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CUVÎNT INTRODUCTIV
Revoluţia din 1848 prezintă o importanţă deosebită în istoria
României. ffia constituie un evenirmren t de cea mai mare însemnătate
în evoluţia societăţii de la lumea feudală la cea capitali:stă pe întreg
. teritoriul ţării noastre. Totodată a prilejuit afirmarea solidarităţii naţio
nale şi întăriTera ideii de eliberare şi unitatea naţională.
Fiind produsul condiţiilqr interne ale societăţii noastre, revoluţia
română din 1848 a fost consecinţa transformărilor în viaţa social-economică şi politică a ţărilor române în perioada destrămării feudalismului
şi trecerii la capitalism în special după răscoala din 1784-1785 şi după
revoluţia din 1821. Datorită ţelurilor comune şi unităţii condiţiilor în
care s-au desfăşurat, evenimentele revoluţionare din 1848 au avut un
caracter unitar în ~toate cele trei ţări române.
in ansamblul revoluţiei româneşti, cea din Transilvania a luat proporţii1e cele mai mari şi a durat cel ·mrai mult, din martie 1848 pînă în
august 1849. Aici md.şcarea mase~orr ţărăneşti perntru dreptatea şi libertatea socia:lă şi naţională a cunoscut o mai m1a:rie ampioai'Ie, manifes:tîndu-se pe o durată mai lungă. Contradicţiile de clasă au fost aici mult
mai adînci. în plus, revoluţia a avut şi caracter naţional, întrucît
iobagii erau în covîrşitoarea lor majoritate români, iar nobilii, exploatatorii şi asupritorii de veacuri, erau aproape în exclusivitate maghiari.
S-a rezolvat din punct de vedere legislativ una din problemele fundamentale ale revoluţiei burghezo-democratiee. Proprietatea feudală, care ·
a generat raporturi sociale bazate pe inegalitate şi privilegii, a fost
înlocuită cu cea de tip capitalist şi cu relaţii de producţie specifice. Prin
cele două legi agrare votate de dietele de la Bratislava şi Cluj, rezerva
feudală a devenit proprietate burgheză a moşierului, iar sesia iobâgească
proprietate ţărănească. Intrate în vigoare, prima la 11 aprilie în comitatele vestice şi în cele bănăţene, iar cea de a doua la 18 iunie în Marele
Principat al Transilvaniei, au eliberat pe iobagii şi pe jelerii urbariali
de obligaţii feudale, transformîndu-i din punct de vedere social-juridic
în oameni liberi şi proprietari ai sesiilor lor. în comitate şi în scaunele
săsreşti iobagii şi jelerii urbarriali au constituit în general peste 900j 0 din
totalul ţăranilor dependenţi. Deoarece, datorită faptului că legea agrară
din iunie nu s-a· aplicat în scaunele secuieşti decît în cazul iobagilor şi
jelerilor urbariali de pe moşiile donate, procentul celor eliberaţi şi împroprietăriţi a fost ceva mai scăzut pe întreaga Transilvanie. În conlitate şi în scaunele săseşti iobagii şi jelerii urbariali români constituiseră majoritatea absolută a ţăranilor dependenţi. De aceea, cea mai
importantă realizare a revoluţiei a fost transformarea din punct de Vledere social-juridic a majorităţii ţăranilor români în oameni liberi şi în
propdetari pe pămînturile lor. Adăugînd faptul că revoluţia a 'Întărit
~i conştiinţa naţioruală a ţăranilor români, însemnătatea ei sporeşte con-
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s1derabil în perspectiva
teritorii româneşti.

evoluţiei

istorice a Transilvaniei

şi

a celorlalte

*
Importanţa excepţională a revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania explică interesul acordat evenimentului de istorici, oameni politici, jurişti, sociologi, publicişti etc. - de 'Ia desfăşurarea ei şi pînă
astăzi. Cei dintîi oare i:-au reliefat însemnătatea au fost unii dintre
participanţii la revoluţie. De la ei ne-au răm1as însemnări, memorii,
"jurnale", corespondenţă etc. Unele din aceste izvoare au fost publicate
în timpul şi în anii imediat următori revoluţiei, iar altele mai tîrziu.
Presa vremii, dar şi oe1a din deceniile ulterioare, i-au acordat tot mai
multă atenţie, mai ales cu prilejul sărbătoriri1or jubiliare anuale, decenale, 1a un sfert şi la o jumătate de veac. An de an, în fiecare primă
vară, zi1arele şi revistele i-au consacrat articole şi au publicat documente privind momente şi aspecte mai importante din timpul revoluţiei. Istoricii contemporani cu evenimentele, martori oculari şi participanţi activi la lupta revoluţionară, nu s-au mulţumit nlimai cu publicisrtica. Ei au studiat cu pasiun~e şi pricepere întîmplările văzute şi
trăite, realizînd lucrări de incontestabilă valoare informativă şi de interpretare chiar. Între aceştia merită să fie menţionaţi cu deosebire
August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, George Bariţ,
Nicolae Popea, K6vari Laszl6, Pap Denes şi Jakab Elek. A. Treboniu
Laurian, de pildă, unul din secretarii celei de-a doua Adunăxi Naţionale
de la Bliaj, a publicat cele trei "oaiete" la Viena încă în 1849-1850
cu titlul: Die Romanen der osterreichischen Monarchie. La rîndul său,
tînărul tribun de la 1848, Al. Papiu Ilarian, a editat, tot la Viena, în
1852, prim.ele două volume ale lucrării sale intitulată: Istoria românilor
din Dacia Superioară. La sfîrşitul volumului al doilea el reproduce cele
maJi importante acte ale Adunării de la Blaj, inclusiv discursul din
2/14 mai rostit de S. Bărnuţiu. Ceilalţi istorici contemporani cu revoluţia
şi-au redactat operele mai tîrziu, în a doua jumătate a veacului al XIXlea. Evident, toate reflectă optica de înţelegere a evenimentelor influenţată de subiectivismul fiecărui militant revoluţionar. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea a apărut şi primul volum al Cărţii de aur a lui T. V.
Păcăţian, care reproduce cu precădere documente privind revoluţia de
la 1848-1849 din Transilvania.
In perioada interbelică a sporit informaţia documentară privind revoluţia transilvăneană prin publicarea de noi· izvoare, fie în volume
aparte, fie ca anexe ale unor lucrări istorice. O activitate merituoasă
au desfăşurat în aeeasrtă privinţă Mihai Popescu şi Deak Imre, dar mai
ales profesorii clujeni Ioan Lupaş şi Silviu Dragomir. îndeosebi ultimul a căutat şi a adunat vreme de deeenii preţioase documente privind
evenimentele din 1848-1849. O parte din ele a reuşit să le publiee
la Sibiu şi Cluj imediat după război, în trei volume masive cu titlul:
Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania
în anii 1848-'-1849, urmate de un studiu cuprinzător. Documentele pe
care n-a ajuns să le publice, regretatul profesor le-a lăsat Institutului
de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca. Ele întregesc şi îmbogăţesc colecţia de documente a acestui institut şi corpusul de documente privitoare 1a revolutia din 1848 în Transilvania.
·Continuînd' şi dezvoltînd preocupările înaintaşilor, o echipă de cercetători de la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca a reu-
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şit să

adune o impresionantă colecţie de docuţnente cu privire la importantele evenimente de la 1848-1849 din Transilvania - microfilm•e,
fotocopii, xerografii - deosebit de valoroasă attît sub raport cantitativ,
cît şi calitativ. Dispunînd de această uriaşă cantitate de piese arhivistice, colectivul de ceroetători acordă prioritate izvoarelor docurnen-"
tare şi nu memorialisticii. De aceea, colecţia sau corpusul de izvoare privitoare la revoluţia transilvăneană de la 1848 va începe cu documentele
propriu-zise, deoaa:-eoe 1acestea permit în primul rînd să se cunoască în
mod obiectiv multiplele ei aspecte. Numai completînd memorialistica şi
informaţiile cuprinse în presa vremii cu izvoarele documentare se vor
elucida problemele mai puţin cunoscute şi se vor oferi posibilităţi de a
se scoate în evidenţă aspecte necunoscute ale complexei opere revoluţionare înfăptuită de masele populare transilvănene în 1848-1849.
Conştienţi de prioritatea oe trrebuia acordată izvoarelor documentare, colectivul de cercetători 1a investigat arhive,1e din ţară, mai mari
sau mai puţin însemnate şi arhivele de la Viena şi de la Budapesta.
L~ Viena au fost cercetate fondurile Consiliului de Miniştri austriac şi
ale Ministerului de Război. La Budapesta s-au studiat fondurile Guberniului Transilvaniei, ale Cancelariei aulice translivănene cu sediul în
capitala imperiului, şi ale diferitelor ministere care compuneau guvernul
Ungariei.
In ţară au fost investigate cu grijă şi răspundere documentele de
la secţia de m1anuscrise a Bibliotecii Academ,iei Republicii Socialiste
Rom,ânia, arhiVIele din Cluj-Napoca, Sighlet, Bai1a Mare, Sa:tu Mare, Oradea, Arad, TimJş01ara, Lugoj, Caransebeş, De'\~a, Alba Iulia, Blaj, Sibiu,
Braşov, Sfîntu Gheorghe, Miercurea Ciuc şi .Tg. Mureş. N-au fost neglijate nici arhivele bisericeşti şi mănăstireşti. S-au răsfoit peste tot fonduri organizate dar şi neorganiza1te ori în curs de organizare. Au fost
trecute în revistă cantităţi nebănuite de acte emise de Curtea imperială,
de Cancelaria aulică, de Guberniu, de comandamentele militare, de instituţiile financiare, de comitate, de scaune, de districte, de administraţia
oraşelor, de forurile miniere, de ierarhia bisericească şi de persoane particulare. Intre fondurile studiate prevalează cele oficiale: ordine, dispoziţii, rapoarte, manifeste, proclamaţii, broşuri. De la particulari au rămas
mai ales scrisori. O atenţie specială s-a acordat corespondenţei dintre
principalii conducători ai revoluţiei româneşti.
In acţiunea de depistare a sur1s:elor documentare a trebuit să fie
urmărit uneoci drumul sinuos parcurs de uri act în labirintul unei administnaţii provincial1e, legată totuşi prin atîtea fire de puterea centrală
de la Viena. Colectivul de cercetători s-a străduit să nu rămînă, în general, nici o pată albă pe harta Transilvaniei, care să nu fie punctată
de prezenţa unor documente ce pot arunca o lumină asupra evenimentelor petrecute în 1848-1849.
Fireşte, însemnătatea izvoarelor arhivistice cercetate nu este identică. Importanţa diferită explică selecţia documellltelor, astfel că din
zecile de mii de piese existente în filmoteca şi fototeca Institutului nu
poate fi publicată decît o p~rte. Publicarea exhaustivă a documentelor
revoluţiei ar necesita sute de volume.
Criteriul esenţialităţii a fost înţeles de membrii oo1ectivului în
sensul că în acţiunea d:e depi,s1tare şi selectJare şi-au îndreptat artenţia
în primul rînd spre- acele izvoare arhivistice, ca:rs- scot în evidenţă aspecte
noi ale revoluţiei, precum şi spre acelea ce întregesc informaţiile documentare publicate, referitoare la problemele fundamentale al1e proceVII

sului revoluţionar. De pildă, o bună parte
să vadă lumina tiparului privesc poziţiile

din documentele ce urmează
divergente ale nobilimii conservatoare şi ale celei liberale, dar şi· frontul comun pe oare-1 fac ele
pentru a-şi salva poziţiile economice şi politice de clasă. Un număr însemnat de documente ilustrează faptul că pe cînd nobilimea conservatoare voia să-şi păstreze poziţiile dominante prin menţinerea vechilor
privilegii economice şi politice, cea liberală înţelegea să facă concesii
pe calea unor reforme moderate.
Foarte multe din sursele documentare reflectă strădania nobilimii
liberale ajunsă la conducerea revoluţiei maghiare din Ungaria şi Transilvania de a înfăptui unele reforme prin intermediul celor două diete
pe care le domina. Asemenea hotărîri de sus serveau de fapt interesele
de clasă ale acestei nobilimi. Sub presiunea valului revoluţionar, nobilimea liberală este nevoită să facă unele concesii· ţărănimii dependente,
mergînd pînă la eliberarea şi împroprietărirea acest~eia cu despăgubiri
din partea statului. Dar legiferarea reformei agrare era astfel formulată încît să-i rămînă în întregime rezerva seniorială şi o parte a pă
mînturilor comune, îndeosebi pădurile, degrevate de îngrădirile feudale.
In felul acesta îşi păstra poziţia 1economică dominan1tă în continuare.
Totodată, pentru a-şi asigura un minimum de braţe de ~muncă şi după
renunţarea la zilele de lucru gratuite ale iobagilor şi jelerilor urbariali,
legiuirile agrare nu se extind şi asupra jelerilor alodiali şi curiali.
Documentele oglindesc apoi grija nobilimii liberale de a trunchia
şi reduce la minimum drepturile politice pentru categoriile neprivilegiate. Legile electona1e votate de cele două diete stabilesc un cens ridicat, cel pentru Transilvania aproximativ dublu în comparaţie cu cel
din Ungaria. Evident, cu scopul de a elimina de la puterea politică
masele populare în general şi mai ales cele nemaghiare.
In aceeaşi direcţie, reprezentanţii nobilimii din dietele de la Bratislava şi Cluj înţeleg să acorde drepturi politice numai cetăţenilor
individuali, pe care.-i consideră membri ai "naţiunii rnaghiare de altă
limbă" şi nu naţionalităţilor ca grupuri etnice distincte. Acordarea de
drepturi politice largi naţionaliJtăţilor ca grupuri etnice distincte ar fi
creat pericolul transformării teritoriului fostei Ungarii medievale de
dinainte de 1526 într-un stat multinaţional, cum de fapt şi era, deoarece nemaghiarii erau cu mult mai numeroşi decît maghiarii. In cazul
Transilvaniei, ace·asta ar fi devenit o ţară rom.ânească, deoarece românii
constituind marea majoritate a populaţiei ar fi ajuns astfel să domine
organele centrale şi local~e ale puterii de stat în condiţiile unor alegeri
bazate pe vot universal. Dar în ambele variante transformările profunde creau pericolul pierderii monopolului puterii politice de către
nobilime, ceea ce putea raduce după sine subminarea şi a poziţiilor
sale economice dominante. Pentru a~şi păstra în exclusivita,te monopolul puterii economice şi politice, nobilimea va refuza cu consecvenţă
recunoaşterea românilor şi a celorlalte naţionalităţi ca naţiuni· politice.
Cu acelaşi scop a hotărît Dieta de la Bratislava unirea Transilvaniei cu Ungaria înainte de a se fi pronunţat locuitorii acesteia. Din aceleaşi motive se va grăbi nobilimea din Transilvania să convoace Dieta pe
baza unei legi electorale feudale înainte ca românii să aibă acces la puterea
politică. Potrivit legii electorale din 1791, pe baza căreia se va întruni
Dieta de la Cluj la 29 mai 1848,. românii nefăcînd parte din stă:ri1e privilegiate nu aveau acces la puterea politică. Apar astfel explicabile
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documentele care reflectă graba stărilor privilegiate din comitate, scaune
si distriote de a obtine de la Viena convocarea Dietei în vechea ei
~ompoziţie, adică fără reprezentarea românilor.
·
De fapt, grija nobilimii de a-şi păstra .monopolul puterii politice
şi economice este explicată şi de celelalte documente, care se referă la mă
surile represive ale autorităţilor nobiliare de-a lungul revoluţiei împotriva
mişcărilor naţionale ale românilor şi contra celor antinobiliare ale ţă
ranilor. In această direcţie se înscriu documentele care se re·feră la:
măsurile privind înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti ce ajung sub conducerea
celor avuţi; alcătuirea comitetelor pentru păstrarea ordinii nobiliare constituite; urmărirea intelectualilor români şi strădaniile de a le paraliza
activitatea; acţiunile represive îndreptate contra ioloagilor şi jelerilor, care
ameninţau proprietatea nobiliară; instrucţiunile date autorităţilor locale
şi nemeşilor de a nu-i provoca pe iobagi la răzvrătire; folosirea clerului
pentru liniştirea ţărănimii. Măsurile nobilimii m1enite să p!r1ezerve monopolul puterii economice şi politice sînt reflectate de documentele privitoare la întreaga perioadă de început a revoluţiei. Aceste măsuri vor
constitui una din cauzele principale, care vor face ca în toamna anului
1848 revoluţia să se transform:e într-un război civil foarte păgubitor.
In sensul strădaniilor nobilimii de a-şi menţine poziţiile dominante şi
în noile condiţii, o deosebită importanţă prezintă documentele care redau legile votate de dietele de la Bratislava şi Cluj, nepublicate pînă în
prezent în istoriografia românească.
O altă categorie de documente se referă la lupta românilor pentru drepturi social-politice. Insemnătatea excepţională a acestei lupte
explică reeditarea unor documente, care au mai fost publicate, pe lîngă
numeroase altele inedite. Se republică cu acest scop, de exemplu, manifestul lui Bărnuţiu din 24-25 martie, discursul aceluiaşi din 2/14 mai,
actele celor trei adunări naţionale de la Blaj etc.
Un număr destul de însemnat de documente se referă la întrunirile sau adunările locale din diferite centre urbane si îndeosebi din
Munţii Apuseni, care au precedat şi pregătit cea de-~ doua Adunare
Naţională de la B1aj. Din analiza documentelor referitoare .la adunărHe
mai mici şi mai mari, precum şi din manifestele şi petiţiile adoptate ·
de ele se desprinde preocuparea românilor de a se pune capăt stării lor
de toleraţi în propria ţară; de a fi recunoscuţi oa naţiune politică egtal
îndreptăţită cu ungurii, secuii şi saşii; de a avea acces proporţional
cu numărul în Guberniu, în Dietă, în adunările sau congregaţiile cornitatense şi scăunale, în consiliile sau magistraturile orăşeneşti.
Document~le privind primele săptămîni ale revoluţiei reflectă dificultăţile pe oare le întîmpină în lupta lor românii, datorită faptului
că nu dispuneau de nici un fel de instituţii politice cu ajutorul cărora
să-şi formuleze revendicările şi mai ales să şi le susţină. Lipsa unei
astfel de ins:tituţri explică formulHreta din prim1ele săptă.mîni ale revoluţiei a dezideratului românilor referitor la convocarea unei mari adunări naţionale. Aceasta trebuia să devină forumul în care românii urmau să-şi formuleze revendicările pentru a fi trimise sub formă de
petiţii Dietei de la Cluj şi Curţii din Viena. Transformată într-o
instituţie politică permanentă, ea urma să joace un rol asemănător cu
Universitatea săsească sau cu adunările scăunale ale secuilor ori cu
cele comitatense ale riobililor.
Respingerea de către Dietă a petiţiei adoptată de cea de-a doua
Adunare Naţională de la Blaj nu i-a dezarmat pe români. In vară au
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continuat să lupte pentru 1a cuce~i dreptul de a participa la puterea
La cea de-a treia adunare de la Blaj au formulat deschis revendicarea de a avea acces în guvern şi în Dietă proporţional cu numărul lor. Iar după ce a izbucnit războiul civil, în toamna anului 1848,
românii şi-au creat instituţii proprii de guvernare în cîteva comitate.
Document:ele publioate dtemonst:rează că Munţii Apuseni au reprezentat
pînă în vara· anului 1849 o vedtahilă "ţară românească".
Conducîndu-se după criteriul esenţialităţii, colectivul a acordat
atenţia cuvenită şi documentelor care reflectă difeTite aspecte al1e problemei agrare. Dooumente1e coLecţiei noastre demonstreaz.ă că începînd
cu 11 aprilie în com:itaJte·le bănăvene şi în ceLe vestice şi cu 18 iunie
în Transilvania, iobagii şi je1edi urbariali leg1al erau scutiţi de obligaţii feudale, devenind oameni liberi şi proprietari pe laturile lor,
cu excepţia scaunelor secuieşti. Au continuat să fie siliţi . legal la
obligaţii dle natură feudailă jelerii alodtali şi curiali, care trăind pe bază
de contract pe rezerva feud:ală nu contraveneau principiului burghez
al angajării .libere a foryei de muncă. Jel:erii aLodi1ali şi curiaH constituiau însă o minoritate din totalul ţărănimii dependente. In comparaţie
cu je1erii alodiali şi curia1i1, cei urbariali erau mult mai numeroşi. Folosind pămînt iobăgesc, ei vor fi eliberaţi prin lege, în 1848, de sarcinile
feudale ca şi iobagii.
Pentru elucidarea problemei agrare, colecţia noastră .va mai cuprinde numeroase documente care reflectă acţiunile revoluţionare antimoşiereşti ale ţăranilor, atît înainte, cît şi după legiuirile agrare. La
lupta antinobililară după vota~ea Legilor agrare au luat parte mai ales
je1erii alodi,ali şi curiali, în speranţa că vor putea deveni şi ei oameni
liberi şi propri,etari pe pămîntul pe care-1 munceau. Docurnentele ilustrează apoi m~enţinerea unor raporturi încordate între foştii domni de
pămînt şi foştii iobagi şi în perioada care a urmat 1eg:iferrării reformei
agrare. Ele dezvăluie oauzel1e care au menţinut încordate aoeste raporturi, între care şi lipsa unei reglementări a relaţiilor urbariale înainte
de 1848 în Principatul Transilvaniei. Spre deosebire de Banat şi comitate1~e vestice, unde o astfel de r1egl~ementare a avut loc între 17671780, în Principatul Transilvaniei nu s-a putut introduce datorită opoziţiei nobilimii. Neavînd loc o reglementare a relaţiilor urbariale, pămîn
turile alodiale şi iobăgeşti au continuat să fie amestecate unele cu altele
pînă la 1848. Orice încercare a fostului iobag de a tăia o brazdă din
alodiul învednat va fi prezentată de m.oşieTi drept încălcar1e a sfinyeniei proprietăţii. Ea Via de1teTmina acţiuni represive, sporind încordarea
în lumea satelor în întreaga vară a anului 1848. Incordarea va ajunge la
apogeu în toamna aoeostui an şi va contribui la izbucnirea şi la intensificarea războiului civil.
Numeroase sînt documentele oe ates.tă acţiunile represive ale oficialităţii La insistenyele şi p~esiunUe nemeşilor şi administratorilor acestora, oare nu se puteau împăca uşor ou pierderea muncii gnatuite a
iobagilor şi jelerilor urbariali.
Pentru Banat, comitatele ve:s:tioe, r~egiunile regimentelor de gră
niceri români, scaunele secui eşti şi cele săs,eşti docum1en tele relevă şi
unele particularităţi ale revoluţiei. In scaunele săseşti acestea reflectă o
politică de concesii a patriciatului faţă de români. Asemenea celor
acordate de nobilimea liberală în cbmitate, concesiile vor fi limitate şi
trunchiate pentru a nu periclita poziţiile economice şi politice ale patripolitică.
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datului. Acest lucru se datora şi jocului politic al patriciatului, care
urmărea să facă un front comun cu românii împotriva unirii forţate a
Transilvaniei cu Ungaria.
Printre rn-oblemelte esenţiale oglindi-te· în oolecţie :ste numără şi
aceea a accentuării ~egăturilor dintre ce1e tre i ţări româneşti, a întă
ririi tendinţelor de unke a tuturor provinciilor locuite de români. Unele
documente vorbesc de tendinţa de refacere a vechii Dacii, care se manif>esta pe ambele versante alle Carpaţilor. Corespondenţa rom.ânilor
transilvăneni oare au funcţionat înainte de 1848 ca profesori în Ţara
Românească şi Mo1dova, iar după izbucniTea :nevoluţiei au revenit în
Transilvania, ilustrează faptul că ei popularizau curentul în favoarea
unirii tuturor românilor. Alături de aceste tendinţe, documentele relevă
şi acţiunile desfăşurate mai ales în 1849 pentru unirea într-o provincie
autonomă a tuturor teritoriilor locuite de românii din monarhia aus1

triacă.

În colecţie va ocupa locul pe care-1 merită şi documentaţia referitoare la lupta eroică a românilor concentraţi în Munţii Apuseni din perioada războiului civil pentru păstrarea fiinţei naţionale a poporului român şi pentru recunoaşterea lui ca naţiune politică.
Nu vor lipsi fireşte nici docum1entele care vorbesc de tendinţele
de împăoare şi de colaborare a revoluţiornarilor români şi maghiari. Ele
vor sublinia meritele lui N. Bălcescu în purtarea tratativelor cu conducătorii revoluţiei maghiare. Tratativele vor culmina cu legea din 28 iulie
1849, prin care românii şi slavii din Ungaria au fost recunoscuţi ca naţiuni politice. Această lege nu va lipsi din colecţie.
În sfîrşit, colecţia va cuprinde şi documente cu privire la intervenţia armatelor habsburgice şi ţariste din vara anului 1849 din Transil-·
vania.

*
În acest cuvînt de introduoere sînt necesare si unele precizări cu
privire la normele de editare a documentelor ret'eritoarte la revoluţia
de 1a 1848 din Transilvania. Cel1e scrise în limba maghiară sînt însoţite
de traduceri pentru a fi mai uşor accesibile tuturor cercetătorilor. Ele
provin fie de la instituţiile politice centrale şi locale, care se găseau în
mîinile nobilimii maghiare, fie de la persoane particulare ce aparţineau
aceleiaşi nobilimi. întrucît topica limbii maghiare este total diferită de
cea a limbii române, traducerea nu s-a făcut cuvînt cu cuvînt, ci după
sens. S-a acordat întîietate traducerii cît mai fidele a sensului din limba
maghiară în cea română. în cazul documentelor originale scrise în limba
maghiară s-a respectat forma originală. S-au modernizat doar punctuaţia
şi prefixele.
La documentele germane, care provin mai ales de la autorităţile
din fruntea scaunelor săseşti, substantivele s-au transcris consecvent cu
majuscule, iar adjectivele cu minuscule.
In cazul documentelor româneşti s-au făcut modificările corespun-zătoare conform ortografiei actuale, dar s-a păstrat forma cuvintelor din
limbajul epocii. Românii neavînd alte instituţii decît cele bisericeşti, cele
mai multe documente reprezintă corespondenţa purtată între diferiţii
conducători ai revoluţiei. Acte oficiale în limba română au fost manifestele adresate populaţiei româneşti, fie- de autorităţile habsburgice de la
Viena, fie de Guberniul nobiliar transilvănean, fie de diferite autorităţi
locale, fie de conducătorii celor două biserici ale românilor.
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Documentele sîrbeşti, foarte puţine la număr, au fost transcrise
din grafia cirilică în cea latină.
Fieca:re document esrte însoţit de un regest, care este precedat de
Locul şi data emiterii lui. în cazurile cînd fie locul, fie data, fie amîndouă lipsesc în docum1entul original, s-a recurs la parantez:e drepte. în
asemenea cazuri se explică criteriHe datării. La paranteze drepte s-a
recurs şi în interiorul textului pentru a completa unele cuvinte redate
trunchiat. La traduceri s-au pus între paranteze drepte uneori cuvinte
întregi, care lipsesc în documentul original, pentru a da sens propoziţiilor. în general regestele sînt scurte şi rezumative atît la documentele rom·âneşti, cît şi la cele în limba maghiară, întrucît ele sînt însoţite de tnaduceri. Numa1i la documentele germane şi sîrbeşti regeste1e
sînt mai lungi şi mai explicative, deoarece acestea nu sînt traduse în
limba română.
Textul fiecărui document are la sfîrşi·t un aparat critic. Se· indică
în acest aparat: sursa 1arhivistică de unde provine; numărul fotocopiei
din fototeca Inst~tutului de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca; titlul
periodicului sau al lucrării în care a mai fost, eventual, publicat; dacă
e original, copie sau imprimat etc. După races:te indicaţii, unde e cazul,
se fac tri,miteri Şi la alte documente din coLecţie cu care are Legătură.
De asemenea, cînd e nevoie se fac menţiuni despre documentele ce tratează aaeeaşi problemă sau chestiuni asemănătoare, nepublicate în colecţia noastră, dar existente în filmoteca sau fototeca Institutului ori
în fondurile arhivistice cercetate. In fine, tot la aparatul critic, acolo
unde s-;a oonsider,at necesar, s-au formulat note explicative. Pentru a
se putea înţeLege prescur1tările din aparatul critic, la începutul volumului I se dă o listă de abreviaţiuni.
In publicarea documentelor s-a respectat principiul cronologic. El
ni se pare ael mai recomandabil, datorită proporţiei materialului documentclcr:- de oare dis:pune,m. Ordinea cronologică prezintă a~antajul că
permite gruparea refe!!'irilor la un anumit eveniment şi în acelaşi timp
dă o imagine de ansamblu asupra procesului revoluţionar în diferitele
perioade de desfăşurare.
Pentru uşurarea folosirii colecţiei, fiecare volum va fi însoţit de
un indioe onom1a:stic ş-i toponimie.
!
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INTRODUCERE LA VOLUMUL I

Cu acest volum inaugurăm editarea colecţiei de documente privind
de la 1848-1849 din Transilvania. Volumul cuprinde 284 de·
documente. Primele patru documente, dintre 2-14 martie, se referă la
ecoul triumfului revoluţiei burgheza-democratice din Franţa în centrul
şi sud-estul Europei. Celelalte, din intervalul 15 martie-12 aprilie 1848,
se referă la primele trei săptămîni ale revoluţiei dil). Ungaria şi Transilvania. O bună parte din ele reprezintă ordine şi dispoziţii ale Guvernului provizoriu al Ungariei sau ale Guberniului Transilvaniei adresate organelor locale ale puterii de stat adică comitatelor, scaunelor şi oraşelor.
O altă parte însemnlată constituie rapoarte alie organelor looale adresate celor centrale. Intrueît atît guverneLe Transilvaniei şi Ungariei,
cît şi organele locale ale puterii de stat din comitate şi din scaunele
secuieşti, precum şi din oDaşe1e exi1stente în cup['insul aces:bora, erau
dominate de reprezentanţii nobiHmii maghiare, aproape toate docum,entele care emrană de la ele sînt s~crise în limba maghiară. Lor li se adaugă
scr1sori sau plîng1eri ori petiţH, fie ale un1or colectivităţi, fie ale unor
particulari, redactate tot în limba m1aghirară. Toate sînt însoţite de traduceri în limba română, pentru a fi accesibile unui număr cît mai mare
de oeroetători.
Documentele scrise în limba germană provin rnai ales de la autorităţile existente în scaunele şi districtele săseşti. Un număr destul de
însemnat de documente germane au fost emise de comandamentele militare austriece din Banat şi Transilvania. Cîteva reprezintă fie rapoarte
ale Guberniului Transilvaniei adresate autoriJtăţilor centrale de la Viena,
fie ordine ale acestora din urmă trimise celui dintîi.
Românii privaţi de drepturi politice n-au avut posibilitatea să-şi
creeze instituţii proprii, nici 1a nivelul comitatelor, nici la cel tal scaunelor sau districtelor. Ei nu aveau decît instituţii bisericeşti, fără acces
la puterea politică. De aceea, majoritatea documentelor scrise îri limba
română constituie corespondenţa diferiţilor fruntaşi ai revoluţiei româneşti. Cî1teva din ele sînt proclamaţii şi manifeste adresate românilor de
către autorităţile nobiliare constituite sau petiţii ale românilor adresate
revoluţia

oficialităţilor.

In sfîrşit, volumul mai cuprinde două documente scrise în. limba
tot atîtea în latină.
Din punct de .VJedere al conţinutului, documtente1e cupdnse în primul volum ilustrează faptul că exponenţii nobilimii fac eforturi chiar de
la începutul revoluţiei pentru a-şi asigura menţinerea poziţiilor economice dominante ale clasei lor şi în noile condiţii ale orînduirii burgheze.
In primele zile ale revoluţiei, liderii nobilimii conservatoare din Transilsîrbă şi

· XIII

vania au actionat în directia stăvilirii valului ~evolutionar si a merlţinerii vechiior stări de luc~uri. De aceea ei s-au opu; eliberării şi hnproprietăririi ţăranilor dependenţi şi celorlalte reforme cuprinse în programul revoluţiei din Ung,aria. Pentru a feri Transilvania de influenţa
revoluţiei din Ungaria şi pentru a evita extinderea reformelor de acolo,
conservatorii se vor opune uniunii.
Un număr însemnat de docum1ente dovedesc însă că în comitatele
bănăţene şi în cele vestice exponenţii nobilirnii conservatoare au fost
puşi în min,oriuate. Aici la conducerea revoluţiei s-au situat chiar de
La început reprezentanţii nobilimii liberale. Spre deosebire de Banat
şi comitatele veSitice, în Marele Principat al Transilvaniei se ajunge
.la un relativ echilibru între nobilimea liberală şi conservatoare. In primele săptămîni ale revoluţiei balanţa înclină chiar în favoarea conservatorilor, datorită menţinerii la cîrma Guberniului a grafului Teleki J6zsef.
Aici, într-o m,ăsură mai mare decît în Ungaria, vechile divergenţe între conSiervatori şi liberali s.înt împinse pe planul al doi1ea şi se crează,
în fapt, un front comun pentru menţinerea poziţiilor economice şi politice domilllante ale nobilimii. Datorită acestui front comun, vechiul
aparat de stat feudal răm,îne neschimbat şi după izbucnirea revoluţiei.
In cadrul apa:natului de stat poziţia nobilimii se întăreşte pdn constituirea aşa-ziselor "comitete pentru menţinerea ordinii" şi prin lărgirea
atribuţiilor juzilor nobili:ari.
Poziţiile nobilimii s-au întărit şi prin adeziunea conducătorilor
scaunelor secuieşti şi ai oraşelor la politica de reforme, după cum demonstrează o serie de documente. Dealtfel şi conducătorii oraşelor şi
soaunelor făceau parte din rînduri1e stărilor privilegiate. Sprijinind nobilimea libel'lală în opera ei de reforme, conducătorii oraşelor şi scaunelor 1acţioneaz.ă în ultimă instanţă tot pentru a-şi asigura poziţiile deţinute anterior şi după triumful revoluţiei. In aceste condiţii, nobilimea
liberală îşi poate realiza ţelurile ei fundamentale: menţinerea poziţiilor
economice şi politice dominan1te şi după victoria revoluţiei. Acest lucru transpare limpede din analiza sumară a principalelor legi votate de
Dieta de la Bratislava aplicate în comitatele bănăţene şi în cele din
vestul Transilvaniei odată cu sancţionarea lor de împărat la 11 aprilie.
In Marele Principat al Transilvaniei, .frontul comun al stărilor privilegiate şi în primul rînd al nobililor conservatori şi liberali, va permite menţinerea în mare măsură a vechilor stări de lucruri în primele
săptămîni ale revoluţiei. Vor rămîne în funcţii nemeşii, cu excepţia cîtorva comiţi care vor fi înlocuiţi cu nobili liberali. Vor continua să fie
excluşi de la funcţii românii. Se va menţine în vigoare vechea legţ! a
presei şi deci a cenzurii. Vor rămîne neaJtinse relaţiile urbariale şi slujbele iobăgeşti. Mai mult, se vor lua noi măsuri cu caracter reacţionar
menite să-i intimideze pe cei ce se atingeau de poziţiile dominante ale
nobilimii şi ale ceLorlalţi privHegiaţi. In acest scop se constituie găr
zile cetăţeneşti dominate de cei avuţi şi privilegiaţi, se intensifică propaganda pentru uniunea TransilV<aniei cu Ungaria, se insistă pentru
convocarea Dietei în vechea ei compoziţie privilegiată, prin excluderea
reprezentanţilor majorităţii populaţiei care era românească. In acela.~i
scop este folosită atît armata regulată, cît şi gărzile cetăţeneşti la reprimarea mişcărilor ţărăneşti şi a acţiunilor intelectualilor români.
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De asemenea şi documentele provenite din cercmile patrici:atului
săsesc reflectă strădania de a-şi menţine poziţiile economice şi politice
dominante pe aşa-numitul "păm:înt crăiese". Patridatul făcea doar şi
el parte din rîndul stărilor privilegiate. Sub presiunea valului revoluţionar, reprezentanţii acestuia înclină spre reforme în favoarea românilor, care constituiau majoritatea populaţiei şi în scaunele săseşti. Dar
şi aceste reforme sînt astfel ajustate încît să nu pună sub semnul întrebării poziţiile dominante ale patriciaţului, din partea populaţiei româneşti
majoritare. Nu era exclus nici pericolul din partea nobilimii, care în noile
împrejurări îşi ·manifesta neliniştea faţă de atitudinea patriciatului. Nobilimea, din acelaşi motiv, nu-şi putea permite să menţină nici chiar
vechile poziţii politice ale secuilor, deşi pe aceştia urmărea să-i folosească drept forţă represivă contra românilor şi saşilor.
Monopolul puterii politice a nobilimii era ameninţat în Transilvania atît de români, cît şi de saşi, cwe împreună formau aproape 3/4
din totalul populaţiei. Această ameninţal!"e putea fi însă înlăturată prin
uniunea TransilVianiei cu Ungaria.. Dar tocmai pentru că uniunea ameninţa cu ştirbirea vechilor poziţii poli1tice ale patriciatului săsesc, acesta
se VJa pronunţa şi va acţiona împotriva ei. Opoe;iţia faţă de uniune crea
perspectiva unui front comun cu rom,ânii. Aşa se şi explică înclinarea,
reflectată în documente, a unor cercuri săseşti spre anumite concesii
·pentru români. Neîncrederea şi rezerva sînt deocamdată mari. Românii
nu se mai mulţumesc doar cu concersii parţiale, ci pr·etind să li Ste c!'leeze
o situaţie egală cu a s1aşilor. O atare pret:enţie primejduia însă poziţia
dominantă a patrkiatului pe "pămîntul crăiese". De aici şi rezervele
saşilor faţă de români, dar şi ale românilor faţă de saşi, aşa cum rezultă
din unelie documente 1ale volumului I.
Documentele cuprinse în volumul I aruncă o lumină clară şi
asupra problemelor fundamentale, care-i preocupă pe români în primele
săptămîni ale revoluţiei. EJe se axeaz:ă pe linia emancipării naţionale
şi sodale. Intr-adevăr chiar din primele săptămîni a1e revoluţiei se
încheagă trteptat programul naţional şi social. In acest sens îşi aduc
contribuţia cei mai de seamă rtepnezentanţi ai intelectualităţii româneşti, fi.e prin articole program.atioe, fie prin manifeste şi prodamaţii
apărute în pres~ă sau suib forma· unor b11oşuri ori a unor foi volante.
Dintre ele se detaşează prin importanţa lor: manifestul lui S. Bărnuţiu
din 24-25 martie (doc. nr. 59); cel a:l lui Bute1anu, Suciu şi Micaş de
la Cluj, în 8 puncte, din 27-28 martie (doc. nr. 94); cel al lui Bariţ
în 12 puncte tot de la sfîrşitul lunii martie (doc. nr. 144) şi cel al lui
A. Pumnul de la începutul lui aprilie (doc. nr. 272). Manifestul lui
Bărnuţiu se publică acum pentru prima dată integral, aşa cum a circulat în 1848. Pînă acum el a fost cunoscut fie trunchiat, cum a putut
apare în Cartea de aur
lui Teodor Păcăţian, fie în forma rezumativă
redată de S. Dragomir. M1anifestul reprezintă prima luare de atitudine
a românilor faţă de problema uniunii. Autorul lui condiţionează atitudinela rom,ânilor faţă de uniune 'În funcţie de recunoaşteTea lor ca
naţiune politică, precum şi de eliberarea şi împroprietărirea iobagilor
fără nici un fel de despăgubiri. Numai după oe românii vor fi oameni
liberi şi li se vor acorda drepturi politice egale cu ale ungurilor, secuilor şi saşilor, ei îşi vor preciza atitudinea faţă de probLema uniunii
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prin proprii repre:?)entanţi din Dietă, unde urmau să fie trimişi proporcu numărul lor.
Manifestele lui Buteanu şi Bariţ sînt ceva mai concesive, dar şi ele
condiţionează atitudinea românilor în funcţie de emanciparea lor socială
şi naţională. Ambele vădesc influenţa manifestului tinerimii pestane,
dat publicităţii în prima zi a revoluţiei.
Manifestul lui A. Pumnul prezintă o importanţă deosebită, întrucît lansează o chemare directă adresată tuturor românilor de
a-şi trimite reprezentanţi la o Adunare Naţională ce urma să se
întrunească la Blaj pe data de 30 aprilie. Ideea unei Adunări Na-ţionale a fost formulată mai întîi de autorii Supplexului din 1791, cu
menirea de a ajuta românilor să-şi creeze instituţii politice de care erau
lipsiţi datorită legiuirilor feudale votate de reprezentanţii nobilimii de-a
lungul evului mediu. Lipsa unei adunări reprezentative a consti~tuit
pentru români un mare neajuns în lupta lor pentru emanciparea socială şi naţională din primele săptămîni ale revoluţiei. Tocmai pentru
a se elimina această situaţie este susţinută ideea convocării unei Adunări Naţiona-Le. Ea va fi precedată şi pregătită. de o serie de adunări
naţionale locale, întrunite rînd pe rînd, spre sfîrşitul lui martie şi începutul lui aprilie, la Cluj, Abrud, Cîmpeni, Blaj, Braşov, Tg. Mureş,
Lugoj, Timişoara, Orradee31 etc. Adunarea naţională ce urma să se întrunească la BLaj trebuia să devină instrrumentul politic cu ajutorul căruia
românii urmau să-şi formulez1e revendicările pentru a fi ·înaintate Dietei. O serie de documente din volumul I se referă la diferite,1e adunări
locale, la petiţiile adoptate de acestea, precum şi la atmosfera ce se
creeaz.ă în jurul proh!Jemei întrunirii adunării de l1a Blaj. O aUă serie
de documente sooţ în evidenţă acţiunile menit e să pună baZJeLe uneidepline solidarităţi naţionale a tuturor ro·mânilor.
Totodată documentele reliefeaz:ă rolul personalităţilor care se
afirmă cu prilejul difedtelor adunări locale. Acestea vor juca un rol hotărîtor în închegarea treptată a programului de emancipare socială şi
naţională. în acelaşi timp, tinerii intelectuali care conduc adunările locale însufleţesc masele în lupta de eliberare de sub jugul feudal şi de
înlăturare a oprimăr1i naţionale. Documentele reflectă deci şi rolul maselor în lupta revoluţionară pentru dreptate socială şi libertate naţională.
În această direcţie sînt numeroase documentele care ilustrează acţiuni ale
iobagilor şi jelerilor pentru a pune capăt exploatării feudale seculare.
Interesante sînt apoi documentele care se referă la relaţiile încordate ce
se ivesc după izbucnirea revoluţiei între autorităţile nobiliare comitatense sau scăunale şi populaţia regiunilor miniere.
Unele documente vorbesc de măsurile luate de autorităţile nobi~
liare şi hahsburgioe pentru 1a împiedica prropagarea ideii de unitate
naţională 1a românilor (doc. nr. 125,. 126, 163, 209). Altele atestă intensitatea relaţiilor culturale dintre cele trei ţări române şi după izbucnirea
ţional
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Interesante sînt de asemenea documentele care ilustrează acţiuni
în favoarea stimulării comerţului dintre Transilvania şi celelalte două
ţări româneşti. La fel prezintă interes şi documentele care schiţează
încercări de a se crea un front comun al tuturor popoarelor oprimate
din Imperiul austriac împotriva forţelor reacţionare habsburgice.
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Hotărîndu-se
revoluţia de

la publicare!a corpusului de i.t.voare arhivistioe prila 1848-1849 din Transilvania, colectivul de cercetători de la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca este conşUent de îndatorirea ştiinţifică şi patriotică pe care şi-a asumat-o, dar
şi de dificultăţHe· pe oare le va întîmpina în ducerea aoestei opere la
bun sfîrşit. Se va strădui însă să depăşească greutăţile şi să-şi îndeplinească îndatoririle.

vind

*
Preocuparea de a publica un corpus de documente privitor la revode la 1848 din Transilvania, a început cu mulţi ani în urmă. Depistarea, transcrierea, microfilmarea sau xerografierea documentelor a
consumat un timp îndelungat, iar prelucrarea· lor de asemenea. De aceea
colectivul de elaborare a volumelor de documente a suferit anumite
modificări, fapt ce explică şi componenţa listei de autori şi colaboratori.
Cercetătorii S. Benk6, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureşan, D. Karolyi şi
G. Neamţu, ale căror nume figurează în prima coloană sînt cei care au
dus greul muncii pînă la definitivarea volumului. Cercetătorii P. Teodor,
C. Gollner, G. Bozodi, I. Bozac, I. Kovacs şi S. Retegan, care figurează
în a doua coloană a colectivului de elaborare, au participat numai la diferite faze de pregătire a primului volum. Au mai colaborat M. Bodor,
M. Maxim, E. Gluck, A. Neamţu, L. Gyemant şi G. Kovach.
luţia
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LISTA PRESCURTĂRILOR
Andics Erzs,ebet, A nagybirtokos arisztokrcicia... = Andics Erzsebet, A nagybirtokos arisztokracia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben, II, Budapesta, 1952.
Bariţiu, George, Părţi alese... = Bariţiu, George, Părţi alese din istoria Transilvaniei, I-II, Sibiu, 1889-1890.
Bozodi Gyorgy, Brdely szabadscigharca... = Bozodi Gyorgy, Erdely szabadscigharca az 1848-49-i hivatalos iratok levelek es hirlapok tUkreben,
Cluj, 1945.
'
Cheresteşiu; Victor, Adunarea naţională... = Cheresteşiu, Victor, Adunarea Naţională de la Blaj 3~5 (15-17) mai 1848, Bucureşti, 1966.
Deak Imre, 1848 ... = Deak Imre, 1848. A szabadscigharc tărtenete levelekben. Ahogyan a kortarsak lattak, Budapesta, f.a.
Dragomir, Studii şi documente... = Dragornir, Silviu, Studii şi documente privitoare la revoluţia Românilor din Transilvania în anii 1848-49, I-III,
Sibiu, 1944; V, Cluj, 1946.
Ember Gy6z6, Iratok . . . = Ember Gy6z6, Iratok az 1848-i magyarorszcigi parasztmozgalmak tărtenetehez, Budapesta, 1951.
Jakab Elek, Szabadscigharcunk tărteneteh~z ... = Jakab Elek, Szabadscigharczunk
tărtenetehez. Visszaemlekezesek. Budapesta, 1881.
Păcăţian, Cartea de aur ... vol. I. = Păcăţian, Teodor, Cartea de aur, vol. I, ed.
a II-a, Sibiu, 1904.
Pap Denes, Okmcinytcir... = Pap Denes, Okmcinytcir Magyarorszcig filggetlensegi
harczcinak tortenetehez 1848-49-ben, I, Pesta 1868.
Papiu, Istoria Românilor. . . = Papiu, Ilarian, Istoria Românilor din Dacia Superioară, I-II, Viena, 1852.
Arhive
Arh. Ist. Fil. Acad. R. S. R., Cluj-Napoca = A·rhiva Istorică a Filialei Academie'i
R. S. România din Cluj-Napoca. In prezent în păstrarea Arhivelor
Statului din Cluj-Napoca.
Arh. St. = Arhivele Statului [din localităţile respective].
Arh. St. Budapesta, Fond. G. P. = Arhivele Statului Budapesta, Gubernium Transylvanicum [in Politicis].
Arh. St. Budapesta, Fond. G. P. = Arhivele Statului Budapesta, Gubernium Transylvanicum elnoksege: Praesidialia.
Biblioteci
Bibl. Acad. R. S. R. Bucuresti. Ms. rom. = Biblioteca Academiei Republicii Soc'ialiste România. Bucureşti. Manuscrise româneşti.
Foto. = Fototeca Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca.
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REZUMATELE DOCUMENTELOR
1. Viena, 2 martie 1848. Cancelarul aulic J6sika Samuel către guvernatorul
Transilvaniei Teleki J6zsef. Il informează despre: victoria revoluţiei din Paris;
măsurile preventive luate de austrieci în Italia; eventuala reacţie a ţarului rus
şi a regelui Prusiei în cazul extinderii propagandei franceze spre Rin; posibilitatea victoriei opoziţiei condusă de Kossuth în Dieta ungară. în încheiere îşi
exprimă încrederea în menţinerea ordinii nobiliare constituite din Transilvania.
2. Braşov, 11 martie 1848. Ca urmare a ordinului guvernatorului Teleki
din 18 februarie, magistratul a pus în vedere librarilor braşoveni Nemeth şi
Vajna, că dispoziţiile anterioare referitoare la cenzură rămîn în vigoare pînă la
apariţia unei noi reglementări.
3. Oradea, 14 martie 1848. Beothy Odon, comite suprem al comitatului Bihor, către baronul Wesselenyi Mikl6s. îl informează despre: evenimentele de la
Oradea; contradicţiile dintre liberali şi conservatori; acţiunile împotriva conservatorilor.
4. Blaj, 10-15 martie 1848. Redactorul "Organului luminării" Timotei Cipariu, către redactorul "Gazetei de Transilvahia" George Bariţ. Îi scrie despre: abonamentele la "Organul luminării"; evenimentele de la Paris; eventualitatea convocării sinodului. In final îi reaminteşte că saşii şi maghiarii erau în proporţie
de 1 la 3 faţă de români.
5. Buda, 16 martie 1848. Circulara contelui Zichy Ferenc, vicepreşedintele
locotenenţei regale din Buda, adresată comitatului Satu Mare şi oraşului Baia
Mare. Informează despre tolerarea libertăţii presei şi despre condiţiile în care
ea putea fi pusă în aplicare, pentru a se preveni agitaţiile şi a se evita tulburarea liniştii în ţară.
6. Cluj, 16 martie 1848. Episcopul Andrei Şaguna către guvernatorul Teleki.
îi mulţumeşte pentru sprijinul acordat cu prilejul numirii lui ca episcop şi promite că va acţiona în direcţia respectării ordinelor regelui.
· 7. Brîncoveneşti, 16· martie 1848. Judele nobiliar Boer Elek către comitatul
Turda. Raportează despre diferendul dintre nemeşul Vagner Gyorgy şi iobagul
Marton Istyan din Lunea Mureşului. Propune măsuri pentru rezolvarea lui. Comitatul îndrumă judele nobiliar să ţină cont de interesele· ambelor părţi aflate
în litigiu.
8. Viena, 16 martie 1848. Agentul aulic transilvănean Sachsenheim, acreditat la Curtea imperială, către Universitatea săsească. Recomandă reforme pentru
reorganizarea Universităţii săseşti, în conformitate cu principiile constituţionale
din provinciile austriece.
9. Sebeş, 16 m~rtie 1848. Secretarul român la judecătoria din Orăştie, Simion Balomiri, către redactorul "Gazetei de Transilvania" G. Bariţ. îl anunţă despre
demersurile făcute pentru a sprijini expedierea pachetului cu "Magazinul istoric"
al lui Laurian de la Sebeş la Timişoara.
10. Bratislava, 17 martie 1848. Circulara primului ministru al Ungariei, contele Batthyany Lajos, adresată jurisdicţiilor din Ungaria, inclusiv celor din vestul
Transilvaniei, prin care le îndeamnă la menţinerea păcii şi liniştii publice.
11. Blaj, 17 martie 1848. Episcopul unit Ioan Lemeni către Guberniu. Ii
C'ere să respingă argumentele aduse de uniţii din Cobor în favoarea trecerii lor
la ortodoxism.
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12. Viena, 18 martie 1848. Cancelarul aulic J6sika, către guvernatorul Teleki. Ii expune din nou temerea că evenimentele revoluţionare din Viena şi
Budapesta vor avea repercusiuni şi în Transilvania. Autorităţile vor trebui să
acorde o atenţie deosebită Transilvaniei, deoarece aici convieţuiesc "naţiuni" cu
interese diferite. El este hotărît să nu demisioneze atîta vreme cit vor exista
condiţiile unei activităţi legale; în acest sens face apel la Teleki şi la colaboratorii lui să contribuie la menţinerea ordinii publice constituite şi să preîntîmpine
mai ales mişcările ţărăneşti; recomandă o atenţie specială activităţii presei transilvănene, îndeosebi celei româneşti, în condiţiile imposibilităţii menţinerii cenzurii în forma veche. In această direcţie să se apeleze şi la ajuto:rul celor doi
episcopi români. In continuare, exprimă temerea că anexarea comitatelor Crasna,
Solnocul de Mijloc şi Zarand, precum şi a districtului Chioar la Ungaria nu va
putea fi împiedicată, dar autorităţile transilvănene să · nu o recunoască pînă
cînd nu va fi legalizată. Opinează pentru menţinerea relaţiilor urbariale existente, deoarece în situaţia dată orice modificare a obligaţiilor iobăgeşti putea
avea urmări nefaste. Nobilimea să fie îndrumată să evite orice conflicte cu ţă
rănimea iobagă.

13. Timişoara, 18 martie 1848. Vicecomitele comitatului Timiş, Ambr6zy
Gyorgy, către palatinul Ungariei. Raportează despre evenimentele ce au avut
loc la Timişoara după anunţarea desfiinţării cenzurii şi introducerii libertăţii
presei. Deşi anunţul a fost primit pe cale particulară, a prilejuit o agitaţie destul
de însemnată; pentru a nu se periclita pacea publică, a acceptat să se convoace
o şedinţă extraordinară restrînsă la orele 12. La şedinţă au luat însă parte, nu
numai stările privilegiate comitatense, cum ar fi fost legal, ci şi mulţi locuitori
ai oraşului de diferite categorii sociale. Hotărîrile şedinţei le anexeaz.ă raportului. Ele au provocat adunări populare însuf1eţite în piaţa oraşului şi pe străzi
în tot cursul după-amiezii şi al serii, fără a se produce vreo dezordine.
14. Timişoara, 18 martie 1848. Procesul verbal al adunării extraordinare
de la Timişoara din ziua de 18 martie. Participanţii la adunare au hotărît să
adopte prevederile proclamaţiei tinerimii pestane, din 15 martie, în 12 puncte;
să asigure ordinea nobiliară constituită atît în oraşul Timişoara, cît şi pe întreg
teritoriul comitatului Timiş; să numească o comisie care să se îngrijească de
păstrarea ordinii.
15. Timişoara, 18 martie 1848. P.roclamaţia adunării populare din 18 martie
de la Timişoara. La adunare au participat nobili, oficialităţi nobiliare ale comitatului şi oraşului, precum şi mulţi cetăţeni din afara stărilor privilegiate.
Participanţii s-au pronunţat cu entuziasm pentru cele 12 puncte ale revoluţiei
maghiare. Totodată au salutat eliberarea lui Tancsics Mihaly, închis pentru activitatea sa publicistică. Cu această ocazie a fost aleasă o comisie pentru menţi
nerea liniştii şi ordinii publice. Printre membrii ei se numărau şi cîţiva români.
Comisia a hotărît înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti, care va sta la dispoziţia sa.
Adunarea a cerut ca teritoriile grănicereşti să fie scoase de sub tutela consiliului de război din Viena, iar locuitorii lor să fie scutiţi de sarcini militare:
speciale.
16. Bratislava. 19 martie 1848. Primul ministru al Ungariei Batthyany Lajos către comitate. Le cere să menţină ordinea nobiliară existentă prin mijloace
paşnice şi să nu recurgă la forţă înainte de a încerca metoda convingerii. Pentru
a se uşura menţinerea ordinii publice constituite, să se ia măsuri de popularizare
a legilor privind generalizarea sarcinilor publice, desfiinţarea dijmei bisericeşti
şi lichidarea relaţiilor urbariale, care urmau să fie sancţionate de rege şi să intre'
ulterior în vigoare.
17. Bratislava, 19 martie 1848. Circulara episcopului ortodox din Timişoara,
Panteleimon Zivkovic, către clerul şi poporul ortodox al eparhiei Timişoarei. In,.
deamnă enoriaşii să nu dea ascultare zvonurilor şi agitatorilor, ci ·să aştepte
liniştiţi drepturile pe care le vor primi de la monarh.
18. Bratislava, 19 martie 1848. Adresa deputatului Kende Zsigmond către
comitatul Satu Mare. In vederea liniştirii spiritelor şi preîntîmpinării eventualelor nemulţumiri, recomandă autorităţilor nobiliare ale comitatului popularizarea
proclamaţiei de la Pesta şi a legilor promulgate de Dieta de la Bratislava. Totodată propune formarea unei gărzi cetăţeneşti, care să menţină ordinea nobiliară
constituită, periclitată de "instigatori proletari".
19. Bratislava, 19 martie 1848. Moşierul Matskasy Antal către consilierul
cancelariei Transilvan'iei, Apor Laz;ar. Exprimă opinia că despăgubirea nobilimii de
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stat pentru desfiinţarea iobăgiei, în condiţiile eventualei votări a uniunii
Transilvaniei cu Ungaria de către stările privilegiate maghiare din Dietă, va fi
necorespunzătoare. De aceea, se desolidarizează de toate agitaţiile unioniste la
care a participat anterior. Se pronunţă împotriva uniunii, deoarece nobili'i din
Transilvania "ar putea fi atraşi într-un vîrtej din care scăparea ar fi numai
republica".
20. Viena, 20 martie 1848. Primul ministru al Austriei, Kolowrat, către
împăratul Ferdinand. Semnalează situaţia precară creată în "Partium", Transilvania şi ţinuturile de graniţă militară prin numirea unui guvern maghiar. Guvernul maghiar încearcă să atragă de partea sa, atît provinciile slavone şi croate,
pe secuii din Transilvania. În caz de reuşită se va forma o forţă consicare nu va putea fi contrabalansată de provinciile austriece eterogene.
Pentru a dejuca planul guvernului maghiar propune numirea lu'i Jellacic ca ban
al Croaţiei. Impăratul acceptă propunerea.

cît

şi

derabilă,

21. Cluj, 20 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul aulic J6sika.
despre petiţia opoziţiei din Transilvania adresată celei din Ungaria în problema uniunii. Socoteşte că ar fi oportun ca guvernul să nu ia nici o
măsură în această privinţă.
Îl informează

22. Lugoj, 20 martie 1848. Proces verbal despre adunarea lărgită a . congregaţiei comitatului Caraş. Adunarea hotărăşte: acordarea dreptului de vot tuturor participanţilor, fără deosebire de clasa socială din care fac parte; aderarea
la cele 12 puncte adoptate la Pesta; arborarea drapelului maghiar pe clădirea
şi pe primăria oraşului; alegerea unei comisii pentru supravegherea
ordinii publice constituite şi pentru asigurarea securităţii personale şi a averii
nobiliare; subordonarea autorităţilor locale acestei comisii.

comitatensă

23. Timişoara, 20 martie 1848. Proclamaţia consiliului oraşului Timişoara.
Consiliul oraşului mulţumeşte populaţiei pentru felul în care a înţeles să păstreze
ordinea publică; totodată o îndeamnă să continue munca paşnică şi să .respecte:
monarhul, reformele, libeTtatea, pacea şi ordinea.
24. Sibiu, 8/20 martie 1848. Cancelistul Ioan Puşcariu către redactorul "Gazetei de Transilvania" G. Bariţ. îl informează despre ştirile sosite la Sibiu privind
izbucnirea revoluţiei l~ Viena; demisia lui Metternich; constituirea unei gărzi
cetăţeneşti; nemulţumirea saşilor faţă de numirea guvernului maghiar; intenţia
unora de a asigura un ministru german în cazul uniunii Transilvaniei cu Ungaria.
25. Moşna, 20 martie 1848. Preotul luteran Stephan Ludwig Roth către
redactorul "Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Ii trimite 20 de exemplare din Testamentul Nou în limba română, din care el comandase 100 de exemplare. Cu
această . ocazie formulează părerea că diferitele naţionalităţi nu sînt decît fracţiuni ale unui tot întreg. Furia luptelor în jurul folosirii limbilor nu e decît o
abatere de la principiul umanităţii, maltratat în aceste vremuri tulburi. Intr-o
însemnare făcută pe marginea scrisorii lui Roth, Bariţ sesizează că acesta "simţise mai curînd decît cei mai mulţi saşi, marea necesitate de a se împăca sincer
cu românii".
26. Viena, 20 martie 1848. Colonelul austriac baronul Petrichevich Horvath
Janos, către consilierul gubernial Bornemisza Janos. Ii scrie despre: restabilirea
ordinii publice la Viena; consecinţele evenimentelor de la Bratislava, care vor
afecta interesele nobilimii prin ştergerea robotei şi a dijmei; necesitatea unităţii
depline a partidului conservator din Transilvania; decretarea unor măsuri pre~
ventive împotriva eventualelor agitaţii, care ar primejdui inţeresele nobilimii.
27. Cluj, 21 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul aulic J6sika.
despre agitaţiile de la Cluj: în ziua de 20 martie conducerea oraşului a fost rugată de mai mulţi locuitori să ia măsuri preventive pentru menţinerea ordinii, în cazul că întîmplările din Pesta s-ar extinde; în aceeaşi zi
după-masă a avut loc o adunare consultativă a membrilor magistratului şi ai
comunităţii cu participarea cîtorva magnaţi şi notabilităţi. La 21 martie va avea
loc o şedinţă a comunităţii cu scopul de a definitiva şi aproba o petiţie către
Guberniu; petiţia a fost înmînată Guberniului sub formă de proiect de o delegaţie alcătuită din reprezentanţi ai tuturor stărilor, în vreme ce în faţa clădirii
guberniale era adunat popor; după ce i-a vorbit, cerîndu-i să păstreze ordinea

Il

informează
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liniştea, poporul s-a împrăştiat; petiţia va fi discutată în şedinţa plenară a
Guberniului.
28. Blaj, 21 martie 1848. Canonicul Iosif Many către redactorul "Gazetei de
Transilvania", George Bariţ. Îi aduce la cunoştinţă numirea unui nou decan
capitular. ll roagă să expedieze "Gazeta" călugărilor cu mai multă regularitate.
29. Cluj, 22 martie 1848. Circulară a Guberniului prin care atrage din nou
atenţia auto·rităţilor, că pînă la intrarea în vigoare a hotărîrilor Dietei din
1846-1847 referitoare la reglementarea urbarială rămîne în vigoare situaţia
actuală .. Dacă .se vor ivi nemulţumiri, să se aplice sancţiunile cele mai severe,
conform dispoziţiei din anul trecut.
30. Cluj, 22 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul aulic J6sika.
Il informează că la Cluj do)Tineşte liniştea; recrutările se fac fără conflicte şi
vor mai dura cîteva săptămîni; există totuşi temeri că vor izbucni tulburări;
autorităţile nu se vor putea bizui pe noii · recruţi, care au strînse legături cu
populaţia locală; de aceea îl va ruga pe generalul comandant Puchner să anuleze
ordinul plecării batalionului Sivkovich din Transilvania.·

31. Bratislava, 22 martie 1848. Circulara primului ministru al Ungariei.
Batthyany Lajos, adresată primului vicecomite al comitatului Bihor. Atrage
atenţia că în condiţiile frămîntărilor şi transformărilor înnoitoare care au cuprins
şi Ungaria, baza progresului spre libertate o constituie pacea, ordinea şi încrederea. Aduce la cunoştinţă că ambele camere au acceptat legea cu privire la purtarea comună a sarcinilor obşteşti; că actualele venituri urbariale au fost sistate,
urmînd ca proxima Dietă să se îngrijească de despăgubirea moşierilor. S-ar putea
ca atît nobilimea, cît . şi ţărănimea să interpreteze fals aceste măsuri. Pentru a
se evita dezordinile sugerează următoarele: 1. să se înfiinţeze o comisie permanentă, care să prevină eventualele tulburări; 2. să se explice conţinutul real al
evenimentelor şi să se combată zvonurile false de către funcţionarii plăşilor;
3. să se organizeze la oraşe şi în comunele mai mari cîte o gardă cetăţenească
din persoane mai înstărite, pentru a se menţine s.ecuritatea persoanei şi averii;
4. să se aducă în ţară unităţi militare, în special maghiare; 5. să se raporteze
din trei în trei zile despre situaţia din comitat, inclusiv despre cea militară;
6. să se trimită cîte o copie a rapoartelor şi consiliului Locotenenţei regale.
32. Sibiu, 22 martie 1848. Generalul Puchner către comandamentul general
din Banat. Raportează că la 18 martie a dispus detaşarea îri Banat a unui batalion al regimentului de infanterie Sivkovich, conform ordinului primit. între
timp, la 21 martie, guvernatorul Transilvaniei, Teleki, s-a arătat îngrijorat de
tulburările de la Cluj şi a cerut întăriri militare. De aceea a hotărît să amîne
pînă la 30 martie detaşarea unităţii militare respective şi să aştepte ordinele
forurilor sale superioare.
33. Braşov, 22 martie 1848. Generalul Wolnhofer către generalul comandant Puchner. Raportează că magistratul din Brasov urmează să decidă înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti ·alcătuită din companii. Aminteşte de asemenea de
o petiţie a români~or prin care cer drepturi civile egale cu ale saşilor. Magistratul va decide în această chestiune în şedinţa din ziua următoare.
34. Caransebeş, 22 martie 1848. Colonelul Chavanne către Comandamentul
general din Banat. Raportează că în urma manifestaţiilor şi adunărilor populare
de la Lugoj şi Timişoara s-a creat un spirit revoluţionar. La 20 martie, la Congregaţia generală a comitatului Caraş nu au luat parte ca de obicei numai nobilii, ci şi reprezentanţii poporului. Cu toate protestele administratorului Kiss
şi ale vieecomitetului suprem Jakabffy, la 21 martie s-au adunat circa 30 000
de cetăţeni purtînd drapele maghiare şi cocarde, care au revendicat libertatea
şi egâlitatea. Administratorul Kis.s a demisionat, iar Jakabffy a fost nevoit să
accepte revendicările maselor. Tulburările s-ar putea· extinde în comitatele vecine. Ele ar putea avea repercusiuni nefaste şi pe teritoriul graniţei militare.
In secret a luat unele măsuri militare preventive. Anexează o copie a constituţiei austriece sosită cu vaporul Arpad.
35. Braşov, 22 martie 1848. Judele primar din Braşov, Johann Albrichsfeld,
către guvernatorul Teleki. Expune argumente în favoarea reactivării gărzii cetăţeneşti înfiinţată în acest oraş încă în anul 1809. Reactivarea gărzii devenea
necesară îndeosebi în eventualitatea retragerii armatei din Transilvania pentru
a interveni în altă parte. In acest caz, paza oraşului ar reveni cetăţenilor înstă
riţi, pentru a se preveni tulburările "proletariatului" numeros. Dealtfel, garda
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civilă a mai fost folosită şi în anul 1828, cu ocazia unei epidemii. Magistratul
şi comunitatea braşoveană a aprobat înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti, din care
J"or face parte toţi cetăţenii oraşului ce plătesc taxe comunale, deci şi negustorii

greci

şi

români.
36. Arad, 22 martie 1848. Chemarea adresată locuitorilor Aradului de către
oficialităţile oraşului prin care le cere să se înroleze în garda cetăţenească pentru a contribui la păstrarea liniştii publice.
37. Olosig, 22 martie 1848. Apelul vicecomitelui comitatului Bihor, Santha
Gyărgy, adresat populaţiei româ,neşti. O informează despre constituirea unui guvern maghiar independent şi-i cere: să respecte legile, pacea, liniştea şi ordinea
constituită; să aştepte cu răbdare eliberarea şi împroprietărirea care se vor înfăptui pe cale legală.
38. Timişoara, 22 martie 1848. Ambr6zy Gyorgy, al doilea vicecomite al
comitatului Timişoara, către primul ministru al Ungariei. Raportează că circulara din 17 martie a fost discutată într..:o adunare extraordinară comitatensă restrînsă, care. a acceptat-o cu mare entuziasm. Importanţa problemelor cuprinse
în circulară depăşea însă sfera unei adunări restrînse. De aceea a avut loc şi o
adunare populară la 22 martie. Deşi începînd din 18 martie populaţia comitatului Timiş a devenit mai agitată ca de obicei, liniştea nu a fost tulburată nici
cu prilejul adunării populare din 22 martie.
39. Baia Mare, 22 martie 1848. Purtătorii de cuvînt ai oraşului Baia Mare,
Vinterhalter Jakab şi Vill.as Janos, cătr·e consiliul oraşului Baia Mare. In. numele cetăţenilor din Baia Mare îşi exprimă bucuria faţă de vestea referitoare
la libertatea presei. Ei cer consiliului orăşenesc să convoace urgent o adunare
populară, unde să se aducă la cunoştinţă această ştire şi să se poarte discuţii
pe marginea ei.
40. Cluj, 23 martie 1848. Grois Gusztav, judele primar al oraşului Cluj,
către guvernatorul Teleki. Raportează despre circulaţia bancnotelor: . bancnotele
se primesc şi se schimbă în comerţ doar atunci cînd se fac cumpărături; ţăranii
ori le acceptă cu şovăieli, ori nu le primesc deloc; cere să se clarifice situaţia
bancnotelor.
41. Dej, 23 martie 1848. Comitele suprem al comitatului Solnocul Interior,
Kozma Imre, către guvernatorul Teleki. Solicită împuterniciri pentru liniştirea
nemulţumirilor şi menţinerea ordinii în oraşul Dej. Nemulţumirile şi dezordinile
au fost provocate de refuzul ductorului nobiliar, Vajda Pal, de a aproba convocarea unei adunări extraordinare. Ţinînd seama de regulamentul oraşului, se
s1mte obligat să convoace o astfel de adunare în speranţa că ea va contribui la
potolirea spiritelor.
42. Arad, 23 martie 1848. Primul vicecomite al comitatului Arad, Tărok
Gabor, către comitele suprem al comitatului Hunedoara, Vasile Nopcea. Ii trimite o adresă, împreună cu copia primei circulare a primului ministru al Ungariei, prin care-I înştiinţează despre scutirea iobagilor din comitatul Cenad de
sarcini urbariale. S-ar putea ca iobagii din alte comitate să invoce exemplul
Cenaclului şi să încerce să se elibereze ei înşişi. Il roagă totodată să-i anunţe
eventualele tulburări.
43. Viena, 23 martie 1848. Cancelarul aulic J6sika către guvernatorul TelekL Formulează opinia că prin măsurile Dietei de la Bratislava s-ar fi distrus
nemeşimea şi s-ar fi pus piatra de temelie a pieirii elementului maghiar, deoarece pe români şi pe saşi nu-i mulţumeşte nici guvernul responsabil ungar,
nici numele lui Kossuth. La Viena ordinea a fost restabilită, dar guvernul este
înclinat spre concesii. Ii aduce la cunoştinţă că s-a hotărît ca batalionul Sivkovich să rămînă în Transilvania.
44. Cluj, 24 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul aulic J6sika.
înştiinţează că s-a conformat îndrumărilor primite de la cancelarie şi a luat
următoarele măsuri: 1. a trasat tuturor. funcţionarilor superiori sarcina de a
asigura menţinerea ordinii în oraşe şi de a veghea ca în şedinţele comunită
ţilor şi ale' congregaţiilor să se ceară convocarea Dietei; 2. a atras atenţia censorilor să nu permită tipărirea unor cărţi şi ziare care ar prejudicia religia,
bunele moravuri şi autoritatea monarhului; 3. a dispus ca episcopul unit,· Ioan
Lemeni, să meargă la Cluj însoţit de Timotei Cipariu, recomandîndu-li-se toată
grija faţă de ziarele româneşti şi faţă de eventualele răscoale ţă-răneşti;
a trimis· instrucţiuni asemănătoare şi episcopl,llui Andrei Şaguna; 4. pentru a

Il
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putea proceda energic în caz de răscoale ţărăneşti, l-a rugat pe generalul ~ comandant Puchner să ordone regimentelor de gramceri secui să-'-i pună la dispoziţie, oricînd va considera necesar, cîte un batalion de infanterie şi 2 escadroane de husari.
45. Cluj, 24 martie 1848. Guvernatorul Teleki către comiţii supremi ai comitatelor, juzii primi regeşti ai scaunelor secuieşti, căpitanii districtelor şi juzii
primi ai oraşelor. Le ordonă: să menţină ordinea nobiliară constituită în vederea
garantării securităţii averilor şi persoanelor; să procedeze just şi cu precauţie la
rezolvarea nemulţumirilor; să liniştească spiritele şi să împiedice mişcările dău
nătoare; să raporteze despre toate evenimentele mai importante; să nu pără
sească localităţile aflate în subordinea lor.
46. Cluj, 24 martie 1848. Guvernatorul Teleki către episcopul unit din Blaj,
Ion Lemeni. Îi cere să se prezinte la Cluj împreună cu canonicul Timotei Cipariu.
47. Cluj, 24 martie 1848. Guvernatorul Teleki către episcopul ortodox Andrei Şaguna. Il solicită să contribuie cu autoritatea sa la linistirea enoriasilor
şi îi pune în vedere că după sfinţirea lui ca episcop nu va putea să meargă la
Viena.
48. Cluj, 24 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cenzorii de ziare si
cărţi. Le atrage atenţia să urmărească m4mai acele articole care vor ataca religia, morala şi persoana domnitorului.
49. Cluj, 24 martie 1848. Guberniul către şeful filialei casieriei provinciale
oficiul tricesimal din Cluj. Le ordonă să efectueze preschimbarea bancnotelor fără rezerve, pentru a se evita eventualele dezordini.

şi

către

50. Cluj, 24 martie 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Solnocul Interior. Ii aduce .la cunostintă că este de acord cu măsurile
luate, dar îi atrage atenţia să nu provoace nem~lţumiri şi să ia decizii în conformitate cu legile în vigoare.
martie 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki.
informaţia pr'imită de la generalul Wohlnhofer despre intenţia magistratului din Braşov de a înfiinţa o gardă cetăţenească. Acest lucru nu era însă
admisibil fără avizul organelor superioare.

