pályára készültek, még tanultak 

logikát és természetesen teológiai studiurnakat is, természettudományos, 
jogi, politikai ismereteket azonban alig. Egyik-másik iskolában (főleg a 
külföldi tanárok) nyújtottak ugyan bizonyos fizikai, állattani, növény
tani, ásványtaní ismereteket is, de ezek sem ütötték meg a korszerü 

színvonalat. De a természettudományok ilyen kezdetleges fokon való 
művelése is csak esetleges volt, úgyhogy a középfokú iskolát, vagy a 
logikai-teológiai felsőbb tanfolyamot végzettek között is gyakori volt az 
olyan, aki még összeadni és kivonni sem tudott. 28 A tanári pályát ál-
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talában lebecsülték, kezdő lelkészi beosztásnak számftották, s mindenki 
igyekezett a jobban javadalmazott lelkészi állásba előlépni. 

A descartes-i materialista világmagyarázaton alapuló természettu
dományok tanításának programja - amint a fentiekből kitűnik - kibé
kíthetetlen ellentétben volt az erdélyi középiskolákban érvényesülő or
todox, teológia:i szemlélettel, mely szilárdan hirdette a teológia felsőbb
ségét a filozófiával szemben mind a társadalmi, mind a természettudo
mányok területén. A dualista szemlélet érvényesítése azt jelentette volna 
elvileg, hogy a teológia kiszorul a tudományok hatalmas területéről, hogy 
ezen a területen a hitet a tudás, az irracionálist a racionális, a tekintély
tiszteletet a logikai bizonyítás váltj~a fel. 

Nyilvánvaló, hogy ezek az elvi, világnézeti szempontok, de ezek 
mellett gyakadati meg:Dontolások is szembeállították ezzel a programmal 
mind az ortodox felfogású papságot, mind pedig az erdélyi középiskolák 
tanárainak egy részét. Az előbbieket kiváltságos helyzetük védelme, az 
utóbbiakat pedig az fordította elkeseredetten szembe Apácai törekvései
vel, hogy - az elvi különbségeken túl - felkészületlenek voltak arra, 
hogy az oktatás soron k,övetkező feladatainak megfeleljenek. Márpedig 
a polgárosodó elemeknek és a parasztságnak olyan tanítókra, tanárokra, 
hivatalnokokra volt szüksége, akik a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, 
egészségügy, jogi sérelmek, egyszóval a gyakorlat által felvetett kérdé
sekben tanáccsal tudnak szolgálni. Ennek a kulturális tömegigénynek el
méleti oldalról történő megfogalmazását Apácai közművelődési terveiben 
találjuk meg, ahol határozott törekvés nyilvánul meg a teológiai és a 
természettudományos szemlélet szétválasztására, s ez utóbbi egyenlő jo
gainak elismertetésére a teológiai szemlélettel szemben. 

A feudalizmus elméleti kritikájához kitűnő fegyvereket nyújtó kar
tezianizmus mellett azonban Apácai és társai előtt feltárult a hűbéri 

rendszer gyakorlati kritikája is, mégpedig a puritánus mozgalmakban. 
Ismeretes, hogy a puritánusok a kálvini reformáció tételeiben találtak 
ideológiai fegyverekre, tehát bibliai eredetű gondolatokból indultak ki, 
hogy a társadalom szerkezetét megváltoztassák. A puritánusok terem
tette társadalom szabados ura isten, aki kíméletlenül sújtja a törvényei 
ellen vétőket. Ez az ótestamentumi teokrácia azonban csak jelmez: mö
götte a XVI. és XVII. század polgárságának törekvései húzódtak meg. 
Ismeretes az is, hogy ezek a puritánusok, akik isten végzése eszközeinek 
tartották magukat, az isten nevében a hűbéri Anglia politikai rendjét 
forgatták fel. A hazatérő és a presbiteriurnak megszervezéséhez látó pu
ritá.nus papok és tanárok tehát szintén félelmetes fegyvereket hoztak 
magukkal: a forradalmi szervezkedés gyakorlati iskoláját és programját. 
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A feltörekvő polgárság nézeteit filozófiai síkon tükröző kartezianizmus 
és a teológiai szemlélethe burkoló puritanizmus egyaránt a maradiak leg
elkeseredettebb ellenállására számíthatott Erdélyben. 

* 

Apácai a descartes-i racionalizmus hatására kialakított dualista vi
Jágszemlélettel érkezett haza 1653-ban. A feudalizmus megerősítésének, 
a "második jobbágyság" kialakulásának viszonyai közepette az ortodox 
református államegyház helyzete és szerepe bizonyos fokig hasonlított a 
XVI. századvégi anglikán egyházéhoz. Az anglikán egyházat is a püspö-

kök és a kegyuraságot gyakorló földesurak irányították, akik viszont a 
már haladásellenessé vált, a polgárság fejlődését gátló abszolút monar
chia felügyelete alatt állottak. A püspöki egyházszervezet Angliában a 
XVI. század végén, csakúgy mint Erdélyben a XVII. század közepén a 
feudál'~s rend vetülete volt, a presbite ri egyházkorrnányzat pedig a pol
gári demokrácia rendjéé. fgy az egyházarko:tmány demolroratizálására való 

törekvés Erdélyben is egyet jelentett a polgárosodó elemek önrendelke
zéséért vívott harcávaL Az ortodox református egyházállam itt is a meg
erősödött feudalizmus hatalmi szervezete volt, s a püspöki hierarchia itt 
is érvényesült: a prédikátorok a patronustól, a földesúrtól függtek, s a 
református lelkészek egy része maga is birtokkal rendelkező kizsákmá
nyoló volt. Az elmaradt oktatási rendszer, továbbá a feudális jellegű 

püspöki hatalom és a földesúri patrónusoknak az egyház ügyeibe való 
beavatkozása volt az első célpont, amely ellen a polgárosodó erők táma-

dása irányult. E mozgalom tehát a református egyház eme feudális vo
násait vette elsőként célba olyan körülmények között, melyek gyökere
sen különböztek a nyugatiaktól: míg ott a kapitalista fejlődés követel
ményekét létrejövő polgári monarchiák, sőt a feudális jellegű központo
sított monarchiák is végeredményben a polgári fejlődést biztosították, 
- a kelet-európai feudális centralizáció a feudalizmus megszilárdítását, 
következésképp a polgári fejlődés megakasztását eredményezte. 

Apácai a hazai feudális vi'Szonyok elleni támadását a tudományok
nak a descartes-i filozófia szellemében történő újraé:t:~ékelésével. indítot
ta meg a Gyulafehérváron tartott beköszöntő beszédében. 30 A fiatal tu
dós lobogó lelkesedéssel hirdette a descartes-i tételt, hogy a régi; és a 
polgárosodás szükségletei nyomán létrejött új tudományokat összekap
csolja objektív tartalmuk, igazságaikkal egymást támogatják, egyik a 
másik nélkül nem lehet el, nem. érthető meg. Nem elégségesék tehát azok 
az ismeretek, melyeket a korabeli erdélyi iskolákban 'nyújtanak, hanem 
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ki kell egészíteni azokat a gyakorlatra vonatkozó, természettudományo~ 
ismeretekkel. Feltárult előtte, hogy Descartes rendszere a természettu
dományokra épül, s felismerte e tudományok gyakorlati hasznát a nép 
életkörülményeinek javításában. 31. Apácai tehát Descartes filozófiájában 
olyan egységes, a tudományok minden ágát összekapcsoló principiumra 
talált, amely azt bizonyította, hogy a tudományok a mesterségek alap
jai, 32 s tanításuk feltétlenül szükséges a jólét emeléséhez. 

Természetes, hogy Apácai a világi ismeretek tanításának követelmé
nyét állította beszédének előterébe, hiszen ez hiányzott az erdélyi okta
tásban, s erre volt szüksége a társadalomnak, hogy a polgárosodás irá
nyába fejlődhessen. 

Persze, itt még nem a teológia elleni tudatos támadásról van szó. Is
meretes, hogy Apácai tudományszemlélete mögött álló dualizmusa olyan 
filozófiai irány, melyben meddő kísérlet nyilvánul meg a materializmus 
és idealizmus kibékítésére. Apácai szubjektíve őszintén hitte, hogy a 
világi tudományosságnak, a világi ismereteknek a biblia mélyebb meg
értését kell szolgálnia. 33 s hogy azért van szükség tanításukra, hogy a 
teológiát tökéletesebben lehessen magyarázni. 34 Szubjektív szándékai el
lenére azonban objektíve a teológia vereségét jelentette az, hogy Apácai 
különbséget tesz az "ész világánál", és a "kegyelem világáriál" megis
merhető tudományok között. Az első csoportba a matematika (aritmeti
ka, geometria) és a természettudományok (az égitestekkel foglalkozó 
asztronómia, a földi testekkel foglalkozó fizika és mechanika) tartoznak, 
a másodikba pedig a társadalomtudományok (az etika, ökonómia, politi
ka, jogtudomány és a teológia). 35 

A descartes-i racionalizmusban testet öltött kritikai szellem lobog 
Apácaiban, amikor nagyon is emberi szemmel vizsgálva a hibliát meg
állapítja: igaz ugyan, hogy az űdvösséghez elégséges az, ami benne van, 
de eniellett sok mindenre szükség van a mindennapi életben, amit a bib
lia nem említ. 36 A biblia szövegének eme kritikai szemlélete nem jelenti, 
hogy Apácai felismerte a világi tudomány és a teológia elvi ellentétét. 
Ismeretes, hogy Apácai e beszédében hitet tett Descartes mellett és őt 
a század páratlan ékességének nevezve, egyszerre dicsőitette személyé
ben a matemaiista természettudóst és 'az li.deallista filozófust, aki osztály
korlátai következményeként még nem tudta megkerülni az isten léte
zését, s hirdette, hogy az isten léte a legvégsöbb biztosítéka a valóság 
megismerhetőségének és az anyagi világ törvényszerűségei érvényessé.:. 
gének. Az ellentéteknek ez a Iátszolagos harmóniát teremtő egysége vi
lágosan kitűnik a gyulafehérvári beszédnek abból a részéből, ahol Apácai 
a descartes-i filozófia gyümölcseiről beszélve megállapítja: "A harma-
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dik gyümölcs az, hogy ezekben az eivekben foglalt dgazságok, mivel a 
legvilágosabbak és legbizonyosabbak, minden vitaanyagat megsemmisí
tenek s így szelídségre, egyetértésre hangolják a lelket. ~ppen ellenkező 
eredménnyel járnak tehát, mint a skolasztikus irányzatok vitatkozásai, 
melyek azokat, akik e vitákban gyakorolják magukat ... még veszeke
dőbbé és makacsabbá teszik, és alighanem első okai a hitszakadásqknak 
és viszályolmak, melyek ma is zaklatják a világot." 37 

Bár elvileg, filozófiai tartalmát illetően, a teológiai és világi szem
lélet kibékíthetetlen ellentmondásban van egymássaVa és a tudomány 
csak akkor fejlődhetik korlátoktól mentesen, ha már megszabadult a 
teológia nyűgétől, - a teológiai meghatározottságú eszmerendszerek 
(puritanizmus) tükrözhettek haladó sőt forradalmi törekvéseket. Amint 
rámutattunk, Descartes, s nyomában Apácai is, a rációba vetett határtalan 
hitével az embert állította a világmindenség középpontjába, s ezzel 
ráirányította a figyelmet szükségleteire, megoldatlan kérdéseire is. Ez 
pedig találkozott a puritánusok programjával, akik vallásos alapon: "az 
isten gyermekeit" megillető jogokért ragadtak fegyvert. Kálvin és a 
puritánusok etikai nézeteivel kapcsolatban kimutattuk, hogy a puri
tánusok szerint a vallásos élet és a földi tevékenység között más viszony 
áll fenn, mint ahogy a lutheránusok vagy a ka,tolikusok tanították. A 
puritánus etika megszabadította, legalábbis a tőkések számára, a vagyon-

szerzést a katolikus, vagy akár a lutheri etika gátjaitól és törvényesítette 
a nyereségre való törekvést azáltal, hogy azt isten által megengedettnek 
nyilvánította. Nem a test sanyargatását akarta a vagyonosodó polgárra 
kényszeríteni, hanem hogy vagyonát gyakorlatilag hasznos dolgokra 
fordítsa. Ezzel megnyitotta a gazdagodó polgár előtt a felemelkedés, a 
a társadalmi korlátok áttörésének útját. Vallásos formában tehát raciona
lista elemek érvényesülnek a puritán etikában is, ami persze nem oldja 
fel a kartezianizmus világi és a puritanizmus teológiai jellege közötti 
elvi különbséget, de érzékelteti, hogy a karteziánus filozófiában és a 
puritánus ideológiában egyaránt polgári törekvések tükröződnek: a 
fejlődés más-más fokán álló burzsoáziáé. 

A kétféle minőségű gondolatrendszer közül feltétlenül a világi hatott 
erőteljesebben Apácaira, mert ez határozta meg életgyakorlatát. Kétség
telen, hogy az egyházkormányzati felfogást illetően Apácai presbiteriánus 
volt, és így szembekerült a hatalmon lévő episzkopális rendszerrel. 
Életének döntő konfliktusa is amiatt robbant ki az ismeretes 1655. szep
tember 24-i vitán. 39 Mégis gyakorlatilag nem a puritánus szervezkedésbe 
való bekapcsolódás útján harcolt a haladás érdekében. Makkai László 
feltételezése, 40 hogy Apácai 1654-ben Kolozsváron puritánus szervez-
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kedést kísérelt meg, - Bán Imre megállapításai után nem tartható 
fenn. !it Más adatunk pedig nincs arra, hogy Apácai puritánus szervez
kedésben részt vett, vagy ilyent irányított volna. Az ő küzdötere a 
nevelés, tehát lényegében világi jellegű foglalkozás, amit nem cserél fel 
papi állással, bár ajánlották neki. 42 Persze mint nevelő, az Enciklopédia 
társadalomtudományi részében (etika, poUtika, ökonómia, jog és teológia) 
főleg a puritánus Amesiusra támaszkodik, tehát elméleti síkon részt 
vesz a puritánus eszmék terjesztésében, de a társadalom átalakítását 
gyakorlatilag a nevelés, útján akarta megvalósítani. Ezért is harcolt olyan 
következetesen a természettudományoknak a nevelési programba való 
beiktatásáért Ismeretes, hogy a gyulafehérvári beköszöntő beszédben, a 
természettudományok szükségességét indokolva, milyen keményen kikel 
az ellen "aki azt hiszi magáról, hogyha a szentfrásban feltalálható 
bármely dologról bármily keveset is megtanult, már az egész dolgot 
vajmi kitűnően ismeri. Az ilyenek ... nem tudják, hogy az isten nem 
lúdaknak nyilatkoztatta ki akaratát, hanem embereknek, akik a dolgok 
érzékelése és megfigyelése által, a dolgokból kiinduló következtetés, vala
mint a dolgok tapasztalása segítségével művelik ki értelmüket mélyebb 
dolgok felfogására." 43 

A dolgok megfigyelése, érzékelése, tapasztalása, a következtetés -
mind a rádóra s nem a hitre utal. Következésképp Apácai szerint ez az 
ember legjellegzetesebb sajátossága: ez az, ami megkülönböztető helyet 
biztosít számára az élőlények között. E felfogás következményeképp 
aztán a hitről a rációra, az egyházról az államra és iskolára, a papról a 
tanárra és taní1tóra, puritánus tömegmozgalmak szervezése helyett az 
egyéni ráhatáson alapuló oktató-nevelő munkára helyeződik gyakorlatilag 
a hangsúly nála. Ennek a konzekvenciája az a hite is, hogy az ésszerűtlen 
nézetek és intézmények megszüntetésével az emberi értelem képes 
kiküszöbölni a társadalom bajait. J ellegzetesen idealista, az észre alapozó 
felfogásból indulva ki, a "rosszul kormányzott közügy"-ben keresi az 
emberek .közt megmutatkozó bajok okát, s mindezt a közoktatás meg
reformálása, a korszerű ismeretek beillesztése útján véli megoldhatónak. 

Ám a gyulafehérvári beköszöntő beszédben, amely a hazatérő Apá

cainak az itthoni viszonyokról alkotott első benyomásait őrzi, nemcsak 

a társadalmi és kulturális elmaradottság felszámolására tett javaslatokról 

van szó. Ennél sokkal többről : a beszéd elárulj,a, hogy Decartes néze

teinek hatására · lényegesen átalakult Apácai felfogása a társadalom 

fejlődéséről. Ha ugyanis a jelenségeket az ész útján ismerjük meg, 

továbbá ha az emberségesebb, fejlettebb társadalom kialakulása ugyan-
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csak az ész tevékenységének az eredménye, akkor a fejlődés hajtóereje 
az ész. Ebből következik, hogy a történelmi folyamatban a lényeges az 
ész munkájának a nyomon követése, azaz a tudomány fejlődésének a 
nyomon követése, amíg a kezdetektől eljutott Descartes filozófiájáig, 
amely immár alkalmas arra, hogy ("bármely elibénk kerülő dologban 
helyesebben ítéljünk, és így bölcsebbé válunk.") 

Igy aztán a történelem középpontjába nem a királyok uralkodása, 
egymással vívott harcaik, a vallásháborúk stb. kerül nála, hanem az 
emberi értelem küzdelmes útja mig a dolgok megfigyelése, azokból való 
következtetések levonása, s az így szerzett ismeretek gondos felül vizs
gálása útján eljutott végül is Descartes filozófi'ájéig, a 'tudomány fejlő

désének tetőpontjáig. Azért az értelem legmagasabb teljesítménye ez 
a filozófi,a, mivel igazságai ("a legvlilágos'ahbak és legbizonyosabbak, min
den vitaanyagat megsemmisítenek, és így szelídségre és egyetértésre 
hangolják a lelket.") Igy kerül Apácainál a történelmi folyamat centru
mába a tudomány fejlődése, s természetes, hogy legkív.álóbb munkásai 
között keresztények, pogányok, zsidók, arabok egyaránt vannak. Nem a 
faj, vallás vagy a nyelvi hovatartozás számít a sorrendben, hanem hogy 
ki mivel járult hozzá a tudomány fejlődéséhez. Apácai ezáltal olyan 
magasabbrendű szempontot talált a történelmi folyamatban, amely -
hite szerint - minden ellentétet felold, s szelídségre, egyetértésre han
golja a lelkeket. Szilárdan hitte, hogy a descartes-i filozófiában meg
találta azt az alapvető elvet, mely fényt derít a jelenségek okaira, s 
lehetővé teszi, hogy tanulva a múltból, következtetéseket tudjunk levonni 
a jövőre nézve. 

Világos tehát, hogy Descai1tes tanítá~sa rierhcsák azt jelentette Apácai 
számára, hogy egy konkrét helyzetben (~az elmaradt erdélyi iskolaügy) 
megtalálta a megoldás útját, hanem a fejlődés új magyarázó elvét is. 
};--elismerte, hogy az új filozófia legfőbb ereje a módszer, mellyel nemcsáR 
biztosabb igazságokra lehet eljutni, mint a régiek, de ólyan ismeretekre 
is, "amelyeket maga Cartesius nem fejtett ki." Ez a módszer tehát nem 
csak a múlt, vagy a jelen törtenéseiben, de a jövő által felvetett problé

mákban li<s biztos útriiütatást nyújt. S ebberi va:ri elvHeg forrádálmosító 

ereje a régi, skolasztikus filozófiával szemben. 

A fejlődés ineg€+tésének kulcsa, a fejlődés magyarázó elve tehát a 

sapientia, a bölcsesség. Ezért dolgozza ki olyan nagy gonddal a beszéd 

tengelyében álló rrtüvelődéstörténeti áttekintest. Ezért beszél olyari ra

jongó lelkesedéssel Ramusról és Descartes-ról, akrl.knek t'€vékenységében 

megtestesülni látta a társcadaloin fejlődése megértését biztosító eme 
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~egfőbb magyarázó elyet. S. hogy mennyire az ember értelmi, megis
merő tevékenysége (s nem a hit!) áll Apácai érdeklődésének középpont
jában, bizonyítja a sapientia elsődleges. jelentésének meghatározása. A 
sapienta "t1.1lajdonképpeni és közvetlen jelentése szerint testi dolgokra 
v~matkozik. Sapere ugyanis semmi mást nem jelent, mint a megízlelt 
dolgok tul1ajdon1Ságát és hatását 1elkün~ke1 felfognii"44 - áll:apírtj'a meg. 

A bölcsesség elsődleges jelentése, filozófiai tartalma szerint a tőlünk 

függetlenül létező valóságra vonatlrozó ismereterinket jelenti ! Jelenti 
ugyanakor azt is, hogy "ebben a szóban foglaljuk össze mindazt, amit 
a legjobb és legszükségesebb tudnunk az amberi élet folyamán", 45 tehát 
az enciklopédikus tudást (a régi és új tudományok ismerete). Az egye
temes, az enciklopédikus tudás legfontosabb tartalmi elemét pedig az új 
tudományok, a reáliák jelentik, amelyekre a korabeli ortodox szellemű 
középiskolákban majdnem semmi gondot sem fordítottak. Az ilyen 
típusú, gyakodat szempontjából hasznos bölcsesség kialakulásának, meg
erősödésének és győzelemre jutásának út}a Apácai számára a társa
dalom fejlődésének, az emberiség haladásának útjával egyértelmű. Ez 
biztosítja a jólétet, a szabadságot, az emberséges életet. 

Nyilvánvaló, hogy a gyulafehérvári beszéd s az Enciklopédia ter
mészettudományos részed., Apáoai szándékai ellenére, objektív hatásuk
ban magukban hordozták egy · későbbi teológia-ellenes fejlődés csiráit. 
A gondolkodás teológiai formái helyett a világi formákra, az egyházi 
szféra helyett a világi közösségekre irányítva a figyelmet, valójában tar
talmazott csökkentett élességű antiklerikalizmust. 46 E program a feu
dális viszonyok átalakítására törő kís~rletnek számított, s éppen ezért 
hisszük, hogy a fejedelem és környez:ete valóban komoly megtorlásra 
ké~zült, s Apácait csak főlúri kapcsolatai menthették meg a súlyosabb kö
vetke,zményektől. 

Az 1653. november ll-i gyulafehérvári és az 1656. november 20-i 
kolozsvári beköszöntő beszoo közé eső három év alatt a maradi erők 
győzedelmeskedtek. A híres 1655. szeptember 24-i nyilvános vita előre 
megrendezett alkalom volt, hogy visszavonulásra bírják a fiátal tudóst, 

vagy odavessék az angliai példán megrettent fejedeleni dühének. Az 

osztályharc a XVII. század derekán is kíméletlen eréllyel folyt, s a "má
sodik jobbágyság" megszilárdításáért harcoló feudális erŐk ' eJfojt~t~k 

' . ' \ . ' 

miriden változásra törő kísérletet. Bizonyos, hogy Apácai elvileg nem 
' ' -

mondott le _a gyulafehérvári beszédben meghirdetett programról e vitá

ban sem. Elvi engedményeket nem tett, de rá kellet jönnie, hogy gya

korlatilag ez az út még járhatatlan a korabeli viszonyok között. Már a 
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két beköszöntő beszéd hangneme is ezt sugallja: a gyulafehérvári 
támadó, a kolozsvári inkább · védekező jellegű ! A döntőek azonban a 
tartalmi különbségek. A gyulafehérvári beszéd a barbár állapotok okának 
az elmaradt iskolarendszer legfontosabb elemeit : a tanítási anyagot és 
a célra nem vezető módszert tekinti. Tehát közvetve az objektív körül
ményeket marasztalja el, nem egyes személyeket. 

A kolozsvári beszédből sem hiányzik az elmaradt viszonyok bírá
lata, de csak elvont formában esik szó róla. Az elmaradottság oka nem 
egy meghaladott fejlődési állapotot tükröző tanítási anyagban, tehát 
lényegében nem az objektív körülményekiben lronkrétizáiódl.k d.tt, hanem 
egyes emberek, vagy embercsoportok szubjektív rátermetségének, szor
galmának, igyekezetének stb. hiányában (tanulók, kurátorok, papok 
hibái). A beszéd keserű, vádló hangja s az utókorra való hivatkezása : 
"A jelenkori gyalázatért kétszeresen megfizet majd gyalázóinak az utó
kor, csak lankadatlanul igyekezzünk azt megérdemelni" 47 - is mutatja, 
hogy az ellenfél ideiglenes győzelmet aratott : Apácai az utókortól várja 
eszméi győzelmét. Apácai küzdelmének kimeneteléhez düntő módon 
járult hozzá, hogy olyan társadalom törekvéseit tükröző ideológiát akart 
meghonosítani, amely a hazainál "jóval haladottabb, a polgári forrada
lomhoz közeledő kés·ői feudális társada1om".48 

De Apácai igen erőteljes racionalizmusában - a pozitív oldalak 
mellett - megnyHvánulnak már e felfogás idealista korláltozottsága'Í is, 
s ez is hozzájárult törekvései sorsának alakulásához. Racionalizmusa elő
segítette a természettudományok későbbi materialista irányú fejlödését, 
s ezzel az egyház szellemi diktatúrájától való megszabadulást, bár ő 
maga konkrétan még csak a teológia és filozófia, az egyházi és világi 
szféra szétválasztásáért és egyenjogusításáért szállt síkra. 49 A társa
dalmi törekvések gyakorlati megvalósításának vonalán azonban már 
megmutatkoztak a korai racionalizmus korlátai is. A gondolkodásba, 
mint a legmagasabbrendű emberi képességbe vetett hit szükségképpen 
járt együtt az elméletnek a gyakorlat fölé helyezéséveL Ha az emberi 
tevékenység alapformája a gondolkodás, akkor az élet középpontjában 
az individuum áll, nem pedig a társadalmi-történelmi folyamat, melynek 
részese az egyén. Ez nagy eredmény a múlthoz viszonyítva, mely a túl
világot állította az . élet központjába, de ebben az álláspontban egyúttal 
kifejeződik a kezdődő polgári individualizmus is, 50 mely elszigeteli az 
egyes embert a többi embertől. Nem a többi emberrel kapcsolatban vizs
gálja az emberi gondolkodást, hanem a maga egyedülvalóságában. 

Az értelem mindenhatóságálba vetett egyoldalú bizalomból elsősor

ban az következik, hogy a társadalom előmenetele végső fokon az em-
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bertöl, a gondolkodó embertől függ. A hollandok felismerték - mondja 
Apácai -, hogy minél több a tanult, akadémiát végzett ember, annál 
erősebb az ország. 5t Törekedni kell tehát, hogy minél többen tanuljanak, 
s el kell hárítani minden akadályt azok útjából, akik tanulásra termet
tek, szorgal.masak, akiken tehát Apácai hite szerint végső fokon meg
fordul az ország előmenetele ! Ez lehet a magyarázata Apácai ingerült 
kifakadásának az olyan jobbágytanulók ellen, akiket nem a tanulás 
vágya, hanem a szolgasorból való menekülés kergetett az iskolák padjai 
közé.52 Tennészetes, hogy szó sincs itt jobbágyellenességről, hanem arról, 
hogy az ilyen elemek alkalmatlanok az emberi életet szebbé, könnyebbé 
tevő sapientia elsajátítására, tehát valójában a fejlődés kerékkötőivé 

válnak, ha felelősséggel teljes állásokba jutnak. Az ilyenek Apácai szavai 
szerint nem alkalmasak arra, hogy "elérjék ama legfőbb jót, amit a ta
nulás nyújthat : az okok állandó kutatását és megtalálását. 53 Ezek a 
henyék és álmatagok csak a hasuknak élnek, és készek eladni a filo
zófiát "egy tál lencséért". 54 S ha tekintetbe vesszük, hogy ugyancsak q 

kolozsvári beköszöntő beszédben a ,,tanácsatyák" gyülekezetéről úgy 
beszél, mint ahol gyakran csupa műveletlen, semmihez értő emberek, 
"emberi bábok inkább, semmit eszes emberek" foglalják el a helyeket, 55 

világossá válik, hogy Apácai kritikája elsősorban a szellemi erőfeszítésre 
alkalmatlanok felé sújt annak érdekében, hogy ki-ki tehetsége szerint 
boldoguljon, s az foglalja el az irányítás polcát, aki képes a sapientia 
elsajátítására. 

A feudalizmus és a bontakozó kapitalizmus európai méretű küzdel
mében a maradi erők Erdélyben is elgáncsolták a haladó tudomány 
egyik legtisztább képviselöjének törekvéseit. A vereségnek azonban már 
nem vol;t megsemmisítő hatása. Míg a század elején Giordano Bruno-nak 
és Vannininek életével kellett fizetnie, a század közepén a reakcióna~ 

már meg kellett elégednie ellenfele félreállításávaL 

Apácai sorsában végső fokon a korai polgárság ama illuziójának 

veresége is tükröződli.k, amely az ember:i ész erejét önmagában is elég-:

ségesnek hitte ahhoz, hogy a feudális-vallásos megkötöttségek béklyóiból 

kiszabadítsa az emberiséget. Bármennyire is rokonszenvesek ugyanis e 

racionalista idealizmus képviselői, sorsunk mindaddig szükségképpen a 

bukás, vagy elhallgattatás, amíg csupán eszmei, racionáLis síkon tudnak 

küzdeni a régi ellen, s nem törekszenek annak forradalmi úton való 

megváltoztatására is. 
Apácai példája évszázadokon át lelkesítette azokat, akik szívükben 

egy emberségesebb társadalom reményét melengették. 
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SEPSISZENTGYÖRGYRE VONATKOZÓ ADALÉK 
MIKSZÁ TH KÁLMÁN "KAT ÁNGHY MENYHÉRT JÉNEK" 

MAGYARÁZATAIHOZ 

SOMBORI SANDOR 

A sepsiszentgyörgyi színház részére 1952-ben dmmatizáltam Mik
száth A körtvélyesi csíny c. kisregényét. Noha nem került színre, a té
ma sokáig foglalkoztatott s K1atánghy Menyhért életútjának alaposabb 
megismerése, a különféle utalások, célzások jobb megértése végett be
hatóbban foglalkeztam az előtörténettel is, melynek Mikszáth ezt a gú
nyos,an hosszú címet adta: Nagyságos Katánghy Menyhért képviselő 

úr viszontagságos élete, kalandjai, szerencsétlensége és szerencséje. Az 
1896-lban mejelent regényiből különösen a "János kiirály" c. fejezet kel
tette fel érdeklődésemet, amelyben színre lép Szentandrás székely kis
város polgármestere, Király János, alm t - Mikszáth szecriint- akaratos
sága és uralk:odói hajramai mi1att "János királynak" neveznek: 

SZlép, pirwpowgás, fehérhajú, apró szemű, éll!érv.k öreg úr volt K ·i-rály 
János, 'közö.Tl!Ségesen OS'a!k "János iloirállyrvaJk" neve2Jték IS rvagy osaJLafin
txz emb.e1"1!1ek ttzrüibtálk egész Erdélyben. 
Ha csaJkugyan jejed;e:lmi e.mberneik szW~e,tiJk, ny~lván egész EuTópát 
megza'v,a:rta volna aJgyafúrt élszjárá'SáVIail, há,z'(j,t szövögetó elméjének 
jinomságával, s az emberi tulajdorrok- és gyönges-égekfo.e épített filigrán 
p~ánumaivall, de János· királly, hália iJS!tretnnek, c·saik egy 1Szé1rely város, 
SZJenttaJndrá<S poi/Jgárrrne:st.ere vollt ... 
Nem voLt János 1k~ráilyo<n semmi kiráJlyi, osaJk a hangja volt recsegő, 
peLrancsaló rnég ott w, az .idegen földön, és b'ajusm 'ku11ik!Oirodott fe~ 
olyanformán, mim egykor a J3áithory I<stván.é .•. 

- Mié'r,t rruwezilk Ján~w ki'Tál'yrvaJk ? -1kérd~ KaJtánghy. 
;._ Megforditjáik a nevét, mert nagyort lwVaJl'mas ember ocLaJvam". 

E jellemzés alapján, helyrtörténeti ismeretelimből kiindulva már 
tudni véltem, hogy Mtikszáth "János király" alakját éppen úgy valósá-
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gos személyről mintázta, mint ahogyan a Szentandrás és Borontó hely
neveket sem a puszta elmejáték sugallta számára. Sejtésern igazolására 
azonban még nem rendelkeztem megfelelő bizonyítékokkal, s így a té
mát ideiglenesen félretettem. 

Hat évvel később, 1958-ban megjelent Mikszáth Kálmán összes mű
vei kritikai Iciadásának 9. kötete\ mely a két Katánghy-tört·énetet tar
talmazza. A közel 150 oldalt klitevő Jegyzetekben Bisztray Gyula, a kö
tet gondozója ezeket írja : "Az elbeszélésnek számos élmény-eleme is 
van .. . János király, vagyis Király János - ravasz kortes -- neve és 
figurája mögött bizonyáTla Császár Jánosnak, Mikszáth illyefalvi főkorte
sének figurája rejtőZlik ... stb"2• 

Mivel éppen ezidőtájt foglalkoZitam a sepsiszentgyörgyi színjátszás 
történetéhez szükséges adatgyűjtéssel, többek kö21ött áttanulmányoztam 
a heJyi sajtó mintegy 10 évfolyamát a Mikszáth-regrény keletkezését meg
előző évtizedből (1885-1895/6), és sikerült olyan adatokat találnom, a
melyek hozzáseg:ítenek mind a KJirály János modellje, mind a helynevek 
megfejtéséhez. 

l. Király János: Császár Bálint 

Mikszáth Kirá'ly János ("János király") nevű szentandrási polgár
m~stere mögött nem egy Császár János nevű illyefalvi kortes rejtőzik, 
mint B~sztray feltételezi (ilyen nevű személyről semmilyen adat nem 
bukkant fel), hanem Császár Bálint (1826-1892), Sepsliszentgyörgy ne
ves, alkotó polgármestere, akli 41 évig vliselte tisztségét (!), s akit eré
lyességé IIl!Íratt a néph':lrrior "Bálint császárnak" nevezett el. 

Mikszáth és Császár Báhnt ismeretséget tények bizonyítják. A köz
vetítő kapocs szerepét Beksies Gusztáv, Sepsiszentgyörgy várós ország
gyűléSli képviselője játszott,P, ő mutatta be a kli1a;padhatatlan energiájú 
városatyát Mikszáthnak, amikor 1885-ben államsegélyért kiiJJincselt a 
mlit:J.i.szténiumokban, hogy a sepsisze&~gyö:t;gyi négy osztályos ~anoda fő
gimnáziumma fe,jleszrtését kiesziközölje. Az ismeretségnek, sőt az elisme
résnek ~zon.ysága az a meleg hangú méltatás Császár Bálint törekvésé
ről, ail1~:>lyet l\1likszáth 1885. június elején közölt a Pesti Hírlapban 
Soarron aláírással. 

E jegyzet kere~be nem illik b~le a Császár Bálint pályájának is

mertetése, de az egykori hírlapban emeli~edett hangú nekrológ olvasható 

Sepsiszentgyörgy je'les fiá·ról a Bogdánovics György álnéven írogató 

Beksies Gusztávné toHából3• 
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Mikszáth már ismeretségük első évében (1885) tudomást szerezhe
tett a Császár Bálint alakja körül szállongó anekdotákról, de azokat 
tapintatból, figyelmességből csak tíz év múlva, Császár Bálint halála 
után három évvel dolgozta fel elbeszélésében. 

CSASZAR BALINT 
1826-1892 

Gy,ár:tiás Jenő fesrtmény,e 

Mikszáth már 1885-ben készült Sepsiszentgyörgyre, alkalmasint Csá
szár Bálint és az illyefalVli 'vá~lasztókerület meglátogatására, de csak 
Brassóig jutott el, mert az Olt meg a Feketeügy áradása miatt szekérrel 
nem ' indulhatott el, a szárnyvas ú t pedig ak~or még nem volt készen . . 

Két év inúlva, 1887-ben Mikszáth megfordult Sepsiszentgyörgyön 
is, Illyefalván is, ahol június ÜJ-én átvett~ madátumát, miután "egy
hangúlag klikiáltatott országgyűlési képVIiselővé". Júillius 21-én Sepsi
szentgyörgyön résztvett a díszebéden, amelyet Császár Bálint, a szabad
elvü párt vezéregyénisége rendeZiett Beksies Gusztáv sepsiszentgyörgyi, 
Benedek Elek nagyajtai és Mikszáth Kálmán illyefalvi megválasztása 
alkialmábóÍ4• 
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Mikszáth háromszéki tartózkodásait és kapcsolatatit részletesebben 
tárgyalja Berde Zoltán dolgozata.5 

2. Szentandrás: Szentgyörgy 

Bisztra y jegyzetében a "tárgyi magyarázatok" között a helynevek
ről ezt olvashatjuk : "A történet szinhelyét, a borontói vállasztókerületet 
és Szentandrás városát valahol a Székelyföldön kell keresnli. Borontó : 
kitalált név, de Szentandrás nevű helység miritegy 17 is volt ... szerte 
mindenütt, éppen csak a Székelyföldön nem volt. Tehát ez is fikciónak 
számit"6• 

úgy vélem, a Szentandrás helynév nem fikció, .hanem szándékos 
ferdítés. Ha Király Jánosról kiderítettük, hogy Császár Bálint fedőneve, 
akkor az is nyilvánvaló, hogy Szenbandrás meg Szentgyörgynek a fer
dített neve. Ha Császár Bálint Sepsti:szentgyörgy polgármestere volt, 
akkor Szentandrás az ő városát kell, hogy jelentse. Mikszáth névteremtő 
humora és Szellemessége itt is megmutatkozottt. A személynévnél az 
uralkodói foglalkozást jelentő "császárt" behelyettesítette az ugyancsak 
uralkodót jelentő "királlyal", a helynévnél meghagyta a "Szent" előtagot 
s csupán a György keresztnevet változtatta Andrásra. 

3. Borontó : Bo.rosnyó (Illyefalva, Szoty'or) 

Bisztray szerint Borontó kitalált név : "A borontói választás szín
helye és figurái több tekintetben Mikszáth első kerületének, Illyefalvá
nak viszonyait tükrö2lik"7• 

Kéziratos jegyzetemben (1958), melyre Berde hivatkozik, magam is 
úgy vélekedtem, hogy Mikszárth a borontá'i viszonyokhoz az élményeit 
Illyefalván gyűj,tötte. Miután Berde elfogadhatóan bizonyítja, hogy Mik
száth Szatyorban Nagy Károlynál vendégeskedett, nyilvánvaló, hogy 
Borontó rajzához Szotyor is szolgáltatott anyagot. Az élményforrás nyo
mozásában még litt sem állhatunk meg, figyelembe kell vennünk Mik
száthnak azt a szokását, hogy egy-egy munkájába az orzság legkülön- . 
hözöbb vidékein szerzett benyomásait, emlékeit is beledolgozta, ha a 
szereplők jelleme vagy helyzete azt megkívánta. 

Függetlenül a Borontó helynév jelentéstarbalmától, csupán a szó 
hangalakjára irányozva figyelmünket azt tapasztaljuk, hogy Borosnyó 
összes magánhangzói és csekély tomtással összes mássalhangzói lelhe- . 
tök fel benne. Ez sem a véletlen játéloo, hanem ez is szándékos ferdítés, 
mint az előbbi kettő. Alátámasztja ezt a feltevést az a tény is, hogy 
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Mikszáth illyefalvi képv1iselősége idején Nagyborosnyó is számottevő 

választókerület volt, mely gyakran szóba kerülhetett az esélyek latol

gatásakor, a sajtóban pedig éppen úgy jelen volt, mint a többi három

széki kerület. Mlikszáth fogékony lévén az érdekes, jó hangzású személy

és helynevek iránt, megjegyezhette magának e nagyközség nevét, 

mely regényében sugalmazhatta az olvasának, a sZJékely vagy éppenség

gel háromszéki viszonyokat, ugyanakkor eltorzítVIa mégis eléggé fiktív 

volt ahhoz, hogy ne lehessen azonosítani. 

.•. .•. 

Fentebbi fejtegetéseim summáját Berde Zoltán már nyti.lvánosságra 

hozta dolgozatában - a forrás megjelölésével Ö továbbvitte a személyi 

magyarázatok kiegészítését és "A góbék nábobja" c. fejezet főalakjának, 

Fekete Gergely földbirtokosnak a modelljét is megnevezte szotyori Nagy 

Károly személyében. 

Császár Bálintnak Király Jánosra, Szen-tgyörgynek Szentandrásra, 

Borosnyának Borontóra (Illyefalva, Szatyor) változtatásán Mikszáthnál 

a valóságra utaló szándékos írói ferdítést kell látnunk. 

CONTRIBUTil LA COMENYARIUL EXEGETIC AL UNUI 
ROMAN DE MIKSZÁ TH P RIVIND 

ORA$UL SF. GHEORGHE 
Sumar 

Bazindu-se pe marturia presei locale autorul dovede~te ca persona
jul Király János din romanul "Doua alegeri in Ungaria" (tradus in ro
mam~~te in 1951) de Mikszáth Kálmán a fost modelat dupa renumitul 
primar al oral?ului Sf. Gheorghe, Császár Bálint (1826-1892), iar topo
nimicele Szentandrás dupa Szen.tgyörgy (Sf. Gheorghe) ~ Borontó dupa 
Borosnyó (Borol?neul-Mare). 
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CONJRIBUTIONS Á L'EXAGÉSE D'UN R.OMAN DE MIKSZTÁH 
CONCER NA NT lA VI LLE SF. GHE.ORGHE 

Sommaire 

En étudiant les sources d'jnspiration du romancier Mikszáth Kc,íl
mán, l'auteur du roman "Deux élections en Hongrie", S. Sombo;ri iden
titie l'un des personnages (Király János) avec l'ancien maire de la ville 
Sf. Gheorghe, Császár Bá~int (1826-1892) et les deux noms de localité 
(Szentandrás et Borontó) avec les deux noms de localité de la contrée 
Govasna: Szentgyörgy (Sf. Gheorghe) et Borosnyó (Boro~eu) . 

.JEGYZETEK 

l. Mikszáth ~mán ö.m. 9. kötet. Két váLasztás Magyarors.zágon. Bp. Akad. Kiadó, 
1958. 

2. Uo. 1901. 
3. Szék~ly Nemzet. Sepsisz.ellltgyörgy, 1892. dec. 24. 
4. ·uo. 1887. jún. 19,20. · 
5.~ Kálmán Háro~~en. Sepsis;z;en.tgyörgy, GYÖKEREK iskolai folróiz:at, 

1970 :4. 
6. ld. m(í, 196. l. 
7. Uo. 190. l. 



SZiNJÁTSZÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN It 20. SZÁZI\D E~EJÉN 
1900-1913 

SALAMON SÁNDOR 

E közleményt az ALUTA 1970-es évfolyamában Színjátszás Sepsi
szentgyörgyön a 19. században címmel megjelent dolgoZlat fo-lytatásá
nak, egyben befejező részének szántuk. Az itt köv:etkező vázlat célja is 
ugyanaz, mint az első részé : a tényközlés, a felkutatott adatok nyilvá
nosságra hozatala. 

A "színjátszás" szón is ugyanazt értjük, amit az első rész "mérle
gében" megfogalmaztunk: a Sepsiszentgyörgyön v:endégszereplő hiva
tásos vándortársulatok és az alkalmilag színpadra lépő mű.kedv:e1ők 

szíruelőadás•ait. 

A SZÁZADFORDULOTOL AZ ELSÖ VILÁGH~~ORÚIG 

A 20. század meglehetősen észrevétlenül köszönt be Sepsiszent
györgyre. Az újság riem sok figyelmet szentel a 19-es számnak. Igaza 
is van, · semmi sem :változott: ugyanaz ·a g~~gi ... ~adlf4'lmi képlet 
fol~tódott 1900. január l-én is, amely 18.99. decem:~.r 31-én fennállott. 

A város lakosságát helyli problémák fogl'alkoztatják : a vízvezeték, 
a villanyhálóza~ szerelése, a polgári. pártok vetélkedése a szavazók ke
gyeiért. 

Tízezer lakos 

Sorakezzon fel néhány emlékeztető adat a város századeleji fejlő

déstörténetéhez : 
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Gödrii. Ferenc polgármester buzgólkodására a mai Iskola utca he
lyén, ahol akkoriban magánkertek terültek el, megnyitják a Szabadság
terei a LJibocz utcával összekötő Mikó utcát. 

Az újságban lelkes cikk népszerűsíti a sí-sportot. 

1900-ban ifjú Nagy Elek ka}apgyá:ros új befektetéssel szélesíti tevé
kenységi körét : megnyi'tja a város első gőzfürdőjét. 

1903-ban a város~ tanács és a polgármesteri hivatal a városház épü
letéből átköltözik a szomszédos épüleibe, mai helyére, miután a dohány
gyár elköltözlik onnan és áttelepül az időközben felépült korszerű gyár
épületbe a Szemerjai úton. Ettől kezdve a lakosság "városház" elneve
zéssel ezt az új, két emeletes épületet IHleti, mig az egykorti "csarnokot", 
hol "régi városházának", hol "színháznak", hol "kéllszinónak" nevezi, 
mivel a városi tanács megürült helJiiségelit a kaszinó veszi bérbe. Ugyan
osak a kaszinó cserélteti kli 1903-ban a főbejárati lépcsőház falépcsőit 

kőlépcsőkkel. Ugyanebben az évben építik a díszterem karzatának má
sodlik (déli) biztonsági lépcsőzettét, hogy tűz eS'etén könnyebben kiürít
hessék a nagytermet. 

1904-ben megállapították, hogy a nézőtéri mennyezet mestergeren
dája a keresztgerendákkal együtt az ötven év;i fennállás után behajlott, 
a mennyezet közepén meg az oldalfalakon repedések támadtak A város 
elhatározza a részleges renaválást: felkötlik a gerendákat, eltüntetik a 
repedéseket és újrafestik a mennyezetet. 

1908-ban, a villanytelep fe~avatása után a díszterembe és a szín
padra is bevezetik a Vlillanyt. 

1904 és 1906 között készül el a vashíd az Olton. 

1904. augusztus 22-én tartja egy brassói kiküldött az els-ő szacialista 
népgyűlést Sepsiszentgyörgyön. 

· Októberben :a városház egykori dekorátora, a brassói Bulhardt 
János vég~ amegyeháza átallakitott gyűléstermének díszítését. 

1908-ban helybe'lli részvényesek gyufagyárat akarnak alapítani. 

Napirenden van egy Sepsiszentgyörgyöt Földvárral összekötő vasút
vonal tervezése. 

Ugyancsak 1908-ban kezdeménye2ll1ek első í:Zíben a városban betű
vető tanfolyamot az írástudatlanok részére, valamiint ingyenes "szabad
tanításokat'' az iskolázatlan lakosok számára. 

A "Jótékony Nőegylet" is 1908-ban ünnepli fennállásának 30. év
fordulóját. 

A Tankó-vendéglőben két ízben is muzsikál Dankó Pista. 
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A színielőadásokat továbbra is a régd. városház dísztermében, az 
1899-ben felavatott színházteremben tartják. E szinpadon vendégszere
pel Blaha Lujza is. Megalakul ,és szorgosan tevékenykedik a Színpártoló 
Egyesület, Sep&i·szentgyörgy belép a II. erdélyi színi kerületbe. 

Az 1910-es népszámlálás eredménye : 10 OOO lakos Sepsiszentgyör
gyön. 

A század első esztendeje 

1900. február 15-én GyergyószentmiklóETól Sepsiszentgyöi'gyre ér
kezik Fekete Béla társulata. "Adni fogunk minden jó darabot és minden 
darabot jól" - hirdeti az előzetes. A bemutatkozó előadás meglepetést 
okoz a közönségnek. A könnyed operettmuzSiikához szokott szentgyörgyi 
nézők érdeklődéssei fogadják Goldfaclen Ábrahám héber dalművét, a 
Szulamitot. A komor bibLikus hangulat, a soha nem hallott héber dal
lamok mély benyomást keltettek a nézőkben. 

Márciusban a már jól ismert B. Polgár Gyula lép fel az iskolai ta
nulók előtt. JúnJius közepén Tiszay Dezső, a pécsi színhs_z ig~gatója 

.!kas~hóLjöyet 10-12 előadási hirdet Sz~ntgyörgyön. Ő is müsorra tű.zi 
a Szulamitot, sőt egy újahb Goldfaclen dalművet is, a Bar Kochbá•t, az 
1881. évi oroszországi pogromok hatására írt, az ellenállás szellemében 
fogant daljátékát. 

Július 23-án egy hétfői napon Dankó Pista és daltársulata_ jelenik 
meg a Tankó-vendéglőben, aFio1G'óre Gál:5or- és Duromts sógor-tréfák

- kál mulattatják a közönséget, Dankó Pista saját szerzeményű dalait mu
zsikálja. 

Augusztusban Zilahy Gyula magánelőadó-est keretében tart "kaca
gó estélyt". 

Agrárszocialista darab 

December 21-én Fekete Béla társulata visszatér a városba és me
rész kísérletre szánja el magát : bemutatja Géczy Istvánnak, a Buda
pesten rendőrileg betiltott agrárszocialista irányzatú darabját, az Anya
földet, melyben az alföldii aratósztrájkok egyik drámai mozzanatát dol
gozta fel. A népszínművek Géczyje ezúttal alighanem Áehírn András-i 
szemTélettel írta meg drámáját, ha a polgári sajtó kénytelen volt kor
hoini és elítélni Feketéék kísérletét. 