51. Sibiu, 24

Ii

comunică

52. Sibiu, 24 martie 1848. Secretarul cameral Gyergyai Samuel către guvernatorul Teleki. Ii raportează că în ziua de 24 martie pe pereţii caselor din
Sibiu au apărut afişe fără aprobarea oficială pre~labilă. De asemenea, a apărut
fără control nr. 25 al ziarului ,,Siebenburger Bote".
53. Sibiu, 24 martie 1848. Inspectorul de bresle Johann Mathias către primarul oraşului Sibiu. I se adresează în problema cauzelor care împiedică înflorirea comertului transilvănean cu Moldova si Tara Românească. Subliniază că
se impun u~ele măsuri privind sporirea productiei şi uşurarea schimburilor comerciale între cele trei ţări.
54. Baia Mare, 24 martie 1848. Primarul oraşului Baia Mare către comitatul
Maramureş. Aduce la cunoştinţă că adunarea populară din ziua de 23 martie
de la Baia Mare a acordat încredere deplină actualei Diete ungare şi şi-a însuşit cele douăsprezece puncte de la Pesta. Adunarea a hotărît: înfiinţarea găr
zilor cetăţeneşti; transformarea lucrărilor consiliului şi tribunalului în şedinţe
publice; alegerea lui Kossuth ca cetăţean (de onoare) al oraşului.
55. Arad, 24 martie 1848. Administratorul comitatului Arad, Fasch6 J6zsef,
către palatinul Ungariei. Raportează despre ecoul pe care evenimentele din Pesta
1-au avut la Arad şi împrejurimi. La Arad, avocaţii şi tinerii au manifestat în zilele
de 18-24 martie în fruntea mulţimii şi au obţinut constituirea, din reprezentanţii
diferitelor categorii sociale, a unei comisii pentru asigurarea ordinii, precum
şi desfăşurarea şedinţelor consiliului orăşenesc cu uşile deschise. In împrejurimile Aradului, printre ţăr<mii iobagi s-a răspîndit vestea că au fost eliberaţi
de sarcinile urbariale şi că în viitor nu vor mai da dijme. S-au luat măsuri
pentru prevenirea acţiunilor antinobiliare, mai ales că între domnii de pămînt
şi iobagi existau raporturi încordate din pricina .abuzurilor săvîrşite relativ recent
cu prilejul separării păşunilor alodiale de cele urbariale. O altă cauză a stării
de spirit încordate din lumea satelor se datora "trecerii", în anul 1833, a circa
20 de localităţi româneşti de la confesiunea ortodoxă la cea greco-catolică. Convertirea putea genera în noile împrejurări acţiuni violente. De aceea sugerează
tn2tarea ei de către autorităţi cu grijă şi propune să se facă apel la mitropolitul
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de la Karlowitz pentru a calma poporul. Even'imentele îl determină să-şi înainteze demisia.
56. Arad, 24 martie 1848. Primul vicecomite al comitatului Arad, Torok
Gabor, către primul ministru al Ungariei Batthy;any. Raportează că a luat următoarele măsuri, în vederea păstrării ordinii nobiliare constituite: 1. a repartizat comunele între juzii nobiliari şi juraţi şi le-a comunicat că nu aveau dreptul să părăsească cercurile fără ştirea superiorilor şi a locţiitorilor lor; 2. a somat nobilimea să nu insiste pentru îndeplinirea prestaţiilor urbariale în cazul
refuzării lor; 3. a convenit cu oficiile poştale să asigure transportul rapid al
scrisorilor; 4. a stabilit contacte cu dregătorii comitatelor Hunedoara şi Zarand,
unde situaţia mult mai gravă a ţărănimii ar putea provoca eventuale tulburări,
pentru a feri comitatul Arad de influenţa lor; 5. a dispus ca şi la Arad banc"'notele să fie schimbate în monede de argint, fără nici un impediment; 6. a ordonat dregătorilor comitatensi să informeze populaţia românească despre unele
probleme ale uniunii; 7, a îndepărtat din funcţie şi de pe teritoriul comitatului
un tînăr cu numele Olah, originar din Salonta, care prin cuvîntările lui putea
crea o stare de spirit încordată.
57. Viena, 24 martie 1848. Vicecomitele comitatului Timiş, Ambr6zy Lajos,
către palatinul Ungariei. Raportează că renunţă la postul său, întrucît s-au comis anumite ilegalităţi.
58. Viena, 24 martie 1848. Cancelarul aulic, J6sika, către guvernatorul Teleki. Ii scrie că la Viena domneşte liniştea. Mai gravă i se pare situaţia din
Ungaria, unde opoziţia în frunte cu. Pet6fi, Iranyi, Irinyi şi Vasvari, se suprapune guvernului lui Batthyăny. Aşteaptă relatări despre evenimentele din Transilvania. Exprimă temeri faţă de influenţa ştirilor "mincinoase" din ziare. Sfă
tuieşte să se acţioneze pentru a se cîştiga timp: "altfel vom deveni cu toţii pradă
revoluţiei".

59. Sibiu, 24-25 martie 1848. Proclamaţia lui Simion Bărnuţiu adresată poporului român. Românii să se pronunţe în problema uniunii într-un congves
naţional şi în Dieta Transilvaniei numai după ce se va aboli iobăgia şi vor fi
recunoscuţi ca naţiune politică.
60. Cluj, 25 martie 1848. Guvernatorul Teleki către judele primar regesc
al scaunului Mureş. Îi recomandă să permită întrunirea adunării scăunale, dacă
interzicerea ei ar putea provoca agitaţii.
61. Cluj, 25 martie 1848. Guvernatorul Teleki către locţiitorul comitelui suprem al comitatului Crasna. Ii aduce la cunoştinţă că nu se opune trimiterii
unor deputaţi la Dieta maghiară de către comitatul Crasna şi îi atrage în mod
deosebit atenţia să menţină liniştea.
62. Orşova Veche, 25 martie 1848. Maiorul Eisler către comandamentul regimentului g.răniceresc român din Banat. Îl informează despre frămîntările din
Pancevo şi Zemun (R. S. F. Iugoslavia), unde populaţia a refuzat plata taxelor
comunale, iar magistraţii au fost destituiţi. Frămîntările de acolo nu s-au repercutat şi în Orşova Veche. Aici populaţia şi-a manifestat lealitatea faţă de
casa imperială printr-un afiş. Există totuşi indicii că s-ar putea produce mişcări
revoluţionare. Aceste frămîntări n-au găsit pînă acum ecou printre grăniceri.

63. Sebeş, 25 martie 1848. Judele regesc din Sebeş, S. Meister, către F. Salmen, comitele saşilor. Exprimîndu-şi teama faţă de mersul evenimentelor, propune ca şi în şedinţele Universităţii săseşti să se discute problemele esenţiale
cotidiene. Discuţiile să fie deschise pentru ca populaţia săsească să cunoască
punctul de vedere al forumului ei suprem în problema uniunii Transilvaniei cu
Ungaria şi în cea a înarmării populaţiei civile. Propune, de asemenea, să se
trimită o delegaţie la guvernatorul Teleki, pentru a solicita convocarea cît mai
grabnică a Dietei. Măsura ar putea tempera pe cei ce ar vrea să tulbure ordinea
publică constituită.

64. Carei, 25 martie 1848. Vicecomitele comitatului Satu Mare, Gabănyi
Sandor, către primul ministru al Ungariei, Batthyany Lajos. Raportează despre
situaţia comitatului: la 22 martie, atît în Satu Mare, cît şi în Carei, s-au săr
bătorit evenimentele de la 15 martie de la Pesta. In ambele localităţi adunările
populare au hotărît înfiinţarea gărz.ilor cetăţeneşti.
65. Lugoj, 25 martie 1848. Vicecomitele comitatului
către

primul ministru al Ungariei, Batthyany Lajos. Ii

Caraş,

Jakabffy Krist6f,
despre situaţia

raportează
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din comitat: la 19 martie a fost afişat programul de la Pesta cu cele 12 puncte
în centrul oraşului Lugoj. Temindu-se de eventuale interpretări false, îndeosebi
a punctului referitor la eliberarea iobagilor, reprezentanţii nobililor au cerut
luarea unor măsuri preventive. La şedinţa întrunită în acest scop au pătruns
însă cu forţa oameni din popor. ,La adunarea de a doua zi au fost acceptate
cele 12 puncte şi s-a cerut aplicarea lor concretă. S-a hotărît formarea unui
comitet pentru menţinerea ordinii nobiliare constituite şi. s-au luat măsuri pentru înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti la Lugoj.
66. Sigh;işoara, 25 martie 1848. 138 cetăţeni din oraşul Sigh1işoara se adresează Universităţii săseşti, propunînd înarmarea bărbaţilor între 20 şi 50 ani,
posesori de pămînt, intelectuali şi meseriaşi. Ei critică racilele birocraţiei săseşti
şi cer: despărţirea puterii administrative de cea judecătorească; libertatea presei;
dezbaterea publică a problemelor obşteşti şi o constituţie întemeiată pe principiul reprezentativ.
67. Tîrgu Mureş, 25 martie 1848. Cancelistul Papiu-Parian despre evenimentele petrecute la Tîrgu Mureş sub influenţa ştirilor revoluţionare. Relatează despre adunările în care tinerii rosteau cuvîntări însufleţite şi despre o petiţie către
împărat a tinerimii de la Tabla regească. Canceliştii români au subscris şi ei o
petiţie comună cu cei maghiari în speranţa desfiinţării totale a iobăgiei fără nici
o despăgubire, a obţinerii egalităţii depline în drepturi civile şi politice, a respectării drepturilor tuturor naţionalităţilor şi a limbilor lor etc.
68. Cluj, 26 martie 1848. Guvernatorul Transilvaniei către judele prim din
Braşov. Cere .să i se înainteze planul de înfiinţare a gărzilor cetăţeneşti şi-i
asigură pe dregătorii Braşovului că zvonurile potrivit cărora unităţile militare
ar părăsi Transilvania erau o născocire neîntemeiată.
69. Cluj, 26 martie 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Il
informează că organizarea gărzilor cetăţeneşti se face pe baza unei dispoziţii a
Guberniului din anul 1809. De aceea nu are de dat alte dispoziţii în această
privinţă. Totuşi judele oraşului Braşov să transmită neîntîrziat Guberniului regulamentul de funcţionare a gărzilor cetăţeneşti. Magistratul oraşului Cluj a cerut, de asemenea, încuviinţarea pentru înfl.inţarea unor asemenea gărzi.
70. Braşov, 26 martie 1848. Magistratul oraşului Braşov răspunde la ordinul guvernatorului Teleki, prin care i s-a ce:cut să sechestreze broşura Hunnia
fuggetlensege [Independenţa Huniei] a lui Tancsics. Librarii locali Vajna şi Nemeth n-aveau cunoştinţă de această broşură.
71. Bela Crkva, R. S. F. Iugoslavia, 26 martie 1848. Primarul Khyo din
Bela Crkva către comandamentul general din Banat. Raportează despre măsu
rile luate pentru asigurarea ordinii publice constituite. Exprimă temeri faţă de
eventuale tulburări pe care le-ar putea provoca ce'i 400-600 zileri români ce
lucr,ează la viile din jurul oraşului.
·
72. Tîrgu Mureş, 26 martie 1848. Judele prim regesc al scaunului Mureş,
Tholdalagi Ferenc, către guvernatorul Teleki. Ii raportează despre poziţia adoptată de Al. Papiu-Ilarian cu prilejul întrunirii care s-a încheiat cu întocmirea
unei petiţii de către tineretul cancelist din Tîrgu Mureş. El a condiţionat iscă
lirea petiţiei: de recunoaşterea românilor ca naţiune, de acordarea dreptului de
folosire a limbii materne pentru toate naţionalităţile din Transilvania şi Ungaria şi de desfiinţarea obligaţiilor iobăgeşti fără nici o despăgubire. In continuare, informează: despre plecarea din oraş a mai multor cancelişti români în
diferite părţi ale Transilvaniei; despre cererea tineretului secuiesc, referitoare la
aprobarea convocării unei adunări generale a secuilor şi la ameliorarea situaţiei
grănicerilor.

73. Sebeş, 26 martie 1848. Judele regesc din Sebeş, Meister, către comitele
F. Salmen. Exprimă părerea că "revoluţia politică" din Transilvania s-ar
fi terminat. Ea ar fi urmărit doar să arate lumii ecoul stîrnit în Transilvania
de apelul maghiar pentru uniunea cu Ungaria. Ecoul ar fi fost confirmat de
mişcările din Cluj, Tg. Mureş şi Aiud. Persistă încă teama faţă de adunările
iobagilor şi proletarilor. Pentru prevenirea lor s-a cerut la Cluj reglementarea
situaţiei iobagilor. In Transilvania mişcările ţărăneşti s-ar putea extinde din
comitatele Zarand şi Hunedoara, unde funcţionarii erau mai odioşi, iar nobilii
mai br1:1tali. Alte mişcări revoluţionare ar putea porni din ţinuturile grănicereşti,
din regiunea Orăştiei, ca şi din oraşele mai mari, unde provoacă nelinişte numărul proletarilor. Din partea românilor nu ar trebui să· fie temeri, dacă nu
saşilor,
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vor comite greşeli grave. Cere arme pentru menţinerea ordinii publice constituite. Propune să fie înarmaţi şi românii. Convocarea cît mai grabnică a
Dietei în vederea discutării reformelor necesare ar tempera pe de o parte
manevrele demagogice ale nobilimii, iar pe de altă parte ar linişti ţăranii iobagi, cînd ar înţelege că saşii le susţin cauza. Referindu-se la consecinţele uniunii Transilvaniei cu Ungaria, sugerează numirea unei comisii cu menirea de a
examina condiţiile în care ea ar putea deveni acceptabilă pentru saşi.
74. Deva, 26 martie 1848. Comitele suprem al Hunedoarei, Vasile Nopcea,
guvernatorul Teleki. Cere întărirea armatei de teama izbucnirii unor răs
coale ale iobagilor în comitatul Hunedoara. Sub influenţa desfiinţărU servituţilor feudale din comitatul Cenad, iobagii ar putea pune în pericol viaţa şi aveTea nobililor.
·
către

75. Sighet, 26 martie 1848. Vicecomitele comitatului Maramureş, Mihali Gabriel, către primul ministru al Ungariei, Batthyany Lajos. Raportează că s-a
conformat adresei nr. 1 din 17 martie şi a luat măsuri preventive în vederea
menţinerii ordinii publice .constituite. In acest scop se vor elabora instrucţiuni,
care vor fi prezentate spre aprobare adunării comitatului la 30 martie.
76. Cluj, 26 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul aulic J6sika.
li trimite memoriul referitor la situaţia din Transilvania şi-1 roagă să-1 predea
dt mai curînd regelui. Să aranjeze în aşa fel lucr~rile, încît în Transilvania
să fie trimisă o persoană oficială investită cu prerogative superioare sau să i se
încredinţeze lui asemenea atribuţii, deoarece nobilimea se află în· faţa unor mari
pericole.
·
77. Viena, 26 martie 1848. Cancelarul aulic J6sika către guvernatorul Teleki. Işi exprimă nemulţumirea faţă de evoluţia evenimentelor din Austria şi
Ungaria, care ar putea avea influenţe defavorabile în Transilvania. Totodată se
pronunţă pentru combaterea agitatorilor care militau în favoarea uniunii. Sugerează apoi să se folosească judicios unităţile militare,. pentru a se evita proliferarea acţiunilor revoluţionare antinobiliare în Transilvania. Atrage atenţia că
cererea cehilor de a se recunoaşte egalitatea limbii lor cu cea germană, ar putea avea imitatori atît în Ungaria, cît şi în . Transilvania.
78. Sibiu, 14/26 martie 1848. Tînărul absolvent al Facultăţii de Drept, Ioan·
·redactorul ,,Gazetei de Transilvania" George Bariţ. Il roagă să-1
ajute să obţină o bursă pentru a-şi perfecţiona studiile juridice în Germania. Exprimă părerea că poporul român nu trebuie să aştepte acordarea libertăţii naţio
nale din partea ungurilor sau saşilor. El trebuie să-şi ia soarta în propriile mîini.
Prevede pericolul înfăptuirii uniunii cu . Ungaria fără consultarea poporului român. Se pronunţă în favoarea unui congres naţional care să hotărască egala
îndreptăţire a naţiunii române. Consideră uniunea silită cu Ungaria un pas spre
deznaţionalizarea românilor.
Puşcariu, către

79. Jibou, 26 martie 1848. Baronul Wessel.enyi Mikl6s către baronul Wesselenyi Ferenc. Ii scrie despre intenţia plecării sale la Bratislava şi-1 roagă să-1
informeze despre evenimentele petrecute la Cluj. Ar dori să discute împreună
.asupra problemei urbariale şi în legătură cu alegerile deputaţilor comitatului.
80. Dej, 26 martie 1848. Administratorul Ferentzi Karoly către preotul Antalfi Boldizsar din Turda. Ii scrie despre evenimentele din Dej. Aici au avut
loc tulburări din cauza ductorului nobiliar al oraşului, care n-a vrut să satisfacă
doleanţa populaţiei de a aproba o adunare publică.
81. Cluj, 27 ·martie 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Pe
baza raportului comitelui, îl informează despre situaţia din comitatul Hunedoara.
Consideră îndreptăţită îngrijorarea comitelui suprem. Dacă ţăranii s-ar răscula,
nu s-ar putea bizui pe grănicerii români. Cere, de aceea, întărirea garnizoanei
din Deva prin cîteva companii ale regimentului Bianchi. Guvernatorul îi aduce
la cunoştinţă şi comitelui suprem al Hunedoarei demersul făcut pe lîngă generalul Puchner.

82. Cluj,. 27 martie 1848. Guvernatorul Teleki către prim-judele regesc din
scaunul Mureş. Confirmă primirea raportului asupra activităţii tinerilor de la
Tabla regească şi asupra mişcărilor din oraş şi scaun. Işi exprimă speranţa că
adunarea scăunală, ce va avea loc în ziua de 5 aprilie, se va desfăşura conform
constituţiei.
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83. Cluj, 27 martie 1848. Guvernatorul Teleki către asesorul Tablei regeşti
din Tg. Mureş, Szentivanyi DanieL Ordonă să i se trimită o situaţie cu numele
şi locul de naştere al canceliştilor de origine română care au părăsit oraşul.
84. Caransebeş, 27 martie 1848. Colonelul Chavanne către Comandamentul
general al armatei din Banat. Raportează despre măsurile luate de maiorul
Eisler pentru asigurarea pazei la Dunăre. Le consideră necesare, deoarece circulaţia pe Dunăre devine primăvara tot mai vie. Sînt temeri că tulburările de
la Pancevo şi Zemun vor avea repercusmni şi la Orşova. El s-a deplasat personal în ultima localitate în vederea menţinerii ordinii publice constituite.
85. Cluj, 27 martie 1848, Judele primar al Clujului, Grois Gusztav, prezintă
consiliului orăşenesc planul detaliat al organizării gărzilor cetăţeneşti pentru
apărarea ordinii constituite şi asigurarea liniştii publice. Membrii gărzilor vor
fi recrutaţi din rîndurile proprietarilor ori a celor ce ocupă poziţii în societate,
indiferent de rang sau de naştere.

86. Sibiu, 27 martie 1848. Adresa magistratului şi a comunităţii din Sibiu
către Universitatea săsească. Universitatea săsească este solicitată
împăratului o adresă de loialitate din partea populaţiei germane

să înainteze
din Transilvania şi să-1 asigure că este gata să sacrifice totul pentru apărarea tronului şi
a constituţiei promulgate. Totodată să sublinieze că saşii doresc să-şi manifeste
aceste sentimente într-o adunare generală a imperiului (Reichsversammlung).

87. Arad, 27 martie 1848. Primarul Aradului, Scharfeneder Ferenc, către
primul ministru al Ungariei Batthyany Lajos. Expune principalele evenimente
petrecute la Arad pînă la 21 martie şi descrie şedinţa consiliului oraşului din
22 aceeaşi lună. Mai mulţi avocaţi, copişti şi alţi "indivizi" au pătruns în sala
de şedinţe imediat după începerea dezbaterilor şi au cerut ca discuţiile să fie
purtate deschis în faţa poporului. Consiliul oraşului a fost nevoit să accepte
cererea. Nemulţumiri au avut loc în 24 martie, după ce s-a răspîndit zvonul
despre sistarea preschimbării bancnotelor. Pentru preschimbarea lor s-au cerut
bani de argint de la Timişoara. Solicită instrucţiuni pentru a şti cum să se procedeze faţă de persoanele fără avere, care ar putea provoca agitaţii în popor.
88. Socodor, 27 martie 1848. Juratul comitatens Szab6 Imre, către vicecomitele comitatului Arad. Raportează că eliberarea ţăranilor de sarcini feudale,
de către unii nobili din comitatul Bekes (R. P. Ungară), a determinat o mare
parte a iobagilor din Socodor, Vărşand şi Elek (R.P.U.) să nu mai presteze
robote. în localităţile Şiclău, Grăniceri şi Păuliş ele se îndeplinesc parţial. Poporul este convins că relaţiile urbariale au fost abol'ite prin legi pe care funcţionarii încearcă să le treacă sub tăcere.

89. Petrinzel, 27 martie 1848.

Nemeşul

casă şi nişte pămînturi alodiale
următoarele condiţii: să plătească anual
teze 3 săptămîni de slujbă cu palmele

Janos o
să ţese

ce i se va da din partea

curţii

Pechy Mikl6s cedează ţăranului Pal
pentru a le folosi în mod provizoriu cu
o taxă de 20 de florini renani; să prespe timpul verii cînd i se va cere; soţia
nobiliare; să dea o găină şi ouă de Cră

ciun.
90. Viena, 27 martie 1848. Cancelarul J6sika Samuel către guvernatorul Teleki. Speră că evenimentele din Ungaria vor face mai atentă nobilimea din Transilvania. Fără a fi confirmat de Viena ca prim-ministru al Ungariei, Batthyany
a trimis comitatelor legile privind desfiinţarea relaţiilor urbariale spre a le da
publicităţii. La Viena este linişte, însă produc mare senzaţie ştirile neplăcute
din Italia.
91. Jibou, 27 martie 1848. Baronul Wesselenyi Mikl6s către fruntaşul maghiar din Satu Mare, contele Degenfeld Pal. Îi expune părerea despre: primejdia
pe care o puteau prezenta ţăranii români, ruşi şi slovaci pentru nobili; posibilitatea calmării ţăranilor cu ajutorul preoţilor; limitarea înarmării numai la
nobili şi burghezi etc.

92. Jibou, 27 martie 1848. Baronul Wesselenyi Mikl6s către baronul Wesselenyi Ferenc. Îi scrie despre necesitatea de a mobiliza clerul român pentru a
colabora la prevenirea eventualelor răscoale ţărăneşti. Cu ajutorul preoţilor să
se explice iobagilor că emancipa-rea lor se va realiza fără îndoială şi în Partium
la fel ca în Ungaria şi că răscumpărarea va fi suportată de stat. Pentru aceasta
este însă nevoie de linişte. Numai aşa se poate concepe împroprietărirea lor.
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93. Şimleul Silvaniei, 27 martie 1848. Baronul Wes:selenyi Mikl6s către administratorul Kis Kâroly. Pentru a calma 'nemulţumirile ţăranilor, crede că ar
fi necesare trei măsuri: 1. să fie înştiinţaţi vi carul, protopopii şi preoţii români
că vor fi traşi la răspundere pentru orice tulburare sau răz.meriţă; 2. să se
înarmeze nemeşimea şi burghezia, nu însă şi ţărănimea; 3. să li se facă concesii
iobagilor de către nemeşi. Astfel a procedat el însuşi cu oamenii de pe moşia sa,
pe care i-a înştiinţat despre îmbunătăţirea soartei lor printr-o declaraţie dată
în ungureşte, citită de protopopul din Popteleac în româneşte.
94. Cluj, 27-28 martie 1848. Manifestul tineretului român din Cluj, redactat de Ioan Buteanu, Florian Micaş şi Ioan Suciu. Sînt invocate argumente
istorice pe baza cărora revendică egalitatea românilor cu ungurii, saşii şi secuii
din punct de vedere politice-administrativ, cultural-religios, juridic, economicesocial etc.
'
95. Cluj, 28 martie 1848. Guvernatorul Teleki către conducătorii comitatelor
si ai scaunelor secuiesti. Le aduce la cunostintă că a înaintat un memoriu monarhului pentru convocarea grabnică a Dietei. Adunărilor stărilor privilegiate din
comitate si din scaune să li se admită să facă pregătiri în vederea viitoarei
Diete. Dieta trebuie să fie instrumentul care să asigure menţinerea liniştii şi
ordinii nobiliare existente.
96. Cluj, 28 martie 1848. Guvernatorul Teleki către primarul oraşului Sibiu, generalul Puchner şi ceneorul Gyergyai Samuel. Li se cere să-1 tragă la
răspundere pe Benigni, redactorul ziarului "Siebenbilrger Bote", care a afişat
pentru abonamente la librăria Hochmeister, menţiunea "Scutit de cenzură" şi
a tipăr~t ultimul număr fără să-1 prezinte cenzorului.
97. Sibiu, 28 martie 1848. Generalul Puchner către Guberniu. La propunerea privind transferarea provizorie a Ecaterinei Varga de la închisoarea din
Aiud la cea din Alba Iulia, sugerează strămutarea ei la Tîrgu-Mureş, deoarece la
Alba Iulia paza era dificilă.
98. Braşov, 28 martie 1848. Proiectul de adresă al "locuitorilor români,
proprietari de moşii şi neguţători", căt:r.,e magistratul oraşului Braşov. Afirmă
credinţa faţă de împărat şi adeziunea la constituţia săsească. Totodată se declară dispuşi să colaboreze şi să facă sacrificii pentru păstrarea liniştii şi ordinii publice constituite. In continuare roagă magistratul să intervină, pe cale
legală, la Universitatea săsească, pentru urgentarea sancţionării unor legi care
să· acorde drepturi politice şi civile românilor din "Pămîntul crăiese".
99. Zam, 28 martie 1848. Comitele suprem al comitatului Hunedoara, Vasile
;Nopcea, către guvernatorul Teleki. La adresa Guberniului din 26 martie raportează că a luat unele măsuri pentru a preveni eventuale răscoale ţărăneşti antinobiliare, care s-ar putea declanşa sub influenţa des.fiinţării relaţiilor urbariale
în comitatele vecine Caraş şi Arad. A trimis o scrisoare în acest sens şi episcopului Andrei Şaguna.
100. Timişoara, 28 martie 1848. Primarul oraşului Timişoara, Preyer Janos,
către primul ministru al Ungariei, Batthyâny Lajos. Raportează despre: măsurile
luate pentru păstrarea liniştii şi evitarea dezordinilor în oraş; motivele care ar
putea provoca tulburări; unităţile militare încartiruite la Timişoara.
101. Sibiu, 28 martie 1848. Senatorul Krăger către Universitatea săsească.
Propune ca hotărîrea imperială cu privire la îmbunătăţirea situaţiei românilor
din Transilvania să fie aplicată întocmai în toate districtele · săseşti.
102. Baia de

G.

Bariţ.

Arieş,

28 martie 1848. Protopopul ortodox Iosif Ighian

Ii scrie despre necesitatea de a

acţiona

către

şi

românii solidari în condiţiile transformărilor înnoitoare din întreaga Europă. O acţiune care să contribuie la emanciparea socială şi naţională a poporului român ar putea-o iniţia
chiar Bariţ. Ar fi de dorit îndeosebi consultări reciproce înaintea proiectatei
"adunări a soborului celui mare" de la Blaj din luna mai între protopopi, şi alţi
"români seculari uniţi şi neuniţi". Cu prilejul consultărilor s-ar putea redacta o
petiţie pentru recunoaşterea românilor ca naţiune şi pentru emanciparea religiei ortodoxe în "numele poporului întreg".
10·3. Bucureşti, 16/28 martie 1848. Colectorul abonamentelor ziarelor braşo
vene, Iosif Romanov, către redactorul "Gazetei de Transilvania" G. Bariţ. Il anunţă
d~ îi trimite 40 fl. de argint proveniţi de la abonaţii mai vechi şi cere nume-
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rele din "Gazeta de Transilvania" şi "Foaie pentru minte", pentru marele ban
Alexandru Filipescu şi pentru praporgicul Arteminianu.
104. Viena, 28 matrie 1848. Colonelul austriac baronul Petrichevich Ho:rVath
J.anos către baronul Bornemisza J.anos. Ii comunică impresii despre unele evenimente din Viena. Totodată exprimă speranţa că în Transilvania se va asigura securitatea persoanei şi averii nobiliare, pentru a nu se produce şi aîci evenimente
asemănătoare celor din Galiţia.
105. Cluj, 29 martie 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al
comitatului Cluj. Ii aduce la cunoştinţă că unii tineri români din oraşul Cluj
ţin adunări la parohul greco-catolic din Mănăştur. De aceea, îi ordonă să trimită
acolo o persoană de încredere pentru a afla scopul acestor adunări.
106. Cluj, 29 martie 1848. Guvernatorul Teleki către episcopul reformat Antai Janos. A aflat că preotul reformat din Căpuşul Mic agită populaţia din împrejurimi. De aceea, atrage atenţia episcopului să-i determine pe preoţi să lă
murească sătenii asupra' necesităţii menţinerii liniştii şi ordinii publice constituite.
107. Mediâş, 17/29 martie 1848. Administratorul protopopesc Ştefan Moldovan către episcopul Lemeni. Ii scrie despre atitudinea saşilor din Mediaş faţă
de români şi solicită îndrumări pentru a se orienta în noile împrejurări.
108. Tîrgu Mureş, 29 martie 1848. Preşedintele Tablei regeşti, Szentivanyi
Daniel, către guvernatorul Teleki. Raportează că au plecat sau sînt pe punctul
de a ·pleca din Tîrgu Mureş următorii cancelişti români: Avram Precup, Vasile
Buteanu, Ioan Mărgineanu, Vas'lle Dragoş, Ioan Pi.nciu, Petru Roşea, Avram Iancu
şi Petru Popovici. Totodată informează că Papiu-Ilarian, care se mai afla la
Tîrgu Mureş, s-a pronunţat la şedinţa comună a canceliştilor saşi, români şi
maghiari pentru asigurarea existenţei naţionale şi a limbii tuturor popoarelor
din Transilvania şi Ungaria, precum şi pentru eliberarea şi împroprietărirea iobagilor fără nici o despăgubire.
109. Brăduţ, 29 martie 1848. Vicejudele . regesc din scaunul filial Brăduţ,
baronul Apor Gyorgy, către politicianul conservator baronul Apor Karoly de la
Viena. Ii scrie că în scaunul filial Brăduţ chiar şi preoţii romane-catolici au
rostit cuvîntări instigatoare, iar grănicerii aşteaptă clarificarea. situaţiei lor. In comitatele .Hunedoara şi Zarand s-ar fi produs dezordini în rîndurile populaţiei româneşti. La Tîrgu Mureş, canceliştii români au cerut ca ţăranii să intre fără răscum
părare în posesia pămînturilor pe care le-au lucrat pînă acum. Saşii ar achiziţiona
de peste tot praful de puşcă, pentru a-i împiedica pe români să şi-1 procure.
110. Sibiu; 29 martie 1848.· Adresa Universităţii săseşti către împărat. II asigură că saşii sînt gata să lupte pînă la ultimul sacrificiu pentru casa imperială,
pentru înfrăţirea naţiunilor din monarhia austriacă şi pentru unitatea constituţiona
lă a acesteia. Totodată revendică respectarea constituţiei şi a drepturilor naţionale
ale saşilor.
111. Sibiu, 29 martie 1848. Comitele saşilor, Salmen, către judele regesc din
Orăştie. La Orăştie se pregăteşte o mişcare suspectă. Pentru a nu permite atragerea
populaţiei paşnice într-o demonstraţie politică în interesul cîtorva locuitori, cere
judelui regesc să ia măsuri pentru menţinerea ordinii la Orăştie.
112. Baia Mare, 29 martie 1848. Locţiitorul judelui primar din Baia Mare,
Srand Pal, către primul ministru al Ungariei, Batthyany Lajos. Raportează că în
Haia Mare şi în cele 5 sate din jur se menţine liniştea. A fost instituit un comitet
din funcţionarii superiori şi cetăţenii avuţi, pentru a urmări cu atenţie starea de
spirit a populaţiei. A luat fiinţă o gardă cetăţenească, formată de asemenea din
păturile mai avute. In comitatul Maramureş există în total 4 companii cantonate
la Sighet, Hust, Vişc şi Bocicoiul Mare.
113. Zam, 29 martie 1848. Comitele suprem al comitatului Hunedoara, Vasile
Nopcea, către guvernatorul Teleki. Raportează despre: numirea altei persoane în
locul judelui nob'iliar Marillai Ferenc, destituit de Guberniu; încercarea unora de
a scoate oraşul Deva de sub jurisdicţia comitatului şi de a forma un magistrat;
contracararea acestei încercări şi constituirea unei gărzi cetăţeneşti; propagarea
"ideilor comunismului" de un izraelit; alungarea evreilor din Deva în vederea menţinerii ordinii nobiliare constitui te.
114. Hodod, 29 martie 1848. Comitele suprem al comitatului Solnocul de Mijloc Wesselenyi Farkas, către guvernatorul Teleki. Raportează că va citi în aduna-
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l
rea nobiliară a comitatului adresa palatinului Ştefan, prin care se hotărăşte executarea ordinelor primului ministru al Ungariei, Batthyâny. La adunare va acţiona
conform celor, cuprinse în adresa guvematorului din 29 martie 1848. Informează
apoi despre o întrunire a comunităţii orăşeneşti din Zalău, unde s-au discutat o
s8rie de probleme care au provocat agitaţie, atît în rîndur'ile ţărănimii, cît şi în
ale nemeşimii.
115. Braşov, 29 martie 1848. Magistratul oraşului Braşov către Guberniu. A
i<)st informat de tipograful Johann Gott că deşi s-a emis manifestul regal din. 15
martie privind desfiinţarea cenzurii, totuşi fostul cenzor, preotul romana-catolic
Kovacs, i-a pretins să-i prezinte ziarul local. L-a refuzat pentru a evita agitaţia
o.lăşenilor. Roagă ca în cazul menţinerii cenzurii pentru Transilvania să se dea
dispoziţii în vederea prevenirii tulburărilor.
116. Pecica, 29 martie 1848. Judele nobiliar Sz6ke Kâroly către mănăstirea
din Hodoş-Bodrog. Il somează pe abatele mănăstirii să ren~nţe la strîngerea birurilor şi la serviciile de corvoadă prestate de iobagi pînă la noi dispoziţii.
117. Chier, 29 martie 1848. Memoriul celor 202 capi de familii din satul Chier
către comitatul Arad. Arată că au trecut de la religia greco-catolică la cea ortodoxă şi de aceea cer restituirea bisericii şi a şcolii împreună cu pămînturile·
aparţinătoare.

118. Viena, 29 martie 1848. Cancelarul aulic J6sika către guvernatorul Teleki.
Ii trimite rescriptul regesc prin care monarhul îşi exprimă încrederea în el. Totodată îl înştiinţează că ·proiectul legii privind desfiinţarea servituţilor urbariale
a fost restituit Dietei, pentru a-l reface în aşa fel încît să nu aducă prejudicii nici
proprietarilor, nici statului. Face apoi cîteva referiri la măsurile represive luate
de autorităţi în Galiţia, Croaţia şi Italia. Referindu-se la Transilvania, îl informează pe guvernator că s-au dat ordine comandamentului suprem pentru a-i pune
la dispoziţie unităţile de grăniceri în vederea preîntîmpinării şi înăbuşirii în faşă
a eventualelor mişcări populare antinobiliare.
119. Surduc, 29 martie 1848. Liderul nobilimii .liberale baronul J6sika Mik16s către prietenul său baronul Wessel1enyi Mikl6s. Roagă să-i fie trecut numele
alături de nobilii care au semnat memoriul adresat regelui. In continuare se referă la: entuziasmul care a cuprins iobagii faţă de perspectiva eliberării lor; starea agitată a ţăranilor din Szabolcs (R.P.U.); arborarea tricolorului maghiar la
Dej; atmosfera duşmănoasă faţă de familia J6sika la Cluj; speranţa că va veni
la Cluj şi populaţia va recunoaşte în el pe participantul la mişcările din 1834-35,
dacă cele 50 volume ale sale nu 1-au putut deosebi pînă acum de prohabsburgii
care-i poartă numele.
120. Cluj, 30 martie 1848. Guvernatorul Teleki către împărat. Propune din
nou convocarea neîntîrziată a Dietei ca o "dorinţă a ţării întregi".
121. Cluj, 30 martie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul aulic al
Transilvaniei, J6sika. Il solicită să intervină din nou la împărat pentru convocarea Dietei, singurul mijloc care putea asigura menţinerea ordinii publice constituite.
122. Cluj, 30 Martie 1848. Guvernatorul Teleki către: a) comitele suprem al
comitatului Cluj; b) vicecăpitanul districtului Chioar; c) comitele suprem al comitatului Turda; d) primarul oraşului Sibiu; e) comitele suprem al comitatului
Alba de Jos; f) judele primar al oraşului Abrud. Le comunică numele canceliş
tilor români care au părăsit oraşul Tîrgu Mureş şi le ordonă urmărirea lor. Le
cere, de asemenea, să-1 anunţe imediat în caz că tinerii cancelişti ar provoca
agitaţii în rîndurile populaţiei româneşti.
123. Cluj, 30 martie 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Solnocul de Mijloc. Nu se simte împuternicit să renunţe în numele principatului Transilvaniei la comitatele şi districtele din Partium şi nici nu are puterea să împiedice anexarea lor la Ungaria. Recomandă ca stările privilegiate să
nu acţioneze deocamdată, ci cel mult să-şi reafirme, prin delegaţii lor, intenţia
de a se uni cu Ungaria. Inainte de toate să se vegheze asupra păstrării ordinii
nobiliare constituite.
124. Viena, 30 martie 1848. Camera imperială din Viena către arhiducele
Ştefan, palatinul Ungariei. Transmite adresa ·inspectoratului superior minier din
Baia Mare r.eferitoare la pericolul conturbării liniştii în regiunea de care acesta
răspunde. Camera aulică a luat măsurile corespunzătoare pentru asigurarea regiu-
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nii m1mere cu banii necesari pe luna aprilie.
nu se expedieze deocamdată la Pesta, ci să· fie
fi folosită unde se consideră util.

Producţia de
păstrată încă

metal din aprilie să
o lună spre a putea

Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Il
despre influenta recentelor evenimente din Franta si din monarhie în
Principatele Române pe 'baza raportului agentului austriac Timoni din Bucureşti. Sub conducerea tinerilor boieri care au studiat în Franţa, în Principatele
Române s-a conturat o miscare ce urmăreste unirea natiunii române si întemeierea unui nou imperiu dac în frunte cu Bibescu. Bibescu i~a asigurat însă ·pe Timoni
şi pe consulul rus Kotzebue, că a refuzat propunerea şi are de gînd să-i aresteze
pe conducătorii cunoscuţi ai mişcării. Din scrisoare reiese că Timoni .se îndoieşte
de seriozitatea declaraţiei lui Bibescu. Totuşi informaţia prezintă importanţă întrucît în Transilvania . majoritatea populaţiei este formată din români, care ar
putea fi eventual aţîţaţi prin emisari şi prin proclamaţii trimi.se din străinătate.
De aceea, crede că se impune prevenirea şi instruirea comandanţilor unităţilor
de grăniceri de la Turnu Roşu şi Braşov, pentru a fi atenţi cu privire la trecerea
unor persoane de peste munţi în Transilvania şi a-i raporta cazurile suspecte. Pentru menţinerea linişti'i şi ordinii publice constituite este necesară arestarea celor
care răspîndesc ştiri false sau rostesc cuvîntări instigatoare. Autorităţile civile să întărească supravegherea poliţienească, iar instigatorii să fie pedepsiţi. Demonstraţi
ile nemeşimii maghiare cu cocarde simbolizînd uniunea sînt interpretate de români ca o împotrivire faţă de monarh, ceea ce poate provoca tulburări. Mai ales
achiziţiile de arme şi muniţii trebuiesc supravegheate de poliţie, deoarece i-au
fost raportate cazuri referitoare la români, care ar fi cumpărat deodată cîte 6-8
arme cu muniţiile necesare.
126. Sibiu, 30 martie 1848. Generalul Puchner către Comandamentul general
din Banat. Conform infnrmaţiilor prim'ite din partea lui Timoni, evenimentele din
Franţa au găsit un ecou larg şi în Principatele Române, în special în rîndurile
tiner~tului educat la Paris. S-a infiripat o mişcare care avea drept scop unirea
întregii naţiun'l române într-un nou imperiu dac. Deoarece majoritatea populaţiei
din Banat, la fel ca şi cea din întregul Principat al Transilvaniei, este românească,
ea ar putea fi agitată prin emisari veniţi de la Bucureşti sau prin proclamaţii. In
consec'lnţă propune să se ia măsuri în acest sens. Tot astfel a procedat şi el în
Transilvania.
127. Timişoara,_ 30 martie 1848. Samuil Masirevic, arhimandritul mănăstirii
Bezdin Munar, către locţiitorul său Maxim Slavic. !şi exprimă speranţa că
trimişii comitatului sosiţi pentru a aduce la cunoştinţa poporului noile rînduieli,
au fost bine primiţi la mănăstire. Prin pierderea robotei mănăstirea nu va mai
avea mîna de lucru necesară şi nu va mai putea plăti zilerii. De aceea, dispune
să fie angajate slugi, care să fie obligate a îndeplini toate lucrările. Cere călu
gărilor şi preoţilor să fie atenţi să nu izbucnească răzvrătiri în rîndul sătenilor.
Călugării să se gospodărească mai bine şi să muncească ei înşişi, deoarece prin
desfiinţarea obligaţiilor iobăgeşti mănăstirea pierde o bună parte din veniturile
anuale.
125. Sibiu, 30 martie 1848.

informează

saşilor, Franz Salmen, către magistratul
printr-o circulară intenţia Universităţii săs·eşti de a
înfiinţa gărzi cetăţeneşti. El a fost împuternicit să facă numirile comandanţilor
superiori şi de aceea aşteaptă rapoarte în acest sens. Magistratul să întocmească
liste în vederea înrolării în gărzile civile a proprietarilor de pămînt, a meseriaşi
lor, a funcţionarilor, a preoţilor şi intelectualilor. Din gărzile civile vor face parte
şi românii înstăriţi, între 20-50 ani.
129. Tîrgu Mureş, 30 martie 1848. Judele primar regesc din Tîrgu Mureş,
Tholdalagi Ferenc, către guvernatorul Teleki. Raportează că în oraşul Tîrgu Mureş
e încă linişte, dar s-a răspîndit zvonul că tinerii cancelişti vor să se intrunească
pentru a înlătura blazoanele imperiale cu pajura cu două capete.
130. Tîrnăveni, 30 martie 1848. Comitele suprem al comitatului Tîrnava,
Haller Ignac, către guvernatorul Teleki. Raportează că în împrejurimile oraşului
Tîrnăveni se semnalează agitaţii. Stările privilegiate se tem de un atac din partea
unei cete înarmate. A luat măsuri în vederea preîntîmpinării lui.
131. Arad, 30 martie 1848. Comitatul Arad, către palatinul Ştefan. Propune
urgentarea retrocedării bisericii din Galsa locuitorilor care s-au reintors la confesiunea ortodoxă, după ce înainte cu · 13 ani trecuseră la confesiunea greco-

128. Sibiu, 30 martie 1848. Comitele

din

Sighişoara.

catolică.
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comunică

132. Olosig, 30 martie 1848. Vicecomitele comitatului Bihor, Santha Gyorgy,
cătr·e

primul ministru Batthyany Lajos. Raportează despre desfăşurarea lucră
rilor adunării comitatense în zilele de 27-31 martie, la care au luat parte alături
de nobili si multe elemente burgheze. Adunarea a adoptat măsuri pentru: tipări
rea noilor 'legi atît în limba română, cît şi în maghiară; constituirea gărzilor cetăţeneşti; uniformizarea instrucţiunilor de procedură conform noilor legi etc. In
afara adunăr'ii comitatense, populaţia îşi manifestă nemulţumirea în unele părţi
din cauza lipsei banilor de argint. Generalul locotenent a informat că nu poate
da decît 300 de arme pentru gărzile cetăţeneşti. Ar mai fi necesare încă o mie de
puşti şi cinci sute de săbii. Pe teritor'iul comitatului staţionează 1 500 soldaţi. In
eventualitatea unor acţiuni revoluţionare antinobiliare ale maselor se va impune
mărirea efectivului armatei.
133. Braşov, 30 martie 1848. Adresa unui grup de cetăţeni din Braşov către
magistratul şi comunitatea oraşului Braşov. !şi exprimă nemulţumirea f2ţă de
sistemul actual de tutelare şi propun următoarele:. 1. reforma şi reorganizarea
comunităţii, inclusiv alegerea liberă a dregătorilor; 2. dreptul fiecărui cetăţean
de a fi ales ca deputat al Universităţii săseşti şi al Dietei; 3. desfiinţarea candidaturilor la orice alegere; 4. dări de seamă publice ale gestiunilor comunale; 5.
deliberăr'l politice publice; 6. procese orale şi publice; 7. acordarea de drepturi
politic;e şi românilor; 8. înfiinţarea curţilor cu juraţi pentru reglementarea libertăţii presei.
134. Oraviţa, 30 martie 1848. Directorul minier din Oraviţa, Granzenstein,

vicecomitele comitatului Caraş. II informează despre raporturile dintre conducerea montanistică şi autoritatea comitatensă. Localităţile miniere s-au străduit
pînă acum să-şi păstreze autonomia faţă de comitat întrucît dregătorii comitatensi
nu le cunoşteau interesele lor deosebite. Acum însă împrejurările s-au schimbat
radical, întrucît există un guvern responsabil. Populaţia localităţilor miniere va
participa fără îndoială la alegerile de deputaţi pe ţară şi pe comitat. Pe ·viitor va
accepta toate hotărîrile cu caracter politic emise de vicecomitele comitatului şi
le va aplica în localităţile miniere.
135. Viena, 30 martie 1848. Cancelarul aulic Josika către guvernatorul Teleki. Ii comunică părerea sa despre consfătuirea organizată de Bethlen Janos senior şi Josika Lajqs. O dezaprobă fiindcă asemenea adunări creează pericolul
transformării lor în "cluburi", care ar putea ajunge in dependenţă de cel radical
de la Pesta. Informează, de asemenea, că s-au dat dispoziţii Comandamentului
suprem, ca unităţile militare din Transilvania să rămînă pe loc, iar trupele de
grăniceri să fie imediat puse în mişcare.
136. Bucureşti, 18/30 martie 1848. Profesorul A. Tr. Laurian către redactorul
"Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Il informează cu privire la unele chestiuni referitoare la abon-aţii "Gazetei de Transilvania" şi la alegerile de episcopi din Ţara
către

Românească.

137. Sibiu, 30 martie 1848. Tompa Imre, funcţionar la Tezaurariat, scrie
rinţilor:

pi.

despre zvonurile ce circulă la Sibiu, referitoare la o eventuală ridicare
a iobagilor români contra nobililor şi a patriciatului săsesc; despre ştirile venite
de la Bucureşti privind unele răscoale antimoşiereşti şi antiţariste din Rusia;
despre evoluţia unui proces pe care îl aveau cu familia Turi; despre apropiata
vestire de către· adunarea scăuna:lă a legilor din Ungaria. In încheiere exprimă
părerea că acasă n-ar fi rău dacă s-ar
lua iniţiativa renunţării de bunăvoie la
prestaţiile iobăgeşti, aşa cum fac mulţi în teritoriile săseşti.
138. Jibou, 30 martie 1848. Administratorul moşiei baronului Wesselenyi Mik16s, Kelemen Benjamin, către stăpînul său. Ii scrie că în rîndurile ţărănimii dependente de pe domeniul Jibou se menţine liniştea. Iobagii sînt mulţumiţi cu
concesiile promise. Trebuiesc acordate concesii asemănătoare şi pe domeniile
Chiochiş şi Galaţii Bistriţei. Asemenea concesii a acordat şi Wesselenyi Ferenc.
Numai ţărai).ii de pe domeniul Tileagd au refuzat prestaţiile feudale.
139. Sibiu, 31 martie 1848. Comitele saşilor, Fr. Salmen, către magistratul
oraşului Sighişoara. Ii trimite regulamentul de funcţionare a gărzilor cetăţeneşti
ale saşilor. Din gărzile cetăţeneşti vor. face parte proprietarii de case, meseriaşii şi intelectualii în vîrstă de 20-50 de ani. Cei ce au depăşit această vîrstă
sînt inapţi pentru serviciul militar. Ei vor plăti· o taxă anuală de 1 florin. Conducerea gărzilor revine comitelui saşilor. Ofiţerii vor fi propuşi
de
autorităţile
districtuale şi aleşi de companii. Echiparea gărzilor se va face în funcţie de po3 -
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sibilităţile fiecărei localităţi. Armele vor fi puse la dispoziţie
de
arsenalele
locale. Restul armamentului şi echipamentul se va procura personal de căt:r~e
membrii gărzilor cetăţeneşti. Se va înfiinţa o casierie locală a unităţii respective.
Instrucţia să nu răpească prea mult timp. Fiecare membru al gărzilor cetăţeneşti
va depune jurămîntul de credinţă faţă de împărat, patrie şi Universitatea să
sească. Fiecare va fi obligat să-şi respecte superiorii. Pentru acte de indisciplină
se vor aplica amenzi şi detenţiune. Amenzile vor fi vărsate în casieria unităţii.
140. Sibiu, 31 martie 1848. Ioseph Graef, deputat al oraşului Braşov la şedin
ţele Universităţii săseşti de la Sibiu, către magistratul oraşului Braşov. Ii raportează despre obiecţiile pe care le-a ridicat cu privire la: uniformele gărzilor
cetăţeneşti; folosirea lor numai în scopuri defensive; organizarea lor cu cheltuieli cît mai mici. In legătură cu armele solicitate din depozitul militar din
Alba Iulia, l-a informat pe generalul Puchner că Braşovul nu are nevoie de
armament de reformă. La organizarea gărzilor cetăţeneşti vor participa proprietari, meseriaşi şi intelectuali, saşi, unguri şi români. Informează şi despre fră
mîntările din Orăştie.
141. Sighet, 31 martie 1848. Administratorul comitatului Maramureş, Szentpali Laszl6, către primul ministru Batthyany Lajos. Raportează că în comitat
se va explka populaţiei legea privind desfiinţarea iobăgiei şi se vor organiza găr
zile cetăţeneşti. La Sighet va funcţiona un comitet sub conducerea comitelui
suprem, căruia îi vor fi subordonaţi toţi funcţionarii, garda cetăţenească, iar în
cazuri excepţionale chiar şi armata. Referindu-se la declaraţiile unor iobagi ai
fiscului şi ai nobililor, afirmă că în Maramureş n-ar exista pericolul izbucnirii
unor răscoale ţărăneşti. Nu vor provoca tulburări nici micii nobili.
142. Pesta, 31 martie 1848. Manifestul comitetului pentru supravegherea ordinii publice din Pesta către croaţi. Croaţii sînt chemaţi să se alăture cauzei
maghiare şi să facă front unit împreună cu celelalte popoare din Ungaria împotriva
duşmanului comun, birocraţia despotică austriacă.
143. Satulung, 31 martie 1848. Groful Teleki Imre din Satulung către guvernatorul Teleki J6zsef. Isi exprimă regretul pentru modul cum au fost def>fiinţate robota şi dijma în' Ungaria. Acţiunea lui Wesselenyi privind separarea
comitatelor din Partium de Transilvania a stimulat pe reformatorii români. Zilnic
au loc adunări şi vizite reciproce. Legile noi despre desfiinţarea robotei sînt aduse
la cunoştinţa ţăranilor prin afişe. Românii au hotărît să ceară adunare districtuală. Dacă comandantul districtului se va opune, vor alege într-o adunare naţio
nală un preşedinte şi un comandant districtual. Nemeşimea necontribuabilă din
Chioar si din comitatele învecinate este si ea nemultumită si turbulentă. Secuii
s-ar pronunţa împotriva uniunii cu Ungaria şi a suportăril sarcinilor publice.
144. Braşov, sfîrşitul lunii martie 1848. Manifestul românilor din Transilvania
care sintetizeaz.ă în 12 puncte revendicările lor cu caracter social şi naţional.
145. Sibiu, 1 aprilie 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Îl
informează despre plecarea mai multor cancelişti secui de la Tîrgu Mureş în
districtele de graniţă, pentru a-i determina pe grăniceri să înceteze serviciul
militar. Acest lucru ar putea avea consecinţe grave, deoarece frontierele dinspre
Moldova nu sînt păzite, iar armata din Transilavnia nu ar face faţă unei even. tuale răscoale a populaţiei româneşti.
146. Blaj, 1 aprilie 1848. Circulara episcopului greco-catolic, Ioan Lemem,
adresată protopopilor. Le atrage atenţia cu privire la datoria de a folosi influenţa lor şi a preoţilor pentru a combate zvonurile false, care ar putea tulbura
poporul. Poporul să aştepte în linişte satisfacerea drepturilor lui pe cale legală
şi să nu încerce să le obţină prin forţă.
147. Sibiu, 1 aprilie 1848. Comitele saşilor, Fr. Salmen, către magistratul
oraşului Braşov. Îl informează că se semnalează nemulţumiri în sînul populaţiei
românesti din district. Românii sînt nemultumiti din cauza: 1. neadmiterii lor
în Mag.istrat, în comunitate şi în bresle; 2.' ref~zului de a li se acorda lemne
de foc pentru iarnă; 3. nepublicării unei dispoziţii guberniale din anul 1847, care
le este favorabilă; 4. împovărării ţăranilor din Săcele cu suma de 1 622 florini
drept taxă de tîrg.
148. Tîrgu Mureş, 1 aprilie 1848. Judele primar regesc al scaunului Mureş,
Tholdi:tlagi Ferenc, către tezaurarul Transilvaniei, Mik6 Imre. Protesteaz.ă împotriva procedeului cămării de save de la Praid, care a întreprins acţiuni fiscale
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în jurisdicţia sa, cu ocolirea forurilor superioare ale scaunului.
capăt unor asemenea practici, care în conjunctura nouă pot
nefastă aS'upra spiritelor agitate ale locuitorilor.

Cere să se pună
avea o influenţă

149. Mediaş, 1 aprilie 1848. Directorul de poliţie Friedrich Biedersfeld că
tre protopopul Ştefan Moldovan. Ii scrie în problema modului de organizare a
gărzHor cetăţeneşti. S-a alcătuit un comitet, care are datoria să-i însc-rie în gărzi,
fără deosebire de naţionalitate, pe cetăţenii apţi să mînuiască armele. Îl roagă_
să-i asigure pe credincioşii lui, că măsurile luate n-au alt scop decît să apere
avutul şi să menţină ordinea publică constituită.
150. Orăştie, 1 aprilie 1848. Judele regesc Franz Bruz către F. Salmen, comitele saşilor. Ii raportează că membrii cazinoului maghiar din localitate au organizat, în ziua de 29 martie, o adunare publică la care au participat şi 5-6
saşi. Adunarea avea drept scop să se pronunţe în problema uniunii Transilvaniei
cu Ungaria. Dar numărul saşilor prezenţi a fost prea mic pentru a se lua o hotărîre. De aceea, s-au adunat în ziua următoare în sala "Pfaffenhuber". Au fost
invitaţi să participe şi ungurii. Aici s-a hotărît să se prezinte o cerere Guberniului în sensul convocării Dietei în vederea hotărîrii uniunii Transilvaniei cu
Ungaria. Saşii au revenit însă a· doua zi asupra acestei hotărîri. In felul acesta,
în ziua de 31 martie s-au adunat în faţa cazinoului numai locuitorii români şi
maghiari din Orăştie. In acelaşi timp a avut loc şi adunarea districtului. Mulţimea a năvălit în clădirea magistratului şi a arborat un steag tricolor maghiar.
A fost nevoit să primească demonstranţii, care i-au prezentat doleanţele lor în
limba maghiară şi română. Revendicările populaţiei româneşti au fost susţinute
de o delegaţie de 24 persoane. I s-a înmînat apoi o petiţie către Guberniu. Protestează împotriva faptului că este făcut răspunzător de aceste evenimente.
151. Timişoara, 1 aprilie 1848. Primarul Timişoarei către primul ministru
Batthyany. Ii dă informaţii despre: existenţa unei atmosfere antisemite; organizarea gărzii locale; purta-rea· unor cocarde cu culorile alb şi albastru de unele persoane din oraş.
152. Blaj, 1 aprilie 1848. Clericul Georgie Stanciu scrie tatălui său despre:
noutăţile de la Blaj; evenimentele din Franţa, regatul celor două Sicilii si Ungaria; ordinul împăratului dat generalului-comandant din Sibiu pentru a fi gata
să intervină acolo unde i se. va cere.
153. Viena, 1 aprilie 1848. Cancelarul J6sika către guvernatorul Teleki. Confirmă primirea adresei prin car.e cere convocarea grabnică a Dietei Transilvaniei.
Cererea a fost înaintată împăratului. Atrage atenţia că principalul lucru este
menţinerea ordinii existente. In acest scop Puchner va prim'i din nou ordin să
facă manevre demonstrative cu armata, care nu vor rămîne fără efect nici între
nobili, nici între ţărani. Va face demersuri pentru uşurarea situaţiei secuilor.
Va ieşi în curînd şi un rescript împărătesc în interesul ţărănimii. Işi exprimă
regretul faţă de abolirea constituţiei feudale din Ungaria. Îl preocupă mai ales
soarta nobilimii din Transilvania în mijlocul a 1 200 000 de români, în eventualitatea că s-ar accepta reprezentanţă populară.
154. Cluj, 2 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Il
anunţă că s-a primit cu satisfacţie ştirea trimiterii unei companii la Deva, des~
tinată comitatului Hunedoara. Era necesară încă o companie la Deva pentru
comitatul Zarand.
155. Sibiu, 2 aprilie 1848. Generalul Puchner către Comandamentul general
din Banat. Informează că batalionul 1 al regimentului Sivkovich va pleca din
Banat la 11 aprilie, conform ordinului Consiliului Aulic de Război. La Cluj va fi
detaşată o altă unitate militară .
. 156. Braşov, 2 aprilie 1848. Judele primar al Braşovului Albrichsfeld către
guvernatorul Teleki. Rapo·rtează că a primit dispoziţii să confişte broşura Hunnia
filggetlensege şi să interzică librarilor s-o vîndă. In Braşov nu se găseşte şi nici
nu se ştie de existenţa ei. Librarii 1-au întrebat cum să procedeze în cazul că
li s-ar trimite spre vînzare, deoarece ziarul "Erdelyi Hirad6" anunţă apariţia
ei în numărul său din 26 martie. Necunoscînd cuprinsul broşurii le-a recomandat
să aştepte hotărîrea guvernatorului, deoarece după ştirea sa între timp s-au adus
importante modificări în privinţa presei. Tot în legătură cu libertatea presei semnalează intervenţia tipografului Gott. Acesta afirmă că deşi a intrat în vigoare
ridicarea cenzurii în toate ţările Casei austriece, totuşi a fost somat de preotul
c<ltolic din localitate, fost cenzor; să-i prezinte pentru verificare foaia sa săptă-
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mînală

înainte de a fi difuzată. Roagă să i se
germană şi maghiară. Pînă acum presei
răspunde calomniilor ziarului "Erdelyi Hirad6".
presa

dea dispoziţii precise privitoare la
germane i s-a răpit dreptul de a

157. Sighet, 2 aprilie 1848. Ai doilea vicecomite al comitatului Maramureş,
Mihali Gabriel, către primul ministru al Ungariei, Batthyany Lajos. Raportează
despre situaţia politică şi socială a comitatului. La 30 martie s-a format o comisie pentru menţinerea ordinii publice constituite. La cererea unei părţi a populaţiei au fost îndepărtate stemele austriece de pe clădirile tezaurariale.
158. Viena, 2 aprilie 1848. Graful Bethlen Domokos către soţia baronului
Banffy Mikl6s. îşi exprimă speranţa că după evenimentele care au avut loc
valoarea pămîntului va creşte, iar statul îi va despăgubi pe moşieri. Principalul
lucru este să se liniştească lumea. O roagă să se îngrijească de iluminarea locuinţei lui din Cluj ori de cîte ori va fi necesar, întrucît se teme că altfel va
suferi pagube.
159. Braşov, înainte de 3 aprilie 1848. Manifestul românilor transilvăneni
în care se cond1tionează uniunea: de existenta Dietei si deci a autonomiei Transilvaniei; de ştergerea oricăror privilegii de clasă; de 'transformarea fostului regat
feudal magh1lar de dinainte de 1526 într-o confederatie de cantoane naţionale
autonome etc.
160. Viena, 3 aprilie 1848. Manifestul împăratului Ferdinand cu privire la
problema reglementării urbariale în Transilvania şi în Partium. Anunţă că legile
privitoare la îmbunătăţirea situaţiei iobagilor, votate de Dieta Transilvaniei în
1847, au fost sancţionate. Reglementarea definitivă a relaţiilor urbariale va fi
hotărîtă de Dieta ce urma să aibă loc în anul 1848. Aplicarea reglementării urbariale va intra în vigoare după 31 martie 1849.

161. Cluj, 3 aprilif! 1848. Guvernatorul Teleki către comitatul Cluj. Anunţă
potrivit cărora armata ar pă
da tot concursul la menţinerea
ordinii publice constituite.
162. Cluj, 3 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către împărat. îl informează
despre dorinţa deputaţiunilor comitatelor Cluj şi Alba de Jos de a se convoca
neîntîrziat Dieta. Insistă apoi asupra necesităţii con&tituirii şi înarmării gărzilor
că a cerut împăratului convocarea Dietei. Ştirile
răsi Transilvania erau fără temei. Armata îşi va

cetăţeneşti.

163. Cluj, 3 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul J6sika. îi
aduce la cunoştinţă o informaţie secretă primită ·de generalul Puchner de la
agentul austriac Timoni din Bucureşti. Acolo tinerii reîntorşi din Paris au iniţiat o mişcare cu scopul de a reuni pe toţi românii într-o "Nouă Dacie". De
aceea a ordonat tuturor funcţionarilor superiori să supravegheze atent populaţia
românească şi în caz că vor descoperi instigatori sau emisari străini să-i urmă
rească şi să-1 anunţe. Autorităţile din oraşele Cluj, Sibiu, Braşov, Tîrgu Mureş,
Bistriţa, Mediaş, Sighişoara, Orăştie, precum şi din comitatele Solnocul de Mijloc,
Solnocul Interior, Turda, Alba de Jos şi Făgăraş vor supraveghea persoanele
care cumpără arme şi muniţii.
164. Cluj, 3 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către oficialităţile din toate
comitatele şi oraşele Transilvaniei. Le atrage atenţia: să urmărească îndeosebi
atitudinea românilor; să aresteze persoanele care agită poporul român; să întocmească o evidenţă despre cei ce cumpără arme şi praf de puşcă.
165. Cluj, 3 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner şi
către directorul Procuraturii fiscale. Primului îi recomandă mentinerea ·în închisoarea din cetatea de la Alba Iulia a Ecaterinei Varga, iar celu'i de al doilea
de a începe cît mai curînd procesul împotriva acesteia.
166. Pesta, 3 aprilie 1848. Palatinul Ungariei către comitatul Arad. A aflat
despre neliniştea populaţiei din cele 20 de localităţi şi îndeosebi a celei din
Galşa, cauzată de Teîntoarcerea sa la confesiunea ortodoxă de la cea grecocatolică, la care a trecut în 1833. A dat dispoziţii consiliului locotenenţei regale să ia în dezbatere cazul, iar mitropolitului de la Karlowitz să întreprindă
toate măsurile pentru a nu se ajunge la tulburarea liniştii. Autorităţile comitatului Arad au datoria să pună capăt agitaţiilor.
167. Viena, 3 aprilie 1848. Cancelarul aulic J6sika, către guvernatorul Teleki. Îi trimite instrucţiuni privind înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti aprobate de
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împărat. Scopul lor trebuie să fie menţinerea ordinii publice existente şi să se
constituie numai din oameni de încredere.
168. · Sibiu, 3 aprilie 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Revine asupra propunerii de transferare a Ecaterinei Varga la Gherla. Datorită
apropierii Albei !ulii de Munţii Apuseni ar fi mai potrivit să fie strămutată la
Arad sau Timişoara.
169. Sibiu, 3 aprilie 1848. Episcopul Andrei Şaguna către guvernatorul. Teleki, Urmăreşte desfăşurarea evenimentelor şi este gata să facă totul pentru
menţinerea liniştii. In acest sens, pe baza adresei comitelui suprem Vasile Nopcea, se va deplasa încă a doua zi în .comitatul Hunedoara pentru a preîntîmpina
izbucnirea unor tulburări prin povăţuirea poporului.
Mediaş, 3 aprilie 1848. Protopopul Ştefan Moldovan către episcopul
Lemem. Ii scrie despre ordinul primit din partea Universităţii săseşti de a vesti
în biserică înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti. Totodată îi cere părerea cu privire la
manifestele care circulau printre românii din Mediaş şi cu privire la "spiritul
novelelor nemţeşti".
171. Sibiu, 3 aprilie 1848. Universitatea săsească ia act de propunerea magistratului din Sibiu de a se acorda drepturi politice populaţiei româneşti de
pe "Pămîntul crăiese". Pe baza acestei propuneri, Universitatea săsească hotă
răşte: 1. românilor de pe "Pămîntul crăiese" să li se acorde aceleaşi drepturi
la alegeri ca populaţiei săseşti; 2. tinerii români să fie primiţi ca ucenici de
breslaşii saşi şi să poată obţine apoi şi dreptul de meşter; 3. parohiile ortodoxe
să primească porţiunea canonică din pămîntul obştesc, iar dacă acesta lipseşte,
să li se dea o despăgubire corespunzătoare; 4. preoţii români să aibă aceleaşi
prerogative ca şi cei ai confesiunilor oficial recunoscute.
172. Sibiu, 3 aprilie 1848. Universitatea săsească hotărăşte următoarele:
1. românii să beneficieze la fel ca şi saşii de dreptul de a fi aleşi membri în
conducerea comunităţilor şi în dregătoriile comunale şi ţinutale; 2. ucenicii şi
meşterii români să fie primiţi în bresle în aceleaşi condiţii ca şi saşii; 3. fiecărei
parohii româneşti să i se dea o porţie canonică, sau în lipsa ei să i se acorde
preotului o leafă potrivită; 4. preoţii neuniţi să dispună de aceleaşi drepturi personale ca şi cei ai religiilor recepte (recunoscute).
173. Aiud, 3 aprilie 1848. Comitatul Alba de Jos către guvernatorul Transilvaniei. Raportează că în comitat nu s-a observat nici o mişcare. Solicită totuşi
600 de puşti şi muniţii de la Alba Iulia pentru comitatul Alba de Jos.
174. Olosig, 3 aprilie 1848. Comitele comitatului Bihor către guvernul provizoriu al Ungariei. Raportează că ordinea n-a fost încă tulburată în comitat.
Comisiile formate pentru popularizarea legilor îşi desfăşoară activitatea cu succes. Garda cetăţenească din Oradea numără aproximativ 800 de persoane. Pentru
gărzile cetăţeneşti din comitat ar fi nevoie de 1 000 de puşti cu baionete, de
500 de săbii şi de muniţie corespunzătoare. Solicită trimiterea a cel puţin 200 000
monede de argint pentru schimb.
175. Cluj, 3 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către cancelarul J6sika. Ii
cere să intervină pentru aducerea grabnică la cunoştinţa publicului a datei convocării Dietei transilvănene, fiindcă numai astfel nădăjduieşte să se lini~tească
spiritele. Stările privilegiate sînt neliniştite din cauza românilor, şi-şi pun· mari
speranţe în convocarea Dietei.
176. Aiud, 3 aprilie 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos,
Banffy Mikl6s, către consilierul gubernial Bornemissza Janos. Ii scrie despre
diferitele zvonuri printre care şi cel referitor' la comitele suprem al comitatului
Hunedoara, Vasile Nopcea. El ar fi fost alungat şi ar fi recurs la armată pentru
a-şi reocupa funcţia. Nobilii se tem că vor fi ruinaţi, dar nu îndrăznesc să ridice
glasul.
177. Viena, 3 aprilie 1848. Colonelul austriac baronul Petrichevich Horvath
Janos către cumnatul său baronul Bornemisz:a Janos din Cluj. Ii scrie despre dezavantajele pe care le-ar aduce uniunea îndeosebi pentru nobili; prin reprezentanţa
poporului două treimi din deputaţii care vor forma Dieta vor fi recrutaţi dintre
slavi, germani şi alţii; în Transilvania românii fiind majoritari pot ajunge să
domine viaţa politică. Aminteşte apoi despre unele manifestări de la Viena pentru o Germanie unită; de asemenea despre o delegaţie creată care şi-a afirmat
credinţa către tron şi a cerut despărţirea de Ungaria.
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178. Braşov, după 3 aprilie 1848. Propunerile românilor pentru intemeierea
unei adevărate frăţietăţi cu saşii~ in şapte puncte se revendică egalitatea în drepturi şi datorii: în domeniul şcolar, militar, fiscal şi al reprezentări'i în dregătoriile
locale şi în Dietă. Egalitatea trebuie să aducă desfiinţarea privilegiilor şi a serv'ituţilor feudale.
179. Cluj, 4 aprilie 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) directorul liceului regesc din Cluj; b) rectorul colegiului reformat din Cluj şi c) rectorul colegiului unitarlan din Cluj. Le cere informaţii referitoare la hotărîrea tineretului
studios de a participa la adunarea comitatului Dăbîca şi le ordonă să o contracareze.
180. Blaj, 4 aprilie 1848. Episcopul de la Blaj, Ioan Lemeni, către baronul
Wesselenyi Mikl6s. H scrie în problema numirii unui preot în comuna Creaca
şi-1 asigură că a făcut totul pentru a menţine calmul în rîndurile maselor ţărăneşti.
·
181. Braşov, 4 aprilie 1848. Raportul deputatului oraşului Braşov la Universitatea săsească, Joseph Graef, despre şedinţele acesteia. Mai mulţi deputaţi
au exprimat părerea că cererile românilor din Braşov s-ar fi putut rezolva pe
plan local, la fel ca la Sebeş şi Orăştie. A protestat împotriva echipării cu uniforme a gărzilor civile. La Sibiu domneşte liniştea. Episcopul Şaguna a liniştit
Universitatea săsească, asigurînd-o că românii de pe "Pămîntul crăiese" nu •vor
provoca tulburări. Insistă însă asupra necesităţii admiterii juriştilor români în
diferite funcţii. in postscriptul din după-masa zilei de 3 aprilie exprimă pă
rerea că religia n-are nici o legătură cu problemele politice. Românii vor suporta sarcini egale cu saşii. intr-o însemnare făcută la sfîrşitul raportului, magistratul cere şi un extras al procesului verbal al şedinţei Universităţii săseşti.
182. Mediaş, 4 aprilie 1848. Românii din Mediaş condiţionează participarea
la gărzile cetăţeneşti. şi la suportarea comună a sarcinilor de: 1) reprezentarea
lor în Dietă, în Magistrat şi în comui1itate proporţional cu numărul lor; 2) alocarea, după acelaşi criteriu, a veniturilor rezervate bisericilor şi şcolilor; 3) distribuirea de loturi preoţilor români la fel ca şi celor luterani.
183. Bahnea, 4 aprilie 1848. Adresa mai multor preoţi din protopopiatul
Tîrnava către consiliul suprem al bisericii calvine din Transilvania. Aduc la
cunoştinţă situaţia materială precară a învăţătorilor din acest protopopiat. Cer
consiliului bisericii calvine ca la proxima Dietă a Transilvaniei să propună acordarea de salarii preoţilor şi învăţătorilor din bugetul statului.
184. Timişoara, 4 aprilie 1848. Proclamaţie către cetăţenii oraşului Timişoara, semnată de Klauzal Gabor, Szemere Bertalan şi Pulszky Ferenc, membri
ai guvernului Ungariei, precum şi de Paulovics Ărlffid, vieenotarul Timişoarei.
in numele triumfului egalităţii îi avertizează că trebuie să înceteze orice acţiuni
care ar leza interesele evreilor. Jn caz contrar vor interveni gărzile cetăţeneşti
pentru a-i apăra pe evrei.
185. Satulung, 4 aprilie 1848. Graful Teleki Imre către consilierul aulic,
graful Apar Lazăr. îşi manifestă regretul şi dezaprobarea faţă de: abolirea vechii
constituţii feudale; desfiinţarea robotei, dijmei şi eventual a drepturilor regaliene; perspectiva diminuării pămînturilor alodiale; desprinderea comitatelor Solnocul Interior şi Zărand de Transilvania; probabila uniune a Transilvaniei cu
Ungaria; persecutarea evreilor; activitatea studenţilor români şi maghiari; posibilitatea ca şi poporul român să întocmească "12 puncte" ale sale. in încheiere,
îşi exprimă teama că "va deveni cerşetor".
186. Cluj, 5 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. A dat
dispoziţii scaunelor secuieşti să ia măsuri împotriva tentativelor unor cancelişti
din Tîrgu Mureş de a determina grănicerii secui să părăsească serviciul militar.
Preşedintele Tablei regeşti din Tîrgu Mureş a fost solicitat să comunice numele
"instigatorilor". A aflat cu plăcere că frămîntările din Tîrgu Mureş. au fost canalizate pe calea legalităţii:
187. Cluj, 5 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către juzii regeşti ai scaunelor Odorhei, Trei Scaune, Arieş, Ciuc şi către asesorul de la Tabla regească, Szentivanyi Dan'iel. Le atrage atenţia că aveau obligaţia să contracareze activitatea
acelor cancelişti de la Tabla din Tîrgu Mureş, care au plecat acasă pentru a-i agita
pe grănicerii secui în sensul eliberării lor de sarcini militare. Cei vinovaţi vor
răspunde de faptele lor.
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188. Cluj, 5 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către comandantul Puchner
si către directorul procuraturii fiscale. Ii aduce la cunoştinţă lui Puchner că,
pentru a decide în problema transferării Ecaterinei Varga de la Alba Iulia la
închisoarea militară de la Arad sau Timişoara, a cerut informaţii referitoare la
stadiul în care se găsea procesul acesteia.
către generalul Puchner şi
suprem al comitatului Tîrnava. Pe generalul Puchner îl inforadresa comitelui- suprem al comitatului Tîrnava din 30 martie,
prin care cere dispoziţii în legătură cu izbucnirea unor eventuale răscoale ţără
neşti. Pe comite îl înştiinţează că a cerut generalului Puchner să-i acorde ajutor
militar dacă va fi cazul.

189. Cluj, 5 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki

către comitele
mează despre

190~ Cluj, 5 aprilie 1848. Directorul colegiului unitarian din Cluj către guvernatorul Teleki. Ii raportează că elevii de la şcoala pe care o conduce nu au
dP gînd să participe la adunarea din comitatul Dăbîca, ci numai cei de la şcoala
luterană.