A Hámán és Eszter c. újalbb héber dalmű után Feketéék Gerharcit 
Hauptmann Takácsok-ját tűzik műsorra. A konzervatív helyli lap cikk-
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írója a szoaiaLista jellegű darabot éppen úgy helyteleníti, mint az Anya
földet. "Hamis intenciójúnak" neve2li, mely a szocialista eszmékrtől, 

szerinte, még szűzi Háromszéken talajtalan. Állítására ugyancsak rácá
folt a valóság : e "szüzi" közönség lelkesen tapsolt, tüntetett és megélje
nezte a Marseillaise-t. 

Fekete Béla társulata 1901 januárjában is folytatja előadásait. El
játszanak egy egyfelvonásos operettet (Randevú a konyhában) K. Za
thureczky Berta helyi szerzőtől. Sor kerül a Szulamit paródiájára is 
Szulam:ici címmel. 

Augusztus 15-én Da ista másodszor k_er~&:L.Jel a várost, újból 
a Tan <:ó-vendéglőben mu2isikál. 

Az 1901-es esztendő a Színpártoló Egyesület megerósödésének, alap
szabályzata érvényesítésének esztendeje. Az új évadra már nem a város, 
hanem az Egyesület tárgyal a színigazgatókkal és hívja meg Micsey F. 
György társulatát. Micsey hálából 20 százalékos kedvezményt helyez 
kilátásba az egyesület tagjainak. 

A Szent Anna-tó boszorl(ánya 

Az 1902-es esztendő szomorú színházi hírrel kezdődik. Szatmáron 
betegen fekszik Csóka Sándor, pályatársad. gyűjtést rende:onek a felse
gélyezésére. Meghal Szigeti József, pár héttel később Feleki Miklós ha
lálhírét hozzák a lapok. 

Micseyék ápriliis 25-én érkeznek Szentgyörgyre és egy Brieux-da
rabbal nyitnak (A bölcső). Érdekesebb címeik : Pillangókisasszony, Ocs
kay brigadér. A Szent Anna-tó boszorkánya. Cyrano de Bergerac. Kuruc 
Feja Dávid. 

A székelyföldi vonatkozású Szent Anna-tó meséhez ugyancsak K. 
Zathureczky Berta zeneköltőnő szerzett néhány dalt, szerzője a város 
régi ,ismerőse, Deréki Antal, az alkalmi darabok gyorstolLú rögtönzője, 
az egyik Gábor Áron-feldolgozás írója, aki Szentgyörgyön ünnepelte szí
nészi müködésének 35. jubileumát. 

A Cyrano majdnem teljes bukással végződött szerepnemtudás rniatt. 
A IV. felvonás előtt a közönség hazament. Micsey gyorstalpaló módsze
rére jellemző, hogy például Fényes Samu Kuruc Feja Dávidjának a be
mutatóját azon az estén tartotta, amely napnak a délelőttjén volt az első 
próba. 

Micsey június 2-án búcsúzik Szentgyörgyről, augusztus 30-án Fehér 
Dezső megy be két estére vegyes szórakoztató műsorral. 
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Októberben Gáspár Jenő játszik Nagyborosnyón, nincs hírünk ar
ról, hogy Szentgyörgyre is bement volna. 

~~~!ta L~jz~ ven~égj~t~ka 

Micsey 1903 tavaszán lemond az erdélyi színli kerületról s így a 'rá
rosnak ismét joga van vMogatni az ajánlkozó társulatok között. A Szín
pártoló Egylet a város vezetőségével egyöntetűen Polgár Bélának ad 
engedélyt bemenetelre. Társulata augusztus 26-án kezdi meg előadásait. 

Polgárék műsorából figyelmet érdemel az első szentgyörgyi Mae
terl!inck-bemutató, a Monna Vanna és Moldován Gergely kolozsvári 
egyetemi tanár újabb román tárgyú színműve, a Flórika szerehne. 

lj!Q4-' n több igazgató küld kérvényt a Színpártoló Egylethez, mely 
Szalkay Lajos Brassóban időző társulatának ad játszási engedélyt. Feb
fUárban át-átruccannak Brassóból egy-két előadásra, hogy majd május 
és október havában folytatólagos elő'adássorozatot indítsanak Sze n t
györgy ön. 

Szalkay május 21-re megnyeri vendégszereplésre az országos hírű 

népszínműénekesnőt, a "nemze csalogányát". Blaha Lujza férjével, 
Spiényi Ödönnel Kézdivásárhelyről érkezik. Az állomáson a Színpártoló 
Egylet elnöke, Gödrn Ferenc polgármester fogadja : "A mi szerény kis 
szin.házunk ped~g csak most fog igazán a magyar színművészet templo
mává fölavattatni, mikor annak világot jelentő deszkáin m~ga a ~agyfir 
nemzeti múzsa : Méltóságod lépjk föl és teszi azt előttünk szent hellyé". 
Mer:észen ívelt felfelé az utóbbi száz évben a színész tál1)adalmi tekin
télye a kocsmaszíntől a polgármesteri fogadtatásig, a kóboros szekértől 

és megvetett~égtöl a bálványozás~g. 
~B1aha Lujza a riros bugyelláris Zsófi szerepében kezdi meg szent

györgy:i szereplését. Falrengető taps, bokréták, virágzápor köszönti, szü
netben a Nőegylet ezüst koszorút ny;újt át neki. A Tó* l~ány után a 
. . ··"·-·' \ ... ~ 

színházi króD.Jikás a népszínmű fejedelemasszonyának nevezi. il Náni és ,, , . cr----
a Falu rossza után máj~s 23-án Blaháné Vli.§S:zJatér .Buda:P.,gstre. 

Szal~ayék őszí müsorából ld.emelkedik a Bánk báp s A kőszívű 
ember fiai. 

Az első mozielőadás 

Az Uráruia mozgóképszínházd vállal~t (mely ekkor még ismeretter
jeszttő előadásokat tartott) a hétfalusí csángó születésű Molnár Viktor 
államtitkár, a mozgókép ős?Jinte pártfogójának jóvoltából a Székelyföl
det is felveszi útitervébe. 
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4# első mozgókép ve.!,i · · Sepsó.szentg_Iörgyön 1905. január 16-án 
tartották a színru_:zten!m , majd azt k'" _etően 17-én és 18-án is volt 
~r már hat éves m , ttal rendelkező Uránia filmvállalat -A modern asszony címü, a nőemancipáció kérdésével foglalkozó filmet 
vetítette első nap. Másnap az tjféli nap országában és a Dalmácia című 
dokumentum-mlm következett, harmadik napon A tánc története Pekár 
Gyula magyarázó szövegével. 

A Színpártoló Egyesület 

A II. erdélyi színi kerület megalakulása 

A~ 189~:.. esztendő történeténél jeleztük, hogy Szentgyörg~ is fel
vetődött egy színpártoló egyesület létesítésének gondolata .. Vázoltuk cél~ 
kti~ésedt IS. Akövetkező évben M. L. aláírással (Mállik Lóránd) újabb 
cikk jelenik meg a lapban, mely követeli a sz·ínügy intézményes rende
zését és feLhívja Gödrti. Ferenc polgármestert, a Műkedvelő Egyesület 
elnökét ·a szervezőrnunka megkezdésére : " ... egy kultúrvárosban a 
nemzeti neiVeléshez épp úgy hozzátartoLJik a színház, mint az iskola" -
érv·el a cikkiró és javasol'ja, hogy a tagsági díj legyen egyúttal bérleti 
eMfizetés. Mlikor összegyűl annyi pénz, amennyit a tá11sulatok általában 
bérletgyűjtéssel össze szaktak szedni, pályázatot kell hirdetni a szín
iga:zJgatók részére. Aki közülük a legjobb társulatot és a legjobb darabo
kat tudja biztosí·tani, az kapjon játszásli engedélyt : "Az első és főcé? 

az : teremtsünk színpártoló egyesületet. Ennek segélyével meg leszünk 
klimélve harmad-, negyedrangú társaságoktól". 

A júniusban írt cikkre nem kél visszhang. Decemberben a cikkíró 
Md. (Mál!ik Lóránd) felhá!borodva kommentálja azt a hírt, amely szerint 
Kolozsvárorr egy I. és egy II. rangú kerületre osztották Erdélyt, de 
Kézcliivásárhelyt meg Sepsiszentgyörgyöt még a Il. rangú kerületbe sem 
vették fel. (A rangot a b~ételi lelhetőség alapján áHapí,1Jották meg.) Má
lik szerint a kerűleteknek a bevételi lehetőségre alapozott beosztása 
helytelen, mert az I. és II. kerületet a legjobb társulatok választják el, 
Szentgyörgynek és Kézdivásárhelynek továbbra is a leggyengébb társu
latok jutnak majd. E mellőzés ellen csak a színpártoló egyesülettel 
lehetne védekezni. 

1901 januá jában ~epsiszentgyörgyöt beosztják az V. színi kerületbe -Dézs, Marosvá'SiáTheily, Nagys2Jeben, Brassó, Gyulla:fehérvár, Székelyud-
varhely és Kézdivásárhely társaságában. Bizonyára attól való aggodal
mukban, hogy a kerületben levő nagyob~ városok maguknak kaparint~ 
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~ mes_ a f6idényj;, . s ~1:_örgyiek augusztushan végre elhatározzák 
a színpártoló egy!.Sü1et létrehozását._Egy szűkebb bizottság hozzáfog az 
alapszabálytervezet kidolgozásához. 1901 októberében közlik a lapban a 
tervezetet, melynek el'Ső két paragrafUJSát érdemesnek tartjuk itt is 
közölrni: 

I. 1.§. Az egyestilet címe és pecsétje: "Sepsi-Szent-Györgyi Szín
pártoló-egye:sület" 1901. 

II. Az egyesület célja : 
2.§. Az e E§Ület célja Sepsli-Szent-Györgyöp a agyar zínüg_y ér-. 

dekeinek elQm.g#dítása .• E célból a városi hatóság közbejöttével 
a) olyan magyar szintársul1atokat támog1at erkölcsileg és anyagilag, 

amelyek a művel.t kö~önrség k!ívána1mainak mdndenben megfelelnek ; 
b) megbírálja az igazgató által a szerepkör megjelölésével bemuta

tott névsor téliLapján a színtár•sulatot és zenekart úgy szám, mint képzett
ség tekin te.té ben ; 

c) megáUapítja az illető színigazgatóval a bérletek árát, az egyesület 
rendes tagjai részére kedvezményt eszközöl ki, s szabályazza a napi 
helyérakat is ; 

d) 'aibban az esetben, ha az erdélyi színikerület kötelékéből Sepsi
Szent-György város krilépne, az egyesület a városi hatósággal egyetértő
leg mindaddig, mfg ennek szüksége fennáll, évenkint egy színi idényre 
rendes pályázatot hírdet s a tartandó közgyűlésen abszolut többséggel 
választja meg a színtársulatot." 

1901. december 22-én tartják az al,akuló közgyűlést, melyen elnök
ké a Műkedvelő Egylet elnökét, Gödri F erenc polgármestert választ ják. 
A választmány tagjai között találjuk Gyárfás Jenő festőművészt is. 

Az egyesület az első megbíz•atá1st Micsey Györgynek adja, aki 1902-
ben eleget is tesz ennek, miként azt az előbbi fejezetekben láttuk 

1902. nov. 26-án M•arosvá,sárheJyt gyűlést ta rtanak az erdélyi színi 
kerületben érdekelt városok kiküldö.ttei. Sepsiszentgyörgy és Kézdivásár
hely nem lépnek be a színi kerületbe, annak határomta:it magukra nézve 
nem tartják kötelezőnek, hanem ragaszkodnak a pállyá zathirdetés jo
g-ához és elvéhez. 

így hívják meg 1903-ban Polgár Bélát , 1904- ben Szalkay Lajost. 
1905-ben Fehér Károly nyeri el a város pályázatát s ettől kezdve 7 évig 
egyfolytában élvezi mind a közönség, mind a Színpárt•ló Egylet bizalmát. 

Fehér Károly hét éves koncessziója 

1905. november_l5-=.éu...Feh~ér Károly társulata bevonul Szentgyörgyr.e. - . Deréki Antalt ismét a színészek között találjuR, s most sem m ulasztja el, 
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hogy ne rögtönözZ:§.ILbelyi. onatkozású szín..xnüvet. Feldolgoz egy Bethlen 
G'ábor kcwaheli bos áB-yper.t mesé"ét áthelye:zJi Sepsiszentgyörgyre. A 
-~átvanyqs, a orzongató münek ezt a hangzatos eímet adja : A sepsi-
~ ·-- ..... , ... 
szentgyörgyi vérbíró. ·· .... ~ 

Sok felújítás mellett Fehérék müsorra tűzik a diva,tos újdonságokat 
is. Változatos műsorrendjükből kiemeUredik néhány figyelemre méltó elő
adás, így többek között Henri Bernstein A tolvaj címü színműve, Rutt
kay György Sötétség oimű drámája, mely a katonamsztek és civilek szem
beállításával éles fényt vetett a kétféle er~öks hordozóira. 

Az operettirodalom népszerű újdonsága,i mrind e'ljutottak Szent
györgyre ezekben az években, így a János vitéz meUett a Lysistraté, Bob 
herceg, Tatárjárás, Aranyvirág, Gül baba, Varázskeringő, Boffmann 
meséi, A víg özvegy, A komédiások. 

A színházi rovat vezetői ellismeréssei említik Ledofszky Gizella, Cse
rey Irma, Korda Sándor játékát. 

A Dorrit kisasszony címü Schönthan-vígjáték bemutatása után szen
záoió:k!ént jegyzi meg a cikkíró, hogy a színészek súgó nélkül játszottak. 

Fehérék meaett egy-két napos előadásra fuisebb társulatok J.s enge
délyt kapnak, így pél:dáúl 1906 augusztusában a Foliies Cabarett, 1908 
júliusában Tábori Frida, Palásthy Sándor és Maraell kabaré-együttese, 
1909 júliusában a Bonbonniere-kabaré Kökény Nonával és Virág JenőveL 

1908 december 12-13. napjain az ors:cág legnagyobb utazó mozgó
Eénykép vállalata, az Apolló Bioszkóp tart fí.ilmelőadásokat a színház
teremben. 

Az első Móricz-darab 

1910-ben Fehérék @riliSib.an kezdik meg az évadot. Molnár Ferenc 
Liliomja és éfi sereg dai;"ű után níáJÜs- elsején színre.Js.erül Mórácz 
~igmona..§.ári írója. A Székely Nép május 3-i számában eLismeréssel 
ír a kritikus az előadásról : "A Sári bíró akadémliali. díjat nyert mű, még 
pedig magyar darab. Csak természetes, hogy fele köwilJSége volt, mint 
egy sívár operettnek Mórd.cz Zsigmond, a mű szerzője a magyar irodalom 
egyik je~ese. Nyelve gaZJdag és kifejező ; ha népies d.s, mégis választékos. 
Erős megfigyelő, kdtünő :rajzoló. Néhány karak!temzálló vonással híven és 
igazán festi meg a magyar parasztot. Dcwabjának meséje a f,alusi élet a 
maga intdkátival. De falusias igénytJetlenségében is vonzóan színes beáUí
tJá,s:a .a bírói székér,t folyó kü:zldelemnek. Frappánsan megrajzolt alakjad.val, 
eredeti meséjével Móricz azon az egészséges úton halad a magyar nép-
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színműirodalomban, ,amelyen Gárdonyi a Borhan, de az ő alakjai híveb
bek és őszti.ntébbek" . 

Parasztbecsület 

A Pill:angókis,asszony kedveZJŐ fogadtatása fe,lbátorítja Fehér Károly 
társulatát, hogy újabb operaelőadással kísérletezzenek. 1910-ben müsorra 
tűzik Mlasaagnd. egyfelvonásos operáját, a Parasztbecsületet és a szent
györgyi ~özönség szívesen is fogadja az igényes muzs!ikát. 

Szinre kerül Henri Bataille A botrány, A balga szűz címü drámája 
majd Lengyel Menyhért világsik:errt ~aratott japam tárgyú darabja 
A tájfun, M10liere-től A fösvény, Kisfaludy Károlytól ra Pártütők. 

1911. május 13-án Pintér Imre hirdet "Egyetlen müvészest" címmel 
ún. "cs,alá:di estet", amelyen ő maga tréfákat, Padagi Kornélia dalokat 
adott elő. 

Májusban Kiséri Nándor (máskor Ödön) készül bemenni kabaré
müsorral Andor Ida társaságában. 

J ún!iusban Fehér Károly utolJára megy be hét éves müködése színhe
lyére. Molnár Ferenc Testőrével nyitja a nyáni idényt. Színre v.iszi a Sár
ga liliomot, A kormánybiztost, Bródytól A medikust, majd a Romeó és 
Júliát. Egy szünnapon Fehérétk beengedik B!'lassóból Komjáthy János 
tárnul;atát, mely A borral mutaltkozJik be. 

Fehérék szémára megtörténik a lmpuzárás és hét évi vendégeskedés 
után elbúcsúznak a közönségtől, majd átmennek Kovásznára. 

Önálló színi kerületet a Székelyföldnek ! 

Fehér Károly 1905-hen elnyert hét éves koncessZJiója nem volt zavar
talan. Több ízben is kénytelen volt megerősítésért folyamodni a színi 
kerülethez. Az történt ugyanis, hogy közben 1908-ban Kállay Ubul csíki 
főispán és színügyi mecénás mozgalmat kezdeményezett a székelyföldi 
városkák önálló színi kerületének megalakítására. Augusztus 25-én meg
beszélést ds tartottak Tusrrá:dfürdőn Festeltich Andtor elnökletével, melyen 
új kerültetet alakítottak SepSiiszentgyörgy, KéZJdivásárhely, Fogaras, Csík
szereda, Nagyenyed, Szászrég,en, Gyergyószentmltklós, Tusnádfürdő, Elő
patak és Kovászna benevezéséveL Ez az új kerület Fehér ~árolynak ítélte 
oda a k!Oncessziót. 

Októberben a Székely Nép közli a csíksZJeredaá Színpártoló Egyesület 
alaps~bály-terVieZJetét, hogy annak mlintá,jára a II. kerületben levő 

valamennyi helység alakítson hasonló egyrJ.etet, lehetőleg hasonló alap-
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szabúllyal, hogy ezáltal az egész II. erdélyrész!i színi kerület egy nagy, 
egységes színpártoló egyesületté szerveződjék. 

1909-ben a II. színi kerulet csíkszeredai gyűlésén Sepsiszentgyörgy 
különvéleményt jelentett be, ragaszkodni kívánt a pályázathirdetés elvé
hez, de leszavazták s továbbra is Fehér Károly kapott megbízatást. 
ÁpriLisban újabb két város, Dicsős~entmárton és Erzsébetváros csatla
kozott ehhez a }{lerülethez. 

Június 17-én a kerület Kovásznán gyűlésezett. Fehér Ká·rolyt újból 
megerősíteltték bérletében. 

1910 augusztusában Festetúich nem véve tudomást a II. kerülethez 
történt csatlakozásról, vagy tévedésből, Sepsiszentgyörgyöt az I. kerü
letbe osztotta be, de öt nappal később a Tusnádfürdőn tartott gyűlésen 
tisztázódott a helyzet, Szentgyörgy megmaradt a IL kerületben, melyhez 
most Torda is társult. Fehér Károly engedélyét ekkor 1911-d.g hosszab
bították meg, amikor azután elfogadták Sepsiszentgyörgy javaslatát és 
áttértek a pályázati rendszene. 

Az 1911 februárjában Gyergyószentmiklósorr tartott kerületi gyű
lésre két pályázat futott be, a Fehér Károlyé és a Tompa Kálmáné. 
JúllJiu:sban Szentgyörgyön olyan hangok is hallatszottak, hogy Csík
szeredát előnybe fogják Pészesíteni az idény megválasztásakor, emiatt jó 
lenne kri.lépni a kerületből és önállóan meghívni Hidvégi Ernőt vagy a 
Brassóban működő Komjáthy Jánost. Végül is Szentgyörgy nem lépett ki 
a IL kerületből, elfogadta a többség indítványát, hogy Tompa Kálmán 
társulata lássa el a kerület városait színielőadásokkal. 

Tompa Kálmán évei Szentgyörgyön 

Tompa társulata 1911. november 4-én érkezik Szentgyörgyre Suder
mann ar említe'ttd.rámájával, A becsülettel. Bemutatkozása nem ger
jeszt bizalmat, díszlettá:rra elégett, kényte1en szegényesen állítani ki a 
darabokat. Az újjászervezett társulatban soklan vannak, akik még soha
sem Jáa·szottak együtt, ahány sz,ínész, anny[ féle játékstílusit képVlisel. 
Néhány vígjáték és operett után Tompa igényes előadással hódítja meg 
a közönség rokonszenvét Színre viszi Tolsztoj Leó híres regényének 
drámavá.Uo~a~tát, a Karenin Annát. Katona József születésének 120. év
fordulój.án a f:igyelrnes igazgató müsorra tűzi a Bánk bánt, ezzel nem
csak .a közönség, a Sa'jtó elismerését is kiérdemli. 

1912 januárjában Tompa átmegy Fogaras!'la, onnan küldi a Székely 
Népnek érdekes levelét (megj. a jan. 9-i számban), rnely nemcsak Tompa 
m entségét szolgálja, hanern ráv.ilágít a tők'és korszak színjá,tszásának 
minden kerékkötőjére : 
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"l'vla, amidőn már minden nagyobb város féltve őr2U színészetét és 
annak ingyen színházat és még szubvenciót is ad, addig Erdély városai
nak legt~bbje mindent pénzért ad az dgazgartónalk és amellett oly anyag~i 
terheket rónak reá, hogy amelyik dgazgató itt fáradságos munkájáért 
pénzt akar szerezni, úgy annak Vialóban g;a:rasos üzletembernek kell len
nie és akkor társulata létszámát a minimállisra kell leszállírbani!a és akkor 
hol roarod az ideálilS ku1túrmrisszió ? hol a poéta[élek ? hol a drámai 
művészet és iroda1om fejlesztése ? Amikor tudjuk, hogy a közönség ízlése 
az üzletember-szín:i.gazgatók révén teljesen megromlott az ízléstelen és 
selejtes operetteik ellőadása mriatt! Amikor tudjuk, hogy al:ig van drámai 
közönség és mégis adjuk ! Ilyen körűlmények közöt:Jt egy ideállis 1elkű és 
gondolkodású színigazgatót nem gáncsolni, de megbecsülni kell, még ak
kor is, ha néha gyöngébbet nyújtana s ha pedig művész:i fokig emel
kedőt produkál, úgy azt, bárki legyen is, hozsannával és szeretettel kiell 
felkaro1nii, támogatni". 

A további1aa{ban védekezik a sajtó vádjrai el!len. A szombart:helyri 
színházégéskor díszle:t·tára odaves21ett. Beőthy Lálszlótól vett öt új szoba
díszletet, de azok igen magasaknak bizonyultak a v:idékli színpadokon. 
A terem fűrtetlenségéről nem ő tehet, a város csak ~ét szekér fával se
gítette, 15-18 napig saját pénzén vett ]ával fűttetett, reggeLtől estig : 

"És fütte.ttem és fűttertJtem , de mindhd.ába, mert az Ultolsó előtti 

napon sült ki, hogy a színház padl-ásán, az öss:oes nyári szelelő ajtók 
tárva-nyitva vannak, és én fűtöttem az utcát, a főter:et, az én keserves 
garasari.mma1". 

A levél végén még egyszer leszögezli művés:z;i igényességét. Kije
lenti, hogy mindig jobban örült, ha komoly darabokat játszhatott fél 
ház előtt, mintha silány művet egész ház előtt. 

Az első mozi megnyitása 

Szentgyörgyön 1912-ben 

Az új esztendőben, február 16-án Arnyai Károly lmmrikus és artista 
estjét nézte vég~ig a város közönsége. 

Csíkszeredában újból gyűlést tartott a II. színi kerüLet, melyen Sep
sis:z;entgyörgyöt ismét Mátik Lóránd képViselrte. Ezen a gyűlésen elhattá
rozták Tompa Kálmán szerződésének 1914-ig való meghosszaibbítását és 
Petrozsény felvételét a szín~ kerületbe. 

Február 24-én a váTosház dísztermében megnyitották a város első 
moziját "Villamos színház" eineveresseL Az ünnepd. · müsor ez volt : 
--..; 
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l. Tunis és Tunesia (Thjleírás, tripoliszli jelenetek, csatajelenet.) 2. Nick 
Kartel és értel~mes k:utyá'ja (detektív törénet). 3. A Fekete-.tenger zivatar 
kö:cben. 4. A három barát (komikus jelenet). 5. Az indián nő áldozata 
(romantikus indiali történert). 6. Max loViagias ügye. 7. A sejtelem (tréfás 
jelenet). 8. RosaJllia nászéj,sza!kája (fölötte mulatoogos). 

A mo21i ettől kerove 1949-i, 37 éven keresztül mtindig osztozott a 
~:i Színtál'\SU:lato~l. Az ind r as évében hetenként kétszer, szer
dán és vasárnap volt mo:ni~lőadás, 1,20; l ; 0,60; 0,20 korona helyárak
kal, az árvaházi gyermekek részére díjtalan bem€1l'lettel. 

Műsora efeinte s:cerényen 'a hírek között húzódlik meg az újságban, 
majd fokozatos'an nyomul be a köztudaltlba s rohamosran olyan népsze
rűség,re ,tesz szert, hogy a lap al:ig egy hónap müködés után már állandó 
rovatot nyi~t a mozinak. 

Ekkor még nem pergertnek egész esitét betöltő játékfilmeket, hanem 
rövdd jerlenetekert, kisfilrneket, szfnes állóképeket és mati szóval ún. "do
kumentum-frilmeket". 

A :ffilmko<*ákhoz ' et nyelvü. kisérőszöveg szolglá1tatja ..a magya

rázatot. Az újságírók javasolják - minden bizonnyal a közvélemény 
r -
hatására -, hogy a mozi afl.k!alrJlazzon egy kiíkiáitót, aki magyarul is ---elmondja a felirat szövegét. 

- Ug)'lanC'Sialk a Iap jawso,lja a rendőrségnek is, hogy nézzen utána a 

karzra.ton elhelyezkedő fiatalságnak, mely fölöttébb csintalankodik a sö

tétség leple alatt. Ugyanakkor fligye~e7Jteti az olvasólmt, ne legyenek 

emiatt -a mozli ell:enségeli, mert "a hiba az emberekiben van, nem a 
moziban." 

Bérharcok a színészvilágban 

Májusban újból eLlátogat a városba egy kabaré-társulat, mégpedig 
a Pintér lmréé. 

A ·helytbeli s'ajtó különös hireket vesz át más l~poktól : a vidéki szín

igazgatók k1ameUbe akarnak tömörülru, hogy egységesen lépjenek fel a 

s2línJésze~l szemr~n a gázsik leszorí~ érdekJében. Miskolcról felhívás 

indul kii, hogy a sZiin;észek is szervezkedjen~k az iga~k ell~n, s vé
delmezzék meg mtindmális bérüket. Kár, hogy a lapból nem tudjuk m~g, 

mil~en vdsszhangot keltett ez a hír a Székelyföldön vendégszereplő 

társula toknál. 
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Tompa Kálmán küzdelmei 1912-ben 

Előleges jelentés után Tompa Kálmán társulata október 26-án kezdi 
meg el6adásait újból, Szentgyörgyön. -Egész sor már ismert színdarab 
kóztTttFöldes Imre Nincs toválili c1m" társadalmi drámáját és Tolsztolj 
Leó Farkasok című egyfelvonásasát méltathartjuk figyelemre. 

A Székeily Nép novemberi és decemberi számali sűrűn foglalkoz
nak Tompával meg a II. színli kerület sorsával. Kétoldali csalódásról 
számol be a lap. Az igazgató csruódott, mert nem taláJ.ta meg a számítá
sát. ű "ízig-vél'lig művészember . . . az idealiizmus pedig nem ad kenye
ret", ~ért kényltelen a pénzt sejltető operettet hajszolni, noha ő mindig 
klasszikus sZ!inész volt. "Nem rójuk fel nek:i - írj!a "il" -, élnie kell s 
ehhez slágerek keHenek". Az !igényesebb közönség is csalódott, mert fel
csigázott várakozásra nem talált művész:i lcielégÜilést. A gyenge társu
latban nem akadt elfogadható énekes, és minden darabot egyetlen árva 
díszletben mutattak be. A színli kerület összetételét is hibáztatják, négy
öt ".bedolgoZJortJt" város többet ér - írja a lap -, mint a sok kis apró 
helység, mert az utaztátással a köLtségek növekednek, felemésztik a be
vétel javarészét. A cikkiró javaslatot tesz új kerület alakítására : a pályá
zatolt elnyerő társvmt az év 12 hónapjábó!l. ötöt töltsön Marosvás~r

helyen, hartot felvá!ltva Tordán, Csíkszeredában, Sepshszentgyörgyön, 
egy hónapig pedig legyen szünet. 

llangok a színészet államosításáról 

Tompa a telet PetroZJsényiben, f913 tarviaszát Kézdivásárhelyt és 
Gyergyószeriitmiklóson tölti. 

MájUSbán Pintér lenő és Parlagi Komélia müvészestet tartanak 
Stentgyörgyö n s ·egy 'f~1lal : szalonkomikust is magukkal hoznak, Dési 
Jenőt. 

J:únhisban Tompa Kálmán feje fö!lött összecsapnak az anyagi gon
dok hullámai, lemond a második szfni kerül.etr&l. Thál.Ta az egész ország
ban válság1ba j urt, rtlirtden felé b uknak a társUlatok. A II. kerület irán t 
két "igazgató is érdeklődik: ·Mezei :Béla és Szabados László. A Színpár
toló Egyesillet nem akar beleegyeznli abba, hogy a :ker-ület ismért egyet
len társurl18t.ot ·szert6dtessen év~kre. Szentgyörgy !ismét önálló akar leri.ni, 
meg!Ínt felveti a pályázat gondolatát, de :a kerületi ·gyülésen ismét le
smwzzák, és szeptember utolsó Illapjain S~bados Lászlónak adnak kon
cessziót. 

Október végén az újság hosszabb ·könyrvismertetést szentel Fodor 
OsZkár "A vidéki szfnészet az állam szolgálatÁ.ban" cím ű új könyvének, 
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melyben a recenzió írója - nem minden célzatosság nélkül elmélkedik 
a vüdéki színészet álliamosításának időszerűségéről. Az áll!ami szubven
ció megklimélné a kőzönséget az olcsó népszerűséget és pénzt hajhászó 
igazgatók elvtelen műsorpoli:tirkájától, a színészt peddg a nélkülözéstől, 

a létbizonytalanságtóL 

Az utolsó társulat a háború előtt 

Szabados László társul1ata 1913. november 18-án érkezik meg a vá
rosba, és 'a Buksi című operettel mutatkozik he. Több operett és zenés 
bohózat után színre kerül Bernsteintól A titok és Hehbeltől a Judit. 
Goethe, Schiller, Hauptmann után most a német drám'a e különös ma
gányos nagyságát is megú.smerhetJte a szentgyörgyi köZJönség. Az év hátra 
levő napjali gyors1an peregnek, színtársulat és közönség.e m1t sem sejtve 
fordul be a vészt hozó 1914-es esztendőbe, melyben kitör az első világ
háború. 

A műkedvelőkről 

. Harmath Domokos, az 1881-ben alaku1t Műkedvelő Egyesület fáflad
hatatl:an szervező képességű, kezdeményező erejű válla1sztmányi igazga
tója nyolc évi rendkívül hasznos, építő tevékenység után lemond tiszt
ségérőL A 90-es évekiben a mükedvelő:i mozgalom még eleven, bár Har