191. Sibiu, 5 aprilie 1848. Universitatea săsească, către redacţia ziarului
"Gazeta de Transilvania". Cere să reproducă întocmai în limba română hotă
rîrea Universităţii săseşti.
192. Pecica, 5 aprilie 1848. Judele nobiliar Szoke Kâroly

către

mănăstirea

Hodoş-Bodrog.
nu întocmeşte
năstirii pentru

Atrage atenţia abatelui că în pofida legii din 1840 (art. 6, § 7)
matricolele în limba maghiară. Cere trimeterea matricolelor mă
arhiva comitatului.
193. Haţeg, 5 aprilie 1848. Controlorul provizoriu de pe domeniul tezaurariatului din Deva, Cseh Mikl6s, către preşedintele tezaurariatului. Raportează că
s-au ivit tulburări la Ghelar. Ele provoacă îngrijorări.
, 194. Carei, 5 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Satu Mare, Gabânyi Sândor, către guvernul provizoriu al Ungariei. Raportează că nu au izbucnit mişcări
revoluţionare antinobiliare în comitat de amploare mai mare. Doar la Moftinul
Mic iobagii ar intenţiona să ocupe terenurile care le-au fost răpite în anii anteriori, cu prilejul separării pămînturilor alodiale de cele urbariale. Acţiuni asemănătoare se profilează la Sătmărel şi. Peleş. A dat ordin pentru restabilirea
liniştii. La Carei a luat fiinţă o gardă cetăţenească ce numără pînă acum 775
oameni.
195. Cîmpeni, 5 aprilie 1848. Asesorii onorifici din comitatul Alba de Jos,
Kendi Peter şi Râkosi N. Ferenc, către judele nobiliar Bisztrai J6zsef din Bistra.
Raportează că s-au conformat ordinului primit şi au cercetat mai multe persoane din plasa Bistra cerîndu-le să nu organizeze adunări. Todor Tioc, Ioan
Patiţa şi Samoilă Morar 1-au asigurat că nu vor organiza adunări, dar mîine
vor proceda la iscălirea unei petiţii. Ioan Corcheş a refuzat să răspundă.
196. Cîmpeni, 5 aprilie 1848. Petru Ioanete, Ilie DascaloviCi, Ioan Patiţa
şi alţi şapte reprezentanţi ai moţilor informează pe judele nobiliar Bisztrai J6zsef despre "adunarea naţională" de la Abrud. La Abrud s-a hotărît să se convoace o altă întrunire la Cîmpeni pe data de 6 aprilie 1848. Autorităţile au luat
însă măsuri pentr:u a o împiedica. La întrunirea de la Cîmpeni s-a preconizat
să se iscălească petiţia redactată de Ioan Buteanu, pentru- a fi înaintată Dietei.
. Judele nobiliar să nu o interzică, deoarece menirea ei este de a dezvălui forurilor superioare plîngerile şi dorinţele poporului român. Răspund pentru desfă
şurarea ei paşnică. In schimb nu-şi iau nici o răspundere pentru eventualele tulburări, pe care le-ar produce interzicerea ei.
197. Abrud, 5 aprilie 1848. Declaraţia prim-judelui din Abrud Nagy Kâroly,
privind participarea lui la adunarea românilor din 3 aprilie de la Abrud. La
adunare au luat parte circa 70-80 de persoane, în special preoţi şi învăţători.
Preşedintele ei a fost Ioan Buteanu. El a făcut cunoscut că la Dieta ce se va
ţine la Cluj vor fi înaintate pe cale legală revendicările naţiunii române. A fost
citită petiţia referitoare la recunoaşterea naţiunii române, care a fost formulată
la întrunirea de la Cluj. Adunarea a decurs în linişte şi ordine.
198. Moşna, 5 aprilie 1848. Parohul luteran St. L. Roth către profesorul
A. Bergleiter. Ii exprimă temerea că promisiunile făcute iobagilor de către
nobili nu vor fi respectate, ceea ce va provoca tulburări. Consideră răscumpăŞt.
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prestaţiilor feudale
revendicărilor ţărăneşti.

rarea

din partea statului ca singura posibilitate a

rezolvării

199. Cluj, 6 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către loctiitorul comitelui din
Zarand. Il informează că nu este ·în drept să aprobe scoaterea comitatului de
sub jurisdicţia Guberniului Transilvaniei.
200. Şumuleu, 6 aprilie 1848. Vicejudele scaunului Ciuc, Szekely Zsigmond,
comandantul regimentului 1 secuiesc. Il informează că elevii din Şumuleul
Ciucului sînt liniştiţi deocamdată, dar cer retrarrerea trupelor din localitate. Ei
dezaprobă măsurile comandamentului de a pune tineretul studios sub supraveghere militară. Ele creează pericolul accentuării stării de spirit antinobiliare în
rîndurile grănicerilor şi ale populaţiei Civile. Dregătorii civili consideră şi ei că
folosirea armatei nu este necesară. Pe viitor comandamentul militar să actioneze de comun acord cu autorităţile civile.
·
201. Miercurea Ciuc, 6 aprilie 1848. Colonelul Schirnding către dregătorii
scaunului Ciuc. Ii informează că potrivit unui ordin al forurilor superioare a
pus regimentul în stare de alarmă, după ce i-au parvenit ştirile ·despre tulbură
rile elevilor de la Şumuleu. Va lua şi pe viitor măsurile necesare pentru a asigura
intrarea în acţiune a militarilor, dacă va fi cazuL
·
către

202. Abrud, 6 aprilie 1848. Judele primar din Abrud, Laborfalvi Nagy Karoly, către guvernatorul Transilvaniei. Ii raportează din nou despre adunarea de
la Abrud din ziua de 3 aprilie. A participat personal ca invitat. Au fost prezenţi:
fruntaşii satelor de pe domeniile regale· într-un număr neobişnuit de mare. Preşedintele adunării a fost Ioan Buteanu. S-a dat citire unei petiţii scrise în limba
maghiară, care ·a fost formulată iniţial la Cluj într-o adunare a românilor. Ea
a fost înaintată, prin intermediul episcopului Lemeni şi Guberniului. !n ziua
precedentă a fost înaintată, adunării generale a oraşului o petiţie în 13 puncte.
Din Zarand, Hunedoara şi din alte părţi sosesc ştiri neliniştitoare despre adunările de la Cîmpeni şi Bistra.
!n anexă se formulează revendicările românilor privind repunerea lor în
drepturi ca naţiune; şcoli în limba proprie; folosirea limbii române în administraţie, justiţie, învăţămînt, biserică etc.
203. Roşia Montană, 6 aprilie 1848. Un grup de mineri din Roşia Montană
maistrul Henni J6z.sef. Il informează despre unele zvonuri neliniştitoare,
care circulă în rîndul minerilor. !i propune să se deplaseze la Roşia Montană în
vederea organizării unei adunări populare.

către

204. Bistra, 6 aprilie 1848. Judele nobiliar Bisztrai J6zsef din Bistra, către
comitele suprem al comitatului Alba de Jos. Raportează că a fost încunoştinţat
despre intenţia convocării unei adunări la Cîmpeni, asemănătoare aceleia ţinută
la Abrud. A încercat să o împiedice. Cei somaţi au declarat, că nu vor decît
să adune iscălituri pentru cererea, pe care o vor· înainta viitoarei Diete. Dacă
nu vor fi împiedicaţi în această acţiune, au dat asigurări că nu vor izbucni tulburări. La 6 aprilie s-au adunat în biserica din Cîmpeni . 500 de oameni. Le-au
vorbit Simion Balint şi Ioan Buteanu. Ei au îndemnat poporul la supunere. La
această adunare a fost prezent si tînărul cancelist Avram Iancu, care a sosit
la Cîmpeni in seara zilei precedente. A avut loc o întrunire şi la Bistra, unde
a vorbit preotul unit Ioan Fodor. Recomandă rechemarea lui Iancu la Tîrgu Mureş.
Totodată propune să se atragă atenţia celor doi episcopi români, că vor fi făcuţi
responsabili de eventualele tulburări.
205. Braşov, 6 aprilie 1848. Magistratul oraşului Braşov către Fr. Salmen,
comitele saşilor. !i răspunde în problema nemulţumirilor populaţiei româneşti
din localitate. Argumentează că ar fi vorba numai de unii români, care se plîng
de abuzuri şi nu de o nemulţumire generală ce ar putea avea urmări grave.
Episcopul ortodox a acţionat· atît personal, cît şi prin preoţii· lui pentru linişti
rea poporului. Cu toate acestea, sînt de aşteptat unele acte de. violenţă din partea
proletariatului. De aceea, propune înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti cu ofiţeri aleşi
din rîndul cetăţenilor din localitate. Primirea românilor la Magistrat, în comunitate şi în bresle o condiţionează de cunoaşterea limbii germane. Exprimă pă
rerea că ar fi mai bine să se facă în această privinţă unele concesii, decît să
fie impuse de Dietă. Respingerea cererii lui Secăreanu şi a lui Gh. Ion de a fi
primiţi' ca secretari ai Magistratului, a provocat o anumită ·agitaţie în rîndul
populaţiei româneşti. Pretinsa nemulţumire în legătură cu procurarea lemnelor
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pentru iarnă s-ar referi la populaţia germană şi nu la cea romana. Din cauza
unei epizootii nu s-a putut asigura transportul lemnelor necesare. Consideră
nejustificată nemulţumirea populaţiei româneşti ··privind nepublicarea unei pretinse decizii guberniale din anul 1847. Decizia 3-a comunicat prin inspectorii
Magistratului celor în cauză. S-au produs frămîntări la Cernat şi Săcele în legătură cu autorizaţia de a ţine zile de tîrg. Magistratul oraşului Braşov îşi arogă
dreptul de a percepe taxele de tîrg. El contestă legalitatea unui privilegiu în acest
sens al locuitorilor din cele două sate.
206. Lugoj, 6 aprilie 1848. Extras din procesul verbal al şedinţei adunării
extraordinare comitatense din comitatul Caraş. In procesul verbal s;a consemnat
că la această şedinţă s-au citit legile promulgate de guvernul maghiar cu privire
la: purtarea comună a sarcinilor obşteşti; desfiinţarea dijmei preoţeşti şi a relaţiilor urbariale. S-a consemnat de asemenea că adunarea a hotărît: ca în cadrul
ei să aibă dreptul de intervenţie şi de vot participanţii fără deosebire de funcţie
şi de origine socială; să delege comisii care să fie împuternicite să dea citire
legilor promulgate în diferite localităţi; să se efectueze o traducere autentică a
acestor legi în limba română; să se retrocedeze biserica greco-catolică din Bocşa
ort9docşilor; să se pună capăt ned:r~eptăţilor din trecut prilejuite de trecerea de la o
confesiune la alta, conform adresei primului ministru Batthyany.
207. [Bucureşti], 25 martie/6 aprilie 1848. Medicul Pavel Vasici către redactorul "Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Ii descrie atmosfera din Bucureşti creată
în urma evenimentelor din Franţa.
208. Viena, 7 aprilie 1848. Feldmareşalul Zanini către Ministerul de Externe
austriac. Informează că în urma evenimentelor din Franţa, în Ţara Românească
s-a constituit un partid revoluţionar. In programul acestuia figurează şi unirea .
tuturor românilor într-un singur stat. Ideea ar putea avea urmări serioase asupra stării de spirit a românilor oprimaţi din Transilvania, care formează majoritatea populaţiei. S-au luat măsuri: pentru urmărirea atentă a evenimentelor din
Ţara Românească;· pentru împiedicarea activităţii unor eventuali
agenţi veniţi
de acolo în Transilvania; pentru preîntîmpinarea oricărei acţiuni a românilor
transilvăneni şi bănăţeni.

209. Mediaş, 7 aprilie 1848. Protopopul Mediaşului Ştefan Moldovan, către
episcopul Ioan Lemeni. Il informează despre răspunsul, anexat scrisori'i, pe care
românii uniti si neuniti 1-au dat sasilor. Românii din scaunul Medias au hotărît
să aştepte decizia forurilor superioa~e privind participarea ·lor la gărzile· cetaţe
neşti. Cei din scaunul Sighişoara s-au solidarizat însă cu saşii. Gestul românilor
sighişoreni ar uşura acţiunea saşilor la viitoarea Dietă. S-ar impune întocmirea
unei petiţii cu cîteva mii de iscălituri din toate scaunele. Ea să fie înaintată
Curţii· din Viena prin intermediul Guberniului şi să scoată în evidenţă starea
românilor de pe "Pămîntul crăiese".
210. Zlatna, 7 aprilie 1848. Locţiitorul şpanului prim al domeniului Zlatna,
Flizi Ferenc, către directorul minelor Nemegyei Janos. Raportează că pe domeniul Zlatna se menţine. încă liniştea. Dar la Abrud şi în jur românii poartă în
loc de cocardă maghiară, culorile albastru şi alb considerate româneşti. Au loc
zilnic adunări în prezenţa em'isarilor din Criş şi Zarand. Seara la porţile bisericilor
se 'intonează cîntece naţionale româneşti. Se zvoneşte că data izbucnirii răscoalei
româneşti s-ar fi fixat pentru a treia zi de Paşti.
2"H. Şumuleu, 7 aprilie 1848. Scaunul Ciuc către Guberniu. Raportează că
tineretul studios de la şcoala din Şumuleul-Ciucului s-a adunat la marginea satului şi a îndepărtat emblema austriacă. Drept răspuns comandantul regimentului din Tîrgul Secuiesc a instituit paza militară în jurul şcolii. Forurile civile
au propus comandamentului militar ca pe viitor să colaboreze în astfel de cazuri.
Comandantul se menţine însă pe vechile poziţii.
212. Gheorgheni, 7 aprilie 1848. Vicejudele regesc din Gheorgheni, Mik6 Mihaly, către judele regesc al scaunului Ciuc. II informează că au fost puse în
stare de alarmă trei companii. Acţiunea s-a datorat unor zvonuri neverificate,
potrivit cărora în Ciuc ar fi apărut canceliştii de la Tabla regească cu intenţia
de a organiza adunări populare, pentru a îndemna grănicerii să nu mai presteze
serviciul militar.
213. Sibiu, 7 aprilie 1848. Profesorul Simion Bărnuţiu, către ziaristul Iacob
Mureşan. Îl inf'ormează despre atitudinea sibienilor faţă de evenimentele în curs
de desfăşurare. Românii din Sibiu au hotărît să-şi unească forţele peste deose-
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birile confesionale, pentru a cere recunoaşterea lor ca naţiune. Acesta trebuie
fie scopul principal al tuturor românilor din întreaga Transilvanie. Acţiu
nea pentru atingerea acestui scop să nu se mai limiteze la episcopi ca în 1791,
ci să se bazeze pe forţa opiniei, publice. Crede că românii nu vor accepta uniunea
cu Ungaria. Il roagă să-i comunice noutăţi despre atitudinea braşovenilor, cunoscuţi ca luptători "înflăcăraţi pentru naţiunea română".
214. Blaj, înainte de 8 aprilie 1848. Canonicu.l T. Cipariu redactor al "Organ:ulu1i naţional" către redactorul "Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Ii serie despre recenta sa călătorie la Cluj. Il informează despre zvonurile exagerate care
circulă aici privitoare la relaţiile dintre români şi saşi. In încheiere exprimă pă
rerea că ar fi necesar să se înţeleagă mai amănunţit asupra unor probleme.
215. Cluj, 8 aprilie 1848. Guberniul propune ca viitoarea Dietă să se întrunească la Cluj. Propune, de asemenea, listele cu persoanele care urmează să
fie invitate în calitate de deputaţi regalişti.
216. Cluj, 8 aprilie 1848. Guberniul face cunoscut printr-o circulară rescriptul regal din 3 aprilie privitor la reglementarea relaţiilor urbariale. Municipalităţile aveau datoria să se preocupe de publicarea lui.
{217) Cluj, 8 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către: municipalităţile maghiare~ secuieşti; episcopul unit şi cel neunit; primarul din Braşov. Le cere
să împiedice difuzarea unor foi volante, aduse de un tînăr român care a studiat la Institutul Pazmanaeum din Viena. Foile volante reprezintă o proclamaţie
redactată iniţial în limba română, care nu se opune formal uniunii, dar propagă
ideea încetării imediate a slujbelor iobăgeşti. Foile pot deveni periculoase mai
ales dacă se difuzează în rîndurile populaţiei româneşti. Poporul să aştepte în
lin işte îmbunătăţirea soartei lui prin măsurile care vor fi luate de Dietă.
218. Braşov, 8 aprilie 1848. Judele primar al Braşovului Albrichsfeld, către
Johann Gott, proprietarul tipografiei locale. !i aduce la cunoştinţă ordinul guvernatorului conform căruia cenzura va rămîne în vigoare, pînă la promulgarea
noii legi de presă pentru Transilvania. Johann Gott refuză însă să admită cenzura preotului catolic, motivînd că ea ar putea provoca nemulţumirea populaţiei
agitate. Ar accepta, eventual, verificarea prealabilă a ziarului de către un alt
cenzor.

să
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219. Zlatna, 8 aprilie 1848. Directorul domeniului fiscal Zlatna către şpa
natul din Cîmpeni. Sfătuieşte forurile administrative locale să urmărească cu
atenţie orice acţiune,, să trimită reprezentanţi la adunările populare, dar să se
abţină de la folosirea mijloacelor violente faţă de popor.
220. Zlatna, 8 aprilie 1848. Directorul de mine Nemegyei către Tezaurariat.
Informează în două rapoarte despre agitaţiile ţărăneşti din jurul Abrudului şi
Cîmpenilor. Adunările ţăranilor români erau iniţiate de preoţi, pentru a-i îndemna
să ceară Dietei recunoaşterea poporului român ca a patra naţiune egal îndreptăţită cu celelalte trei. Nu crede probabilă o răscoală generală a românilor în
domeniul Zlatna. Situaţia poate deveni totuşi critică. Roagă ca în caz de nevoie
să i se aprobe să solicite ajutor militar .de la Alba Iulia. I s-a semnalat necesitatea supravegherii funcţionarului cameral Moga din Cîmpeni. Propune transferarea lui în altă parte.
221. Tîrgu Mureş, 8 aprilie 1848. Asesorul la Tabla regească Szentivânyi
Daniel, către guvernatorul Transilvaniei. Il informează că doi cancelişti secui
au plecat în grabă spre Iacobeni şi Miercurea Ciuc. Ceilalţi cancelişti, fii de
grăniceri, sînt gata la fel să pornească spre casă. Dia~ul Adorjân Imre îi îndeamnă pe grănicerii secui ~ă nu se supună ordinului de deplasare. Tendinţa
grănicerilor de a scăpa de povara sarcinilor militare pe de o parte, iar pe de
altă parte ataşamentul celorlalţi secui faţă de situaţia lor privilegiată ar putea duce
la tulburări.
222. Carei, 8 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Satu Mare către guvernul provizoriu al Ungariei. Informează că în mai multe comune iobagii nu
mai prestează robotele. In cîteva localităţi ţăranii au început să ocupe pămînturi,
care mai înainte au fost ale lor. Aplicarea legilor privind desfiinţarea prestaţiilor urbariale şi a dijmelor bisericeşti va întîmpina mari greutăţi. Solicită întărirea armatei din comitat.
· 223. Moftinul Mic, 8 aprilie 1848. Delegaţii comitatensi către vicecomitele
comitatului Satu Mare. Raportează despre ocuparea pămînturilor alodiale. ale
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domeniului Ardud de către iobagii din Moftinul Mic. Acţiunea se explică prin
nedreptatea care li s-a făcut cu prilejul comasării, cînd li s-a răpit din pămîn
tul ară tor şi li s-a· limitat pos1ibifitatea de a folosi păşunile. Propun aplanarea
conflictului dintre domeniu şi iobagi în mod paşnic prin satisfacerea intereselor
ambelor părţi.
224. Bucureşti, 8 aprilie 1848. Profesorul A. T. Laurian către redactorul
"Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Invocînd libertatea de întrunire şi exprimare
propune ca românii transilvăneni să revendice următoarele: independenţa naţională şi religioasă; şcoli româneşti în toate satele şi oraşele; înarmarea generală; ştergerea iobăgiei fără despăgubire etc. In partea finală îi comunică ştiri
di~ Bucureşti şi Iaşi.

225. Sibiu, 8 aprilie 1848. Profesorul N. Bălăşescu către redactorul "Gazetei
de Transilvania", G. Bariţ. Ii aduce la cunoştinţă hotărîrile Universităţii săseşti
referitoare la egalitatea românilor de pe "Pămîntul crăiese". Episcopul Şaguna
va între1)rinde o călătorie în comitatul Hunedoara pentru liniştirea spiritelor.
Episcopul Lemeni şi Cipariu se aflau la Cluj. Tineretul studios din Blaj este
agitat. Românii din Sibiu intenţionează să organizeze o adunare pentru a se
con!)ulta. Se vorbeşte că iobagii români au început să refuze prestarea robotelor.
Cere informaţii despre evenimentele din "România".
226. Viena, 8 aprilie 1848. Cancelarul aulic J6sika către guvernatorul Teleki. Ii expune opiniile asupra evenimentelor mai noi din Transilvania. Crede că
ţăranilor nici nu le-ar fi trecut prin minte să se nelinişte.ască, dacă nu ar fi fost
agitaţi "prin cele mai josnice minciuni". Monarhul p~omite ţăranilor că peste un
an .li se va îmbunătăţi soarta. Totodată garantează nobilimii că nu va pierde
decît o parte din proprietăţi şi că se vor găsi mijloacele financiare pentru despă
gubirea ei. Problema uniunii e înfăţişată de reprezentanţii unei părţi a nobilimii
ca principala chestiune pe care ar trebui să o dezbată Dieta. Uniunea va întări
numai poziţiile unei treimi a populaţiei. Celelalte două treimi nu vor rămîne însă
pasive în faţa perspectivelor nefavorabile ale uniunii.
227. Cluj, 9 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către episcopul Ioan Lemeni.
A fost încunoştinţat că ·românii din Abrud şi împrejurimi ţin adunări populare cu scopul prezentării unor doleanţe la Dietă. Asemenea adunări ar putea să
degenereze. De aceea ar fi recomandabil să se trimită un canonic de la Blaj,
pentru a: calma populaţia românească din localităţile miniere ale Munţilor Apuseni. Cere să fie înştiinţat direct despre rezultate.
228. Cluj, 9 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Alba de Jos. Ii scrie despre adunarea de la Cîmpeni. Adunarea a discutat problema privind întocmirea unor petiţii, pe care românii urmează să le
înainteze proximei Diete. Cere amănunte despre această adunare.
229. Cluj, 9 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Alba de Jos. Il înştiinţează că s-au făcut demersuri necesare pentru ~a
din arsenalul de la Alba Iulia să se distribuie comitatului 600 de arme. Armele
să fie împărţite cu precauţiune numai acelor persoane care le vor întrebuinţa
e:xiCJluls,iv pent1ru menţine~ea Oirdinli;i iP'U!blke const~tu:ite. C:e['le g1en1e;r~ailulrui P 1u1chn1e1r
să repartizeze cele 600 de arme gărzilor cetăţeneşti, ce se vor înfiinţa în Alba
de jos.

230. Sibiu, 9 aprilie 1848. Tezaurarul Mik6 Imre către guvernatorul Transilvaniei. Îl informează despre rapoartele primite de la administratorul domeniului
minier Zlatna, Nemegyei Janos, în legătură cu mişcările românilor din jurul
Abrudului şi Cîmpenilor, precum şi în problema şpanului cameral Dimitrie Moga.
Este de acord cu guvernatorul în privinţa măsurilor ce se impun pentru supravegherea mişcărilor româneşti.
231. Sibiu, 9 aprilie 1848. Tezaurariatul Transilvaniei către generalul Puchner. Îl informează despre demersurile din 8 aprilie ale administratorului Nemegyei din Zlatna, cu privire la agitaţia ţăranilor români din regiunea Abrudului
şi Cîmpenilor. Administratorul a solicitat concursul autoritătilor civile si asistenţă militară pentru reprimarea eventualelor răscoale ţărăneşti.'
·
şov.

232. Sibiu, 9 aprilie 1848. Generalul Puchner către Magistratul oraşului BraIi aduce la cunoştinţă că a intervenit la Consiliul Aulic de Război pentru a
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se distribui gărzilor cetăţeneşti braşovene 800 de arme din depozitul militar de
la Alba Iulia şi din cel al regimentului 2 secuiesc. A atras atenţia Consiliului de
Război încă la· 31 martie asupra importanţei înarmării cetăţenilor din oraşele de
sub jurisdicţia săsească.
233. Arad, 9 aprilie 1848. La chemarea sîrbilor din Novi Sad şi Subot'ica
de a se trimite delegaţi. sub conducerea mitropolitului, care să facă paşii necesari
pentru a transmite împăratului, palatinului şi guvernului maghiar doleanţele
poporului sîrb din monarhie, comunitatea sîrbească din Arad a răspuns favorabil
în adunarea lărgită din 9 aprilie. Nu a trimis totuşi delegaţi, deoarece între timp
s-a aflat despre convocarea congresului ortodox, care urmează
să
hotărască
asupra acestor chestiuni.
234. Aiud, 9 aprilie 1848. Prim-judele comitatului Alba de Jos, Boer Ferenc,
către guvernatorul Teleki. Îi raportează despre mişcările românilor din Abrud şi
împrejurimi, precum şi despre măsurile pe care le-a luat pentru a le preveni.
235. Braşov, 9 aprilie 1848. Directorul poliţiei J. Trausch, către Magistratul
din Braşov. li raportează despre cele relatate de comerciantul Gh. Iuga, care 1-a în-·
format că fiul său a plecat de la Viena la Pesta, unde a luat contact cu tinerii
români, ce i-au înmînat două manifeste. Magistratul îl îndrumă pe Trausch să
procedeze conform dispoziţiei Guberniulm.
236. Rupea, 9 aprilie 1848. La şedinţa comunităţii districtului Rupea din 9
aprilie inspectorul M. Steinburg a comunicat, că pentru gărzile cetăţeneşti erau
apţi 430 bărbaţi, dintre care .308 saşi şi 124 români. Din ei se vor forma: o companie de călăreţi şi 4 companii de infanterie cu cîte 100 membri fiecare. Intre
timp s-a aflat că populaţia tîrgului Rupea nu era dispusă să depună jurămînt,
dacă nu putea să-şi aleagă _ea ofiţerii, fără propuneri pres=tlabile din partea Oficiului districtual. Dar şi după tolerarea acestei pretenţii, cînd s-a deplasat în
piaţa tîrgului pentru a explica instrucţiunile privind înfiinţarea gărzilor cetă
ţeneşti, saşii prezenţi s-au împotrivit supunerii lor instrucţiei militare. Românii
au stat liniştiţi, dar pe urmă au declarat că se solidarizează cu cetăţenii saşi.
Pentru a nu se provoca tulburări, oficiul districtual a hotărît ca înfiinţarea găr
zilor cetăţeneşti să se amine pînă după Paşti. Preoţii români au fost rugaţi să-şi
liniştească enoriaşii.

237. Tămăşeu, 9 aprilie 1848. Libertinul din Tămăşeu, Mester Gâspar, către
inspectoratul domeniilor capitlului din Oradea. Ii· aduce la cunoştinţă că ţăranii
din localitate vor să ocupe tot pămîntul alodial. Ei spun că "de acum înainte
capitlul nu mai are nici un drept în hotar".
238. Bucureşti, 28 martie/9 aprilie 1848. Profesorul Ioan Axente Sever către
redactorul "Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Il roagă să dea publicităţii însemnările purtînd titlul: Români.i să facă ce fac şi alţii. A părăsit Transilvania în
vara anului 1847 din cauza conflictelor şcolare de la Blaj, care au avut loc în anii
precedenţL In anexă dezbate pe larg problema sinodului general al biseric'ii unite,
a compoziţiei şi competenţei acestuia în noile împrejură·ri politice. Pledează pentru
întrunirea anuală a s'inodului şi pentru participarea mirenilor la el. Este de dator'la fiecărui enoriaş de a se interesa îndeaproape de starea materială a bisericii
şi de a acţiona în conformitate cu interesele reale ale acesteia, la nevoie chiar împotriva voinţei ei. Românii trebuie să acţioneze în coînţelegere, să renunţe la
dezbinările religioase. Opinează pentru părăsirea unirii religioase, întrucît condiţiile pe baza cărora a fost realizată nu s-au respectat. Se ridică împotriva violării
drepturilor bisericii un'ite prin subordonarea ei abuzivă faţă de ·arhiepiscopul din
Strigoniu. Românii să nu aştepte pînă ce Curtea va aproba adunarea sinodului provincial, ci să fie convocată grabnk de episcop sau consistoriu. In înche'iere face
încă o dată apel la solidaritatea naţională.
239. Braşov, 9 aprilie 1848. Profesorul Anton Kurz către contele Kemeny
J6zsef. Ii expune părerea că desfiinţarea raporturilor urbariale n-ar trebui să-1
neliniştească, deoarece posedă cărţile şi cultura lui vastă, lucruri mai de preţ decît moşia. Se oferă să-i mijlocească apariţia în Germania a unei istorii critice a
Transilvaniei. Il revoltă atitudinea saşilor, care sînt împotriva uniunii şi se sprijină pe împărat. Il indignează menţinerea cenzurii, deşi s-a decretat desfiinţarea
ei. Românii de pe "pămîntul crăiese" s-au emancipat, iar preoţilor neuniţi li s-a
acordat "porţia canonică". Saşii au priceput în fine că trebuiau înlăturate diferendele dintre cele două "naţiuni", deşi cam tîrziu. La Bucureşti sînt frămîntări.
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Lumea de acolo se teme de o invazie a ruşilor. Se formează gărzi cetăţeneşti,
dar la cele locale organizatorii sînt preocupaţi mai mult de uniformă decît de
înrolarea oamenilor. Il îngrijorează situaţia de la Viena, unde birocraţia îşi face
din nou de cap. Se teme că Viena nu va scăpa fără vărsări de sînge. Incheie exprimîndu-şi dorinţa ca evenimentele din Transilvania să se clarifice cît mai
repede.
240. Satulung, 9 aprilie 1848. Groful Teleki Imre către un necunoscut. Este
cuprins de teama provocată de desprinderea comitatelor din vestul Transilvaniei
şi anexarea lor Ungariei, dar mai ales de eliberarea iobagilor din districtul Chioarului. Afirmă că desfiinţarea relaţiilor urbariale i-ar transforma pe nobili în
muritori de foame şi speră că vor primi despăgubiri cel puţin pentru laturile
cumpărate de strămoşii lor de la fise. Il preocupă soarta alodi'ilor şi problema
datoriHor ce apasă asupra multor gospodării nobiliare.
241. Cluj, 10 aprilie 1848. ·Guvernatorul Teleki către judele regesc al scaunului Ciuc. !j recomandă să-i supravegheze pe canceliştii Veres Adam şi Getz6
Janos, care au pornit de la Tîrgu Mureş spre Ciuc cu "intenţii suspecte".
242. Viena, 10 aprilie 1848. Cancelarul aulic J6sika, către împăratul Ferdinand. După ce enumeră serviciile aduse imperiului îşi prezintă demisia din funcţia
de cancelar al Transilvaniei. Ii motivează demisia prin dezacordul cu sancţionarea
legii uniunii Transilvaniei la Ungaria.
·
243. Viena, 10 aprilie 1848. Ministrul austriac, contele Kolowrat, supune Consiliului Aulic cererea de demisie a cancelai'ului Transilvaniei, J6sika. J6sika roagă ·
să fie eliberat din această funcţie, deoarece nu este de acord cu sancţionarea de
către monarh a legii uniunii Transilvaniei cu Ungaria. Nu este de acord nici cu
politica guvernului maghiar condus de Batthyany şi Kossuth. Monarhul aprobă
demisia.
244. Sibiu, 10 aprilie 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Ii
comunică ştirea că trei cancelişti au plecat de la Tîrgu Secuiesc la Miercurea
Ciuc. Aici au încercat să-i determine pe funcţionarii Magistratului şi ai Comunităţii să intervină pe lîngă grănicerii secui să depună armele. Neprimind sprijinul scontat, s.-au dus la Şumuleu-Ciuc, unde au instigat elevii. Aceştia au rupt
emblemele cu pajurile imperiale. Liniştea s-a restabilit abia în urma intervenţiei
forţelor militare. Călugării colegiului s-au oferit să-i predea autorităţilor pe cei
învinuiţi de răzvrătire. Deocamdată nu s-a făcut uz de această propunere. Să se
ia măsuri pentru· pedepsirea celor trei cancelişti. In altă ordine de idei se arată
îngrijorat de dificultăţile întîmpinate de comisiile de recrutare în comitatele Hunedoara, Zarand, Crasna. In aceste comitate s-au produs frămîntări în rîndul ţăra
nilor români, care refuză prestaţiile ibbăgeşti. Frămîntările fac să rru se poată
avea încredere în recruţii nou înrolaţi. In comitatul Hunedoara nemulţumirile
populaţiei româneşti au fost cauzate şi de ducerea sub escortă la Deva a unor
tineri inapţi pentru serviciul militar, ceea ce a pricinuit satelor respective cheltuieli inuWe. Să înceteze asemenea abuzuri.
245. Oradea, 10 aprilie 1848. Capitlul din Oradea către vicecomitele comitatului Bihor Solicită intervenţia autorităţilor comitatense în vederea liniştirii spiritelor agitate ale ţăranilor. La Tămăşeu, sătenii ocupă fînaţele şi pămînturile ară
toare alodiale, i11clusiv cele pentru cultivarea cînepii şi le împart între ei.
246. Sibiu, 10 aprilie 1848. Extras din procesul verbal al Universităţii să
seşti. Se consemnează informaţia cetăţenilor Carl Pfaffenhuber şi Joseph Schuller
din Orăştie furnizată Universităţii, potrivit căreia adunarea din localitate a avut
un caracter de "răscoală". Cu prilejul desfăşurării ei a fost ameninţată ordinea
publică şi au avut loc manifestaţii antihabsburgice.
247. Cluj, 10 aprilie 1848. Comitele suprem al comitatului Dăbîca, J6sika
Lajos, către guvernatorul Transilvaniei. Il anunţă că în noile împrejurări nu mai
poate face faţă funcţiei sale. De aceea roagă să i se accepte demisia.
248. Zalău, 10 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc către
primul ministru al Ungariei. Ii raportează despre agitaţiile ţărăneşti antinobiliare, care au avut loc în Cehul Silvaniei şi Ulciug. Liniştea a fost restabilită însă
între timp în comitat.
249. Timişoara, 10 aprilie 1848. Proclamaţia Magistratului din Timişoara
către preoţii şi notarii comunali. Preoţilor de diferite confesiuni despărţiţi altă-
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se distribui gărzilor cetăţeneşti braşovene 800 de arme din depozitul militar de
la Alba Iulia şi din cel al· regimentului 2 secuiesc. A atras atenţia Consiliului de
Război încă la· 31 martie asupra importanţei înarmării cetăţenilor din oraşele de
sub jufisdicţia săsească.
233. Arad, 9 aprilie 1848. La chemarea sîrbilor din Novi Sad şi Subot1lca
de a se trimite delegaţi. sub conducerea mitropolitului, care să facă paşii necesari
pentru a transmite împăratului, palatinului şi guvernului maghiar doleanţele
poporului sîrb din monarhie, comunitatea sîrbească din Arad a răspuns favorabil
în adunarea lărgită din 9 aprilie. Nu a trimis totuşi delegaţi, deoarece între timp
s-a aflat despre convocarea congresului ortodox, care urmează
să
hotărască
asupra acestor chestiuni.
234. Aiud, 9 aprilie 1848. Prim-judele comitatului Alba de Jos, Boer Ferenc,
către guvernatorul Teleki. Ii raportează despre mişcările românilor din Abrud şi
împrejurimi, precum şi despre măsurile pe care le-a luat pentru a le preveni.
235. Braşov, 9 aprilie 1848. Directorul poliţiei J. Trausch, către Magistratul
din Braşov. Îi raportează despre cele· relatate de comerciantul Gh. Iuga, care l-a în-·
format că fiul său ar plecat ·de la Viena la Pesta, unde a luat contact cu tinerii
români, ce i-au înmînat două manifeste. Magistratul îl îndrumă pe Trausch să
procedeze conform dispoziţiei Guberniulm.
236. Rupea, 9 aprilie 1848. La şedinţa comunităţii districtului Rupea din 9
aprilie inspectorul M. Steinburg a comunicat, că pentru gărzile cetăţeneşti erau
apţi 430 bărbaţi, dintre care .308 saşi şi 124 români. Din ei se vor forma: o companie de călăreţi şi 4 companii de infanterie cu cîte 100 membri fiecare. între
timp s-a aflat că populaţia tîrgului Rupea nu era dispusă să depună jurămînt,
dacă nu putea să-şi aleagă _ea ofiţerii, fără propuneri preplabile din partea Oficiului districtual. Dar şi după tolerarea acestei pretenţii, cînd s-a deplasat în
piaţa tîrgului pentru a explica instrucţiunile privind înfiinţarea gărzilor cetă
ţeneşti, saşii prezenţi s-au împotrivit supunerii lor instrucţiei militare. Românii
au stat liniştiţi, dar pe urmă au declarat că se solidarizează cu cetăţenii saşi.
Pentru a nu se provoca tulburări, oficiul districtual a hotărît ca înfiinţarea găr
zilor cetăţeneşti să se amine pînă după Paşti. Preoţii români au fost rugaţi să-şi
liniştească enoriaşii.

237. Tămăşeu, 9 aprilie 1848. Libertinul din Tămăşeu, Mester Gaspar, către
inspectoratul domeniilor capitlului din Oradea. Ii· aduce la cunoştinţă că ţăranii
din localitate vor să ocupe tot pămîntul alodial. Ei spun că "de acum înainte
capitlul nu mai are nici un drept în hotar".
·
238. Bucureşti, 28 martie/9 aprilie 1848. Profesorul Ioan Axente Sever către
redactorul "Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Il roagă să dea publicităţii însemnările purtînd titlul: Românii să facă ce fac şi alţii .. A părăsit Transilvania în
vara anului 1847 din cauza conflictelor şcolare de la Blaj, care au avut loc în anii
precedenţi. în anexă dezbate pe larg problema sinodului general al bisericH unite,
a compoziţiei şi competenţei acestuia în noile împrejură·ri politice. Pledează pentru
întrunirea anuală a S1lnodului şi pentru participarea mirenilor la el. Este de datoria fiE'cărui enoriaş de a se interesa îndeaproape de starea materială a bisericii
şi de a acţiona în conformitate cu interesele reale ale acesteia, la nevoie chiar împotriva voinţei ei. Românii trebuie să acţioneze în coînţelegere, să renunţe la
dezbinările religioase. Opinează pentru părăsirea unirii religioase, întrucît condiţiile pe baza cărora a fost realizată nu s-au respectat. Se ridică împotriva violării
drepturilor bisericii un1lte prin subordonarea ei abuzivă faţă de ·arhiepiscopul din
Strigoniu. Românii să nu aştepte pînă ce Curtea va aproba adunarea sinodului provincial, ci să fie convocată grabnic de episcop sau consistoriu. In înche'iere face
încă o dată apel la solida'fitatea naţională.
239. Braşov, 9 aprilie 1848. Profesorul Anton Kurz către contele Kemeny
J6zsef. Ii expune părerea că desfiinţarea raporturilor urbariale n-ar trebui să-1
neliniştească, deoarece posedă cărţile şi cultura lui vastă~ lucruri mai de preţ decît moşia. Se oferă să-i mijlocească apariţia în Germania a unei istorii critice a
Transilvaniei. Il revoltă atitudinea saşilor, care sînt împotriva uniunii şi se sprijină pe împărat. Il indignează menţinerea cenzurii, deşi s-a decretat desfiinţarea
ei. Românii de pe "pămîntul crăiese" s-au emancipat, iar preoţilor neuniţi li s-a
acordat "porţia canonică". Saşii au priceput în fine că trebuiau înlăturate diferendele dintre cele două "naţiuni", deşi cam tîrziu. La Bucureşti sînt frămîntări.
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Lumea de acolo se teme de o invazie a ruşilor. Se formează gărzi cetăţeneşti,
dar la cele locale organizatorii sînt preocupaţi mai mult de uniformă decît de
înrolarea oamenilor. Il îngrijorează situaţia de la Viena, unde birocraţia îşi face
din nou de cap. Se teme că Viena nu va scăpa fără vărsări de sînge. Incheie exprimîndu-şi dorinţa ca evenimentele din. Transilvania să se clarifice cît mai
repede.
240. Satulung, 9 aprilie 1848. Groful Teleki Imre către un necunoscut. Este
cuprins de teama provocată de desprinderea corrritatelor din vestul Transilvaniei
şi anexarea lor Ungariei, dar mai ales de eliberarea iobagilor din districtul Chioarului. Afirmă că desfiinţarea relaţiilor urbariale i-ar transforma pe nobili în
muritori de foame şi speră că vor primi despăgubiri cel puţin pentru loturile
cumpărate de strămoşii lor de la fise. Il preocupă soarta alodi'ilor şi problema
datoriHor ce apasă asupra multor gospodării nobiliare.
241. Cluj, 10 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către judele regesc al scaunului Ciuc. !i recomandă să-i supravegheze pe canceliştii Veres Adam şi Getzo
Jânos, care au pornit de la Tîrgu Mureş spre Ciuc cu "intenţii suspecte".
242. Viena, 10 aprilie 1848. Cancelarul aulic J6sika, către împăratul Ferdinand. După ce enumeră serviciile aduse imperiului îşi prezintă demisia din funcţia
de cancelar al Transilvaniei. Ii motivează demisia prin dezacordul cu sancţionarea
legii uniunii Transilvaniei la Ungaria.
243. Viena, 10 aprilie 1848. Ministrul austriac, contele Kolowrat, supune Consiliului Aulic cererea de demisie a cancelarului Transilvaniei, J6sika. J6sika roagă·
să fie eliberat din această funcţie, deoarece nu este de acord cu sancţionarea de
către monarh a legii uniunii Transilvaniei cu Ungaria. Nu este de acord nici cu
politica guvernului maghiar condus de Batthyâny şi Kossuth. Monarhul aprobă
demisia.
244. Sibiu, 10 aprilie 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Ii
co,munică ştirea că trei cancelişti au plecat de la Tîrgu Secuiesc la Miercurea
Ciuc. Aici au încercat să-i determine pe funcţionarii Magistratului şi ai Comunităţii să intervină pe lîngă grănicerii secui să depună armele. Neprimind sprijinul scontat, s-au dus la Şumuleu-Ciuc, unde au instigat elevii. Aceştia au rupt
emblemele cu pajurile imperiale. Liniştea s-a restabilit abia în urma intervenţiei
forţelor militare. Călugării colegiului s-au oferit să-i predea autorităţilor pe cei
învinuiţi de răzvrătire. Deocamdată nu s-a făcut uz de această propunere. Să se
ia măsuri pentru· pedepsirea celor trei cancelişti. In altă ordine de idei se arată
îngrijorat de dificultăţile întîmpinate de comisiile de recrutare în comitatele Hunedoara, Zarand, Crasna. In aceste comitate s-au produs frămîntări în rtndul ţăra
nilor români, care refuză prestaţiile ibbăgeşti. Frămîntările fac să n:u se poată
avea încredere în recruţii nou înrolaţi. In comitatul Hunedoara nemulţumirile
populaţiei româneşti au fost cauzate şi de ducerea sub escortă la Deva a unor
tineri inapţi pentru serviciul militar, ceea ce a pricinuit satelor respective cheltuieli inutne. Să înceteze asemenea abuzuri.
245. Oradea, 10 aprilie 1848. Capitlul din Oradea către vicecomitele comitatului Bihor Solicită intervenţia autorităţilor comitatense în vederea liniştirii spiritelor agitate ale ţăranilor. La Tămăşeu, sătenii ocupă fînaţele şi pămînturile ară
toare alodiale, inclusiv cele pentru cultivarea cînepii şi le împart între ei.
246. Sibiu, 10 aprilie 1848. Extras din procesul verbal al Universităţii să
seşti. Se consemnează informaţia: cetăţenilor Carl Pfaffenhuber şi Joseph Schuller
din Orăştie furnizată Universităţii, potrivit căreia adunarea din localitate a avut
un caracter de "răscoală". Cu prilejul desfăşurării ei a fost ameninţată ordinea
publică şi au avut loc manifestaţii antihabsburgice.
247. Cluj, 10 aprilie 1848. Comitele suprem al comitatului Dăbîca, J6sika
Lajos, către guvernatorul Transilvaniei. Il anunţă că în noile împrejurări nu mai
poate face faţă funcţiei sale. De aceea roagă să i se accepte demisia.
248. Zalău, 10 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc către
primul ministru al Ungariei. Ii raportează despre agitaţiile ţărăneşti antinobiliare, care au avut loc în Cehul Silvaniei şi Ulciug. Liniştea a fost restabilită însă
între timp în comitat.
249. Timişoara, 10 aprilie 1848. Proclamaţia Magistratului din Timişoara
către preoţii şi notarii comunali. Preoţilor de diferite confesiuni despărţiţi altă-
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dată prin intoleranţă le este oferită acum
egalităţii de către Dietă. Se va îmbunătăţi şi
ună cu ţăranii în "mizerie şi sărăcie". Dieta

pacea prin proclamarea libertăţii şi
soarta notarilor, care au trăit împrea legiferat desfiinţarea relaţiilor urbariale, suportarea comună a îndatoririlor obşteşti şi altele. Se va folosi mai
echitabil decît în trecut venitul naţional. Tocmai de aceea preoţii şi notarii ar
trebui să sprijine guvernul provizoriu şi noile principii de guvernămînt.
250. Zlatna, 10 aprilie 1848. Avocatul Petre Dobra către concetăţenii sa1.
Arată că nu poate participa la adunarea de la Deva din 12 aprilie. Nu poate
participa nici Buteanu. Ii îndeamnă pe concetăţenii săi să aştepte în linişte rezolvarea problemelor fundamentale pe cale legală şi să nu se preocupe decît
de fericirea ţării şi de cauza naţiunii. La adunarea de la Zlatna s-a pus în discuţie petiţia ce urma să fie înaintată viitoarei Diete de către naţiunea română.
Proiectul petiţiei ar trebui să sublinieze, că românii condiţionau uniunea de recunoaşterea lor ca naţiune şi de desfiinţarea raporturilor urbariale. Sfătuieşte să
se aleagă delegaţii, care să înmîneze Dietei doleanţele românilor.
251. Sibiu, 10 aprilie 1848. Profesorul Nicolae Bălăşescu către redactorul
"Gazetei de Transilvania", G. Bariţ. Il informează despre noutăţile din Sibiu.
Episcopul Şaguna se găseşte în comitatul Hunedoara. De acolo se va îndvepta spre
Karlowitz şi Viena. Dieta se va întruni la Sibiu şi nu la Cluj, pentru a se evita
ciocnirile între partidele nobiliare. Unii nobili sînt împotriva uniunii. La Sibiu
mulţi români s-au înrolat în garda cetăţenească. In schimb la Mediaş şi Rupea
românii s-au pronunţat împotriva gărzilor.
252.

Bucureşti,

29 martie/10 aprilie 1848. Profesorul August Treboniu Laurian
G. Bariţ. îndeamnă la acţiune în vederomâni. Dezaprobă pasivitatea epl.scopilor. Autorităţile ţariste încurajează reacţiunea din Ţara Românească. Dă o listă
a abonaţilor cărora "Gazeta de Transilvania" nu le-a sosit la timp. !şi expr'lmă
satisfacţia pentru ieşirea de la cenzură a tomului IV din "Magazin istoric pentru
Dacia".
către redactorul "Gazetei de Transilvania",
rea obţinerii drepturilor naţionale pentru

253. Sibiu, 10 aprilie 1848. Tezaurarul Mik6 Imre către soţia sa. In scrie că
la Sibiu a început organizarea gărzii cetăţeneşti. Din ea nu pot face parte
insă funcţionarii, personalul camerei şi al comandamentului general, întrucît formula de jurămînt cere credinţă faţă de saşi. Speră că cercurile din Viena vor
ţine cont de guvernatorul Teleki, care a declarat că-şi va prezenta d~misia, dacă
pînă în luna mai nu va fi convocată Dieta. Perspectiva
separării
finanţelor
maghiare de cele austriece şi eventuala desprindere a Lombardiei şi Galiţiei de
monarhie îl determină să exprime păverea că cei ce au bancnote mai multe, nu
ar strica să le preschimbe.
254. Bratislava, 10 aprilie 1848. Baronul Wesselenyi Mik16s către administratorul Kis Karoly. !şi exprimă regretul că scrisoarea de acreditare n-a sosit la
timp la Bratislava. Din această cauză n-a putut participa la lucrările Dietei. La
Pesta s-a organizat în cinstea sa o manifestaţie de simpatie, la care au luat parte
25-30 000 de oameni. După _şosirea sa la Bratislava s-a refăcut proiectul redactat
anterior în problema uniunii. Astfel refăcut, a fost dezbătut şi acceptat de cele
două camere ale Dietei. Inaintat sub formă de lege la Viena, a fost modificat în
sensul acceptării lui de către Dieta transilvăneană. Vinovat de modificare ar fi
J6sika Samu, care se opune uniunii.
255. Cluj, 10 aprilie 1848. Groful J6sika Mikl6s către baronul Wessel,enyi
Mikl6s. Comentează evenimentele în curs de desfăşurare. Poporul român se va
întruni la Blaj. In acest scop s-au mobilizat unităţi militare şi artilerie. Propunerile regale (pentru Dietă) le consideră contradictorii, deoarece prevăd între altele: 1. să se aleagă cancelarul; 2. să fie proclamaţi românii ca a patra naţiune;
3. să se reglementeze relaţiile urbariale fără a se pomeni nimic despre desfiinţarea lor; 4. să se discute problema uniunii numai prin dezbateri pro şi contra.
Agitaţia saşilor şi cea a românilor contra uniunii o consideră separatism. Secuii sînt
gata să intervină în număr de 30 000 pentru menţinerea ordinii nobiliare existente.
256. Jibou, 10 aprilie 1848. Administratorul de moşie Nagy Lazar către stă
pînul său baronul Wesselenyi Mikl6s. Il informează că la 8 aprilie ţăranii din Cehul Silvaniei n-au ascultat îndemnul a trei dregători comitatensi de a rămîne liniştiţi şi supuşi, ci au declarat în unanimitate că nu vor mai presta slujbele iobă
geşti. Pentru a preveni pericolul izbucnirii unei răzvrătiri, proprietarii Kiss Laszl6
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si Alexandru Buda i-au asigurat în scris că nu-i vor sili să mai presteze robotele.
După exemplul celor din Cehul Silvaniei, iobagii din împrejurimi la fel au refuzat
prestarea robotei. În plus, au afirmat că pădurea le-ar aparţine. Oamenii care să
pau gropile pentru· pomi la Jibou, nu s-au mai prezentat la lucru. Există perico~
lul ca şi ţăranii dependenţi din Jibou să refuze prestarea slujbelor iobăgeşti. Finalul scrisorii conţine informaţii referitoare la preţul produselor agricole şi despre
diferite probleme gospodăreşti.
257. Dej, 10 aprilie 1848. Scrisoarea deschisă a nemeşului liberal maghiar M6zsa Samu adresată primului ministru al Ungariei, Batth)71âny Lajos. Salută pe
membrii noului. guvern şi îi asigură de adeziunea sa. Atrage atenţia asupra
actiunilor subversive ale nobilimii conservatoare din comitatul Solnocul Interior
desfăşurate în oraşul Dej şi împrejurimi. Condamnă manevrele reacţionare ale nobilimii cu orientare conservatoare, care încearcă să se opună transformărilor înnoitoare. In partea finală anunţă că la Dej se va constitui garda cetăţenească.
In piaţa din centrul Dejului a fost ars ziarul "Mult es jelen" (Trecut şi prezent).
258. Cluj, 11 aprilie 1848. Guberniul anunţă tuturor autorităţilor comitatense,
scăunale, dist·rictuale şi orăşeneşti convocarea Dietei Transilvaniei pentru ziua de
29 mai 1848, la Cluj, conform unui decret din 1692.
259. Cluj, 11 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către comitatul Turda. Ii
anunţă convocarea Dietei şi dă asigurări că armata nu va părăsi teritoriul Transilvaniei. Autorităţile civile şi militare vor colabora la menţinerea ordinii nobiliare interne. Pentru înarmarea gărzilor civile cere să i se comunice numărul
puştilor necesare.
260. Cluj, 11 qprilie 1848. Guvernatorul Teleki către Mik6 Imre, preşedintele
Tezaurariatului. La raportul din 9 aprilie îi răspunde că a luat următoarele măsuri
pentru' potolirea mişcărilor românilor din Abrud şi Cîmpeni: a dat dispoziţie comitatului Alba de Jos pentru păstrarea liniştii în domeniul Zlatna; a intervenit
pe lîngă comandamentul armatei din Sibiu pentru a pune la dispoziţia directorului domeniului Zlatnei armele necesare din depozitul militar de la Alba Iulia; a
dispus ca armata ce staţionează pe teritoriul comitatului Alba de Jos să-i fie trimisă în ajutor ·aceluiaşi director, dacă va fi necesar; 1-a solicitat pe episcopul unit
Ioan Lemeni să meargă la Cîmpeni sau să trimită un canonic cu autoritate pentru
a restabili liniştea printre moţi.
261. Viena, 11 aprilie 1848. Cancelaria aulică către Guberniu. A luat cunoştinţă de propunerea din 22 martie 1848 de a se acorda anticipat episcopului
ortodox Andrei Şaguna un sfert din salariul său anual, echivalent cu 1 000 de
flori ni.
262. Miercurea Ciuc, 11 aprilie 1848. Comandamentul regimentului secuiesc
către dregătorii
scaunului Ciuc. Ii informează despre conflictul dintre tineretul
studios din localitate şi militarii regimentului grănioeresc. Arestarea tînărului Si.iket Janos a avut loc pentru că a jignit un grănicer care stătea de pază. După
mărturia locotenentului Kovacs, tînărul n-a fost bătut, ci numai mustrat. Consideră juste măsurile luate cu ocazia tulburărilor tineretului.
263. Caransebeş, 11 aprilie 1848. Generalul Appel către Comandamentul general din Banat. Informează că în rîndurile unităţilor milital"e şi ale populaţiei civile din Orşova domneşte un spirit de ataşament faţă tie casa imperială.
264. Cluj, 11 aprilie 1848. Comitele suprem al comitatului Cluj, Matskassy
Pal, către Guberniu. Pentru prevenirea unor acţiuni revoluţionare antinobiliare
cere instituirea statariului.
265. Aiud, 11 aprilie 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos,
Banffy Mikl6s, către Guberniu. Raportează despre desfăşurarea adunărilor românilor de la Abrud şi Cîmpeni, conduse de Ioan Buteanu şi Simion Balint. Ambele au fost paşnice. Totuşi strîngerea "poporului neştiutor" în număr mare putea avea urmări periculoase. A trimis pe judele primar şi pe vicecomite la faţa
locului, pentru a explica populaţiei că i se va uşura soarta. N-ar strica însă ca
guvernatorul să dea dispoziţii celor doi episcopi români să contribuie la liniştirea
moţilor. De asemenea, să ia măsuri în vederea potolirii lui Ioan Buteanu şi Simion Balint. La adunarea de la Cîmpeni a fost prezent şi Avram Iancu. Deşi a
avut o comportare pasnică, propune chemarea lui la Tîrgu Mureş pentru a fi ocupat cu treburi oficiale.'
·
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266. Braşov, 11 aprilie 1848. Judele primar al Braşovului, Albrichsfeld, către
guvernatorul Teleki. Il informează despre raporturile dintre români şi saşi. Pentru a preveni o eventuală răscoală, a convocat mai mulţi "români şi greci" cu
prestigiu şi le-a explicat că se vor bucura de drepturi egale cu populaţia să
sească. Secăreanu şi ceilalţi români calificaţi vor fi primiţi ca practicanţi la Magistrat. Magistratul e de acord să ceară de la comitele saşilor aprobarea ca locurile vacante să fie ocupate de români. Dar românii au cerut numirea imediată a
doi dintre ei în Magistrat. In plus, au mai pretins ca după dizolvarea actualei
comisii centumvirale, la noua alegere jumătate din membri să fie români. Această
pretenţie a respins-o fiind contrară constituţiei săseşti. Deşi a îndemnat la linişte,
seara s-au adunat în .Piaţă cam 600 de români, între care şi cei din Săcele, aştep
tînd satisfacerea pet;i.ţiei prezentată de deputaţii lor. Demonstraţia a fost pusă la
cale de avocaţii Bran şi Secăreanu, interesaţi să obţină posturile de senatori supranumerari.
267. Zalău, 11 aprilie 1848. Judele primar din Zalău, Elteto Peter, către
guvernatorul Transilvaniei. Ii raportează că liniştea publică n-a fost încă tulburată. Unii dintre locuitorii oraşului sînt îngrijoraţi, deoarece cu ocazia tîrgurilor şi cu alte prilejuri, românii "sînt mai veseli decît de obicei". Ei "nutresc
mari speranţe în legătură cu noile evenimente".
268. Şimleul Silvaniei, 11 aprilie 1848. Preşedintele comiSiei de recrutare,
Gentsi Ignac, către Guberniu. Ii raportează că tinerii nu se prezintă la recrutare.
Cere noi dispoziţii.
·
269. Viena, 11 aprilie 1848. Cancelarul aulic J6sika, către guvernatorul Teleki. il anunţă că şi-a înaintat demisia, datorită sancţionării legilor privitoare la
anexarea Partiumului şi a unirii Transilvaniei cu Ungaria, înainte de hotărîrea
Dietei transilvănene. Va rămîne totuşi în funcţie pînă ce dem'isia îi va fi acceptată
de către împărat.
270. Braşov, 11 aprilie 1848. Tipograful Johann Gott către Magistratul oraşului Braşov. Confirmă primirea adresei judelui primar Albrichsfeld, prin care i
s-a adus la cunoştinţă dispoziţia guvernatorului privind menţinerea cenzurii în
Transilvania. Nu îndrăzneşte s-o aplice înainte de a-i expune Magistratului temerile sale. Reaminteşte nemulţumirea generală provocată în urmă cu· 10 zile de
anunţarea unei îngrădiri a libertăţii presei. Agitaţia a fost potolită prin asigura~ea că deocamdată nu se va introduce nici o cenzură. Altfel cenzorul Kovats
ar fi fost expus la insulte şi i s-ar fi spart geamurile. Agitaţia ar fi putut degenera într-o adevărată răscoală în starea agitată a spiritelor de acum. Publicarea
adresei va provoca o furtună de nemulţumiri, atît împotriva judelui primar, cît
şi a altor slujbaşi înalţi. Guvernatorul îşi va pierde întreaga popularitate în ţară.
In caz că nu se va publica, dar se va aplica în continuare cenzura, se va vedea
expus, împreună cu cenzorul, la înjurii, deoarece la .Braşov se discută .cu înfierbînta·re despre libertatei presei. In plus nu i-ar rămîne nici un muncitor tipograf, "deoarece toţi ar pleca acolo unde presa ar fi liberă".
271. Satu Mare, 11 aprilie 1848. Avocatul Buday Ignac şi administratorul
moşiei episcopale Gi.inther J·anos,. către vicecomi'bele comitatului Satu Mare. Il
informează că la 9 aprilie a avut loc o răscoală antinobiliară în Sătmărel, provocată de instigatori necunoscuţi. Răzvrătiţii au atacat Cl.lrţile nemeşeşti şi averile
acestora. Intendentul Gyarmati Mihâly a fost maltratat şi ameninţat cu moartea.
Intrucît violenţele nu au încetat, cer reprimarea lor de către comitat.
272. Blaj, [înainte de 12 aprilie 1848]. Proclamaţia profesorului Aron Pumnul
pentru convocarea adunării din 30 aprilie. Românii erau chemaţi să-şi trimită
aleşii la o adunare, care urma să aibă loc în 30 aprilie la Blaj. Fiecare sat să delege cîte doi oameni, fără deosebire de confesiune. Impreună cu preoţii şi protopopii, ei vor decide asupra cererilor naţiunii române, care trebuiau înaintate
Dietei. Maghiarii ·şi saşii erau asiguraţi de sentimentele de stimă ale naţiunii române şi li se cerea reciprocitate de atitudine. Românii se vor strădui să obţină
dreptul pe cale legală şi nu "prin sabie".
273. Cluj, 12 aprilie 1848. Guvernatorul Teleki către judele din Braşov. Ii
răspunde că oprirea răspîndirii broşurii interzise Hunnia Filggetlensege este imposibilă în condiţiile actuale. Proprietarii librăriilor să fie îndrumaţi să reţină numele persoanelor care o cumpără. Atrage atenţia că pentru Transilvania nu s-a
emis o lege privind libertatea presei. In consecinţă, cenzura rămîne in continuare
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în vigoare. Cenzorii au primit dispoziţii să o exercite într-o formă cît se poate
de moderată.
274~ Viena, 12 aprilie 1848. Cancelarul aulic J6sika, către guvernatorul Teleki. Il informează că împreună cu generalul Puchner dispun de puteri depline
pentru a lua măsuri necesare menţinerii ordinii publice constituite. Guvernatorul
va avea la dispoziţie primele două batalioane ale regimentelor secuieşti. A intervenit pentru anularea ordinului de plecare din Transilvania a primului batalion
din regimentul Sivkovich. In locul lui va fi dislocat un batalion al regimentului
Cari Ferdinand.
27S. Dobra, 12 aprilie 1848. Episcopul Andrei Şaguna către guvernatorul Teleki. Ii aduce la cunoştinţă că a vorbit poporului din localităţile hunedorene învecinate cu comitatele Caraş şi Arad, îndemnîndu-1 la linişte. Poporul l-a asigurat că va aştepta cu răbdare uşurarea obligaţiilor iobăgeşti. Chiar şi în comunele
unde a auzit plîngeri împotriva celor 3 zile de robotă săptămînală speră că ţă
ranii vor avea o comportare liniştită. Se impune însă ca domnii de pămînt şi funcţionarii să nu întărîte spiritele prin pretenţii "exagerate". In anexă dă lista lacalităţilor vizitate.
276. Sig!:işoar!!, 12 aprilie 1848. Primarul Sighişoarei, Sternheim, către Universitatea saseasca. Informează că Ia 3 aprilie Magistratul Sighişoarei a .primit
o adresă din partea oraşului Odorheiul Secuiesc, prin care era solicitat 'să se pronunţe în problema uniunii. Condiţionează uniunea de asigurarea drepturilor saşilor. Consideră prematură o hotărîre înainte de convocarea Dietei. Nu este de
acord ca deputaţii să primească depline puteri pentru a se pronunţa în numele
mandatarilor în problema uniunii. Nu este de acord nici cu faptul că Universitatea săsească a indicat unei comisii obligaţia de a preciza atitudinea populaţiei
săseşti în această problemă. Astfel de chestiuni revin distric.telor care trebuie să
delibereze chibzuit asupra argumentelor pro şi contra uniunii.
277. Braşov, 12 aprilie 1848. Guberrriul Transilvaniei către Magistratul oraşului Braşov. Ii aduce la cunoştinţă că a interzis populaţiei româneşti să participe la adunarea de la Blaj. Magistratul comunică interdicţia protopopilor Ioan
Popasu, Petru Duma şi substitutului Alexe Verza. Inspectorii districtelor sînt îndemnaţi să împiedice populaţia românească să-şi trimită delegaţi la Blaj.
·
278. Braşov, 12 aprilie 1848. Magistratul oraşului Braşov salută cu satisfacţie
extinderea drepturilor civile şi politice asupra românilor. Un manifest al Universităţii săseşti în acest sens a fost trimis vecinătăţilor, breslelor, preoţilor, învăţă
torilor, cazinoul ui şi inspectorilor districtuali.
279. Deva, 12 aprilie 1848. Comitele suprem al comitatului Hunedoara, Vasile Nopcea, către guvernatorul Teleki. In numele adunării comitatense cere c.a
grănicerii să nu părăsească Transilvania. Cere de asemenea ca soldaţii transilvăneni aflaţi în alte provincii ale monarhiei să fie rechemaţi în Transilvania.
280. Carei, 12 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Satu · Mare, Gabanyi
Sandor, către guvernul Ungariei. Raportează despre cercetările întreprinse în legătură cu acţiunile ţăranilor din Moftinul Mic şi Sătmărel, referitoare la reocuparea pămînturilor ce le-au fost răpite cu prilejul recentelor comasări. Delegaţia
trimisă la Resighea nu şi-a înaintat încă raportul. La Resighea a repartizat unităţi
militare represive, deoarece acolo resentimentele antinobiliare se manifestau făţiş.
O atitudine antinobiliară similară au manifestat si sătenii din Sătmărel. De
aceea va trimite şi acolo soldaţi. Ii sosesc numeroase plîngeri din care rezultă
că jelerii ocupă grădinile şi curţile moşiereşti şi ameninţă chiar cu devastarea
marilor. Cere sporirea numărului unităţilor militare represive pe teritoriul comitatului.

281. ·Baia Mare, 12 aprilie 1848. Judele primar al oraşului Baia Mare, Srand
Ungariei. Raportează despre evenimentele care au tulburat
24 martie, într-o adunare extraordinară, au fost aprobate
statutele de funcţionare a gărzilor cetăţeneşti. Funcţionarii minelor au intervenit
pentru a fi admişi şi minerii în gărzi. Cererea s-a aprobat. Au şi fost înscrişi
250 de mineri. Dar cu ocazia alegerii ofiţerilor gărzilor, minerii s-au ciocnit cu
locuitorii oraşul1ui. Ciocnirea s-a datorat faptului că o parte a populaţiei oraşului
se teme de înarmare a minerilor.
către guvernul
liniştea oraşului. La

Pal,

282. Zalău, 12 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc,
Balint Elek, către guvernul Ungariei. Informează că nişte agitatori îndeamnă
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iobagii din localităţile mai îndepărtate de reşedinţa comitatului să ocupe pă
mînturi nemeşeşti. Cere un batalion militar represiv.
283. Zalău, 12 aprilie 1848. Vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc,
Balint Elek, către locotenenţa regală a Ungariei. Cere trimiterea armatei represive în comitat, dacă va fi necesar.
284. Şomcuta Mare, 12 aprilie 1848. Vicecăpitanul districtului Chioar, Szebeni Imre, către Consiliul Locotenenţial Regal al Ungariei. Raportează că la
10 aprilie a avut loc o adunare populară, unde s-au citit noile legi conform ordinului primului ministru. Cu acest prilej s-a ales o comisie pentru menţinerea
liniştii şi siguranţei publice. In plăşile districtului au fost trimişi comisari pentru a calma poporul şi a-i explica foloasele de pe urma noilor legi.

L

REGESTENVERZEICHNIS

1. Wien, 2. Miirz 1848. ber Hofkanzler Baron J6sika Samuel an den siebenblirgischen Gouverneur, Grafen Teleki J6zsef. Er macht ihn mit den Ereignissen in
Frankreich, Italien, Osterreich und Ungarn bekannt.
Braşov, 11. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Magistrat der Stadt
Es wird diesem befohlen, die Buchhandler Nemeth und Vajna anzuhalten,
alle ihre Druckerz.eugnisse der Zensur vorzuz.eigen.

2.

Braşov.