ma1Jh Do~emöii.dá'sa után már csak aH{!almilJag verödnek össZJe a 
~ők;-iR,tézményes, állandó egyesületi tevékenységről már nem be
~ettt~. ~~ 189.9. évi felavatá1sán m'ég sikerrel elját
szák Herczeg éne Három testőr címü vígjátékát, aztán egyre keve-
8eb0ett ot\1'1as'liátunk róluk . . Az egyesület díszelnöklévé Gödri Ferenc pol-
-.. -gármestert választják, de őt közéleti tevékenysége meg a Színpárrtaló 
Egyesület körében vég-zett munkája elvonja a műkedvelőli mozgalom 
Ö'Sztönzésétől. A husLJatdik századba fordulva, a színd. kerihlet megaJakítá
sával a város h~vatásos színtielőadások:lk.OO. való el[átásla szei'IVewttebb 
f~t ölt, így a műkedv:elő színjátszás vesz'it jelentőségébőL A játszásá 
engedé y n yefit Igazgatók az előadások tömkelegével ostromolják a kö
zönséget, hogy kellő jövedelemre, sőt némi nyereségre tegyenek szert 
A faliVakart ritkábban látogatják, mert a társUl1at ide-oda szállírtása költ
séges, falun pedlig legfeljebb egyetlen esrtén telik meg a nézőtér, ezért a 
városokat keresik fel előszeretettel, ahol három-négy hétli.g egyfolytában · 
játszhatnak. AmHyen m~ben. csökken a mükedvelés jelentősége vá
roson, éppen olyan mértékben nő falun. A 19. száZJad mintegy 20 hely..,. · 
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ségben taTtotbak előadásokat. A húszad.ik század elején pedig az alábbi 
helységekben volt műkedvelő színúelőadás : 

Albis : Az ördög mátká ja 1902. - Alsócsernáton : Ágnes asszony 
1900, Falu rossza 1901. - Angyalos: Falu rossza 1903. - Arpatak: 
~alu rossza 1909. - Arkos: ParasZitasszony, A r égd. szerető 1903, Sárga 
csíkó 1909, A betyár 1910. - Barót: A tót leány 1900. - Bikfalva: Hol 
a hozomán y, Katonásan, VIirágfakadás 1911, Gyímesi vadvirág 1913. -
Bodok: Falu rossza 1901. - Bükszád: 1910. - Dálnok : 
Sárga csíkó 1902, Az igmándi kispap 1903. -Előpatak: A tót leány 
1911, ~lu rossza 1913. - Feldoboly: Falu. rosszia 1909, Ágnes asszony 
1911. - Illyefalva: Nőuralom 1900. - Kálnok: F1alu rossza 1901, A 
veresh ajú 1913. -- Keresztvár: A cigány, Holdkórosok 1911. - Kilyén : 
Az ördög párnája 1899- 1900.- Kovászna: Sárgta csikó 1900, A bor 
1902, K ét Erntil 1912. -- Kökös: több egyfelvonásos 1908, 1911. - Kőris

patak: Felhő Klári, Gyímes vadvirág 1900, Az ördög mátkája 1908. 
Lisznyó: Az örödög mátkája 1911. - Maksa: A rég1i szerető 1912. -
Málnás: Piros bugyelláris 1913. - Mikóú jfalu: F'laJ.u ros,sza 1906. -
Nagyajta : Gyímesi vadvirág 1903. - Nagybacon : A bertyár kendője 
1900. - Nagybarosnyó: A oigány 1901 , Cox és Box, A sztrájk 1903, 
Gyímesi Viadvir:ág, Parasmkisasszony 1906. - Oltszem : Thlu rossza 1913. 
- Orbaitelek: P.iros bugyelláris 1910. - Réty: A kis zseni (egy felv.), 
A tolone 1909, A vén ba:kancsos . .. 1913. - Szárazajta: 1912. -Szent
ivánlaborfalva : Peleskei nó.tárius ·1900. - Szentkirály : Isten keze 1902, 
A vereshajú 1910. - Zabola: A képviselő úr 1903. - Zágon: GyímeS:i 
vadvirág, A végrehajtó (egy felv.) 1900, Rodostó (Geczy-Lampért Mikes
szinműve) 1906. - Zalán: Peleskeá. nótárius 1900. - A megye másik 
városában, Kézdivásrhelyt: Huszár szerelern 1902, 1911. 

A legélénkebb műkedvelői élet színhe'lye Nagyborosnyó és Zágon 
volt. 

Mérleg 

A húsZiadrik század első 13 esztendejének médege több tekintetben 
hasonló eredmény1t mutat a 19. századéval: a vándortál'ISu1atok elévül
hetetlen érdeme, hogy ébren tartották a közönségben a szfnnazlártogatas 
ig.ényét, bizJtosították a színházi élet folytonosságá·t Sepsi·szentgyörgyön, 
ritkább alkalmakkor művészi élményben részesítették a nézőket leggyak
rabban pedlig kielégítették szórakozási igényét. 

Ebben az :időszakban mintegy 20 társulalt vagy kis-együttes keresi 
fel a városrt. Fehér Károly, 'fompa Kálmán és Szabados László társulata 
több évig is játszik a főidényben Szentgyörgyön. 
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· A vándortársulatok káros befolyása abban nyilvánult meg, hogy 
rontották a közízlést a sekélyes, csupán szórako?tató darabok tömkelegé
nek színrevi'telével. Mentségükre s:zolgál az a körülmény, hogy állam
segélyben nem részesültek, a bevételből tart"tták fenn magukat s így 
k~ervesen küzdö.ttek a megélhetésükért. 

Az utókor elismeréssel állapítja meg, hogy a művészi becsvágy 
nem egyszer fölébe kerekedett a krajcáros gondoknak, s a merészebb és 
öntudatosabb igazgatók a kísérlerttel }áró kockázatot i·s vállalrták. !gy 
kerülhetett sLilllre 1900-ban Géczy István agrárszociá1:is1Ja irányzatú 
Anyaföldje, Ge~hart Hauptmannak forradalmi hangvételű Takáesokja, 
Bródy Sándor Tanítónője, Medikusa. E társulartok tartják müsoron a 
polgári dráma jobb diarabjalit (Hebbel, Scribe, Sardou, Augier, Suder
mann, Echegeray, Ohnet, Bataille, Brieux, Bernstetin, Molnár Ferenc, 
Lengyel Menyhért, Bíró Lajos, Herczeg Ferenc műveit). Eibben az idő
közben a klasszikusok a modern drámával szemben ~itkábban jutnak 
szóhoz, mindössze öten képvisellik a halhatatlan repertaárt : Shakespeare 
(Rómeó és Júlia), Moliere (A fösvény), Schiller (Haramiák), Katona József 
(Bánk bán), TolsZJtoj Leó (Karenin Anna). 

A népSl,ínmií .towhbra is a legnépszerűbb drámai műforma marad, --de a hagyományos darabok után eljut Szentgyörgyre e s~ajátosan magyar 
iródaimiK épletrtek a tetőzésén keletkezett két darab is : A bor Gárdonyi
tól meg a Sári bíró ~riG~tól.. 

- Bebocsátást nyer a városba az újromanilikus dráma is: Rostand 
Cyrano de Bergerac-ja, Maeterl:inck Monna Vannájél. 

Ez a másfél évtized is megtermi a román tárgyú darabot, Moldován 
Gergely Flórika szerelme című népies színművét. 

Az előző századhoz képest a legszembetűnőbb vívmánya az új szá
zadnak a két oldali szervezkedés : szervezkedik a közön.Ség és szervez
kedrrek a társulatok. A szervezkedést az érdekvédelem teszli szükséges-
é. Az országot szín;i_~erüktekre osztják, ami a tőkés gazdálkodás nyel

vére fordítva annyit jelent, hogy a direktorok felosztják maguk között 
a "piaco t". A tehetősebb, nagy társulattal, tetszetős díszlettárral rendel
kező igazgatók az I. kerülertért versengenek, mnelyben a mgyváro8ok 
találhatók : Kolozsvár, Nagyvárad. A közönség színpá~toló egyesületeket 
s:zervez a maga érdekvédelmére : meg akarja magárt klimélni a gyenge 
társulatok élősködésétől, másfelől a bérlet-előfizetés vál:lalásáVlal kedvez
ményes belépőjegyhez óhajt jutni. A sepsiszentgyörgyd. szfnpártoló egye
sület a II. kerülethez tartozik s minduntalan javastl'atot tesz a "s7Jabad
verseny", tehát a pályázati rendszer elve mellett, de mindlannyiszor le
szavazzák, noha abban a k:orban valóban a pályázathiirdetés lett volna a 
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legdemokratikusabb és egyben a legtrusztességesehb szerződéskötési ve
~relv, mely a minöség érvényesülését és a változatosságot biztosította 
volna a város köZiönségének. 

A színésZiek világában jelentkező bérharcok, a színész ·anYiélgi és tár
sadalmi helyzetének megjavítását követelő hangok előre vetítik a szín
ház intézményessé tételének szükségességét. 

A HIVATÁSOS SZÍNÉSZET MÜSORA SEPSISZENTGYÖR~YÖN 
A 20. SZÁZAD ELEJÉN 

1900-1913 

(Ugyanaz a mű, ha többször kerűlt is színre, csak egyszer Sl!)er.epel a jegyzékben, 
mégpedig a bemutatása év&bem.. A bekezdés,ek élén álló nevek a társltl1artok igazgatéit 
jelölik. A mú1t században Sepsiszem.,tgyörgyö:n már bemutatott színdarabo.k, ha a 20. 
században fe1újíltásra kerültek, helyet kaptak e jegyzék~en.) 

1900 
FEKETE BJ!:LA : Szu1amit - Aliarcesbál - Szeg.edi menyecs,lte - Cigányvér -

Kölcsönkért fel~ég - Béní bácsi - Domi, az amerikai ma}om - ~ők az alk:otm~ny
ban - A haramiák - A kápolnai csata - Ci.g·ánybáró · .:.__ Mél.tóságos csizmadi'a 
K!rach Móni - Egy magy,ar huszárkáplár Bécsben - Bolondok Ház:a - Himfy dalai 
- GyrlLI'kov.ics lány,oik - Aranykakas. 

POLGAR GYULA : mag,ánest. 
TISZA Y DEZSO : Kurruc.furfang - Menyem - Az unatltozó király - Házi béke 

- Iüeopatra -Névtelen levelek - Bar Kochba - G~k - Az igmándi kbpap -
N ip be. 

ZILAHY GYULA: magánest. 
FEKETE BJ!:LA : Ami.t az erdő meséi - A király házasodik - Anyaföld - Hámán 

és Eszter - Trak:áCSIOk. 

1901 
FEKETE BÉLA : Csókion szerzett vőlegény - A tartalékos férj - A végrehajtó 

Cremonai hegedűs - ;Riandevű a l,c<Jnyhában - Egy jómadár - LiH - Sá:rg,a csikó 
- Szulamici (a SzuJ:amit paród!iája) - Felhő Klári. 

1902 
MLOSEY F. GYÖRGY : Bölcső - Lotti ezredesei - A bor - Vörös talár - Bá

rány~ák - Görög l'iabszol·ga - 'r,itkosrendőr - Asszonyregtiment - Pe1eskei nótárius 
- Ocsk!ay b~démos - Bo1ond - San-Toy - Piros bugy,elLárlis - New · York 
szépe - Dr. S7le1:ebrurdi - A klis szökevény - SvihákJok - A bőr.egér - Aranyember 
- A Szent Anna-tó bos.oork:ánya - Cyrano de Bergerac - Kuruc Feja Dáv,id -
T&,nősibéka - A posi1Jás ftú . 

. . FEH:ER DEZSŰ : Viegyes műSlOr. 

1903 

POLGAR BELA : Bob herceg - Dolmior úr - Bajusz - ATany:lakodaJ.om - Ka
talin cárnő - Flór:ika szerelme - M0111!11'a Vanna - Casanova - DrótoS'tót - Baba 
- Bottyán generális. 
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1904 

.... S~ALKA Y LAJOS : ~i tö~ént az é) j~ l - P; falu rossza ~ Primadonna - Családf 
ot"'mok - Tavasz - A tot leany - Va1ndorlegeny - Takaro ___; Bálnk bán - Éjjel az 
erdőn - Suhanc - Aranyvirág - A kőszívű ember Ha1i - Adám és Éva - Ember
evő - A hajdúk hadnagya - Eleven ördög - Nebáncsvirág. 

1905 

FEHF:R KAROL Y : Az emigráns Lysis,tm~té - Diákéle•t - Szaharai konzul .,-
Szókimondó ass•zonyság - Tetemrehívás - János vitéz - A cigány Kispajtás _ A 
sepsisz•en.tgyörgyi vérbíró - Kati bácsi - Aszfaltbetyár - Csöppség - Próbaházas
ság- Bolygó görög - Bos:oord{,ány - Virág Sándor - Jericho falai. 

1906 

FEHÉR KAROL Y : Leányka - A férfi múltja - Gül baba - üdvö&ke -- A szaba
lány - A koailició - Mul•ató .istenek - He.lyre ~asszony - Les z,ámo:Lás - Fehér Anna 
- K•oldlUsgróf - Sárdi-ház. 

FEHÉR KAROL Y : Varázskeringő - Az ördög - v ,111sgyáros - Bányamester -
Bernát - A tolvaj -Diplomás kisasszony - Hoffmann meséi - Dorr1t kisasszony 
- Milliárdos kisasszony - Víg özvegy - A tanítónő - Ingy,enélők - Orpheus -
Naftalin - Asszony - Tatárjárás - A tolone - Vigadó özv.egy (paródia) - Nincs 
elvámolnivalója ? - A bálkirálynő - Keserű mézeshetek - A cs•ász:ár katonái - Vio
la - Dollárkirálynő. 

1909 

FEHÉR KAROLY : A csókkiirály - Komédiások - Fuzsitus kisasszony. 
BONBONNIERE KABARÉ estje. 
FEHÉR KAROLY: Fornadalmi nász - A harang - A mo]már és gyermekek~ 

Kék egér - A kedélyes paTlaszt - Hivatalnok urak - A nagymama - Sötétség - A 
szerencse fia - Elnémult harangok - Arendás :osidó - Mnongodiln úr f,elesége - Scher
lock Holmes - KaméHás hölgy. 

1910 

FEHÉR KAROL Y : Az elvált asszony - ,\ drótnélküli távíró TrCirlk báró -
Liliom - Erd!ész lány - A bíboros - S21ultán - Szere1mi keringő - Luxemburg gróf
ja - Bolyg{l istenek - Sári b író - A gyermek - R3lrasztbecsület - Obsi.tos - G olds
tein Számí - A szentgallen.i lealand - Huridán szama:m - Ig.lót diákok - A botrány 

A tájfun - Anarchista kisasszony -- A fösvé-ny - Sötét pont - Muzsiku s leány 
Bártübők - A rnasamód - Tilos a csók Egy kat:>na története - A kuruzsoló 
Elvált asszony - A Balkán hercegnőJe - A kard becsülete - Zsidó honvéd. 

1911 

FEHÉR KAROL Y : Forradaiimi nász - A harang - A mo1nár és gyprmeke -
A kormánybiztos - A medikus - A balga szűz - Lord Riccola Nap és Hold 
Her.ce.glkis•asS~zony - Babus:ka - Romeo és Júlia - Millió - A becstelen - Egy 

test, ·egy Lélek - Halhatatlan lump - Stern Izsák. 
KOMJATHY JANOS: A bor - A cigány. 
RINTÉR IMRE ... P ARLAGI KORNÉLIA : Kiabaré-est. 
~!SÉRI NANDOR-ANDOR IDA : Kabaré-test. 
TOMPA SkNDOR (KlézdiMás:árhely, 1903- Bp. 1970) kolozsvári, bp-d színész. 

A pesti gy,er.ek - Az ezred apja - Antatl:an Zsuzsi - Vasgyáros - öngyiJkosok 
k:l:ubja - Vera Viloletta - F.edom - Erdei l:ak - Dufla pofon (egyfe~lv.) - Kék róka 
(operett) - A kis gróf - Cs:Lbulj, szívem - Izrael - Heidelbergi diákélet - Éljen 
a király - A ~ét áirva - Az eszemadta - Hit és haza. 

TOMP A KALMAN : AsszonyfaJ ó - A csitri - Bál az udvarnál - A dalovaJi nábob 
leány:.\- Én vagyok a néni- Válás után- Lengye~ meny.ecs,kle - Bulmw - Limonádé 
ezredes - Kegyelmes úr - Rip van Winlde - Leán)'IVás~r -:- A kis barátnő - Nincs 
tová'bb - Farkasok (ToJsztoj egyfeJ.v.) - T engerész Kiaitó. 
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1913 

SZABADOS LÁSZLó : Buk~i - A cámö -- Aranyeső - Éva boszorkány - A fa rkas 
(Molnár :B-.~ - Sztrájkol a gólya - Mozikirá ly - A zöld frakk - A titok - .'\ faun -
A n a p bőse - Judit. 

A megyéből elszármawti színészel{, zenészek 

BALÖ ELEMJ!:R (Bp., 1892-) színész, a bp-i NSZ tagja, a MSZL tanúsága sze.rint 
családja nagybaconi eredetű. 

BIHARI JóZSEF (Nagyajta, 1901-) a bp-i NSZ tagja, színész. 
Dll\'IÉt-;-y LAJOSNÉ GOCZ ETEL (Kovászna, 1900-) színésznő. Sors,a is 11eretlen. 
HO~;szú ZOLTAN (Kélnok, 1897-) színész, holléte ismet·etl en . 
JGNACZ RóZSA (Kovúszna, 1910-), író, szinművésznő, a bp-i NSZ volt tagja. Meg

írta LaborfaQvy Róza életregé~1y"'t (I-Mza leányasszony, 1942). 
KISS MANYI (Hill-1971) bp--i színésznő_ Noha Magyariónán született, Kovászna 

m egyei szarmazását a köztudat számont,artja. 
KÖPI,:CZI BÖCZ IST VAN (BP-, 19HJ-) díszlet- és jelmeztervező Bp-en. 
LA SZLÓ BELA (Seps;iszentgyörgy, 1900-) színész. Pály,ája ismeretlen. 
MUHGACS K ÁLMÁN (Sepsiseentgyörgy, 1893- Hodmezővásárhely, 1967). ze,neszcrző, 

dalköltő 
THUHÓCZY GYULA (Hídvég, 1885- Dei)recen, 1959) színész. 
TOMPA SANDOR (Ké,:divás1árhely, 190:5-- Bp. H170) k~)bzsvári, pb-oi színész. 
ÜTŐ ENDRE (1903-) díszletfestö, díszlettervező, színész. Noha Nagykaniz,sán szüle

tett sze n tiv á ni származásá t emlegetik. 

CONTRIBUTil LA ISTORIA TEATRULUI IN SF. GHEORGHE 
LA iNCEPUTUL SECOLULUI AL 20-LEA 

SU MAR 

ln volumul precedent al anuarului ALUTA (1970) autorul a publicat 
o comunicare consacrata perioadei 1800-1900. In prezenta lucrare con
tinua publicarea datelor referitoare la isbaria teatrulUJi magh~ar din Sf. 
Gheorghe ín pepioada premergatoare pr!imulu:i razboi mondial : 1900-
1913. 

In ace~ti 13 ani ora~ul Sf. Gheorghe a gazduit 20 de trupe ambulante 
~i ansam bluri mici de oabaret care au reaJli.zat 360 de reprezentatii eu 
aprox:imativ 330 de prem:iere, dintre care mentionam urmatoarele : 
'_fesatorii de G. Hauptmann 1900, Cyrano de Bergerac de E. Rostand 1901, 
Monna Vanna de Maeterl:inck 1903, Ana Karenina dupa romanul lui L. 
Tolstoi 1911, Judita de Hebbel 1913 alaturi de o se:rti.e de piese clasice pre
cum 1?i Ea:tureli1ste. 

Lucrarea sooate in relief tendintele de a da o forma organizata vietii 
teatrale prin infiintarea circumscriptiilor teatrale 9i asociatiilor pentru 
patronarea trupe:lor ambulante. 
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CONTRIBUTIONS Á L'HISTOIRE DU THÉATRE Á SF. GHEORGHE 
AU DÉBUT DU 20-e SIÉCLE 

SOMMAIRE 

La présente publicattion est considérée comme la sui'te du travail sur 
l'histoire du theéatre hongrois a Sf. Gheorghe au 19-e siiecle. Dans cette 
deuxime partie l' auteur co:nduit ses recherches jusqu'a la premiere guerre 
rhondia]e (1900-1913)· 

Au cours de ces 13 ans la ville de Sf. Gheorghe a rec;u 360 spectac
les réal:isées par les traupes ambulantes (environ 330 premieres). 

Dans cette période le mouvement thé<l'tral est en train de s' organiser: 
on dhnise le pays en arrondissements théatraux et on organise dans 
chaque ville des assodations pour le patronage des ensembles. 

JEGYZETEK 

A z 1900-1906-ig terjedő időszak tárgyalásánál a Sepsiszentgyörgyön kiadott Székely 
.-\ iénykoépreprodukciók.at Paszjér Sándor és Fóris Pál kés~ítette. 

között ::ltérés mutatkozott, a Kislexikon adataihoz ragaszkodtunk. 
házi kislexikon (1969) címsz•avai alapján készült. Ahol a két lexikon adiatszolgláltatása 
(19:30) megjelent M. Színművészeti Lexikon és a Hont Ferenc-St31Ud Géz;a szerk. Szín
Székely Nép című hírlap szolgált útmutatásul. 
Nemzet, az azt követő hét év·es időszak történetének felv.ázalásánál az uo. megj e lent 

Az elszarmazott színészek jegyzéke a Schöpflin Aladár szer!Gesztésében év nélkül 

A Szabadság-té r 1900 báján (Postai l ev . lap. 1904) 
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A régi városház dí,szterme ~a színhá<Zterem) az 1904-es renoválás,tól 1957-ig ; a 
felvéte'l a 1ebon.bás előtt ,egy nappail készült. 
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SeJ;l&lszentgyörgy a s.zázadfordlulón a v'asútállomás (Epr,estető) felől nézve (Nagy 
Lázár rajm, 1900). 



Nagyvásár sepstsze.n.tgyörgyön. (Gyániás J,enő rajza - 1900) 
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Blaiha Lujza a "P•iros bugyel
láris" fős:.>Jerepében. 

Tompa KáLmán 

Szabados László 
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SIKÓ MIKLÓS ÉLETE ÉS MÜVÉSZETE 

MATTIS JÁNOS 

A XIX. század közepén Erdély kul,1Júrájának egy.ik jeHegzetes és a 
maga nemében kimagasló egyéniség volt SIKO MIKLOS. Nemcs,ak mint 
tehetscges festő, de mdnt ember is a maga helyén, a saját életét megoldó 
és helytálló ember is megérdemli az utókor elismerését. Olyan időben 
élt, amikor a hivatásos festő lenézett, megfiZJ.ete:tt embemek számított s 
akárcsak a muzsikus és művészete csak úri pass'Zlió formáj'ában volt el
f,Jgadható az akkori társadalmi életben. Sok művészi tehetség, tudomá
nyos és emberi érték kallódott el akkür Erdélyben megér;tés és támogatás 
híányáhan. 

Erdély művelődésti vágya s általában emberi öntudatra való ébredése 
nagyon lassú volt. Mecenások, ~a művészet pártfogói majdnem mindig 
idegenből hozattak festőket, nem gondolv~a arra, hogy az Hthoni tehet
ségeket küUöldön tanítassák saját kultúrájuk gazdagítására. 

Mint egy felvillanás és utána azonnal kialvó :Dény jelenik meg 1822-
bau. az "Erdélyi Híradó" egyák számában Barabás Miklósról szóló oikik, 
rnely felhívja a közönség figyelmélt a 18 éves festő ",thuss'al v~agy ooloi'Iit
tal való raj:wlására- és creon és miniatur porgretairozásá11a" és kéri a 
közönség legmelegebb támogatását. 

Erdélyben a pénztelen főnemesség és nemesség ~teljesen visszavonul
tan élt egymástól elkülönülve romlásban, tespedésben. Ilyen környezet
ben, hogy bontakozhatt'ak volna ki a művészert csá:r1ái? Mégis voltak 
sz1nte észrevehetetloo megmozdulások, melyek a ±1igyelő szem számára 
jelentettek valami,t. Ebben az ri.dőben a feS'tészet fogalma azonos volt az 
arcképfestésseL Minden főnemesi és nemesi családnak megvolt a maga 
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többé-kevésbé értékes de mindenesetre végi arcképcsarnoka. A gyenge 
képzettségű vándorpiktorak mesterségbelli színtje nem tudta a portré
festés igényeit kielégíteni. Voltak olyan képek is közöttük, ahol maga a 
festő sem tartotta érdemesnek a nevet aláírni a megfestett portréra. 

Erdély eltompult életéből bukkan elő sZiigorúan kötött tradíciók kö
zepette a művészetében b~ntakozó nemes úr Sikó Miklós arcképfestő. 

A bölöni Sl:kó cs'a'l'ád olykori kastélyszerű kuviája a kolozs megyei 
Scptér kisközség lankás domboldalán áUott. Ma csak romjai láthatók Itt 
született Sikó Miklós 1818 július 2-án. 

Apja Sikó István fiatal korában az Eszterházi-császárhuszárok had
nagya volt. Később hazajött birtokára gazdálkodni. Felesége ködi Farkas 
i\nna szintén régi nemesti családból származott. A Jegidősebb fiú M:iklós 
-- volt még egy fiú és egy leánytestvére - szigorúan k,atrmás nevelésben 
ré.szesiilt. A birtok gondja mellett a lovaglás és vadászat töltötte ki életét. 
Rajzo1ásra való hajlama már négy-öt éves korában jelentkezett, - leve
let írt anyjának olymódon, hogy a nyomtatott betűket értelem nélkül le
másolta. Gyakran apja íróasztalán talált írásolmt - soks:wr fordHva le
raj7.olta, úgy, hogy valamilyen módon olvasható vok Már hétéves korá
ban jellegzetesen hasonló arcokat rajzolt s ha beteg volt, lázasan-vciasz
ból mintázott arcokat és állatokat. Főképpen az arcmásrajzolás vonzotta, 
képei már fiatalon csodálatosan hason'lóak voltak. Különleges adottsága, 
hogy a fejet rendkívül finom gyöngédséggel, jó technikával festi de egész 
alakkal nem foglalkozGtt soha. 

A csaMd harmonikus élete édesanyja halálával megsZJakadt. A nagy 
csapás elveszi kedvét ; még mindig :rajzol, de egyre kevesebbet. Sokan és 
komolyan tanácsolják apjának, hogy küldje f,iát f.estőiskolába. Apja mé1-
tatlankodva utasítja vissza. Nemes ember nem lehet piktor, nem méltó 
családjához. 

Sikó Miklós Önéletrajzában írja, hogy az apja akarata ellenére kötött 
házassága mennyire buzdító, ihlető, sőt elhatározó jellegű volt számár,a. 
Felesége vadadi Filep Róza sokgyermekes, szegény nemeSli családból szár
mazott. Ház,asságuk után Borszéken telepedtek le, ahol sok rom<ín bojár 
család is üdült. Egy közel~ ismerősének arcképével nagy sikert aratott és 
e.l a megrendelések egész sorozatát hozta magával. Nagy összeköttetései 
révén nagyon ismert festő lett. Tulajdonképpen házasságának köszön
hette, hogy eddig csak kedvtelésnek hitt művészkedését komoly művészi 
munkásság váltotta fel. 

Sajnos apjának megbocsátó és hazahívó levele megzavarta és meg
szakította jól induló pályafutását, - visszatérve a:1ig dolgoZJott. Két év 
alatt nem volt egyetlenegy megrendelése ,sem. Elte a nemesek megszo-
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kott életét, míg ki nem tört az 1848-as szabadságharc. Lelkesedéssel ment 
a haza védelmére. Felesége szülei birtokám \lionult v'issza, ő pedig Bem 
hódseregében kapott beosztást. Mint hadnagy s nemsokára mint főhad
nag~r Bem oldalán küzdött és 1849-ben osztrák fogságba esett, megsebe
sült és kórházba került. M'int lábbadozó beteg ceruzát és papírt kért és 
az egyik alorvost lerajzolta. A sikerült képmás reáterelte a figyelmet és 
kedvezményképpen szabadon Járhatott-kelhertett a kórháZJban. Ezt a sza
bac'lságot kihasználva m egszökött és visszatért feleségéhez, a:k;i éppen 
aldwr k~_~szülődött hozzá Galíciába. Ugyanakkor kül'Önös véletlen kínál
kozott, hogy Pár;izsba menjen de nem sikerült k!ijutni s így elveszett 
szám<.~ra a7: a lehetőség, hogy képzeit és talán híres festő váljon belőle. 

A szabadságharc befejezése után Kolozsvárorr bujkált, nappal nem 
is mert kimenni az utcára. Az osztrák tisztek sejtették, hogy hol van, de 
őt nem mint tisztet, hanem csak mint festőt ~ismerték. Sorsdöntően szólt 
bele életébe UPbéln ezredes, aklivel mint fogoly Besztercén találkozott s 
aki őt első látásra főbe ~akarta lövetrui. De hallotta, hogy festő és magá
hoz rendelte, hogy 'a saját és családjának arcképeit vele megfestesse. Sikó 
1851-ben beiratkozhatott az Akadémiára. Sajnos csak két hónapig ma
radt ott, al:ig, hogy elkezdte a rajztanulást. A rajzoláS!i studium hiánya 
mindvégig észrevehető képein. Ba.rabás Miklós festőtől 'is tanult egy 
hónapig, ahol csak egyetlenegy vizfestményt klészített e1 a festő útmuta
tásai s:aerint. Olajfestékkel festeni önmagától tanult, de tehetségével és 
szorgalmával annyira v;i<tte, hogy arcképelit müvészi értékűnek minősí
tették. 

A rövid müncheni tartózkodás után 15 esztendő telt el. Sikóéknak 
az első időszakban négy gyermekük született, három fiú és egy leány. 
Ezek közül a nagyobbik Kálmán örőkö1t valamit apja tehetségéből s 
Kolozsváron a "Normál Rajztanodá,t" is látogatta. Jellemző Sikó Mildós 
nemesi öntudatára, hogy az iskola bejegyzési rovatában, (mint) Sikó 
Kálmán apja mint "birtokos" és nem m:int "festő" szerepel, pedig ek
kor m·ár nagy művésZJi hirnévnek örvendett. Gyerekei nem örököltek 
művészvért : Árpád földbiTtokos, Géza törvényszékli.Jbíró és Róza a 70-es 
években Sebesi Jóbnak a jóhírnévnek örvendő kiváló publicistának letrt 
a felesége. - Sikó Má.klóséknak még házasságuk elején két gyermekük 
született, akik még csecsemő korban haltak meg. Apjuk lerajrolta őket 
a ravatalon és e két kis rajz a család még ma is élő tagjainak birtoká- · 
ban van. 

Életének utolsó évtizedeiről alig tudunk valamit. A hetvenes évek
ben a testvéréhez [rt levelekiben írja, hogy Kolozsvárorr V1ise1t tisztségé
ről betegsége rniatt le kell mondjon. Említi, hogy cukorbeteg, nagyon 
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elgyengült, szeretne erőt gyűj,teni, hogy újra festhesserr és pénzt keres
sen "a nagy szükség potlására".~ Nem tudott a pénzzel bánni, a birtok 
kezeléséhez sem értett.1 Ihtka arckép megrendelései sem segítettek ne
héz anyagi helyzetén, mert képeit még előkelő főnemesek is csak mél
tatlanul alacsony áron fizették. T·öbbször megy Borszékre gyógyulni. Itt 
is megfesti néhány bojár arcképét. Hívják Bukare:stbe a klirályi udvarba 
iestőnek, de már nem me:ri vállalni. Felváltva hosszabb időt tölt gyer
mekeinél s egy ilyen alkalommal solymoskői ta~ozkodása alatt festette 
meg egyetlen tájképét - egy temetői részletet szomorufűzzel - a ro
már pap részére. 

Szerette és élvezte a társaságot. Az előkelő világban mindenütt 
megfordul - betegsége előtt jó lovas volt, de továbbra is résztvett több 
főúri vadás2íaton. Természetesen ez az élemód is hozzájárult elszegénye
déséhez, pedig szülei nagy vagy,ont hagytak rá. Felesége már régebben 
elköltözött Maros-Nagylakra, ő peldig Marosvásárhelyen élt egyszerű la
kásban s hámezetőnője gondozta. V!isszavonul.tságálban alig dolgozott -
tanítványai nem voltak, szigorú katonás ember volt, még unokái is fél
tek tőle. - Idősebb korában Kozma Erzsébet szobrászművésznővel Ve
ress Zoltán neves festőművész feleségével beszélget !időnként müvészet
ről. Müncheni vázlatfüzeteit Kozma Erzsébet SZ'Obrásznőre hagyta, aki 
elköltözése után az Erdélyi Múzeumnak adta á't. 

Sikó Miklós 1900. május 5-én halt meg elhagyatottarr egyedül. 
Marosvásárhelyen a református temetőben nyugszik. Sirja ismeretlen. 
Feleségét 12 nappal a4előtt temették el Maros-Nagylakon. 

A művészt még életében elfelejtették, még ott is, ahol élt. A "Ma
rosvásárhely" című naptHap rövrid közlése - melyet a "Vas·árnapi Új
ság" ti.s átvett - egyetlen monldatban emlékezik meg elhúnytáróL 

Nehéz Sikó Miklós müvészi munkásságának kiér,télkelése. KörüLbe
lül 400 képéről tudunk, illetve csak sejtjük azok leté2íését - mert leg
nagyobb rés2le magántulajdon és ezekiből mintegy százhusz arck!épet le
hetett felkutatni, megvizsgálná és lefényképezni. A művész cs~k az arc
képfestést művelte mint neki legmegfelelöbb műifajt. Nehéz őt beillesz
teni az általános magyar művé:szet keretébe. Az iskolákban a rajz nem 
volt tantárgy - a festő lis ritkia volt - s a festészetet csak picturának 
tekintették nem pedig művészetnek. BármennYJire jó volt a kép nep:1 
értették és nem is értékelték. Honnan lehetett volna a művésmek mű
pártoló közönsége ? 

A szá~ad elején, raz arcképfestés igényeit sem tudták a festők kielé

g-íteni - idegenek jönnek átutazóban - s 1a családok egymáshoz írá-
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nyitják. Barabás Miklós is egy o:aszercde tü G 2ntiluomo-nevü ~\:épmás

festőtől tanulta az olajfestés mesterséget. 
Sikó teljesen autodidakta. Megérz~, hogy mi t tudhat és mibe nem 

sz.abad belek:ezdenie. Nem kísérletezik tájképpel, csendélettel, sem tör
tén~lmi kompozíciókkaL Kitünő arc-memoriája van és biztos karakter
érzéke, de rajz és színkézsége elégtelen. Érzi a rajz szükségességét, meg 
is rajzolja az arcot legjobb tudása szerint s ha színnel végig megy rajta 
akkor valamennyire egyensúlyozott a munkája. Később mik'Dr képein 
a szín kezd dominálni, akkor nagyon kiütközik a rajztudás hiánya. 

Legrégibb ismert rajza Uzoni AJltaJ (1813- 1858) mellképe. Sikó 
ekkor 21 éves volt. Arcképének előadásmódja kellemes, friss dacára a 
technikai elaprózottságnak. Sikó fiatalkori akvarell-arcképei egyszínten 
állnak Barabás Miklós egykori arcképeiivel : s hegy Sikó nem lett olyan 
elismert művész mint Barabás az csak a körülményeken múlott. Nem 
tudott küzdeni mint Barabás, aki szegény fiú volt, élelmesebb és mozgé
konyabb. Sikó születése és egyéni adottsága révén csak úni műkedveiP 
maradt, mert bár volt tehetsége mégis inkább földbirtokosnak, mint 
festőnek vallotta magát. 

Egyik legkorábbi műve nem annJ71ira festmény mint inkább sZ,íne
zett rajz. Esterházy Káhnán grófnak gyermekkorá arcképe 1842-ből. A 
tíz-trizenkét éves fiú ter:mészetközelsége, a hű ábrázolás elve szerint a 
gyermekesség közvetlen tükrözése. A fej festői megoldása kielégítő 
de a kar és a kéz rajza egészen bizonytalan. Sikó Miklós való.szinűle~ 

sohasem rajzolt egész alakot s félalakot is alig. Arcképei a szó szoros 
~telmében csak arcképek, azok is változatos értékűek. Igy például öcs
csének Sikó Lajosnak képe száraz és kifejezéstelen, viszont Sikó Lajos
néminiatűr képe már több finom, művésZli értéket mutat. 

Fejlődésének első korszakában a kor izlésének megfelelőerr az a}{va
rell-miniatűrt müvelte. Nemcsak 18X20 cm. nagyságlú, hanem 5X8 om.
es miniatűrjei sem ritkák. Ez a műfaj különhen is megfelelt egyéniségé
nek. Katonás ridegsége, egyszerűsége éles ellentétben áll a képeiben 
megnyilvánuló aprólékos finomságú gyöngéd ábrázolási módnak, mely 
gyakorlás folytán nagyvonaLúvá fejlődött. Munkáinak aprólékossága na
gyon közel áll a fényképhez. Ez a festői felfogás elf'ogadása érthetővé 

teszi, hogy más anyagi forrás hiányában - maga Bararbás Miklós 
Hora János Alajos - Szathmári Pap hosszú \ideig tartózkodtak Buka
restben sőt Szathmári Pap végleg ott telepedett le. 

1838 és 1840 körül Barabás hoss:u~bb időt töltött Erdélyben. Való
sztinűleg ekkor találkoztak Sikó Miklóssal. Barabás egy hónapi tanitásá
nak értékét nem tudjuk valójában fölmérni. Barabás és Sikó munká[ 
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nagyon hasonlítanak egymáshoz és sokszor megközelítik a nagyon ter
mékeny Barabás müvészi értékeit, főképpen, ami Sikó akvarell te·chni
káját illeti nem marad el Barabás mögött. 

Házassága, (1845) óta kénytelen művészettel keresni kenyerét. Bor
széken aüg tudta az ott nyaraló román bojárok arckép igényét lcielégí
terni. A román fővárosban is sok volt az idegen festő, köztük sok ma
gyar is. Szathmári Pap állandóan ott élt és arcképfestés mellett fény
képész műtermet is tartott fönn. Sikónak, bár ott élt egy ideig, egyetlen 
arcképét sem sikerült felkutatni. 

Bukarestből való hazatérésük után a magyar főúri körök által lá
togatott fürdőhelyeken ő is gyakran megfordult és összeköttetései ré
vén sok megrendelést kapott. Sikó ebben az !időben már elismert mű
vész, akit Szathmári Pappal együtt emlegetnek s föltételeZJhetjük, hogy 
személyesen is ismerték egymást. 

Sikó alapos művészi kiképzés hiányában a miniatűr .rajzolás és ak
varell-festés - majd olajfestékkel való miniatűr festés technikáját nagy 
odaadással művelte. Bár a művészet lényege nem a részletnek aprólékos 
kidolgozásából áll de tiszteletben kell tartani ezt a gyalrorlás és. szere
tett által kifejlesztett technikát. 

Az évek hosszú sora telt el és annyti akadály között sem adta fel 
tervét, hogy a müncheni Akadémiára visszatérve ujrakezdje rendszeres 
művészi kiképzését. Atyja 1851-ben meghalt s örökségével ismét kijut
hatott Münchenbe, ahol 1851-ben beiratkozott és megkapta a "matri
kel"-t. 

Az Akadémián - (azonban) nem tudna mi okból megint csak rövd.d 
ideig tartozkodott. Pedig lehetősége nyílott a komoly studiumokra 
sokart láthatott, múzeumokat látogathatott és nagy művészekkel lehetett 
együtt s mégis rendszertelenül do1gozott. Megint csak rajzolt s megőriz
te rég,i aprólékos technikáját, s mintha csak az lett volna a célja, hogy 
"akadémiali' festővé váljon. Egyetlen változás történt a müncheni évek 

után munkájában, hogy felhagyott a miniatűr festéssel és olajfestékkel 
kezdett dolgoZ'I1Ji. Ez egészen új terület volt számára. Sem a technika 
sem a roépméret nem felelt meg egyéniségének. Rajza ösztönös, karak
ter-érzéke a1dottság, de a f,iatalos lendület már hiányz.ott belőle. Olaj
festésű arcképei nagyon hasonlítanak de csak olajfestékkel színezett 

rajzok maradtak. Önmaga is érezte, hogy tudása nem megfelelő s azért 
az arcképmegrendeléseknél sokszor hívta segítségül Vasrtagh György 
országos hírű arcképfestőt. Ezen a téren már nem fejlődhetett, nem ala-:
kulhatott és elérte az emberi sors, (hogy) még életében elfelejtették. 
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1850-1860 k!özti időszakban sok és finomarr festöi minJi.atűr ké
szült. Ilyen Hintz Györgyné képmása és Teleki Andorné gyermekkori 
arcképe 1825-ből. Egyike a legszebb miniatürjeinek. Ebből az időből va
ló első ismert önarcképe is. Hasonlóan finomak Groisz Gusztáv és 
Groisz Gusztávné akvarell miniatürje:i, ahol az arcok puhán festőiek, 

viszont a jobbkart Sikó befejezettlenül hagyta. 
Mauksch Tóbiásné képmása és a Gyergyai család tul,ajdonában levő 

nyírfapadon ülő fehérruhás gyermek i1s az ötvenes évek termékieny kor
szakából valók. 

Kisméretü miniatűrök báró Szentkereszthy családja őt miniatür 
képmása a sepsiszentgyörgyi képtárban vannak kiállítva, gróf Toldalagi 
Ferencnérói és leányairól készített ke.pmások. Bánffy Anna bárónő 
és Jósika Leóné, Kendeffy Krisztinának 1857-ben készült akvarell arc
képei. 

Sikó Miklós és Vastagh György közötti kapcsolatról nincsenek a
dataink, pusztán csak együtt festett és mindkét névvel jelzett képei 
nyomán feltételezhetjük együttmükődésüket. 1859 körül lehetett Vas
tagh György Sikóék vendége. A közösen festett képeken erősen kitünik 
Vasagh egyéni kézjegye, főképpen a váll, kar és kéz festésénéL Sikó 
nem sz;eretett kezet festeni. Sikó Lajos és Sikó Lajosné arcképeinél Sikó 
Miklós mint tanítvány szerepel és hozzájárulása inkább a ruha részletei
nek Icidolgozására szorítkozik. Kolozsvárorr is közösen vállaltak arcké
pek megfestését és valószínüleg Vastagh György náluk a Majális utcai 
Sikó házban lakott. Megrendelt portré volt Gyergyai Ferencné képmása, 
mely szemmel 1áthatóan nagyobbrészt Vastagh műve, összehasonlítha
tatlanul szebb mint Sikóné arcképe. Az első névjelzés mindig Vastagh 
Györgyé, ebből azt következtethetjük, hogy a kép nagy részét ő festette. 

Jellemző Sikóra, hogy amikor Vastagh György m·ár elhagyta Erdélyt 
- az olajfestésben nem érezte magát biztosnak, megint visszatért az ak
varellfestéshez. Két szép példány maradt meg ebből az időböl : (Szent
iványi) Szent-Iványi Ignác és neje arcképe a sepsiszentgyörgyi képtárban. 
Általában a kolozsvá:rli. mágnások és· a ·patricius ·családok tagjait festette. 
Kiállításokon sohasem vett részt. Budapesttel seiruni kápcsolata sem . 
volt. Nem ismeri a pesti sajtó, sohasem' írnak róla a lapok. ÉletérőÍ Ön
életrajza ad némi felvilágosHást. Idosebb korában visszavonul és újra 
visszatér az olajfestéshez, főképpen családjának tagjait festi most már a 
hetvenes évek elején igen jó érett technikávaL Ebből az [dőből való 
második önarcképe lis. Ugyanebben az évben gyógyíthatatlan beteg lett 
a felesége. A niegrázkodtatása mégjobban elmélyíti niűvészetét'. - Ilyen 
fölfogásban készül 1868-ban· gróf Mikó Györgyné arckepe. Vastagh nagy:.. 
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vonalú egyszerűsége, nyugalma és saját hangulata, majdnem mélabú ér

ződik a képen. Sokact ,tanult tőle. Eddigi részletező ékszer és ruha aprólé

kosságait elhagyja, viszont biZJonyes érzelgősség kerül be képeibe. Md.ndig 

sokat festett s ha nem volt megrende'lése családjáról készített arcképeket. 

Menylének Sikó Kálmánnénak arcképe talán az utolsó fiatalos lendületes 

műve, me~int elővesZJ.i a ruha szín- és forma aprólékosságait Viszont fia 

Sikó Kálmán arcképe eléggé jelentéktelen. - Jellemző úgy Sikóra, mint 

a korabeli festőkre, hogy a női arcképeket nagyobb lendülettel és látszó-

lag nagyobb odaadással festették "" 

Mikor már nem voltak megrendelései, akkor is festett. Másolatokat 

készített Ferencz József és Kossuth Lajos arcképeiről, melyeket aztán 

egyesüleeteknek ajándékozott. Az utóbbiról hivatalos köszönő elismervényt 

kapott, mely megörizte számukra az ajándékozás tényét. 

SZJerenyen nekiiinduló, reményekre jogosító élet Sikó Miklós élete. 

Egyén:iségéből eredő akadályok s a külső körülmények bénító hatása 

alatt meg-megálló és a művészetben menedéket kereső élet tárul ki 

előttünk. 

Nemes földbirtokos művész élete bontakozik ki a történelm[ Erdély 

akkori kulturájára jellemzően. - Emberi és művészi sorsa tipikusan 
erdély1i. 
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VIAJA $1 ARTA LUI SIKÓ MIKLÓS 

Persona1ita:tea lu!i Sikó Miklós - ínsemnarta nu numai in genul lui 
era caracteristica pentru cultura Transilvaniei la mijlocul sec. al 

XIX-lea. 
In vremea aceasta sensui pictur~i era ín mare roasura identic eu cel 

al portretului. 
1nca din tinerete era atras índeosebi spre desenarea fetei omene~ti, 

dar intregul corp nu prea l-a preocupat niciodata. 
In prima perioada de creatie S.ikó - corespunzator gustului eprcii 

- a realizat mai multe miniaturi ín acuarela acest gen corespundea lui, 
minutiozW'itii fine a tablourilor, stil pe care la urma practica ~i eu o 
anurnita u~urinta. 

Primea multe oomenzi, era deja un artist cunoscut despre care se 
vorbea alaturi de Carol Pop de Szatmary, pe care l-a ~!Í cunoscut personal. 

In anul 1851 Si~\:Ó s-a inscris la Academia de pietura din München, 
abia cind a inceput studiul desenului, dupa citeva luni, a parasit Acade
mia. Sikó a mai invatat citva timp la pictorul renumit Barabás Miklós. 

Dupa perioada de la München a schimbat un S!ingur lucru : a renun
tat la pietura miniaturala ~:i a inceput sa lucreze in ulei. Pe acest Uirim; 
eu totul nou pentru el, se pare ca nici tehnica specifidí ~i nici formatul 
tablourilor nu mai corespundea :flirii lwi. Deseneaza instinctual, are darul 
de a observa caracterul, dar elanul tineresc dej.a ii lipse~te. Partretele 
in ulei au ramas mai de gra:ba desene colorate eu ulei. Insu~i el simtea 
ca studiile sale sint 'Ínsufioiente ~i de accea eu ocazia comenzHor mai írn
portante cerea ajutorul portretistului eu mare renurne Vastagh György. 
Numai putea sa-~i dezvolte aptitudinile ~i pe acest tarim ~i soarta lui era 
sa fie uitat cind a fost in v,iata. 

Parasit 9i singuramurit la 5 mai 1900 la Tg. Mure9. 

DAS LEBEN UND KÜNSTLERISCHE SCHAFFEN 
VON SIKÓ MIKLÓS 1818-1900 

AUSZUG 

Die Persönlichkeit Sikó Miklós-s zahlt zu den bedeutendsten Künst
ler der ersten Halfte des XIX. Jahrhunderts in Siebenbürgen. 
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In dieser Zeit war die Malerei im grösstem M1ase :identisch mit der 
P.ortrat-Malere;i. 

Als Junge zeichnete er fortwahrend und wurde aus e.igener Kraft 
schon als junger Mann ein geschikter Portrat-mahler ; die ganze mensch
Lichen Figur interesierte lm niemals. 

Die BesteHungen kamen eine nach der anderen, allmahlich wurden 
seine mit grosser Technik gemahiten Miniatürportrats in Siebenbürgen 
bekann t. 

In München verweilte er ein halbes Jahr in dieser Zeit besuchte 
er einige Monate die Akadernie; dies waren übrigens seine gesamten 
Künstlerstudien. Ausser den Münchner Monaten war er noch eiin Monat 
Schűler des damals noch in Siebenbürgen lebenden Künstlers Barabás 
Miklós. 

Nach der übersiedlung von Barabás Miklós, mahlte Sikó eine ganze 
Reihe vorzüglicher Aquarell-Portrats der siebenbürgischen Persönlich
ke:iten. Darin besteht der grösste Ve:rdienst seines Schaff.ens. 

In den fűnfLíiger Jahren hegann Sikó Miklós zusammenwirkend mit 
V.astagh György ,in Öl zu mahlen, diese Bilder blieben .aber weit hinter 
seinen Miniatur-Aquarell-P.ortrats zurück. 

Noch bei Lebenszeit wurde er vergessen. Er starb lim Jahre 1900 
in Tg. Mure~. 
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ZENEI ÉLET SEPSISZENTGYÖRGYÖN 

A XIX. SZÁZAD UTOLSÓ NEGYEDÉBEN 

BERDE ZOLTÁN 

Első olvasás~a talán nagyképűnek hangzik a cím. Lehet-e egyáltalán 
zenei életről beszélni egy olyan lcisváros esetében, mint amilyen Sepsi
szentgyörgy volt a XIX. század végén? Nos - határozottan szögezzűk le 
már az elején : lehet. Sőt kell l És nemcs,ak helytörténeti szempontból, 
hanem azért is, mert egy kis általánosítással tipikusnak is elfogadhatjuk 
a képet : milyen is leh etett az erdélyi kisvárosok zen ei élete a XIX. szá
zad utolsó negyedében. 

Természetesen nem hasonlíthatjuk olyan - már ek!lmr tradicióval 
-rendelkező - vár:osok zenei életéhez, mint mondjuk Kolozsvár, Ma
rosvásárhely, vagy Brassó és Szeben. A poros újságkötegeklből és levél
tárakból feltárt anyag V1iszont érdekles mindenkléppen, és kiegészíti am a 
képet, amelyet hasonló kisvárosok művelődéSJi életéről ismerünk. 

Az 1890-es népszámlálás adatai szeri.nt Sepsiszentgyörgy lakósainak 
száma : 5 665. 1899-:ben pedig "a legszerényebb becslések szellint is leg
alább 6 OOO." Melyek voltak az ilyen kiisváros zenei életének főbb házi
sai ? Természetesen a műkedvelő mozg.alom, az iskolák és a városba el
látogató vendégművészek hangversenyei. - És melyek voltak a:rok a for
mák, amelyekben k~bontakozhatott a zenei élet ? A killönböző estélyek. 
Leggyakoribbak az 1878-ban .alakult Nőegylet jótékonycélú tea- és fillér
estélyci, ? háromszéki Tanító Egyesület ; ·'a sepsiszentgyörgyti :Kereske:dő 

Jfjúság, a háromszéki Háziipari Egyesület Államilag Segélyezett Nőipar-
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iskolájának estélyei, a_ református egyház, a róma!j.katolikus egyház hang
~el"$?l•yt>i 1, a-z án. Póts~a-estélyek2, amelyek ugyancsak jótékonycélúak 
voltak, nagyrészt az árVJafiiÚ szeretetház javára, a Műkedvelők Egyesüle
tének zeneestélyei, a református tanoda, vagy ahogy később nevezték: 
a Mikó-tanoda, majd Mikó Kollégium műsoros estjei, továbbá a Polgári 
Leányiskola, a Polgári Fiúiskola, a Kisdedóvó Képző Intézet rendezvé

nyeL A szokásossá vált, elég gyakran megismétlődő esteken kívül voltak 
alkalmi rendezvények is, így pl. a Vörösmarty-, Jókai-, Rákóczi-estek. A 
felsoroltak közül hármat emelünk ki elsősorban : a Nőegylet estélyeit, a 
Mikó műsoros rrendezvényei t és a Mükedvelők Egyesületének hangverse
nyei t . Ez utóbbi (1884. VII. 27-ról származó adat szei:":int) négy osztállyai 
működött : a) zeneosztály, hangszerekkel b) dalosztály férf.i- esetleg ve
gyeskarral, c) irodalmi osztály és d) színi osztály. 

Ajótélmny célokon kívül a szándék minden esetben a közművelődés 
~rjesztése volt. Ezt a Nőegylet fillérestjeivel kapcsolatban meg is fogal
mazzák : "Az ilyen estélyekJen produkálni szokott 1irodalmi v~agy művé

szeti becsű előadások által közvetlenül lép be (ti .a Nőegylet - B. Z. 
megj.) a kJözművelődés szolgálatába3. 

Fontos sajátság - kisvárosban természetes is -, hogy bárki rendezi 
is az estet, a szereplők nagyjából mindig aziOnosak, kivéve az iskolák ren
dezvényeit, ahol nyilvánvalóan a növendékeké a szó, de gyakran előfor
dul az is, hogy pl. a városi műkedvelök együtt lépnek fel a mikós diá
kokkal. 

* Sepsiszentgyörgynek szép kórushagyományai vannakJ Ezeknek ebben 
az időben rakják le az alapjait, sőt elég magas színvonalat érnek el az 
énekkarok, ha szereplésük nem is terjed a város határaJin túl, mint sok 
ko:rabeli kisvárosi dalárdáé, pl. a székelyudvarhelyié. 

lL_ város egytik legrégibb kórusa a református egyházé, amely 1873. 
XIL 2-án alakul meg, elclror fektetik le a alapszaJbályokat. Az első }egy
zőkön~Izenheten írják alá. Az alapszabályokban, ~amelyet a felsőbb 
hatóságok 1874. II. 8-án erősitenek meg, az áll, hogy a kórus nem állhat 
24-nél több tagból. Érdekességként említjük meg, hogy ugyanezt a jegy
zőkönyvet 27 tag írja alá. A dalárda vezetősége egy elnökből áll, akii egy
ben karvezér is, továbbá egy titkárból és négy választmányi tagból. A 
több pontból álló alapszabáiyból kiemeljük az elsőt, amely leszögezi. 
hogy a kórus célja egyházi célokon kívül az "énekiés" terjesztése is. A~ 
első karvezér Benkő János, aki Slikeresen vezeti ,á dalárdát egészen iá'97. 
1. 14-én bekövetkezett haláláig. Á kórusról a sajtó első Í:ZJberi csak iái8. 
IV. 4:..én emlékeiík rrieg, arnikor sikett arat. "Külőnösen a Ma~saiÍlese 



összevágó induló(!) nagyon is megérdemelte a tapsokat4". Tudunk az 
1879-es szerepléséről 1is, s az elkövetkező években gyakran hallat magá
ról 'a helyi sajtó hasábjain. Műsoráról az említett indulón kívül nem 
sokat tudunk, de az alapszabályok ismeretében, nem kétséges, hogy első
sorban egyházi természetű darabok lehettek a repertoárjában. Benkő 

J án os "derék karmestert" Zsigmond Ferenc követi. Öt már nem "karve
zérnek", hanem "énekvezérnek" nevezúk. 1897. VIII. 2-án iktatják be. "A 
tehetséges ifjú kántornak díszes közönsége volt a templomban". A dalárda 
jegyzőkönyveiben nevével először 1897. IX. 30-án találkozunk. ZSiigmond 
Ferenccel egyébként a városi zenei élet is sokat nyer, mint látni fogjuk 
az elkövetkezendőkben. 

Ha már egyhá:?Ji dalárdáról esett szó, hadd emHtsük meg itt, hogy 
a Szentgyörgyhöz csatolt Szemerján is "tehetséges ifjú énekvezért" vá
lasztanak 1898. X. "28-án Fábián József személyében, aki ugyancs·ak da
lárdát vezet, bár ez Benczédi Sándor énekvezér és Bartha Ignác tanító 
vezetése alatt már 1896. V. 13-án bemutatkozik. 

1896. V. ll-li adat szEmint a szentgyörgy,i ;izraeLita hitlközség_ben is lé
tezik egy templomi kar. 

Fennmaradt_ adataink szerint a legrég1ibb városi dalárda nem a re
formátus egyházé, hanem a Mikó Kollégiumé. Sajnos nem tudjuk ponto
san, hogy a "ref. tanoda" dalárdája mikor alakult. Legrégibb adatunkat 
Bodor Jánosnak köszönhetjűk5, aki 1870 és 1876 között az intézet növen
déke. "Hármónia" a neve az énekkarnak Értékes munkát vegez. A "dal
kar, dalárda" nevek csak később jöttek divatba. Így nem ismetrék a "da
lárdistákat" sem, hanem csak "hármÓl1iÍ'S'tákat". A mli Hármónia vezetőnk 
kezdetben Zayzon Farkas bodoki tisz,teletes úr volt, akli a kollégium iránti 
meleg szeretetből, de tán inkább a hármonikus ének iránt 
érzett valóságos szenvedélyből végezte azt, ámbár az évi 100 forint tisz
teletdíj sem volt megvetendő. Ö minden szerdán és szombaton délután 
saját fogatán járt be BodokróL Ugyan ezt sem volt mért olyan nagy 
dolognak venni, hisz a lov,a'i megvoltak, s azok csak a szénát pusztították 
volna az alatt ·is, amíg így szépen trapoltak Szentgyörgy fe1é6". Ennek a 
vegyeskarnak a műsoráról már tudunk egyet-mást : temetési énekektől 
meg egyházli énekektől .az "Este van már késő esté"-n és a "Cserebogár, 
sárga cserebogár"-on át a Lohengr:in nászdalá:ig sok mindent énekelnek 
a nebulók. A veg.yeskar azonban, amely "a kolégyom jóhírnevének, nép
szerűségének egyik hathatós emeltyűje", gyermekkarrá degradálódik. "A 
mli időnkre esett a hanyatlás. Azelőtt ugyanis (tehát létezett a Harmónia 
már 1870 előtt is ! - B. Z. megj.) a harmadik és negyedik gimnázium
ban olyan dörgőshangú legények a!kadtak, hogy ágazi v1egyeskar : szoprán, 