3. Oradea, 14. Marz 1848. Der Oberspan des Bihorer Komitats, Beăthy Odon,
an den Baron Wesselenyi Mikl6s. Es werden diesem die politischen Ereignisse
aus Oradea berichtet.
4. [Blaj, 10.-15. Mărz 1848.] Der Redakteur der rumanischen Zeitung "Organul luminării" aus Blaj, der Kanoniker Timotei Cipariu, an den Redakteur der
"Gazeta de Transilvania" aus Braşov, George Bariţ. Er berichtet ihm liber die
Abonnemente des "Organul luminării" und liber die revolutionaren Ereignisse in
Paris.
5. Buda, 16. Marz 1848. Der Vizeprasident der kăniglichen Statthalterei aus
Buda, Graf Zichy Ferenc, an die Flihrung des Komitats Satu-Mare und der Stadt
Baia Mare. Sie werden liber die Pressefreiheit und die Grenzen der Zensur benachrichtigt.
6. Cluj, 16. Marz 1848. Der orthodoxe Bischof von Sibiu, Andrei Şaguna,
an . das siebenblirgische Gubernium. Er dankt diesem fi.ir die ihm erteilte Unterstlitzung bei seiner Wahl zum Bischof und versichert es, ihm auch weiterhin zu
Diensten zu stehen.
7. Brîncoveneşti, 16. Marz 1848. Der Stuhlricther Boer Elek an das Komitat
Turda. Er berichtet liber einen Zwischenfall des Adeligen Vagner Gyorgy und
seiner Sadler aus Lunea Arieşului.
8. Wien, 16. Mărz 1848. Der Hofagent Friedrich Sachsenheim an die Sachsische Universitat. Er berichtet liber die Abdankung des Prinzen Metternich
und liber die Ereignisse aus Wien. Weiter schlagt er Reformen fur die Neugestaltung der sachsischen Universitat vor.
9. Sebeş, 16. Marz 1848. Der rumanische Gerichtssekretar von Orăştie, Simion Balomiri, an den Redakteur der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er
verstandigt ihn liber die getroffenen MaBnahmen fur die Absendung eines Pakets
mit dem Magazin istoric des A. T. Laur'ian nach Timişoara.
10. Bratislava, 17. Marz 1848. Der Ministerprasident Ungarns, Graf Batthyany
Lajos, an die Komitate und librigen Verwaltungsbehorden aus · Ungarn und aus
dem Westen Siebenblirgens. Er richtet an sie eine Rundschrift, in welcher er
sie auffordert, beL der Aufrechterhaltung der gegebenen ăffentlichen Ordnung
behilflich zu sein.
11. Blaj, 17. Marz 1848. Der griechisch-katholische Bischof von Blaj, Ioan
Lemeni, an das siebenblirgische Gubernium. Er bittet dieses, die Rlickkehr der
Griechisch-Katholischen aus Cobor zur Orthodoxie zu verhindern.
12. Wien, 18. Miirz 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Er beflirchtet, daB die revolutionaren Ereignisse aus Wien und Pest auch Siebenblirgen beeinflussen wi.irden und macht diesbezi.iglich Vorschlage.
13.
Gyo:~;gy,

Timişoara, 18. Marz 1848. Der Vizegespan des Komitats Timiş, Ambr6zy
an den Palatin von Ungarn, den Prinzen Stefan. Er berichtet liber jene
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Ereignisse aus Timişoara, die auf die Aufhebung der Zensur und Einflihrung
der Pressefreiheit folgten.
14. Timişoara, 18. Mărz 1848. Das Protokoll der auBergewăhnlichen Sitzung
in Timi~şoara am 18. Marz. Die Tei1nehmer dieser Sitzung haben sich fur die
Annahme der 12 Punkte der Proklamation der Pester Jugend vom 15. Marz und
fur die Aufrechterhaltung der Ordnung im Komitat Timiş zu sorgen, entschlossen.
15. Timişoara, 18. Mărz 1848. Enthalt die Pr6klamation, die von der Volksversammlung in Timişoara, am 18. Marz angenommen wurde, unei sich auf die
12 Punkte der Proklamation der Jugend aus Pest bezieht. Es werden ferner
MaBnahmen zur Bewahrung der Ruhe und Ordnung im Komitat Timiş genommen.
16. Bratislava, 19. Mărz 1848. Der Ministerprasident Ungarns, Batthyany Lajos, an die hohen Beamten der Komitate. Es wird ihnen befohlen MaBnahmen
zur Aufrechterhaltung der ăffentlichen Ordnung einzuleiten.
17. Bratislava, 19. Marz 1848. Das Rundschreiben des Bischofs Panteleimon
Zivkovic an den Klerus und die Glaubigen des orthodoxen Bistums von Timişoara. Es fordert sie auf, in Ruhe auf die neuen Rechte und Freiheiten des
Kaisers zu warten.
18. Bratislava, 19. Marz 1848. Der Abgeordnete Kende Zsigmond an das
Komitat Satu-Mare. Es wird vorgeschlagen, die Proklamation der Pester Jugend
sowie auch die Gesetze des Landtags aus Bratislava zu verbreiten. Zur gleichen
Zeit wird die Grlindung der Blirgergarden zur Aufrechterhaltung der Ordnung
vorgeschlagen.
19. Bratislava, 19. Marz 1848. Der konservative Adelige Matskâsi · Antal an
den, Hofrat Baron A por Lazăr. Er gibt seiner Beflirchtung Ausdruck, daB der
Adel nach der Aufhebung der Leibeigenschaft nicht entschadigt Werden konnte,
und erklart sich gegen die Vereinigung Siebenblirgens mit Ungarn.
20. Wien, 20. Marz 1848. Der Ministerprasident Osterreichs, Graf Kolowrat,
an den Kaiser Ferdinand. Er macht ihn auf die unsichere Lage aufmerksam,
die in Siebenblirgen, Partium, sowie in den Gebieten der Militargrenze durch
die Ernennung einer provisorischen ungarischen Regierung entstand.
21. Cluj, 20. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika.
Er macht ihm das Gesuch der adeligen liberalen Opposition in Siebenblirgen,
das an jene in Ungarn gerichtet ist und sich um die Union Siebenbi.irgens handelt, bekannt.
22. Lugoj, 20. Marz 1848. Die Sitzungsprotokolle des Adelrates aus dem
Komitat Caraş. Die 12 Punkte der Proklamation der Pester Jugend werden von
den Teilnehmern angenommen, man entscheidet sich fur die Ausdehnung des
Wahlrechtes auch auf die Nichtpriviligierten und wahlt einen AusschuB zur
Beaufsichtigung der gebildeten ăffentlichen Ordnung.
23. Timişoara, 20. Marz 1848. Der Aufruf des Stadtrates aus Timişoara an
die Bevălkerung. Er dankt fUr die friedliche Haltung der Bevolkerung, bei den
letzten Ereignissen und fordert sie auf, auch weiterhin die ăffentliche Ordnung
zu achten.
24. Sibiu, 8./20. Marz 1848. Der Kanzelist Ioan R'itter aus Puşcariu an den
Redakteur der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er informiert ihn liber die
letzten Nachrichten, die nach Sibiu gelangten und sich auf die Revolution in
Wien beziehen, sowie auch liber die Haltung der Sachs~en der Vereinigung Siebenblirgens mit Ungarn gegenliber.
25. Moşna, 20. Marz 1848. Der liberale evanghelische Pfarrer Stephan Ludwig
Roth an den Redakteur der ."Gazeta de .Transilvania", G. Bariţ. Er entfaltet darinnen seine Meinung bezligl'ich der Notwendigkeit der Verstandigung unter den
Nationali ta ten.
26. Wien, 20. Marz 1848. Der konservative Baron Petrichevich Horv:âth Janos an seinen Schwager, den Gubernialrat Baron Bornemi:sza Jânos. Er
schreibt ihm: liber die Wiederherstellung der ăffentlichen Ordnung in Wien; die
Notwendigkeit einer Solidaritat der konservativen adeligen Partei Siebenburgens;
die Einleitung von VorbeugemaBnahmen gegen revolutionăre Bewegungen, welche
die Interessen des Adels gefahrden kănnten.
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27. Cluj~ 21. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika.
Er berichtet liber die Unruhen in Cluj von 20.-21. Marz.
28. Blaj, 21. Marz 1848. Der Domherr Iosif Many an den Redakteur der
~,Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er informiert Bariţ liber die Ernennung eines
neuen Kapitular-Dechants zu Blaj, und bittet ihn, die Zeitung, deren Redakteur
er ist, regelmaBig den hiesigen Monchen zu schicken.
29. Cluj, 22. Marz 1848. Das siebenbi.irgische Gubernium an die Beamten
der Komitate, Sti.ihle, Kreise und Stadte. Es schickt ihnen ein Rundschreiben,
aus welchem hervorgeht, daB die Urbariallasten bis zur Einfi.ihrung der Urbarialregelungi:m in Kraft bleiben.
30. Cluj, 22. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika. Er
berichtet diesem, daB sich die Rekrutierungen in Cluj in Ruhe vollziehen.
31. Bratislava, 22. Marz 1848. Das Rundschreiben des ungarischen Ministerprasidenten Batthyany Lajos an den Vizegespan des Komitats Bihor, Santha
Gyorgy. Er macht ihn auf die Gefahren aufmerksam, die eine falsche Ausl~gung
der von dem ungarischen Landtage angenommenen Reformert · nach sich ziehen
konnte. AuBerdem macht er ihm Vorschlage fur die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung.
32. Sibiu, 22. Miirz 1848. Der Oberkommandierende der siebenbi.irgischen
Armee, General Puchner, an das militarische Generalkommandament im Banat.
Er teilt ihm mit, daB er,' auf Ansuchen des Gouverneurs Teleki, auf die Abordnung eines Bataillons des Infanterierregimentes Baron Sivkovich von Siebenblirgen in das Banat verzichtete.
33. Braşov, 22. Marz 1848. Der General Wohlnhoffer an den General Puchner. Er berichtet ihm liber die Errichtung einer Bi.irgergarde .in Braşov, sowie
uber eine von den Rumanen eingereichte Bittschrift, in welcher sie gleiche zivile
Rechte mit den Sachsen verlangen.
34. Caransebeş, 22. Marz 1848. Der Oberst Chavanne an das Armee-Generalkommando im Banat. Es wird auf den revolutionaren Geist aufmerksam gemacht, der sich besonders in Lugoj und Timişoara nach den dort stattgefunden
VolksV1ersammlungen bemerkbar machte.
35. Braşov, 22. Marz 1848. Der Burgermeister von Braşov, Johann Albrichsfeld, an den Gouverneur Teleki. Er bittet um die Wiederbelebung der Blirgergarde, die schon im Jahre 1809 in Braşov gegri.indet wurde.
36. Arad, 22. Marz 1848. Aufruf an die Bevolkerung Arads; um sich in die
Bi.irgergarde einzurollen, und somit die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung zu garantieren.
37. Olosig, 22. Marz 1848. Aufruf des Vizegespans des Komitats Bihor an
die rumanischen Leibeigenen. Er fordert sie auf, in Ruhe die Befreiung und
die Verteilung des Grundbesitzes auf gesetzlichem Wege zu erwarten.
38. Timişoara, 22. Marz 1848. Der Vizegespan des Komitats Timis, Ambr6zy
Gyorgy, an den Ministerprasidenten Ungarns, Batthyany Lajos. Berichtet, daB anla.Blich der Volksversammlungen vom 17.-22. Marz im Komitat die offentliche
Ruhe bewahrt wurde.
39. Baia Mare, 22. Marz 1848. Die Worttrager der Blirger von Baia Mare,
Vinterhalter Jakab und Villas Janos, an den Stadtrat. Sie dri.icken ihm im Namen
der Bi.l.rger ihre Freude liber die Gewahrung der Pressefreiheit aus.
40. Cluj, 23. Mărz 1848. Der Bi.irgermeister der Stadt Cluj, Grois Gusztav,
an den Gouverneur Teleki. Er macht ihn auf die durch die Zirkulation und den
Eintausch der Geldscheine hervorgerufenen Schwierigkeiten aufmerksam.
41. Dej, 23. Mărz 1848. Der Obergespan des Komitats Solnocul Interior, Kozma
Imre, an den Gouverneur Telek'i. Verlangt Verstarkungen fur die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung in der Stadt Dej.
42. Arad, 23. Mărz i1.848. Der erste Vizegespan des Komitats Arad, Torok
Gabor, an den Obergespan des Komitats Hunedoara, Vasile Nopcea. Bittet, liber
mogliche revolutionare Handlungen der Leibeigenen, die infolge der Nachricht
liber die Abschaffung der Feudalverpflichtungen im Nachbarkomitat Cenad ausbrechen konnten, informiert zu we:rden.
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43. Wien, 23. Mărz' 1848. Der Hofkanzler J6sika a1;1 den Gouverneur Teleki.
Teilt seine Meinung mit, daB durch die MaBnahmen des Landtages von Bratislava der ungarische Adel "vernichtet" wurde, da in Siebenblirgen die Voraussetzungen geschaffen seien, die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft zugunsten der Rumanen und Sachsen zu verlieren.
44. Cluj, 24. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika.
Teilt mit, daB er sich den' erhaltenen Weisungen . gefligt und MaBnahmen getroffen hat, die offentliche Ordnung in Siebenblirgen aufrechtzuerhalten und
moglichen revolutionaren Handlungen der rumanischen Leibeigenen vorzubeugen.
45. Cluj, 24. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an die Oberspane, koniglichen
Stuhlrichter, Bezirkshauptmannschaften und Blirgermeister. Verordnet, die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung zu sichern.
46. Cluj, 24. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an den griechisch-katholischen
Bischof Joan Lemeni. Bittet, sich mit dem Kanoniker Timotei Cipariu nach Cluj
zu begeben.
47. Cluj, 24. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an den orthodoxen Bischof
Andrei Şaguna. Fordert ihn auf, an der Beruhigung der Glaubigen mitzuwirken
und folglich nicht nach Wien zu fahren.
48. Cluj, 24. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an die Zeitungs- und Blicherzensoren. Macht sie aufmerksam,, nur diejenigen Artil~el und Blicher, welche die
Religion, die Moral und die Person des Herrschers angreifen, zu verfolgen.
49. Cluj, 24. Mărz 1848. Das Gubernium Siebenblirgens an den Vorstand
der Provinzialkasseriefiliale und an das DreiBigstamt. Verordnet, die Geldscheine
ohne weiteres gegen Silbermlin~en einzutauschen, um Unordnungen zu vermeiden.
50. Cluj, 24. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Obergespan des Komitats Solnocul Interior. Ist mit den getroffenen MaBnahmen einverstanden, macht
ihn aber aufmerksam, ja keine Unzufriedenheiten hervorzurufen.
51. Sibiu, 24. Mărz 1848. Der General Puchner an den Gouverneur Teleki.
Bringt zur Kenntnis, daB er liber· die Bildung einer Blirge:rgarde in Braşov informiert sei, doch mit den angewandten Verfahren nicht einverstanden ist.
52. Sibiu, 24 .. Mărz 1848. Der Kameralsekretar · Gyergyai Samuel an den Gouverneur Teleki. Berichtet, daB in Sibiu Plakate ohne amtliche Genehmigung, wie
auch ein Zeitungsartikel ohne Genehmigung der Zensur erschienen sind.
53. Sibiu, 24. Marz 1848. Der Zunftinspektor Johann Matthias an den Blirgermeister der Stadt Sibiu. Weist auf die Grlinde hin, welche die Produktionserhohung und die Anregung des Handels Siebenblirgens mit der Moldau und der
Walachei hemmen.
54. Baia-Mare, 24. Mărz 1848. Der Blirgermeister der Stadt Baia Mare an
das Komitat Maramureş. Informiert, daB in der Volksversammlung vom 23. Marz
die Teilnehmer den 12 Punkten der Pester Proklamation beistimmten und die
Bildung von Biirgergarden beschlossen haben.
55. Arad, 24. Mărz 1848. Der Administrator des Komitats Arad, Fasch6 J6zsef.
an den . Palatin Ungarns. Berichtet liber die Manifestationen aus Arad vom
18.-24. Marz; liber die getroffenen MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung; liber die revolutionaren Versuche der Leibeigenen, die von ihnen
entrissenen Bodenbesitzungen wieder in Besitz zu nehmen.
56. Arad, 24. Mărz 1848. Der erste Vizegespan des Komitats Arad, Torok
Gabor, an den Ministerpras'lndenten Ungarns, Batthyany Lajos. Bringt die getroffenen MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung zur Kenntnis.
57. Wien, 24. Mărz 1848. Der Vizegespan des Komitats Timiş, Ambr6zy Lajos,
an den Palatin Ungarns. Meldet seinen Rlicktritt aus dem Amte als Vizegespan
als Folge der begangenen Gesetzwidrigkeiten.
58. Wien, 24. Mărz 1848. Der. Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Bringt seine Unruhe liber den EinfluB -der jungen Revolutionare aus Pest auf die
BatthyJany-Regierung zum Ausdruck und ratet, die MaBnahmen zur Vorbeugung
des Ausbruches einer adelfeindlichen Revolution in Siebenblirgen zu vermehren.
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59. Sibiu, 24.-25. Mărz 1848. Der Aufruf Simion Bărnuţius an das rumănische
Volk. Fordert, sich in der Unionsfrage in einem NationalkongreB und im Landtage von Siebenburgen, nur nach der Anerkennung des rumănisches Volkes als
politische Nation und nach der Abschaffung der Leibeigenschaft zu ăuBern.
60. Cluj, 25. Mărz .1848. Der Gouverneur Teleki an den Konigsrichter des
Stuhls Mureş, Grafen Tholdalagi Ferenc. Empfiehlt, das Zusammentreten der
Stuhlsversammlung zu genehmigen, falls deren Verbot Unruhen verursachen kănnte.
61. Cluj, 25. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Stellvertreter des
Obergespans des Komitats Crasna. Fordert ihn auf, die offentliche Ruhe aufrecht
zu erhalten und ăuBert sich gegen die Beschickung des ungarischen Landtages mit
Deputierten dieses Komitats.
62. Orşova Veche, 25. Mărz 1848. Der Major EisLer an das Oberkommando des
r11mănischen Grenzregiments aus dem Banat. Versichert, daB die revolutionăren
Unruhen aus Pancevo. und Zemun [beide in S.F.R. Jugoslawien] sich nicht auch
nach Lugoj ausgebreitet haben.
63. Sebeş, 25. Mărz 1848. Der Konigsrichter aus Sebeş, S. Meister an den Sachsengrafen Fr. Salmen. Schlăgt vor, . die Unionsfrage im Rahmen der Săchsischen
Universităt offen zu besprechen und MaBnahmen zur Sicherung der offentlichen
Ordn ung zu treffen.
64. Carei, 25. Mărz 1848. Der Vi:oegespan des Komitats Satu-Mare, Gabanyi
Sandor, an den Ministerprăsidenten Ungarns, Batthyany Lajos. Teilt mit, daB in
Carei und Satu-Mare die Ereignisse vom 15. Mărz zu Pest gefeiert, und die
Bildung von Burgergarden beschlossen wurde.
65. Lugoj, 25. Mărz 1848. Der Vizegespan des Komitats Caraş, Jakabffy Krist6f, an den Ministerprăsidenten Ungarns, Batthyany Lajos. Berichtet liber die
Unruhen aus Lugoj vom 19.-25. Mărz und liber die Bildung eines Ausschusses
fur die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung im Komitat.
66. Sighişoara, 25. Mărz 1848. 138 Burger der Stadt Sighişoara wenden sich
an die Săchsische Universităt mit dem Vorschlag, die Mănner zwischen 20-55
Jahren zu bewaffnen, und bemăngeln die săchsische Burokratie.
67. Tîrgu Mureş, 25. Mărz 1848. Der Kanzelist Papiu Ilarian berichtet liber
die Ereignisse in Tîrgu Mureş, die infolge der revolutionăren Nachrichten stattgefunden haben. ·
68. Cluj, 26. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Burgermeister von
Bittet um den Plan der Bildung von Burgergarden und verordnet, die
unbegrundeten Geruchte liber die Wegflihrung der Armee aus Siebenburgen zu

Braşov.

bekămpfen.

69. Cluj, 26. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki an General Puchner. Verihn, daB die Errichtung von Burgergarden aufgrund einer Gubernialverordnung von 1809 gemacht wird.
70. Braşov, 26. Mărz 1848. Der Magistrat der Stadt Braşov an den Gouverneur Teleki. Teilt mit, daB in Braşov die von Tancsics geschriebene Broschure
"Hunnia fuggetlensege", die eingezogen werden muBte, nicht existiert.
71. Bela Crkva [S.F.R. Jugoslawien], 26. Mărz 1848. Der Burgermeister Khyo an
das Militărgenerafkommando im Banat. Berichtet liber die getroffenen MaBnahmen fur die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung und druckt seine
Bedenken liber mogliche Unruhen, an denen auch die rumănischen Tagelohner,
die in den Weingărten der Stadt arbeiten, teilnehmen lronnten, aus.

stăndigt

72. Tîrgu Mureş, 26. Mărz 1848. Der Kănigsrichter des Stuhls Mureş, Graf
Tholdalagi Ferenc an den Gouverneur Teleki. Berichtet liber das Verhalten Papiu
Ilarians in der Versammlung der Jugend in Tîrgu Mureş, wo dieser das Unterschreiben der Bittschrift ·von der Anerkennung der Rumănen als Nation und
der Abschaffung der Leibeigenschaft bedingt hat. AuBerdem berichtet er liber
das Verhalten der szekler Kanzelisten.
73. Sebeş, 26. Mărz 1848. Der Konigsrichter aus Sebeş, S. Meister, an ·deri
Sachsengrafen Fr. Salmen. Teilt seine Meinung mit, daB die ·politische Revolution
beendet sei und nur noch dem Zweck diene, das Problem der Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn aufzuwerfen. Hingegen droht weiterhin der Ausbruch
einiger revolutionăren Akţionen seitens der Leibeigenen und Proletarier.
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74. Deva, 26. Marz 1848. Der Obergespan des Komitats Hunedoara, Vasile
Nopcea, an den Gouverneur Teleki. Verlangt Milităr, um mogliche adelfeindliche
revolutionăre Handlungen der Leibeigenen zu unterdrilcken, die infolge der Nachricht liber die Abschaffung der Leibeigenschaft im Nachbarkomitat Cenad ausbrechen konnten.
75. Sighet, 26. Marz 1848. Der Vizegespan des· Komitats Maramureş, Gabriel
Mihali, an den ungarischen Ministerprăsidenten Batthyâny Lajos. Er benachric'htigt
ihn, daB man den Regierungsanweisungen bezilglich der Aufrechterhaltung der
Ordnung Folge geleistet hat.
76. Cluj, 26. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6Sika.
Er sendet ihm eine Denkschrift liber die Lage in Siebenbilrgen, damit diese
nachher an den Monarchen weitergeleitet werde.
77. Wien, 26. Marz 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Es beunruhigt ihn der mogliche ·EinfluB der Ereignisse aus Osterreich und Ungarn auf Siebenbilrgen. Auch das Verlangen der Tschechen, die Gleichheit ihrer
Sprache mit der deutschen Sprache anzuerkennen, konnte ebenfalls einen schlechten EinfluB ausilben.
78. Sibiu, 14./26. Marz 1848. Der jung e Absolvent der Rechte, Ioan Puşca
riu, an den Redakteur der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er bittet ihn, ihm
bei der Erlangung eines Stipendiums in Deutschland behilflich zu . sein. In der
Fortsetzung entwickelt er seine Meinung liber die Notwendigkeit der Rumănen,
sich auch an dem politischen Kampfe zu beteiligen, um sich die Rechte zu
erringen und als, Nation anerkannt zu werden.
79. Jibou, 26, Marz 1848. Der Baron Wesselenyi Mikl6s an den Baron Wesselenyi Ferenc. Er benachrichtigt ihn liber seine bevorstehende Reise nach Bratislava und berichtet ihm liber die neuesten Ereigniss.e aus Cluj.
80. Dej, 26. Marz 1848. Der Verwalter Fetentzi Karoly an den Pfarrer
Antalfi Boldizsif1r aus Turda. Er berichtet ihm liber die Unruhen in Dej, die
deshalb ausbrachen, weil der dortige Stuhlrichter die Abhaltung einer Volksversammlung untersagte.
81. Cluj, 27. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Generalen Puchner. Er benachrichtigt ihn liber. die Ereignis'se im Komitat Hunedoara: Aufgrund
eines Berichtes des dortigen Obergespans wird Milităr fur dieses Komitat verlangt, damit man einer eventuellen revolutionăren adelgegnerischen Bewegung
Herr werden konne. Dieses wăre notwendig, weil auf die dortigen rumănischen
Grenzer diesbezilglich ~ein VerlaB wăre.
82. Cluj, 27. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Vizegespan . des
Stuhls Mureş, Graf Tholdalagi Ferenc. Er bestătigt ihm, daB er seinen Bericht
bezilglieh der Tătigkeit der jungen · Kanzelisten der koniglichen Tafel und jenen
bezilglich der Bewegungen aus der Stadt .und des ganzen Stuhls erhalten habe;
83. Cluj, 27. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Assesoren der koniglichen Tafel aus Tîrgu Mureş, Szentivanyi Daniel. Er verlangt von ihm eine
Liste mit dem Namen und Geburtsorte der rumănischen Kanzelisten, welche
die Stadt verlassen haben.
84. Caransebeş, 27. Marz 1848. Der Oberst Chavanne an das Generalkommandament der Truppen im Banat. Er rapportiert liber die von Maior Eisler getroffenen MaBnahmen zur Sicherheit der Donau. Durch diese versucht man die Ausbreitung der revolutionăren Tătigkeit aus Pancevo und Zemun nach Orşova zu
verhindern.
85. Cluj, 27. Miirz 1848. Der Bilrgermeister von Cluj, Grois GuszMv, macht
den Stadtrat mit dem Plan fur die Aufrechterhaltung der gegebenen offentlicheri
Ruhe und Ordnung bekannt.
1

86. Sibiu, 27. Marz 1848. Der Magistrat der Kommunităt der Stadt Sibiu an
Er bittet diese, eine Loyalitătserklărung von seiten des
săchsiches Volkes an den Kaiser zu schicken.

die

Săchsische Universităt.

87. Arad, 27. Marz 1848. Der Bilrgermeister von Arad, Schărfeneder Ferenc,
an den ungarischen Ministerprăsidenten Batthyany Lajos. Er betichtet liber die
wichtigsten Ereignisse aus Arad in der Zeitspanne 21.-27. Mărz.
Unter dem
Zwange des Volkes, welches von Advokaten geleitet ist, muBe der Statdtrat freie
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1J1skussionen billigen. Es herrscht Unzufriedenheit, weil es Schwierigkeiten beim
Wechsel der Banknoten gibt.
88. Socodor, 27. Marz 1848. Der Komitatsgeschworene Sz.ab6 Imre an den
Vizegespan von Arad. Er berichtet diesem, daB die Befreiung der Leibeigenen
durch einige Adeligen im benachbarten Komitate Bekes [V.R.U.], die Abh.'ingigen
aus der Dorfern Socodor, Vărşand, Şiclău, Grăniceri und Alecuş beeinfluBte, so
daB diese keine, oder nur teilweise Frondienste leisten.
89. Petrinzel, 27. Marz 1848. Der Adelige p,echy Mikl6s i.iberHiBt zeitweise dem
Sadler Pal Janos ein Haus und einige Allodialgri.inde mit der Bedingung, ihm dafur
3 Wochen zu arbeiten und 20 Rheinflorins, ein Huhn und 10 Eier im Jahre zu
geben.
90. Wien, 27. Marz 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki. Er
teilt ihm neuerdings seine Besorgnis fur die Lage in Ungarn und insbesondere fur
die Auflosung der Fronverpflichtungen mit. Zugleich versichert er ihm, daB in
Wien Ruhe herrscht, jedoch die Nachrichten i.iber die Vorgange in Italien Unzufriedenheit hervorrufen.
91. Jibou, 27. Marz 1848. Der Baron Wesselenyi Mikl6s an den Grafen Degenfeld Pal aus Satu-Mare. Er benachrichtig't ihn liber die Gefahr, die die rumanischen, ruthenischen und slowakischen Leibeigene fi.ir den Adel bilden; schlagt
cine Besanftigung derselben durch Mithilfe der Priester vor und befurwortet eine
Bewaffnung des Adels und der Bi.irger.
92. Jibou, 27. Marz 1848. Der Baron Wesseh~nyi Mikl6s an den Baron Wesselenyi Ferenc. Er vertritt die Meinung: man miiBte. den rumanischen Klerus in
Bewegung setzen, um die Leibeigenen zu i.iberzeugen, daB ihre Befreiung sich ebenso
wie in Ungarn verwirklichen wird, um so einem revolutionaren, adelsfeindlichen
Ausbruch vorzugreifen.
93. Şimleul Silvaniei, 27. Marz 1848. Der Baton Wesselenyi Mikl6s an den
Schulkurator Kis Karoly aus Jibou. Um die Unzufriedenheit der Leibeigenen zu
besanftigen, schlagt er vor: sich der Zusammenarbeit des rumanischen Klerus zu
versichern; zur Bewaffnung der Adeligen und Bi.irger zu treten; der Adel moge den
abhangigen Bauern Zugestandnisse· machen. Zu diesen aufgezahlten Punkten hatte
cr auch auf seinen eigenen Domănien gegriffen.
94. Cluj, 27.-28. Marz 1848. Eine Flugschrift der rumănischen Jugend aus
Cluj, die von Ioan Buteanu, Florian Micaş und Ioan Suciu verfaBt wurde. Es
wird darin die Notwendigkeit der Wiederherstellung der politischen und zivilen
Hechte der rumănischen Nation unterstrichen.
95. Cluj, 28. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an die szekler Stiihle und
Komitate. Er teilt ihnen mit, daB er den Kaiser in einem Gesuch um eine je
ehere Abhaltung des Landtages gebeten habe. Der Landtag muB jenes Instrument
sein, das die Aufrechterhaltung der offentlichen Ruhe und der adeligen Ordnung
sichern soll.
96. Cluj, 28. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki ·an den Bilrgermeister von
Sibiu, General Puchner und an den Zensor Gyergyai Samuel. Er verlangt von
n1nen, daB sie die Anwendung der Zensur sowohl in Falle des "Siebenburger
Boten" als auch der Buchhandlung Hochmeister sichern mogen.
97. Sibiu, 28. Marz 1848. General Puchner an das siebenbi.irgische Gubernium.
Er schUigt die Uberweisung der Ecaterina Varga aus dem Gefăngnis von Aiud
nach Tîrgu Mureş und nicht nach Alba Iulia vor, da in letzterem die Bewachung
beschwerlich ware.
98. Braşov, 28. Marz 1848. Der Entwud eines Briefes des rumanischen Bi.irgertums an den Magistrat aus Braşov. Sie erklăren sich bereit, mit dem sachsischen Bi.irgertum zusammenzuarbeiten, machen dieses jedoch von der Verleihung
von zivilen und politischen Rechten fur die Rumănen abhăngig.
99. Zam, 28. Marz 1848. Der Obergespan des Komitats Hunedoara, Vasile
N opcea, an den Gouverneur Teleki. Er verskhert ihm, alle MaBnahmen zu.r Verhutung eines moglichen Ausbruchs einer Revolte unter dem EinfluB der benachbarten Komitate Caraş und Arad, in welchem die Urbariallasten aufgelost
wurden, getroffen zu haben.
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100. Timişoara, 28. Mărz 1848. Der Blirgermeister von Timişoara, Preyer Janos an den ungarischen Ministerprasidenten Batthy,âny Lajos. Er berichtet liber
die' von ihm getroffenen MaBnahmen zur Aufrechterhaltung
der
offentlichen
Ordnung 1in der _Stadt, und berichtet auch liber das in der Stadt stationierte Militar.
101. Sibiu, 28. Mărz 1848. Der Senator Kroger an die Săchsische Universităt. Er schlăgt vor, in den sachsischen
Bezirken die konigliche Anordnung
betreffs der Verbesserung der Lage der Rumanen in Siebenburgen aufs genaueste
zu befolgen.
102. Baia dt> Arieş, 28. Mărz 1848. Der orthodoxe Dechant Iosif Ighian an
den Redakteur der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er schlagt ihm eine Initiative zur g~emeinsamen Handlung aller Rumănen, ungeachtet cles Bekenntnisses,
zu ergreifen, um damit ihre Anerkennung als politische Nation und die Gleichheit der orthodoxen Kirche mit den anderen Kirchen zu erreichen.
103. Bucureşti, 16./28. Mărz 1848. Iosif Romanov aus Bucureşti, der sich mit
der Abonnierung der Zeitungen aus Braşov beschăftigt, an den Redakteur der
"Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er berichtet liber die Zahl der Abonnenten in
Bucureşti und liber einen neuen Abonnenten, den Ban Al. Filipescu.
104. Wien, 28. Mărz 1848. Der osterreichische Oberst, Baron Petrichevich Horvath Jânos an den Gubernialrat Baron Bornemissza Janos. Er berichtet liber
einige Ereignisse in Wien und hofft, daB dem siebenblirgischen Adel das Schicksal
des galizischen Adels erspart bleibe.
.
105. Cluj, 29. Mărz 1848. Der Gouve·rneur Teleki an den Obergespan von
Cluj, Matskasi Pâl. Er trăgt ihm auf, eine vertrauenswlirdige Person zu beauftragen, den Beweggrund der Sitzung, die von den jungen Rumanen beim griechischkatholischen Pfarrer in Mănăştur abgehalten wurde, zu erfahren.
106. Cluj, 29. Mărz 1848. Der Gouverneur Teleki
an den reformierten
Bischof Antal Janos. Er verlangt von diesem, er moge die Pfarrer anhalten, ihre
Glaubligen zu beruhigen, nich't' wie jener reformierte Pfarrer aus Căpuşu Mic, der
die Glaubigen zur Aufruhr verleitete.
107. Mediaş, 17./29. Mărz 1848. Der Dechant Ştefan Moldovan an den Bischof
Lemeni. Er berichtet liber die Haltung der Sachsen aus Mediaş den Rumanen
gegenliber und bittet Anweisungen, um sich in der neuen Lage richtig verhalten
zu konnen.
108. Tîrgu Mureş, 29. Mărz 1848. Der. Vorsitzende der Koniglichen Tafel,
Szentivanyi Daniel an den Gouverneur Teleki. Er informiert ihn liber die jungen rumănischen Kanzelisten, die aus Tîrgu Mureş weggegangen sind oder sich
vorbereiten, die Stadt zu verlassen. Er berichtet weiter liber die Haltung Al. Papiu Ilarians bei der gemeinsamen Unterstlitzung der rumanischen und szekler
Kanzelisten.
109. Brăduţ, 29. Mărz 1848. Der Vizegespan des Bruderstuhls Brăduţ an
den konservativen Baron Apor Gyorgy in Wien. Er berichtet liber die gespannte
Lage in diesem Stuhl, sowie liber das Verlangen der rumănischen Kanzelisten, die
Leibeigenen ohne Entschadigung zu befreien.
110. Sibiu, 29. Mărz 1848. Die Sachsische Univers'itat an den Kaiser. Sie versichert ihn ihrer Loyalitat.
111. Sibiu, 29. Mărz 1848. Der Sachsengraf Fr. Salmen an den Konigsrichter
aus Orăştie. Er macht ihn aufmerksam, daB in Orăştie sich eine verdachtige Bewegung vorbereitet und bittet ihn, MaBnahmen zu treffen, um die offentliche
Ruhe bewahren zu k16nnen.
112. B.aia Mare, 29. Mărz 1848. Der stellvertretende Blirgermeister von Baia
Mare, Srand p,a.I, an den ungarischen Ministerprasidenten Batthyany Lajos. Er
berichtet ihm liber die Grlindung der Blirgergarde und eines Komitees zur Aufrechthaltung der offentlichen Ordnung in Baia Mare. AuBerdem benachrichtigt
er ihn liber das Vorhandensein milWirischer Einheiten in vier Ortschaften des
Komitats Maramureş.

113. Zam, 29. Mărz 1848. Der Obergespan des Komitats Hunedoara, Vasile
N opcea, an den Gouverneur Teleki. Er benachrichtigt ihn liber: die Ernennung
eines · neuen Stuhlrichters an Stelle jenes, der vom Gubernium seiner .Dienste
enthoben wurde; liber den Versuch der Stadt Deva, sich von der Oberhoheit des
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Komitats zu befreien und einen eigenen Magistrat zu bilden; liber die Grlindung
van Blirgergarden usw.
114. Hadad, 29. Marz 1848. Der Obergespan des Komitats Solnocul de Mijloc,
Baron Wessel,enyi Farkas, an den Gouverneur Teleki. Er teilt ihm mit, daB er
in der Adelsversammlung des Komitats den Befehl des Palatins, der sie verpflichtet, sich den Anordnungen des ungarischen Ministerpras'ldenten zu fligen, vorlesen wird. Er benachrichtigt ihn ferner, daB die Diskussionen in der Stadtkommunitat Zalău Aufruhr unter den Leibeigenen und Adeligen hervorgerufen haben.
115. Braşov, 29. Marz 1848. Der Magistrat aus Braşov an das siebenblirgische
Gubernium. Er berichtet, daB sich der Schriftsetzer Johann Gott nicht dem Gebote der Zensur, die jede Aufrlihrung der Blirger untersagt, unterworfen hat. Er
bittet ihn, die Lage der Zensur zu prlifen, um etwaige Aufruhr zu verhindern.
116. Pecica, 29. Marz 1848. Der Stuhlrichter Sz6ke Karoly an den Prior des
Klosters. Er fordert ihn auf, bis auf weitere Anordnungen auf die
Dienste der Leibeigenen zu verzichten.
117. Chier, 29. Marz 1848. Die Bewohner van Chier an das Arader Komitat.
Sie reichen ein Bittgesuch ein, in welchem sie die Zurlickgabe der Kirche, Schule
und der dazugehorigen Grlinde fordern, weil sie zur Orthodoxie zurlickgekehrt sind.
118. Wien, 29. Marz 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Telek.i. Er macht ihm das Reskript des Kaisers bekannt, durch welches der Kaiser
ihm sein Vertrauen ausdrlickt, und erteilt ihm Auskiinfte liber: die Agrarreform;
die Ereignisse in Galizien, Kroatien und Italien; den Befehl an den General
Puchner, ihm Einheiten szekler Grenzer zur Verfligung zu stellen.
119. Surduc, 29. Marz 1848. Der Anflihrer des liberalen Adels, Baron J6sika
Mikl6s, an den ·liberalen Baron Wesselenyi Mikl6s. Er bittet, ihn auch auf die
Liste des Bittgesuches, das an den Kais:er von den liberalen Elementen des Adels
gerichtet ist, zu setzen. Au13erdem berichtet er liber die Begeisterung der Leibeigenen bei der Aussicht ihrer Befreiung.
120. Cluj, 30. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Kaiser. Er bittet
aufs neue, den Landtag einzuberufen.
121. Gluj, 30. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika.
Er bittet ihn, er moge sich beim Kaiser flir die Abhaltung des Landtages
verwenden, weil m:an nur sa die offentliche Ruhe auf.recht erhalten konnen wird.
Hodoş-Bodroger

122. Cluj, 30. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an: die Komitate Cluj, Turda
und Alba de Jos; den Bezirk Chioar; die Stadte Sibiu und Abrud. Er teilt ihnen
die Liste der Kanzelisten, die Tîrgu Mureş verlassen haben, mit und fordert sie
auf, ihn sofort zu verstandigen, wenn diese sich mit Agitation unter der Rumanen
beschaftigen sollten.
123. Cluj, 30. Marz 1848. Der Gouverneur Teleki an den Obergespan des Komitats Solnocul de Mijloc, Wesselenyi Farkas. Er benachrichtigt ihn, daB er die
Einverleibung des Partium an Ungarn nicht bewilligen kann, aber auch nicht
dagegen ist. Es mlisse jedoch die gegebene offentliche Ruhe gesichert werden.
124. Wien, 30. Marz 1848. Die Hofkammer aus Wien an den Palatin van
Ungarn. Sie sendet ihm· ein Schreiben der Grubenverwaltung vori Baia Mare, aus
welchem hervorgeht, daB man in der Umgebung Unruhen beflirchtet. Er wird
gebeten, auch ein Augenmerk auf die Bergwerksproduktion zu halten.
125. Sibiu, 30. Marz 1848. Der General Puchner an den Gouverneur Teleki.
Er berichtet liber den EinfluB, den die revolutionăren Ereignisse aus Frankreich
und Osterreich auf die Rumănischen Flirstentlimer ausliben, und wo sich eine Bewegung andeutet, welche die Vereinigung aller. van Rumănen bewohnten Gebiete
fordert.
126. Sibiu, 30. Marz 1848. Der General Puchner an das militarische Generalkommando im Banat. Er benachrichtigt es liber den EinfluB der revolutionăren
Ereignisse in Frankreich auf die Donauflirstentlimer. Er fordert es auf, gegen Abgesandte und Aufrufe, die die Wiederherstellung des alten Dazfens verlangen, auch
im Banat dieselben MaBnahmen zu ergreifen, die auch er in Siebenblirgen angewendet hat.
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127. Timisoara, 30. Marz 1848. Der Abt des Bezdiner Klosters, Samuil Masirevic an seinen Stellvertreter Maxim Slavic. Er benachrichtigt ihn, daB eine
Umgestaltung der Verwaltung des Klostervermogens notwendig sein wird, da das
Kloste·r die Roboten der Leibeigenen verlieren werde.
128. Sibiu, 30. Marz 1848. Der Sachsengraf Fr. Salmen an den Magistrat von
Sighişoara. Er verstandigt ihn durch ein Rundschreiben liber das Vorhaben der
Săchsischen Universitat, Burgergarden aus Landwirten, Handwerkern und Intelektuellen zu bilden.
·
129. Tîrgu Mureş, 30. Mărz 1848. Der Obergespan des Stuhls Mureş, Tholdalagi
Ferenc, an den Gouverneur Teleki. Er berichtet, daB in der Stadt Tîrgu Mureş
Ruhe herrscht, er aber erfahren habe, daB die jungen Kanzelisten das osterreichische Sinnbild von den Gebăuden entfernen wollen.
130. Tîrnăveni, 30. Mărz 1848. Der Obergespan des Komitats Tîrnava, Graf
Haller Ignac, an den Gouverneur Teleki. Er berichtet~ daB in der Umgebung von
Tîrnăveni Ruhe herrscht.
131. Arad, 30. Marz 1848. Das Komitat Arad an den Palatin Stefan. Er bittet,
man moge die Ruckstellung der Kirche aus Galşa den Bewohnern, die das
griechisch-katholische Bekenntnis vedassen und zur Orthodoxie zurlickgekehrt sind,
beschleunigen.
132. Olosig, 30. Mărz 1848. Der Vizegespan des Komitats Bihor, Santha
Gyorgy an den ungarischen Ministerprăsidenten Batthyany Lajos. Er berichtet
liber: die Teilnahme burgerlicher Elemente neben adeligen Vertretern bei der Komitatensenversammlung; den BeschluB, die neuen Gesetze auch in rumăn'ischer
Sprache zu drucken; die Grundung der Burgergarden.
133. Braşov, 30. Marz 1848. Eine Gruppe aus Braşov an den Magistrat und
die Kommunitat der Stadt. Sie beklagen sich liber das gegenwartige Fuhrungssystem und schlagen vor: die Reorganisierung der Kommunitat; die Verleihung des
\Vahlrechtes, nach welchem jeder Blirger wăhlen und gewăhlt werden kann; die
Verleihimg der politischen Rechte den Rumănen; Freiheit der Presse usw.
134. Oraviţa, 30. Marz 1848. Der Bergwerkdirektor aus Oraviţa, Augustin
Granzenstein, an den Vizegespan des Komitats Caraş. Er informiert ihn liber die
alten Beziehungen, die es zwischen. der Bergfuhrung und den komitatensen Auto~
ritaten gab, und liber die Notwendigkeit einer Ănderung derselben, in der gegebenen Lage.
135. Wien, 30. Mărz 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Er teilt ihm s.eine Meinung liber die von den liberalen Adeligen J6sika Lajos
und Bethlen Janos senior vorbereitete Sitzung mit. Er verurteilt sie, da diese zur
Grlindung von radikalen Vereinen flihren konnte. AuBerdem informiert er ihn
liber die Bewegung der szekler Grenzer.
136. Bucureşti, 18./30. Marz 1848. Der Professor A. T. Laurian an den Redakteur der "Gazeta de TransHvania", G. Bariţ. Er berichtet liber die Abonnemente
der "Gazeta" in Bucureşti, sowie liber andere kulturelle Neuigkeiten.
137. Sibiu, 30. Marz 1848.~ Der Beamte Tompa Imre an seine Eltern. Er berichtet ihnen liber die in Sibiu herumgehenden Geruchte liber: eine mogliche
Erhebung der rumanischen Leibeigenen gegen den ungarischen Adel und das
săchsische Patriziat; gegen den Adel gerichtete Erhebungen in RuBland; die Notwendigkeit eines freiwilligen Verzichtes auf die Frondienste.
138. Jibou, 30. Marz 1848. Der Verwalter der Domane des Barons Wesselenyi
Mikl6s aus Jibou, Kelemen Benjâmin, an seinen Herrn. Auf der Domane in Jibou
haben sich die Leibeigenen beruhigt, nachdem man 'ihnen Versprechungen gemacht hat. Er halt es fur nutzlich, diese Versprechen auch auf die Leibeigenen
aus Chiochiş und Galaţii Bistriţei auszudehnen. Zugestandnisse hat auch der Baren Wesselenyi Ferenc seinen Leibeigenen gemacht.
139. Sibiu, . 31. Mărz 1848. Der Sachsengraf Fr. Salmen an den
Stadtmagistrat ·von Sighişoara. Er ubermittelt ihm die Funktionsvorschriften der
săchsischen Burgergarden. Diese enthalten: Altersgrenze, die Art der Ernennung der Offiziere, Bewaffnungsmoglichkeiten und die Verpflichtungen derer aus
der Burgergarde.
· 140. Sibiu, 31. Marz 1848. Der Abgesandte aus Braşov zur Sitzung. der Sachsischen Universitat, Josef Graef, an den Magistrat von Braşov. Er berichtet: er
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hatte der Sachsischen Universitat vorgeschlag.en, man moge diese Biirgergarde
_mit je kleineren Kosten organisieren ·und sie mogen auBer Sachsen auch Ungarn
und Rumanen umfassen.
141. Sighet, 31. Mărz 1848. Der Obergespan des Komitats Maramureş, Szentpali Laszl6, an den ungarischen Ministerprasidenten Batthyany Lajos. Er berichtet
liber die Errichtung von Blirgergarden im Komitat und eines Komitees in Sighet
zur Aufrechterhaltung der aktuellen Ordnung.
-142. Pesta, 31. Mârz 1848. Das Manifest des Komitees zur Aufrechterhaltung
der offentlichen Ordnung aus Pest an die Kroaten. Dieses ruft sie auf, gemeinsaim
Front mit allen iibrigen unterdrlickten Volkern der Monarchie gegen die willklirliche Blirokratie zu machen.
143. Satulung, 31. Mărz 1848. Der konservative Graf Teleki Imre an den
Gouverneur ·Teleki J6zsef. Er drlickt seine Unzufriedenheit aus liber; die Weise,
wie die Frondienste und Zehnten in Ungarn aufgelOst wurden; das Wirken Wesselenyi Mikl6s' um den AnschluB des Partiums an Ungarn; das Verlangen der Rumanen um eine eigene Distriktverwaltung in Chioar usw.
144. Braşov, Ende Miirz 1848. Ein Manifest der siebenbiirgischen Rumanen
in 12 Punkten. Dieses enthalt eine Zusammenfassung aller nationalen und sozialen
Forderungen.
145. Sibiu, 1. April 1848. Der General Puchner an den Gouverneur Teleki.
Er teilt ihm mit, daB mehrere szekler Kanzelisten Tîrgu Mureş verlassen und sich
in die Grenzgegend begeben haben, um dort die Grenzer zur Dienstverweigerung
zu liberreden. Dies.es konnte jedoch die Wache an der moldauischen Grenze gefahrden.
146. Blaj, 1. April 1848. Das Rundschreiben des Bischofs Ioan Lemeni an
die Probste. Er fordert sie auf, zusammen mit den Pfarrern ihre Leibeigenen
zu beruhigen und diese anzuhalten, sich bis zur !egalen Auflosung cler Frondienste ruhig zu verhalten.
147. Sibiu, 1. April 1848. Der ·Sachsengraf Fr. Salmen an den Stadtmagistrat
von Braşov liber: die Unzufriedenheit der Rumanen aus dem Distrikt Braşov,
weil sie in den Magistrat, in die Kommunitaten und zu den Zlinften nicht zugelassen werden.
148. Tîrgu Mureş, 1. April 1848. Der Obergespan des Stuhls Mureş, Tholdalagi
Ferenc, an Mik6 Imre. Er verwahrt sich gegen die Untersuchungen des Salzamtes
von Praid in diesem Gebiete, das sich unter seiner Gerichtsbarkeit befindet, weil
sie gegen Salzschwarzhandler fahndeten. Diese Praktiken kănnten die · aufgeregten
Einwohner beeinf1ussen.
149. Mediaş, 1. April 1848. Der Polizeidirektor aus Mediaş, Friedrich Biedersfeld, an den Dechanten Ştefan Moldovan. Er erklart ihm, auf welche Art
die Blirgergarden zusammengestellt werden und bittet ihn, seinen GHiubigen zu
versichern, daB diese kein anderes Ziei als die Aufrechterhaltung der Offentlichen Ordnung haben.
150. Orăştie, 1. April 1848. Der Konigsrichter Franz Bruz an den Sachsengrafen Fr. Salmen. Er macht ihm bekannt, daB die Sachsen aus Orăştie nicht
an den Versammlungen und Kundgebungen zwischen dem 29. und 31. Marz teilgenommen haben, um nicht ihre Meinung in der Frage der Vereinigung Siebenbi.irgens mit Ungarn sagen zu mlissen. Am 31. Marz wurde eine Distriktsversammlung abgehalten. Bei dieser Gelegenheit drangen rumanische und ungarische
Vertreter ins Magistratsgebaude und stellten ihre Bedingungen.
·
151. Timişoara, 1. April 1848. Der Oberblirgermeister der Stadt . Timişoara
an den urrgarischen Ministerprasidenten. Er berichtet liber die Bildung der lokalen Blirgergarde und liber eine ki.instlich entstandene antisemitische Stimmung
in der Stadt.
152. Blaj, 1. April 1848. Der Seminarist George Stanciu an seinen Vater. Er
halt ihn auf dem Laufenden liber: die Neuigkeiten aus Blaj, aus dem Konigsreiche beider Sizilien und aus Ungarn; die Erkrankung des griechisch-katholischen Bischofs aus Oradea usw.
153. Wien, 1. April 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Er bestatigt ihm die Erhaltung seines Schreibens, durch welches er das je ehere
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Zusammenrufen des Landtages beantragte. Er habe dieses Schreiben an den Kaiser weitergeleitet. Er ist um das Schicksal des siebenburgischen Adels besorgt.
154. Cluj, 2. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den General Puchner.
Er bedankt sich fur die nach Deva gesandte Armee und teilt ihm mit, da.B man
im Komitate Zarand noch eine Kompagnie benotigte.
155. Sibiu, 2. April 1848. Der General Puchner an das Generalkommando der
Armee aus dem Banat. Er verstăndigt es liber Truppenverschiebungen in Siebenburgen und im Banat.
156. Braşov, 2. April 1848. Der Bi.irgermeister von Braşov, Albrichsfeld, an
den Gouverneur Teleki. Er bittet ihn um genaue _Angaben bezuglich der Beibehaltung der Zensur oder ihrer Aufhebung und somit der Pressefreiheit. Im Falle
der Beibehaltung der Zensur verlangt er dieselbe Behandlung sowohl fur die ungarische als auch fur die deutsche Presse.
157~ Sighet, 2. April 1848. Der zweite Vizegespan des Komitats Maramureş,
Gabriel Mihali, an den ungarischen Ministerprăsidenten Batthyany Lajos. Er berichtet liber die lokale politische Lage und macht ihm bekannt, da.B irn Komitat
Kommissionen zur Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung gebildet wurden.
158. Wien, 2. April 1848. Der Graf Bethlen Domokos an die Gemahlin des
Barons Banffy Mikl6s. Er beruhigt sie und versichert ihr, da.B der Staat den
Adel entschădigen wird und der Preis des Grundes nach der Normalisierung der
poli tischen Lage steigen wird.
.
, 159. Braşov, vor dem 3. Aprtl 1848. Das Manifest aller Rumănen Siebenburgens. Sie machen die Annahme der Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn abhăngig von: der
Beibehaltung des Landtags, fqlglich einer Autonomie Siebenburgens; einer Umgestaltung des gewesenen feudalen magyarischen Staates von vor
1526 in ein Bundnis von nationalen Kantonen; der Aufhebung jedwelcher Privilegien.
160. Wien, 3. April 1848. Das Manifest des Kaisers Ferdinand, durch welches
er das Agrargesetz vom Jahre 1847 bestătigt und mitteilt, da.B eine gănzliche
Losung der Urbarialverhăltnisse nur durch den Landtag geschehen konnte.
161 Cluj, 3. April 1848. Der Gouverneur Teleki an das Komitat Cluj. Er
habe den Kaiser gebeten, den Landtag je eher einzuberufen und benachrichtigt
es, da.B die Geruchte liber den Abgang der Armee aus Siebenburgen unbegrundet
wăren.

162. Cluj, 3. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Kaiser. Er teilt ihm
die Wunsche der Abgeordneten der adeligen Komitate Cluj und Alba de Jos mit,
~an moge den Landtag je eher einberufen. Von besonderer Notwendigkeit wăre
die Grundung und BewaffntJng der Burgergarden.
163. Cluj, 3. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika.
Er berichtet ihm liber eine geheime Nachricht, die er von dem osterreichischen
Konsul aus Bukarest erhalten habe, nach welcher die aus Paris zuruckgekehrten
Jugendlichen alle Rumănen in einem "Neuen Dazien" vereinigen wollen. Er habe
einen Befehl erlassen, nach welchem die rumănische Bevolkerung uberwacht
werden soll.
164. Cluj, 3. April 1848. Der Gouverneur Teleki an die Obrigkeitep aller
Komitate und Stădte Siebenburgens; Er ·befiehlt ihnen, eine Liste von allen Rumănen, die Waffen kaufen, anzufertigen; sie mogen die Haltung der Rumănen
verfolgen und die rumănischen Aufwiegler verhaften.
165. Cluj, 3. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den General Puchner
und an den Direktor der Fiskalstaatsanwaltschaft. Den ersten bittet er, er moge
Ecaterina Varga im Gefăngnisse von Alba Iulia aufnehmen, und den zweiten,
er moge je eher mit dem Proze.B gegen sie beginnen.
166. Pesta, 3. April 1848. Der Palatin Ungarns an das Komitat Arad. Er
verstăndigt dieses, da.B ihm die Aufregung der Bevolkerung aus 20 Ortschaften,
die von dem griechisch-katholischen Bekeniitnis zur Orthodoxie zuriicktreten wollen, bekannt 1ist und da.B er Anordnungen gegeben hatte, man moge Ma.Bnahmen
zur Beruhigung der Bevolkerung nehmen.
· 167. Wien, 3. April 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Er teilt ihm mit, da.B der Kaiser sein Einverstăndnis zur Grundung von Burger-
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garden aus zuverHissigen Biirger gegeben hat, um somit die offentliche Ruhe zu
schi.itzen.
168. Sibiu, 3. April 1848. Der General PucJ:iner an den Gouverneur Teleki.
Er ist der Meinung, Alba Iulia ware zu nahe zu den Munţii Apuseni, und deshalb ware es besser, wenn Ecaterina Varga in ein Gefangnis nach Arad oder
Timişoara i.iberfi.ihrt wi.irde.
169. Sibiu, 3. April 1848. Der Bischof Andrei Şagtina an den Gouverneur
Teleki. Er versicliert ihm, da.B er alles tun wird, um die offentliche Ruhe zu
bewahren. Er wird sich ins Komitat Hunedoara begeben, um die Leibeigenen zur
Bewahrung der Ruhe zu ermahnen.
170. Mediaş, 3. April 1848. Der Dechant Ştefan Moldovan an den Bischof
Ioan Lcmeni. Er bittet ihn um Rat bezi.iglich der Gri.indung der săchsischen Bi.irge.rgarden und welche Haltung er den Neuigkeiten aus Deutschland gegeni.iber
einnehmen soll.
171. Sibiu, 3. April 1848. Die Săchsische Universitat an den Magistrat von
Sibiu. Sie teilt ihm mit, da.B die Săchsische Universitat beschlossen habe, da.B von
nun an: die Rumănen an den Wahlen teilnehmen konnen; die rumanischen Jugendlichen in die Zi.infte als Lehrlinge und Meister aufgenommen werden; die
rumanischen Priester dieselben Gri.inde und Rechte mit· den săchsischen haben
sollen.
172. Sibiu, 3. April 1848. Die Săchsische Universitat entscheidet: da.B die
Rumanen in die Kommunitat und in die komunale und distriktuale Leitung gewăhlt werden konnen; sie konnen als Lehrlinge und Meister in den Zi.inften
nrbeiten; ihre Priester werden dieselben Vorteile und Rechte wie die sachsischen
ha ben.
173. Aiud, 3. April 1848. Das Komitat Alba de Jos an den Gouverneur
Teleki. In diesem Komitat gibt es keine Unruhen. Er verlangt trotzdem 600 Gewehre und die notige Munition aus dem Vorratslager in Alba Iulia.
174. Olosig, 3. April 1848. Der Obergespan des Komitats Bihor an die einst·
weilige Regierung Ungarns. Er berichtet: die Ruhe wurde in diesem Komitate
nicht gestort; es werden die neuen Gesetze verbreitet; es wurde die Bi.irgergarde
in Oradea gegri.indet und diese brăuchte Gewehre und Sabei.
175._ Cluj, 3. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Hofkanzler J6sika.
Er bittet ihn, sich beim Kaiser fi.ir eine je schnellere Festsetzung des Datums
zur Abhaltung des siebenbi.irgischen Landtags zu verwenden. Dieses wăre sowohl
fi.ir die Beruhigung des Adels als auch der Leibeigenen notig.
176. Aiud, 3. April 1848. Der Obergespan des Komitats Alba de Jos, Banffy
Mik16s, an den Guhernialrat Bornemisza Janos. Er berichtet i.ibe·r die Geri.ichte,
die i.iber die Entfernung des Gespans von Hunedoara, Vasile Nopcea, durch die
Aufstandischen im Umlauf sind, aber auch liber die Aufregung der Adligen, die
ihren Ruin n<::~ch der Befreiung der Leibeigenen befi.irchten.
177. Wien, 3. April 1848. Der konservative Baron Petrichevich Horvath Janos ·
an seinen Schwager, den Gubernialrat Bornemisza Jânos. · Er schreibt ihm, er
befi.irchte Nachteile fi.ir den Adel aus der Verein1gung mit Ungarn. Au.Berdem
berichtet er liber die Ereignisse aus Osterreich und Italien.
178. [Braşov], nach dem 3. April 1848. Die Vorschlăge der Rumanen fur
eine wahre Bruderschaft mit den Sachsen. In 7 Punkten werden die politischen,
sozialen, kulturellen und militărischen Rechte und Verpflichtungen umrissen.
179. Cluj, 4. April 1848. Das siebenburgische Gubernium an die Schulen in
Cluj. Es wird von ihnen verlangt, sie mogen der Schiilerschaft die Teilnahme
an der Komitatsversammlung in Dăbîca untersagen.
180. Blaj, 4. April 1848. Der Bischof Ioan Lemeni an den liberalen Baron
Wesselenyi Mikl6s. Er schreibt ihm liber die Ernennung eines Pfarrers in der
Gemeinde Creaca und versichert ihn, alles zu tun, um die Ruhe unter der Masse
der Leibeigenen zu, bewahren.
181. Braşov, 4. April 1848. Der Abgesandte von seiten Braşovs an der Săchsi
schen Universităt, Josef Graef, an seinen Stadtmagistrat. Er berichtet: im Rahmen der Săchsischen Universitătssitzung erhoben sich "Stimmen" fur die giinstige
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Losung der rumănischen Forderungen auf lokaler Ebene sowohl in Braşov als
auch in Sebeş und ·Orăştie.
182. Mediaş, 4. April 1848. Die Rumanen aus Mediaş wollen nur so an den
Btirgergarden teilnehmen, wenn · man ihnen dieselben Rechte wie den Sachsen
gibt.
183. Bahnea, 4. Aptil 1848. Das Schreiben mehrerer Pfarrer aus dem Dechanate Tîrnava an den hochsten kalvinistischer:J. Kirchenrat Siebenhlirgens. Es
wird die Aufmerksamkeit auf die schwierige materielle Lage der Pfarrer und
Lehrer gelenkt, und gebeten, man moge auf dem_ Landtage die staatliche Besoldun-g derselben verlangen.
184. Timişoara, 4. April 1848. Der Aufruf an die Burger der Stadt Timişoara ist von drei Mitgliedern der provisorischen ungarischen Regierung unterzeichnet. Sie werden aufgefordert, sich von antisemitischen Bewegungen zuruckz.uziehen. Andernfalls wird âie Bi.irgergarde zum Schutze der Judep eingreifen. ·
185. Satulung, 4. April 1848. Der konservative Graf Teleki Imre an den Hofrat .Baron Apor Lazăr. Er vertraut ihm an, daf3 er folgendes mif3billigt: die Auflosung der alten feudalen Verfassungen; die Auflosung der Roboten, Zehnten und
herrschaftlichen Monopole; die mogliche Schmălerung der Allodialgrunde; die
Loslăsung des Partiums von ·Siebenbi.irgen; die mogliche Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn; die Moglichkeit der Rumănen, politische Rechte zu erringen
usw.
186. Cluj. 5. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den General Puchner.
Er benachrichtigt ihn, daf3 er den szekler Stuhlen befohlen habe, diese mogen
die gehorigen Maf3nahmen gegen jene Kanzelisten nehmen, die die Grenzer zum
Verlassen des Militardienstes zu bewegen versuchen.
187. Cluj, 5. April 1848. Der Gouverneur Teleki an die Konigsrichter der
Stilhle: Odorhei, Trei Scaune, Arieş, Ciuc und den Assessoren der k!oniglichen
Tafel, Szentivă.nyi Daniel. Er befiehlt ihnen, die Tătigkeit jener Kanzelisten der
kăniglichen Tafel zu Tîrgu Mureş zu hintertreiben, die die szekler Grenzer zum
Verlassen ihres Militărdienstes uberreden.
188. Cluj, 5. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den General Puchner
und den Direktor der Fiskalstaatsanwaltschaft. Die ersteren verstandigt er
davon, daf3 er nur dann seine Einwilligung zur Versetzung der Ecaterina Varga
von Alba Iulia nach Arad oder Timişoara geben wird, wenn er alle Erkundigungen bezuglich des Standes dieses Prozesses einbezogen haben wird. Die Staatsanwaltschaft bittet er um ihre Meinung bezuglich einer moglichen Versetzung ders~lben aus Siebenburgen.
189. Cluj, 5. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den General Puchner
und den Obergespan des Komitats Tîrnava. Dem General ubermittelt er die Bitte
des Obergespans, ihm bei einer moglichen Erhebung der Leibeigenen gegen den
Adel militărische Hilfe zu leisten. Dem Obergespan teilt er mit, daf3 er seine
Bitte um militarische Hilfe an den General weiterbefordert hat.'
190. Cluj, 5. April 1848. Der Direktor des unitarischen Kollegiums an den
Gouverneur Teleki. Er versichert ihn, daf3 die Schiiler seiner Schule nicht an
der Komitatsversammlung in Dăbîca teilnehmen werden.
191. Sibiu, 5. April 1848. Die Sachsische Universităt an die Redaktion der
"Gazeta de Transilvania" ..Sie bittet diese,. ihren Beschluf3 bezuglich der Rechte,
die sie den Rumanen geben wollen, in der Zeitung in rumanischen Sprache zu
drucken.
192. Pecica, 5. April 1848. Der Stuhlrichter Szoke Kă.roly an den Prior des
Klosters Hodoş-Bodrog. Er verlangt von ihm, das Gesetz aus dem Jahre 1840,
welches die Benutzung der ungarischen Sprache in der Ausstellung der Matrikeln
und deren Bewahrung im Komitatsarchiv vorsieht, zu beachten.
193. Haţeg, 5. April 1848. Der einstweilige Aufseher der Fiskaldomane Deva, Cseh Mikl6s, an den Vorsitzenden des Thesaurariats. Er berichtet liber die
Unruhen in Ghelar, die Besorgnis hervorrufen.
194. Carei,· 5. April 1848. Der Vizegespan des Komitats Satu-Mare, Gabă.nyi
Să.ndor,

an die einstweilige ungarische Regierung. Er ·berichtet, daf3 es in seinem
Komitate keine adelsfeindliche Unruhen der Leibeigenen grof3eren Ausmaf3es ge-
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geben hatte. Nur in Moftinu Mic, Sătmărel und Peleş haben die Le'ibeigenen
die Absicht, ihre durch die vorherige Grundkommassierung des Adels entrissenen Grt;tndbesitzungen zuriickzugewinnen.
195. Cîmpeni, 5. April 1848. Die Gerichtsassessoren des Komitats Alba de
Jos, Kendi Peter und Râkosi N. Ferenc, an den Stuhlrichter von Bistra, Bisztrai
J6zsef. Sie haben dem Befehl des Obergespans gemaB mehreren Personen die
Veranstaltung von Versammlungen untersagt.
196. Cîmpeni, 5. April 1848. Zehn Vertreter der Motzen an den Stuhlrichter
Bisztrai J6zsef. Sie berichten ihm iiber die Nationalversammlung in Abrud und
bitten ihn, die Versammlung vom •6. April in Cîmpeni nicht zu verbieten. In
dieser Versammlung will man Unterschriften fur eine Bittschrift sammeln, die
dem Landtag eingereicht werden ·soll.
197. Abrud, 5. April 1848. Der Bericht des Stuhlrichters aus Abrud, Labor..,
falvi Nagy K,aroly, i.iber die von den Rumanen am 3. April abgehaltene Versammlung in Abrud, der er beigewohnt habe. I. Buteanu hat einen Aufruf vor- ·
gelesen, der in Cluj abgefaBt wurde und sich auf die Anerkennung der Rumănen
als politische Nation bezieht. Dieser wird dem Landtag legal eingereicht.
198. Moşna, 5. April 1848. Der evanghelischc Pfarrer St. L. Ro1th an den
Professor St. A. Bergleiter. Er befiirchtet, daB der Adel seine den Leibeigenen
gemachten Versprechen nicht halten wird und es dann zu Unruhen kommen
diirfte. Es wăre wichtig, wenn der Staat die Fronleistungen dem Adel entschă
digen wlirde.
199. Cluj, 6. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Gespansvertreter
des Komitats Zarand. Er teilt ihm mit, daB es ihm nicht zusteht, das Komitat
aus der Oberherrschaft des siebenbiirgischen Guberniums herauszureiBen.
200. Şumuleu, 6. April 1848. Der Vizegespan des Stuhls Ciuc, Szekely Zsigmond, an das Kommandament des 1. Szeklerregiments. Er teilt ihm mit, daB die
Schiller aus Şumuleu vorlaufig sich ruhig verhalten und schlagt vor, in Zukunft
moge das Kommandament im Einvernehmen mit den Zivilbehorden verhandeln.
201. Miercurea Ciuc, 6. April 1848. Der Oberst Schirnding an den Stuhl Ciuc.
Er macht diesem bekannt, daB er das Regiment sofort in Alarmbereitschaft
stellte, als. er von den Schiilerunruhen aus Şumuleu erfuhr. Zuletzt war der
Einsatz der Grenzer nicht notig, doch werde er, wann immer es notig sein sollte,
MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der Ruhe treffen.
202. Abrud, 6. April 1848. Der Stuhlrichter von Abrud, Laborfalvi Nagy
Karoly, an den Gouverneur Teleki. Er berichtet wieder liber die am 3. April
von den Rumanen in Abrud abgehaltene Sitzung und liber ihre Bittschrift. Diese
ins Ungarische libersetzte Bittschrift wurde der stădtischen Generalversammlung
in Abrud eingereicht.
203. Roşia Montană, 6. April 1848. E.ine Gruppe Bergarbeiter an den Bergwerkmeister Henni J6zsef. Sie bitten ihn, nach Roşia Montana zu kommen, um
jene Gerlichte zu bekămpfen, die Unruhe unter den Arbeitern hervorrufen.
204. Bistra, 6. April 1848. Der Stuhlrichter Bisztrai J6zsef aus Bistra an
den Obergespan von Alba de Jos. Er berichtet liber die von den Motzen am 6.
April in Cîmpeni abgehaltene Sitzung, deren Abhaltung er leider nicht umgehen
konnte. Es sprachen I. Buteanu und S. Balint. Beide forderten die Teilnehmer
zur Bewahrung der Ruhe auf. An der Sitzung nahm auch der junge A. Iancu
t.eil. Er schlăgt die Rlickberufung derselben nach Tîrgu Mureş vor.
205. Braşov; 6. April 1848. Der Stadtmagistrat aus Braşov an den Sachsengrafen Fr. Salmen. Er benachrichtigt ihn, daB es in den Reihen der Rumănen
keine . allgemeine Unzufriedenheit gebe. Er ist damit einverstanden, man moge
ihnen einige Zugestăndnisse machen. Die Aufnahme der Rumănen in den Magistrat macht er jedoch von der Kenntnis der deutschen Sprache abhăngig. Er
schlăgt auch die Griindung von Burgergarden zum Schutz vor dem Stadtproletariate vor.·
206. Lugoj, 6. April 1848. Auszug aus den Protokollen der auBergewohnlichen Komitatssitzung des Komitats Caraş. Die Teilnehmer entschlossen sich,
nachdem man ihnen die neuen ungarischen Gesetze vorlas, auch den Nichtprivilegierten das Recht, sich an Diskussionen zu beteiligen, anzuerkennen; eine
Komission. zu ernennen, die es sich zur Aufgabe macht, der BevOlkerung die neuen
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Gesetze zu erklăren, die auah in die rumănische Sprache ubersetzt werden sollen usw.
207. [Bucureşti], 25. Mărz/6. April 1848. Der Arzt Pavel Vasici an den Redakteur der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er beschreibt die Stimmung 'in
B~cureşti nach den Ereignissen in Paris.
208. Wien, 7. April 1848. Der Feldmarschall Zanini an den osterreichischen
AuBenminister. Er berichtet diesem, da.B in der Wallachei eine revolutionare
Partei gegrlindet wurde, deren Programm dfe Vereinigung aller Rumănen
in einem einzigen Staate veriangt. Er hat Ma13nahmen getroffen, damit die Agenten
dieser Partei unter den Rumanen in Siebenbiirgen und in dem Banat nicht arbeiten konnen.
209. Mediaş, 7. April 1848. Der Dechant Ştefan Moldovan aus Mediaş an
den Bischof Joan Lemeni. Er teilt ihm mit, da.B die Rumănen aus dem Stuhle
Mediaş sich entschlossen haben, auf hoheren BeschluB zu warten, um sich in die
Blirgergarden einzureihen.
210. Zlatna, 7. April 1848. Der Stellvertreter des Zlatnaer Spans Flizi Ferenc an den Bergwerkdirektor Nemegyei Janos. Im Zlatnaer Gebiet herrscht
auch weiterhin Ruhe, aber liberali werden. tăglich Versammlungen abgehalten,
in Anwesenheit von Emissaren; und dabei werden rumănische Volkslieder
gesungen.
211. Şumuleu, 7. April 1848. Der Stuhl Ciuc an das Gubernium. Die Schiiler
aus Şumuleu haben das osterreichische Sinnbild am Ende des Dorfes entfernt;
daraufhin befahl der Kommandant des szekler Grenzregiments, die Schule unter
militarische Bewachung zu stellen.
212. Gheorgheni, 7. April 1848. Der konigliche Vizestuhlrichter aus Gheorgheni,
Mik6 Mihâly, an den koniglichen Obergespan des Stuhls Ciuc. Er berichtet ihm,
daB drei Kompagnien Grenzer in Bereitschaft stiinden, um die szekler Kanzelisten
an der Abhaltung von Versammlungen, die zur Auflosung der Grenzregimenter
flihren konnten, zu verhindern.
213. Sibiu, 7. April 1848. Der Professor Simion Bărnuţiu an den Journalisten
Jacob Mureşan. Er benachrichtigt ihn, da.B die Rumanen aus Sibiu sich entschlossen haben, allen konfessionellen Unterschieden zum Trotz, alle Krafte im
Kampfe um die Anerkennung als politische Nation zu vereinigen.
214. Blaj, vor dem 8. April 1848. Der Kanoniker und Redakteur des "Organul luminării", Timotei Cipariu, an den Redakteur der "Gazeta de Transilvania«, G. Bariţ. Er berichtet liber seinen Aufenthalt in Cluj; liber die libertriebenen Geriichte um die rumănisch-sachsischen Verhaltnisse.
215. Cluj, 8. April 1848. Das siebenblirgische Gubernium an den Kaiser.
Es schlagt vor, der kommende Landtag moge in Cluj abgehalten werden. Es
werden auch Personen vorgeschlagen, die als konigliche Abgeordnete zu diesem
Landtage eingeladen werden sollen.
216. Cluj, 8. April 1848~ Das Gubernium macht das konigliche Reskript vom
3. April, das sich auf die Regelung der Urbarialverhaltnisse bezieht, durch ein
Rundschreiben bekannt. Die Munizipalitaten waren verpflichtet, dieses den Beteiligten bekannt zu geben.
217. Cluj, 8. April 1848. Das Rundschreiben des Gouverneurs Teleki an:
die ungarischen und szekler Stadtverwaltungen, die rumănischen Bischofe, den
Blirgermeister von Braşov. Er fordert sie auf, die Verbreitung einer Flugschrift,
die von einem rumanischen Studenten aus Wien gebracht wurde und die sofortige Aufhebung der Frondienste verlangt, zu verhindern. Die Leibeigenen mogen
auf ihre Befreiung auf legalem Wege warten.
218. Braşov, 8. April 1848. Der Blirgermeister von Braşov, Albrichsfeld, an
den dortigen Buchdruckereibesitzer Johann Gott. Er· ubermittelt ihm den Befehl
des Gouverneurs Teleki, nach welchem die Zensur weiterhin besteht.
219. Zlatna, 8. April 1848. Der Direktor der Fiskaldomăne Zlatna, Nemegyei,
an das Spanamt von Cîmpeni. Die Verwaltungsbehorden mogen: jede verdachtige
Tătigkeit verfolgen; an den Volksversammlungen teilnehmen und nicht zu gewal tsamen Un terdriickungsma13nahmen greifen.
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220. Zlatna, 8. April 1848. Der Direktor des Bergwesens in Zlatna, Nemegyei, an das Thesaurariat. Er berichtet diesem liber den Inhalt zweier erhaltenen
Berichte, die sich auf Unruhen in der Umgebung von Abrud und Cîmpeni beziehen. Die von den Priestern geleiteten Versammlungen haben das Ziel, die
Anerkennung der Rumanen als vierte politische Nation in Siebenblirgen zu
erreichen.
221. Tîrgu Mureş, 8. April 1848. Der Assessor der koniglichen Tafel, SzentiV'anyi Daniel, an den Gouverneur Teleki. Er berichtet: sowohl die Versuche der
szekler Grenzer, sich von ihren militarischen Lasten zu befreieh, als auch ihr
Wunsch, i:ă.re Privilegien zu behalten, konnten zu Unruhen fUhren.
222. Carei, 8. April 1848. Der Vizegespan des Komitats Satu Mare, Gabanyi
Sandor, an die einstweilige ungarische Regierung. In einigen Ortschaften verweigern die Leibeigenen die Roboten, in andern haben sie mit der Besetzung der
Allodialgri.inde begonnen. Es ware deshalb militarische Verstarkung im Komitat
notig.
223. Moftinu Mic, 8. April 1848. Die Komitatsdelegierten an den Vizegespan des Komitats Satu-Mare. Die Leibeigenen aus Moftinu Mic hatten die Allodialgri.inde aus Abrud, die ihnen bei der letzten Feldkommassierung weggenommen wurden, zu besetzen begonnen.
224. Bucureşti, 8. April 1848. Der Professor A. T. Laurian an den Redakteur
der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Er unterstlitz,t folgende Forderungen der
siebenblirgischen Rumanen: nationale und religiose Unabhangigkeit; allgemeine
Bewaffnung; Aufhebung der Leibeigenschaft ohne Verglitung; allgemeines Schulwesen.
225. Sibiu, [8. April 1848]. Der P.rofessor N. Bălăşescu an den Redakteur der
Zeitung "Gazeta de Transilvania". Informiert ihn: liber die in den sachsischen
StUhlen den Rumanen gewahrten Rechte; liber die Vorbereitungen Şagunas, in
das Komitat ·Hunedoara zu fahren, um die Leibeigenen zu beruhigen; liber den
Besuch Lemenis und Ciparius in Cluj; liber den erregten Zustand der studierenden Jugend in Blaj.
226. Wien, 8. April 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Teilt seine Meinung liber die Aussichten der Entwicklung der siebenblirgischen
Ereignisse mit. Der Kaiset verspricht den Leibeigenen, ihre Lage erst liber einem
Jahr zu verbessern, Versprechen mit welchem die Bauern nicht beruhi.gt werden
konnen. Die Union wird die Bestrebungen nur eines Drittels der Bevolkerung
Siebenbilrgens befriedigen, wahrend die anderen zwei Drittel unzufrieden bleiben.
227. Cluj, 9. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Bischof Ioan Lemeni.
Teilt seine Bedenken mit, daB die Volksversammlungen der Rumanen aus Abrud
und der ŢJmgebung, die unter dem Vorwand der Unterzeichnung einer Bittschrift
an den Landtag abgehalten werden, in einem allgemeinen Aufstand ausarten
konnten. Deshalb bittet er, einen Kanoniker mit Prestige hinzuschicken, um die
Motzen zu beruhigen.
·
228. Cluj, 9. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Obergespan des Komitats Alba de Jos, Banffy Mikl6s. Verlangt E,inzelheiten ilber die Versammlun.g
der Rumanen in Cîmpeni, die fur die Unterzeichnung einer Bittschrift abgehalten
wurde.
229. Cluj, 9. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Obergespan des Komitats Alba de Jos, Bă.nffy Mikl6s. Teilt mit, die notigen Schritte bei General
Puchner unternommen zu haben, um die vom Komitat angesuchten Waffen zu
erhalten.
230. Sibiu, 9. April 1848. Der Schatzmeister Mik6 Imre an den Gouverneur
Teleki. Informiert 'ihn liber die vom Verwalter der Bergwerksdomane Zlatna
erhaltenen Bericht hinsichtlich der Bewegungen der Rumanen aus der Umgebung
von Abrud und Cîmpeni. Erklart sich mit den vom Gouverneur empfohlenen
MaBnahmen zur Beaufsichtigung dieser Bewegungen einverstanden.
231. Sibiu, 9. April 1848. Das Thesauriat Siebenbilr.gens an den General
Puchner. Teilt auch ihm die erhaltenen Berichte ilber die Bewegungen der rumanischen Leibeigenen aus der Gegend von Abrud und Cîmpeni mit.
232. Sibiu, 9. April 1848. Der General Puchner an den Magistrat von Braşov.
Teilt mit, daB er den Hofkriegsrat um die Genehmigung von 8000 Gewehren zur
Bewaffnung der Bilrgergarde aus Braşov ersuGht hat.
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233. Arad, 9. April 1848. Das Protokoll der erweiterten Sitzung des serbischorthodoxen Kirchenrates aus Arad. Es wurde der Vorschlag jener aus Novi Sad
und Subotica angenommen, Delegierte zum Kaiser, zum Palatin und zur ungarischen Regieruhg zu schicken, um die Beschwerden der Serben vorzulegen. Die
Delegation wurde jedoch nicht abgeschickt, da der orthodoxe KongreB zusammenberufen wurde, um diese Beschwerden zu untersuchen.
234. Aiud, 9. April 1848. Der dirigierende Hauptrichter des Komitats Alba
. de ,Tos, Boer Ferenc, ari den Gouverneur Teleki. Berichtet liber die Bewegungen der
Rnmanen aus Abrud und der Umgebung und liber die van ihm getroffenen
MaBnahmen zur Unterdruckung derselben.
235. Braşov, 9. April 1848. Der Polizeidirektor der Stadt Braşov, J. Trausch,
an den Magistrat aus Braşov. Teilt mit, daB der Sohn des Kaufmanns Iuga auf
seiner Ruckreise aus Wien, wahrend er sich in Pest aufhielt, zwei Manifeste
van jungen Rumanen erhalten hatte.
236. Rupea, 9. April 1848. Der Inspektor M. Steinburg teilt in der Sitzung der
Kirchengemeinde des Distrikts Rupea die Zahl der. fur die Burgergarde tauglichen Mănner mit. Aher bei der Bildung der Blirgergardeeinheit, wie auch . bei
der Eidesablegung kam es zu Widersetz;ungen seitens der săchsischen Blirger.
Die Rumănen schlossen sich ihnen an. Deshalb' wurde die Bildung der Blirgergarde bis nach Ostern verschoben.
237. Tămăşeu, 9. April 1848: Der Libertine Mester Gaspar aus Tămăşeu an
den Inspektor des Kapitels van Oradea. Warnt ihn, daB die Bauern die ganzen
Allodialbesitzungen des Kapitels vom Rande des Dorfes in Besitz nehmen wollen.
238. Bucureşti, 28. Mărz/9. April 1848. Der Professnr Ioan Axente an den Redakteur der "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Bittet, die Aufzeichnungen mit
. dem Titei die Rumănen sollen machen, was auch andere tun zu veroffentl'ichen.
239. [Braşov], 9. April 1848. Der săchsische Publizist Anton Kurz an den
Baron Kemeny J6zsef. Schreibt liber die Hilfe, die er geben wird, damit in Deutschland eine kritische Geschichte Siebenblirgens erscheint; liber das un'ionfeindliche
Verhalten der Sachsen; liber die Emanzipation der Rumănen aus den săchsischen
Stlihlen; liber die Beibehaltung der Zensur; liber die Bildung der Bilrgergarden
in Siebenblirgen; liber die Unruhen in Bucureşti und Wien.
240. Satulung, 9. April 1848. Der konservative Graf Teleki Imre an einen
Freund. Beklagt sich, daB er sich vor der Einverleibung des Partiums zu Ungarn
furchtet und vor allem van den Folgen der Abschaffung der Leibeigenschaft,
die den Adei ohne eine · entsprechende Entschădigung zum Ruin flihren wird .
. 241. Cluj, 10. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Ki>nigsrichter des
Stuhls C~uc. Empfiehlt ihm, die zwei szekler Kanzelisten, die sich von Tîrgu
Mureş in den Stuhl Ciuc mit "verdăchtigen Absichten"
begeben, zu liberwachen.
242. Wien, 10. April 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Kaiser Ferdinand.
Reicht seine Abdankung aus dem Amte des Hofkanzlers ein, weil er weder mit
der Sanktionierung des Gesetzes bezliglich der Union Siebenblirgens mit Ungarn,
noch mit der Politik der van Batthyany und Kossuth geflihrten ungarischen Regierung einverstanden ist.
243. Wien, 10. April 1848. Der osterreichische Minister, Graf Kolowrat, unterbreitet der Hofratsversammlung das Abdankungsgesuch des Hofkanzlers J6sika. Der Kaiser genehmigt die Abdankung.
244. Sibiu, 10. April 1848. Der General Puchner an den Gouverneur Teleki.
Meldet die Nachricht, daB drei szekler Kanz~listen versucht haben, die Grenzer
zur Ablegung der Waffen zu liberreden, aber ohne Erfolg. Dann begaben sie sich
nach Şumuleu, wo sie die Schiiler liberredeten, die kaiserlichen Emblemen vom
Dorfrande herunterzuwerfen.
245. Oradea, 10. April 1848. Das Kapitel van Oradea an den Vizegespan
des Komitats Bihor. Beklagt sich, daB die Dorfbewohner van Tămăşeu ihre
Heuwiesen und Allodialgrundstlicke besetzt haben, und verlangt Hilfe fiir die
Unterdrlickung der Bauern.
246. Sibiu, 10. April 1848. Protokollauszug der Sachsischen Universităt. Es
wird. eine aus Orăştie kommende Information vermerkt, daB eine Versammlung
aus dieser Stadt einen aufstăndischen und habsburgerfeindlichen Charakter hatte.
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247. Cluj, ·10. April 1848. Der Obergespan des Komitats Dăbica, Baron Josika
Lajos, an den Gouverneur Teleki. Teilt mit, daB er unter den neuen Umstănden
seinen Obligenheiten nicht nachkommen kann. Deshalb bittet er, seine Abdankung
zu genehmigen.
248. Zalău, 10. April 1848. Der Vizegespan des Komitats Solnocul de Mijloc,
Balint Elek, an den Ministerprăsidenten Ungarns, Batthyany Lajos. Meldet die
Nachricht iiber die Unruhen der Bauern aus Cehul Silvaniei und Ulciug.
249. Timişoara, 10. April 1848. Die Proklamation des Magistrats aus Timisoara an die Pfarrer und Dorfnotăre. Es wird ihnen die Verbesserung ihrer
inateriellen Lage versprochen und es wird ihnen verlangt, mit der provisorischen
Regierung Ungarns in ihrem Bestreben, ·die neuen Regierungsprinzipien einzufuhren, zusammenzuarbei ten.
250. Zlatna, 10. April 1848. Der Brief des Advokaten Petre ,Dobra an seine
Mitburger. Teilt mit, daB weder er noch Buteanu an der Versammlung von Deva
teilnehmen konnen; daB bei der Versammlung von Zlatna die Bittschrift an den
Landtag besprochen wurde; daB die Rumănen die Union von ihrer Anerkennung
als politische Nation und der Abschaffung der Leibeigenschaft abhăngig machen
mussen.
251. Sibiu, 10. April 1848. Der Professor Nicolae Bălăşescu an den Redakteur
der Zeitung "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Informiert ihn, daB Bischof
Şaguna sich im Komitat Hunedoara befindet; der Landtag in Sibiu und nicht
in Cluj zusammenkommen wird, um die Konflikte zwischen den Adelsparteien
zu vermeiden; daB einige Adlige sich gegen die Union erklăren.
252. Bucureşti, 29. Marz/10. _April 1848. Der Professor A. T. Laurian an den
Redakteur der Zeitung "Gazeta de Transilvania", G. Bariţ. Zeigt ihm, daB er die
Passivitat der Bischofe Şaguna und Lemeni miBbilligt; die Rumănen aus Siebenblirgeri miissen dahin wirken, nationale Rechte zu erhalten; die zaristischen
Behorden fordern die Reaktion aus der Wallachei; der IV. Band des "Magazin
istoric pentru Dacia" ist erschienen.
253. Sibiu, 10. April 1848. Der Schatzrrieister Miko Imre an ·seine Gattin.
Schreibt liber: den Beginn der Organisierung der Biirgergarden in Sibiu; iiber das
bevorstehende Zusammentreten des Landtages; iiber die Perspektive der Trennung
der ungarischen Finanzen von den osterreichischen; liber die mogliche Loslosung
der Lombardei und Galiziens vom Habsburgerreich.
254. Bratislava, 10. April 1848. Der liberale Baron Wesselenyi Miklos an
den Schulkurator aus Jibou, Kis Karoly~ Drlickt sein Bedauern aus, daB das
Beglaubigungsschreiben als Deputierter nicht zur rechten Zeit ankam, um an
dem Landtag von Bratislava teilnehmen zu konnen. Hat aber zur Umarbeitung
des Gesetzentwurfes bezliglich der Union Sieberibiirgens mit Ungarn beigetragen.
255. Cluj, 10. April 1848. Der Baron J6sika Mikl6s an Baron Wesselenyi
Mik16s. Informiert ihn, daB zur Beaufsichtigung der rumănischen Nationalversammlung aus Blaj die notigen MaBnahmen zur Mobiliesierung einiger Milităr
einheiten getroffen wurden. Er kann mit der Erklarung der Rumănen als vierte
politische Nation nicht einverstanden sein.
256. Jibou, 10. April 1848. Der Gutsverwalter Nagy Lazar an seinen Herrn,
Baron Wesselenyi Mikl6s. Meldet, daB die Leibeigenen aus Cehul Silvaniei und
den umgebenden Dorfern nicht mehr Frondienst leisten wollen und behaupten
noch dazu, daB die Walder ihnen gehoren.
257. Dej, 10. April 1848. Der offene Brief des liberalen Adligen Mozsa Samu
an den Ministerprasidenteri Ungarns, Batthyany Lajos. Versichert se'ine Anhanglichkeit der ungarischen provisorischen Regierung gegeniiber, und macht auf die
subversiven Tatigkeiten der konservativen Adligen aus dem Komitat Solnocul
Interior aufmerksam.
258. Cluj, 11. April 1848. Das Gubernium Siebenbiirgens an die Behorden
der Komitate, Stiihle, Distrikte und Stădte. Verkiindigt die Zusammenberufung
des Landtages fur den 29. Mai in Cluj.
259. Cluj, 11. April 1848. Der Gouverneur Teleki an das Komitat Turda. Teilt
mit, daB die Zusammenberufung des Landtages genehmigt wurde und versichert,
daB das Militar Siebenbiirgen nicht verlassen wird. Gleichzeitig bittet er, die
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Zahl der fUr die Bewaffnung der Bi.irgergarden des Komitats notwendigen Gewehre mitzuteilen.
260. Cluj, 11. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Prasidenten des
Thesaurariats, Mik6 Imre. Informiert ihn i.iber die von ihm getroffenen M:aBnahmen
zur Vorbeugung der Gefahr, die sich aus dem erregten Zustand der Motzen aus
dem Gebiete von Abrud und Cîmpeni ergeben kănnte.
261. Wien, 11. April 1848. Die Hofkanzlei an das Gubernium Siebenbi.irgens. Benachrichtigt, daB er den Vorschlag, dem Bischof Şaguna einen VorschuB
aus dem Gehclt zu gewahren, zur. Kenntnis genommen hat.
262. Miercurea Ciuc, 11. April 1848. Das szekler Grenzregimentskommando
an die Behărden des Stuhls Ciuc. Bringt ihnen zur Kenntnis, daB es die getroffenen MaBnahmen anHiBlich der Unruhen aus Şumuleu, einschlieBlich die Verhaftung eines Schi.ilers, der einen Grenzer beleidigt hat, billigt.
263. Caransebeş, 11. April 1848. Der General Appel an das GeneralmilWirkommando in Banat. Meldet, daB in den Militareinheiten von Orşova ein Geist
tiefster Ergebenheit dem Kaiser gegeni.iber herrscht.
264. Cluj, 11. April 1848. Der Obergespan des Komitats Cluj, Matskasi Pal,
an das Gubernium Siebenbi.intens. Ersucht um die Genehmigung fi.ir die Einfi.ihrung des Standrechtes im Komitat, damit mogliche adelfeindliche revolutionare
Handlungen unterdri.ickt werden kănnen.
265. Aiud, 11. April 1848. Der Obergespan des Komitats Alba de Jos, Banffy
Mikl6s, an das Gubernium Siebenbi.irgens. Berichtet i.iber den Verlauf der Ver-sammlungen der Rumanen aus Abrud und Cîmpeni.
266. Braşov, 11. April 1848. Der Bi.irgermeister von Braşov, Albrichsfeld, an
den Gouverneur Teleki. Berichtet i.iber die Verhaltnisse zwischen den Rumanen
und Sachsen. Den Rumanen wurde verki.indigt, daB man ihnen einige Konzessionen erteilen wird.
267. Zalău, 11. April 1848. Der Bi.irgermeister von Zalău, Elteto P1eter, an
den Gouverneur Teleki. Berichtet, daB die offentliche · Ruhe in Zalău nicht gestort wurde. Einige Stadter sind trotzdem wegen dem optimistischen Verhalten
der rumanischen Bauern, die auf den Markt kommen, besorgt.
268. Şimleul Silvaniei, 11. April 1848. Der Prasident der Rekrutierungskommission aus Şimleu, Gentsi Ignac, an das Gubernium Siebenbi.irgens. Meldet, daB
die Jugend sich nicht z.ur Rekrutierung prasentiert, und verlangt neue Anordnungen.