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ált, tenor, basszus strimmekben zenghették az úr dicsőségét. A mi időnk
ben azonban már megkezdődött a tanulók elaprósodása úgy, hogy egy 
ideig már cs.ak a tanítók kisegítésével ment valahogy. De ·lassanként úgy 
elapadtak a basszusok, hogy a Gyermekharmónia nevet kellett felvenni. 
ez szörnyen megalázó volt, bár azután is megmaradt a négy stJimm: 
prim szoprán, szekund szoprán, pr:im ált, szekund ált. És a hanganyag 
ez eltolódásának sem valami általános devaLválódás volt az oka, hanem 
az, hogy . . . az iskolábajárás hamarabb következett be és így azok a karna
szak, akik régebb harmadik, negyedik osztályosok voltak, most mármint 
ötödik, hatodik vagy éppen filozófus deákok az udvarhelyi vagy enyedi 
kolégyomok falának meszét dörzsölték7". Egy humoros eset miatt, 
amelyet nincs terünk idézniS Zayzon Farkas összekülönbözik Vajna Sán
dorral, a "tanár úrral", ahogy akkor nevezték az iskola igazgatóját, és 
szakít az iskolával. Mivel azonban "tudnivaló volt, hogy a tiszteletes úr 
harmónia nélkül nem élhet, néhány városi barátjával tehát megszer
vezte az első városi énekkart, amely már csakugyan nem harmónia, ha
nem dalárda volt". Helyét az iskola rajztanárának a felesége, Solymosy 
Lajosné foglalja el, aki "hallomás szerint valamelyik jeles karnagynak 
volt a leánya, maga ,is hegedűművész és hivatott karmester9". 1872. V. 9-i 
adat szerint Solymosynénak 50 "műénekes" növendéke van. Nem sokkal 
később műkedvelőkkel megerősítve már Verdi Nabuccojából énekelnek 
részletet. Zayzon Farkas később visszatér a Mikóba. Nem tudjuk ponto
san mikor. 1889. V. 7-én viszont ő vezényli a kórust. Aztán Benedek 
Árpád - ak!inek nevével még többször találkozunk - veszi át a kórus 
vezetését, mely a század végére létszámban és minőségben annyira meg
erősödik, hogy az iskolának tulajdonképpen három kórusa van: az ifjú
sági férfikar, az ifjúsági k!isvegyeskar és az ifjúság[ nagyvegyeskar. Fény
pontját akkor éri el - kuriózum - amikor tanerőhiány miatt két más
szaRos tanár: Dr. Farnos Dezső és I. Szász Béla vezeti a kórusokat. Né
hány értékelő monaat a korabeli sajtóból, amelyből következtethetünk a 
színvonalra is. lme : "a darabokat műgonddal előadó férfikar" ; "a férfi
kar korrekt előadásában" ; "tapsok özöne" ; "a 100 tagrú vegyeskar össze
vágó, művésziesen színező előadásában" ; "a több mint 100 tagból álló 
kar igen szép hangsZiínezéss·el, páratlan fegyelmezettséggel emelte ér
vényre a legnehezebb darabokat is" ; "a Mikó 6 szólamú vegyeskara né
hány gyönyörűen előadott dala" stb. Farnos Dezső Nagyenyedre távozása 
után (latin-magyar katedrára hívták meg) Zayzon Ferenc veszi át a 
kórusok vezetését, amelyek tovább tartják a színvonalat. Fokozódik ez, 
amikor Zayzon megosztja a munkát a már említett Zsigmond Ferenccel, 
akinek "a'Vatott vezetése me ll ett igen finom színezéssel énekelt a kórús." 
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És a repe1ioár? Íme né•hány név: Erkel (Részletek a Bánk bánból), 
Glück, Schumann, Strauss, Schubert, Mendelsohn (Török bordal Goethe 
szövegére), hogy csak az ismertebb szerzők nevét említsük. 

Mióta beszélhetünk állandó sepsiszentgyörgyi dalárdáról? Egészen 
pontosan ~nem tudju·k, de majdnem biztosan következtethetünk. Idézzük 
ismét Bodor Jánost : "Ám az is tudnivaló volt, hogy Zayzon tiszteletes 
úr hármónia nélkül nem élhet. Néhány városi barátjával (vajon kik lehet
tek azok? B. Z. megj.) tellát megszervezte az első városi énekkart, amely 
már csakugyan nem hármónia, hanem dalárda volt, és ezután annak ta
nítására, vezetésére járt be Bodokról10" . Tudjuk, hogy Bodor János 1870-
ben, harmadik elemista korában kerül Seps.iszentgyörgyre, tehát össze
sen 6 évet járt üt iskolába. Elvileg tehát 1870-1876 közé tehető az első 
városi dalárda megalakulásának ideje. A körl azonbari tovább szűkithet
jük. Ismét csak Bodor könyvéből tudjuk, hogy a Vajna Sándorral össze
különbözött Zayzon Farkas helyét Solymosy Lajosné veszi át. Arra vi
szont pontos adatunk van 11, hogy 1872. V. 9-én a ref. tanoda 50 tagú mű
énekes csoportját már Solymosyné vezeti. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy Solymosyné nem vehette át már korábban a dalárda vezetését. 
Egyetlen - legalább .is ezidáig - biztos adatunk ez. Hogy aztán Zayzon 
barátaival már 1872-ben megszervezi-e az első városi dalárdát vagy nem, 
azt nem tudjuk határozottan állítani. Az első sepsiszentgyörgyi városi 
dalárda létezésére az első pontos, megbizható adatunk 1875. XII. 8-ról 
származik : "Az Eötvös Egylet12, amely · egyedül törte meg az utat arra, 
hogy városunkban egy állandó daltestület szerveztessék, a köZ'Önség párt
fogását megérdemli13". Az Eötvös Egylet tagjaiból alakult férfikar 1875. 
XII. 18-án többel\: között már Mendelsohn Török bordalát és népdalokat 
énekel. Nyilván nem tíz nap alatt tanulja be, már jóval korábban léteznie 
kell. A sajtó14 XII. 22-én a következőket írja : "valódi műélvezet volt", 
érdemes volt közönségünk pártolására" ... "meggyőzött arról, hogy a da
lárda, mely alig kelt csírájából . . . magasabb műigényekre is meg fog 
felelni . . . a daltestület kiindulópontja lesz egy városi életképes dalár
dának". S a fogadtatás? "lsmételten előforduló tapsvihar". 

A kérelés csak az, hogy mit jelent az "aLig kelt csírájából" mondat? 
Mennyire hozhatjuk elő a dalárda megalakulását 1875. XII. 8-ról? Je
lenlegi adataink sze:r:int a legpontosabb fogalmazás így hangzik : Az első 
~zen.tg~y:örg i dalárda 1875. II. 20. és 1875. XII. 8. között alakul meg. Mi 
történik február 20-án ? Sepsiszentgyörgyre látogat a székelyudvarhelyi 
dalárda vendégszereplésre. A nemsokára már országosan is ismert együt
tes olyan nagy művészi hatást gyakorol a haUgatóságra, hogy az egykori 
tudósító így ír : " ... amit eddig minden buzdításunk mellett sem sike-
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rült elérnünk, Sepsi-Szent-Györgyön egy állandó dalárdát alkotunk. Az 
eddig álló hangulat anny;ira emelkedett a dalárda iránt, hogy bízvást el
mondhatjuk : most vagy soha ! 15" 

A dalárdára vonatkozó legközelebbi adataink 1877-ből származnak. 
1877. II. 17-én tartja hangversenyét a sepsiszentgyörgyi Felolvasó Egylet, 
s ezen a dalárda is szerepel Zayzon Farkas vezetése alatt még hozzá ve
gyeskarrá kiegészítve. Többet árul el egy 1877. V. 6-ról szóló tudósítás 
"a helybel,i polgári dalárda" majálisáról. "A hallgató közönség olyan él
vezetes estét töltött, hogy ,azt nem is reméltük ... a kardalak nagy 
gyakorlottságról tanúskodnak, a nehezebb darabok is elég könnyűséggel 
adattak elé ... Vajha ezen dalárda ne jusson elődei sorsára, hanem ké
pezze magvát egy leendő városi dalárdának, melyben a polgárok na
gyobb számban vegyenek részt16." 

A munka tehát nem zökkenőmentes. Az elődök sorsára való hivat
kozás azt jelenti, hogy nem volt meg a folytonosság. Kisebb-nagyobb 
megszakítások lehettek a dalárda életében. Sajnos egyelőre a folytatás is 
il~A nagysikerű 1877-es fiangverserry után 1879-ben ezt olvassuk: 
"A városi dalárda érdekében ismét mozgás vehető észre. 1879. III. 16-án 
aLakuló gyűlés fog tartatni17." III. 26-ról viszont már adat maradt fenn 
a "városi és férfiakból alakult vegyes dalárdáról1B." 1879, X. 19-én tör
ténik aztán ismét említés "a helybeli dalárda férfikará"-ról. Egy ideig 
ismét csend, majd egy 1882. IV. 3-án rendezett nőegyleti estélyen fel
lép "a férfikar és a vegyeskar". Komolyabb tevékenységre figyelhetünk 
fel 1883-ban. Februárban a "Műkedvelő Egyesület férfi dalosztályának 
megalakulását célzó meghívókat" hordoznak szét a városban. A kórus 
II. 12-én meg is alakul. Ideiglenes igazgató : Nagy Gé:na. Ideiglenes ügy
vezető Brander Gyula "hadnagy úr". Az alakuló ülésen elhatározzák, 
hogy mivel "ezelőtt 4-5 évvel egy bizonyos társaság alapját tette le a 
dalárdának, mely meg [s alakult, de a jelenben szünetel, kérjék fel rész
vételre a régi tagokat is19." X. 11~én olvasunk először a kórus szereplésé
ről, majd XII. 15-én a sepsiszentgyörgyi "Dalkör" hangversenyt tart. A 
műsorból kiemeljük Erkel Takarodóját valamint Souppé Költő és paraszt 
cimű művét. 

Ezután egy ideig ismét pangás következik. 1888. III. 15-én "pendí
tette meg egy lelkes társaság az állandó dalárda eszméjét20", amely nem
sokára meg is .alakul, tagjai "hivatalnokok, tanárok, derék polgárok ... 
Zayzon Fa1;1kas szakképzett vezetése "mellett". "A városi közönség mely 
eddig is oly nagy szükségét érezte egy jól szervezett állandó dalárdának" 
ezután ismét rendszeresen hallhatja a város kórusát. 1893. III. 17-én a 
sajtó megemlékezik a "precíz, szép" teljesítményrőL (Schubert-da1). 
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1894. I. 8-án Strauss Cigánybárójából adnak elő egy részletet nagy siker
rel : "A pompásan betanított Zafzon Farkas tanár úr által dirigált ci
gánykar nagy összéne~ét látható örömmel hallgatta a Irozönség2'1." 1895. 
XII. 4-én pedig Verdá Troubadurjának cigánykarával arat nagy sikert. 

Ezután ismét visszaesés következik, s így 1899-ben felmerül a "Dal
~gylet': új"ászervezéséne_k problémája. "Egy erőteljes, épzett ~érfi-dalkar 
hiányát régen érzi Sepsiszentgyörgy város müvelt társadalma, s ezért 
örömmel veszünk tudomást arról a mozgalomról, mely ennek megalakí
tása czéljából most megindult. Volt ugyan már Sepsiszentgyörgyön egy 
megerősített szerv·ezet al,apján működő dalkar, de ez, fájdalom, a tagok 
részvétlensége miatt beszüntette működését, vagyona, fels21erelése elkal
lódott s némi tartozásain kívül egyéb alig maradt meg22." Az egylet tel
jesen új alapszabály-tervezetet dolgoz ki. Megválasztja az ideiglenes 
választmányt és a tisztikart. Elnök : ifj. Gödri Ferenc, alelnök : Csínádi 
Lajos, karnagy: Zsigmond Ferenc, alkarnagy: I. Sász Béla, titkár és 
jegyző: Zayzon Ferenc, pénztárnok: Fejér István, ellenőr: Jakab Álmos, 
gazda: Nagy Mózes. Évi l forintban állapítják meg a tagsági díjat, de 
pártoló tagok szervezését is elhatározzák. Ezután pedig nagy lendülettel 
megindul a komoly munka. Nem sietnek a bemutatkozással, alapos mun
kát akarnak végezni. Célkitű:z;ésük kötelezi erre : "A lelkes egyesület azon 
hitben alakult, hogy városunkban egy városi dalkör társadalmi szükség
let ... Nagy körültekintéssel megalkotott alapszabályai ... lehetóvé teszik, 
hogy az egyesület, ha megélhetése a közönség buzgó támogatása mellett 
biztositva lesz, nagyobb szabású teirsactalmi működést fejthesserr ki és 
magát vegyeskarrá lci:egészítve oly kapcsolatot alkothassan a társadalom
ban, melynek erejét, szívét, lelkét erősítő dalszeretetét és ápolását kicsi
nyes érdekek egykönnyen meg nem töretik23." Az alapos munka után a~ 
újjászervezett dalkör 1900. IV. 7-én mutatkozik be a város közönségének 
nag~ s1 errel. A tagság már korábban véglegesiti az említett ideiglenes 
tisztikart. Ennek a kórusnak a további tevékenysége azonban már kívül 
esik e dolgozat tárgyán. 

Ha nem is egyenletes és folytonos a városi dalárda működése 1875-
től 1900-ig, lényegében mindig egy és ugyanazon kórusról van szó, mely
nfik alaptagjai és karmesterei közül sokan ugyanazok, tehát úgy kell fel
fognunk ezt a negyedszázados munkát, mint mai kórusunk múltjának 
hőskorá t. 

A tevékeny sikeres évek közötbi hullámvölgyek idején azonban 
nincs a város kóruskultúra nélkül. Nemcsak azért, mert működnek még 
más - már emlitett - kórusok, és és dolgoznak olyan iskolai dalárdák, 
amelyekről ezután fogunk beszélni, hanem azért, mert a részvétlenség, 
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évei, hónapjad alatt a kórus alapemberei kislétszámú alkalmi dalárdákban 
lépnek föl a müsoros esteken. Ezekről emlékezünk meg az alábbi sorok
ban a teljesség igénye nélkül, pusztán példaként, igazolva kórusmozgalom 
állandó jellegét a városban. 1877. II. 17-én egy alkalmi női kar énekel. 
1887. IV. 10-én Zayzon Farkas irányításával egy színdar.ab közben lép 
fel kardalokkal egy csoport. 1888. III. 27-én a Troubaduvból adnak elő 

egy részletet, természetesen zenekísérettel : "Volt egy szcenirozott jele
net ... hol a szeDeplők találó jelmezekkel tüntek ki, a címszerepben 
Arany Izor énekelt24." Vagy : "Zenekíséret mellett Zayzon Farkas tanár 
úr vezetésével előadott dalokat a közönség sokszorosan megtapsalta és 
megújrázta." Egy női kar 1895. IV. 27-én Rubinstein Keleti dalát énekli. 
1898. III. 2-án Farnos Dezső dr. egy városi felnőttekből álló vegyeskart 
vezényel. Máskor harmónium kísérettel énekel egy férfikar. A "nyolc 
hatalmas énekesből álló férfikar Zsigmond Ferenc énekvezér vezetése 
alatt énekel" - olvassuk máshol. 1891. VII. 7-én a felsőbb tanintézetek 
vakációra hazatért ifjúsága lép fel, a kórust dr. Damokos Ödön vezényli. 
Mit énekelnek a már említetteken kívül? Verdit, Schubertet, Mendel
sohnt, Webert stb. 

A ~allég_iumon kívül a többi iskolának is van kórusa. Ezekről, 
. -- 'i""- . 

sadnos, jóval kevesebbet tudunk. 

A _Polgári Leányiskola dalárdáj;it_ ~ayzon Farkas vezeti, aki megunta 

a Bodokról való "bekooogást", s tanál'li állást vállal az említett iskolában. 

A kórusról szóló első . adatunk 1879. III. 30-ról való. 1896. III. 20-án még 

Zaywn Farkas vezénylii, nemsokára azonban Zsigmond Ferenc veszi át 

a vezetését. Félmondatos megjegyzések maradtak fenn a teljesítményrőL 

Például : "Összevágó csinos karénekek", a Polgári Leányiskola előadásá

ban. Vagy: "Zayzon Farkas úr megüti 1a hangvillát, s fölhangzik vagy 20 

kislány ajkán az ének". Műsoru:IDból is alig maradt ránk valami: Verdi, 

Mendelsohn (A hajón), Mozart (Chloe) . 

. A. Polgári Fiúiskola kórusáról még kevesebbet tudunk. Karmestere 

Nagy István. Először 1883. III. l-én, ~toljára Í895. VI. 26-án találkozunk ... 
a kórussal a tárgyalt időszak sajtóanyagában. Repertoárjáról semmit 

sem tudunk. A színvonalról is csak két félrnondat árulkodik: "szabatos 

karénekek" és "a Nagy István által jelesen v·ezetett szép ének után ... " 

Két alkalommal történik említés a Nőipariskola dalárdájáról is. 1897. - " 

III. 10-én és 1900. XI~m~ or "Jakab Álmos tanító vezetése alatt 

nagy precizitással" énekel a kar. 
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* Dolgozatunk következő részében a zenekarokkal foglalkozunk. 
A cigányzenekarokkal kezdj~. Természetesen munkájukból csak az 

érdekel, ami összefügg a város művelődési életével. Ebből viszont dere
kasan kiveszik a részüket, s ezért megérdemlik, h ogy száljunk róluk. 

Ahg-al~g van olyan hangverseny, fillérestély, teaest, amely. n a ze
nekar nyitányával kezdődne. A hírlapi beszámolókban ilyeneket olva
sunk : "Nyihlny a helybeli zenekar által"; "előadja a helybeli első zene
kar" ; "zenéli a helybelli első zenekar" ; "előadja Bónis Gyula zenekara" 
stb. A tárgyalt időszak első primá.sa azonban nem Bónis Gyula volt, ha
nem ~agyás Miska. A sajtó először 1876. IV. 1-n tesz említést a zene
karról. 1882. V. 19...:én az öttagú zenekart "Pursch János úr a helybeli 
barna zenészek derék karmestere vezette25." A fő érdem azonban a Bónis 
Gyuláé, akii több mint két évtizeden át vesz részt zenekarával a városi 
műkedvelő mozgalomban. Előfordul az is, hogy Bónis összekülönbözik a 
kulturális élet irányítóivaL Íme egy 1888-ból való hír: "- N~ni, his:z;en 
ez a Bónis Gyula első zenekara roppant nagy haladást tett ; pompásan 
játszanak ezek a cigányok ! - Dehogy, Uliarn - világosít fel valaki, ez a 
második banda, s a prímás becsületes neve Jónás Lajos ... le kellett 
mondania a nőegyletnek is Bónis GyuláróL Kü1önben Jónás :z;enekarának 
első bemutatója fényesebben sikerült a világításnál26." Eddiig a humoros 
tudósítás, de aztán csakhamar szent a béke, s Bónis zenekar:a sem volt 
olyan gyenge, mint a humorizáló tudósító írja. 1888. VIII. 29-én már 
ismét Bónis Gyula zenekara szelgáltatja a nyitányt, sőt - igaz egyet
len egyszer - "Bónis Gyula úr zenekarának" pevezi a tudósító. 1892-ig 
nincs is semmi baj, de ebben az évben valami történik a Bónis zenekar
ral, mert a sajtóban ezt olvassuk : "Azt mondják, nincs cigányzene Sepsi
szentgyörgyön. Tévedés! A szombati bálon vendégszerepelt brassói ban
dánál bizony jobb a Bertié, a sepsiszentgyörgyi. Azért bizony kár akkora 
pénzt küldeni Brassóba vagy akárhova is. Meg aztán nem illik ez az 
import27." Erre a buzdításra aztán "a közóhajtá~snak akar eleget tenni 
Koczé Berti. prímás egy új zenekar szervezése által ... a vármegye szék
helye megkíván egy jól szervezett zenekart. Emlékez~et óta Sepsiszent
györgy mindig tűrhető, időszakonként jeles zenekarral rendelkezett, s a 
mad. hiány csak időszakos lehet, mert ahol megbírják egyes bálok, és , 
estélyek, hogy másfélszáz forintért jöjjön ide banda idegenból egy röpke 
éjszakára, ott bizonyára képes a publikum és a város egy állandó jó ze
nekart is szervezni és fenntartan;i28." És a zenekar végre megszü1etik: 
"Cigányzenek,arunk végre sok vajúdás után élvezhetőleg megalakult 
Kóczé Berbi szervezte néhány jó erő megszervezésével a bandát s közön-
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ségünk igényét kielégítően játszik az új zenekar, mely nemsokára meg
kezdi a térzenéket is a sétatéren. Főleg az új cimbalmos. Varga Gyula 
játékáról szálnak dicsérette'l a jó magyar zene után oly régóta vára
kozók29." Nem tudjuk közben mi történtik, de 1894. XI. 9-én már ismét 
ezt olvassuk a nyitány után : "a Bónis Gyula vezetése alatti első zenekar 
által". Még évenként át az ő zrenekara működik közre a műkedvelő esté
lyeken, csak 1898-ban kerül sok a zenekar átszervezésére. "Sepsiszent
györgy - olvassuk - emlékezet óta rendelkezett zenekarral, hol jobbal, 
hol gyöngébbel, amint éppen szervezni sikerült egy-egy cigánybandát. 
Néha éppen kitűnő zenekara is volt, s nem egy jeles zenész került ki 
innen, például Lantos György primás, Molitonisz Jenő czimbalmos és 
mások, köztük kitűnő klárinétosok. A város is segélyezte a zenekart, mely 
~ nélkülözheteiJ.en ~~ények közé tartozik és feltétel a publikum 
~enei igényeinek kielégítésére. A z~s~ek a nyáron fürdökre szegődtek, 
ez évben KOvásznáTa, szezon vegén azonban a zenekar öt tagja szerz&aett 
~i és ~ent rcregen-ne::-a-megélhetés gon:diai által ~ényszerítv 30." A város 
~ződtet, ezek között ifj. Kozák Dávidot, a nagyhírű 

..__ ---------~ ~ 
Kozák-muzsikusok egyik tehetsé es ta 'át primásnak. A tiz,eriket-tagy 
g_ganyzen . ~án mutatkozik be "előnyösen". A zenekar vá
rosi segélyt kér, és meg is kapja, hiszen "most midőn a városi szállá egé
szen új modern berendezést n~ert és az állandó színház berendezési mun
kái is elkészülőben vannak, egy jó zenekar nélkülözhetetlenné vált." 

Milyen minőségű zenét szolgáltatnak ezek a zenekarok? Az egykori 
kritikai megjegyzések az elmarasztalástól a szuperlativuszokig széles 
skálán mozognak : "Élvezettel hallgatták a zenekar nyitányát" ; "a hely
beli zenekar, amely minden gyengesége ellenére is élvezhetőt képes nyúj
tani, mikor nem hiányzik belőle a buzgalom: szép nyitánnyal kezdte a 
műsort." "A hat tagú első zenekar vígan húzta el a megnyitót."; "A barna 
fiúknak talán kevés alkalüm nyilik a gyakorlatra" mert nem produkál
nak újat. A szép őszi napokon egy-egy sétatér:i zene képes volna: segíteni 
a bajon, mert akkora nyilvánosság előtt Tusnád óta nem nyújtottak ma
gasat, s bizony. a nyilvános gyakorlat csak hasznukra válnék." ; "Az itthon 
maradt veteránok bandája olyan gyújtó muzsikát s~olgáltatott, hogy be

csületére válnék a Bónis Gyula nyilatkozatokkal támogatott, czimzetes 
M.elybeli e'lső zenekarának."; "A fegyelmezett zenekart ezúttal megtapsol
ták"; "Az új zenekar, úgy látszik, tanul és halad, csinos, összevago 
játéka erre·enged következtetni." ; "A zeneibar egyöntetű szép nyitánya 
hosszadalmasnak tűnt fel, lesve a függöny fellebbentét."; "Bónis zene"
kara jól tanult nyitánnyal örvendeztette meg a közöns-éget." ; "Bónis 
Gyula zenekarának összehangzó nyitánya jelezte az estély kezdetét. Nem 
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valami nagy figyelemmel hallgatták az önérzetes 
pedig ezútal rászoltak volna." ; "Az újjászervezett 
ügyesen és preci zi tással a programszerű nyitányt." 
csinos nyi tánnyal vezette be az estélyt." 

hangászok játékát, 
zenekar adta elő ; 
"A Kozák bandája 

A cigányzenekar önálló estet is ad : "Akik mindig a más kedvéért 
szoktak muzs:ikálni, most a saját kedvük szerint rendeznek estélyt". 
A nyritányolwn kívül természetesen gyakran kís·érnek műkedvelő szó
Listákat, sőt hivatásos művészeket is, pl. Nagy JHkab tJilinkóművészt. 

Tekintsük át azrt is, mit játszik a zenekar, ez sem lényegtelen. Nyi
tány a Rómeo és Jú1Jiából, nyitány a Troubadurból, nyitány a Traviatá
ból, Liszt Rákóczi :indulója, Bónis szólójával Bihani kesergője, Erkel : 
Egyveleg a Bánk bánból, Wagner : Tannhauser, Liszt : IV. rapszódia, 
Nyitány a Bánk bánból, nyitány a Tell Vilmosból, Intermezzo a Paraszt
becsületJből, nyitány Erkel Hunyadi Lászlójából stb. 

Az igényes zenekari müvek, márcsark a zenészek kis száma (5--12) 
miatt is, nyálván sok kívánni valót hagynak maguk után, de mégis érté
kelendő, hogy megvan az ,igény és a szándék, s bizonyos mértékben való
színűleg a teljesítmény is az igényes muzsika tekintetében. 

Meg kell emlékeznünk e fejezetben a Mikó Kollég,ium zenekaráról 
is, "az ifjúsági zenékarról", ahogy abban az időben nevezik. A zenekart' 
BÖdor Dénes alapítja. Első adatunk 1895. VI. 17-ről való. OpereUegyve
leget játszik, és "meglepetéseket is keltett a közönség körében". Az 
1898/99-es riskolai évben Dobay Sándor veszi át a zenekar irányítását. 
Létszáma húsz körül mozog, s ahogy egy egyko:r:i fényképfelvétel el
árulja, nagyrészt vonósokból áll. Íme egy adat : "A kollégium zenekara 
egy csinos nyitánnyal vezette be a műsort. Ez az újonnan szervezett 
,liliombanda' később még két meglepetéssel szolgált a közönségnek, 

melyet különösen a Bánk bán dalmű egyvelegének sz:abatos előadása 

által egész lelkesedésbe hozott. Az élénk tetsz·ésnyilvánítások jórésze 
Dobay Sándort, a kollégium buzgó ének- és zenetanárát méltán megil
leti".31 Vagy : "Egy olyan jól szervezett iskolai zenekart és vegyeskarrt, 
amilyent a Mikó Kollégium állított ki, nem minden estélyen látni.. . a 
Mikóban magas fokon áll az ének és zene művelése".32 Az 1899/900-as 

iskolai évben Zayzon Fer enc cill a zenekar élére. Az ő idejében is jól 
szerepel a zenekar. "Zayzon Ferenc tanáré az érdem" - olvassuk. Vagy : 
"Sok tehetséges tagból szervezet:t kitűnőerr vezetett zenekar". M'it ját
szik a "liliombanda" ? Pár példa : \i\Teber: A bűvös vadász, Glöck, Schu
mann, Mascagni (Intermezzo), Erkel : Hunyadi László, részlet a Hunok
ból, Haydn : Szerenád, Doll'izetti, Bihari kesergője, Boccaccio induló stb. 
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Együttműködésre ;is van példa. Egy meghívón pl. ezt olvassuk : "A 
helybeli zenekar és a műkedvelők közreműködésével előadja a kollé
gium:i ének- és zenekar". 

Meg kell végezetül említenünk, hogy az iskolai zeneszertár berende
zése a Zayzon Ferenc érdeme. 

Három adatot emUtünk még meg a tárgyalt időszak sepsiszent
györgyi zenekarairól : 

Meg.alakul a seRsiszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fúvós
zenekara. Élőször 18~ V :--B=án öl vasunk róla. 1898. I. 12-én m ár övé 
~ÜZ]Ofékony estélyen, ünnepi alkalmakkor pedig mindig 
ott találjuk 

Egy 1898. III. 16-ii adat említést tesz a Nőipariskola 7 tagú zene