269. Wien, 11. April 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Bringt zur Kenntnis, daB er infolge der Sanktionierung des Gesetzes hinsichtlich
der Einverleibung des Partiums und Siebenbi.irgens in Ungarn seine Abdankung
eingereicht hat.
'
270. Braşov, 11. April 1848. Der Buchdrucker Johann Gott an den Magistrat
der Stadt Braşov. Bestatigt den Empfang des amtlichen Schreibens vom Bi.irgermeister Albrichsfeld, durch das er benachrichtigt wird, daB die Zensur in Siebenbi.irgen nicht aufgehoben worden sei. Er warnt vor der Gefahr, daB bei der
Nachricht dieser Verordnung Unruhen ausbrechen konnten.
271. Satu Mare, 11. April 1848. Der Rechtsanwalt Buday Ignac und der
Verwalter des bischoflichen Grundbesitzes, Gi.inther Janos, an den Vizegespan
des Komitats Satu Mare. Sie bringen zur Kenntnis, daB in Sătmărel eine revolutionare adelfeindliche Aufruhr stattgefunden hat. Die Aufstandischen haben die
Hofe und Vermogen der Adligen angefallen. Sie verlangen die Unterdri.ickung
der Aufstăndischen.
272. Blaj, vor dem 12. April 1848. Die Proklamation des Aron Pumnul,
durch welche die Rumănen zu einer Nationalversammlung am 30. April aufgerufen werden, gleichgi.iltig welcher Religion sie angehoren. Die Versammlung
wird die Beschwerden des rumănischen Volkes besprechen und sie dem năchsten
Landtag unterbreiten.
273. Cluj, 12. April 1848. Der Gouverneur Teleki an den Bi.irgermeister von
Braşov,

Albrichsfeld. S'ieht ein, daB die Verbreitung der Broschi.ire von Tancsics
"Hunnia fi.iggetlensege" nicht ganzlich aufgehalten werden kann. Die Buchhandler
sollen aber die Namen derjenigen, die sie kaufen, vermerken. Er erinnert wieder,

LXX

daB die Zensur nicht abgeschafft wurde, aber sie wird in einer milderen Form
vorgenommen.
274. Wien, 12. April 1848. Der Hofkanzler J6sika an den Gouverneur Teleki.
Gewahrt ihm und dem General Puchner Vollmacht zur Sicherung der bestehenden ăffentlichen Ordnung und es werden ihnen dazu zwei szekl,er Grenzbatail:ions zur Verfugung gestellt.
275. Dobra, 12. April 1848. Der Bischof Andrei Şaguna an den Gouverneur
Teleki. Reicht eine Liste mit den Ortschaften aus dem Komitat Hunedoara ein,
die er besucht und wo er die Bev;ălkerung zur Ruhe aufgefordert hat.
276. Sighişoara, 12. April 1848. Der Burgermeister von Sighişoara, Sternheim, an die Sachsische Universitat. Teilt mit, daB der Magistrat der Stadt
Sighişoara ein amtliches Schreiben seitens der Stadt Odorheiu Secuiesc e·rhalten
hat, durch welches er gebeten wird, sich in der Sache der Union Siebenburgens
mit Ungarn zu auBern. Macht den Vorschlag, die Unionsfrage · in den Distriktversammlungen zu besprechen.
277. Braşov, 12. April 1848. Das Gubernium Siebenburgens an den Magistrat
der Stadt Braşov. Verordnet, daB die rumanische Bevălkerung an der Versammlung von Blaj nicht teilnehmen soll. Der Magistrat meldet das Interdikt den
rumanischen Erzpriestern und weist die Distriktinspektoren an, sich der Gubernialverordnung zu fugen.
278. Braşov, 12. April 1848. Der Magistrat der Stadt Braşov begruBt mit
Genugtuung die Ausdehnung der politischen und burgerlichen Rechte auf die
Rumanen.
·
279. Deva, 12. April 1848. Der Obergespan des Komitats Hunedoara, Vasile
Nopcea, an den Gouverneur Teleki. Im Namen der Markalversammlung ersucht er,
die Grenzer aus Siebenburgen nicht wegzufuhrren und die siebenburgischen Soldaten aus anderen Provinzen der Monarchie wieder in ihre Heimat zu bringen.
280. Carei, 12. April 1848. Der Vizegespan des Komitats Satu Mare, Gabânyi
Sândor, an die provisorische Regierung Ungarns. Berichtet uber die unternommene Visitation in Moftinu Mic und Sătmărel infolge der Wiederinbesitznahme
durch d'ie Leibeigenen der Besitzungen, die ihnen vorher anlaBlich der Kommassierung von Grundstucken durch die Adligen entrissen wurden. Fur Resighea
teilt er eine repressive Militareinheit z:u. Ebenso wird er auch im Falle der
Gemeinde Sătmărel vorgehen.
281. Baia Mare, 12. April 1848. Der Burgermeister der Stadt Baia Mare,
Srand Pal, an die proviso..,ische Regierung Ungarns. Berichtet tiber den ZusammenstoB zwischen den Stadtern und den Bergwerkern am 24. Mărz bei der
W ahl der Burgergardeoffiziere.
282. Zalău, 12. April 1848. Der Vizegespan des Komitats Solnocul de Mijloc
Bâlint Elek, an die provisorische Regierung Ungarns. Berichtet, daB die Auf,..
wiegler die Bauern aus den von der Residenzstadt des Komitats entfernteren
Ortschaften zur Besetzung der Allodialgrundstucke antreiben. Deshalb sucht er
um ein Bataillon fur die Unterdruckung solcher Handlungen wider die Interessen der Adligen an.
283. Zalău, 12. April 1848. Der ViZJeg,espan des Komitats Solnocul de Mijloc,
Balint Elek, an die Statthalterei Ungarns. Sucht um einige repressive Militarei nhei ten im N otfall an.
284. Şomcuta Mare, 12. April 1848. Der Vizehauptmann des Distrikts Chioar,
Szebeni Imre, an den Statthaltereirat Ungarns. Berichtet, daB am 10. April eine
Distriktversammlung abgehalten wurde, wo die neuen Gesetze verlesen wurden
und eine Kommission fur die Aufrechterhaltung der bestehenden ăffentlichen
Ordnung und Ruhe gewahlt wurde.
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Viena, 2 martie 1848.
Becs, Nlartius 2. 1848

Tisztelt baratom!
A mai Beobachterb611 meg fogod tudni azon nagy s mondhatni remit6
fordulaS't, melyet ·Pariz'Sban verbtek a dd1gok k;e;v1es ·6rak aJ1att. T~ăbbert enruel
mi sem tudunk. Tegnap elott a ministerium a kamarak tobbsege altal istapolva erelyessegenek szinte mar gyiimolcseit aratta, nehany 6ra mulva erke:ctek egytrnaiSra a .teleg~aphicus tud6s:ftasok. Ezern pillanatban m,eg semmit
sem tudni a kiralyi haznep sorsar6l - a p6rnep uralkodik Parisban, az oppositio, a nationalgarda, kikt61 eredett a legels6 ellenszegiiles s kik
balgatagul azt hittek, hogy a mozgalmat tettszesiik szerent igazgathatytyak. Tokeletesen nullificalva vannak s a radicalismus es communismus
fonokei pillanatilag uralkodnak; - mily sikerrel, tanusittyak a porra
ege;bt Tui1errie ,e,s Paliais RoyaL K'epzel]hertmi, milyen sensaJti6t teu~k itt
ezen ujsagok. A papirosok ugyan nagyon leszallottak, de az Oroszorszagb6l ezel6tt ket nappal erkezett nagy somma penz - 50 milliomot hallunk - B. Kiibecket minden banquierek dacara, kik mindeg nagy ellenei voltak - meg nyugtatja. Hadi-tanacs elnokeve Fiquelmont neveztetett Wallmoden helyett, ki mint ad latus Radetzky mellett marad. Gr.
Wratislaw veszi altal az els6 Corps-nak vezerseget. Mar is 80 000 embernJel :tJotbb Vlan a rrti 01a:sz1ornrzagunk!ban. AttaJ.anos V121ekedes, hagy az
orosz car, ki a sok irogatasnak nem barattya, most - .midon cselekvesre
keriil a sor, vonakodas nelkiil kesz lesz meg tenni azt, mire reg vagyptt, - tettlegesen fel lepni. A porosz kiraly is alig tehet egyebet,.
mert a republicanus francia propaganda a Rheimsig fog torekedni. E
szerint legalabb tisztabbakka valnak a kolcsonos helyzetek es az elhata:..
rozas pillanattya kozeledni fog. Nehez idokkel allunk szembe. Magyarorszagon is konnyen megeshetik, hogy ha jobb fordulatot nem vesz a
di,a~~ta., haz;a fog kiildetrt:etni. A hol Kossuth ~es Madarasz zsarnokoskodnak Batthyanyi Lajos izgatasa utan - ugy se lehet valami idves eredmenyre szamitani. Meg lehet, hogy ezen "j6 hazafiak" a kiilfoldi koriilm·enye~et felhasznail1andja:k, ihogy a kJormarnynJak embarrasrt ~z;erezze
nek- rem,enyl.e m. nem fognaik t6Uelk megijedni.
Magyarorszagon egy darab id6t61 fogva - tobb oppositionalis club
- ezen nevet tiJsztan megVJa,1va - kle0d 1a megy:eklben felahlitatni - kiilonos€m az ifjusagra hatva, a mely nemely felsobb megyekben "szegeny
legenyek" cimje alatt - feladatul tuzte ki maganak az oppositio elveinek minden m6don eszkozlendo gyozedelmet. Kerlek, sziveskedjel egy
1
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kis fig)llelemmel 1enJhi, nehogy ho~Zzank is kiilon6s·6n a tanul6k kl<be
ilyes VlaJLami behtaTlap6dzelk.
Degenfeldek dolgara lesz gondom - Ott6nak2 is vettem ez irant
levelet.
Kovasznai es Sandor mar fel vannak ajanlva. Szabadsagodra nezve is megtettem a propositi6t - remenylem, kis hazankba ugy fenn fogod a csendet tartani, hogy ez okb6l utazasi szandekod akadalyt nem
szenvedend, - de a kiilfoldon mily batorsaggal jarhatunk - mas
kerdes.
Szivessegedbe magamat ajanlvan valtozatlanul vagyok
igaz baratod
J6sika3
Viena, 2 III 1848
Stimate amice!
Din "Beobachter"-uP de azi vei afla despre acea mare şi se poate
spune îngrozi'toare întorsătură, pe care au luat-o lucrurile la Paris în
decurs de cîteva ore. Mai mult de atît nici noi nu stim. Sustinut de
majoritatea [din cele două] camere, guvernul [francezf era alaltăieri pe
cale să culeagă fructele. tăriei sale; dar după cîteva ore soseau una după
alta înştiinţările telegrafice. În momentul de faţă nu se ştie nimic despre
soarta familiei regale; poporul domină la Paris; opoziţia şi garda naţio
nală, de la care a pornit prima împotrivire, au crezut prosteşte că pot
conduce mişcarea după bunul lor plac. Ele au fost totalmente înlăturate,
iar momentan domină capii radicalismului şi comunismului, şi cu ce succes, stau dovadă Tuilleriile şi Palatul Regal arse pînă în temelii. Vă
puteţi închipui ce senzaţie au făcut aceste ştiri aici. Cursul bancnotelor a scăzut foarte mult, dar marea sumă de bani sosită acum 2 zile din
Rusia - se aude de 50 de milioane - îl linişteşte pe baronul Kiibeck
în ciuda tuturor bancherilor care i-au fost întotdeauna potrivnici. Ca
preşedinte al consiliului de război a ·fost numit Ficquelmont în locul lui
Wallmoden, care a rămas aghiotant pe lîngă Radetzky. Contele Wratislaw preia conducerea primului corp [de armată]. În momentul de faţă
sînt peste 80 de mii de oameni în Italia noastră. Este o opinie generală
că ţarul rus, care nu este prietenul unei scriptologii excesive, nu se va
codi, acum cînd se va trece la fapte, să facă ceea ce dorea de mult: să
acţioneze. Nici regelui prusac nu-i prea rămîne altceva de făcut, deoarece propaganda republicană franceză se va extinde pînă la Rin. Poziţiile reciproce vor deveni, aşadar, cel puţin mai clare
şi
momentul
luării unei hotărîri se va apropia. Avem în faţa noastră vremuri grele.
Se poate întîmpla foarte uşor ca şi în Ungaria Dieta să fie dizolvată dacă
nu va adopta o atitudine mai favorabilă.
Acolo unde Kossuth şi Madarasz fac pe tiranii, în urma instigă
rilor lui Batthyany Lajos, nici aşa nu se poate conta pe un rezultat prea
bun. S-ar putea ca aceşti "buni patrioţi", să se folosească de împrejură
rile externe şi să se creeze guvernului necazuri. Sper că guvernul nu se
va speria de ei.
În comitatele din Ungaria încep să se formeze, de un timp încoace,
mai multe cluburi opoziţioniste. Ele se declară pe faţă ca atare şi-şi
exercită influenţa mai ales asupra tineretului.
2

în cîteva comitate din nordul [Ungariei, tinerii] şi-au luat numele
de "haiduci" şi şi-au propus ca ţel să asigure, prin orice mijloace, triumful ideilor opoziţioniste.
Te rog binevoieşte a fi puţin atent ca nu cumva să prindă aşa ceva şi la noi, mai ales în rîndurile ~tudenţilor.
~
De problema familiei Degenfeld voi avea grijă. In acest sens mi-a
scris si 0tt,6 2 .
'Kovasznai şi Sandor. au fost propuşi. în legătură cu concediul tău
am înaintat propunerea. Sper că în mica noastră patrie vei menţine liniştea şi astfel planul tău de călătorie. nu va întîmpina piedici. Dar cu
ce siguranţă putem călători în străinătate, este o altă chestiune.
Mă recomand atenţiei tale şi rămîn neschimbat
prietenul tău adevărat
J6sika3
Original. Arh. Ist. Fii. Aead.
R. S. România, Cluj-Napoca. Fondul
Arhiva familiei Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deak
Imre, 1848, p. 21-22.
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[Osterreichischer] Beobachter = ziar vienez.
Degenfeld Ott6 August.
J6sika Samuel, şef al Cancelariei aulice a Transilvaniei cu sediul la Viena.
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Braşov,

11 martie 1848.
Datum des Exhibits 11. Mărz 1848.
Des Herrn Gubernators Excellenz bedeuten infolge Hohen .Gubernials Prae:sidiia1befehls vo1n 18. Fetbruar 1. J. Z:ahl 306/847 den hiesigen Buchhăndlern bekannt zu geben, daB auch in solange bis eine neue
Bi.icherzensurvorschrift ins Leben treten wird, verfi.igt werde, daB einerseits alle aus Ungarn in dieses GroBfi.irstentun1 den Buchhăndlern
zugeschickrt werdende Werkle und Qui1"btung~en (NyugtatvC:myok) SIO·lll wahrschein[kh heiBen Druckairbeilten, wen:n so~an:ge in Ung~arn auch bereits
die Censur passiert hătten, auch hier durch die ordentlichen Bi.ichercensoren censuriert und nur jene Werke zum Verkauf gelassen werden
sollten, welche dieselben dazu geeignet fănden und daB andererseits die
Buchhăndler
verpflichtet werden sollten, liber alle bei ihnen befindlichen Druckarbeiten eine solche Vermerkung zu sichern, aus welcher
ersehen werden konnen, welcher Censor namentlich das Werk censuriert und daB wann ki.inftig betreff eines ader des andern W erkes eine
Frage entsti.inde der Buchhăndler dari.iber Rede und Antwort geben
konne.
AbschluB:
Wird gleich nach Empfang den hiesigen Buchhăndlern Nemeth und
Vajna mi.indlich bedeutet und nachdem dieselben um schriftlichen Mitteilung zu ihrer Darnachrichtung bitten auch schriftlich zugestellt1.
Concept. Arh. St. Braşov. Fond. Arhiva Magistratului Braşov, Registrul actelor intrate şi ieşite, IV, M. 2, nr. 68. Foto: 11161.
1 Pentru problemele privind cenzura
şi unele documente din vol. II.

şi

presa vezi documentele nr. 5, 12,

39, 44, 48; v.
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Oradea, 14 martie 1848.
Varad, Martius 14en 1848

Kedves baratom, mindenek elott oromom nyilvanitom j6 leteken.
Julius 6lta napr61 napra keszUlok hozzad menni, ---- s akar hiszed, akar
sem, nem tudok id6t szakittni - majd magan, majd kozdolgok, maj~
valtoz6 egessegem miat. Ez azert is nehezen esik, mert kamattartozasomnak sem tettem eleget, mert nem hittem enyire elmaradni forr6 vagyamt61. Roviden irok most is - nem akarvan Teged valaszom el maradasa
miat fugg6be tartani. Az esemenyek, mellyek Posonba 3an tortentek1, a
szaling6 hirek, hogy Metternich, Aponyi az uralkod6 haz tagjai alta!
repressiv kormanyzasi rendszere miat, melly jov6juket bizontalansagba
helyezi, a Wrtent elenk szemrehanyas, f6kepp a csaszarne s S6phia altal a kormanyt61 le leptek; tegnapi napon a birodalmi fovarosba tartand6 conferentia, mellyre Magyar orszag nagyjai s Kossuth Lajos vannak meg hiva. A penz crisis, melly annyira ment, hogy mar egy otforintoş bank · jegyet fol valtani az egesz varosba nem lehet, it is anyira
meg ragadak a kebleket, hogy tegnap reggel fal ragaszokon olvashat6
voit: le Aponyival, le cinkos tarsaival, le Tiszaval, eljen a Szabadsag,
Nepkepviselet! Az eszmek forrongasa a varos utcain elenkebb mozgalmat ideztek el6. Tegnap estvere celba volt veve egy innepelyes szovetnekes zene, mellyet a polgarsag a nemesseggel egyUtt akart tartani.
Eleb ugyanis az en szalasom el6tt, honnan Tiszahoz akartak vonuln,i,
nagy macska zene mellett, ablakjait be verni es a fennebbi ragaszokon
foglaltakat el6 sz6val ki kialtani, de erelyes foi lepesemnek sikerult a
szandekot meg gatolnom, nem ·akarvan parisi Guizot jeleneteket el6
idezni, tudomasomra esven, hogy a garnison a varba egesz ejjel fegyverbe allott. Ezen jelenetek annal nyomatekosabbak, a mennyibe a megye normalis allapota ujfent onkeny altal meg van zavarva. Ugyan is
. olvastad tudom a Hirlapb61 azon monstreus gyiiles menetelet, melly
februar 7en nalunk tartatot, mellyb6l azt tanultak conservativjaink,
hogy az ertelmi tobbseg nem ovek. E foly6 h6 9en be allott koz gyulesre tehat ujfent 650 f6b61 all6 cortes csapatot hoztak be, de. most mar
azon eros akarattal, hogy bennUnket le szavazzanak. A gyules meg kezd6dott altalunk alispani elnoklet alat azon inditvannyal: miszerent a
sz6lani kivanokat netn az elnok, hanem .ket jegyz6 jegyezze~ A conservativok meg tamadtak az inditvant. Els6 nap rendesen, de elE~nken folytak tanacskozasaink. Mas nap del tajban a reszeg cortes szavazatot surgetet, de mi ezen szandoknak erelyesen elent alvan, gyamolitatva a fe6
iigyved alta!, es bar ha az elnok a szavazas eranti vegzest ki mondotta,
a kUldocseg nev jegyzeket a jegyz6nek at is adta, de miutan ennek fel
olvasasat meg tagatta, vissza huzta ki mondasat, es folytak a vitak. Harmad. nap meg pr6balvan a szavazast, de meg er6sebb ellenalăsra talalvan, a gyulest V<eg1~ep e1l oszwaltlta. Tegrnap az ellenz~ek az ail.iiSpant gyi.Hes
tartasra hivta fel, mire igerte valaszat. Mire d6l?Megvalik.
Comus halalat sajnalom, de az els6 csik6ja, melly nallam van, igen
szep, de minden j6 tartas mellett is ny6ni nem akar. Az utols6 csik6ja
kanca, ez is szep. Mi lesz bel6lle, meg valik. Nekem volna nagy szukse4

gem egy menre, de nem tudqk rea penzt gyujteni, hitelbe ped1g venni
nem is szandekom.- Ha innen haza keriilve valami erdekes ujjak jonnek tudomasomra, kozlendem veled. Aldjon az eg kedves n6ddel es
gyermekeddel egyiitt- baratod a sirig
ădon

Oradea, 14 martie 1848
Dragă amice, înainte de toate îmi exprim bucuria că sînteţi bine.
Din iulie mă pregătesc zi de zi să vin la tine. De crezi ori nu, nu-mi
pot rupe din timp, cînd din cauza unor treburi personale ori publice,
cînd din pricina sănăJtăţii mele schimbătoare. Acest lucru îmi vine greu
şi pentru faptul că nu m-am achitat de dobînda datorată; n-am crezut
că mă voi îndepărta atît de mult de dorinţa mea arzătoare. Şi acum îţi
scriu pe scurt, deoarece nu vreau să te ţin încurcat nescriindu-ţi. Aici
au influenţat în mare măsură spiritele: evenimentele care au avut loc
la Bratislava în ziua de 31 ; ştirile răzleţe cum că Metternich şi Apponyi
au ieşit din guvern din cauza sistemului guvernamental represiv impus
de membrii casei domnitoare, care le-a pus în nesiguranţă viitorul, şi
din pricina imputărilor mai aspre ce le-au fost făcute mai cu seamă
de împărăteasă şi [prinţesa] Sofia; conferinţa ţinută ieri în capitala imperială la care au fost invitaţi conducătorii Ungariei şi Kossuth Lajos;
criza financiară care a ajuns pînă acolo de nu se mai poate schimba o
bancnotă de 5 florini în tot oraşul. Drept urmare, ieri dimineaţa se
putea citi peste tot: jos cu Apponyi, jos cu complicii săi, jos cu Tisza,
trăiască libertatea şi reprezentanta populară. Agitarea spiritelor a generat pe străzile oraşului mişcări ·mai vii. Pentru ieri seară a fost proiectată o manifestaţie cu torţe şi muzică, făcută de burghezie şi de nemeşime. [Manifestanţii] s-au adunat mai întîi în faţa locuinţei mele, de
unde urmau să treacă cu mare tărăboi la Tisza, să-i spargă geamurile
şi să-i strige cele cuprinse în lozincile amintite mai sus. Dar intervenţia
mea energică a reuşit să impiedice această iniţiativă. Voiam să evit
provocarea unor scene pariziene a la Guizot, deoarece mi-a ajuns la cunoştinţă că garnizoana din cetate a petrecut toată noaptea în stare de
alarmă. Aceste scene sînt cu atît mai apăsătoare, cu cît starea normală
a c<lmitatului este din nou tulburată de acţiuni samavolnice. De fapt,
ştiu că ai citit în Hirlap despre mersul acelei şedinţe monstruoase, ce
a avut loc la noi la data de 7 şi în urma căreia conservatorii noştri şi-au
dat seama că majoritatea nu este de partea lor. La adunarea generală
ţinută la data de 9 a lunii, a fost deci din nou adusă o ceată de agenţi
electorali, compusă din 650 de oameni, cu acea hotărîre fermă de a obţine mai mu~te voturi decît noi. Şedinţa a fost deschisă de noi, sub
preşedinţia vicecomitelui, cu propunerea ca cei ce doresc să ia cuvîntul
să fie înscrişi nu de preşedinte, ci de 2 secretari. Conservatorii au atacat această propunere. în prima zi, deliberările noastre s-au desfăşurat
normal, dar cu vii discuţii. A doua zi, spre amiază, 'agenţii. electorali
beţi au zorit votarea. Noi ne-am opus energic acestor încercări, ·fiind
susţinuţi de reprezentantul nostru principal. Iniţial preşedintele a pronunţat hotărîrea sa cu privire la votare, iar delegaţia a şi predat secretarlflui lista de nume. Hotărîrea a fost ulterior retrasă de preşedinte,
după ce respinsese citirea ei. A treia zi el a mai încercat o dată să impună votarea. Intîmpinînd o împotrivire energică, a dizolvat adunarea.
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Opoziţia

a apelat ieri la vicecomite pentru ţinerea şedinţei. Vicecomitele a promis răspuns. Ce va fi? Vom vedea.
Regret moartea lui Camus. Întîiul ei mînz, care este la mine. e
foarte frumos, dar nici cu cea mai bună îngrijire nu vrea să crească. Ultim.ul ei născut este mînză. Este şi ea frumoasă. Ce va ieşi din ea, vom
vedea. Aş avea mare nevoie de un armăsar, dar nu pot strînge în acest
scop bani, iar să cumpăr pe datorie nu intenţionez. Dacă voi afla ceva
noutăţi interesante, cînd voi ajunge acasă ţi le voi comunica.
Să te binecuvînteze cerul împreună cu soţia şi copilul tău
prietenul tău pînă la moarte
Odon
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R. S. România, Cluj-Napoca. Fondul familiei Wesselrenyi. Misive.
1 La 3 martie, Kossuth a atacat pe faţă sistemul absolutist în Dieta de la
Bratislava. La propunerea lui, Dieta a cerut regelui numirea unui guvern
maghiar responsabil şi sancţionarea hotărîrilor dietale privind înfăptuirea unor
reforme. Cf. "Felirâs az orsZiâggyuMsi teend6k târgyâban!" Publicat în: Pap Denes,
Okmanytar, voi. I, p. 1; Kossuth Lajos, Osszes munkrii XI. Bp. 1951, p. 619-628.
In traducerea românească: v. Păcăţian, Cartea de aur, voi. I, p. 187-190. Textul
românesc este tradus din limba germană după ziarul Siebenbilrger Bote, Sibiu,
1848, nr. 22.
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Blaj, 10-15 martie 18481.

Domnule

Bariţ,

Alăturat trimit la dumneata esemplariul cerut pentru domnul
Teodori de la început, numerii următori se vor trimite prin Georgiu
din Iaşi cum arătarăţi. Aceşti fraţi dacă n-au capătat Organul pana 1n
5 februarie poate fi, ci de atunci luai de-a dreptul scrisori de la dumnealor din 9 şi 20 februarie, din carele cea din 9 arata că i-a venit şi o
scrisoarie a mea (adausa lîngă Organu). Dar nici putea să sosească mai
curînd, ca scrisoria dumneatale din 15 ianuarie o primii joi îri 22 ianuarie şi esemplarele le trimisei numai miercuri 28 ianuarie, deci nu e
mirare ca în 5 februarie încă nu le primise; io nu scriu pre adresa alta
decît: Iaşi, de Seret nu pomenesc că n-am scire de poştiele pre unde trec
pană în Iaşi.
Vezi ce grozavii se templară în Paris. Sunt cu nerabdare, oare
poştia proximă aduce-ne-va jurnale din Paris2 , _şi ce s-a mai templat.
Mie mi se pare ca aceasta templare a scuturat din ţîţîni toată starea
Europei şi de nu se va aşieza Francia cu rege constituţionale poate să
ajungem tempurile din 1793. De sinod auzii şi io pre episcopul zicînd
că vom avea sinod, ci crezi dumneata ca după aste împrejurări se va
pleca Curtea a ne da? Însumi nu ştiu nemica. în capet adaug numai o
bagare de samă la alta a dumneatale dinainte cu vreo 14 zile, ci fără
nici o alusie la disputele ce avurăm; adeca, că deşi sasii şi secuii şi ungurii" respect numerii stau ca 1 la 3 către români, ci în privinţa de a
şti ceti românii către ei neci macar ca 1 ad 3 nu stau, macar ca aici
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era să fie puterea argumentului dumneatale, noi numai numerus sumus
alta nemica; vezi că mai nu este sas şi săsoaică să nu ştie ceti, dar din
români abia numai popii şi diecii, încă şi dintr-aceştia mulţi numai rău
scrie şi mai rău etc. Încep a mă durea ochii
Al dumneatale ca frate
Cipariu m. pr.
[De mîna lui Bariţ:] 1848, martie
pe la început. T. Cipariu
Original. Bibl. Acad. R. S. România. Ms. rom., nr. 994, f. 199.
1 Datarea după însemnarea lui Bariţ. Cipariu a aflat ştirea despre revodin Paris înainte cu cîteva zile de 15 martie. El o aminteşte de abia în numărul 62 al Organului luminării din 3 martie, st. v., 1848.

luţia

2

Journal des Debats.
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Buda, 16 martie 1848.
Melt6sagos, Fotisztelendo, Tekintetes, Nagysagos, Nemzetes es Vitezl6, ki.ilonos tekintetre melt6 Urak!
Keves napokal ezel6tt Pest varosanak lakosaga kozt a nyugtalansag es felingeri.iltsegnek oly jelensegei tuntek fel, mellyek e Kiralyi
Helytart6tanacs ki.ilonos figyelmet annyival inkabb vonhatak magukra,
mivel azoknak oregbi.ilese es tovabbi elterjedese eseteben nem csak az
orszag ama kozponti es vele szomszedos f6varosanak, hanem honunk
egyeb reszeinek is csendhaborgatasat61 meltan tartani lehete. Az emlitett felingeri.iltseg es nyugtalansag alapokaul Pest varosa polgarsaganak
ide nyujtott kerelme szerint1 leginkahb a sajt6nak eddig divatozott korlatozasa felhozatvan, ezen igazgat6 kiralyi kormanyszek athatva alkotmanyos rendeltetesenek erzetet6l, mellyhez keppest a nemzet boldogsagat feltetelez6 kozbeke, torvenyszeru rend, ugy szemelyes es vagyonbeli bâtorsag fenntartasâban szi.inteleni.il fâradozik, nem tart6zkodott
addig is, mig a torvenyhozas e reszben hatârozottan rendelkezend, az
eddig ele gyakorlatban volt megel6z6 konyvbiralat' megszi.intetese mellett a kivant sajt6szabadsagot azonnal letesiteni. Mid6n tehat ebbeli intezkedeser6l e Kiralyi Helytart6tanacs cimzett urasagtokat megyeji.ik
kebeleben tamadhat6 hasonnemu aggodalmak vagy nyugtalansagok lecsillapithatasa vegett ertesitene, egyuttal pedig azon ideiglenes szabalyokat, mellyek a sajt6nak veszelyes kihagasai ut6lagos torvenyszeru
megfenyitesere nezve jovend6ben alkalmazand6k lesznek, mellekletben
kozolne, cimzett urasagtoknak buzg6sagaban es erelyessegebt=n bizik,
miszerint torvenyes tisztoknel fogva a kozcsend es batorsag folOtt minden kitelhet 6 m6don 6rkodni fognak.
Kelt Budan a magyar Kiralyi Helytart6tanacs ezer nyolcszaz negyvennyolcadik evben, bojtmas h6 tizenhatodikan tartott i.ileseb6l.
Cimzett urasagtoknak j6akar6ji
hivatalos keszsegu
gr6f Zichy Ferenc
7

(ANEXA)·

Jdeiglenes Szabalyok 2

lor A sajt6 minden megel6z6 cenzura nelkG.l, szabadon mukodik.
2or Minden, akar konyvnyomtatas, akar k6nyomas altal kiadott
barmely nemti irat, vagy rajznak szerz6je, szerkeszt6je, vagy keszit6je
az iratban vagy rajzban foglaltakert felel6s. ·
:
3or Minden k6nyvnyomtat6 es k6nyom6 az illet6 irat vagy rajz
kinyomasa es a szerz6nek atadasa utan tartozik azonnal a nyomatnak
egy peldanyat az illet6 hat6sag elnokenek atadni; ki ·
4er Koteles azan peldanyt a kinevezett bizottsag elnokenek haladek nelklil, felel6seg terhe alatt azonnal atkiildeni.
5or A sajt6 utjan elkovetheto visszaelesek es kihagasok megbiralasa vegett rendelt ideiglenes bizottsag rendeltetett.
6or Ezen bizottsag a kinyomott iratot vagy rajzot megvizsgalvan,
a benne talalt vetseg irant velemenyet kimondja, es az esetet a vetkesnek illet6 bir6sagahoz tovabbi eliteles vegett at klildi.
7er Ki valamelly iratot vagy rajzot ki akar adni, koteles a nyomand6 iratot vagy rajzot onkezevel alairni, es ha a nyomda tulajdonos
elott a kinyomatast kivan6 egyen esmeretes nem volna, koteles ugyanazonsagat az illet6 nyomdatulajdonos e!6tt ismeretes ket tanti altal bebizonyitani.
·
8or A nyomda tulajdonosa tartozik minden legkisebb nyomatra nevet vagy muhelye cimet kinyomni, ha ezt elmulasztana, vagy ha az altaia kinyomott iratot vagy rajzot ismerve a kiad6 egyent altala ala nem
iratta, vagy ha azt nem ismerve, annak ugyanazonsagat ket altala ismeretes tanukkal inaga el6tt be nem bizonyitotta, ugy szinte ha a nyomott
irat vagy rajznak a hat6sagi elnok kezeben azonnali athaladasat elhanyagolna, a kiadott irat vagy rajz tartalmaert szinte ugy felel6sse valik,
mint maga a szerz6 vagy kiad6.
9er Epen ezen felelet terhe ala esik azan hat6sag elnoke is, ki a
nyomda tulajdonosa altal nekie atadott nyomtatvanyt a bizottsag elnokenek azonnal meg nem klildi 3 •
Inălţimea voastră, preacinstite, respectabile, măria voastră preanobile şi viteaz, de deosebită stimă vrednice domn!
In urmă cu cîteva zile s-au manifestat printre locuitorii oraşului
Pesta unele semne ale nervozităţii şi agitaţiei. Ele ar fi trebuit să atragă
atenţia deosebită a Locotenenţei regale. Aceasta cu atît mai mult, cu cît
în cazul înmulţirii şi extinderii lor, ne putem, pe bună dreptate, teme
de tulburarea liniştii publice, nu numai în acea parte centrală a ţării
şi în capitala învecinată, ·ci şi în alte părţi ale patriei noastre.
Guberniul; pătruns de sentimentul menirii sale constituţionale, se
străduie necontenit să asigure, conform legii, ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanei şi averii, ce condiţionează fericirea naţiunii. De
aceea, pe baza unei petiţii a · cetăţenilor oraşului Pesta înaintată aici,
invocînd ca motiv principal al agitaţiei şi neliniştii amintite mai ales
îngrădirile impuse pînă acum ziaristicii1, n-a ezitat să înfăptuiască pe
loc dorita libertate a presei, prin desfiinţarea cenzurii prealabile practicată pînă acum. El n-a mai aşteptat legislaţia care va dispune categoric în acest sens .
. Locotenenţa regală vă va înştiinţa pe domnia voastră despre
această dispoziţie a sa în vederea potolirii agitaţiilor şi neliniştilor ase-
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mănătoare, ce s-ar putea ivi în judeţul dvs. Ea vă va comunica, totodată, în anexă, acele regulamente temporare, care vor fi aplicabile în viitor pentru sancţionarea infracţiunilor primejdioase ale presei, conform
legii. Pînă atunci avem încredere în rîvna şi tăria domniei voastre titu:late, că datorită funcţiilor legale [pe care le deţineţi] veţi veghea în
toate felurile posibile asupra liniştii şi siguranţei publice.
Buda, cu ocazia şedinţei Locotenenţei regale maghiare, ţinută la

16 martie 1848.
Stau oficial la

dispoziţia

dvs. binevoitorul domniei voastre -titulare,
contele Zichy Ferenc

(ANEXA)

Regulamente tem porare2
1. Presa funcţionează liber, fără nici o cenzură prealabilă.
2. Pentru orice fel de scriere tipărită sau d~sen litografiat, răs
punzător pentru cele cuprinse în ele este autorul, redactorul sau executantul acestora.
3. După tipărirea şi predarea scrisorii sau desenului respectiv autorului, fiecare .tipograf sau litograf este dator să dea imediat un exemplar din imprimat preşedintelui forului respectiv, care
4. este obligat a trimite neîntîrziat, sub povara răspunderii, acel
exemplar, preşedintelui comitetului [de presă] ales.
5. Se prevede formarea unui comitet provizoriu pentru analizarea
abuzurilor şi delictelor, pe care presa le-ar putea comite.
6. Acest comitet, cercetînd scrierile sau desenele tipărite, îşi va
exprima părerea asupra caracterului delictului găsit în tipăritură şi va
trimite cazul spre judecare la instanţa de care ţine inculpatul.
·
7. Cine vrea să publice o -scriere sau un desen, e obligat să semneze cu mîna proprie scrierea sau desenul ce urmează să fie tipărit;
iar dacă individul ce doreşte să tipărească nu este cunoscut de proprietarul tipografiei, trebuie să-şi dovedească identitatea în faţa lui cu doi
martori, pe care acesta îi cunoaşte.
8. Proprietarul tipografiei este obligat să-şi tipărească numele sau
adresa atelierului său pe orice tipăritură fie ea oricît de mică. El devine răspunzător pentru conţinutul scrierii sau desenului editat, ca şi
autorul sau editorul: dacă neglijează acest lucru sau dacă cunoscîndu-!
pe autor nu-l pune pe el să-şi semneze scrierea sau desenul; dacă nu-l
cunoaşte şi nu-i dovedeşte identitatea cu doi martori cunoscuţi de el;
dacă ar neglija predarea iinediată a scrierii sau desenului tipărit preşedintelui forului competent.
_
9. Cade sub povara aceleiaşi răspunderi şi preşedintele forului local competent, dacă nu trimite imediat tipăritura primită de la proprietarul tipografiei, şefului comitetului [de presă]3.
Original multiplicat. Arh. St. Cluj-Napoca. Fondul Arhi_va comitatului
Satu Mare. Acte administrative nr. 1202/1848. Exemplarul adresat
consiliului oraşului Baia Mare: Arh. St. Baia Mare. Fondul ·Arhiva
Primăriei Baia Mare, nr. 895-903/1848. Foto: 17 707-17 709.
1 V. Proclamaţia tipărită de grupul de revoluţiona:ţ"i din Pesta la 15 martie.
Publicat de Pap Denes in Okmanytar, voi. I., p. 13; Kardos Samu, Bar6 Wesse-
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Revoluţia

de la 1848-1849 din Transilvania -

Vol. I
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lenyi Mik!6s elete es munkai, II, p. 193-194. Traducerea românească în Păcăţian,
Cartea de aur, vol. I, p. 200. Cf. doc. 25.
2 Mai pe larg în rescriptul Locotenenţei din Buda către consiliul oraşului
Pesta din aceeaşi zi, publicat în Erdelyi Hirad6 din 13 martie 1848, nr. 337,
p. 192.
3 Cf. doc. 2.
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Cluj, 16 martie 1848.
Fenseges Kiralyi F6 Kormanyszek!
A mid6n a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszeknek atyai kegyessegeert, mellyel piispoki helyettesi hivatalom kezdetet6l csekely szemellyemet halmazni melt6ztatott, a haladatossag:nak langja mejjemet folytonoson hevite, akkor a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszek ujabb jeleit
adja irantami magasszeru hajlamanak, kegyesen tudatvan velem e foly6
ev bojtel6 hava 23cin 2793 szam alatt hozzam intezett kegyes rendelete
altal: mikep 6 csaszari kiralyi es apostoli fejedelmiink ugyan azon h6
5en kelt legfels6bb valaszszanal fogva engemet piispoknek legkegyelmesebben kinevezni melt6ztatott.
En igen is meg vagyok arr6l gy6z6dve, miszerint piispoksegre lett
el6leptetesem a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszek jogszeru iteletenek
es partfogasanak kovetkezmenye, melly nemes erzesu kegyet jutalmazza meg a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszeknek a mindenhat6 gondviseles!
·
Mind ezek mellet pedig esedezek a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszeknek, mikep' kegyeskedne arr61 meggy6z6dve lenni, hogy az en ujonnan nyert hivatalom gondjai es torekvesei annal is inkabb figyelmeztetn.ek allasom minden reszbeni pontos teljesitesere, mentiil inkabb
minden igaz hazafi velem egyiitt j6l, de sot tokeletesen is tudhatja azt:
miszerint folseges · fejedelmiinknek tobb mind atyai kegyesege a megiiresiilt felekezetembeli piispoki szek betoltesevel az annyira lealjasult
hitembeli papsagnak es nepnek lelki es elmebeli tehetsegei jobb karra
hozatalat szent celui tuze ki maganak.
Ezen meg gy6z6desem nyoman batorkodom magamat iinnepelyesen
oda nyilatkoztatni: miszerint ejjeli es nappali faradalmaim oda iranyulandvak, hogy folseges fejedelmiinknek atyai rendeleteit kovetven, tettleg bebizonyitsam azt, mikent nem csak oktat6ja, hanem tellyesit6je is
toreklszetk lenini a v:ailillcliSOIStSaglllak es ,a:z erkcHcsiOISSegnek, hogy igy a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszeknek magos partfogasat es kegyet jovend6re is meg erdemelhessem, mellyekbe is magamat leg· aiazatosabban
ajanlva, h6dol6 1nely tisztelettel oroklok, a fenseges Kiralyi F6 Kormanyszeknek leg alazatosabb sz~lgaja.
Kolozsvart, Martius l6an 1848
Schaguna Andras
piispok
Preaînalte Guberniu regal!
Flacăra recunoştinţei îmi încălzeşte neîncetat sufletul pentru bunăvoinţa părintească a preaînaltului Guberniu regal, cu care a binevoit să înconjoare persoana mea neînsemnată de la începutul [ocupării]
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funcţiei mele de vicar. Acum înaltul Guberniu regal dă noi semne ale
înaltei sale simpatii faţă de mine, aducîndu-mi binevoitor la cunoştinţă
prin binevoitoru-i ordin, adresat mie la data de 23 martie a.c. sub nr.
2 793: că înălţimea sa cezaro-regească şi apostolică, prin cel mai înalt
răspuns, din data de 5 a aceleiaşi luni, a binevoit prea graţios a mă numi episcop.
Eu şînt ferm convins că avansarea mea ca episcop este urmarea
deciziei de drept şi a protecţiei înaltului Guberniu regal; nobila bună
voinţă să fie răsplătită înaltului Guberniu regal de providenţa atotputernică!

Pe lîngă toate acestea, implor înaltul Guberniu regal să binevoa fi convins de faptul că grijile şi străduinţele funcţiei mele de
curînd dobîndite îmi sporesc atenţia asupra înfăptuirii exacte a slujbei
mele în totalitatea ei. Aceasta cu atît mai mult, cu cît fiecare patriot
adevărat, împreună cu mine, poate şti bine, chiar foarte bine, că bună
voinţa mai mult ca părintească a înaltului nostru principe şi-a propus
drept scop sfînt, prin ocuparea scaunului episcopal vacant al confesiunii mele, ameliorarea capacităţilor sufleteşti şi spirituale ale poporului şi ale preoţimii de credinţa mea, atît de rămase în urmă.
Potrivit acestor convingeri ale mele am curajul să declar cu solemnitate: că ostenelile mele de fiecare zi şi noapte vor ţine cont de
ordinele părinteşti ale înaltului nostru principe; că mă voi strădui a
dovedi prin fapte, a fi nu numai instructorul, ci şi îndeplinitorul religiozităţii şi al moralităţii. în acest fel voi putea obţine şi pe viitor înalta
protecţie şi favoare a înaltului Guberniu regal. Drept care mă recomand cu cea mai mare umilinţă, sluga cea mai umilă a înaltului Guberniu regal .şi-i transmit respectul meu profund devotat.
Cluj, 16 martie 1848
Andrei Şaguna,
episcop
iască

Original.

Arh.
1311-1314.

St.

Budapesta.

Fond G. P., nr. 3 908y'1848.

Fato:
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Brîncoveneşti,

16 martie 1848.

Tekin tetes Tiszcseg!
A tekintetes tiszcsegnek idei 220 szăm alatt kolt rendelese kovetkezeseiil, a le kiildott kerelem level es zăratekja engedelmes viszsza
zărăsa mellett tisztelettel bător vagyok jelenteni, hogy id6sbb Vagner
Gyărgy ur es urberesse holtmarosi Mărton Istvăn kozott a ki rendelt
szămvetelt meg tartvăn,. ugy talăltam, hogy Mărton Istvăn ados vagy is
restantiarius 6 napszămokkal, es a mult evbe az uri szolgălat le tetelebe nem volt a leg pontosabb, melynek oka onnan vagyon, hogy az oreg
Mărton Istvăn mint jelenleg, ugy a mult evben is fekv6 beteg leven,
neha a szolgălatot gyermekkel is kentelen volt tetetni; a mi az epitmenyeket illeti, azok mind a nevezett urberes ăltal epittettek, melyeket
a foldes ur becsii szerent ki fizetni ajănlott, ha a tekintetes tiszcseg a
11

nevez1ertrt urberesnek ki kloilJtOZ1eS.et mreg h'ata~O'Ziatnd}a, S ez o~b61 ·az epuletek meg becsulteteset is a tulajdonos a ki koltozes idejere halasztatni
kerte. Melyek utan al~zatos tisztelettel vagyok a tekintetes tiszcsegnek
alazatos szolgaja
Vecs Martius 16. 1848
Boer ·Elek
szolgabir6

Vetetett Martius 31en 1848.
Hatarozat: az nap
Tud6sitt6 szolgabir6riak e targyban vegbevitt kinyomozasr6li munkalatjab6l kitetz6leg kivilagulvan, miszerint kerelmes kozlakos ke;relmesitett jelenbeni foldos uranak csakis hat napokkal ad6ssa, es ennyi reszbeni restantiariussaga is kozelebr6li folytonos betegeskedese egyeduli
ok - de mid6n mas fel61 az is vilagossagra hozatott, hogy a kerelmesnek gyermekei vannak, melyek kozziil is jelesen az egyik kerelmes nyilvanittasa szerint 16 eves, es igy munka tetelre alkalmas - a kerelmesnek lakhelyer6li ki koltoztetesere torvenyes okot nem lat ezen tisztseg,
mindazaltal ha a koltozkodesbe kerelmes kozlakos is bele egyezik, a felek kozti leheto minden kovetelesekre nezve illeto szolgabir6 tartson
szamvetelt, s a kovetel6 felet telyesleg ki elegitven, a kerelmesnek mas
foldos . urasag heljere mehetesre nezve a szokott szabadsag levelet adja
meg1 .
Onorată,

oficialitate!

nr. 220 a.c., onorată oficialitate, înraportez că am efectuat cercetările ordonate cu privire
la domnul Vagner Gyorgy senior şi la iobagul său Marton Istvan din
Lunea Mureşului. Totodată, vă veanexez cu supunere petiţia şi anexa
trimisă. Am constatat că Marton Istvan este dator sau restanţier cu 6
zile de muncă, iar anul trecut nu a fost chiar cel mai punctual cu în-.
deplinirea prestărilor urbariale. Cauza [restanţelor] se datorează faptului că bătrînul Marton Istvan este în prezent bolnav la pat, ca dealtfel şi anul trecut. [El] a fost nevoit să pună cîteodată copilul să presteze
serviciul. In ceea ce priveşte construcţiile, toate au fost ridicate de iobagul numit. Nemeşul s-a oferit să le plătească după valoarea lor, dacă
onorata oficialitate va dispune scoaterea din locuinţă a acestui iobag.
Pînă la pronunţarea deciziei privind scoaterea lui din locuinţă, proprietarul a cerut amînarea evaluării construcţiilor.
După care, cu respect umil sînt servul supus al onoratei oficiaIn urma

dispoziţiei d-voastră

drăznesc să vă

lităţi

Boer Elek
jude nobiliar

16 martie 1848
Primit la 31 martie 1848

Brîncoveneşti,

în aceeaşi zi
Din cercetările întreprinse de judele nobiliar raportor în această
· problemă rezultă: că locuitorul petiţionar este dator actualului său stă
pîn numai cu 6 zile [de slujbă]; că singurul motiv al acestei restanţe
Hotărîre:
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este boala lui neîntreruptă din ultimul timp; că are copii, dintre care
unul, după declaraţia petiţionarului, de 16 ani, apt pentru a presta
muncă. De aceea, oficialitatea nu consideră legal motivul pentru scoaterea din locuinţă a petiţionarului, afară de cazul că şi el este de acord
cu mutarea. Judele nobiliar respectiv să ţină seama de toate pretenţiile
posibile între părţi; să satisfacă pe deplin partea· reclamantă; să-i dea
obişnuita scrisoare de liberă mutare pentru a avea posibilitatea să treacă
pe moşia altui proprietar de pămînt 1 .
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fondul Arhiva comitatului Turda. Acte

administrative. nr. 220

şi

436t1848.

1 Acest document este lămuritor pentru relaţiile iobăgeşti anterioare anului 1848. In septembrie 1847, nemeşul Vagner a cerut comitatului Turda evacuarea iobagului Marton. In cererea sa, nemeşul s-a bazat pe prevederile articolului
26 al legii din 1791. In plus el a invocat pretenţia iobagului "la dreptul de proprietate asupra pămîntului urbarial pe care-1 foloseşte". Totodată a susţinut că
"purtarea lui ar avea o influeqţă răzvrătitoare". La rîndul său, iobagul a arătat
că era prigonit în primul rînd pentru că murindu-i soţia, nu se recăsătorise şi
astfel nemeşul nu putea să profite de pe urma slujbei femeieşti.

8
Viena, 16 martie 184;8.
Wien, 16. Miirz 1848

Wohllobl. Nations-Universitat
Mit einem Hqchgefuhl, das sich nicht in Worte kleiden lăBt, ergreife ich die Feder, um einer Wohllobl. Nations-Universităt liber die
Ereignisse der drei letzten fur Wien und die ganze osterreichische Monarchie denkwurdigen Tage Bericht zu erstatten. Mit dem 15. Mărz
1848 beginnt fur die osterreichische Monarchie eine neue Ăra ihres
politischen Lebens und ihrer Geschichte.
.
Am 13. 1. M. versammelten sich die osterreichischen Landstande.
Eine Petition · der Wiener Studierenden und eine andere der hiesigen
Burgersc4aft veranla6te eine Demonstration, die infolge des Blutes, das
beim Landhause geflossen war, zur Revolution wurde. Ganz Wien, vom
hochsten Adel bis zum letzten Taglohner, nahm dabei tatigen Anteil.
Gestern, am 15. nachmittag, wurde die Revolution glorreich beendet.
- Am 13, 14. und 15. Mărz erfolgten von der h. Regierung Proklamation auf Proklamation; diese und die naheren Details der Revolution
wird Eine Wohllobliche Nations-Universitat in der "Wiener Zeitung"
und in· dem "btSiter~reiehisohen Beohaohter" n!areh1elSen.
Die vorzuglichsten Errungenschaften der erwahnten politischen
Bewegung sind: 1. Der geheime Haus-, Hof- und Staatskanzler Filrst
von, Metternich hat seine Stelle am 13. 1. M. in die Hănde Seiner Majestăt niedergelegt. 2. Seine Majestat haben am 14. 1. M. die Errichtung
einer Nationsgarde zur Aufrechterhaltung der gesetzmassigen Ruhe
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und Ordnung in der Residenz und zum Schutze der Personen und des
Eigentums zu bewilligen geruht. 3. Seine Majestăt haben am 14.· 1. M.
die Aufhebung der Zensur und die alsbaldige Veroffentlichung eines
Pre:Bgesetzes zu beschlie:Ben geruht. 4. Seine Majestăt haben laut Proklamation am 15. 1. M. wegen Einberufung von Abgeordneten aller Pro"""'
vinzialstănde und der Zentralkongregationen. des lombardisch-venetianischen Konigreichs in einer moglichst kiirzesten Frist mit verstărkter
Vertretung des Biirgerstandes und unter Beriicksichtigung der bestehenden Provinzialverfassungen zum Behufe der von Seiner Majestăt
beschlossenen Konstitution des Vaterlandes das Notige verfiigt.
Alle die Konzessionen sind in dem beigeschlossenen, gestern erschienenen Patente Seiner Majestăt zusammengefaf3t. Nach Veroffentlichung erschallte in der ganzen Residenz nur ein Jubelruf. Am Abend
durchzog die ganze, neu errichtete Nationalgarde, bestehend aus mehreren Tausend Mann, im Festzug die Hauptstra:Ben der glanzvoll
beleuchteten Residenz. Die festlichen Fahnen des. Zuges trugen die Devisen: Konstitution - PreBfreiheit - Nationalgarde - Ordnung und
Sicherheit etc.
Wohllobliche Nations-Universităt! Die Folgen, welche diese Ereignisse auf die Gestaltung der Dinge in der osterreichischen Monarchie
haben werden, sind unberechenbar. Die Schwingungen der stattgefundenen politischen Bewegung in der Residenz werden sich bis an die
ăuBersten Grenzen der gro:Ben Monarchie fortpflanzen. Die năchsten
Folgen sind ganz gewiss ein năherer Anschlu:B an Deutschland und
Erstarkung der deutschen Nationalităt.
Es handelt sich nun darum, da:B auch die săchsische Nation den
Geist der Zeit erfasse und im heilsamen Fortschritte nicht zuriickbleibe.
Es wird meiner geringen Ansicht nach notig sein, da{) eine wohllobliche
Nationsuniversităt zur Beratung der wichtigen Tatbeschliisse, die durch
diese Ereignisse bedingt werden, die Zeit ihres Zusammenseins verHingere oder aber, da:B Wohldieselbe ein Komitee ernenne, welchem zur
Pflicht gemacht wird, die politischen Ereignisse der Gegenwart mit
wachsamen Auge zu verfolgen und die Mittel zu beraten, wodurch am
heilsamsten einer vielleicht vorauszusehenden gewaltsamen Erschiitterung unserer Konstitution vorgebeugt werden konne und Vorschlăge
zur notigen Reform einer Wohllobl. Nationsuniversităt vorzulegen. Namentlich wird es bei diesen Ereignissen nicht geniigen, nur Reformen
fur einzelne Teile unserer Verfassung zu beraten, sonderri es wird zur
dringenden Notwendigkeit, wenn wir nicht hinter den uns mit Riesenschritten voraneilenden Osterreichern und Ungarn zuriickbleiben wollen, eine auf den Prinzipien unserer Verfassung beruhende, systematisch
geordnete, vollstăndige, mit der den osterreischischen Erbprovinzen zu
erteilenden Konstitution harmonierende Kommunalversammlung zu
beraten und ins Leben zu rufen.
Uber die wichtigsten Ergebnisse werde ich Eine Wohllobl. Universităt in Kenntnis setzen und erwarte ihre verehrten Weisung.en. Es
lebe der Kaiser! Einer Wohlloblichen Universităt ergebenster Diener ·
Friedrich v. Sachsenheim, siebenbiirgischer Hofagent.
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Colonel Sachsenheim. Publicat
Siebenbiirgische VierteZjahrschrift, 1936, an. LIX, p. 91-92.
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Sebeş,

16 martie 1848.

Onorate domnule!
Pe onorata-ţi scrisoare dtto 19/31 ianuarie a[nul] c[urent] acum
tîrziu grăbesc a răspunde următoarele: cît e pentru sprişinirea pachetului cu Magazinul Istoric a domnului Laurian1 , care are a se trimite
din Sebiş nemijlocit la Timişoara în primire domnilor Iuga, eu primind
requisitia domniei tale la mînă, numaidecît între-aceea zi m-am înţieles
cu Schvabe, care e coritrahent pentru înaintarea carelor iuţi, ca numitul pachet de cărţi să se opriască aic[i] în Sebiş, plătindu-se porto din
Clusiu-Sebiş pe socoteala mea; ba însum am grăit şi cu conducteuru
lui Biasini, ca pomenitul pachet să se depue aic[i], primind porto pentru
dînsul de la Schvabe, şi nu pociu şti, cum e triaba de Magazinul nu
mai soseşte la Sebiş. In zădar am cercetat şi cercetes de nenumerate
ori, trecut-au pachetul din negrişea omenilor pomeniţi în sus la BraŞov
sau să află încă tot le revisie în Cluşiu. De cumva n-au trecut, precum
nedeşduesc, să fii încredinţiat domnule, că din parte-mi toate cele cu
putinţia, cu bucurie se vor împlini. Ce se atinge de un bărbat destoinic
spre întreţinere[a] unei corespondinţia regulată cu redacţia domniei tale
aici în Sebiş acum nu se află şi după spusul protopopului n.u. din
Oraştie, N. Popovici, cu care grăii deunazile în casa mea despre treaba
aceasta, nu s-ar căpăta nici în Oraştie acum odată, poate de aci încolo
să se ridice oarecine ..
Rămîn cu tot respectul al domniei tale plecat şerb
S. Balomiri
Sebiş 1 16/4 martie 1848
Original. Blibl. Acad. R.S. România, Ms. rom., nr. ·1 004, f. 199-200.
Foto: 3 223---7-3 226.
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Fojon [Bratislava], 17 martie 1848.
Minister Elnoki korlevel 1-s6 szam
Tisztelt torvenyhat6sagi Elnok Ur!
Az esemenyek rendkivfrli gyorsasaga miatt, meg talan szet nem
kfrldhetett k.k. korlevel hianyaban a mellekelve olvashat6 nador f6hercegi kinevez6 iratra hivatkozva: els6 es haladektalan kotelessegemnek
tartom a torvenyhat6ssagok fejeit, elnokeit, es igy dnt is, uram, 6 felsege neveben a polgari huseg kotelessegeire hivatalosan felhivni, es
megbizni, hogy a koz beke es nyugalom fentartasara minden tekintelyoket, hatasukat, alarendeltjeiket es eszkozeiket erelyesen felhasznalni,
es az er6szakos es inge:d6 eljarasokon kivfrl minden seged m6dokat
igenybe venni, - a csend es nepkedely bujtogat6ira es a most meg
fenn all6 viszonyok netani tapod6ira nezve pedig a torvenyek rendeleset szigoruan alkalmazni siessenek, nehogy ministerium es orszaggyu-
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les mint az atalakulas es torvenyesseg organumai, a nehez es nagy
munka megoldasaban kicsapongasok, vagy ido el6tti kovetelesek altal
akadalyoztassanak, s a nemzet boldogsaga miel6tt alkotmanyos tokelyet
elerhetne, zavartassek. Es mig egyfel61 torvenyes koreiket es hatalmukat a status polgarok iranyaban igenyben veendik, hazafiuilag torekedjenek, masfel61 a nemzetben a bizodalom lelket es nyugtat6 erzelmeit
a nemzet szeret6 kiralyi felseg s nador f6herceg, mint szinte a torvenyesseg organumai irant is gerjeszteni es oregbiteni, sz6val: polgari es
hivatalos erelyel eszkozleni azt, hogy a hon, magahoz melt6lag s boldogsagat el6segit6leg, erezze at a nemzeti szabadsag els6 oromeit. Es
mind ennek pontos es hiiseges teliesulttet annal biztossabban varom,
es remenylem, minthogy valamint en, a kormanyzat eredmenyeir6l felel6sseget valaltam, ugy a torvenyhat6sagok elnokeit felel6sekke teszem, mind azon nem remenylend6 botranyok es zavarokra nezve, melyek az atalaban nem vart hanyagsagb6l vagy egykedviisegb6l szarmazoonaik. Haz,afiui lidverzwettrerl, s tetLires bi~alomma~ tis:z;telrt tărf\71enyhait6s
sagi elno.k urnak kotelezettje gr[6f] Batthyani Lajos nemzeti ministerelnok. Posony Martius 17-ben 1848.
Circulara nr. 1 a primului ministru

Stimate domnule preşedinte al municipalităţii!
Din cauza iuţelii. extraordinare a evenimentelor, în lipsa unei circulare regale care să fie trimisă în toate părţile, nu m-am putut referi
la scrisoarea de numire a arhiducelui palatin, ce se poate citi în anexă.
Socotesc că e prima şi neîntîrziata mea obligaţie a chema oficial, în
numele maiestăţii sale, preşedinţii, şi astfel şi pe dvs. domnule, la obligaţiile fidelităţii cetăţeneşti. Vă însărcinez să folosiţi în mod energic
toată autoritatea şi influenţa [dvs.], toţi subalternii şi mijloacele lor,
pentru menţinerea păcii şi liniştii publice. Să utilizaţi~ în afară de procedeele violente şi hărţuitoare, toate metodele ajutătoare. Privitor la
instigatorii împotriva liniştii şi stării sufleteşti a poporului şi la eventualii aderenţi ai împrejurărilor Încă actuale, să vă grăbiţi a aplica
sever legile.· Aceasta pentru ca nu cumva guvernul şi Dieta, ca organe
ale reformei şi legalităţii, să fie împiedicate de libertinaje sau de revendicări premature în rezolvarea problemelor lor grele şi majore sau
să fie tulburate înainte ca fericirea naţiunii să ajungă la desăvîrşirea
constituţională.

Guvernul şi Dieta să se folosească, pe de o parte, de sfera şi puterea lor legală în direcţia intereselor cetăţenilor statului; pe de altă
parte să se străduie să aprindă şi să întărească în naţiune suflul încrederii şi sentimentele liniştitoare faţă de maiestatea sa şi arhiducele
palatin, iubitori de naţiune; de asemenea, ca organe ale legalităţii, să
procedeze cu energie cetăţenească şi oficială, ca patria să se simtă
demnă de sine şi să faciliteze .fericirea şi primele bucurii ale libertăţii
naţionale.

Aştept şi sper îndeplinirea punctuală şi credincioasă a acestor sarcini. Avînd şi eu o asumată răspundere pentru reali?ările regimuluio
îi fac răspunzători pe preşedinţii jurisdicţiilor de orice scandaluri şi
tulburări neprevăzute, care. provin în general din neglijenţă sau indi-

ferenţă.
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Cu salutări patriotţce şi cu deplină încredere, îndatoratul stimatului domn preşedinte al municipalităţii
Contele Batthany Lajos
prim-ministru
Bratislava, 17 martie 1848
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr. 609J'1848. Foto: 19-20; Imprimat, Bibl. Centrală Universitară Cluj-Napoca, Colecţia Apor. Publicat
de Pap Denes, Okmanytar, voi. I, p. 19-20.
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Blaj, 17 martie 1848.
Felseges Kiralyi Fo Kormany!
Azon kolboriak, kik az ide Nagy Sink szeke tisztseg{mek a felseges
Kiralyi Fo Kormanyhoz tett felterjesztesevel egyutt alazatos tisztelettel visszazart kerelem levelbe al6 irvak, kolbori papomnak mult evi
december 11ken hozzam tett feljelentese s Fagaras videki helytart6mnak ugyan akkori ertesitese szerent, melynek en a kornyoleteket tud6,
hitelt adok, csak azert akarnak a gorog nem egyesult vallasra atterni,
mivel ki nem vivhattak, hogy egy partfogoltjuk cantorra tetessek most azonba, hogy a felseges Kiralyi Fo Kormany ide januarius 20kar6l
583 szam alatt kelt kegyes rendelete kovetkezteben a hat heti tanitas
tartasa megtagadasar6l vadolt pap kihallgatasa erant fogarasi helytart6mhoz tett rendeletem eredmenyebe, ez 6ket es a papot maga elebe
hivatta, s az egyen kivul megjelenteket kihp.llgatta volna, azt feleltek,
miszerint ok azert akarnak a gorog nem egyesult vallasra atterni, hogy
tobben Iev.en azon helysegbe a gorog nem egyesultek, ok is a tobbseggel egy vallason legyenek.
Minthogy pedig ezen indok eppen. nem vallasi ketseget vagy ellenkezo meggy6z6dest feltetelez, hanem a kerelmeseket eppen arr6l
jegyzi meg, hogy a vallassal jatzanak vagy azt eppen megvetik; mi ha
a meggy6z6dest nem kereso konyelmueknek meg engedtetik, fel6, hogy
a -vallas szabadsagos kijatszasa vagy meg vetese maga utan huzandja
a polgari torveny megveteset is. Alazatosan kerem a felseges Kiralyi
Fă kormanyt, hogy a hat heti tanitas megadhqtăsa okaira nezve fenn
all6 felsobb rendeleteknel fogva 6ket ezen keresokkel melt6ztassek elutasitani, legmelyebb tisztelettel maradvan a felseges Kiralyi F6 Kormanynak alazatos szolgaja
Balazsfalvan Martius 17ken 1848.
Lemeny J anos fogarasi puspok
Mărite

Guberniu regal!
Potrivit raportului din 11 decembrie al preotului meu din Cobor
şi înştiinţării din acelaşi timp a locţiitorului meu din Făgăraş, ambii
oameni de încredere, acei coboreni care au semnat petiţia anexată cu
umil respect demersului scaunului Cincul Mare adresat maiestuosului
Guberniu regal suprem, vor să treacă la ortodoxism numai pellltru că
nu le-a reuşit să obţină postul de canto~ pentru un protejat de al lor.
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Locţiitorul meu din Făgăraş s-a conformat ordinului pe care i l-am dat
de a interoga preotul acuzat că a refuzat să ţină cursurile de 6 săptă
mîni, conform dispoziţiei binevoitoare a înaltului Guberniu regal cu
nr. 583 din 20 ianuarie. El i-a chemat pe semnatari în faţa sa, împreună
cu preotul. Cu excepţia unuia, toţi cei prezenţi au declarat că vor să
treacă la ortodoxism, fiindcă în localitatea lor cei mai mulţi sînt ortodocşi şi deci vor să aibă aceeaşi credinţă ca şi majoritatea [consătenilor].
Dar acest motiv nu presupune îndoieli sau convingeri religioase
contradictorii. Dimpotrivă, demască petiţi9narii că se joacă cu religia
sau chiar că o desconsideră. Dacă noi aprobăm cererea acestor uşura
tici, care nu are la bază convingeri religioase, e de temut că atitudinea
lor libertină şi desconsl.derarea credinţei poate să atragă după sine şi
nesocotirea legilor publice. De aceea, rog cu supunere înaltul Guberniu regal să respingă această cerere şi motivele referitoare la admiterea cursului de 6 săptămîni, potrivit ordinelor superioare în vigoare.
Rămîn cu cel mai profund respect sluga supusă a înaltului Guberniu regal
Blaj, 17 martie 1848
Ioan Lemeni
episcop de Făgăraş
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 4160/1848. Foto: 15 926-

15 927.
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Viena, 18 martie 1848.
Hochge borner Graf!
Die Ereignisse der letzten Tage sind von so hoher Wichtigkeit und
geben sich in solcher Bedeutsamkeit kund, daB liber ihre Ri.ickwirkung
auf unser Vaterland kein Zweifel bestehen kann.
Es hat ein Umschwung in den bisherigen Grundlagen der als
gesetzlich · anerkannten Verwaltung, ihrer hochsten Organe und deren
Richtung statt gefunden - der eine unverweilte spezielle Fi.irsorge in
Siebenbi.irgen erheischt - wenn dasjenige wovon das Heil der Monarchie erwartet wird, nicht zum Ruin der einzelnen Bestandtheile
derselben fiihren soli.
Unter diesen fordern die eigenthumlichen Verhăltnisse Siebenbi.irgens - dieses in mehrere zum Theil gleich berechtigte in vielen antagonistische Stămme geschiedenen Lan des - eine ganz .besondere Ri.icksicht.
Eurer Exzellenz Vaterlandsliebe - Ihre erprobte Anhănglichkeit
an das a.h. Kaiserhaus, und ihr anerkannter Biedersinn - bieten mir
die sicherste Gewăhr, daB Hochdieselben Ihre Bestrebungen in dieser
Richtung mit den meinigen zum Wohle unseres Vaterlandes vereinen
werden, dessen Forderung im Gesamtverbande mit den durch die pragmatische Sanction vereinten Erbstaaten das einzige Streben unseres
Allergnădigsten Herrn bildet.
Durch das Vertrauen meines allergnădigsten Fiirsten und die Wahl
meines Vaterlandes zu meiner jetzigen Stellung berufen - halte ich
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es fur meine heilige Pflicht in diesen verhăngnisvollen Momenten in
derselben auszuharren, bis mir eines dieser Grundbedingungen jeder
constitutionellen Wirksamkeit entzogen wird, oder die Verhăltnisse mir
eine Pflicht auferlegen sollten, die meinem Gewissen und meinen
tJberzeugungen widersprăche.
Ich kenne Euer Exzellenz Denkungsart zu wohl, um Sie nicht von
denselben Gefuhlen durchdrungen vorauszusetzen, und glaube danach
Hochdieselben auffordern zu durfen, die Oberbeamten der Jurisdiktion,
die durch ihre bisherige Amtsfuhrung groflstentheils dem in sie gesetzten Vertrauen entsprechen, zu einer gleichen Ausdauer und jeden
Ehrenmann, welcher Farbe oder Parthei er angehore, zur aufrichtigen
Mitwirkung in der Aufrechterhaltung der offentlichen Ruhe und Sicherheit zu vermogen.
Was im Augenblicke - besonders in Folge der letzten BeschluBe
in Pr~ssburg - am meisten zu befurchten steht, ist die Aufregung unter
dem Landvolk, diese mit allen Krăften zu verhuten, ist die erste Aufgabe eines Jeden, dem das Wohl seines Vaterlandes am Herzen liegtund die Losung desselben hauptsăchlich durch die Mitwirkung Eurer
Exzellenz bedingt, deren Weisheit jedes nothige und entsprechende
Mittel zu diesem heiligen Zwecke anzuwenden mussen wird.
Die Angelegenheit der mit der ersteren in der năchsten Verbindung stehenden Presse gebietet die schleunigste Fursorge. DaB die Aufrechthaltung eines Prăventivsystems fur die Zukunft nicht mehr moglich ist, leidet wohl keinen Zweifel, wie gefăhrlich hingegen bei dem
grofien Ubergewicht einer fremden Sprache und Nationalităt eine gănz
liche Entfesselung der Presse fur das ungrische Element wăren, und
\Vie leicht Leben und Eigenthum eines gro:Ben Theils der ungrischen
Bevolkerung dadurch aufs Spiel gesetzt wurden, kann Eurer Exzellenz
Einsicht unmoglich entgehen.
Es scheint mir daher, so lange im Wege der Gesetzgebung hier
kein repressives Gesetz zu Stande kommt, kein anderes Auskunftsmittel
denkbar, als insbesondere der Journalistik innerhalb der auch in den
freiesten Lăndern festgehaltenen Grănzen der Religiosităt - der guten
Sitte und. der Ehrfurcht gegen die Person des Monarchen den moglichsten Spielraum zu lassen, und lieber im Uberltretungsfalle die Androhung der Zurucknahme der Concessionen, oder diese Strafe selbst
gegen Redacteure und Drucker zu verfugen, was bei der geringen Anzahl derselben im Lande und dem gro:Ben personlichen Einfluf)e Euerer
Exzellenz, auf diese Individuen nicht unausfuhrbar sein durfte, jedenfalls aber die walachische Presse einer besonderen Aufmerksamkeit zu
wurdigen. Hier konnten wohl die beiden Bischofe die wirksamste Beihilfe leisten, und ich zweifle -nicht dar an, daB Eure Exzellenz, sowohl
zu diesem als zu dem erstgenannten Zwecke sich personlich ihrer
pflichtgemăflen Mitwirkung versichern werden.
Der Versuch die reincorporirten Comitate Siebenburgens Ungarn
faktisch einzuverleiben, wird schwerlich lange verzogert werden. Dem
Unions Eide, und der meinem Fursten und Vaterlande beschworenen
Pflicht getreu darf ich keine andere Uberzeugung hegen, als daB diese
Theile zu Siebenburgen gehoren und daB fur den bedauernswerthen
Fall, dai) die LosreiBung derselben dennoch stattfinden sollte - sogar
im Sinne des ungarischen Gesetzes Art. 21. 1836, 1 die siebenburgischen
Behorden keinen anderem Befehle sich fiigen durfen, bis nicht das an
das unabhăngige constitutionelle GroBfurstent~um wiederholt erlassene
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Gebot seines Landesfiirsten - daB bis zur weiteren gesetzlichen Verfiigungen des Status quo aufrecht erhalten werden - auf demselben
Wege, auf welchem es erflossen- widerrufen wird.
Noch sind die siebenbi.irgischen Urbarialgesetze nicht vollzogen 2 ;
Ihr Inhalt selbst setzt weitere Vorarbeiten voraus - ist es -rathlich
diesen die Schlu8folge zu geben. Ich wage es nicht zu glauben, daB die
im Zuge befindlichen ungrischen Verhandlungen nicht eine grosse
Ri.ickwirkung auf die iiber diesen Punkt bisher bestandenen Uberzeugungen und Ansichten ausi.iben sollten~ - die Effektuation aber eiries
so tief in alle Verhăltnisse eingreifenden Gesetzes bei der Unsicherheit
der năchsten Zukunft - bei der beinahe gewissen Voraussicht abermaliger Abănderungen zu versuchen, wi.irde ich in jedem Falle fi.ir ein
allzugewagtes Experiment halten. Ich erwarte hieriiber die weisen
Ansichten Eurer Exzellenz: fi.ir jetzt scheint mir nur Eines klar, und
das ist: daB jede Verănderung im Status quo der Urbarial VerhăltniEe,
bevor sich entweder die Gemiither beruhigen, oder eine neue Gesetzgebung den verănderten Umstănden Rechnung trăgt - von unabsehbaren hochst traU:rigen Folgen sein miisste - da8 daher alles a:nzuwenden wăre, um das Landvolk in der Achtung von dem im Monat
November 1847 erlassenen allerhochsten Befehle zu erhalten, den besitzenden Adel aher in seinem efgenen Interesse vor jedem Ubergriffe.,
gleichwie von jeden vorzeitigen Demonstration - die unmoglich anders
als partiell ausfallen konnte - zu warnen.
Dies sind die in der ersten Linie stehenden Fragen des Augenblickes, die ich Eurer Exzellenz weiser Erwăgung - die ich Ihren Vaterlandsgefi.ihlen empfehle. Vieles und sehr Wichtiges gibt es noch, zu
deren Besprechung mir im Drange der Verhăltnisse die Zeit mangelt.
Welcher Eindruck die ji.ingsten Ereignisse in den siebenbi.irgischen Jurisdiktionen hervorbringen werden, ob die Agitation aus dem Schwester1ande s:i:ch a uch a uf un1s1ern so ruhigten varberlănidiiSohen Bodlen v,erpflanzen wird, welche Forderungen daselbst laut werden, in welcher
Form sie ins Leben treten - muss sich bald entscheiden. Lassen sie
uns in der Gegewart unsere Pflicht thun - die Zukunft liegt in Gottes
Hand 3 •
Mit der ausgezeichnetesten Hochachtung Eurer Exzellenz
gehorsamster Diener S. J 6sika
Wien, 18 Mărz 1848
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 562/'1848. Foto: 2 3772 381. Publicat de Andics Erzsebet, A nagybirtokos arisztokracia, II,
p. 17-20.
1 Cornitatele din vestul Transilvaniei erau cunoscute sub numele de Partium. In secolul al XVIII-lea habsburgii le-au împărţit între Transilvania şi Ungaria fără a ţine cont că erau locuite de o populaţie majoritară românească.
Unele din ele, şi anume comitatele Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad şi aproximativ jumătate din Zarand au fost anexate Ungariei. Transilvaniei nu i-au
fost lăsate decît districtul Chioar, cornitatele Solnocul de Mijloc şi Crasna şi
cealaltă jumătate a Zarandului. La 1836, Dieta nobiliară maghiară a proclamat
anexarea la Ungaria şi a acestora din urmă. Totuşi ea nu se va pune în practică
decît în 1848, după ce va izbucni revoluţia.
2 Dieta transilvăneană din 1846-1847 s-a ocupat cu reglementarea urbarială
in articolele de lege III-XVI, dar întrucît· n-a fost sancţionată de împărat, nu
s-a putut aplica.
3 V. doc. 93.
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13
Timişoara,

18 martie 1848.

Fenseges Orokos Csaszari Kiralyi Orokos [!] F6 Herceg es Nador
Ispany Dr, Kegyelmes Uram!
Szabad kiralyi Pest varos kebeleben a foly6 h6 15en kozben jott
politicai mozgalmakr61 mai napon ~ azaz foly6 h6 18k reggel - magany si.irgony erkezven, mely mellet Pest varos bizotmanya neve alatt
az ide ./. ala csatolt nyomatott felsz6llitas, illet6leg ertesites kozoltetik
a fel61, mikent a nagy melt6sagu Magyar Kiralyi Helytart6 Tanacs a
censura eltorolteteset s a sajt6szabadsagot engedelyezte, a megyei rendek kozi.il tobben hozzam jarultak, hogy ezen esemeny eseteb61 netan
szi.ikseges hatar.ozatok vegett meg mai nap rendkivi.ili gyiilest tartsak.
Ezen megkereses folytan en, barha ugy valek meggy6z6dve, ~ogy
magany ertesîtesek koz tanacskozas targya nem lehetnek, s barha e szerint valamely rendkivi.ili ules tartasara szi.ikseget fenn forogni nem
lattam, miutan mindazonaltal azon tapasztalast meritem: hogy Temesvar varos utcain fennsz6val hirdetett ama kozl~meny nem cseke1y mozgalmat idezett el6 s ekep att6l lehetett tartanom, hogy rendkiviili gyules meg nem tartasa altal konnyen kedely ingeri.iltseg ideztetik el6, s
a kozrend netan fel is zavartathatik, - az esemenyek kenyszeri.iltsegenek engedve kotelessegemnek tartottam egy rendkivi.ili kis gyiilest
deli 12 6rara egybehivni, mely gyulesre nem csak a helyben volt megyei rendek, hanem a varosi minden rendu lakossag kozi.il is szamosan fel seregelven, az ide ./. ala boritott vegzes1 keletkezett.
Ezren szint1e o1y varaJtlan, mint rendkivilli esem1enyt csaszari kitraJyi
f6 hercegsegednek kotelessegem szerent · azzal van szerencsem leg melyebb tisztelettel siet6sen feljelenteni: hogy amint a csatolmanyb6l kegyesen atlatni melt6ztatik, emlitett kisgyules nemcsak azaltal, hogy
minden rendu, voksal nem bir6 egyeneknek szabad fel sz6llalas enged.tetett, de azaltal is, hogy a kinevezett csendre feli.igyel6 bizottmany
hatas koret a megye hat6sagat kezel6 tiszti kar felebe emelte - a fenn
al16 kozigazgatasi rendszeren tul · hagott, mivel mindazontaltal ezen
meg allapodasok elleni fel sz6llalas a kedelyeket meg inkabb felizgatta
volna, kentelen valek a hozott hatarozasoknak szabad folyamot s azoknak vegrehajtasat meg engedni, s azaltal sikeri.ilt, hogy a gyu.lest semmi
rendetlenseg nem zavarta meg, es ambar a varos .nagy nepcsoportulasnak szin helye ·volt, a varos egyik piacan kozos nepgyiiles tartatott,
egesz delutan es estve a nep zene sz6 mellett jart az utcakon, estve
a varos kivilagittatott - legkisebb kicsapongas vagy rendetlenseg nem
tortent.
Egyebirant minthogy az orszag mostani allapotaban a le elt mai
napi esemeny hihet6leg ismeteltetni fog, nehogy e reszben magam miheztartasara nezve utasitas nelki.il alljak, bător vagyok csaszari kiralyi
f6 hercegsegedet legmelyebb tisztelettel kerni, miszerent nekem igazodasomul kegyes utasitast adni melt6ztassek.
Ki is egyeberant kegyelmebe s magos kegyeibe ajanlott, mely
tisztelettel vagyok. Kelt Temesvarot Martius 18. 1848.
Csaszari kiralyi f6 hercegsegednek leg alazatosabb szolgaja
bar6 Ambr6zy Gyorgy
masod alispan
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Mărite moştenitor

cesaro-regal, arhiduce

şi

palatin,

în alte domn!
Azi-dimineaţă, în 18 luna curentă, a sosit o telegramă particulară
despre mişcările politice din 15 martie, care au avut loc în oraşul regal liber Pesta. Telegrama informează despre comunicatul tipărit al
comisiei oraşului Pesta, conform căruia preaînalta Locotenenţă regală
maghiară a aprobat ştergerea cenzurii şi libertatea presei. Aflînd de ea,
mai mulţi membri ai stărilor comitatense au venit la mine şi au propus convocarea unei şedinţe extraordinare, pentru .a se lua eventuale
hotărîri necesare cu prilejul acestor evenimente.
Iniţial, în urma acestor vizite, am rămas cu convingerea ca IDştiinţările particulare nu pot constitui obiectul unor consfătuiri publice.
De aceea, n-am socotit necesară ţinerea unei şedinţe extraordinare. Dar
după ce am observat că pe străzile oraşului Timişoara comunicatul vestit cu voce tare a stîrnit o mişcare nu chiar mică, mi-a fost teamă că
neconvocarea şedinţei extraordinare va provoca uşor o agitaţie a spiritelor şi că va tulbura eventual liniştea publică. Cedînd constrîngerii
evenimentelor, am considerat de datoria mea să convoc o mică şedinţă
extraordinară pentru ora 12 la amiază. La şedinţă s-au prezentat nu
numai stările comitatense locale, ci şi mulţi dintre locuitorii oraşului
reprezentînd diverse categorii sociale. Într-o astfel de ambianţă s-au
adoptat hotărîrile anexate 1 •
Acest eveniment, pe cît de neaşteptat, pe atît de ieşit din comun,
am considerat de datoria mea să-l prezint urgent alteţei voastre arhiducale, cu cel mai adînc respect. După cu1n veţi vedea din anexă, amintita adunare a depăşit sistemul administrativ în vigoare, atît prin aceea
că a permis luarea liberă a cuvîntului indivizilor fără drept de vot din
toate categoriile sociale, cît şi prin faptul că a ridicat sfera de activitate
a comisiei alese pentru menţinerea ordinii la cea a dregătorilor comitatului. Protestul meu împotriva acestor practici ar fi agitat fără îndoială spiritele. De aceea, am fost nevoit să dau curs rezoluţiilor adoptate şi să permit executarea lor. Prin atitudinea mea [tolerantă] am
reuşit ca nici în şedinţa adunării, nici în afara ei, în oraş, să nu se producă vreun act de libertinaj ori de dezordine. În oraş s-au format mari
grupări de popor. într-una din pieţele oraşului a avut loc totuşi o adunare populară comună. Poporul a umblat toată după-masa şi seara pe
străzi cu muzică. Seara s-a iluminat tot orasul.
În actuala situaţie a ţării, evenimentel~ trăite azi s-ar putea să
se repete. Pentru a nu mă găsi în situaţia de a nu şti cum să mă orientez, îndrăznesc să rog excelenţa voastră arhiducală, cu cel mai adînc
respect, să binevoiască a-mi da instrucţiuni, pe baza cărora să pot acţiona în mod corespunzător.
Recomandîndu-mă înaltei · d-voastre graţii şi favoare, rămîn cu
adînc respect sluga umilă a excelenţei voastre arhiducale
·
baron Ambr6zy Gyorgy - - - vicecomi te secund
Timişoara, 18 martie 1848

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare. Istvan f6herceg nadori lev,eJ.tara. Nr. 569/1848. Foto: 12 261-12 263.
1
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V. doc. 14.

14
Timişoara,

18 martie 1848.

Kivonatja
az 1848 evi marcius 18iin TemleiSIVlB.vt tarrtla;totrt rendkivli!li ki:sgytilleS jegyz6konyvenek1.
El6terje:sztetett a halado kor ama :szerencses fejlemenye, miszerint
Pest varosanak polgari kozonsege az alkotmanyos reform olly el6nyeit,
mellyekert a magyar nemzet szazadok ota sovargott es mellyekert mas
orszagokban polgari ver ontatott, bekes es torvenyes uton 24 ora alatt
kivivta, jelesul 6 csaszari kiralyi felsegehez intezett tobb kivanatai koztil, mellyek soran a sajtoszabadsag, felel6s ministerium, evenkint orszaggyules Pesten, torveny el6tti egyenl6seg polgari es vallasi tekintetben, nemzet6rsereg, kozos teherviseles, urberi viszonyok megsztintetese, eskudtszek es kepviselet egyenl6seg alapjan, nemzeti bank, a magyar katonasagnak az alkotmanyra leend6 megeskedtetese, a honban
tartasa, a ktilfoldiek pedig innen elvitele, a politikai statusfoglyok szabadon bocsajtasa, erdelyi unio allanak, maris a censura eltorulteteset,
a sajtoszabadsagot, a censura egy aldozatanak Stancsits Mihalynak, ki
azert mert szabadon irt, mint statusfogoly Budan le vala tartoztatva,
nyombani szabadon bocsajtasat, valamint azt is, hogy a sor katonasag
a rend fenntartasaba elegyedni nem fog - a nagymeltosagu Helytarto
Tanacstol kieszkozolte legyen. Inditvanyoztatott ezek fonalan,_ hogy ·a
reformnak Pest varos egesz kozonsege altal bekes uton kivivott eme
nagyszeru diadala udvos eredmenyeben e megye altal is elvezetbe leptettessek - mas reszt azonban, nehogy a nemzet eletenek eme magasztos es ttindokl6 korszaka barmelly rendzavaras altal elhomalyosittatnek.
a megye reszer6l a pesti kozonseg peldajara a kozcsend es rend fenntartasa tekinteteben kiveteles modokon is sikeres intezkedesek tetessenek. V egre kovetve a rendkivtili korulmenyek kozott Pest varos kozonsege altal a szabadsag, egyenl6seg es testveriseg erzeteben adott
szep peldat, a sz6nyegre hozott ezen ilgy kortili tanacskozasokban a jelen gyules minden tagjainak osztalykillănbseg nelkul szabad felszolalas
engedtessek. Melly indi tvany komoly tanacskozas ala vetetven, a gyules
minden tagjainak szabad felszolalhatas altali hozzajarulasa mellett
V egeztetett: Az el6sorolt rendkivilli esemeny az alkotmanyos reform nagyszeru eme diadalanak kovetkezteben egybesereglett gytilesi
tagok athatva a dics6en uralkodo fejedelmi haz, a kiralyi tron iranti
tantorithatatlan huseg s a haza szeretet legtisztabb erzelmeit6l, mellyen
erezven a jelen pillanatnak az egesz nemzetre kiterjed6 fontossagat,
erezven azt, hogy az esemenyek beken megindult e folymnat kovetni
polgari s hazafiui kotelesseg, annak elleneben allani pedig szintugy a
dics6 kiralyi tron megrenditesere, mint az orszag boldogabb jov6jenek
veszelyeztetesere szolgalo torekves lenne; ugyanazert altalanos akarattal ohajtvan felhasznalni a politicai reform ama kincset, melly Pest
varos kozonsege altal a nemzet szamara kivivatott, kovetni tovabba az
el6peldat, melly a kozrend es egyetertes tekinteteben a f6varos lakosai
altal kitilntetett, az el6terjesztett lelkes inditvanyt elfogadva hatarozatba ment:
· lszor A jelen gyulesen minden tagjai polgari allapotra val6 tekintet s kulonbseg nelktil felszolalhassanak.
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Mărite moştenitor

cesaro-regal, arhiduce

şi

palatin,

înalte domn!
Azi-dimineaţă, în 18 luna curentă, a sosit o telegramă particulară
despre mişcările politice din 15 martie, care au avut loc în oraşul regal liber Pesta. Telegrama informează despre comunicatul tipărit al
comisiei oraşului Pesta, conform căruia preaînalta Locotenenţă regală
maghiară a aprobat ştergerea cenzurii şi libertatea presei. Aflînd de ea,
mai mulţi membri ai stărilor comitatense au venit la mine şi au propus convocarea unei şedinţe extraordinare, pentru .a se lua eventuale
hotărîri necesare cu prilejul acestor evenimente.
Iniţial, în urma acestor vizite, am rămas cu convingerea ca wştiinţările particulare nu pot constitui obiectul unor consfătuiri publice.
De aceea, n-am socotit necesară ţinerea unei şedinţe extraordinare. Dar
după ce am observat că pe străzile oraşului Timişoara comunicatul vestit cu voce tare a stîrnit o mişcare nu chiar mică, mi-a fost teamă că
neconvocarea şedinţei extraordinare va provoca uşor o agitaţie a spiritelor şi că va tulbura eventual liniştea publică. Cedînd constrîngerii
evenimentelor, am considerat de datoria mea să convoc o mică şedinţă
extraordinară pentru ora 12 la amiază. La şedinţă s-au prezentat nu
numai stările comitatense locale, ci şi mulţi dintre locuitorii oraşului
reprezentînd diverse categorii sociale. într-o astfel de ambianţă s-au
adoptat hotărîrile anexatet.
Acest eveniment, pe cît de neaşteptat, pe atît de ieşit din comun,
am considerat de datoria mea să-l prezint urgent alteţei voastre arhiducale, cu cel mai adînc respect. După cu1n veţi vedea din anexă, amintita adunare a depăşit sistemul administrativ în vigoare, atît prin aceea
că a permis luarea liberă a cuvîntului indivizilor fără drept de vot din
toate categoriile sociale, cît şi prin faptul că a ridicat sfera de activitate
a comisiei alese pentru menţinerea ordinii la cea a dregătorilor comitatului. Protestul meu împotriva acestor practici ar fi agitat fără îndoială spiritele. De aceea, am fost nevoit să dau curs rezoluţiilor adoptate şi să permit executarea lor. Prin atitudinea mea [tolerantă] am
reuşit ca nici în şedinţa adunării, nici în afara ei, în oraş, să nu se producă vreun act de libertinaj ori de dezordine. în oraş s-au format mari
grupări de popor. într-una din pieţele oraşului a avut loc totuşi o adunare populară comună. Poporul a umblat toată după-masa şi seara pe
străzi cu muzică. Seara s-a iluminat tot orasul.
În actuala situaţie a ţarii, evenimentel~ trăite azi s-ar putea să
se repete. Pentru a nu mă găsi în situaţia de a nu şti cum să mă orientez, îndrăznesc să rog excelenţa voastră arhiducală, cu cel mai adînc
respect, să binevoiască a-mi da instrucţiuni, pe baza cărora să pot acţiona în mod corespunzător.
Recomandîndu-mă înaltei · d-voastre graţii şi favoare, rămîn cu
adînc respect sluga umilă a excelenţei voastre arhiducale
·
baron Ambr6zy Gyorgy -=---vicecomite secund
Timişoara, 18 martie 1848

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum. Regnicolare. Istvân f6herceg nâdori lev:eltara. Nr. 569/1848. Foto: 12 261-12 263.
1

22

V. doc. 14.

14
Timişoara,

18 martie 1848.

Kivonatja
az 1848 evi marrcius 18iin Temes!Vla~t tarlbaltout rendkivlilli kisgytilleS jegyz6konyvenek1.
El6terjesztetett a halado kor ama szerencses fejlemenye, miszerint
Pest varosanak polgari kozonsege az alkotmanyos reform olly el6nyeit,
mellyekert a magyar nemzet szazaCiok ota sovargott es mellyekert mas
orszagokban polgari ver ontatott, bekes es torvenyes uton 24 ora alatt
kivivta, jelesul 6 csaszari kiralyi felsegehez intezett tobb kivanatai koziil, mellyek soran a sajtoszabadsag, felel6s ministerium, evenkint orszaggytiles Pesten, torveny el6tti egyenl6seg polgari es vallasi tekintetben, nemzet6rsereg, kozos teherviseles, urberi viszonyok megsziintetese, eskudtszek es kepviselet egyenl6seg alapjan, nemzeti bank, a magyar katonasagnak az alkotmanyra leend6 megeskedtetese, a honban
tartasa, a kulfoldiek pedig innen elvitele, a politikai statusfoglyok szabadon bocsajtasa, erdelyi unio allanak, maris a censura eltoruJ.teteset,
a sajtoszabadsagot, a censura egy aldozatanak Stancsits Mihalynak, ki
azert mert szabadon irt, mint statusfogoly Budan le vala tartoztatva,
nyombani szabadon bocsajtasat, valamint azt is, hogy a sor katonasag
a rend fenntartasaba elegyedni nem fog - a nagymeltosagu Helytart_o
Tanacstol kieszkozolte legyen. Inditvanyoztatott ezek fonalan,_ hogy a
reformnak Pest varos egesz kozonsege altal bekes uton kivivott eme
nagyszeru diadala iidvos eredmenyeben e megye altal is elvezetbe leptettessek - mas reszt azonban, nehogy a nemzet eletenek eme magasztos es tiindokl6 korszaka barmelly rendzavaras altal elhomalyosittatnek,
a megye reszer61 a pesti kozonseg peldajara a kozcsend es rend fenntartasa tekinteteben kiveteles modokon is sikeres intezkedesek tetessenek. Vegre kovetve a rendkiviili korulmenyek kozott Pest varos kozonsege altal a szabadsag, egyenl6seg es testveriseg erzeteben adott
szep pelda t, a sz6nyegre hozott ezen iigy korlili tanacskozasokban a jelen gyules minden tagjainak osztalykiilonbseg nelkul szabad felszolalas
engedtessek. Melly inditvany komoly tanacskozas ala vetetven, a gyules
minden tagjainak szabad felszolalhatas altali hozzajarulasa mellett
Vegeztetett: Az el6sorolt rendkivuli esemeny az alkotmanyos reform nagyszeru eme diadalanak kovetkezteben egybesereglett gyulesi ·
tagok athatva a dics6en uralkodo fejedelmi haz, a kiralyi tron iranti
tantorithatatlan huseg s a haza szeretet legtisztabb erzelmeit6l, mellyen
erezven a jelen pillanatnak az egesz nemzetre kiterjed6 fontossagat,
erezven azt, hogy az esemenyek beken megindult e folyamat kovetni
polgari s hazaHui kotelesseg, annak elleneben allani pedig szintugy a
dics6 kiralyi tron megrenditesere, mint az orszag boldogabb jov6jenek
veszelyeztetesere szolgalo torekves lenne; ugyanazert altalanos akarattal ohajtvan felhasznalni a politicai reform ama kincset, melly Pest
varos kozonsege altal a nemzet szamara kivivatott, kovetni tovabba az
el6peldat, melly a kozrend es egyetertes tekinteteben a f6varos lakosai
altal kitiintetett, az el6terjesztett lelkes inditvanyt elfogadva hatarozatba ment:
,
· lszăr A jelen gyulesen minden tagjai polgari allapotra valo tekintet s killonbseg nelkill felszolalhassanak.
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2szor A censura eltoroltetese es a sajt6 szabadsăg megye kebeleben ·is kihirdettessek.
3szor A sor katonasăgnak a kozrend fenntartăsăbai beavatkozăsa
ellen az elnokl6 alispăn az illet6 katonai parancsnoksăgok utjăn ·intezkedjek.
4szer A megye minden kozepuleteire hărom szinu nemzeti lobog6k
tuzettessenek ki.
5szăr A kozcsend fenntartăsăra bizottmăny neveztetik, mellynek
hatăskore a megyere es Temesvăr vărosăra terjesztetik ki s mellynek
azert mindenki, jelesen a megyei tisztvisel6k is, engedelmesk~dni tartoznak; felhatalmaztatik e bizottmăny, hogy a szukseg ugy hozvăn magăval, rendkivuli kozgyulest hivhasson egybe. Temesvăr varosăra nezve
pedig a kozrendrei ugyeletet a mondott văros ăltal hasonl6 celra megbizand6 vălasztmănnyal fogja gyakorolni, e bizottmăny tagjaiul Vukovits Sabbas, Gorove Istvăn, Vinkler Imre, Kiss Mikl6s tăblabirăk, Kulterern IgtnaiC f6szoLgrabf~6, SzeiJ.Jer JaiDJos. OsZ!Vald Gyo~gy, Pe~es GJ71orgy
es Veigl Vencel temesvări · polgărok vălasztattak meg.
6szor Minei fogva a bizottmăny rea ruhăzott kotelesseget azonnal
tellyesithesse, s az el6bbeni pontban erre nezve foglalt intezkedesek fogariatra igazittassanak. Temesvăr văros e gyulesb61 kikuldott torvenyes
bizonysăg ăltal egy rendkivuli kozos gyules haladek nelkuli tartăsăra
felsz6littatvăn, a văros polgărmesterenek meg a gyulesbe meghozott
azon sz6beli u.zenete, miszerint ma delutăni negy 6rakor a vărosi- tanăcs
teremben nyilt ajt6k s mindenkinek szabad jărulhatăsa mellett kozos
gyulest tartatni fog, ide foljegyeztetik. Az el6bbi pontban kinevezett
csendre ugyel6 vălasztmăny pedig megbizatik: hogy elnok băr6 alispăn
vezerlete alatt az itt keletkezett hatărozatokat oda ătvigye es a vărosi
gyulessel kozolje.
7szer Ezen hatărozat kinyomatni s egyszersmind jărăsbeli f6 es
alszolgabirăkkal megtartăs es igazodăs vegett siet6leg kozoltetni f~g 3 .
Extras din procesul verbal al adunării extraordinare ţinută la 18
martie în orasul Timisoara1 .
Adunar~a ia act de ivirea acelei evoluţii fericite a epocii progresiste în urma căreia ·populaţ:i,a civilă a oraşului Pesta a cucerit, pe cale
paşnică şi legală, în 24 de ore, avantaje ale reformei constituţionale.
La astfel de reforme naţiunea maghiară a rîvnit de secole, iar Yn alte
ţări s-a vărsat sînge civil p~ntru ele. Printre dorinţele prezentate [de
populaţia din Pesta] maiestăţii sale imperiale figurau: libertatea presei,
guvern responsabil, Dietă anuală la Pesta, egalitate civilă şi religioasă
în faţa legilor, gardă cetăţenească, purtarea comună a sarcinilor, desfiinţarea prestaţiilor iobăgeşti, curte cu juraţi şi reprezentanţă pe bază de
egalitate, bancă naţională, depunerea în viitor a jurămîntului de către
armata maghiară pe constituţie, ţinerea ei în patrie, scoaterea de aici
a [soldaţilor] străini, eliberarea deţinuţilor politici şi uniunea Transilvaniei [cu Ungaria]. Din aceste revendicări s-au obţinut, de acum, din
partea Locotenenţei preaînalte: desfiinţarea cenzurii; libertatea presei;
neamestecul armatei regulate în menţinerea ordinii; eliberarea imediată ·
a lui Tăncsics Mihăly. Acesta era una din victimele cenzurii. El a fost
arestat şi aruncat la închisoarea din Buda ca· deţinut politic, fiindcă a
scris liber.
Adunarea si-a propus, pe de o parte, să aplice şi în acest comitat
rezultatele salut~re ale acelor reforme, care au fost cucerite pe cale
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paşnică de întregul popor al oraşului Pesta; pe de altă parte a decis
ca, după exemplul poporului din Pesta, să ia măsuri adecvate, chiar şi
cu caracter excepţional, privind păstrarea liniştii şi ordinii publice.
Măsurile erau necesare, pentru a se evita ca această epocă grandioasă
şi strălucitoare în viaţa naţiunii [maghiare] să fie umbrită de vreo tulburare a ordinii. în sfîrşit, urmînd acelaşi exemplu dat de poporul din
Pesta, adunarea ·a dezbătut, la ordinea de zi, problema admiterii tuturor participanţilor la dezbateri, prin luarea liberă a cuvîntului, fără
deosebire de clasă. Problema a fost pusă serios în discuţie. în aceste
împrejurări extraordinare, ţinîndu-se cont de principiile libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii, s-a hotărît colaborarea tuturor participanţilor la şe
dinţă, prin luarea liberă a cuvîntului.
Participanţii la adunare, întruniţi în urma excepţionalului eveniment amintit al măreţei victorii a reformei constituţionale, s-au arătat
pătrunşi de o fidelitate de nestrămutat faţă de preamărita casă princiară domnitoare, faţă de tronul regesc, şi de sentimentul cel mai curat
al dragostei de patrie. Dîndu-şi seama, cu toată seriozitatea, de importanţa clipei prezente pentru toată naţiunea [maghiară], ei s-au arătat
conştienţi că respectarea căii paşnice a evenimentelor în curs de desfăşurare era o datorie civică şi patriotică. Totodată s-a exprimat opinia
că a te opune cursului evenimentelor ar însemna să acţionezi în sensul
zguduirii preaînaltului tron regesc, precum şi în cel al periclitării viitorului .cel mai fericit al patriei [maghiare]. Dorind a pune în folosul
tronului şi patriei [maghiare], acel tezaur de reforme politice cucerit
de poporul din oraşul Pesta pentru naţiunea [maghiară], participanţii
la adunare au exprimat voinţa unanimă de a urma în continuare exemplul dat de locuitorii capitalei în direcţia păstrării ordinii şi a buriei
înţelegeri. În consecinţă, primind cu înflăcărare propunerile prezente,
au decis:
1) să poată lua cuvîntul toţi participanţii la adunare fără a se lua
în considerare deosebirea de stare cetăţenească;
2) să se anunţe desfiinţarea cenzurii· şi libertatea presei în comitat;
3) să se intervină la comandamentul militar, prin intermediul vicecomitelui, preşedintele adunării, pentru a se obţine promisiunea neamestecului armatei regulate în păstrarea ordinii publice;
4) să se pună drapele naţionale tricolore [maghiare] pe toate clă.dirile publice din comitat;
.
5) să se numească o comisie pentru menţinerea liniştii publice;
sfera ei de activitate se va extinde asupra comitatului şi oraşului Timişoara; ei îi va da ascultare toată lumea, în primul rînd funcţionării
comitatului; comisia primeşte împuternicirea de a convoca, în caz de
nevoie, o adunare generală extraordinară a comitatului; pe raza localităţii Timişoara îşi va exercita funcţia privind păstrarea ordinii publice,
Împreună CU O COlnisie dese1nnată de oraş, CU atribuţii similare; ca membri ai acestei comisii au fost aleşi următorii cetăţeni ai Timişoarei:
Vukovics Sabbas, Gorove Istvan, Vinkler Imre; Kiss Mikl6s asesori, Kulteren Ignac, jude prim nobiliar,. Szeiler Janos, Oszval~ Gyorgy, Peres
Gyorgy şi Veigl Vencel cetăţeni ai Timişoarei.
6) comisia aleasă să se conformeze îndeplinirii prevederilor cuprinse în punctele de mai sus, pentru a-şi putea îndeplini imediat sarcina ce i-a fost încredinţată; comisia aleasă de prezenta adunare invită
oraşul Timişoara să convoace neîntîrziat o întrunire cu caracter extraordinar; se notează aici mesajul verbal al primarului oraşului prezent
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la adunare [de la amiază], prin care anunţă că întrunirea populară se
va ţine azi după-masă, la orele 4, în sala consiliului municipal; întrunirea urmează să se desfăşoare cu uşile deschise şi să fie accesibilă tuturor cetăţenilor oraşului; sub conducerea vicecomitelui preşedinte, comisia pentru păstrarea liniştii, menţionată în punctul precedent, se angajează să transmită şi să comunice întrunirii populare orăşeneşti hotă
rîrile luate în adunarea [de la orele 12];
7) hotărîrile [cuprinse în cele şase puncte de mai sus] se vor tipări
şi se vor aduce· grabnic la cunoştinţa juzilor şi vicejuzilor nobiliari
pentru orientarea şi precizarea viitoarei lor atitudini 2 •
original. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare.
IstVIan foherceg nâdori leveltâra, nr. 569/1848. Foto: 12 257-12 259.

Extras

1

V. doc. 13.
Pînă la 1848 adunările comitatense sau municipale erau rezervate exclusiv stărilor privilegiate, la fel ca şi Dieta. In comitate, printre care se numără
şi Timişul, adunările erau dominate de nobilii maghiari ori maghiarizaţi. Compoziţia adunării explică grija ei pentru asigurarea ordinii nobiliare care s-a constituit înainte de 1848. Adunarea numeşte o comisie pentru păstrarea acestei
ordini. Ei trebuiau să i se subordoneze toate autoritătile nobiliare locale existente
la nivelul cercurilor sau plaselor şi al comunelor. Aceeaşi compoziţie nobiliară
a adunării explică şi hotărîrea ei de a se arbora drapelele naţionale maghiare
pe toate clădirile publice. Concesia care se făcea neprivilegiaţilor de a participa
la adunare şi de a-şi spune părerea nu echivala şi cu acordarea dreptului de decizie, rezervat privilegiaţilor, potrivit aceleiaşi ordini nobiliare constituite. Românii
din comitatul Timiş, deşi constituiau majoritatea populaţiei, erau excluşi de la viaţa
politică. De aceea n-au avut nici o posibilitate să influenţeze hotărîrile adunării
din 18 martie. Ei vor obţine unele drepturi numai după intrarea în vigoa:rre, în
aprilie, a legilor din martie.
2

15
Timişoara,

18 martie 1848.

Im Namen der Bevolkerung der kon. Freistadt Temesvar wird
hiemit die ungarische Natiori benachrichtiget, daB zu Folge der sich
entwickelnden groBartigen Ereignisse unseres fi.irschreitenden Zeitgeistes, vermog Welchen die Einwohner der k. Freistadt Pest jene constitutionellen Vortheile, nach welchen die ungarische Nation seit Jahrhunderten geschmachtet, und um welche andere Staaten Burgerblut vergossen, auf friedlichem und gesetzlichem Wege binnen 24 Stunden erfochten,
und unter mehreren anderen Wi.inschen namentlich die PreB-Freiheit,
weiters die Beseitigung der Linien-Truppen in der Aufrechthaltung der
allgemeinen Ruhe und Sicherheit, und Endlich die Freilassung der
Censur als Opfer gefallenen und als Staatsgefangener zu Ofen eingekerkert gewesenen Patrioten Michael Stancsics, bei der Statthalterei
erlangt habe, diese k. Freistadt am 18. Mărz d.J. Nachmittags 4. Uhr,
durch ihren Magistrat, unter Theilnahme der von Seite der lobi. Temescher ·Comitats-Stănde ausgesendeten Deputation, unter der Anfuhrung des Baron Georg Ambr6zy, dann der erw. Gemeinde, und in
Gegenwart und mit EinfluB der Blirgerschaf1t und ubrigen Einwohner,
unter Gottes freiem Himmel vor dem Rathhause abgehaltenen ersten
Volksversammlung, - beseelt und angeeifert von im begrenzter Erge-
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benheit gen allerhochste Se. Kon. apost Majestăt, und erfiillt von den
heiBesten Gefuhlen der heiligen Liebe gegen das Vaterland, so wie
iiberzeugt von der Wichtigkeit des gegenwărtigen Augenblickes solche
Ereignisse bevorstehen, denen zu folgen Burger wie Vaterlands pflicht
erheischet, und welchen sich zu widersetzen, gleichsam ein Attentat
zur Erschutterung des kon. Throns, und gegen das Wohl des Konigreichs, so wie eine beabsichtigte Vernichtung der schonen Zukunft des
Landes sein wurde, und daher feierlichst und einstimmig den Schatz
der Ereignisse, welchen die begeisterten Burger der Haupstadt zu
Gunsten der Nation errungen haben, erfassend, Folgendes beschlossen
habe:
Erstens. DaB die lange genăhrten und seit dem Jahre 1790 auch
im Wege der Gesetzgebung bereits so oft angeregten vaterlăndischen
Wunsche, und zwar
a) PreBfrefheit mit Abschaffung der Censur.
b) Verantwortliches Ministerium zu Budapest.
c) Alljăhriger Landtag zu Pest.
d) Gleichheit vor dem Gesetze in burgerlicher und gesetzlich angenommener Religions-Hinsicht.
e) Nationalgarde.
f) Allgemeine Besteuerung.
g) Aufhebung der Urbarialverhăltnisse.
h) Geschwornergericht, auf Grundlage der reprăsentativen Gleichheit.
i) Beeidigung des Militărs auf die Constitution, Belassung der
ungar. Miliz im Vaterlande und Entfernung der ausHindischen Soldaten.
k) Freilassung und Amnestie fur die politischen Staatsgefangenen.
l) Vereinigung mit Siebenburgen und Emancipation der Grenzer
von dem Wiener Hofkriegsrathe, Enthebung derselben von den militărischen Lasten, eine auf Grundlage der freien Wahl einzufi.ihrende
Local-Gerichstbarkeit bei selben, und deren vollkommenen Einverleibung, - mittelst eines an den Reichstag zu richtenden, und Behufs
dessen Unterschrift sowohl im Rahthhause, als bei den vorstădtischen
Grundgerichten offentlich ausgelegten Bittgesuches durch die stădt.
Reichtags-Abgeordneten, dringlich erbeten werden. sollen.
Zweitens. Zur Aufrechthaltung der allgemeinen Ruhe und Sicherheit wurde einverstăndlich mit der Seitens des Comitats ausgesendeten
Commission nachfolgend Deputation betrauet, und zwar in der inneren
Stadt: Paul Veszelinovits, Michael Galgon, . Ferdinand Prenner, Friedrich Feldinger, Andreas Trandafil, Georg Georgievits, Michael Schevits,
Arkad Paulovics. In der Vorstadt Josefstadt: Ignaz Felix, Johann Szeiler, Ferdinand Molnar, Georg Oszwald, Peter Georgievits, Ignaz Janitsary, Anton Sprung. In der Vorstadt Fabrique: Johann Schlichting, Johann Hartl, Sigmund Popovits, Johann Sigmund, Georg Parts, Wenzel
Weidl, Andreas Minowits, Panajoth Zlatko, Georg Juga, Paul Arszenovits, Georg T6th, Peter Joannovits, Alexander Risztits, Michael Kronetter. In der Vorstadt Altmaierhofen: Johann Muntyan und Stephan
Szenek, ernannt.
Drittens. DaB die Presse in dieser kon. Freistadt frei seie.
Viertens. DaB das Milităr in der Aufrechthaltung der allgemeinen
Ruhe und Sicherheit von jeder Einmengung durchaus ausgeschlossen
bleibe, und in dieser Hinsicht das hierortige General-Commando ersucht
werde.
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Fiinftens. DaB jeder hierortige Bewohner ohne Ranges- oder gesetzlich recipirten Religions-Unterschied · als Mitglied der NationalGarde angesehen werde, und auf Anordnung des Commandos Dienste
zu leisten verpflichtet sei, und diese National-Garde den Anordnungen
der oben erwăhnt ausgesendeten Sicherheits-Deputation Folge leiste,
und derselben in allem zu gehorchen verpflichtet seie.
Sechstens. DaB auf dem Rathhause ·und die in den vorstădt.
Grundgerichts-Hăusern und sonstigen stădtischen Gebăuden, so wie
auch auf den Thiirmen der · stădtischen Kirchen furhin immerfort die
National-Fahne ausgesteckt bleibe.
Siebenstens. Da:B zur Feier dieses Freuden-Festes, so wie zur groBeren Verherrlichung und Verewigung derselben, die ganze Stadt beleuchtet werden solle, und zu diesem Endzweck auch die Militar, Geistlichen- und kameral-Vorstănde aufgefordert werden.
Achtens. DaB dieser gegenwărtige Beschlu:B der kon. ungarischen
Statthalterei ungesăumt zur Wissenschaft gegeben, und in 2000 Exemplaren gedruckt, zur allgemeinen Wissenschaft gebracht und vertheilt
werde, wobei noch schlieBlich bemerkt wird, da:B hinsichtlich der allgemeinen Ruhe und Sicherheit jedweder hierortige Einwohner ohne
Unterschied des Ranges und Vorrechte, so wie auch die stădtischen
Beamten, dem aus gegenwărtiger Sitzung ausgesendeten Comite - unterwerfen und zu gehorchen verpflichtet seien.
Aus der unterm 18. Mărz 1848 zu Temesvar, unter freiem Himmel
abgehaltenen ersten Volksversammlung
Arkad Paulovics
Vice-N otărl
Imprimat. Arh. Muzeului Regional al Banatului, Timişoara, f.n. Proclamatia a fost tipărită şi în limba maghiară. Idem.
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Bratislava, 19 martie 1848.
Tisztelt torvenyhat6sagi elnok ur!
Mennyire torekszik es siet a torvenyhoz6 test a nemzeti atalakulas
fontos perceiben a beket es egyensulyt fentartani, s a kozkedelyt minden hullamzast61 meg6vni: kelloleg tanusitjak a kozteherviselesrol, papi
tized es urberi viszonyok megszunteteserol az orszagos rendek altal
eloterjesztett, kormany altal mar elfogadott s ./. alatt mellekelt torvenycikkek, s a .//. alatt ezennel. hivatalosan attett orszaggyulesi nyilatkozat.
Hogy tehat a kormanyzat, a kozj6 es korszaki kellekek erdekeben,
ezen udvos eljarasokkal osszehangz6lag betoltse es vegrehajtsa hivatasat, kotelesseget: a torvenyhat6sagok fejeit, elnokeit es igy ont is, uram,
ezennel felhivom es megbizom, hogy hivatalos korlevelem vetelevel, a
îontos targy meghirdetese mellett haladektalanul helyhat6sagi kozgyulest tartvan, az ad6z6 osztaly elott nepszeruseggel bir6, s az uj kormanyforma irant kell6 rokonszenvvel es bizodalommal viseltet6 egye-
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nekb6l szamos es alland6 kiildottsegeket kinevezni siessenek: melly
ki.ildottsegeknek polgari szoros kotelessegokbe tetessek, a nep kozott
gyorsan szetoszolvan, a fent cimzett iromanyok iderekesztett s on altai, uram, el6legesen kinyomatandott szamos peldanyait kiosztani, azoknak tartalmat a kozhitbe bizodalomba ajanlani, az 6 felsege altal megszentesitend6 torvenyeknek nehany nap alatt kihirdetese utani rogton
teljesedesbe vetelet biztositani, ennek alapjan a beket, nyugalmat, kozcsendet meg6rzeni, a torvenyes kotelessegek addigi teljesitesere a nepet
rabirni, es ebbeli eljarasait a torvenyek orszagos kihirdeteseig felbeszakadas nelkiil folytatni; olly forman azonban, hogy az ad6z6 nep reszer61
itt-ott netalan mutatkozo megtagadasok iranyaban a foldbirtokosokat s
kepvisel6ket oda utasits:ik, miszerint illy megtagadasok behajtasara miutan az urberi tartozasok nehany nap alatt ki.ilonben is vegkepp megsziintetnek - er6szak semmikeppen ne hasznaltassek; a fent elrendelt
kiildăttsegek pedig, azon nem remelt esetekben is, ha effele netalani
mozgalmak, el6szor a felvilagosit6 ertelmezest, bekit6 kozbevetest, meggy6z6 rabeszelest veven igenybe torvenyes eszkozokhoz, csak ezeknek
ismetelt sikertelen pr6baja utan s akkor is a legnagyobb 6vatossaggal
es kimelettel folyamodjanak.
Hazaflui i.idvozlettel es teljes bizodalommal tisztelt torvenyhat6sagi elnok urnak kotelezettje
Pozsony, Martius 19. 18,48.
gr. Batthyany Lajos
nemzeti ministerelnok
Stimate domnule preşedinte al municipalităţii!
Corpul legislativ se străduieşte şi se grăbeşte, în aceste importante
clipe ale transformării naţionale, să menţină pacea şi echilibrul, să ferească starea sufletească generală [a poporului] de orice fluctuaţii. Dovadă în acest sens stau îndeajuns articolele de legi anexate sub semnul .J· şi .JJ· ca declaraţie oficială a Dietei, despre obligativitatea generală a sarcinilor publice şi despre desfiinţarea dijmei bisericeşti şi a relaţiilor urbariale propuse de stările generale şi acceptate de guvern.
In interesul guvernului, al binelui public şi al necesităţilor vremii, pentru ca Dieta să-şi poată îndeplini funcţia şi obligaţiile, în concordanţă cu iniţiativele ei salutare, prin prezenta invit şi însărcinez pe
toţi preşedinţii municipalităţilor, deci şi pe dumneavoastră domnule, ca
odată cu primirea circularei mele oficiale să luaţi neîntîrziat măsuri
pentru aducerea la cunoştinţa publicului a problemelor mai importante.
In acest sens, veţi convoca o adunare generală a autorităţilor locale
şi vă veţi grăbi să constituiţi o comisie permanentă şi numeroasă, formată din cetăţeni [cu prestigiu şi] popularitate printre contribuabili,
care manifestă suficientă simpatie şi încredere faţă de noua formă de
guvernare. Comisiei să i se traseze sarcina de a difuza şi împărţi rapid,
în rîndurile poporului, actele menţionate mai sus şi anexate aici, în
cît mai numeroase exemplare dinainte tipărite de dumneavoastră domnule. Totodată, membrii comisiei să recomande conţinutul lor încrederii
publice şi să se îngrijească de aplicarea lor imediată, după ce vor deveni
legi, peste cîteva zile, prin sancţionare şi promulgare. Pe baza lor: să
asigure pacea, calmul şi liniştea publică; să determine poporul să-şi îndeplinească fără întrerupere toate vechile obligaţii pînă la proclamarea
şi intrarea în vigoare, pe întreaga ţară, a noilor legi; să îndrume pro-
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prietarii de pămînt în aşa fel, încît să nu folosească în nici un caz
violenţa în eventualitatea cînd ici-colo poporul contribuabil ar refuza
să-şi îndeplinească îndatoririle, avînd în vedere că în decurs de cîteva
zile prestaţiile urbariale vor fi desfiinţate pentru totdeauna; să recurgă
la mijloace legale şi în cazurile nedorite cînd ar avea loc mişcări împotriva vechilor sarcini; numai după ce vor fi utilizate mai întîi intervenţia împăciuitoare, explicaţiile lămuritoare şi îndemnul convingător,
să se apeleze şi la alte căi permise de legile încă în vigoare, dar şi
atunci numai cu menajamente şi cu mare precauţie.
Cu salutări patriotice şi încredere deplină [rămîn] îndatoratul d-lui
preşedinte al municipalităţii
Bratislava, 19 martie 1848
baron Batthyany Lajos
prim-ministrul naţiunii
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le-

veltar. Miniszterelnokseg. 29.f1848. Foto: 2 239-2 240.
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Bratislava, 19 martie 1848.
Nr. 211
Panteleimon cu mila lui Dumnezeu drept-credinciosul episcop

a

Temişorii.

Preacinstite clerule, poporule drept-credinciosule, fiilor întru Hristos

preaiubiţi!

În scurtă vreme să întîmplară mai în toată Europa mari schimberi şi preaînduratul împărat şi crai al nostru au binevoit cu îndurare
tuturor iubiţilor săi credincioşi a împărţi milostiviri nouă, drepturi
noauă, slobozenii noauă, sau cele vechi a le înmulţi, a le lăţi, din care
avem a ne nădăi tare 1tuturor usurărilor. Noi vom fi cît mai curînd în
stare cinstirilor voastră, şi prin 'voi tot poporul, lui darurile acestea eţ
preaînaltei mili înpărăteşti pe rînd a le înştiinţa aşa, după cum să vor
aduce dînsele în rînd la Dieta ţării, şi ca legea ţării să vor publica. De
astă dată grăbim numai vestirile aceaste îmbucuretoare a vi le face
cunoscute, ca să vă nădăiţi tare îmbunetăţiri, ca să aşteptaţi în pace şi
cu răbdare dezvelirea stării politiceşti a. tuturor popoarelor ce vieţuesc
sub schiptrul marei împărăţii austriceşti, ca să nu credeţi nicidecum
altor vestiri, şi să abateţi de la voi pe tot felul de cutezetori şi tulburători.

Poporul nostru drăpt-credincios totdeauna şi în toată vremea prea:.
s-au deschilinit în credinţe şi supunere cătră prealuminata casă
austricească şi în aplecăciune cătră toată stăpînirile sale cele ceteţeneşti
şi duhovniceşti. Aceasta să vă fie şi .acum cea mai mare sfinţenie, mă
rire laude şi sumeţie? Nu vă temeţi măririle ceas te vechi ale
noastre, aceste ale noastră prea frumoasă laude, care le dobîndiră nouă părinţii
şi
strămoşii
noştri.
Nu ascultareţi niCIdecum pre alţi învăţători că vor să vă cumpete la rău şi în primejdie.
Alungaţi de la voi toată ispita! Ascultaţi glasul arhiereului vostru, camărit
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rele todeauna din inime au apărat sfinţenia voastră cea mai mare, leagea şi besearica voastră, şi acum cu toată jertvirea sa pentru bunul
vostru e îndepărtat de eparhia sa. Rugaţi-vă lui dumnezeu ca să nu
întraţi în primejdie, ca el preabunul să întoarcă toată spre binele nostru
şi spre bun.ul a tot neamului omenesc.
Darul domnului nostru Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
tatăl, şi împărtăşirea duhului sfînt să fie cu voi toţi. Datu-s-au în Poşun în 7 martie 1848.
Pant[eleimon] Jivkovici
Episcop m. p.
Timişoara. Fond.
circulărilor, nr. 25,

Original. Arh. St.

chinez. Registrul

6, Oficiul parohial ort. rom. Satf. 95-96.
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Bratislava, 19 martie 1848.
Tekintetes Karok es Rendek!
A pesti mozgalmak le csendesi te sere es a netalăn tămadhat6knak
megel6zesere s a nepnek mindenek ·felett megnyugtatăsăra: szuksegesnek talăltăk a karok es rendek a 134 szăm alatt ide mellekelt nyilatkozatot es a 1351, 136 2 , 137 3, 1384, 1395 es 140d6 es 141d7 szămok alatt ide
mellekelt torveny cikkelyeket es hatărozatot a tekintetes karokkal es
rendekkel tudatni, es annak nyomăn a. tekintetes karokat es rendeket
fel hivni, hogy azokat kozonsegesse teven, a nepet a hol mozgalmak
tămadnănak, megnyugtatni, a rend, beke, szemely es vagyon bătorsăg
felett minden hatalmukban ăll6 m6dokkal es eszkozokkel ferfiasan es
erelyesen 6rkodni es azt magoknak es mindenkinek biztositani melt6ztassanak.
Mivel pedig epen ilyenkor, mid6n az ezredes meg szokott polgări
es uri kotelekek az ătalakulăs perceiben tăgulni szoktak, az ălladalmi
hatalomnak fellepheteseig tart6 nehăny leg veszedelmesebb perceket
szoktăk hasznălni a gonosztev6 proletarius lăzit6k: alakitsăk a tekintetes karok es rendek a nemzeti 6rseregeket addig is, meg arra nehăny
6răk mulva hozand6 torveny cikkely ăltal kotelezve leendenek, es a
beke, szemely es vagyon batorsăgot a leg biztosabb uton minei elebb
szilărditsăk. Itt măr a nemzeti 6rsereg letezik, es abba mindenki szemely es rang vălogatăs nelkul beiratta magăt: kul jelei bal oldalon
nemzeti hărom szinu szalagjel, mit minden polgăr hordhat, a nemzeti
6re pedig meg hozză a bal kar kori.il keritve nemzeti szalaggal, mit kirekeszt6leg csak rend6r hordhat.
Engedjek meg a tekintetes karok es rendek, hogy eddigi tapasztalt szives kezeikbe magamat ajănlhassam, s ill6 tisztelettel maradhassak.
Kelt Pozsonyban 19d Martii 1848.
A tekintetes karoknak es rendeknek alăzatos szolgăja
Kende Zsigmond
Sza tmăr megyei orszăggyulesi kovet
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Respectabile stări şi ordine!
Pentru potolirea mişcărilor din Pesta, pentru preîntîmpinarea
eventualelor agitaţii ce s-ar putea ivi şi mai presus de toate pentru
liniştirea poporului, stările şi ordinele [din Dieta de la Bratislava] au
găsit necesar a aduce la cunoştinţa stărilor şi ordinelor [din comitate]
declaraţia, articolele de lege şi hotărîrile an~xate sub nr. 134, 135 1 , 136 2 ,
1373 , 138 4 , 1395, 140 d 6 , 141 d 7 • Prin ele, respectabilele stări şi ordine
sînt invitate ca publicîndu-le să potolească poporul acolo unde s-ar ivi
mişcări, să supravegheze bărbăteşte şi energic, în toate felurile şi cu
toate mijloacele ce le stau în putere şi să binevoiască a asigura pentru
sine şi pentru toată lumea, ordinea:' pacea şi siguranţa persoanei şi
averii.
In astfel de vremuri, de adînci prefaceri, cînd legăturile civile şi
urbariale seculare slăbesc, aţîţătorii proletari răufăcători obişnuiesc a
profita de cele cîteva momente mai dificile în care autorităţile statale
nu sînt în măsură a interveni. De aceea, stările şi ordinele să înfiinţeze
gărzi cetăţeneşti, înainte chiar de a fi obligate la asta prin articole de
lege şi să consolideze cît. mai repede, pe calea cea mai sigură, pacea
şi securitatea persoanei şi a averii. Aici există de pe acum gardă cetă
ţenească şi toată lumea, fără deosebire de persoană şi rang, s-a înscris
în ea. Semnele exterioare: în partea stîngă semnul panglicii naţionale
[maghiare] tricolore, pe care o poate purta fiecare cetăţean; paza are
în plus panglica naţională în jurul braţului stîng, pe care o poate purta
numai gardistul.
Respectabilele stări şi ordine să-mi permită a mă recomanda în
atenţia lor binevoitoare cu experienţa de pînă acum, şi a rămîne cu
respectul cuvenit sluga supusă a respectabilelor stări şi ordine.
Bratislava, 19 martie 1848
Kende Zsigmond
delegat la Dietă din partea
comitatului Satu Mare
Original. Arh. St. Cluj-Napoca, Fond. Arh. comitat. Satu-Mare. Acte
publice-politice, 1848. Fasc. 122, nr. 80.
1

Hatarozata a Karoknak e.s Rendeknek az orszaggyiilesi kovetek szavazaordinelor rprivilegiatel privind votul deputaţilor dietali].
2
Torvenycikkely. A kozos teherviselesrol [Articol de lege privind purtarea
comună a sarcinilor obşteşti].
3 A Pestre k'illdott orszagos kiildottsegnek nevsora [Lista nominală a delegaţilor trimişi la Pesta].
4
Izenete a Karoknak es Rendeknek a melt6sagos forendekhez a papi tized
megszilntetese targyaban [Transmisiunea ordinelor si stărilor către măritele ordine
superioare privind desfiinţarea dijmei bisericeşti]. ·
5
Torvenycikkely az urber es az azt p6tl6 szerzâdesek alapjan eddig gyakorlatban volt szolgalatok (robot), dezsma es penzbeli jizetesek megszilnteteserâl
[Lege privind desfiinţarea iobăgiei şi a robotei, dijmei şi dărilor în bani practicate
pînă acum pe bază de servitute şi contracte ce-o înlocuiesc].
6
Torvenycikkely a papi tized megszilnteteserol [Lege privind desfiinţarea
dijmelor bisericeşti].
·
7 A melt. Fâ-RR. valaszizenete a tek. KK-nak es RR-nek a papi tized megszilntetese iranti izenetilkre [Răspunsul măritelor ordine superioare către respectabilele stări şi ordine privind transmisiunea acestora cu privire la desfiinţarea
dijmei bisericeşti].
tar6l
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[Hotărîrea stăril<;>r şi
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Bratislava, 19 martie 1848.

Posonyba Martz 19. 1848
Kedves ba tyam!
Sietek tud6sitani, hogy az orokvaltsag eltoroltetett, es a magnasok alta! is elfogadtatott. Koncul ugyan oda van vetve a status altali
karmentesi m6d, de e csak mystificatio, gyalazatos kijagyzasa a vagyonnak az eroszak es on gyavasag alta!, mai nuntium nyoman a felseg fel
vagyon kerve, hogy az erdelyieket oszvehivja az uni6 vegett, en er6sen
hiszem, hogy ilyes kinezesek mellett a legy (!) vermesebb unistakba is
a ver elaludt, mert itten semmi j6t varni nem lehet, mivel a hol a
~agyon baiborsragba nincsen otitlal!l a berkiessreg:es â:ta1akulashoz rernel!ly se
lehet, annakokaert szanva banva minden eddigi agitatiomat az uni6
mellett,. mint szivembe erdelyi kivanva nyugodalmakat, kivanom, hogy
az uni6t el ne fogadjak, ne hogy 6k is egy oly orvenybe belerantassanak, melybol szabadulas Respublica.
Ezekrol halgas felesegednek, tegedet es tieidet forr6n at olelve
igazi vered es baratod
T6ny Mlatskasy
P .S. Levelem kozold Karoly1 fiadal.
Bratislava, la 19 martie 1848
Dragă

unchiule!

Mă grăbesc să-ţi

s-a desfiinţat iobăgia pe
a fost acceptată şi de către ·magnaţi.
Despăgubirea de. către stat se azvîrle azi ca un ciolan de ros. Ea este
doar o mistificare, o batjocorire a averii prin forţă şi autolaşitate. Prin
apelul actual, maiestatea sa este chemată să-i convoace pe transilvăneni
pentru uniune. Dar tare mă tem, că precum se vede, a adormit sîngele
pînă şi în cei mai exageraţi unionişti, întrucît aici nu te poţi aştepta la
nimic bun. Acolo unde averea nu este în siguranţă, nu există nici o speranţă în transformări paşnice. Iată de ce, îmi pare tare rău de toată
agitaţia mea de pînă acum pentru uniune. în sufletul meu aş voi liniştea pentru transilvăneni. De aceea, aş dori să nu accepte uniunea,
pentru ca astfel să nu fie atraşi cumva în vîltoarea din care nu ar fi
altă scăpare decît republica.
Despre toate acestea să nu vorbeşti soţiei tale.
îmbrăţişîndu-te fierbinte pe tine şi pe ai tăi, [rămîn] sîngele şi
prietenul tău adevărat
T6ny Matskasy
P.S. Dă-i scrisoarea mea şi fiului tău Karoly 1 .
aduc la

cunoştinţă că

fără răscumpărare. Măsura

vecie,

Original. Arh. St. Sfîntul Gheorghe.· Fond. nr. 62, Arh. fam. Apor.

N. Fasc. XXI, nr. 4. Foto: 10 144-10 145.
1

Apor

Kă.roly.
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Viena, 20 martie 1848.
Euere Majestaet!
Die Einsetzung eines Ministeriums unter Graf Ludwig Bathyani
und Kossuth, zu welcher die von E. Majestăt dem H. Erzherzog Palatin
ertheilte auBerordentliche Vollmacht fuhrte, drohet fur die partes
adnexae, - die Militărgrenze und Siebenburgen von den verderblichsten Folgen zu werden. Die genannten Partheihăupter locken die kroatischen und slawonischen Lănder durch Zusagen der Anerkennung ihrer
Munizipalrechte, Sprache, etc. an sich, sie hoffen in der Militărgrenze
eine rustige Truppe zu gewinnen, und in Siebenburgen an den Ungarn
und Szeklern Verbundete zu erhalten. Gelingt dieses Anlocken und
Verbunden, so befindet sich der ubrige osterreichische, leider hetero-:gene Lănderbestand einer kompakten Masse gegenuber, die in Ihrem
Sinne, selbst antidinastial, ihre Angriffe zu unternehmen geneigt seyn
durfte. Gutgesinnte finden · nur in einem schnellen und entscheidenden
SchrHte ein Heil. Die erledigte Landesstelle muB durch einen krăftigen
populăren Mann besetzt, und seiner Zeit nach Umstănden ein kaiserlicher Commissăr nach Siebenburgen entsendet werden, um die Einwirkung der ungarischen Unionisten zu schwăchen. Bei der hohen
Dringlichkeit des Gegestandes unterlege ich den Vorschlag, ohne weiters
die Person zu bezeichnen, welchem die. wichtige militărische und civile
Macht des Banus anvertraut werden konnte. Der Name des Obristen
des ersten Banat-Grănz-Infanterieregimentes Joseph Freiherr von Jellachich durfte fur sich schon ein Gegengewicht gegen das Treiben der
Ultramadjaren sein.
am 20.