l~ Miklós képezdei igazgató-tanár "szakavatott" ve
zetése mellett ad elő részletet a Madarász című operettbőL 

Végül : 1881. IV. 9-én "A sepsiszentgyörgyi zene-műkedvelő ifjúság 
egy általa alakítandó zenekar megalapítására" estélyt rendez, amelyen 
a nyitányt és egy egyveleget az új zenekar játssza. úgy látszik a kez
deményezésből nem lesz semmi, mert többé nem találkozunk vele a 
sajtó hasábjarin. 

Az említett esteken a műkedvelők magánszémokkal is fellépnek. 
Ezek is szervesen hozzátartoznak a v áros zenei pro:fliljához. Az előadot
tak és a színvonal nyilván széles skálán mozog. Példa1k!ént csupán, de 
mégis meg kell nehányról emlékeznünk, főleg azért, mert a fellépők 

közt többen a műkedvelés magasabb fokait iis elérik. 
~sigmond Fe~cet kell elsősorban megemlítenünk, akiről felj,~yzik, 

hogy kjtünő hangja van, s ak'f ·ezeken az esteken nagyon sokszor éne
kel. -Pl. a bordalt a Bánk bánból vagy áriát a ParasztbecsületbőL Soly
mosy Lajosné magándalt a BernanibóL Se s:z1eri se száma azoknak, 
ak!ik szólót, duettet, kvartettet énekelnek. A müsorban a népdaltól és 
a műdaltól az operettrészletekig és az igényesebb darabokig minden 
megtalálható. Pár példa még az utóbbi csoportból : Mendelsohn : őszi 
dal; Schubert : Mi szép éj, stb. 

Nemcsak az énekesek, hanem a hangszeres zenét művelők ;is kitesz:
nek ma gu""kér t. Sokan közülűk szinte állandó sze:replői az esteknek. Na
gyon sok · a zongoraszám : Csínádi Lajosné, Lengyel Ilona, Császtka 
Mária, Bogdán Andor, Révay György. A hegedűs,ök közül: ifj. Nagy 
Elek, Török Albert, Benedek Árpád zongorá:z;ik, harmóniumozik, klitűnően 
hegedül és gordonkázik. ~inta Géza és Molitor.isz Jenő cimbalomszólói
val tűnik ki, de Finta hegedűsként is többször bemutatkozik. A szó-
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listák krözül még megemlítjük Fábricziusz Hugó és Fogolyán Lukács 
gordonkázókat. Benedek Árpád magasszínvona1ú hegedűjátékát külön 
kiemeljük. (Berlioz hegedűversenyét és egy Schubert dalt játszik pl. 
1888. I. 8-án.) Továbbá Bodor Dénes szárnykürt szólóját Verdi Falstaff
jábóL Kelemen Lajosné (zeneszer21éssel ds fogLalkozik, műve'it a műked
velők gyakran játsszák, éneklik) és Pataky Ida jóvoltából a művészi or
gonajátékkal is megismerkedik a közönség. 

Mit játszanak a zongoristák? Részletek a Faustból, Chopin: Grande 
valse, Chopin : Sherzo II, Beethoven: Ötödik szonáta, Erkel: Hunyadi 
László, Rossini : A szevillai borbély, Liszt: Rohaminduló, Mozart: Va
rázsfuvola stb. 

A helyli erőknek megfelelőerr a legkülönbözőbb zenei alakzatok lép
nek fel. Magyar népdalok két eimhalmon; Tercett: Nagy Olivia (hege
dű), Benc21édi Istvánné (gitár), Kozma István (hegedű) ; Tercett : I. Szász 
Béla (fuvola), Farnos Dezső (hegedű), Révay György (harmónium) ; 
Te11cett: Török Ferenc (harmónium), I. Szász Béla (fuvola), Farnos Dezső 
(hegedű) ; Fuvoladuett : I. Szász Béla és Szakács Ödön (Donizetti : Sze
relmi bájital című operájából) ; Fuvoladuett : I. Szász Béla és Bedő 
Béla; kvartett: I. Szász Béla (fuvola), Zayzon Ferenc (hegedű), Butyka 
Vilmos (gordonka), Révay György (zongora); hegedűduett: ifj. Nagy 
Elek és Zayzon Ferenc. Egy másik tercett részleteket ad elő Beethoven 
Esz-triójábóL 

Megemlítjük végül a "vakációzó felsőbb tanintézeti ifjúság (l~öztük 

többen zeneakadémiai hallgatók) estjét", amelyen ugyancsak szerepel 
kamarazene és több Chopin zongoraszám. 

Külön kell foglalkoznunk Remenyik ~ál;rnán, tilinkóművés;:;zel. AVg 
van Olyan zeneestély · vágy más kultúrest, nemcsak a városban, hanem 
azeg:-~~egyében, ahof az o "szárazfája" ne szólalna meg. zért f-og
lalkozUnk k!Ü1önvete, mert u é~té~ek nagyrészét .Sepsiszentgyör
gyön t;ölti el, de országosan elismert tilink,óművész. 

ÜJ45-ben születlik. Gyermekként Nagy Jakab tilinkóján játszik elő
ször. 18 éves korában árván marad. Saját magát tantja fenn kemény 
munkával. 1864-ben írnokká nevezik ki a hídvégi egyesbírósághoz. 1866-
tól negyedfél éV!ig katona, majd 1870-ben Felső-Fehér megye belkerü
lete útbiztosává nevezik ki, majd ugyanezzel a funkcióval kerül Sepsi
szentgyörgyre. 36 évi szolgálat, 6 leánygyermek, anekdotizáló, vonzó 
egyeilJJ.seg, müvészi tilJinkójáték - így foglalhatnák össze életét. Első 
nyilvános hangversenyért 1865-ben tartja Előpatakon Salamon János, 
Erdély akk-ori leghíresebb primása, Bem apó egykori tábori zenésze 
(nyaranként Málnásfürdőn hegedül!) közreműködésével. Sikere óriási. 
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Egyik koncertje a másikat 'éri. Kis falu után nagy városhan, majd 'ismét 
valamelyik eldugott ·községben. Számára nem .a hely a :fontos, hanem a 
zene és a hatás, amelyet hal~gatóiban elér. íme : "Egy;ik legnagy-.obb ér
deme Remenyiknek a .székely fürdök külön:böző nemzetiségű :közönség€
nek amalgam:G>zása. Ott elsímult az ellentét, rohamosan kitört .a barát
kozás" .33 Tilinké)ját a megyén Mvül is megismerik. KoncerteZJik Brassó
ban, Hódmezővásárhelyen, Désen, ·Fogarason, F,iuméban, Segesváron, 
Sopronban, Budapesten, Kolo.zsváron. Budapesten 1897. IV. 24-én ven
dégszerepel a Nemzeti Szalonban. "Engedje remélnünk, hogy egyesüle
tünknek lesz még alkalma a jövőben is gyönyörködni kiváló művésze
tének megnyilvánulásaiban" - olvassuk a Nemzeti Szalon ligazgatójának 
levelében.34 A fergeteges sliker után (hats:oor ismétel !) a Telefon Hír
mondó Hangversenyigazgatósága d.s felkéri egy szereplésre. Egyik lánya, 
Ilona "zongoravá:rttuózzá" fejlődik a budapesti Sipos-féle zene akadémián. 

Remenyik 30 éves jubileumát koncerttel ünnepli Seps·iszentgyörgy, 
amelYen ~· a-m:úveS'Zen 'kívül természetesen - el ep ipos Antal bu-
~ ~ ~ 

d.apesti zongoraművész is 1896. IX. 19-én. A .. hangversen ről megernle-
kéznek a fővárosi lapok 1is. J óv al a koncert előtt - a jubileumot elő_: 

•'fés;ÚendŐ-a l'iely1 lapÍgy ír : "Remenyik Kálmán, ki tehetségét 
tanulmánnyal és gyakodattal párosítva jogossá teszi a parlagi hangszert 
és beviszi a hangversenyterembe és a szalonba, a hangszerek harmóniá
jába ... Most litt volna az alkalom, hogy annyi esztendő után a jeles 
művész magának is megszólaltassa tilinkóját, amely mint életfenntartó 
eszköz bizonyára fényes exisztenoiát biztosított volna számára a küzdel
mes l étel helyett". 35 

57 éves korában hunyt el 1903. II. 26-án. I. 10-én még hangverse
nyez. Halálakor a részvétlevelek és táviratok elárasztják a családot. 
Uzoni Benő Bálint tilinkóművész - kegyeletrontó.an hamar - tilinkója 
után érdeklődik. Rákosy Jakab verset csatol a részvétlevélhez. 

Sepsiszentgyörgy zenei életének szerves tartozéka az ének- és zene
oktatás is, amely a különbözö iskolákban folyik. Sajnos a többi iskolával 
kapcsolatban nem sok adat maradt fenn, a Mlikóból, vagy ahogy akkor 
nevezték : a ref. tanadából már több 1870-76 között "az énektanítást 
minden tanító maga végezte az osztályában, úgy, ahogy tudta. Vagy ha 
éppen semmiképp sem tudta, valami kölcsönösséggel valamelyik tanító
társa váltotta fel. Általában tehát nem volt nagy hátramar.adás sem, 
de épp úgy túlságos előmenetel sem. Minden hétre felhagyták egy 
egyházi ének két versét. Ezt fel kellett mondani. Aztán ha a tanító úr 
nem volt valami nagy kántor, akadt az osztályból egy-egy mesterfiú, 
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aki tudta otthonról a dallam·ot, s valshogy átdúdolták az órát".36 Az 
iskola főgimnáziummá válása után aztán komolyabban veszik az ének
tanítást is. Az iskolai értesítők, melyeket évenként ad lci az -igazgatóság, 
osztályonként részletesen 'beszámolnak a tantervi követelményekről, a
melyek nem ól y an primitív ek, mint a Bodor J án os idejében. 

A zenetanítás 1870-1876 között még kezdetlegesebb. "Amily magas 
színvonalon állott a rajz- és ének művészete (itt Bodor elsősorban, nyil
ván, a Hármóniára gondol!) : éppen olyan elhanyagolt volt a zene. 
Ritka kivételként fordult csak elő, hogy pl. Vass Péter Ragyás Miska 
cigányprimástál hegedű, Tompa Laci pedig R10stás Ferkótól cimbalom 
órát vett 25 krajcárjával ... Így teljesen hiányzott volna a zenekultúra, 
ha némelyek acéldoromb, tótmuzsika (szájharmónika, mert kézzel vonós 
a templomutcai taliánén kívül tán az egész világon sem volt több) 
vagy a jó ]alusi nyafogó falevél, fűzfasíp, tilinkó kezdetleges, de a füle
ket eléggé izgató, fejeket szédítő hangszereit lelkesen fel nem karolják. 
Azaz mégis a jó énekesek közt, akik duettezni, tercelni tudtak valóságos 
művés~i magaslatra emelkedett a ,füsü-zenekar'. Ez egyszerűen abból 
állott, hogy a ritka fogú nagy fésüt egy rét minél vékonyabb, leginkább 
a szappan csomagoláshoz használt selyempapírba burkoltuk és azt a 
szájunkhoz nyomva szöveg nélkül dúdoltuk át rajta a fülbemászó dalla
mokat. Ez az egyszerű instrumentum az emberi hangot valami sajátsá
gos hangszínre festette át".37 Változik a helyzet az 1880181-es iskolai 
évtől, ahogy az ének órákat hozzáértő, valamilyen hangszeren is játszó 
tanár kezébe adják. Benedek Árpád, Zayzon Farkas, Kovács Antal, 
Butyka Vilmos, Farnos Dezső dr., I. Szász Béla, Dobay Sándor, Zsig
mond Ferenc és Zayzon Ferenc tanítanak éneket, egyesek közülük ön
ként jelentkezők számára hegedűt is. A felsorolt nevek közül sok már 
ismerős a különböző zeneestekrőL 

Farnos Dezső dr., 1aki különben latin-magyar szakos tanár, és !897-
ben 7 évli. szentgyörgyi tanítás után Enyedre távoZíik, zeneszerzéssei is 
foglalkozik. Öt eredeti dala jelenik meg énekhangra és zongorára 1895-
ben. Időriként olvashatunk egy-egy kurta beszámolót a M:ikó ének- és 
zenev:izsgáiról. Például : "Változatossá tette a műsort a hegedűtanfolyam 
növendékeinek próbatétje, kik két csoportban, mint kezdők és haladók 
mutatták meg előhaladásukat Az eredményből ítélve bizton lehet re
mélni, hogy a kollégium énekkara mellett már rövid időn a zenekar 
is méltó helyet fog elfoglalDJi . . . az érdem a Benede'k Árpád úré, ki 
időt és fáradságot nem kímélve lelkiismeretes buzgósággal, egész oda
adással vezeti 1a Mikó-kollégiumban a zene- és énektanítást".38 Vagy : 
"A tanulók teljesítménye dr. Farnos Dezső és I. Szász Béla tanárok ve-
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zetése alatt "úgy elméletből, mrint a harmónikus gyakorlati éneklésből 
a mellett tanúskodik, hogy a vezetés jó keze~be van letéve. Bodor Dénes 
karn,agy hegedűsei szintén kielégítették a várakozást" ,39 A tanulók kü
lönben ~ét vagy három csoportban tanulnak hegedülni. 

A Polgári Fiútiskolában Nagy István, a Polgári Leányiskolában Zay
zon Farkas tanítja az éneket. Az utóbbiban CSiinádi Lajosné zongorára 
is oktat. "Az ügyes lányok szép zongorajátékai kelremesen hatottak a 
hallgatóságra" 40- olvassuk egy zenei tudósításban. 

* 
Műkedvelő mozgalmunk elég gyér és egyoldaLú kapcsolatokat tart 

fenn más városok műkedvelőive1. Egyoldalúak voltak a kapcsolatok, 
mert a város csak vendéget fogad, a szentgyörgyliek nem vendégszere
pelnek (Remenyik Kálmánorr kívül, de ő nem műkedvelő) sehol. Azon
ban háromszor is fogadja a város a brassói Magyar Dalárdát. (1882. VI. 
ll-én 34 taggal; 1890. XI. 17-én és 1899. IV. 15-én 80 taggal.) A fogarasi 
MagJiar Dalegylet 1899. X. 4-én tart estélyt a városban 21 taggal, a 
székelyudvarhelyi Magyar Dalárda pedig 1875. II. 20-án látogat el váro
sunkba. Az udvarhelyi dalosok hatására !indul el - mint már említet
tük - az a mozgalom, amely még ebben az esztendőben megalapítja az 
első sepsiszentgyörgyi városi dalárdárt. 

Brassó közelsége és sokkal fejlettebb zeneélete más természetű 

kapcsolatra is lehetőséget ad. Egy példa : "Egy világhírű hegedűs, Wil
helmj Ágost ad z;eneestélyt Brassóban (1887. IV. 21.), aki teheti, jól 
teszi, ha nem marad el az estélyről"40 - ürvassuk az egykor.i felhívást. 
Bizonyára nehányarr élnek is az alkalommal. 

* 
A műkedvelők szereplése csak egyik - bár fontos~bb - vetülete a 

város zenei életének. N agy szerepet játszik VJiszont, főLeg színvonal és 
izléski'al1akítás tekintetében a _vend~gmJívészek sok-sok szereplése is. 
~ III. 13-án Nagy Jakab tüinkómüvész - vendégszerepel." Saját 

szerzemé~arabok mellétt főleg népdalokat játszik. (Ne feledjük, a 
zeneirodalom mostohán bánt ezzel a jelentéktelennek mondott hang
szerrel ! ) Sajnos részvétlenség fogadja a művészt, mindössze 25-30 em
ber harUgatja végig, "pedig valóban megérdemlette vo1na, hogy meghall
gassák Három darabot játszott csupán, igazi művészeti tökéllyel. Meg
lepő szép volt a madárkettős, melyben a csinos gondülart utólérhetetlen 
funom játékkal volt visszaadva, pianisszimói elragadtatták a kis társa
ságat ... Kár volt el nem jönnie a közönségnek, mert Nagy Jakab, rnint 
maga kijelenté . . . ezúttal játszott utaljára nyilvánosan. Visszavonul 
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Genfbe, fiai körébe".41 Pedig híres tilinkómüvész Nagy Jakab. Már ven
dégszerepel korábban is Sepsiszentgyörgyön. "Nagy Jakab úr nevét is
meri csaknem az egész Európa, s ahol fellépett, mindenütt óráási tetszést 
aratott a kis tilinkóval, ezzel a specziális magyar hangszerrel ... Beutazta 
jóformán egész Európát, s a legnagyobb színpadokon, a legfényesebb 
szalonokban a legszebb eredménnyel és sikerrel adott hangversenyt. 
1867-ben az angol udvarnál mutatta be művészetét az Agricultur-csar
nokban, hol esténként 6000 hallgatója ,is volt s a Times elragadtatásában 
őt modern Orpheusnak nevezte".42 

Az frók és Művészek Társasága erdélyi körútja alkaLmából Szent
györgyön is kancertet ad 1887. VIII. 28-án. Fellépnek: Ábrányi Korm~l, 
zeneszerző, Komáromy Maris]{ia és Kordin Mariska, az opera tagjai, 
Kordin Róza, Sipos Antal és Rausch Károly, valamint Somogyi Mór, 
zongoraművészek, Völgyi Kornél cimbalomművész, Ábrányiné Wein 
Margit operaénekesnő és Máthé István hegedűművész. A műsorban sze
repel többek között Wagner Tanuhauser nyitánya és W;ieniawskli Ma
zurkája. Máthé István különben régi ismerőse a városnak. Málnásfürdői 
és kovásznai nyaralásai idején játszik még Sepsiszentgyörgyön. 1875. IX. 
2-án Gere Gyula "segédkezése mellett", 1885. VIII. 4-én (Mendelsohn), 
majd később 1897. VII. 10-én (Wieniawsk!i). 

1880. V. l-én és 2-án Horváth József "Európa hírű cimbalommű-. 

vész" ad két koncertet, Száva Odön cimbalommü'Vész és Tumpe A. he
gedű.muvész pedig i888. X. 19-én. Nem tudjuk, mit játszik, de nagy 
sikerrel Szenkovics Gyula "kolozsvár:i jónevű zongoraművész." (1884. VII. 
23.). További hangversenyek: Sz,abó Béla és Szabó István aeol-hegedű 
és citeraművész testvérek Budapestről 1884. XL 13-án. (Wieniawski, 
Paganini) ; Nagy István, a budapesti Népszínház volt első baritonistáj_~ 

1891. VI. 10-11. (Werdi) ; Recht S3n or, Metz Albert, R!iedl Nándor 
és Recht Gyula, operaházi tagok vonósnégyese 1891. VIII. 5-én (Mo
zart : D-dúr vonósnégyes) ; Pataky ütilia "Kolozsvárt elismert énekmű
vés~, ki úgy a hangversenytermekben, mint néha a színpa on egy-egy 

agyabb szaibású operában a kolozs·vár.i köZ'önség kényeztetett kedven
ce" Weber A bűvös vadász című művének nagyáriáját énekli (1893. 
IV. 17.) ; Történelmi hangverseny kuruc daldkkal : Káldi GyuLa, a 
budapesti zeneiskola igazgató-tanára és Kuliffay Izabella, a zeneiskola 
tanára művészi zongorajátéka, Bartóky Matild és Tanay Leona énekes
nők, Veress Sándornak, az opera tagjának "bámulatos erejű" baritonja, 
Maier Adolf, az opera zenekarának tárogatós1a (1893. VII. 26.); Schreier 
Sándor hegedű- és csellóművész játéka (1893. VII. 24.) ; Somogyi Mór, 
budapesti zongoraművész és Totis Elza hegedűművésznő hangversenye 
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1894. VII. 26-án). (Beethoven: Appa'Sionata, Kreutzer szonáta, Wieniaw
sk.i : Legenda, Chopin : Ballada, Liszt : Magy;ar rapszódia) ; Kr1:1mmel 
Hugó, brassói zenetanár két lányának, Krummel Elzának és Margitnak 
a hangversenye 1895. V. 22-én. "A fiatal 710ngorav.irtuóz lányok feno
mená1is képességéről nagy elismeréssel szálnak a lapok mi:ndenütt, ahol 
eddig még felléptek. A lipcsei és buk!aresti sajtó elragadtatással ír róluk, 
s nálunk Brassóban, Szebenben nagy elismerést keltettek". Konop>aczek 
Laura "bámulatos koloratúrájú és művészi technikájú" ének!esnő hang
versenye 1895. X. 16-án a Krummel nővérekkel együtt. (:Chopin : Asz
dur keringö, Tarantene két zongorán, Sa~int Saens : G-_moll koncert két 
zongorán); Honig.berger Helén hegedűrnűVIésznő hangversenye 1895. XII. 
4-én (Wien~awski : Faust ábránd) ; Hevesy Id!a 13 éves zongoraművésznő 
koncertje 1896. IX. 5-én (Schubert, Gounod, Paganini) ; A budapesti 
operaház nehány tagjának hangversenye : Maier Aadolf : tárogató, Dió
szegy Róza : zongora és Csisz.ér Irén énekesnő műsora 1897. VII. 7-én; 
Rizzi Margit "kiváló tehetségű operaénekesnő, a milánói Scala-színház 
volt ko}oratúr primadonnája, jelenleg a budapesti opera tagja" lép fel 
1899. VIII. 11-én, "gyönyörű magas szopránjával", amellyel "mindenütt 
nagy feltűnést keltett" ; A pécsi Nemzeti Színház hangverseny estélye 
1899. VI. 24-én Sirnándi József karnagy vezetése mellett (ének, zongora, 
opera- és operettáriák); Remenyik Ilona (Remeny,ik Kálmán lánya) zon
goraművésznő hangversenye 1899. II. 6-án. (Többek között Liszt L Ma
gyar rapszódiája.) 

C).gányzenek~~ nép~§!~-is- vendégszerepelpek a városban. 
1891. IX. 10-én Dula Mi1klós nagyváradi cigányzenekara lép fel, amely 
"egyike a legjobb magyarországi bandának". Dankó Pista "jól szerve----- -zett daltársulatával" sz;erepel 1900. VI. 25-én. "Dankó is eljátszott egy 
saját szer:ceményű szép magyar dalt". A szabadkai tamburazenekar 
Csengő Jancsi vezetésével játszik 1899. III. 3-án. "A banda elöadásai 
valóban érdemesek a meghallgatásra, úgy a pompás összevágó zenénél, 
valamint a szép nótáknál fogva, amelyek közt a legs:oebb magyar dalok 
szerepeinek ... meglepő, hogy ez apró pöngettyűs hangszerek zenekarrá 
csoportosítva minő erőt és effektust képesek ki:fejteni". 

Végül említsük meg a sepsiszentgyörgyre látogató vándorszíntársu
latok operettelőadásai t , amelye'k ugyancsak formál ták a város zenei éle
tének profilját.43 

* 
A futólagos felsorolás is bizonyítj1a, hogy a vendégművészek szíve

sen jönnek Sepsiszentgyörgyre. Ez pedig eliképzelhetetlen lenne értő 

és igényes közönség nélkül. Az előbbiekben dtt-ott már szó esett az 
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"ezerfejű Caesar"-ról is, de úgy gondoljuk, nem lesz érdektelen, ha ösz
szevágjuk a kritikáknak az;okat a passzuS'ait vagy akár félmondatait, 
amelyek a közönségről szólnak. Ezek a megjegyzések nagyon széles ská
lán mozognak Az elmarasztaló ítélettől a szuperlativuszokig. E két 
véglet között lehet valahol az igazság. Egy azoniban tény : ha nem lenne 
a tárgyalt időszakban közönség, nem lenne zenei élet sem, már pedig, 
amint azt a fentiek bizonyítják - van. Tehát : 

Egy oirkusm produkciónak számitó bírkózás krónikájában olvassuk: 
"A vasárnapi látványcsságra akkora pubJJikum csődült össze, mint leg
alább is tíz fillérestélyre ugyanannyi műkedvelő vagy felolva'Só estélyre 
együttvéve". Vagy : "Kár, hogy a nagysz;erű dalokat csak nagyon ke
vesen hallgatták meg. A rossz időjárás nagyrészt visszatartotta a közön-

séget" ; "Szóval a müsor teljes, ·a közönség megelégedett, de a kassza 

üres volt ... Nyáron át a közönség hozzá van szokva ahhoz, hogy úgy

nevezett körutazó művészek látogatják meg, legtöbbször már hallott és 

látott dolgokkal szórakoztatnak, s így aztán nem csoda, ha az irántok 

való biz•alom nem ,is egészen végtelen." ; "Igen gyéren vett részt" ; "Itt 

láttuk együtt a város azon lelkes polgári családairnak nagyrészét, kik 

nemcsak a vidám időtöltésért jövének el; de nem láttuk az ar.isztokrá

ciát képv;iseln:i törekvő t. törvényszéki nagyságok.at, kik most is, mint 

a múlt évben a ref. tanoda j'avára rendezett hangversenykor egyik nagy

ságosnál valának összeülve, egymást visszatartva a megjelenéstőL Nem 

tudhatni miért? Azért-e, mert méltóságukon alólinak tartják a nemzetet 

képv,iselő osztály körében megjelenni, vagy azért, mert 'a népmüvelést 

előmozdítani, e nemzetet a müvelt vüág sorába emelni nem elvök sze

rinti dolog ?" 44 

Ennyi negatívum után következzenek a pozitiv megjegyzések: "A 

közönség sűrü tapsokban, lelkes újrázásokban adott kifejezést" ;. "élénk 

tetszésnyilvánítások" ; "a közönség lelkesedésbe hozott" ; "szépszámú 

közönség" ·; -;,közkívánatra, a lelkes közönség tapsaitól megjut•almazva" ; 

"a közönség zajos tetszésnyilváni'tásai mellett" ; "·a város termének 

restaurálása óta ez a legnagyobb közönség"; "zsúfolt terem"; "szépszá

mű választékos közönség" ; "A karzat a szó szeros értelmében tömve 

volt ... páratlan nagy közönség ... a városház nagyterme nem tudta az 

érdeklődőket egészen magába fogadni, úgyannyira, hogy közönségünk 

nagyrészének hely nem léte miatt eltávozni kellett . . . Ezen az estélyen 
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győződtünk legnagyobb örömünkre arról, hogy Sepsiszentgyörgy Három
széknek nemcsak közligazgatási központja, hanem egysLJersmind szellemi 
központja is, honnan terjeszti a művelődés megyénk egész területére ál
dásos működését ... A polgárságnak minden rétege részt vett".45 

Sepsiszentgyörgy századvégi zenei életével kapcsolatban további 
kutatások lehetségesek, ámbár a feldolgozott sajtó- és levéltári anyagon, 
valamint más átnézett anyagokon kívül nem sok remény van újabb ada
tok feltáTására. A vázolt képen azonban lényeges változást az esetleges 
új adatok sem hozhatnak, s ezért elfogadhatjuk a megrajZJolt képet Sepsi
szentgyörgy város zenei életéről a XIX. század utolsó negyedében, a . 
mely minden valószínűség szerint jellemző a tárgyalt időszak többi 
erdély.i kisvárosára !is. 
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REZUMAT 

Acest studiu se ocupa de viata rnuzicala a ora~ului Sf. Gheorghe 
din ultirnul sfert al veaculUJi al XIX-lea. El are importanta nu nurnai 
din punct de vedere al istor:iei locale, tratínd istoricui rni1?carii muzicale 
de amatari (cint, rnuzica, coruri, orchestre, invatamint rnuzical), legatu
rile eu mi~oarea rnuzicala de amatori din celelalte om~e, activ:itatea ar
ti~tilor care au trait in ora~, concertele date de arti~ti s-oSiiti din a'lte parti 
~i datele ce ne-au ramas despre public, dar ~i pentru faptul ca din da
tele de mai sus ~í din calitatea operelor prezentate ne putern imagina 
cum a aratat viata muzicala a unui ora1?el din Transilvania in ultimul 
sfert al secolului trecut. 

AUSZUG 

Diese Studie befasst sich mit dem Musikleben der Stadt Sf. Gheor
ghe im letzten Viertel des vergangenen J ahrhunderts. Da s:ie die Ge
schichte der Laienkunstbewegung der Stadt (Gesang, Musik, Chöre, Or-
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chester, Gesang- und Musikunterricht) sowie ihre Beziehungen zu den 
Laienkunstbewegungen anderer Stadte, die Tatigkeit der süidtischen 
Künstler, die Konzerte fremder Künstler, welche in der Stadt gastier
ten, die erhaltenen Daten über das Publikum erörtert, ist sie nicht nur 
von ortsgeschichtlichen Standpunkte aus bedeutend sondern auch darum, 
weil man aus den darin aufgezahi ten Da ten und aus der Qu ali ta t der 
vorgetragenen Werke verallgemeinerte Folgerungen über das Musik
leben einer Kleinstacit aus Siebenbürgen (Transilvania) im letzten Vier
tel des 19. Jahrhunderts ziehen kann. 
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