Mărz

1848

Kolowrath
[Rezoluţie]

A. H. Cabinettschreiben
An den Hofkriegsraths Vice

Prăsidenten

Lieber etc. ich bin geneigt die Stelle eines Banus von Kroatien
so schnell als moglich durch den Obristen Banen J oseph J ellachich zu
besetzen. Sie haben mir nach vertraulich gepflogener Rucksprache mit
dem Prăsidium meiner · ungarischen Hofkanzlei unverzuglich die ĂuBe
rung vorzulegen, unter welchen Modalităten die von mir beabsichtigte
Ernennung am zweckmăBigsten zu geschehen habe.
Ferdinand
Wien _den 20. Mărz
Original. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Fond. Minister Kolowrath-Akten. nr. 339jf1848. Xerox: 24 234-24 236.
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Cluj, 20 martie 1848.
An Seine Exzellenz den siebenb. Hof Kanzler
Die so eben erhaltene, durch die siebenbiirgische Oppositions Mittglieder verfasste, und von denselben auch gr6Btentheils unterschriebene, an die Mittglieder der ungarischen Opposition, in Betreff der
Vereinigung Siebenbiirgens mit dem Konigreiche Ungarn, gerichtete
Petition, habe ich die Ehre Eurer Exzellenz zur nothigen Wissenschaft
mit der Bemerkung mittzutheilen, daB ich nach meiner unma:Bgeblichen Ansicht, in dieser Beziehung, von Seite der Regierung gegenwartig
keine Vorkehrungen zu veranstalten zweckdienlich erachte.
Klausenburg am 20-ten Marz 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 536/'1848. Foto: 2 372-

2 373.
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Lugoj, 20 martie 1848.
1848. evi mărcius 20-a nemes Krass6 megye reszer61, Lugos mez6vărossăban a szokott tanăcskozăsi teremben J akabffy Krist6f els6 al
ispăn ur elnoklete alatt, băr6 Bruckenthal Mihăj, Podhradszky Kăroly,
Mărsovszky Istvăn, Fogarassy Balăzs, Szende Zsigmond, Petrovits Tivadar, Athanasievits Jănos, Asb6th Adolf, Gyika Szilărd, Ungvăry Jă
nos, Balog Lăszl6, Asb6th M6rrtz, Athanasievits Săndor, J akabffy Krist6f esperes, Milankovits Gergely, Szivos Pal, Csăkănyi Ferenc, Paszku
Miksa tăblabirăk, Szende Bela f6, Athanasievits Săndor aliigyeszek, Joanovits Andrăs honi f6, Czumpo Mihăly al penztărnok, J akabffy Mikl6s
măsod, Kasits Kăroly, Pettk6 Lajos tiszteletbeli aljegyzok, Bagosy J6sef
mernok, Ferberger Lajos k.k. mernok, Andreevits Lazăr, Litsek Zsigmond, Szerenyi Antal szolgabirak, Podhradszky Andrăs t~veltărnok, Kiss
Ferenc csendbiztos, Nagy Ferenc sebesz, Kiss Jănos iigyved, Fejer J6sef eskiitt, Meltzer Jănos szămvev6, Skultety Kăroly selyemtenyesztesi
biztos, Delvo Lăszl6, Milenkovits Gyorgy, Zakariăs Săndor, Levay Jănos
vărnagy, Paphazy Istvăn, Paszku Fiilop, Szende Kălmăn, Podhradszky
La jos, Podhradszky Vilmos, Frumer ·victor, Frum:er Zsigmond, J akabffy
Gyula, Kun Gyorgy, Faur J6sef, Kovăts Jănos, Tăpai Istvăn, Fogarassy
Tivadar, Sziv6s Lajos, Blohi Gyorgy, Gergelyi Kăroly, Skultety Ede,
ifju Kreugel Lajos, Kovats Istvăn, Vantsa Jănos, Hajnitsek Gusztăv,
Tsiirty Lajos, Lakatos J6sef, Adler Rudolf, Csermsz Gyorgy, Szel Karoly, Tornya Adam, Izsăk Săndor, Popovits Demeter, Liszka Janos,
Bontilla Mihăly, Dr. Kanitz, Auspitz Moritz, Bee Ferenc, Hochinger
Mikl6s, Ozerstey Jănos, Udrea Konstantin, es tobb okleveleseknek, tisztesbbeknek, mestereknek es a nepnek osztaly es hit kiilonbseg nelkiili
tettleges befolyăsaval, es hozzăjărulăsăval tartatott kis gyules alkalmă
val elnok rendszerinti al ispăn ur, a rendkiviili nagy szămmal egybeseregletteket nyăjasan udvozolven, eloterjeszte: mikepp, mint kozonse35

gesen tudva van, a tegnapi napon a Pest varosi ismeretes petiti6nak
12 pontjail a nagy vendeg fogad6 sarkfalara nyomtatasban felragasztattvan, s annak tartalma el6 sz6val is az oda gyulekezett nagy neptomegnek
megmagyaraztatvan, ugy szinte folibe a szabadsag zaszl6ja "szabadsag,
egyenl6seg, testveriseg" folirassal kituzetven, sokakban azon aggodalom
keletkezett, miszerint e korulmeny a nep reszer61 felremagyarazasokra
nyujthatvan alkalmat, igen konnyen a rend fenntartasa, a vagyon s elet
biztosîtasa veszelyeztethetnek; osszejove tehat egy nagy szamb61 al16
tanacskozmany a tegnapi nap delutanjan, a fennebbiekre vonatkoz6 vedeszkozok letesîteset eszkozlend6, ahol azonban a koz megallapodas mint
tudva van, egy ertelemmel oda hajlott, miszerint a teend6k irant a mai
kis gyules intezkedjek; - ezek el6terjesztese utan tehat illedelemmel
folkerte elnok al ispan ur az egybegyulekezetteket az el6 adott nagy
erdeku foladatnak celszeru megoldasara, illet6leg a bel-szemely- s vagyonbatorsag elegge nem ajanlhat6 biztosîtasa, tovabbi fentartasanak
celszeru eszkozok altali foganatba vetelere. s a netan keletkezhetend6
zavarok sikeres megel6zesere.
·
157. Felolvastatott ezutan Ozetzky Janos varos bîr6, Bee Ferenc,
Hochinger Mikl6s, Kiss Janos, Zakarias Sandor s a tekintetes Lugos
kozsegenek neveben benyujtott folyamodvanya, mellyben el6terjesztik:
hogy az esemenyek sebes rohama a kozseg figyelmet arra hîvta fel,
miszerint megkerjek e megye rendeit, hogy a be~batorsag, es rend fenntartasa irant sikeresen intezkedjenek, kozre munkalkodasukat a megye
rendeinek intezkedeseire felajanlvan.
157 /b. Ezen folyamodvany felolvasasa utan indîtvanyoztatott: l-or,
hogy az e gyulesen jelen lev6knek rang, szuletes es osztaly kulonbseg
nelkiil szavazati jog adassek,
·
. . 2-or, hogy a nemzet 6hajtasainak a Pest varosi fenerintett petiti6ban el6sorolt kovetkez6 pontjait: ·
l-or Sajt6 szabadsag a censura eltorlesevel
2. Felel6s Ministerium Budapesten.
3. Evenkenti orszag gyules Pe~ten.
4. Torvenyel6tti egyenl6seg polgari s vallasi tekintetben.
5. Nemzeti 6rsereg.
6. Kozo.s teherviseles.
7. Urberi viszonyok megszuntetese.
8. Eskuttszek, kepviselet egyenl6seg alapjan.
9. N emzeti bank.
10. A katonasag eskudjek meg az alkotmanyra.
Magyar katonainkat ne vigyek kulfoldre, a kiilfoldieket vigyek
el t6lunk.
IL A politicai status foglyok szabadon bocsattassanak.
12. Uni6 Erdelylyel.
E tnegye rendei is partoljak, es magukeiva tegyek. - Hogy tovabba Krass6 megye nepe reszer61, a fen el6sorolt pontok ertelmeben,
a torvenyhozashoz intezend6 hasonl6 petiti6nak partolasa koveteinknek
utasîtasba adassek.
3-or. Hogy a bel rend fentartasanak, a szemely s vagyonbatorsag
biztosîtasanak sikeresîtesevel egy valasztmany bizattassek meg. Vegre
4-er hogy a megye es varos hazaira a koz orom nyilvanîtasa szempontjab61 nemzeti szînu lobog6k tuzettessenek ki.
E negy pontban foglalt es el6terjesztett indîtvanyok lelkesedessel
fogadtattvan, koz egyetertessel vegzes erejere emeltettek, minek folyta36

ban tehat a jelenlevok mindnyajanak, rang, szuletes es osztaly kulonbseg nelkiil szavazhatasi jog adatvan es engedtetven, azok a tanacskozasban rogton tettleges reszt is vonek.
Az inditvany 2-ik pontjara vonatkoz6lag, az abban elosoroltakat,
mint edes hazank felviragoztatasanak legfobb tenyezoit, e megye rendei
is koz egyetertessel partolvan es magokeiv_a teven, orszaggyulesi koveteink oda utasittatnak: hogy a Pest -varosi petiti6val hason ertelmu petiti6jat megyenk nepenek erelyesen partoljak es tartalma foganatositasat kivivni buzg6lkodjanak, egyszersmind az ez erdemben felmerulend6
esemenyeket surgony utjan a megyevel tudassak.
Az inditvany 3-ik pontjat illetoleg, a kell6 · rend fentartasanak a
szemely es vagyonbatorsag sikeres biztositasanak s a netan tamadhat6
zavarok elfojtasanak, celhoz vezet6 torvenyes eszkozok altali foganatositasaval: Jakabffy Krist6f els6 al ispan ur elnoklete alatti Fogarassy
Balazs, Petrovits Tivadar, Szende Zsigmond, Balog Laszl6 tablabîrak,
Popovits Jova, Mark6 Janoş g.n.e. esperes, Udrea Constantin, Bee Ferenc, Hohinger Mikl6s, Bontilla Mihaly, Izsak Sandor, Heuffel J an os
orvos doktor, Kanitz Simon orvos doktor, Auspitz Moritz, Vantsa Janos,
Milankovits Gergely, Lupu Jotza; Popovitz Demeter, Liszka Janos urakb61 all6 felelos valasztmany bîzatik meg, oda utasittatvan e klildottseg:
hogy ebbeli fontos es jelentekeny megbîzatasaban buzg6 erelyesseggel
eljarulvan, a torvenyek korlatain beluli eszkozok hasznalasa altal a kozossen 6hajtott celt elerni torekedjek; hatarozottan kimondatvan:
hogy ezen felelos valasztmanynak · a rend, szemely, s vagyonbatorsag fentartasara vonatkoz6 torvenyes rendeletei, teljes ervenyesseggel birandanak, es azoknak engedelmeskedni mind a jaras es kerulet- ·
beli tisztviselăk, mind barki mas koteles; oda utasîttatvan mindnyajt
fă s alszolgabîr6 urak: hogy keriileteiknek a rend, szemely s vagyonbatorsag allapotar61 hetenkint rendszeressen, a netalan folmeriilhetend6
rendkivlili esemenyekr6l pedig annyiszor mennyiszer a fennebbi · valaszhnanynak rogton reszletes jelentest tegyenek. Hatarozottan kimondatvan tovabba, hogy f6 s alszolgabir6 uraknak, gyuleseken kiviil keruletjeiket a felelos valasztmany hîre s tudta. nelklil elhagyniok tilos,
gyulesek alkalmaival pedig csakis az egyik johetven be, a masik a mar
fennebb megîrt celb61 a keriiletben maradandvan, onkint ertetettven:
hogyha a f6, illet6leg al szolgabir6 vagy esklittje a gyulesek tartasa
ala:tt betegseg altal gatoltatnek, ez esetben a keruletet az egeszsegben
marad6 kerliletbeli tisztviselonek a gyulesek ideje alat~t sem leszen szabad elhagynia.
Az indîtvany · ut6pontjanak fonalan, a fennebbi valasztmany oda
utasîttatik: hogy a hon felviragoztatasara celz6 eme reform diadal feletti koz orom nyilvanitasaul ket peldany nemzeti szinu zaszl6t keszittetven, azok egyiket a megye hazara, masika t a var os haz ara tuzesse ki. 2
J egyzette: J akabffy Mikl6s
masod aljegyz6
20 martie 1848. Din partea nobilului

comitat-Caraş

In obişnuita sală de consiliu a oraşului de cîmpie Lugoj s-a ţinut
o adunare prezidată de primul vicecomite, Jakabffy Krist6f. La ea au
participat şi au influenţat-o activ: baronul Brukenthal ·Michael; domnii
Podhradszky Karoly, Marsovszky Istvan, Fogarassy Balazs, Szende
Zsigmond, Petrovici Teodor, A'thanasievici Ioan, Asb6th Adolf, Constan-
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tin Ghioa, Ungvai!'y J:a:nos, Balog Laszr6, Asborth M6ritz, Athanasievici Alexandru protopop; Jakabffy _Kristof; asesori onorifici Milankovits Gerge1ly, SiZivos P~, Csafkany Ferenc, Micşa Pascu; priQicuror suprem Szende Bela, procuror adjunct Athanasievits Alexandru, primcasier lioarrliOvilts Andrei; oarsier secund Czrumpo Mihail.y; arl doilea
vicenotar Jakabffy Mikl6s; vicenotari onorifici Kasits Karoly, Pettk6
Lajos; i:ruginer Bagosy J6zsef, inginrer imperiral Fe:rberger La,jos; pre!tori
And!'leevirts Lazar, Litrsek Zsi~mond, Sze~enyi Antal; arhivar Podhr,adszky
Andras; comisar de poliţie Kiss Ferenc, chirurg Nagy Ferenc; avocat
Ki:ss Janos; jur:art Fejier J6zsef; revizor MeJtzer Janos, comisar de serieicultură Skultety Karoly; Delvo Laszl6, Milencovici Gheorghe, Zakarias
Sandor; comandant al cetăţii Levay Janos; Pophaz G. Ştefan, Filip
Pascu, Szende Kalman, Podhradszky Lajos, Podhradszky Vilmos,. Fru-.
mer Viktror, FrU.mer Zsigmond, Jak:larbffy Gyu]a, Kun Gyo:rgy, Iosif
Faur, Kovarts Janos, Tapai Istvan, Fogarassy Tivadar, Sziv6s Lajos,
Blohr GYJ6rgy, Gerge!lyi K:arorly, SkJulrberty Ed1e, Kveuge!l Lrajos jnn., Kovats Istvan, Ioan Vancea, Hajnitsek Gusztav, Tsiirty Lajos, Lakatos Josef, Adler Rudolf, Csermsz Gyorgy, Sze!l Karoly, Tornya Adam, Izsak
Sandor, Dumitru Popovici, Liszka Janos, Mihai Bontilla; Dr. Kanitz;
Auspitz Moritz, Bee Ferenc, Hochinger Miklos, Ozerstey Janos, Udrea
Constantin, mai mulţi diplomaţi şi oameni onorabili, meşteri, precum
şi popor fără deosebire de clasă şi religie. Domnul vicecomite preşe
dinte a salutat amabil pe cei adunaţi într-un număr extraordinar de
mare. El a arătat că, după cum este ştiut, în genere, cele 12 puncte 1
ale cunoscutei petiţii a oraşului Pesta au fost lipite ieri pe colţul hanului mare. Conţinutul lor a fost explicat şi prin viu grai masei mari de
oameni ce s-a adunat acolo. A fost, de asemenea, arborat deasupra
lor şi drapelul libertăţii cu lozinca: "libertate, egalitate, fraternitate".
Mulţi au început a se îngrijora că această împrejurare ar da prilej la
răstălmăcire din partea poporului şi ar putea foarte uşor periclita
păstrarea ordinii, a securităţii vieţii şi a averii. Adunîndu-se deci ieri
după-masă un număr mare la consfătuire cu scopul de a stabili mijloacele de apărare pentru cele expuse mai sus, s-a convenit în general după cum se ştie ca adunarea de azi să decidă ce e de făcut. După
expunerea celor de mai 1>us, vicecomitele preşedinte a cerut politicos
celor adunaţi să rezolve adecvat expusa sarcină de mare interes, respectiv prea recomandabila garantare a securităţii interne, a persoanei şi
averii; asigurarea mijloacelor eficace pentru păstrarea securităţii în continuare; şi preîntîmpinarea cu succes a eventualelor tulburări ce s-ar
putea ivi.
157. în continuare au luat cuvîntul: judele oraşului, Ozetzky Janos, Bee Ferenc, Hochinger Miklos, Kiss Janos, Zakarias Sandor. Apoi
s-a dat citire petiţiei înaintate în numele respectabilei comune Lugoj.
în ea se expune că succesiunea rapidă a evenimentelor a determinat
comuna să roage ordinele comitatului a lua măsuri efica·ce pentru menţinerea securităţii interne şi a ordinii. [Comuna] se oferă să colaboreze
la îndeplinirea hotărîrilor ordinelor comitatului.
157/b. După citirea acestei petiţii s-a propus:
I. A se da drept de vot celor prezenţi la această adunare fără
deosebire de ·rang, origine sau clasă socială.
II. A se susţine de către ordinele acestui comitat următoarele
puncte, exprimînd dorinţele naţiunii [maghiare] înşiraJte în petiţia oraşului Pesta:
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1. Libertatea presei cu ştergerea cenzurii.
2. Minister responsabil la Budapesta.
3. Dietă anuală la Pesta.
4. Egalitate civilă şi religioasă în faţa legii.
5. Gardă cetăţenească.
6. Purtarea comună a sarcinilor obşteşti.
7. Desfiinţar~a relaţiilor urbariale.
8. Curte cu juraţi; reprezentanţă pe bază de egalitate.
9. Bancă naţională.
10. Armata să depună jurămînt. pe constituţie; soldaţii maghiari
să nu fie duşi în străinătate; pe cei străini să-i ducă de la noi.
11. Deţinuţii politici de stat să fie eliberaţi.
12. Uniune cu Transilvania.
In continuare se indică delegaţilor susţinerea unei petiţii asemă
nătoare către organul legislativ din partea locuitorilor din acest comitat, în sensul punctelor înşirate mai sus.
III. Se imputerniceşte o comisie cu asigurarea cu succes a ordinii
interne, a securităţii persoanei şi averii.
IV. In sfîrşit, se arborează drapele naţionale [maghiare] pe clă
direa comitatensă şi primăria oraşului ca expresie a bucuriei generale.
Propunerile cuprinse şi expuse în aceste 4 puncte au fost primite
cu entuziasm. De comun acord au fost declarate drept decizii. Ca urmare,
obţinînd dreptul de vot fără deosebire de rang, origine şi clasă socială,
toţi participanţii au luat imediat parte în mod efectiv la deliberări.
Referitor la punctul 2 al propunerii, ordinele acestui comitat, ca
factorii cei mai importanţi pentru înflorirea scumpei noastre patrii, şi
1-au însuşit şi s-au angajat să susţină cele cuprinse în el. De aceea,
delegaţii la Dietă au fost îndrumaţi: a susţine energic petiţia locuitorilor comitatului nostru, asemănătoare ca sens cu cea a oraşului Pesta;
a se strădui a impune realizarea celor ce conţine; totodată a înştiinţa
urgent comitatul despre evenimentele de această nartură care ar
surveni.
Privitor la punctul 2 al propunerii, o comisie responsabilă se însărcinează cu păstrarea ordinii necesare, cu asigurarea cu succes a securităţii persoanei şi averii şi a înăbuşirii eventualelor tulburări prin mijloace legale adecvate. Ea e formată din: domn:ul prim-vicecomite Jakabffy Kristof, ca .preşedinte, domnii asesori Fogarassy Balazs, Petraviei Teodor, Szende Zsigmond, Balogh Laszl6, domnul Popovici Iova,
protopopul neunit Marcu Ioan, domnii Udrea Constantin, Bee Ferenc,
Hohinger Mikl6s, Bontilla Mihai, Izsak Sandor, medicul dr. Heuffel J anos, medicul dr. Kanitz Simon, Auspitz Moritz, Vancea Ioan, Milankovits Gergely, Lupu Iocea, Dumitru Popovici,· Liszka Janos. Comisia a
fost îndrumată să se străduiască a atinge scopul general dorit prin folosirea tuturor mijloacelor, în limitele legilor, procedînd cu hotărîre şi
zel în cadrul acestei îndatoriri importante şi remarcabile. Se declară
categoric că dispoziţiile legale ale acestei comisii responsabile referitoare la păstrarea ordinii şi a siguranţei persoanei şi averii, posedă puteri depline. Atît funcţionarii din plăşi şi circumscripţii, cît .şi oricine
altcineva este obligat a li se supune. Toţi domnii pri'm-juzi nobiliari şi
juzi nobiliari sînt îndrumaţi a raporta comisiei sus-amintite cu regularitate, în fiecare săptămînă: despre starea ordinii, a siguranţei persoanei

39

şi avern

lll circumscripţiile lor; despre evenimente extraordinare ce se
pot evenltual ivi. De cîte ori va fi cazul [să informeze] urgent.·
ln continuare se declară ferm că e interzis domnilor prim-juzi
-şi .juzi nobiliari a-şi părăsi circumscripţiile fără ştirea comisiei responsabile. Cu ocazia adunărilor numai unul ia parte. Celălalt să rămînă în
circumscripţie cu scopul expus mai sus. Se înţelege de· la sine că dacă
prim-judele nobiliar, respectiv judele nobiliar sau juratul lui este bolnav în timpul adunărilor, circumscripţia nu poate fi părăsită în acest
timp de funcţionarul rămas sănătos.
Pe firul ultimului punct din propunere, comisia de mai sus este
îndrumată ·a pregăti, ca expresie a bucuriei generale pentru victoria
acestei reforme care urmăreşte înflorirea patriei, două drapele naţio
nale [maghiare] tricolore, din care unul să fie arborat pe clădirea comitatensă, iar celălalt pe primăria oraşului. 2
A notat
Jakabffy Mikl6s
al doilea vicenotar

Original. Arh. St. Lugoj. Fond. Arh. comitat Caraş, nr. 1/1848. f. 145-

148.
1
2

V. doc. 5 nota nr. 1.
Vezi nota explicativă nr. 3 de la doc. 14.
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Timişoara,

20 martie 1848.

Patrioten!
Die auBerordentlichen Ereignisse der jungsten Tage haben auch
in unserem Herzen jene KH:inge hervorgerufen, die im theueren Vaterlande jeden Patrioten beleben. Ein so plotzlicher Umschwung der Wunsche und Hoffnungen hat aber Euch, Mitburger! auch nicht einen
Augenblick auBer Fassung gesetzt, und die Offentliche Ruhe, Ordnung,
Eintracht hat durch Euer glănzendes Benehmen den schonsten Triumph
gefeiert. Indem der Magistrat durch un;zertrennliche Bande mit Euch
vereint, hiemit offentlich Euer ehrenhaftes und wurdiges Betragen anerkennt, glaul)t er auch bestimmt aussprechen zu konnen, daB durch
Euere fernere Mitwirkung die Ehre dieser Stadt auch hinfurs rein erhalten werden wird. Diesen Ruhm vertrauen wir Euerer Ehrenhaftigkeit! Erwarten wir ubrigens von unserem geliebten Konige und den
Vătern des Landes den weiteren Aufbau unseres Gluckes, und beginnen
wir wieder unsere friedlichen Beschăftigungen mit dem Wahlspruche ~
Es lebe der Konig, die constitutionelle Reform, die Seele der Freiheit:
Friede und Ordnung.
Aus der zu Temesvăr unterm 20. Mărz 1848 abgehaltenen auBerordentlichen Ra thssi tzung
Arkăd Paulovics
Vice-Notăr.

Imprimat. Arh. Muzeul Regional al Banatului,
maţia
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a fost

tipărită

si în limba

maghiară.

Timişoara,

f.n. Procla-

24
Sibiu, 8/20 martie 1848.

Sibiu, die 20/8 martie 1848
Mult preţuite domnul meu!
De cumva fulgerul famei n-a ajuns încă pînă la d[umnea]voastră,
socotesc că nu te voi molesta, dacă mă adresez cu următoarele:
Astăzi au sosit aicea, la Sibiu, mai multe epistole venite de la
Viena cu cele mai importante ştiri! !n 12 martie pe la 2 ore după
amiază, adunîndu-se universa studiositate de acolo, căriia alăturîndu-se
o nenumărată mulţime de deutsch Michel, au spart arsenalul şi s-au
înarmat cu toţii. Şi aşa studioşii şi mulţimea poporului s-au oprit înaintea burgului imperial, strigînd neîncetat: Jos cu ministru Metternich!
Grossfreiheit! National Garde! Ferestrile ministrului s-a spart toate.
Cătră sara s-au trimis o deputaţie aleasă din răsculaţi la împăratu şi
·audienţa a durat pînă la 10 ore şi resultatul a fost dimisiunea ministrului aceluia, care a sfîşiat pe poloni, a vîndut pe români, a umblat să
sugrume pe elveţieni şi pe italieni. La 11 ceasuri a dobîndit grossfreiheit, la 12 noaptea naţional garda.
Despre ministeriul unguresc din Buda, ca de tţn obiect mai vechi,
nu comemorez alta decît că saşii noştrii sîmt într-acesta o lovitură letargioasă. Unii dintre dînşii zic:. rusul să vie! rusul! că Austria ne-a
lăsat rpăcelăriei maghiare în vreme ce noi am fost credincioşi Austriei
pînă la bănuţul şi recruta cea mai pe urmă! Alţii se preparează ca la
împreunarea Ardealului cu Ungaria sub ministeriul maghiar să-şi asigureze ministru german, ales de dînşii din punct naţionall. Numai noi
românii sîntem morţi, reci, gleichgiiltig, nepăsători, nu ştim ce e prilegiul, nu ştim să apucăm ocasiunea la tîmpul său, aşa precum am
fost la toate celelalte schimbări mari politice, precum 1526-1690-17901846-1847, cu limba maghiară şi acum 2 •
În Galiţia s-a prins mai mulţi emisari aţîţători.
Despre .celelalte sînt al d-tale prea recunoscător
I.

Puşcariu

Original. Bibl. Acad. R.S. România. Ms. ·rom., nr. 1000, f. 249-250.
Foto: 27 678-27 681.
Puşcariu se refer.ă la atitudinea saşilor faţă de uniune. Cuvintele "măce
maghiare" se referă la consecinţele unui eventual război civil pentru saşi.
2 Referinţa este la primele zile ale revoluţiei.
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lăriei

25
Moşna,

20 martie 1848.

Wertgeschătzter

Herr Professor!
Ich hatte fur meine walachischen Glaubensgenossen 100 Stucke
Neue ·Testamente kommen lassen, von denen ich Ihnen hiermit 20
Stiick per Fl. 1 C. M. iiberschicke. Sie waren so giitig, sich dahin zu
8 -

Revoluţia

de la 1848-1849 din Transilvania -

Voi. I
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ăussern, daB

selbige in Ihrer Gegend Abnehmer finden wiirden, was
allhier leider nicht der Fall ist. Diesen Mangel aber an Liebe zum
Worte Gottes bedauere ich aher um so mehr, als ich iiberzeugt hin, daB
die W elt allein durch Christus zum wahren Frieden gelangen kann.
Hier sind die verschiedenen NationaJităten nur die Bruchtheille eines
, groBeren Ganzen, und ich halte diese Wuth d~r Sprachkămpfe fiir einen
Abfall von der Humanităt, die eben in diesen Wirrnissen miBhandelt
wird und untergeht. Darum fliichte ich mich mit meiner Liebe zu den
Briidern nicht in das Formenwesen der Constitutionen, nicht in die
Livree einer besondern Confession, sondern allein zum Evangelium, als
dem Mittelpuncte, als zu Einheit der gesamten Christenheit ...
Mit besonderer Hochachtung Ihr ergebener Diener
St. L. Roth
Meschen am 20 Mărz 1848
[Adaos ulterior, autograf George Bariţiu.]
Epistola renumitului paroh de confesiunea evang. augustana, StepHanus Ludovicus Roth către G. Bariţiu, din al cărei spirit, mai mult
ca din cuvente rezultată, ca acel bărbat îndată după ce sturcăturile europene din februarie şi martiu simţise mai curînd de cît cei mai mulţi
saşi, marea necesitate de a se împăca sincer cu românii şi a ţine ca
ferul saşii cu românii. Cei cari nu 1-au ascultat, au fost patricianii de
la Sibiu.
Original. Bibl. Acad. R.S. România, Ms. ·rom., nr. 1004. Foto: 3 3323 335. Publicat în Kronstădter Zeitung din 25 XII 1928. Siebenburgische
Vierteljahrsschrijt, 1936, p. 39-40. Stefan Ludwig Roth, Gesammelte
Schrijten und Briefe, voi. VII, p. 33-35.

26
Viena, 20 martie 1848.

Becs 20. Martius 1848.
Tegnapel6tt 6ta e varosban a csendesseg helyre allott. A leg hive'bb lielku s ~~ar:altu k:aitonasag (mintegy 30 ez1er) tegn~ap nagyobb ~e
szint kaszarnyaiba be quartelyozott. E mellett a nation-gardaknak is
interessejokbe fekszik a rend fenn tartasa, mert latta ki-ki, hogy a kozelebb mult napokon at a szemely es vagyon batorsag mi veszelybe
forgott.
Nrem i:ly meg nyuglttait6k ~a posani hire!k. Hogy az e napokba, k01t
dietai hatarozasok, melyek mar most egy zsarnoki factio ki folyasa tobbi kozt - a dezmat s robotot el torlik, s ez altal mindnyajunkot kissebb s nagyobb birtoku nemesseget koldusbotra juttatnak, azt a magyarorszagi szabad sajt6 repiil6 lapjaiban tii is olvastatok, oly szabadsajt6 tudni illik, mely hasonl6lag azon fenn erintett factio zsarnoksaga
alatt mukodik. Konnyu volt gr6f Batyani Lajosnak ezeket a nemessegre
ra parancsolni, mert 6 a birodalmaiban volt robotot mar reg penze s
nagy capitalisoka tette. A mii kis hazankra hogy ezen. forradalmok
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mennyire hatottak? Arr61 ma meg itt nem tudhatunk, s tehat fel teszuk,
hogy a csendveszelyezo agitatiok ugyan mar megkezdodhettek, de a
meg-mentes meg nem lehetetlen, csak azok alyanak, akik eddig is mint
igaz becsuletes emberek mutattak magukat.
Kancel1arunk1 bennunk tehat s a tu hatastokban kik a hazaban
vagytok, bizik, kinek segedsegeben ellenben tu is telyes meriekbe s
annal inkabb bizhattok, mivel o felsege is egesz bizodalmat benne mint aki e napokban is mint tiszta lelku honfi s eros lelku ember bizonyita tettei altal magat - helyhezteti 2 • Nallatok a leg fobb es sur.getobb teendoje: partunknak egyutt ertese, egymassali correspondentiaja. Minden alkalmatossagot, marchalis szekeket satobbi hasznalni kell
a nemessegel ido haladek nelkul meg ertetni, minemu veszedelem forog
mindegyikunk s igy a haza felett. Sz6val a torvenyes uton mindent el
kovetni, a mi csak nektek lehetseges, hogy a ne talan letezo lazzaszt6
emissariusok bujtogatasai ne sukerulhessenek. Vegre igen surgeto szukseg, hogy folytonoson es haladek nelklil tud6sitsatok a kancellart (praesidialiter) mindenekrol, mik tortennek.
Isten veletek s orize segen kis hazankat.
Siessetek Toldalaginak irni.
Az ide zart levelek sietve meg adand6k.
Ugyan e dolgokba ez 6raban a K. 3 meg hagyasab6l Betcinek4 is
irok, hogy kozolye Kalnoky Denessel.
E level B. Mikl6snak 5 is sz6ll.

Viena, 20 martie 1848.
De alaltăieri s-a restabilit liniştea în acest oraş. Ieri s-a încartiruit în cazărmi cea mai mare parte a celei mai devotate armate (cam
30 de mii). Gărzile naţionale sînt de asemenea interesate în menţinerea
ordinii, deoarece toată lumea şi-a dat seama eî't de periclitată a fost
de curînd, zile în şir, securitatea persoanei şi averii.
Stirile din Bratislava nu sînt atît de linistitoare.
Hotărîrile dietale din aceste zile, care sîn:t de pe acum rezultatul
unei facţiuni samavolnice, ne duc pe noi toţi, nemeşimea cu moşii mai
m1c1 sau mai mari, la SCl:Pă de lemn. Printre altele se şterge dijma şi
robota. Aţi citit şi voi în foile volante ale presei libere maghiare, adică
ale unei prese libere, care funcţionează în mod. asemănător sub arbitrajul aceleiaşi facţiuni mai sus aminltite. I-a fost uşor lui Batthyany Lajos
să impună toate acestea nemeşimii, întrucît el a obţinut de mult bani
şi mari capitaluri [prin răscumpărarea] robotei [de către iobagii] de pe
moşiile sale. Cît de mult au influenţat mica noastră ţară aceste revoluţii, aici azi încă nu putem şti. De aceea, presupunem că agitaţiile
care ar putea periclita liniştea au şi început. Salvarea [situaţiei] nu este
totuşi încă imposibilă deocamdată. Să rămînă pe loc numai aceia care
s-au dovedit şi pînă acum oameni într-adevăr cinstiţi.
Cancelarul nostru1 are încredere în voi şi în influenţa celor care
sînteţi în ţară. Şi voi puteţi avea deplină încredere în ajutorul lui.
Cu atît mai mult, cu cît şi maiestatea sa poate să-şi pună toată încrederea în el ca în unul care şi în zilele acestea s-a adeverit prin faptele
sale că e un confrate cu sufletul c:lrat şi un om cu sufletul tare. [Aceasta
e] sarcina cea mai importantă şi cea mai urgentă la voi.
Trebuie folosită fiecare ocazie, adunările comitatense etc., pentru
a face nemeşimea să înţeleagă ce pericol ameninţă patria şi pe fiecarf'
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din noi 2 • Pe cale legală să faceţi tot ce este posibil pentru a zădărnici
eventualilor emisari instigatori. In sfîrşit, este o necesitate arzătoare a înştiinţa cancelarul continuu şi fără întîrziere despre tot ce
se întîmplă.
Dumnezeu cu voi şi să ocrotească biata noastră ţărişoară.
Grăbiţi-vă să-i scrieţi lui Tholdalagi.
Scrisorile anţ!xate aici trebuie trimise urgent.
Tot în această problemă îi scriu acum din însărcinarea C.3 şi a lui
Berci 4, pentru a o comunica lui Kâlnoky Denes.
Această scrisoare îl priveşte şi pe Mikl6s5.

aţîţările

Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R. S. România, Cluj-Napoca. Fond. Arh.

fam. Bornemisza. Misive.
J6sika Samu.
Dominat de concepţii feudale, autorul scrisorii
bilimea.
a Cancelarului.
4 Petrichevich Horvâth Albert.
5 Bânffy Mikl6s.
1

2

confundă

patria cu no-
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Cluj, 21 martie 1848.
Hochwohlge borner Freiherr!
In Folge jener unerwarteten Begebenheiten, welche in Pest vor
'Kurzem vorgekommen sind, hat sich auch hier eine kleine Aufregung
der Gemuther gezeigt; am 2Qten Mărz gegen Mittag wurde die stădtische
Obrigkeit von Mehreren ersucht, die Ordnung und Sicherheit in dieser
Stadt durch zweckmăssige und den gegenwărtigen Verhăltnissen angemessenen Ma8regeln fur den Fall, wenn das Geruch t der Pester Begebenheiten sich mehr und mehr, wie es auch zu vermuthen war, verbreiten wird, zu bewerkstelligen.
An demselben Tage Nachmittags wurde eine gemischte Consultation abgehalten, an welcher auBer mehreren Mitgliedern des Magistrats
und der Comunităt auch einig.e hier anwesende Magnaten und Notabilităten Theil genommen haben.
Der BeschluB war, da8 am folgenden Tage nehmlich heute 21
Mărz, der Stadt Richter eine Communitătssitzung ankundige, u1n den
jetzigen Umstănden gemăB, eine an das k. Gubernium lautende Petition zu verfassen.
Am 21 ten Mărz fruh hat sich ein Theil des Volkes vor dem stădti
schen Rathhause versammelt, wăhrend welcher Zeit der Magistrat und
die stădtischen Communitaet, die hier in Abschrift beiliegende Petition1 verfaBt, und mittelst einer formlichen Deputation, mir im Rathszimmer des k. Guberniums uberreicht ha1t.
Ich kann noch den Umstand nicht unberuhrt laBen, daB diese Deputation eine grosse Anzahl von Le'bten der verschiedensten Stănde
mit Băndern von den ungarischen Farben im Knopfloch, begleitet, da8
jedoch die Ruhe und Ordnung in der Stadt nicht im mindesten gestort
wurde.
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Nach Ubernehmen der oben berlihrten Petition, da das Volk noch
îmmer versammelt blieb, und mich zu sehen wiinschte, hielt ich es fur
meine Pflicht, es anzureden und ihm die Ordnung und Ruhe ans
Herz zu legen: worauf alle in der Stille sich nach Hause begaben, und
die Stadt hat gleich darauf ihre vorige Ruhe und Stille zuruck erhalten.2
Indem ich die oben berlihrte Petition Euerer Excellenz zur nothigen Wissenschaft mittheile, habe ich die Ehre zugleich Hochdieselben in Kenntniss zu setzen, da:B ich in der năchsten ~1:orgen abzuhaltenden Plenaer Sitzung des Guberniums diese Petition verhandeln, und
von dem Resultate Euerer Excellenz den Bericht zu erstatten nicht unterlassen werde, und da:B ich alle moglichen Anstalten getroffen habe,
damit die Ruhe nicht mehr gestort werde, mit der ausgezeichnetesten
Hochachtung verharren Euerer Excellenz gehorsamster Diener.
Klausenburg 21 Mărz 1848
J oseph Graf Teleki
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 549/'1848. Original. Arh.
St. Budapesta. Fond. Erdelyi Kancellariai leveltar. Erdelyi Kancellaria
regisztratu~aja. Acta Praesidialia, nr. 108l1848. Foto: 12 671-12 674.
1

V. doc. 26.
Descrierea mai pe larg a evenimentelor din Cluj în zilele de 20-21 martie,
în: Gazeta de Transilvania, 22 martie (st. v.) 1848, nr. 24, p. 98-99; Organul
luminărei, 17 martie (st. v.) 1848,. nr. LXIV, p. 361-362; Erdelyi Hirad6, 1848,
23 martie, nr. 337, p. 187-189, Mult es Jelen, 1848, 24 martie, nr. 24, p. 139-140.
2
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Blaj, 21 martie 1848.
Blaj, 21 martie n[ou] 1848

Frate!
La două epistole am să-ţi răspund, însă nu de astă dată ci mai
tîrziu, pre cînd îţi voi arăta şi causele prentru ce nu acum. Atîta şi
pîn atunci să-ţi însemni că io n-am crezut· că vei să ieşi aşa departe
întru aserţiunile dumnitale, cînd io ţ-ani fost făcut numai o oserbă
ciune prea inocentă, şi n-am voit, nici măcar în vis, să ies la atac ...
Atîta acum pentru cea mai de mult. La cea din urmă îţi voi răspunde
cînd voi fi convins că va fi sinod.
Ca. nou să ştii că notariul cons[istorial] are brîu roşu, cu titlu de
decan, în locul lui Crainic prepositului. întreabă pre Andrei, că Tancsos
cui i-a fost pus brîu roşu în seminar? Dacă nu ştii, el ţ-a spune.
Călugării ţi-or ceti pre cap ceva că nu le prea trimiţi novele. Fii
bun nu-i uita.
Poftindu-vă sănătate statornică rămîn al d[umniJtale mult preţuitor

serv,
Iosif Many
De va fi sinod vine deputat din partea

săcuilor.

Original. Bibl. Acad. R. S. R. Bucureşti. Ms. rom. fila 59. Foto: 27 695.
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Cluj, 22 martie 1848.

0 Csaszari es Apostoli Kiralyi Felsege Erdely Nagy Fejedelme
Szekelyek Ispanja legkegyelmesebb Urunk neveben
Az uri szolgalatoknak es tartozasoknak a legkozelebbt 1846/7ik evi
orszaggyiHes alatt hozott s legfens6bb kiralyi meger6sitessel ellatott torvenycikkek ertelmebeni urberi szabalyozas behozatalaig a jelenlegi gyakorlatban meghagyasara s az ellenszegul6knek legszigorubbani megfenyitesere nezve tavalyi Szent Andras h6 7en 5534 udvari szam alatt kolt s
ugyan csak azon h6 13r6l 13526 szam alatt kiadott kormanyszeki rendeletnel fogva ki hirdettetes s szoros elegtetelbe vetel vegett kozlott kegyelmes kiralyi leirat folytaban az 1 • . • • . . kormanyzasara bizott ..... .
intezett kovetkez6 tartalmu intezveny: hogy az urber behozatala iranti
szukseges el6keszuletek s munkalatok mar megkeszultek, s azokra nezve
csak is 6 csaszari kiralyi apostoli felsegenek legfens6bb j6va hagyasa
hianyzik, melynek e Kirâlyi Kormanyszek minei el6bbi megnyerheteset
remenyli s mihentis azon j6vahagyas leerkezendik, e Kiralyi Kormanyszek az urberi szabalyozas vegrehajtasa irant azonnal intezkedni fog ennel fogva
kotelessegeve tetetik: hogy szukseg eseteben 6 felsegenek fennebb
idezett kegyelmes kiralyi leiratat a kozonsegek el6tt ujb6l felolvastatvan s megmagyaraztatvan s egyszersmind azokat jelen kormanyi rendeletben foglaltakr61 is ertesittetven, 6ket azon kegyelrries kiralyi leirathozi szoros alkalmazasra utasittassa, s mihelyt azon el6keszuleti munkâlatok helybe hagyva es lekuldve lesznek, az urberi szabalyozasnak
azonnali behozatala irant biztosittassa. Oly rendelessel csatoltatik ezennel ide 2 , hogy mihelyt . . . . . annak szukseget latna, azt egy a vegre
tartand6 . . . . . . . . rogton vetesse targyalas ala, s arr61 gondoskodjek,
hogy azon kozsegben, hol az urberi szabalyozasnak az ideig vegre nem
hajtasa miatt eleguletlenseg mutatkozna, azon rendeletben megirtak teljesedesben vetessenek. Az Erdelyi Nagyfejedelemseg Kiralyi F6 Kormanyszeknek Kolozsvart 1848ba bojtmas h6 22en tartott iileseb61
Illet6 hat6sagoknak es azok f6tisztvisel6inek az urberi szabalyozas
vegrehajtasa irant. Surg6s.
In numele preagraţiosului nostru domn, a maiestăţii sale regale,
imperiale şi apostolice, mare principe al Transilvaniei, şpanul secuilor.
Dispoziţia · adresată 1 • . • . . • încredinţat(ă) Guberniului . . . . . . . .
în urma graţiosului rescript regal, adus la cunoştinţă în vederea publicării şi aplicării lui riguroase prin ordinul gubernial patat din 7 nov.
anul trecut nr . . . . . 5 534 şi publicat în 13 a aceleiaşi luni sub nr.
13 526 se referă: la rămînerea în vigoare a slujbelor şi datoriilor urbariale din prezent; la pedepsirea cea mai severă a refractarilor, pînă la
întroducerea reglementării urbariale în sensul articolelor de lege privind prestaţiile urbariale, adoptate de recenta Dietă a anului 1846/7 şi
prevăzute cu sancţiunea regală cea mai înaltă; la pregătirile şi operaţiunile necesare pentru introducerea reglementării urbariale. Lipseşte
doar aprobarea cea mai înaltă a maiestăţii sale imperiale, regale şi
apostolice, a cărei obţinere cît mai grabnică este sperată de Guberniul
regal.
·
De îndată ce va sosi această aprobare, Guberniul va lua imediat
măsuri pentru efectuarea reglementării urbariale.
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In urma acestora vi se impune ca sarcină de a citi şi explica în
caz de nevoie, din nou graţiosul rescript regal al maiestăţii sale, amintit mai sus, în faţa poporului. Comunicîndu-i poporului, o dată pentru
totdeauna, cele cuprinse în prezentul ordin gubernial, să-I îndemnaţi la
aplicarea strictă a graţiosului rescript şi să-I asiguraţi de introducerea
grabnică a reglementării urbariale, de îndată ce lucrările pregătitoare
vor fi aprobate şi trimise [instituţiilor subordonate].
Prin aceasta se anexează aici rescriptul2 cu acel ordin ca un(a)
. . . . . . . ţinut(ă) în acest scop să-1 supună, dacă . . . . . consideră
necesar, imediat deliberării. Totodată să aibă grije ca în comune în care
s-ar ivi nemulţumiri din cauza netranspunerii în practică pînă la acea
dată a reglementării urbariale, să se aplice cele scrise în acea dispozitie.
' Din şedinţa Guberniului regal din Marele Principat al Transilvaniei, ţinută la Cluj, la 22 martie 1848.
Către autorităţile respective şi funcţionarilor lor superiori, cu privire la reglementarea urbarială.
Urgent.
Circulară imprimată.

Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 4 285/'1848.

Foto: 12 489-12 492.
Loc rezervat pentru completare ulterioară.
V. manifestul din 3 aprilie al împăratului Ferdinand I. V. doc. 160, care
în Joc de desfiinţare a iobăgiei promite doar reglementarea relaţiilor urbariale.
1

2
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Cluj, 22 martie 1848 .
. Hochgeborner Freiherr!
Aus AnlaB dessen, was unHigst ~n Wien, Pressburg und Pest
geschehen ist und wovon ich aus den mir zugekommenen Pester Zeitungs Blatte in Kenntnis gesetzt hin, nehme ich mir die Freiheit Folgendes mitzutheilen.
In unserem Land ist zwar fiir diesen Moment alles ganz ruhig,
selbst die Rekruten Stellung geht ohne bedeutende Storung seinen Weg.
Doch ist niemand im Stande voraus zu bestimmen was geschehen wird,
und ob es denjenigen, die in den Unruhen zu gewinnen hoffen, nicht
gelingen wird, unsere ruhige Population aufzureizen; die Rekruten
Stellung ist noch nicht zu Ende, sie kann noch in verschiedenen Theilen des Landes mehrere Wochen dauern, in wie weit man sich bei einer
bedeutenden Ruhestorung auf die Rekruten verlassen kann, die erst
jetzt ihrer Familien entrissen wurden, und noch immer der Population
angehoren, hin ich nicht im Stande zu bestimmen, fiirchte jedoch, daB
wir uns. auf sie nicht sehr verlassen konnen. Deswegen habe ich zweckdiendlich erachtet den commandirenden Herrn Generalen im Interesse
des Landes zu ersuchen, das Baltaillon von Sivkovich, welches seinen
Marsch schon den 30. 1. M. antreten mii:Bte noch einige Zeit im Lande
zu behalten; sollte man Truppen aus diesem Lande anderswo benothigen, so ware es wohl zweckmaBiger einen Theil der Rekruten andert47

warts zu benlitzen, wo sie entfernt von den Ihrigen gute Dienste leisten
diirften.
In dem ich Euer Excellenz hievon in Kenntnis zu setzen mich
beeile, habe ich die Ehre Hochdieselben zugleich zu ersuchen, allerhochsten Orts sich dahin zu verwenden zu wollen: daB diese Aufforderung allergnădigst genehmigt werde. Der ich mit der vollkommensten
Hochachtung verharre.
Klausenburg 22. Mărz 1848
gehorsamster Diener
J oseph. Graf Teleki
Concept. Arh. St. B1J.dapesta. Fond. G. Pr., nr. 548/'1848. Foto: 12 682-

12 683.
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Bratislava, 22 martie 1848.

Elso alispan Dr!
Azon mozgalom, mely roppant erovel egesz Eur6pat megragada,
hazankat is athatotta; os alkotmanyunknak szazadokon keresztlil fenn
allott viszonyai a leggyokeresebb atalakulas kliszobere jutottak, mely
eddigi kotelekeinek megtagulasa nelklil nem tortenhetik meg. Dj alakot olt magara hazank, a jognak es kotelessegnek ujabb, a reginei igazsagosb aranyban lesznek osztalyosiva az orszag minden polgarai.
Azon meggyozodest taplalom lelkemben, hogy midon a szabadsag-.
nak reszei szaporodnak, a rendnek es tart6s belbekenek elemei is szaporodnak, mely orszagban tobb jogszeru erdek nyer kielegitest, ott tobben vannak azok is, kik a fennall6nak hu es eros tamaszai. Ezert azt
hiszem, azon torvenyjavaslatok, melyek a jelen orszaggyulesen mindket
tabla altal elfogadtattak, olyan termeszetuek, hogy a nep nagy tomegenek megadjak azon megnyugvast, mely e pillanatban Europa legtobb
nepeinel hianyzik.
Ugy latszik hazanknak van fentartva ama dicsoseg: veszelyes megrazk6dtatas nelklil
bontakozni ki azon 6 elavult rendszerbol, mely
anyagi es szellemi kifejlodesere egyirant nehezkedett. Eppen nem lehet
pedig r6la ketelkedni, ha hat6sagai es hivatalnokai folyvast ebren lesznek es virrasztanak a haza kozsorsa felett.
.
Es eppen erre hivom elso alispan urat, midon a szabadsag alapjara jutottunk, az ezen iranybani haladas feltetele a beke, rend es bizalom. Ha valaha draga es kivanatos volt a rend es bizalom, most kivanatos.
N emsokara elenyeszik utols6 nyoma is annak, mi az orszagbeli
lakosok kozt irigyseget, egyenetlenseget, bosszut gerjeszthetett. Kettos
kotelesseg akkor meggatolni a rendetlenseget, midon annak szerzo oka
maga nem sokara a tortenete leend.
Tudasara van elso alispan Drnak, hogy a kozos teherviseles mind
a ket tabla altal elfogadtatott, hogy az urberi jovedelmek jelenleg felfliggesztettek, karteritese irânt a foldes uraknak a legkozelebbi orszaggyules fogvan gondoskodni. A nemessegben es birtokosokban amaz esemeny elferditve, gerjedezest s.zulhet, emez az eddig ad6z6knak nevezettekben tulzott elbizast, es igy mindketto rendetlensegnek valhatnek
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alapjava. Ez osszei.itkozest idezhet el6. Ez az, a mit ei kell haritanunk
minden erovel. A rendet, beket fenn kell tartanunk okkal es er6vel, egyiknek vagy masiknak hatnia kell. Es ez iranyban munkalkodni annal
szuksegesb, mivel az orszaggyules hihet6leg mi hamar be fog rekesztetni, es kivanatos, hogy annak eredmenye csendes, higgadt elmevel
es szivvel fogadtassek orszagszerte.
Mindenesetre hivatalomnal fogva kotelessegebe teszem els6 alispan
urnak a kovetkez6ket:
l-or. E rendeletem vetele utan alkottassek egy alland6 valasztmany, · mely figyelemmel kiserven minden netalani mozgalmakat, veszelyes kovetkezmenyeinek megel6zeser61 mindenkeppen gondoskodjek.
2-szor. A jarasbeli tisztvisel6 urak, kiknek buzgalmat jelen korban,
a haza szent neveben veszem igenybe, suruen forogvan a jarasukbeli
minden rendu lak6sok kozt, i.igyekezzenek a balhireket megdonteni, es
megmagyarazni a dolgok igaz fekveset; ahol felelmesb mozgalmak vetetnek eszre, oda ki.ilonos megbizassal tekintelyesb tagok is ki.ildethetnek.
Altalaban a torvenyhat6sagi mukodes s hatalom egy percig se
lankadjon meg.
3-szor. Varosokban s nepesb helyeken a vagyonosb osztalyb61 oly
orsereg alkottathatnek, mely mar egyi.itt tartasa altal a szen1ely es
vagyonbiztonsagot fenntartani kepes leend. Rendelet van teve, hogy a
kincstari lerakott fegyverek elnoki felhivasra ideiglenesen kiadassanak.
Apr6bb helysegekben a katonasag sikeresben es celszerubben alkalmazta tha tik.
4-er. Legf6bb helyen lepeseket. tettem, hogy a mennyiben jelenben az orszagban keves katonasag van, tobb katonasag s jelesen csak
magyar ezredek hozattassanak.
5-or. Mindenesetre mulaszthatlan kotelessegebe teszem els6
alispan urnak, hogy szi.ikseg eseteben ti.istent, de mindenesetre minden
harom napban tud6sitson a megye âllapotar61, e tekintetben egyuttal
els6 leveleben arr61 is: a hat6sag kebeleben mifele- es mennyi katonasag
fekszik.
6-or. Egyszersmind tud6sitasanak parjat a Kiralyi Helytart6 Tanacshoz is ki.ildje meg, mely siet6s esetekben szinte fog rendelkezhetni.
Ohajtand6, hogy az Europa szertei forrongas veszely nelki.il muljek el feji.ink felul. A torvenyhozas igyekszik elharitani mindent, mi
anyagul szolgalhatna rea. Nem nezte, nem nezhette egyes osztalyok erdekeit, mert a haza kepe lebegett szeme el6tt; ezt kellett megmenteni, miutan a nemzet fuggetlen felel6s kormannyal bir, miutan alkalmasint sikerulend elharitania mindent, mi a haza osszes lak6sainak
egy kozos erdekbeni egyesi.ileset gatolhatna; teljes, tokeletes, szazadok
ota eped6 szivvel 6hajtott felviragzasara a nemzetnek nem kell mas,
mint beke, rend, bizodalom, a nepben egymaskozt, es azon erdekeket
is megvigasztalni, melyek most az id6k sulyat tetemesen ereztek.
A helyzet e nagy fontossaganal es a thr6n magas erdekeinel· fogva a kozcsend ·es rend fenntartasara nezve felel6sse teszem alispan urat.
A rend kerdese nem kevesb most, mint a szab.adsag kerdese is.
Kelt Pozsony, marcius 22-en.
Gr6f Batthyanyi Lajos
ministerelnok.
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Domnule prim-vicecomite!
Acea mişcare care a cuprins cu mare forţă toată Europa, a pă
truns şi în patria noastră. Relaţiile seculare ale străvechii noastre
constituţii au ajuns în pragul celei mai radicale transformări. Ele nu
pot avea loc fără slăbirea legăturilor noastre de pînă acum. Patria
noastră îmbracă o formă nouă. roţi celtăţenii ţării se vor afla în relaţii
noi, mai juste decît cele vechi, ale drepturilor şi ale îndatoririlor.
Nutresc în sufletul. meu convingerea, că în timp ce se înmulţesc
elementele libertăţii, sporesc şi factorii ordinii şi păcii interne durabile. în ţara în care sînt satisfăcute mai multe interese legitime, sînt
mai numeroşi şi aceia care reprezintă reazemul credincios şi puternic
al situaţiei existente. Iată de ce, cred că proiectele de lege, care au fost
acceptate la actuala Dietă de către ambele camere, sînt de natură a
da masei mari a poporului acel calm ce lipseşte în momentul de faţă
la cele mai multe popoare ale Europei.
Se pare că patriei noastre îi revine gloria· de a se desprinde fără
zguduire primejdioasă din acea ordine perimată, care a apăsat deopotrivă asupra dezvoltării materiale şi spirituale. De acest fapt nu ne
putem îndoi dacă autorităţile şi funcţionarii vor fi continuu atenţi şi
vor veghea asupra soartei generale a patriei.
Atrag atenţia domnului prim-vicecomite chiar asupra faptului, că
în timp ce am ajuns la bazele libertăţii, condiţia progresului în această
direcţie este pacea, ordinea şi încrederea. Dacă ordinea şi încrederea au
fost vreodată dragi şi de dorit, acum sînt absolut necesare.
.
În curînd va pieri şi ultima urmă din ceea ce a putut genera invidie, nemulţumire, răzbunare printre locuitorii ţării. Este o sarcină
dublă deci a împiedeca dezordinea, în timp ce motivul ei pricinuitor
va aparţine în curînd istoriei.
Este ştiut de domnul prim-vicecomite că purtarea în comun a
sarcinilor obşteşti a fost acceptată de ambele camere; că veniturile urbariale s-au suspendat actualmente; că de despăgubirea moşierilor se
va îngriji cea mai apropiată Dietă. Răstălmăcirea acestor fapte poate
provoca iritare în cazul nemeşimii şi nobilimii, iar la contribuabilii de
pînă acum aroganţă excesivă. Astfel atît unii cît şi alţii pot deveni
bază pentru dezordine, pot stîrni ciocniri. Aceasta este ceea ce noi trebuie să evităm cu toate puterile. Se impune să păstrăm ordinea, pacea,
cu cumpătare sau cu forţă, una ori alta trebuind să aibă efect.
A acţiona în această direcţie e cu atît mai necesar, cu cît Dieta
IŞI va înceta probabil în curînd activitatea. Este de dorit ca rezultatele
ei să fie primite în toată ţara cu spiritul şi inima calme.
De pe poziţia funcţiei mele, pentru orice eventualitate, pun în
sarcina domnului prim-vicecomite următoarele:
1. După primirea dispoziţiei mele să se formeze o comisie permanentă care urmărind cu atenţie orice eventuală mişcare, să aibă în
orice caz grijă de preîntîmpinarea consecinţelor periculoase.
2. Domnii funcţionari din plăşi a căror rîvnă o solicit
actuala
epocă în numele sfînt al patriei, să se străduie,
deplasîndu-se des
printre locuitorii de toate stările din plăşile lor, a combate ştirile eronate şi a explica situaţia reală a lucrurilor. Unde observă mişcări îngrijorătoare, acolo se pot trimite membri mai de vază cu misiune deosebită. în general, funcţionărimea şi puterea legislativă să nu lîncezească. nici un minut.

în

50

3. !n oraşe ŞI 1n localităţi mai populate s-ar putea forma din clasa mai înstărită o astfel de gardă, care prin acţiune solidară să fie în
stare a păstra securitatea persoanei şi a averii. Au fost date ordine ca
la apel prezidenţial să fie distribuite temporar armele tezaurariale
stocate. în localităţi mai mărunte, armata poate fi întrebuinţată mai eficace şi mai potrivit scopului.
4. Întrucît în prezent se află puţină armată în ţară, am făcut demersuri la forurile superioare pentru a fi aduse mai multe unităţi militare, cu precădere regimente maghiare.
5. Oricum. să fie de datoria de neomis a domnului prim-vicecomite ca în caz, de nevoie să mă informeze imediat despre starea comitatului, neapărat tot a treia zi. In prima scrisoare [să mă informeze] totodată, despre ce fel şi de cîtă armată se află la dispoziţia autorită
ţilor.

6. Să trimiteţi un exemplar al înştiinţării şi Locotenenţei regale,
care în cazuri urgente va putea da, de asemenea, dispoziţii.
Este de dorit ca fierberea din toată Europa să treacă deasupra capului nostru fără pericol. Legislaţia încearcă să înlăture tot ce i-ar
servi drept motiv. Nu a ţinut, nu a putut ţine seama de interesele unor
clase, deoarece în faţa ochilor săi avea imaginea patriei; aceasta trebuia salvată, după ce naţiunea [maghiară] a dispus de un guvern responsabil independent, după ce i-a reuşit se pare a îndepărta tot ce ar
împiedica unirea tuturor locuitorilor [maghiari] ai ţării în jurul unui
ţel comun. Pentru înflorirea deplină, dorită de secole cu inima însetată, naţiunea [maghiară] nu are nevoie de altceva decît de pace şi
ordine; de încredere în popor; de bizuirea u~uia pe celălalt; de consolarea acelor interese care s-au resimţit foarte mult de pe urma poverii
vremurilor.
Avînd în vedere deosebita importanţă a situaţiei şi înaltele interese ale tronului, îl fac pe domnul prim-vicecomite răspunzător de
menţinerea liniştii publice şi a ordinii. Problema ordinii nu e mai puţin
însemnată acum decît cea a libertăţii.
Bratislava, 22 martie
Contele Batthyany Lajos
prim-ministru
Copie. Arh. St. Oradea. Fond. Arh. cornitat. Bihor. Procese verbale,
nr. 239/il848. Publicat de Hegyesi Mârton, Bihar vărmegye 1848-49ben, p. 256-259.

32
Sibiu, 22 martie 1848.

An das Lobliche k.k. Banater General Commando
Hermannstadt am 22ten Mărz 1848

Prăsidium

Um der Hohen Hofkriegsrăthlichen Weisung von1 26ten Februar 1.
J. Z. 1200 und dem mit der geschătzten Note vom 5~en d. M., P. 232
ausgesprochenen Wunsche Geni.ige zu leisten, habe ich ungeachtet der
gegenwărtig hierlandes erschwerten Dienstesverhăltnisse das 1te Feld51

bataillon nebst Regimentsstab von Baron Sivkovich Infanterie zum Aufbruche nach Temeswar befehligt und hieriiber Einem Loblichen General Commando Prasidium m:i;t der Note vom 1Sten d. M. p. 383 unter
Anschlu.B des Marschplanes die dienstfreundliche Eroffnung gemacht,
Nach einer soeben erhaltenen Prasidialzuschrift des Herrn Landesgouverneurs Grafen von Teleki de dato Klausenburg ab 21 ten d. M.
auBert Hochderselbe jedoch das Besorgnis, da:B bei allenfalls ausbrechenden Unruhen, die groBtenttheils aus Rekruten bestehende Klausenburger Garnison zur Herstellung der Ordnung nicht genilgen dilrfte,
und bat mich daher, im Interesse des Landes, das genannte Bataillon
einstweilen umso gefalliger dortselbst zu belassen, als sich Hochderselbe gleichzeitig a. h. Orts verwendete, w9mit diese an mich erlassene Aufforderung a. h. genehmiget werde. Bei diesem geschilderten Umstande konnte ich dem Wunsche des Herrn Gouverneurs fiiglich nicht
ausweichen und beschloB daher den Abmarsch des in Rede stehenden
Bataillons bis zur diesfalls. erfolgenden a.h. Entscheidung umsomehr zu
sistiren, als diese ohnehin bald herablangen, somit den auf den 3Qten
d. M. festgesetzten Abmarsch des ofterwahnten Bataillons hochstens um
einige Tage verzogern oder dessen weiteres Hierblieben definitiv bis
zu einem gewissen Zeitpunkte bestimmen wird.
Indem ich mich beehre Einem Loblichen Generalcommando Prasidium hiervon die dienstfreuridliche Eroffnung zu machen, fuge ich
gleichzeitig bei, da:B das fragliche Bataillon unter Einem angewiesen
worden sei sich dermaBen marschfertig zu halten, um nach Ma:Bgabe
der zur gegenwartigen den Hohen W eisungen nothigenfalls allsogleich
wieder abrilcken zu konnen. Woriiber ich mir vorbehalte Einem loblichen Generalkommando Prasidium jedenfalls die dienstfreundliche
Mittheilung nachtraglich zu erstatten.
Puchner
Feldmarschalleutenant
Original. Kriegs-Archiv Wien, Praesidiale, nr. 84/'1848. 109/5. 3 ad. b.
Xerox: 15 486-15 488.
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Braşov,

22 martie 1848 .

.Euer Excellenz
Ich beeile mich hiemit Euer Excellenz zur hohen Kenntnis zu
bringen, daB in der heutigen Magistrats-Sitzung, dem sichern Vernehmen nach, die Errichtung einer Biirgergarde mit 4 Companien beschlossen werden soli.
Jede Compagnie erhalt:
1 Hauptmann
2 Oberlieutenants
4 Urrterlieutenants

welche aus allen 4 Compagnien durcn
die Biirgergarde gewahlt werden.

2 Feldwebels
12 Unteroffiziere

werden von jeder Compagnie
gewahlt.
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Zum Dienst ist jeder Biirger vom 20-ten bis 60-ten Jahre verpflichtet. Die Compagnien werden nach den 4 Thoren benannt: Klostergasser- Puzengasser- Heiligl<~ichnamgasser und Rosemarkter-Compagnie.
Die Garde wird armirt, ·jedoch ist keine Uniformirung beantragt, sondern die Garden sollen durch Cocarden und die Offiziere durch Schlei·fen und Cocarden · sich unterscheiden1. Die Walachen haben bei dem
hiesigen Magistrat eine Petition eingereicht, in der sie gleiche Burgerrechte mit den Sachsen verlangen, liber welche schon morgen in der
Magistrats-Sitzung deliberiert werden soll.
Kronstadt am 22-ten Mărz 1848
Wolnhofer m. p.
G.M.
Original. Arh. St. Budapesta.

Fond.

G.

Pr.,

nr.

594/1848.

Foto:

2 423-2 424.
1

V. doc. 32; în

legătură

cu

părerea

lui Puchner, · v. doc. 47.
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Caransebeş,

22 martie 1848.

An das Kaiser-Konigliche Hohe Banater General Militar Commando Prăsidium
Die politischen Ereignisse neuester Zeit, welche Einem Hohen Generalcommando Prăsidium beka:o.nt und bis an die unterste Grenze des
nachbarlichen Krassover Comitates gedrungen sind theils durch die in
Druck erschienene Ankundigung der Pesther Biirger, theils durch die
in deren Folge zu Lugos1 jiingst vergangenen Sonntag unter besonderm
Enthusiasmus, gleiche wie in Temesvar2 geschehene Verlautbarung erlangte Conzessionen, sind auch im angrenzenden
Grenzmilitărgebiet
bekannt geworden.
So wie Einem Hohen Prăsidio unbezweifelt durch das Lugoser
Militar Stationscommando angezeigt worden seyn mu:B, hat die Verlautbarung in Lugos sichern Nachrichten zu Folge vorgestern Montag den
20ten d.M. eine General Congregation zur Folge gehabt, wobei es gegen
wie seither beobachtete Form zu Beschlu:Be kam, nicht allein die Reprăsentanten der Aristokratie vorzuladen, sondern eine allgemeine
Volksversammlung trotz der Einsprache des Administrators Kisch und
des ersten Vicegespanns Jacabfy anzuordnen und das erlangte Recht
der Freiheit und Gleichheit unter Ausstellung von Fahnen und Austheilung von Kokarden zu verlautbaren, worauf sich seit gestern wie
es heiBt bei 30 000 Menschen meist aus der Klasse des Landvolkes
bestehend in Lugos vetsammelt und Administrator Kisch sich zur Abdankung veranlasst gesehen hat, zu welchem Schritte selbst auch der
lte Vicegespan Jacabfy genotigt worden wăre, wiirde er den Anforderungen der Versammlung nicht alsbald nachgegeben haben.
Bei der bekannten Rohheit der untersten Menschenklasse der
nachbarlichen Bevolkerung steht es zu besorgen, da:B der wahre Begriff
von erlangten Conzessionen in falsche Auslegungen ausarten, alsdari.n
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letztere sofort die offentliche Ruhe storen, oder gar Antastungen des
Eigenthums herbeifuhren durften:; gleichwie es zu befiirchten ist, daB
derlei Ausgeburte einer Volksagitation, untersti.itzt durch die Nationalverwandtschaft der nachbarlichen Bewohner gedachten Comitates, auch
im Militărgebiete mindestens in den năchstangrenzenden Ortschaften
ruchbar werden, und nachtheiligen EinfluB uben konnten, fiir welchen
kaum denkbaren Fall Verhaltungsbefehle noch bei Zeiten notig erscheinen, wenn ich mich auch von den guten Gesinnungen und der festen
Treue des unterhabenden Grenzvolkes an Seinen Erlauchten Fursten
und Herrn vollends uberzeugt halte und so hin versich<:rn darf, daB
fur die Bewahrung der gesetzlichen Ordnung im Regimentsbezirke hinlăngliche Burgschaft vorhanden sei.
Durch die vorhergesagten Begebenheiten im angrenzenden Krassover Comitate, ist bei den Ruskberger Bergwerksinhabern Hoffmann
und Maderspach die Befurchtung eines Uberfalls durch die iiber begeisterten Leute des zu Lugos versammelten Volkes bei ihrer năchsten
Angrenzung und der Voraussetzung, daB Bergwerke dem rohen Volke
die meiste Anlockung gewăhren derart eingetreten, da:B heute der genannte Hoffmann in Begleitung des koniglichen Berggerichtssubstituten
Tribus von mir die Verstărkung der Sicherheitsposten zu Ruskberg,
Ruskitza auf die Dauer der bewegten Zeit sich erbat. Ich konnte keinen
Anstand nehmen dieser Bitte zu willfahren, da jenen Gewerken vermog
bestehenden Pacht und Waldkontrakt in allen Făllen der Gefaţlt auf
Verlangen die erforderliche Assistenz geleistet zu werden hat, doch
muBte ich mit der diesfălligen Verfugung das engste Dienstgeheimnis
bewahrend den Vorwand verbinden, daB laut erlassenen Auftrages an
die Ohaber Compagnie und den Ruskberger Stationscommandant:en jene
Machtverstărkung darum eingeleitet wurde, weil es denn doch geschehen konnte, daB infolge der Aushebung von Rekruten im Hunyader
Comitate einige der Fluchtlinge durch Noth und Hunger verleitet das
Eigenthum der entfernt im Walde gelegenen Gewerken răuberisch uberfallen.
Indem ich mich verpflichtet halte diesfălligen Bericht einem Hohen
Generalcommando Prăsidium des wichtigen Belanges wegen, insonderheit fur den Fall ernster Wendungen der Lugoser Volksversammlung
mit der B~tte um hohe Verhaltungsbefehle staffetaliter ehrfurchtsvoll
zu erstatten, erlaube ich mir schlieBlich eine Abschrift des soeben erhaltenen Erlasses der Dampfschiffahrt Direction von Wien am 17ten
dieses datiert und von der Constitution der Gesamtmonarchie nach dem
Allerhochsten Willen Seiner Majestăt abhandelnd
mit dem ehrfurchtsvollen Bemerken vorzulegen, daB diesen ErlaB das am 17ten
dieses von Wien abgegangene Dampfboot Arpad nach Alt-Orsova gestern
mittags iiberbrachte und ich dessen Abschrift durch den Major Eisler
heute vormittag erhielt.3.
Caransebeş am 22ten Mărz 1848
Chavanne
Oberst
Original.
1

Kriegs-Archiv Wien, nr. 43f1848. a. Xerox: 15 481-15 485.

Pentru evenimentele din Lugoj din aceste zile, v. Gazeta de Transilva-

nia, 18 martie (st. v.) 1848, nr. 23, p. 93.
2

V. doc. 38.
s V. doc. 115, nota 1.
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Braşov,

22 martie 1848.

Euer Excellenz
Hochgebohrener Herr Graf u. Konigliche Landes Gouverneur Gnadigst Hochgebiethender Herr!
Die traurigen Ereignisse, welche in Paris am 23. Februar 1. J.
stattgefunden· u. in deren Folge nicht nur Frankreich fur eine Republick erklărt worden, sondern auch in Deutschland u. nahmentlich im
Konigreich Bayern ja selbst auch am 12 d.M. in der Residenzstadt Wien
Unruhen stattgefunden, haben die Befurchtung herbeygefuhrt, da.f3 aus
diesem GroBfurstenthume so viei Truppen als nur moglich gezogen
werden durften um die Ruhe wieder herbeizufuhren und diese Befurchtung hat bey einem groBen Theil der .hiesigen Burgerschaft den Wunsch
herbeygefuhrt: womit zur Erhaltung der offentlichen Ruhe, Ordnung
u. Sicherheit die im Jahre 1809 zu einer Zeit wo das Militar wieder
fast gănzlich aus dem Lande gezogen worden, in Folge eines Hochsten
Hand Billets auch hier in Kronstadt errichtete Burger Militz welche
durch die Lănge der Zeit zwar eingeschlafen, jedoch nie aufgehoben
worden, wieder ins Leben gerufen ·werden mochte.
Dieser mir von einigen der vermoglichen Burger bekannt gegebene
Wunsch u. der Umstand, daB in dem Fali, wie das hier gernisonierende Militair, wie solches der Umstand, daB das in diesem GroBfurstenthume befindliche Savoyer Dragoner Regiment bereits befehligt sey
und wie manche behauptem wollen, auch das Szekler Grăntz Husaren
Regiment Befehl erhalten haben soli, sich Marsch fertig zu halten, wirklich zu befurchten lăst abberuffen werden sollte, die Bewachung der
Stadt der Burgerschaft uberlassen bleiben wurde, erachtete ich, um
nicht im Unterlassungsfalle etwa verantwortlich zu werden, zur Vermeydung dessen, daB nicht bey der Menge Proletarier, welche sich
bey hiesiger Stadt befinden, Ubelgesinte, die Unerfahrenheit der Burger
in diesem Dienste benutzend. Unordnungen veranlassen mochten, um
gehorige Eintheilung der Burger in. Compagnien und Unterweisung
derselben in diesem Dienste fur nothwendig, und hielt es fur meine
Pflicht, auch den Loblichen Magistrat hierauf aufmerksam zu machen,
und die Frage vorzulegen: ob die allhier durch die Lănge der Ze1t
eingeschlaffen, jedoch nie aufgehoben, vielmehr in1 Jahre 1828 von der
Hohen Landes Stelle bey Gelegenheit, als Hochdieselbe wegen einigen
durch einen gewissen aus der Wallachey heimkehrenden und hier
durchreisenden Gereb hierher ,verpflanzten Pest Făllen die Sperre
Kronstadts anzuordnen geruhte, fur fort bestehend erkannte Burger
Militz nicht wieder ins Leben gerufen werden solle?
Der Lobliche Magistrat vereint mit der Centuriats Comunitaet
hat hierauf die Wiederbelebung des Burger Corps jedoch blos behufs
der Erhaltung der offentlichen Ruhe, Ordnung und SicherheH fur den
Fali, daB das Lobi. Militair von hier weggezogen werden sollte gutgeheiBen und beschlossen, daB jeder Burger und mit der Burger .Taxe
Belegte sonach auch mehrere griechische und walachische Handelsleute)
zu diesem Corps gezogen werden sollen.
Wenn gleich der Magistrat diesen Beschlu.f3 selbst der' Hohen Landes Stelle einzuberichten nicht ermangeln wird, so erachte ich es doch
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fur eine unerlă:61iche Pflicht solches auch Euer Excellenz vorhinein gehorsamst einzuberichten und Hochderselben die feyerliche SicherheiliJ
zu ertheilen, da:6 keine andere als die vorerwahnte Absicht in dem Falle
wenn die Erhaltung der offentlichen Ordnung und Sicherheit der hiesigen Burgerschaft uberlassen bleiben sollte, solche ungestort erhalten
zu konnen, diesen Antrag und Beschlufi herbeigefuhrt hat. 1
Indem ich in tiefster Ehrerbietung und mit vollkommenster Ergebenheit zu ersterben die Ehre habe.
Eurer Excellenz unterth~nigster Diener
J oh. Albrichsfeld
Ob. Richter
Kronstadt, am 22.

Mărz

1848

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 593/1848. Foto: 2 4182 420; Concept. Arh. St. Braşov, Fond. Actele revol. 1848/'1849, nr. 83.
Foto: 11 215.

t

V. doc. 33, 66, 68, 69, 139, 140.
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Arad, 22 martie 1848.
AUFRUF
an Arads sammtliche Bewohner
Im Namen der Freiheit und landsmannlicher Pflicht, wird jeder
ordentliche Bewohner hiemit aufgefordert, sich es zur heiligsten Pflicht
zu halten, bei dem taglich im Rathhause von 3 bis 6 Uhr Nachmittag
wirkenden AusschuB wegen Beitretung zu der, rucksichtlich der
allgemeinen Ruhe und Ordnungs Aufrechthaltung zu organisierenden
Garde zu melden.
Durch den Ausschu:6
Nagy Sandor
valasztmanyi jegyz6
Kirovi ts Dom.
Kimmelmann Mikl6s
Ifb. Daniel Antal
Mayer Imre
Szeiler Jakab

Scharfeneder Ferenc
polgarmester
Popovits J an os
Tetdeschi ·J an os
Csomortanyi K., v.t.
Simon· Ignac
Bragyan Gyorgy

Imprimat. Muzeul Regional Arad. Cutia nr. 1.

1
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Chemarea a fost

tipărită şi

în limba

maghiară.

Meisztrovits Ferenc
valasztmanyi elnok
Scheinert F.
Bahus Zsig.
Andn§nyi K.
Domjan Antal
Paulovits Janosl
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Olosig, 22 martie 1848.
Cuvîntare cătră norodul comitatului Bihari[i]
Al ţării ungureşti neatîrnatori ministerium s-au întemeiat. Parte
gintei - niamului - aceia care pentru libertate, slobozenie constitu~
ţională însă mai ales uşoratate greotăţilor iobăgeşti, neîncetat s-au luptat prin atat prin altul crai s-au încredinţat şi cea mai întîie diregăto
rească orînduiala cari aici se alătură 1 , la vice-ispanu comitatului varmegii - au sosit. Ce mai înaltă bucurie suflă peste toată ţara, de la
răsărit pînă la amiază noapte şi de la miazăzi pînă la apus. Şi al acestui
comitat ·ce mai întîe datorinţa ie pre norod părtaş a-l face aceie bucurie, în a carie urmare în scurt timp, mai frumoase şi mai bune ziori
nesmintit sunt răsăritoare. însă datorinţa comitatului este pre norod
a-l deştepta şi spre aceie cum ca înainte de toate binevoitoare ocîrmuire
de. mîni ajutătoare are lipsă. Al ocîrmuirii cel mai tare razem este credinţa. încrezămîntul mai ales atunci se adevereşte, cînd pace şi linişte
nu se turbură; iară stăpînitoarele legi cu cea mai mare onoraţie cinste - se ţin. Al comitatului ori de care clase lăcuitori! Aci ie timpul - vreme - a arăta, cum că spre folosirea rînduielelor sîntem
perfecţi- sîntem copţi -şi ştim şi acee, cum ca libertate numai atunci
ie stîmpărătoare, dacă ie cu bunul rînd îmbrăţăşată umblă. Să împlinim
dară toţi datorinţa noastră, care numai din acee sta ca legilor să ne
supunem şi libertatea noastra prin vrăjbi şi nepăciuire să nu o dăm
periciunii. Spre aceasta ne chiamă întru această mare clipită patria ţa-ra aceasta oftiază de la noi ginta - niamul. Să dăm ocîrmuiri[i],
ca prin calea legilor să înfiinţeze toate schimbările acele, care bunatăţi,
libertăţii _- slobozeniei şi norodului sînt de lipsă şi pentru ale că
rora înfiinţare măritul nume al ministerilor Batthanyi şi Kossuth stă
bun. Să trăiască craiul! Credinţa şi încrezămînt ocîrmuirii!!! în Varadolasi martie 22. 1848. Al comitatului Bihari răspunzătoriu al doilea vice
ispan San tha Gyorgy. 2
[In continuare circulara nr. 1 din 17 martie 1848. Vezi doc. 10.]
Imp;imat. Arh. Astra, Sibiu. Publicat în li~ba maghiară după o ticontemporană de Hegyesi Marton, Biharvarmegye 1848-49-

păritură

ben, p. 255-256.
1 V. desfăşurarea şi hotărîrile adunării populare din Oradea din 20 martie
în Erdelyi Hirad6, 1848, 28 martie, nr. 339, p. 200.
2 Documentul este ilustrativ pentru strădania autorităţilor nobiliare comitatense de a convinge ţărănimea că eliberarea şi împroprietărirea ei va fi o binefacere oferită de noul guvern magh'iar ·în fruntea căruia se găseau Batthyany şi
Kossuth.
-
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Timişoara,

22 martie 1848.

MEHt6sagos Gr6f Nemzeti Miniszter Elnok Ur!
Melt6sagodnak foly6 h6 17erâl kelt s ide ugyan azon h6 21en erkezett rniniszterelnoki els6 korleveleb6l1 megertven megyem rendei,
mikep 6 csaszari apostoli kiralyi felsege az orszagosan egybegyult karok
9 - Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania - Voi. I
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es rendek alăzatos felterjesztese nyomăn Magyarorszăgnak fiiggetlen s
felelos. nemzeti miniszteriurhot adni s e kormanytest elnokeve melt6să
godat kegyelmesen kinevezni melt6ztatott; melt6săgod pedig magas hivatalănak elso gondjait a koz rend es beke fenntartăsăra irănyozni kegyeskedik: e kozlemenyt foly6 h6 2len delutăni 6rakban tartott rendkiviili
kiilon gyulesiinkben hatărtalan lelkesedessel fogadtăk. s ugy leven meggyozodve, hogy a jelen szerencses esemeny felett kitort altalănos orvendezesnek a tanăcskozăsi terem szuk koreb61 ki a megyei nep szăz
ezreinek lakhelyeig kelletik hatnia, a nemzeti fuggetlenseg es szabadsag
nagy napjat megiilend6, az ide ./. ala mellekelt vegzesiiknel fogva szabad kiralyi Temesvăr văros kebeleben foly6 h6 22en kozos nemzeti iinnepely tartasat hataroztak el, ·mely az ott elesorolt terv szerint kovetkez6leg ment vegbe:
A mondott napon reggeli het 6rakor a temesi var băstyairul suru
~tarack lovesek hirdetek az iinnepely kezdetet.
Mire a hăzak ablakaib61 hărom szinu nemzeti lobog6k tuzettek
ki s egesz na pon a t ott tarta ttak.
.
A szabadsag - el6bb ugy mint disz - teren a vărosbeli vallasfelekezetek osztalyahoz kepest nemzeti szînu kelmekkel egyforman bevont negy oltar-emelvenyek a-/ kiraly, a nădor es melt6sagod arckepeikkel diszitve ăllittatvăn fel, e helyen 9 6rakor egyszerre mindazon hitfelekezetek - jelesen a r6mai catholikusok, gorog nem egyesiiltek,
evangelikusok es izraelitak 'szămara istentisztelet szolgăltatott, mellyen
a roppant neptomegen kiviil a helybeli hat6sagok es kirălyi hivatalok
kepvisel6i, tovabba a tanul6 ifjusag jelen voltak, a sorkatonasag egy
osztălya es polgari 6rseg disz szolgala tot tevenek.
Tiz 6rakor ugyan azon helyen Vukovits Szabbăs tăblabir6 a nemzet ujj korszakat dics6it6 sz6noklatot tartott, mely utan a megyei rendek koztanacskozasi termiikbe gyiilekeztek fel, a gyules targyat es eredmenyet az ide 2./. ala boritott vegzesiikbe foglalvăn.
Delutani 6rakban a diszternek Szabadsag terre, az eddig "Szekes"
nevet viselt utcanak pedig Szabadsajt6 utcava lett iinnepelyes elnevezesiik ill6 alkalmi sz6noklatok mellett sikeresittetett.
Estve a varos disz kivilăgitasban tiindoklott, a varos utcăit pedig
nemzeti lobog6kkal, katonai es polgări zene kisereteben oromt6l lelkesiilt sokasag jărta be.
Hogy tovabba a szerencses esemeny hire az egesz megyeben szetarasztassek, de egy,szerslnind . a nep, a koz orvendezes kelyhebe zavart
ne vegyitsen, sot nyugodt kedellyel elvezze a szabadsăg els6 oromet, es
ha netan volnanak ollyanok, kik a nep vagyai t a koz rend es torvenyesseg hatărain ~tul gerjeszteni akarnăk, azok illyeten torekveseikben
hatălyosan korlătoztassanak, legcelszerubbnek tartottak a megyei rendek melt6sagod kegyes korlevelet a megye kebeleben koroztetni, s az
abban meghagyattak teljesiteset, a koznyugalom feletti 6rkodest a tisztvisel6knek szivokre kotni.
Minek folytan szerencses vagyok alăzattal jelenthetni, hogy e megyeben a kozbeke meg eddig legkevesbe sem zavartatott meg, s a fold
nepenek eddig mutatkozott csendes kedelye mellett bizton remenylhet6, hogy a torvenyhozas utjan reszere celba vett el6nyoket s jobb sorsanak felhajnalodasăt nyugodtan, minden rendzavaras nelkiil bevarni
fogja.
Jelentem tovabba, mikep itt helyben a koz elet, melly a pesti kozonseg. altal kivivott sajt6 szabadsag hirere mozgasba jott, jelennen is
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a szokottnăl elenkebb ugyan, azonban Temes rendei mar foly6 h6 18an
a kozcsend fenntartăsăr61 az ide 3./. ala rekesztett vegzessel gondoskodvăn ·az els6 mozgalom Temesvăr varos egyik teren tartott ·nepgyulesben, melynek targya a nep kivănatait foglal6 s orszaggyuleshez intezett kerelmezes volt, s ezt kovet6leg az uj esemenyek feletti hangos
orom nyilatkozatokban oszlott fel.
Mid6n ezekr61 melt6sagodat megyem rendeinek meghagyăsăb61 tud6sitanam, kegyeibe ajanlott mely tisztelettel vagyok melt6săgodnak
alazatos szolgăja.2
Temesvărott marcius 22en 1848.
Băr6

Ambr6zy Gyorgy
masodalispan

Mărite

domnule conte, prim-ministru al naţiunii!
Ordinele comitatului meu au înţeles din circulara ministerială
nr. 1 a înălţimii voastre din 17 a lunii, sosite aici în 21 a aceleiaşi lunii,
că maiestatea sa regală, imperială şi apostolică, a binevoit, în urma
adresei supuse a stărilor şi ordinelor din toată ţara, a da Ungariei un
minister naţional independent şi responsabil şi a numi graţios pe înăl
ţimea voastră preşedintele acestui corp guvernamental; de asemenea, că
măria voastră binevoiţi a orienta primele griji ale înaltei voastre funcţii
spre menţinerea ordinii publice şi a păcii. Acest comunicat a fost primit cu nemărginit entuziasm la speciala noastră adunare extraordinară,
. care s-a ţinut în 21 a lunii, după-masă. El ne-a convins, că bucuria
generală, izbucnită în urma actualului eveniment fericit, trebuie să
străbată din cercul strîmt al sălii de consiliu pînă la casele miilor de
locuitori din coinitat. De aceea, am hotărît, prin decizia anexată aici,
ţinerea unei sărbători naţionale comune în oraşul liber regal Timişoara,
în 22 a lunii, pentru a celebra măreaţa zi a independenţei şi libertăţii
naţionale [maghiare]. Ea s-a desfăşurat, potrivit planului înşirat acolo,
în felul următor:
La ora 7, în dimineaţa zilei amintite, salve dese de armă, trase
de pe bastioanele cetăţii din Timişoara, au anunţat începutul serbării.
A urmat arborarea drapelelor naţionale tricolore [maghiare] la ferestrele caselor, care s-au ţinut acolo toată ziua.
!n piaţa libertăţii - iniţial piaţa festivă - s-au ridicat, potrivit
numărului confesiunilor religioase din oraş, 4 altare-platformă, acoperite toate la fel cu tricolorul naţional [maghiar] şi împodobite cu portretele regelui, palatinului şi a înălţimii voastre. Tot aici s-a ţinut la
ora 9 slujba religioasă, deodată pentru. toate confesiunile - anume pentru romana-catolici, ortodocşi, luterani şi izraeliţi. La ea au fost prezenţi, în afară de marea masă a poporului, autorităţile locale şi reprezentanţii oficiilor regale, precum şi tine:retul studios. O unitate a armatei de linie şi gărzile cetăţeneşti au făcut gardă de onoare.
La ora 10, tot în acelaşi loc, asesorul Vukovics Sabbăs a ţinut o
cuvîntare elogioasă despre noua epocă a naţiunii .[maghiare]. Apoi ordinele comitatense s-au adunat în sala lor de consfătuire generală. Obiectul şi rezultatul adunării sînt cuprinse în decizia anexată aici sub 2.
în orele după-amiezii, piaţa festivă a fost denumită Piaţa Libertăţii, iar strada care purta pînă ·acum numele de Stradă Rezidenţială
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a devenit Strada Presei Libere. Alături de cuvîntările ocazionale cuvenite, aceste denumiri solemne s-au bucurat de mare succes.
Seara, oraşul a strălucit datorită luminilor festive; străzile au fost
străbătute de mulţimea însufleţită de bucurie, cu drapele naţionale [maghiare] şi cu acompaniament de muzică militară şi ·civilă.
S-au luat măsuri: pentru ca ştirea fericitului eveniment să se răs
pîndească în tot comitatul; pentru ca poporul să nu tulbure cupa bucuriei generale, ci dimpotrivă, să savureze cu suflet calm prima bucurie
a libertăţii; pentru a se împiedica eventuale încercări ale unor oameni
care ar voi să stîrnească dorinţele poporului peste limitele ordinii publice şi a legalităţii. Ordinele comitatense au considerat optim a răs
pîndi graţioasa circulară a înălţimii voastre în comitat. Ele au recomandat cu insistenţă funcţionarilor înfăptuirea dispoziţiilor cuprinse în
ea şi supravegherea calmului general.
Ca urmare a celor de mai sus, am onoarea să raportez supus, că
în acest comitat pacea generală n-a fost tulburată nici în cea mai mică
măsură. Poporul s-a comportat calm pînă· acum. Se poate spera cu siguranţă, că el va aştepta calm, fără nici o tulburare a ordinii, zorile
soartei sale mai bune şi concesiunile propuse pentru el pe calea legislaţiei.

Raportez în continuare că aici viaţa publică a devenit acum ce-i
drept, mai vie ca de obicei, în urma ştirii despre libertatea presei cucerită de publicul pestan. Ordinele [privilegiate ale] comitatului Timiş
s-au .îngrijit însă, prin hotărîrea din 18 a lunii, anexată aici sub 3, de
menţinerea liniştii publice. Astfel, prima mişcare s-a consumat la adunarea populară, ţinută în una din pieţele oraşului Timişoara. Obiectivul
ei a fost petiţia cu dorinţele poporului, adresată Dietei. [Petiţia] s-a
adoptat în condiţiile 1nanifestării zgomotoase a bucuriei faţă de noile
evenimente.
Profit de raportul pe care vi-I înaintez din însărcinarea ordinelor
[privilegiate ale] comitatului meu pentru a mă recomanda în graţiile
înălţimii voastre. Rămîn cu adînc respect sluga umilă a înălţimii
voastre 2 •
Timişoara,

22 martie 1848
baron Ambr6zy Gyorgy
al doilea vicecomite

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Le-

v:eltâr.. Miniszteri

Orsz,âgos

Ideiglenes

Bizottmâny,

nr.

214.

Foto:

12 755-12 756, 12 765.

1

V. doc. 10.

acestui document confirmă că şi după izbucnirea revoluţiei
puterea politică din comitatul Timis continua să se afle în mîinile ordinelor
sau stărilor privilegiate. Raportul baronului Ambr6zy Gyorgy demonstrează că şi
2

Conţinutul

ip~i1etjUil man:itfies{Jaţ:itiiloii'
revoluţiei maghiare, totul

1ou

din 21-22 maii'rt!ie,

ortgla.tndz~at~e

:~['te

di:ns:t[ii'ea vktorli,eli

a fost regizat şi dirijat de reprezentanţii privilegiaţilor
din fruntea comitatului Timis si din adunarea sau congregatia nobiliară comitatensă. Tot atît de clar reiese 'grija autorităţilor comitatense din Timişoara de a se
asigura ordinea nobiliară constituită. în acest scop autorităţile nobiliare au recurs
şi la colaborarea clericilor celor patru religii existente în oraşul Timişoara.
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Baia Mare, 22 martie 1848.
N emes Tanacs!
Ugy vagyunk ertesitve, hogy azon nagy oromiinkre szolgal6 hir a
sajt6 szabadsagot illetoleg immar val6sult, miutan ·a nagymelt6sagu
Helytart6 Tanacs intezmenyileg is azt rokton sietett a varos polgarainak tudtul adni.
U gy vagyunk egyszersmind meggy6z6dve, hogy azon polgari erzetiinket felmagasztal6 tudat, miszerint a· sajt6 hazankban torvenyes
uton 16n szabadda, azon nap, azon pere, mellyben ez iinnepely tortent,
hazank evkonyveiben nagyszeru epochat kepez.
Nemes tanacs! A mindenhat6 gondolat bortone nyi~tva es termeszeti
jogunk vissza adva van. Kell-e mondanunk, hogy polgari kotelessegiink
a rabszellemnek istenadta szabadsagat azonnal tudtara adni, azonnal
visszadni azt, minek csak nehany szazados onkeny elott is teljes birtokaban volt.
Nem kell mondanunk, ezt erezni fogja a nemes ·tanacs, erezni
fogja, hogy nemzeti bun volna szabadsagunk e nagy napjat meg nem
iinnepelni.
Es ennek erzeteben veljiik magunkat feljogositva azon kerelemre,
mi szerint a nemes tanacs id6haladek nelkiil nyilt kozgyulest tartani es
a Helytart6 Tanacs intezmenye tartalmat polgartarsaival a vegb61 tudatni melt6ztassek, hogy a sziiksegesnek talalandott intezkedesek megtetelere kozos jogainknal fogva tanacskozhassunk.
Biztosan varvan jogos kerelmiink foganatositasat, maradunk tisztelettel a nemes tanacsnak tisztel6 po~gartarsai
Kelt Nagybanyan 1848. marcius 22en
Vinterhalter Jakab
Villas J an os es
a tobbi polgarsag
Nobil consiliu!
Sîntem înştiinţaţi, că acea ştire îmbucurătoare privind libertatea
presei s-a înfăptuit. Preaînalta Locotenenţă s-a grăbit a o aduce imediat
şi instituţional la cunoştinţa cetăţenilor oraşului.
Sîntem o dată pentru totdeauna convinşi, cu acea conştiinţă care
e înălţătoare pentru sentimentul nostru cetăţenesc potrivit căreia presa
a devenit liberă în patria noastră pe cale ~egală. [La fel sîntem] convinşi, că acea zi, acel minut, în care a avut loc această sărbătoare, constituie o epocă măreaţă în analele patriei noastre.
Nobil consiliu! Temniţa gîndirii atotputernice este deschisă, dreptul nostru firesc ne ,este redat. Trebuie oare să spunem că este sarcina
noastră cetăţenească să aducem imediat la cunoştinţa spiritului înrobit
libertatea sa dată de Dumnezeu, să redăm imediat ceea ce am avut în
deplină stăpînire înainte cu cîteva secole de despotism?
Nu trebuie s-o spunem. Aceasta o va simţi nobilul consiliu. Va
simţi că ar fi o crimă naţională a nu sărbători această mare zi a libertăţii noastre.
în sentimentul acesta ne credem îndreptăţiţi să rugăm nobilul
consiliu să binevoiască a ţine fără întîrziere o adunare populară deschisă
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pentru a aduce la cunoştinţa cetăţenilor lor conţinutul deci~iei Locoteregale şi pentru a ne putea consfătui, pe baza drepturilor noastre
con1une,· asupra lucrurilor considerate necesare în vederea iniţierii unor
măsuri adecvate.
Aşteptînd rezultatul pozitiv al cererii noastre îndreptăţite, rămî
nem cu respect concetăţenii onorabilului consiliu.
Baia Mare, 22 martie 1848
Vinterhalter Jakab
Villăs Janos şi
restul orăşenimii

nenţei

Arh. St. Baia Mare.
nr. 898/'1848. Foto: 17 704-17 706.

Original.
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Cluj, 23 martie 1848.
Nagymelt6săgu Gr6f Kirălyi F6kormănyz6 Or! Kegyelmes Uram!
Idei Martius 20-r61 90. szăm alatt felterjesztett tud6sităsom folytăban alăzatos tisztelettel jelentem nagymelt6săgodnak: mikep a bankjegyek a mai napon a kereskedesekben is. csak akkor văltattak el, mid6n valami văsărlăs tortent, egyebarănt nem; minthogy pedig err6l măr
tobben panaszoltak, es nevezetesen a mai heti văsărra bejott falusiak
a bankjegyekkeli fizeteseket elfogadni reszint vonakodtak, reszint el sem
fogadtăk, ez okb61 kotelessegemnek esmerem nagymelt6săgodat alăza
tosan megkerni, hogy a helybeli harmincadi hivatalhoz es tartomănyi
fi6kpenztărhoz a penzvăltas arănt, a lehet6 kedvetlen kovetkezmenyek
kikeriilese tekinteteb6l, siet6leg rendelkezni melt6ztassek.
Orokos m.ej tisztelettel leven nagym·elt6săgodnak alăzatos szolgftja.
Kolozsvărott, Martius 23. 1848.
Grois Gusztăv
f6bir6
Preamărite domnule conte guvernator regal!
Milostivule domn!
Ca urmare a înştiinţării mele din 20 martie a.c., nr. 90, raportez
cu respect umil excelenţei voastre că bancnotele nu se pot schimba în
comerţ decît în cazul că se cumpără ceva. Altfel nu. Mai mulţi s-au
plîns de acest lucru. Ţăranii care au venit anume la tîrgul săptămînal,
în parte s-au codit a primi plata în bancnote, iar în parte nici nu le-au
acceptat. Din această cauză, consider de datoria mea a ruga umil excelenţa voastră, să binevoiască a da urgent dispoziţii Oficiului local de
tricesimă şi casieriei filiale comitatense, în vederea schimbării banilor,
pentru a se evi~ta eventualele urmări nefavorabile.
Rămîn veşnic, cu respect adînc, servul umil al excelenţei voastre.
Cluj, 23 martie 1848
Grois Gusztăv
jude prim

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 563}'1848. Foto: 2 396.
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Dej, 23 martie 1848.

Nagy Melt6sagu Gr6f Csaszari Kiralyi Kamaras, Val6sagos Belso
Titoktanacsos es Kiralyi Fokormanyz6 Dr. Kegyelmes Uram!
A jelen rendkiviili esemenyek kotelessegemme teszik f6melt6sagodat arra kerni, kiildjon minel el6bb oly utasitvanyt kezembe, melyhez
tartva magamat, egyfel61 a tăbb tărvenyhat6sagokkali egyenlă fellepes,
mas reszr.ol" a kormany aranti engedelmesseg ki tilnven, a felizgatott
kedelyek lecsilapulasat s a kivant rend fentartasat eszkăzăljem.
Rendkiviili ~esem,enynek ke1letik je1enrbenem azt, hogy ma e:stve
fel 8 6rakor szamosabb egyenek a varos f6 sz6nokat61 holnapra a nemes
varos valasztott kozonsegenek es polgarsaganak rendkiviili oszve gyuleset kovetelven, a f9 sz6nok ezt hatalman kiviilinek azon hozzatetellel
nyihranita, hogy fel6le a tekintetes hadnagy 1 urnal kivanna jelentest
tenni - kit is a neveked6 csoport kiserven -, ezen rendkiviili esetbe
a varos hadnagya magat fel nem talalva, a keresre tagad6lag nyilatkozott, es ezert egy par ablak tablajaval ad6zott, s azzal nemu hangosabb
felsz6lalasokon kiviil minden eltakarodott 2 •
Reszemr61 azomban· a Dezs varossa constituti6ja 16ik cikje ertelmebe kotelessegemnek ismertem a holnapi napra varosi kozgyulest tartatni, remelven az altala minden kedelyeknek lecsillapulasat, - remelve
azt is, hogy itt serri fog egyeb tortenni, mi tortent Kolosvaron, es ha
ezuttal csakis enyi tortenik, · ennel bizonyoson botrankoztat6bb esemenyek is tortenhettek volna a gyules megtartasan kiviil, mit is szoross
kotelessegemb61 ki foly6lag alazatos tisztelettel jelentve, konyorogve
excellentiadt6l utasitasert mi iranyt tartsak3 .
Megkiilonboztetett alazatos tisztelettel maradok nagy melt6sagodnak kiralyi f6 kormanyz6 ur, alazatos szolgaja
Dezsen, bojtmas hava 23an 1848.
Kozma Imre
Preamărite domnule conte, camerar imp~rial, consilier secret şi
guvernator regal. Milostivule domn!
Actualele evenimente extraordinare îmi impun· datoria de a vă
solicita să-mi trimiteţi cît mai repede îndrumări din care să reiasă: pe
de o parte că instrucţiuni similare s-au dat şi altor municipalităţi, iar
pe de altă parte îndemnuri la supunere faţă de guvern. Pe baza lor voi
putea să realizez liniştirea spiritelor agitate şi menţinerea ordinii dorite.
Trebuie să anunţ ca un· evenin1ent extraordinar faptul că în seara
aceasta, la ora 7,30, mai mulţi indivizi au pretins oratorului principal
al oraşului convocarea pe mîine a unei adunări extraordinare a stărilor
şi ordinelor şi a burgheziei oraşului nobiliar. Iar oratorul a declarat
că acest lucru nu~i stă în putere. El a adăugat, că doreşte să comunice
aceasta ductorului nobiliar1 . [În drum spre ductor] a fost însoţit de un
grup tot mai mare de oameni. Ductorul nobiliar al oraşului nu s-a
descurcat în această situaţie neobişnuită. El s-a pronunţat împotriva
propunerii pentru care a plătit cu cîteva geamuri sparte. Cu aceasta în
afară de cîteva vorbe mai tari, s-a potolit totul 2 •
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Pe baza articolului 16 din constituţia oraşului Dej, am considerat
din parte-mi ca o obligaţie să admit ţinerea pe mîine a unei adunări
generale orăşeneşti, pentru potolirea tuturor spiritelor. Sper că nici aici
nu se va produce altceva decît .la Cluj. Fără ţinerea şedinţei s-ar fi întîmplat cu siguranţă evenimente mai scandaloase decît acesta. De aceea
o anunţ cu respect umil din strictă obligaţie şi vă implor excelenţă să-mi
trilniteţi instrucţiuni, după care să mă ghidez 3 .
Rămîn preasupusa slugă a înălţimii sale guvernatorului regal cu
aleasă şi umilă stimă.

Dej, 23 martie 1848
Kozma Imre
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 563/'1848. Foto: 2 3982399.

Ductor nobiliar.
Revolta împotriva ductorului nobiliar Vajda Pal rezultă din următoarea
relatare a ziarului Erdelyi Hirad6 despre mişcările din 22-23 martie de la Dej;
"Acest ductor nobiliar, care a fost instalat cu 13 contra 36 voturi ... să demisioneze imediat" (Erdelyi Hirad6, 1848, martie 30, nr. 340, p. 205). Cf. doc. 73.
3 Pentru răspunsul guvernatorului din 24 martie, v. doc. 46.
1
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Arad, 23 martie 1848.
Melt6sagos F6 Ispany Dr!
A magyarorszagi kozelebbi esemenyek melt6sagod el6tt tudva
lesznek, ezeknek kapcsolataban nemzeti felel6s miniszter elnokunknek
hozzam kuldott. 1s6 korleveletl az ./. alatt oly hozza tetellel masolatban
atkuldom, hogy nemes Csanad varmegye a kozelebb mult gyiilesen a
jobbagyokat urberi tartozasaik al61 felmentette, s ennek folytaba felni
lehett, mikep a hir szarnyalasa utan mas helyt a jobagyok onmagokat
szabaditandjak fel, mire is melt6sagodat figyelmeztetven alazatosan kerem, hogy ha azon megyeben bar melly zavar adna magat el6, nekem
azt meg irni melt6ztatna, mit is en tenni el nem mulatandok.
Szivessegebe ajanlva tisztelettel vagyok. Aradon Martius 23an
1848.
Melt6sagodnak alazatos szolgaja
Torok Gabor
Arad megyei els6 alispany
Mărite

domnule comite suprem!
Recentele evenimente din Ungaria · vor fi cunoscute înălţimii
voastre. În legătură cu acestea vă trimit copia circularei nr. 1 a primministrului nostrul răspunzător pentru naţiune, trimisă mie sub .f.
Adaug că adunarea recentă a nobilului comitat Cenad a eliberat iobagii de datoriile urbariale. Ca urmare a acestui fapt ne putem teme că
după ce ştirea se va răspîndi în alte părţi, iobagii se vor elibera ei în64

şişi. Asupra unei astfel de eventualităţi vreau să vă atrag atenţia. Vă
rog supus să binevoiţi a-mi scrie dacă s-ar ivi în comitat vreo tulburare, ceea ce nu voi întîrzia să fac şi eu.
Mă recomand cu respect amabilităţii voastre şi rămîn supusa .slugă
a înălţimii voastre
Arad, 23 martie 1848
.Torok Gabor
primul vicecomite al comitatului
Arad

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 609/1848. Foto: 18.
1

V. doc. 10.
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Viena, 23 martie 1848.

Becs, 23/3. 1848.
Tisztel t Baratom!
Martius 12-rol irott baratsagos soraid nagy meg nyugtatasomra
szolgalhatnanak, ha ·~ mai id6ben a pillanatok befolyasa alatt nem allanank; s olyanokat, miket a kozelebb mult 6raban meg lehetetleneknek ·· kepzel tunk - · a mostaniban mar .megval6sultaknak nem kellene
szorrioruan ta pasz'taln unk.
·
Ma erkezett tud6sitasim szerint Kolozsvartt egy gyules tartatott,
a melyben 37[en] irtak volna ala egy nyilat~ozatot Erdely altalânos unf6...,
jânak· e'szkozlese vegett1 • A mint hallom,. el6kel6bb embereink is vannak
ezek kozott-'- mit fognak ezek niondani, ha meg tudtăk, hogy Posonba
egy rogtonzott estveli. iilesben ..:._ a fo rendek kozlil 39 voltak jelena magyar nemesseg egy nehany sor altal semmive tetetett, a nepseg
repraesentati6ja aHal nem csak az alkotmany fel forgattatott, hanem
a magyar elemnek vesztere a talpk6 lerakatott. Nekem meg mind ahban van minden remenysegem, hogy ezen tulsâgok a mi embereinkre
szintoly hatassal leendenek, a milyent mar Posonba a tobbsegre gyakorolnak. Magam talalkoztam tobb oppositionalis urakkal, kik. Batthya..,
nynak szemere lobbantottak, hogy 6ket csalta meg·. vagy maga csalattatott meg ~ ugy latszik, 6 maga is nem kis bajba van - mert noha
szinte egy hete, hogy 6 felsegenek engedelmevel megbizatott, hogy a
nador altal egy felel6s ministerium ajanlasaval, meg semmire sem mehet~tt. Ezt hidd el nekem, mert bar mit mondjanak az ujsagok, az
igazsag most talan meg inkabb el ferditve jelenik meg az olvas6 kozonseg elott, mint ez elott; a ki igazat merne irni, annak val6ban be tornek feje - a regi kozmondas szerent. O felsege alig er6sithet meg mas
torvenyeket mi el6tt - parancsolatja szerent - az uj ministerek hatâskore irant torveny nem rendelkezik; hogy fag ezen hataskor meghataroztatni a tobb orokos tartomanyok iranyaban, melyek mar ezentul hasonl6 constitutionalis igenyeket formalhatnak? Hogy erosithet meg egy
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ministert, mielott âllâsa a fennâll6 torvenyekhez nem idomittatik? A
szemelyek felett magok kozott sem lâttszanak meg egyezhetni. Kossuth
financ minister? Horvât orszâgi hirek szerent mind ezeknek hallâsâra
az illyr part fenn hangon utasitja vissza a magyar befolyâst. Mi leszen
ennek a vege? Csak nallunk lenne eleg be !atasa az embereknek, hogy
minden forradalmi iranyt magokt61 el taszittsanak. Talan sehol sem
letezik a magyar ellenszenvnek annyi eleme, mint nallunk. A szaszot
es az olahot sem egy magyar felel6s ministerium, sem a Kossuth neve
nem fogja nyugalomra birni. A csaszar neve es tekintelye egyedul az,
a mi el6tt meg hajol. Ha ennek ereje alta! sikerulhet a beke fenntartasa, a tovabbi kifejl6desnek eszkozlese bekes es torveny szabta uton
konnyebben eszkozolhet6.
Eddig ele minden tud6sitasok szerent a magyar orszagi parasztsag
kozott semmi mozgalom nem mutatkozott. A pesti ellenzeki kor (melyben Klauzal, Trefor.t mar a merseklettekhez tartozvan, hatasukat masok alta! felul mulva lattyak) hiresztelte ugyan a por-nep lazzadasat,
de a kovetkezes meg mutatta, hogy e:z; csak stratagema voit, melynek
terrorismussara szukseg voit; hogy a ket tabla minden urberi concessi6kat oda vessen - meg pedig minden karp6tlas nelkul, - mert ki
fogja ezt eszkozolni? Ki fag ennek az orszagnak mostani anarchicus
allapottyaban kolcsonozni? Ki papirossait elfogadni? etc. A Pestre lekuldott deputati6 a kornek lecsillapitasara voit val6saggal intezve fog-e ez sikerulni? mert ebben a pillanatban a dictatura n8:11a van s bar
hogy utasitsa vissza Kossuth a budapesti deputati6t - annak f6nokeivel szembe szallani soha sem fog 2 • Most Magyarorszagon tokelletes anarchia van. Fogja-e Erdely ennek peldajat kovetni akarni?
Itt a csend tokelletesen helyre allott - meddig fogjak engedni
a mozgalomnak ti:tkos rug6i - ki tudhattya. A kormany el van hatarozva, hogy concessi6inak minden az igazsăggal megegyez6 consequentiait el fogadja, .de fogja-e ez egy partnak kivanatait elegiteni? Mar
Parisban sem urai a forradalomnak azok, kik eleinten annak elen allottak - a financialis zavar a leg nagyobb fokra hâgott, ugy hogy a
communismus gy6zedelme vagy egy katonai dictatura az, a mit az ottani
korulmenyekkel ismeretesebbek j6slanak.
Ezen szomoru korulmenyek kozott - mennyiben lehet - tartsunk
tehat egyutt. En a meddig egy szikranyi remenyseg mutatkozik a rend
es csendesseg fenntartasara, nem desperalok, s hasonl6 el tokellett
szandekodban bizom, miţ1t igaz baratod
J6sika 3
A commendiroz6nak4 a minap mar irtam - hogy velled egyetert6leg legyen. Ma ujra fel sz6llitottam a F6haditanacsot, hogy a Sivkovich bataillonjat hagygyak Erdelybe - innen ma ket ezredet mar el
kuldettek rendes stati6jokba.

Viena, 23 martie 1848
Stimate prietene!
Rîndurile tale prietenoase scrise despre 12 martie mi-ar putea
servi spre mare liniştire, dacă în vremurile de azi n-am· sta sub influenţa momentelor şi dacă n-ar trebui să constatăm cu tristeţe că ceea
ce în orele trecute le-am considerat încă imposibile, în· cele de faţă sînt
deja realizate.
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După înştiinţarea sosită azi s-a .ţinut la Cluj o adunare, la care
ar fi semnat 37 de [inşi] o declaraţie pentru efectuarea uniunii generale
a Transilvaniei!. După cum aud, _ sînt printre aceştia şi din oamenii
noştri mai cu vază. Ce vor spune ei, cînd vor afla că la o şedinţă fulger
de seară, de la Bratislava - la care au fost prezente 39 de municipalităţi nemeşimea maghiară a fost distrusă prin cîteva rînduri. Prin
reprezentanta populară nu a fost răsturnată numai constituţia, ci a fost
pusă piatra de temelie a pieirii elementului maghiar. Toată speranţa
mea e încă tot în aceea, că aceste exagerări vor avea acelaşi efect asupra oamenilor noştri, ca şi la Bratislava asupra majorităţii. Eu personal
m-am întîlnit cu mai mulţi domni opoziţionişti, care i-au reproşat lui
Batthyany că i-a înşelat sau că s-a înşelat de unul singur. Se pare că
şi el personal are necazuri mari, deoarece cu toate că a trecut deja o
săptămînă de cînd i s-a propus de către palatin, cu îngăduinţa maiestăţii sale~ sarcina de a alcătui un guvern responsabil, încă n-a ajuns
la nimic.
Crede-mă, că orice- ar zice ziarele, adevărul apare acum poate mai
deformat în faţa publicului cititor, decît înainte. Cine ar îndrăzni să
scrie adevărul, aceluia i s-ar sparge - după vechiul proverb - într-adevăr capul. Maiestatea sa abia ar putea sancţiona alJte legi aflate la
dispoziţia sa înainte de a apare legea privitoare la sfera de activitate
a noilor miniştri. Cum se va hotărî această sferă de activitate pentru
numeroasele provincii de coroană, care ar putea formula de aici încolo pretenţii constituţionale asemănătoare? Cum poate sancţiona un
ministru, înainte ca atribuţiile lui să· fie puse în acord cu legile existente? Se pare că nu se pot înţelege nici asupra persoanelor. Kossuth
este ministru de finanţe? După ştirile din Croaţia la auzul noilor veşti
partidul iliric refuză cu voce tare preponderenţa maghiară. Care va fi
sfîrşitul acestora? De ar avea oamenii la noi atîta judecată de a se
ţine· departe de orice curent revoluţionar. Poate că niciunde nu există
atîtea elemente ale antipatiei maghiare ca şi la noi. Pe saşi şi pe români nu-i va putea potoli nici un ministru responsabil maghiar, nici
numele lui Kossuth. Singurul lucru în faţa căruia se înclină este numele şi prestigiul îrnpăratului. Dacă prin forţa acestuia s-ar putea menţine pacea, dirijarea în continuare a evoluţiei pe cale paşnică şi legală
se poate obţine mai uşor.
După toate informaţiile, pînă acum nu s-a semnalat nici o miş
care în rîndul ţărănimii din Ungaria. în cercul opoziţionist din Pesta
(Klauzal şi Trefort, care aparţin moderaţilor, îşi văd deja influenţa
estompată de alţii). [Cercul] a răspîndit dealtfel ştirea răzvrătirii poporului de rînd. S-a dovedit însă că aceasta a fost doar o stratagemă,
de a cărui terorism a fost nevoie.· E posibil ca cele două camere să renunţe la orice răscţ.tmpărare a sarcinilor urbariale şi [să admită desfiinţarea lor] fără nici o despăgubire? Căci cine va obţine acest lucru?
Cine va da împrumut acestei ţări în starea ei de anarhie actuală? etc.
Deputăţia trimisă la Pesta avea realmente m~nirea de a potoli cercul.
Va reuşi oare? Momentan, . dictatura se află în mîinile lui Kossuth şi
oricum el nu ar refuza deputăţia din Budapesta. El nu-i va infrunta
niciodată pe şefii ei 2 • în Ungaria este acum anarhie deplină. Va urma
oare Transilvania pilda acesteia?
·
Aici liniştea s-a restabilit de tot. Dar cine poate şti. pînă cînd
o vor tolera resorturile ascunse ale mişcărilor. Guvernul este decis să
suporte toate consecinţele concesiilor sale care corespund dreptăţii. Va
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satisface asta oare dorinţele unui partid? Nici la Paris nu mai pot
stăpîni revoluţia, aceia care la început .au stat în fruntea ei. Tulburările
financiare au ajuns la cel mai înalt grad. Cei care cunosc mai bine
împrejurările de acolo prezic fie victoria comunismului, fie a dictaturii
militare.
In aceste împrejurări triste să fim -. pe cît posibil - solidari.
Eu nu voi dispera atîta timp cît se arată o· scînteie de speranţă pentru
menţinerea ordinii şi liniştii şi pînă cînd cred în intenţiile tale hotărîte
asemănătoare.

Prietenul

tău adevărat

J6sika3

Recent am scris si comandantului 4 să fie de acord cu tine. Azi
am intervenit pe lîngă 'consiliul de Război să lase batalionul Sivkovich
în Transilvania. De aici s-au trimis încă azi două regimente la staţiile
lor obişnuite.
Original, A1rh. Ist. Ftiil.. AiCictd. R.S. România, Cluj-Na!pOicla, Fond. Arh. Tleleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deak Imre, 1848, p. 38-40.
1 Adunarea care a făcut declaraţia prounionistă era alcătuită exclusiv din
nobili maghiari.
2 Este vorba de delegaţia trimisă de palatinul Ştefan din Bratislava, la 23
martie, cu misiunea de a tempera activitatea tineretului din Pesta. Din această
delegaţie s-a format mai tîrziu guvernul provizoriu, care a primit putere deplină
de acţiune "în vederea menţinerii ordinii".
3 Cancelarul J6sika era unul din liderii nobilimii conservatoare, adeptă a
menţinerii vechii stări de lucruri. Printre metodele folosite de ea, înainte de
1848, pentru a sili iobăgimea la supunere faţă de domnii de pămînt şi faţă de
legile feudale, s-a numărat frecvent şi cultivarea credinţei în "bunul împărat".
J6sika spera ca vechea metodă să dea şi în 1848 roade.
4 Anton Puchner
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Cluj, 24 martie 1848.

An Seine Excellenz den k. sieb. Hof Kanzler
In Folge jener weisen Ansichten welche E.E. mittelst Prăsidial
Schreibens v. 18-ten Mărz 1. J.l mir bekannt zu geben die Glite hatten
habe ich
1-tens Sămmtliche · Oberbeamten der Jurisdictionen und Stădte
ernstlich aufgefordert2 , daB sie ihre Bestrebungen dahin vereinigen
daB in Ihrer Leitung anvertrauten Kreise, die Ruhe und Sicherheit aufrecht erhalten werde. In den Markal Congregationen und stădtischen
Communităts Versammlungen, durch MăBigung und Klugheit dahin die
Gemlither zu leiten: daB die Einberufung der Stănde im Wege der
bestehenden Constitutionellen Verfassung, verlangt werde. SchlliBlich,
daB jeder Oberbeamte im Kreise seiner Leitung anvertrauten Bezirkes
verbleiben und mich von Zeit zu Zeit in auBerordellltlichen Fălleh aber
mittelst Estaffete, berichten soll.
2-tens. Aus Rlicksicht der jetzigen Verhăltnisse sind .alle Bi.icher
und Zeithungs Zensoren zugleich angewiesen 3, als Richtschnur fur die

Zukunft vor Auge zu halten, nichts dergleichen zum Drucke zu zulassen, was die Religion, gute Sitten, oder die Person des Monarchen ge-·
făhrden konnte, und im Allgemeinen nur das zu streichen, was auch
bei Enthebung der Censur, die Redaktoren und Buchdrucker einer
schweren Ahndung schuldig machen durfte.
3-tens Habe ich den Herrn gr. un. Bischof v. Lemeny aufgefordert,4 bei Vermeidung eines erregenden Aufsehens sich alsogleich in
Begleitung des Domherrn Cipariu der auf seine Nation eines besondern
Einfluf3es sich erfreuet in Klausenburg zu erscheinen, um ihm auch
personlich alle Sorgfalt sowohl in Hinsicht der offentlichen wal. Zeitung als auch in Hinsicht einer zu befurchtenden Bauetn Aufstandes
ans Herz zu legen, Schaguna, der erst vor einigen Tagen Klausenburg
verlassen hat, ertheilte ich friiher personlich die notige Weisung und
unter dem heutigen wird ihm schriftlich eine weitere Weisung gegeben.5
4-tens Um im Falle einer Unruhe bei dem Volke energisch auftreten, jede Gefahr vermeiden, und die Sicherheit der Biirger aufrecht erhalten zu konnen, habe ich S. Ex. dem Herrn Comniandierenden Generalen, in Folge meiner friiheren Aufforderung unter heutigen ersucht:
an die Oberste. der zwei Szekler Infanterie Regimenter und das Szekler Husaren Grentz Regiments - zu welchen man bei einem Bauern
Aufstand wohl das groBte Zutrauen haben durfte - die nothigen Befehle ertheilen zu wollen: daB 1. Bataillon von jedem Infanterie Regiment,
und zwei Escadrons Szekler Husaren marschfertig gehalten werden, um
auf den ersten Befehl, woruber ich im Falle der N oth das Ersuchen
stellen wurde, an die nothige Orte sich verfugen zu konnen.6
Diese sind jene MaBregeln welche ich fur diesen Augenblick zu
ertheilen, am zweckmassigsten erachtete, und wovon ich E.E. in Kenntnis zu setzen mich beeile.
Klaus. am 24 Mărz 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 562/'1848. Foto: 2 392-

2 395.
V. doc. 12.
V. doc. 45.
3 V. doc. 48.
4 V. doc. 46.
5 V. doc. 47.
s Cf. doc. 44, 45, 81 şi 154.
1

2
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Cluj, 24 martie 1848.
Minden nemes vârmegyek fo ispanyiriak es szekely szekek fo kiraly bir6inak. Videkek fo kapitanyainak, valamint varosok fobirainak.
N em ketlem, hogy nagymelt6sagod, melt6sagod, nagysagod azon
esemenyekrul, melyek a szomszed orszagok fo varossaiban kozelebbrUl
tortentek, ertesitve van.
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. Tekintve edes hazank mostani allasat, hogy mind a vagyoni, mind
szem.elyi batorsag ne veszedelmeztessek, es a ne talan ki iithet6 mozgalmak a lehetsegig meg el6ztessenek, minden el6ljar6nak, valamint hazafi polgarnak is szent kotelessege.
Celszeru reszletes. utasitast az el6fordulhat6 egyes esetekre nezt
el6re is kozlenem telyes lehetlen. Azokrai celszeru intezkedeseket bizom a nagymelt6sagod, melt6sagod s.a.t. boks altallatasara, es a helybeli koriilmenyek, melyek nagymelt6sagod, melt6sagod etc. el6tt igen
is ismeretesek, megfontolasara.
Tărvenyhat6sagok elăljar6inak. Jelenleg fels6bb ajanlatom es utasitasom ahban kozpontosul: miszerint nagymelt6sagod etc. a netalan fel
ingerlend6 kedelyeket, melyek karos mozgalmakat sziilhetnenek, szelid
m6ddal lecsendesiteni, a rend es csend felbontasat erelyesen gatolni es
a tartand6 megyei kozgyuleseken a rendek vitatasat oda vezetni ugyekezzek, hogy azok alkotmanyos uton a haza jovend6 boldogsagara sziikseges m6dositasok hozatalara, az orszagos ules tartasat torveny szabta
uton kieszkozolni szorgalmazzak. S~uksegesnek latom e vegett, hogy
nagymelt6sagod s.a.t megyejeben vagy annak kozeleben tart6zkodjek es
hosszabb id6re el ne tavozzek; a dolgok allasar61 engem id6r61 id6re,
nevezetesebb esetekr61 pedig rogton tud6sitvan.
Kolosvart Martius 24. 1848.
Varosok el6ljar6inak. Jelenleg legf6bb ajanlatom es utasitasom ahban kozpontosul: miszerint urasagod a ne talan felingerlend6 kedelyeket, melyek karos mozgalmokat szulhetnenek, szelid m6ddal lecsende-siteni, a rend es csend felbontasat erelyesen gatolni, es a tartand6 varosi eskudt kozonsegi gyuleseken a tagok vitatasat oda vezetni ugyekezzek, hogy azok alkotmanyos uton a haza jovend6 boldogsagara sziikseges m6dositasok hozatalara az orszagos ules tartasat torveny szabta
uton kieszkozolni szorgalmazzak. Sziiksegesnek latom e vegett, hogy fent
cimzett urasagod a varos kebeleben tart6zkodjek, a dolgok allasar61 engem id6r61 id6re, nevezetesb esetekr6l pedig rogton tud6sitvan.
Către toţi comiţii supremi ai' comitatelor, prim-juzii regeşti din

scaunele secuieşti,
juzii oraşelor.

căpitanii

supremi ai districtelor, precum

şi

prim-

Fără îndoială că preaînălţimea voastră, înălţimea voastră şi mă
reţia voastr.ă este informată despre evenimentele care au avut loc recent în capitalele ţărilor vecine.
A vînd în vedere starea actuală a scumpei noastre patrii, este datoria sfîntă a oricărui superior, precum şi a fiecărui cetăţean patriot,
să nu pericliteze nici securitatea averii, nici cea a persoanei şi să preîntîmpine, în măsura posibilităţilor, eventualele dezordini.

!mi este imposibil a vă comunica anticipat instrucţiuni ample,
oportune, privitoare la fiecare din cazurile ce se pot ivi. Măsurile corespunzătoare le încredinţez previziunii înţelepte a preaînălţimii, înăl
ţimii etc. voastre şi cumpănirii de către dvs. a împrejurărilor locale ce
vă sînt prea bine cunoscute.
·
·
Pentru superiorii municipalităţilor. 1n prezent propunerea şi indicaţia mea cea mai importantă se rezumă la următoarele: preaînălţimea
voastră etc. să liniştească prin procedee paşnice eventualele spirite agitate, care ar putea provo.ca unele acţiuni dăunătoare; să-şi dea silinţa
a împiedica energic tulburarea ordinii şi ·liniştii; la adunările generale
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comitatense ce vor avea ·loc să dirijeze discuţiile stărilor în direcţia
aducerii, pe cale constituţională, a unor modificări ce se impun cu necesitate pentru viitoarea fericire a patriei; să insiste asupra ţinerii Dietei pe căi legale.
De aceea, consider că e necesar ca preaînălţimea voast·ră etc. să ră
mîneţi în comitatul vostru ori în apropierea acestuia şi să nu plecaţi
pe timp mai îndelungat; despre starea lucrurilor să mă informaţi din
cînd în cînd, iar în cazuri deosebite, urgent.
Cluj, 24 martie 1848

Pentru superiorii oraşelor. In prezent propunerea şi indicaţia mea
cea mai importantă se referă la următoarei~: măreţia voastră să liniştească prin procedee moderate eventualele spirite agitate, care ar
putea da naştere unor evenimente dăunătoare; să-şi dea silinţa a împiedica energic tulburarea ordinii şi liniştii;. la adunările stărilor şi ordinelor să dirijeze discuţiile membrilor în aşa fel ca aceştia să insiste
asupra convocării în mod legal a Dietei, pentru a aduce pe cale constituţională schimbările necesare în vederea viitoarei fericiri a patriei.
Din această cauză consider necesar ca domnia voastră titulată să rămînă
în oraş şi să mă informeze din cînd în cînd despre starea lucrurilor, iar
în cazuri mai importante, urgent.
Concept: Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 562fl848. Foto: 2 388-

2 391. Sînt cunoscute mai multe exemplare ale documentului. V. exemplarul adresat către judele prim al Bistriţei, Arh. St. Cluj-Napoca.
Fond. Bistriţa, Mag. Art. 1847-1848. Nr. 56/1848, exemplarul adresat judelui regesc al scaunului Odorhei: ibidem, Fond. Scaun. Odorhei, Acte
administrative, 1848, pachet 2. O variantă în Arh. St. Braşov, Acte.
magistrat. Braşov. registrul actelor intrate şi 'ieşite, IV M 2, 98.
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. Cluj, 24 martie 1848.
Lemeny J an os gorog egyesi.ilt _fogarasi pi.ispok omeltosâgânak
Melt6sâgodat hivatalosan foi sz6litani kivântam: miszerint veven
ezen elnoki levelemet, azonnal, a koz figyelmet telyesseggel fel nem .
ebreszt6 i.iri.igy alatt Czipariu Thimote kanonok urat is magaval hozvan1
Kolosvârra jonni, s magât nâllam jelenteri.i ne terheltessek2 •
Kolosvârt Martius 24en 1848.
Inălţimii sale episcopului unit de Făgăraş, Ioan Lemeni,
Doresc să vă invit oficial pe înălţimea voastră de a veni urgent
la Cluj după primirea acestei scrisori oficiale, sub un pretext care să
nu atragă deloc :a:tenţira publ:iJcă. Să aduceţi cu dvs. şi pe domnul canonic Timotei Cipariu 1 şi să nu vă jenaţi a vă anunţa la mine 2 •
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 562/1848. Foto 2 376,
2 382-2 383.
1
2

Cuvinte intercalate de mîna guvernatorului Teleki.
V. doc. 11 şi 44.
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Cluj, 24 martie 1848.
Schaguna Andras gorog nem egyesiilt Piispoknek
Azon .aggodalmat gerjeszthet6, polgari . csendessegiinket meg zavarhat6 koriilrrienyekre hivatkozva, melyekriil kezelebbriil melt6sagoddal sz6val ertekezni szerencsem vala, leg fels6bb helyriil Martius 18r6l
vett utasitasok1 kovetkezteben ujra is melt6sagodat meg talalni kivantam, mikep minden igyekezettel a kedelyeket megnyugtatni, a kozelebbi
esemenyek kovetkezteben bejovend6k csendes elvarasara birni es a dolgot oda vezerelni torekedjek, hogy a kozbatorsag es polgari csend veszelyezese a melt6sagod altal tanusitott bolcs elintezese es hatalyos befolyasa âltal el tavoztassek, magat6l ertetven, hogy a mostani koriilmenyek · kozt a beavatasa2 utan melt6sagod Becsbe fel nem mehet, hanem
e honban ujra, megpedig egesz sietseggel vissza terend, mind elmenetele, mind visszajovetele napjat velem tudatvan3 •
Kolosvart Martius 24en 1848.
Către

episcopul neunit Andrei Şaguna,
Mă refer la acele împrejurări ce ar putea provoca îngrijorări şi
eventual ar tulbura lini.ştea noastră cetăţenească, despre care am avut
norocul să discut mai îndeaproape cu înălţimea voastră. In urma indicaţiilor din 18 martie sosite de la forurile superioare 1 , doresc a vă ruga
din nou,. ca prin înfluenţa dvs. eficientă~ şi prin rezolvarea înţeleaptă a
problemelor, proprii înălţimii voastre, să vă străduiţi: a potoli cu toată
sîrguinţa spiritele; a determina oamenii să aştepte în linişte cele ce vor
urma recentelor evenimente; a dirija lucrurile în direcţia îndepărtării
pericolului perturbării siguranţei şi liniştii publice.
Se înţelege de la sine, că în împrejurările actuale înălţimea voastră
nu poate pleca la Viena după [primirea] sfinţirii2 ci se va întoarce în
mare grabă în ţară. Să-mi comunicaţi, atît ziua plecării, cî1t şi cea a
întoarcerii 3.
Cluj, 24 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 562/'1848. Foto: 2 384-

2 385.
1 V. doc. 12 şi 62.
2 Sfinţirea lui Şaguna
3

Pentru

răspunsul

lui

ca episcop urma să aibă loc la Karlovitz.
Şaguna, v. doc. 169.
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Cluj, 24 martie 1848.
Minden hazai hirlapok es konyv vizsgal6inak
A mostani koriilmenyek tekinteteb6l leg fels6bb helyr61 felhatalmazas kovetkezteben, meU6sagodat, urasagodat fel sz6litani kivantam,
felsz6litom: miszerint a vizsgalatara bizott hirlap, konyvek megvizsga72

lâsâba, mell6zve jelenleg az ez irânt eddig kozlott intezvenyek tartalmât, csak az olyan cikkekre nezve, inelyek a hitvallâst, erkolcsiseget,
vagy a fejedelem szemelye irânti tiszteletet veszedelmeznek, legyen kulonos figyelemmel, es egyediil az olyan târgyuakat, melyekert a szabad
sajt6 mellett is a szerkeszt6k biintetes ala vettethetnek, ne bocsâssa
kozre 1 •
Kolozsvârt, Martius 24. 1848.
Către toţi cenzorii de ziare şi cărţi din ţară.
Ca urmare a împuternicirii primite de la forurile superioare, în
conjunctura actuală doresc a pofti înălţimea şi domnia voastră să fiţi
deosebit de atent în cenzurarea ziarelor şi cărţilor ce vă sînt încredinţate
controlului, îndeosebi în privinţa acelor articole care ar periclita religia, moralitatea sau respectul faţă de persoana domnitorului. Să faceţi
abstracţie de conţinutul dispoziţiilor anunţate pînă acum în această privinţă. Să admiteţi numai publicarea acelor [scrieri], pentru conţinutul
cărora editorii ar putea fi pedepsiţi şi în condiţiile presei libere 1 •
Cluj, 24 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 562/1848. Foto: 2 3862 387.
1

Cf. doc 44.
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Cluj, 24 martie 1848.
. a) Tartomânyi fi6k penztâr sâfârjânak
b) Kolosvâr harmincadi hivatalânak

Az ezen vâroson ugyan nem remenylett, de meg is 1ehet6 zavarok
megel6zese tekinteteb61
a) urasâgtoknak kotelessegeve teszem
b) addig is, mig a kirâlyi kincstârt61, kit a tegnapi napr61 550. E.
szâm alatt meg talâlni szuksegesnek tartottam, a harmincadi hivatalt
ezennel felelet terhe alatt felsz6litom
a, b) miszerint ezen vârosi lakosok âltal oda vijend6 bânk jegyeket minden akadâly nelkiil be vâltsâk .
. Kolosvârt, Martius 24 1848
Către

a) Şeful filialei casieriei provinciale
b) Oficiul tricesimal din Cluj.

Pentru preîntîmpinarea tulburărilor care sperăm, dealtfel, să nu
se manifeste în acest oraş, dar sînt totuşi posibile
a) trasez ca îndatorire domniilor voastre
b) poftesc prin aceasta oficiul tricesimal
a, b) a preschimba fără nici un impediment bancnotele aduse de
locuitorii oraşului.
Cluj, 24 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 563/1848. Foto: 2 397.
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Cluj, 24 martie 1848.
Bels6-Szolnok megyei f6ispannak
Addig is, mig kozelebbr61 mind t6llem, mind a f6kormanyszekt61
b6vebb utasitast venne, tudatni kivantam meltosagoddal, hogy valamint
a desi f6 hadnagy eljarasatl eppen nem helyeselhetem, ugy- a melt6sagodet mindenekben helybe hagyom. Azon kell lennunk, hogy egyfel61
ok nelkiili ellenszegiiles altal ingerultseget ne csinaljunk, masfel6l a
rend es csend felbontasat tavoztassuk, es minden tanacskozasainknak
eredmenye alkotmanyos legyen, es e vegett 6felseget6l orszag gyulest
kerjiink. 2 Maradok- melt6sagodnak
Kolosvart, 3. 24. 1848.
Către

comitele suprem al comitatului Solnocul Interior
Pînă la primirea unor indicaţii mai amănunţite, atît din partea
mea, cît şi a Guberniului, doresc s-o anunţ pe înălţimea voastră, că precum n-am aprobat măsurile luate de ductorul prim nobiliar din Deji,
aşa sînt întru totul de acord cu cele ale înălţimii voastre. Trebuie stă
ruit, pe de o parte, să nu provocăm iritări printr-o împotrivire nemotivată. Pe de altă parte, să înlăturăm posibilitatea tulburării ordinii şi
liniştii şi să ne îngrijim ca rezultatul fiecărei consfătuiri să fie constituţional. In acest scop să cerem Dietă de la maiestatea sa 2 •
Rămîn ...
Cluj, 24 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 56J/1848. Foto: 2 400.
1

v.· doc. 41.

2

Cf. doc. 80.
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Sibiu, 24 martie 1848.
An
Seine Excellenz den k. k. Landes Gouverneur in Siebenbiirgen
J oseph. Grafen Teleky von Szek
Hermannstadt am 24-ten Marz 1848
Indem ich mich beehre, die beiliegende Abschrift einer so eben
Erhaltenen Anzeige des Herrn General Majors von Wolnhoffer dto
Kronstadt am 22-ten1 Gubr. Praesid: Nr. 2 bezuglich der Absicht des
dortigen Magistrats zur Errichtung einer Biirger-Garde Euer Excellenz
mitzutheilen, erbitte ich mir hieriiber Hochdero Ansichten, da meines
Wissens ohne a.h. Genehmigung die Einleitung zur Organisierung.
einer Burger Miliz nicht getroffen werden diirften. 2
Puchn~r F. M. Lt.
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Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 594f1848. Foto: 2 425·2 426.
1
2

V. doc 33.
Pentru răspunsul guvernatorului v. doc. 69.
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Sibiu, 24 martie 1848.
Nagymelt6săgu

Gr6f Kormăn~z6 Ur. Kegyelmes Uram!
Ma reggel falakon es utca szogleteken az ide zărt Hirdetmennyel
talălkoztak bămul6 tekinteteink.
N em sokăra hăzr6l hăzra kerule az, mig nem az egesz vărason elterjedett.
Nehăny 6răval kes6bb a Siebenburger Bate cimu lap 25k szăma
vizsgălatomat elkerulve jelent meg.
Nem kevesebb ez, mint a censuranak tettleg meg szuntetese, a szabad sajt6nak eletbe leptetese.
En a szebeni polgărmestert irănta · rrieg kerdezven, ugy nyilatkozott: mi szerent az esemenyrol tudomăsa nincs.
Mely korulmenyeket a nagy melt6săg'L1 gr6f kirălyi kormănyz6 urnak a leheto kovetkezesekerti feleletteher r6lam el hărintăsa vegett,
magas ertesere adni kotelessegemnek tartottam.
A leg melyebb alăzattal Ieven a nagy melt6săgu gr6f kormănyz6
· ur alăzatos szolgăja
Nagyszeben Martius 24en 184:8.
Gyergyai Samuel
kirălyi kincstări titoknok
Preaînălţate

domnule conte guvernator. Milostivule domn!
Azi-dimineaţă privirile noastre uimite au fost atrase de anunţul
alăturat lipit pe pereţi şi colţurile străzilor.
Nu peste mult timp s-a extins de la casă la casă, pînă cînd s-a
răspîndit în tot oraşul.
Cîteva ore mai tîrziu a apărut numărul 25 al ziarului Siebenbiirger
Bate, fără controlul meu [prealabil].
Acest lucru nu înseamnă mai puţin decît desfiinţarea efectivă a
cenzurii _şi intrarea în vigoare a presei libere.
Am întrebat primarul oraşului Sibiu despre faptele de mai sus,
dar a răspuns că nu are cunoştinţă de ele.
Am socotit de datoria mea a prezenta aceste împrejurări înaltei
înţelegeri a preaînălţimii voastre, domnule conte guvernator regal, pentru a mă absolvi de răspunderea eventualelor urmări.
Rămîn cu cea mai mare umilinţă sluga supusă a preaînălţimii dvs.
Sibiu, 24 martie 1848
Gyergyai Samuel
secretar tezaurarial regal
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 615/1848. Foto: 2 441-

2 443.
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Sibiu, 24 martie 1848.
Hoch wohlgeborener Herr Burgermeister! ·
Im Auftrage des unter Zahl 3 erhaltenen verehrlichen Praesidial
Schreibens soll liber die Hindernisse welche dem Aufbllihn des Handels mit der Walachei und Moldau hemmend entgegen tretten, und iiber
die wirksamsten Mittel zu deren Beseitigung ein Gutachten unterlegt
werden.
·
Nachdem ich nun mit Anhorung derer, welche von den Gewerbe
Kundigen in der Sache allenfalls mitzusprechen, durch eigene Erfahrung befahigt sein dlirften iiber diesen Gegenstand nahere· Erkundigung
eingezogen, erlaube ich mir von dem Standpunkte aus, von welchen1
es mir moglich war, die Sache kennen zu lernen, folgendes zu berichten.
Der Handel mit inlandischen Erzeugnissen ist in frliherer Zeit nur
wenig von den Erzeugern selbst betrieben worden, indem dieselben
vorgezogen haben am Gewerbe zu arbeiten und hinsichtlich des Absatzes ihrer Waare in das Ausland auf Nachfrage zu warten;
Die Ursachen davon waren frliher groBtentheils
1. bequemer Absatz im Innlande
2. schlechte StraBen
3. Granzmauthen.
4. das ungeordnete Creditwesen in den tlirkischen Provinzen
5. Mangel an Bildung im Gewerbe und Handel
6. MiBgllickte Besuche der tlirkischen Provinzen mit eigenen Erzeugnissen, indem der lange Aufenthalt daselbst kostspielig, der Absatz
erschwert und nur an Gewinnsuchtige die Verlegenheit des Siebenburgischen Gewerbsmannes zum Herabdrlicken der Preise benutzende Unterhăndler moglich war, angelegte Niederlagen mit innlăndischen Erzeugnissen aber den gewunschten Erfolg nicht gewăhrten oder bedeutende Opfer gekostet haben. Es haben diesemnach die hiesigen Gewerbsleute den Handel in die turkischen Provinzen groBtentheils Auslandern uberlassen. Die Auslănder, welche dann ihres Gewinnes wegen, mit diesem Handel sieh beschăftigt haben, waren aber -vvie schon
in den unter Gubt. Z. 4453/795 herabgelangten Projecten ausgesprochen
erscheint, meist nur solche Leute welche keine rechte Kenntni8 von
einem soliden Handel gehabt haben und als gemeine Krămer bei Verkaufern wie bei Kaufern darauf ausgegangen sind, sich zu bereichern,
und so auf beiden Seiten wenig Sympathie gefunden, ja manchmal die
hiesigen Gewerbsleute dahin gebracht haben die Preise hier zu steigern.
So lange noch bei der hiesigen griechischen Handels Compagnie darauf
gesehn worden, daB die zur Hebung des levantischen Handels bestimmten GHeder der Griechischen Handels Compagnie Macedonischer Ab-.
kunft oder doch wenigstens aus der Walachei hereingekommen seyn
muBten, haben auch diese Leute durch ihre Verbindungen mit dem
angranzenden tlirkischen Provinzen den Handel mit hiesigen Gewerbserzeugnissen in das Ausland unterstutzt.
Hiezu ist in der neuern Zeit noch gekommen, daB die angrăn
zenden Provinzen der Turkey besonders aber der Walachei, stark mit
russischeri Waaren und Erzeugnissen aus Fabriken anderer Lănder
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uberhăuft wird und auch in der Walachei

selbst eine auBerordentliche Thătigkeit in gewerblicher Hinsicht · entwickelt, die Aussicht auf
Gev1inn nicht nur viele innlăndische Gewerbsleute, deren Thătigkeit
bei der Concurrenz im Lande niedergedruckt war, ihr Gewerbe in der
Walachei zu treiben, sondern auch fremde wandernde Handwerker hău
fig hereingelockt hat, daB dadurch dem Absatze der Innlănder in Bezug auf mehrere Gewerbe Abbruch geschehen ist, dem ohngeachtet haben noch einige Gewerbe reichlichen Absatz in die Walachei. Wenn
nun der Handel im Allgemeinen den durch Privatinteresse veranlaBten
und geleiteten Bestrebungen Einzelner sein Entstehen und Gedeihen
verdankt, wenn nach den Ansichten neurer Staatswirtschaftlehrer der
groBte Vorthen· den der Handel einem Lande verschafft nicht allein in
dem Gewinste der Kaufleute besteht, sondern in d.essen EinfluB auf
die Production u:ţJ.d auf die Befriedigung der Bedurfnisse der Consumenten, ubrigens aber bei freiem Verkehre die Producte der aufgesucht
werden wo sie am Besten und W ohlfeilsten zu ha ben sind - so ist
doch die Aufmerksamkeit Schutz und Unterstutzung der Regierung und
der Behorden zur Beforderung der Production zur Sicherung und Erleichterung des Verkehrs erforderlich.
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend und auf die vorausgeschickten Angaben Riicksicht nehmend, erlaube ich mir auf Nachstehendes
aufmerksam zu machen.
Der Handel in das Ausland kann gehoben werden
I. In Bezug auf Beforderung der Production durch Belebung industriăser Thătigkeit năhmlich

1. durch geregelte Gewerbsordnung, da8 das Aufdringen auf die
Gewerbe nicht erschwert, sondern moglichst erleichtert werde, somit
die Thătigkeit gemehrt .und daB das dem Bedarf ubersteigende in das
Ausland hinausgeschafft werde.
2. Durch Vervollkommung der Gewerbe selbst. dadurch, daB in
Gewerbs und Handelschulen die Handwerker zum Nachdenken gebracht,
und zur Vervollkommung der Erzeugnisse aufgemuntert werden, wie
dieses letztere dl.lrch den Biirgerverein hier seit einigen Jahren riihmlichst geschehen · ist.
3 .. Erleichterung des Absatzes durch Herabsetzung der Zolle fur
eingefiihrte Rohstoffe, welche hier verarbeitet werden.
II. Durch Unterstiitzung und Beschiitzung des auswărtigen Verkehrs.
·
1. Mittelst Verbesserung der StraBen.
2. Wenn die Ausfuhrszolle herabgesetzt werden.
3. Indem die Gewerbsleute selbst in den Gewerbs und Handelsschulen auf den auswărtigen Handel aufmerksam gemacht und dazu
ordentlich gebildet werden.
4. Durch regern Beistand der Agenti in Forderungsstreiten welche
zwischen innlăndischen Handwerkern und walachischen Handelsleuten
entstehen.
5. Wenn ganz im Sinne des Ko. Privilegiums vom 13 August 1777,
keine andern Individuen, nur Macedonier, oder welche wenigstens aus
der Walachei stammen, als Mitglieder in die griechische Handelscompagnie aufgenommen werden, endlich.
6. Wenn innlăndische Gewerbs oder Handelsleute vermerkt werden in der Walachei Niederlagen von hiesigen Producten zu errichten,
und dabei auch von der Regierung unterstutzt wiirden.
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Mit vollkommenster Hochachtung verharrend Eurer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
Hermannstadt, am 24. Mărz 1848
J oh. Ma tthias
Zunft Inspectori
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.
2 465.

1 Această adresă

:

a fost

înaintată

Pr., nr. 663/'1848. Foto: 2 463-

la 27 martie 1848 de primarul din Sibiu

guvernatorului.
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Baia Mare, 24 martie 1848.

Szerencsesek vagyunk tudositani Onoket, mikent a sajt6riak a
nagy melt6sagu Magyar Kiralyi Helytart6 Tanacs altal lett felszabadittatasat, s az orszag gyulesi felirasban foglalt orszagos kivanatoknak2 kiraly urunk altal kegyelmeserţ tortent meghallgatasa felol
gyorspostak utjan vett, a nemzetre nezve hatartalanul orvendetes ertesitesek kovetkezeseben a tanacs onkenytes hatarozatab6l a tegnapi
napra nyilvanos kozgyules hirdettetven, ebben egy hangu koz ertelemmel s akarattal kijelentetti.ik: hogy a jelen orszag gyulesben tokeletes
bizodalmunk van. A pesti 12 pontokkaP mint orszaggyulesi utasitasainkkal ki.ilonben is ossze hangz6kat, hasonl6 koz ertelemmel elfogadvan,
koveti.inknek p6tl6 utasitasul adtuk, hogy azoknak alkotmanyos utoni
kivivasat eszkozolje; felkerven a Helytart6 Tanacsot is arra, hogy az
azo'n pontokban foglalt nemzeti 6hajtasok megadatasaert felseges kiralyunk tr6nja elott hathat6s erelyesseggel vetne kozbe magat.
Elhataroztuk, hogy a polgari orsereg nalunk rogton felallittassek 4•
Elhataroztuk, hogy ezentul nemcsak a kozi.ilesek, hanem a tanacs
es torvenyszek i.ilesek is nyilvanosak lesznek.
Kossuth Lajos dics6 hazankfiat, mint a ki a bekes utoni atalakulas nagyszeru kerdeseiben kitun6leg mukodott, varosunk polgarava kozakarattal megvalasztottuk.
N evezetes szep szammal s nemzeti jeleket oltve diszesen egybegyi.ilekezett rendkivi.ili nyilvanos kozi.ilesunk vegezetre olly nepes vala,
hogy a sokasag a termekbe nem ferhetett; tanacskozasainkat, mellybe
fi minden jelen voltak bele folytanak, a leg szebb rend jellemeze; ennek vegz6desevel pedig az eddigi nagyszeruen orvendetes orszagos nye.:..
reseg felett, Teged Isten dicseri.ink tartatott; s estvere az egesz varos
fenyesen kivilagittatott.
Kelt N agy Bariyan a tanacsnak es valasztott polgarsagnak marci us
24dik 1848 tartott nyilvanos kozi.ileseb6l
Nagybanya szabad kiralyi varos biraja,
tanacsa es a valasztott polgarsag5
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Avem onoarea a 'vă informa pe dvs. despre adunarea generală
pe ziua de ieri din hotărîrea voluntară a consiliului
[oraşului], ca o consecinţă a înştiinţărilor nespus de îmbucurătoare pentru naţiunea [maghiară] sosite cu ştafetă de ·la regele nostru. [Regele]
a acceptat milostiv libertatea presei! înfăptuită de înălţata Locotenenţă
regală maghiară şi năzuinţele ţării 2 cuprinse în petiţia 1Dietei. De aceea,
am declarat în unanimitate, de comun acord Şi cu voinţă comună: că
avem deplină încredere în Dieta actuală. Am acceptat, de asemenea,
de comun acord cele 12 puncte pestane3 , ca fiind dealtfel în concordanţă cu indicaţiile noastre date deputatului trimis la Dietă. l-am dat
deputatului nostru ca sarcină suplimentară să se străduiască a le obţine
pe cale constttuţională. El va trebui să ceară Locotenenţei regale să intervină cu energie eficientă în faţa tronului maiestăţii sale regelui pentru
aprobarea cerinţelor naţionale [maghiare] cuprinse în acele puncte.
Am hotărît să înfiinţăm imediat gărzi cetăţeneşti 4 •
Am decis că de acum înainte vor fi publice nu numai adunările
generale, ci şi şedinţele consiliului (magistratului) şi ale tribunalului.
Pe compatriotul nostru glorios, Kossuth Lajos, l-am ales cu voinţă
comună cetăţean de onoare al oraşului, ca pe unul care a acţionat stră
lucit în problemele extraordinare ale transformării pe cale paşnică.
Adunarea noastră generală publică extraordinară a devenit pînă
la urmă atît de numeroasă, încît mulţimea n-a încăput în săli. Mulţi
mea adunată a adoptat o ţinută corespunzătoare cu însemnele naţionale
[maghiare]. La deliberările noastre au participat toţi cei prezenţi. Ele
s-au caracterizat prin cea mai frumoasă ordine. La sfîrşit s-a ţinut un
tedeum în cinstea victoriei excepţionale de pînă acum. Seara tot oraşul
a fost strălucitor iluminat. Baia Mare, din şedinţa generală publică a
magistratului şi a cetăţenilor alegători ţinută la 24 martie 1848.
Primarul, consiliul şi cetăţenii aleşi
ai oraşului liber regesc Baia Mare
publică, anunţată

Original. Arh. St. Sighetu Marmaţiei. Fond. Arh. comitat. Maramureş.
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1

V. doc. 5.
Raportul oficial al deputatului oraşului Baia Mare, Csausz Istv:ăn, trimis
de la Dieta din Bratislava. Original. Arh. St. Baia Mare. Fond. Arh. primăriei Baia
Mare, nr. 866/1848. Foto: 17 701-17 703.
a Cf. doc. 5, nota nr. 1.
4 V. doc. 282.
2
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Arad, 24 martie 1848.
Fenseges Csaszari Kiralyi Orokos Fo Herceg! Magyarorszag Nâdora
s Kiralyi Helytart6, Leg Kegyelmesebb Uram!
A midon eppen e nemes megye reszerol foly6 h6. lsă napjân kezdett es foly6 h6 14en, valamint az orszagos târgyak irânt adott koveti
utasitasok, ugy megye bel viszonyaira vonatkoz6lag, nevezetesen az
ad6beli hatra levo tartozasok es penztari kezeles hanyagsâgb61 eredett
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ki egyenlitese tekinteteben minden leg kisebb mutatkoz6 ingerilltseg
nelkul teljes renddel es a vitatkozasoknak teljes szabadsagaval be fejezett koz gyiilesr6l tartoz6 kotelessegem szerent volt f6 kancellar e6
excellenciajanak jelentesemet meg tenni 6hajtottam, · meg lepve · szarnyalt el a kozhir, hogy f6 birodalom Becs varosaban ugy Magyar orszagban a csend fel zavartatott es ennek kovetkezteben csak nem sokara
f6 hercegsegednek mint tellyes hatalmu kiralyi helytart6nak, ugy fele1!6s minisrbe,r1e gr6f Baltlhyanyi Lajosrr~ak tiorl{)en<t kinJeve~z~tet~ese, a men:nyiben pedig ki nev~zett nemzeti felel6s minister a netalan meg zavarand6
rend fenntartasara nezve csakugyan rendeletit egyenesen al ispanyi hivatalnak, kit e reszben felel6sse is tett, intezte, illy kornyillmenyekben
egyenesen kotelessegemnek tartom f6 hercegsegednek mint jelenleg a
megye feje alazatos jobbagyi h6dolattal alazatos jelentesemet meg tenni.
Meg erkezven foly6 h6 17en estve a Pesten tortentekr61 az ott
ki nyomtatott iromanyokkal a tud6sitas, masnap, az az foly6 h6 18a
delutan szamos itt Arad varossaban lev6 ilgyvedek es aradi fiatalsag,
· aradi polgar mester Scherfenidert felkertek, hogy a varos hazaban azonnal tanacskozmanyt hivjon osszve, mire 6 rea is allvan, annak mas
kovetkezese nem volt, mint hogy csak ugyan elnoklete alatt egy valasztmany neveztetett ki a ne talan tan megzavarand6 rendnek fenntartasara
es az itt fennall6 harom osztalybeli 6r sereg szaporitasara; mas nap vasarnap leven, az itteni fiatalsag hoza csatolt nep tomegel, azonba minden kicsapongasok vagy rend fel forgatasa nelkill, magyar szinu lobog6kkal, melyre az Egyenloseg volt rea irva, a varoson orom erzesek
ki fejezese mellett enekelven az osmeretes pesti szabadsagi dalt, fel es
ala jartak kozos szabadsagot; osztalybeli egyenl6seget hirdetven, a varba
is altal mentek, de mivel a katonasag altal semmiben leg kevesbe se1n
hatraltattak, onnan a varosba. is mar visszaterven a szin hazot leptek
meg, es ott magyar szabadsagot szavaltatvan, csendesen, elszeledtek;
masnap, az az foly6 h6 20n varos tanacsa a szabad sajt6 irant erkezett
nagym1e1it6saigu He~Jltia~t6 Ta~nacs r1ende~!e1tit1 kihirde1tend6 midon u'Lest
tartani kivant, ismet fiatalsaggal vegyitett f6leg aradi valt6i ilgyvedek
mindenfele oda t6dult neppel szaporitva a varoshazara rohantak, kovetelven, hogy ertesittessenek, min6 rendeletek erkeztek, s6tt, hogy a
varos illleset nyilt ajt6k mellett tartsa, mire a varos tanacsa azon kijelentessel, hogy csak mint hallgat6k eresztetnek be, illy. korillme:hyekben kivansăganak engedni, es ha băr tobb fele indi,tvanyok, kozben sz~
lasok a megjelentek altal tortentek, a varosi tanăcsnak illese csendesen
el oszlott a jelen voit nep azon ki jelentese mellett, hogy ezentul
varos illeseit nyitott ajt6k mellett tartani rendelek; foly6 h6 22~n regvel
erkezven gr6f Battyanyi Lajos felel6s ministeriuma iranti tud6sitas, ugy
maganak gr6f. Battyanyinak a rend es csend fenntartasa tekinteteben
all ispanynak, ugy varos polgar mesterenek sz616 rendelete 2 , ismet oszve
sereglett ne.p tomeg polgar mesternek meg jelentven koveteltetett, hogy
mas nap a nyert magyar szabadsagert tortent felel6s minister ki ne~
vezteteser,t a r6mai catholica templomba Te Deum tartassek, es arra itt
letez6 torvenyhat6sagok es katonai rend meghivattassek, az . 6rsereg
nemzeti lobog6kkal felekesitve ildvozletit tegye, es estve a varos ki vi-:
lagittassek, mit· nevezett polgar mester meg rendelven es a varos ki is
vilagittatvan, a varmegye hazanal is a megjelent tomeg kivansagara . a
nemzeti lobog6k ki filggesztettek, mai nap pedig 10 6rakor a Te Deum
szamos tomeg jelenleteben iţt lev6 katonasag hoza jarulasaval, melyre
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a megyei fua!I4ok es ~rtendek, rrn:agam i1s megj.e1entem szokorbt nendldel, megtartatott es ez alkalommal az ide ./. parban rekesztett imadsag osztattatott szet, a templomb61 val6 ki jovetel alkalmaval pedig egy ket fiatal
fel k!ial:tott: Eljen a Slajt6sZialbadsag, Eljen gr6f Bmbta;nyi m'inJils~ziter, E1jen
Sztansits, Eljen Kossuth, es mire f6leg hatast gyakorolni kivantak, Eljen az egyenl6seg; ezuttal is azomba a rend legkevesbe sem zavartatott
meg, es a felallitott 6rseregek soronkent magokat be mutatvan, ismet
ill6 csenddel az oszve sereglett nep szet oszlott; meg emlitend6 meg,
hogy az itt Ietez6 sajt6 szemelyzet "klilon disz oltonybe ennek szabadsagat ilnnepelte, ma este pedig a szinhazban ismet uj szavalas tortent,
- es igy hazankban sebes lepesekkel tortent valtozasok eddig szabad
kiralyi Arad varosaban a rendnek legkisebb megzavarasa nelkill folytak le. A mi mar atoljaban a megyet illeti, ezen kiterjedtebb megyere
nezve a hir sokkal kevesbe hatott meg a koz nep koze, mint sem hogy
ennek kovetkezeseit kiszamitani lehetne, anyi bizonyos, hogy itt Araclon kozonsegesen terjed a hfr, mikepp mar a jobbagyok tokelletesen
szabadok, urberi viszonyukt61 mentek es dezsmat6l is felszabadfttattak;
itt ugyan e reszben is a szi.ikseges intezkedesek meg tetettek, es semi
el nem fog mulasztatni a kivanatos rendnek fenntartasara, ne hogy a
koz · nep er6szakos lepesekre fakadjon, a mennyiben azomba tagadha..,.
tatlan, hogy e megyeben meg igen friss emlekezetben lev6 szamos rendezesek, legel6 elkillonozesek altal nem igen j6 erzesu emleke vagyon
az uri viszonyokhoz, az ugyis meg az els6 qualificatioira sem jutott
jobbagyi osztaly rossz szandeku, es a kovetkezest meg sem fontol6 bujtogat6k altal igen konnyen er6szakos lepesekre felingereltethetnek, es
ennel fogva a kovetkezes a mindenhat6 keziben van.
F6 hercegseged legkegyelmesebb rendeletere 3 , melyben gr6f Battyany Lajosnak felel6s miniszterre val6 kineveztetese a megye tudtara
adatik, ugy maganak gr6f Battyany Lajosnak al ispanyhoz intezett meg
hagyasanak nagyobb siker eszkozlesere ali ispan j6v6 aprilis h6nap 5dikere koz gyulest hirdetett azert is, hogy netalan b6vebb intezkedesekre
is alkalom szolgaltassek; batorkodom azomban reszemr6l fensegednek
arr61 alazatos megjegyzesemet tenni, hogy letezik a megyeben egy kori.ilmeny, minei fogva a beke es csend jelen fel ingeri.ilt allapotban konynyen meg zavartathaţik. Arad megyeben tudniillik meg 1833 esztend6ben mintegy kozel 20 kozsegek a gorog nem egyesi.ilt hitb6l az gorog
egyesillt hitre altal terven, miutari 1846 esztend6ben e6 felsegenek azon
kegyelmes engedmenye, melly az altal teres irant 1844 torvenycikk a
g~orog ne1m egJiesi.ilitekre i:s Iti. ltieT jes:z:tetik, ezen targy 1a meg)lieben foly
pedig Bohus Janos tablabir6 es orszag gyulesi kovet birtokahoz tartoz6
Galsa kozsegeben oly ingerilltsegi fokra emeltetett, hogy a templomot
mar er6szakosan el foglalni, sot az a megye reszer6l kinevezett ki.ildottseg tobbsege altal is adattatni hataroztatott, de ebben leg fels6bb rendeletek kovetkezteben is hatraltatvan, az iromanyQk meg 1847 esztend6
szeptemberi gyulesb6l a nagymelt6sagu Helytart6 Tanacsnak felterjesztetett ugyan, arra azomban meg elhataroz6 vegzes nem keletkezett; feltehet6 tehat, hogy ezen alkalmot megragadvan, az er6szakos lepesekhez
nyulnak, es ezaltal szinte 20 megyei kozsegekben a csend fel zavartatik,
espedig anmll inkabb, hogy 3 het mulva olah husvet leven, a szamos
gorog nem egyesi.ilt papsag erre a nepet konnyen felbujtogathatja,. mit
rendel a nagymelt6sagu Helytart6 Tanacs, nem tudom, de en leg celeninyosabbnak tartanam, ha a gorog nem egyesillt karlovici ersek altal
1
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jelen korulmenyekbe az ide val6 gorog nem egyesult nep es papsăg e
tekintetben is a csend fenntartăsăra intetne, ugy is az ăltalteres măr
el nem maradhat, cşakhogy er6szakos lepesek ne tortenyenek. 4
A mi măr szemellyemet, ăllăsomat illeti, szivem melyeben erzem
e6 felsegenek igenytelen szemelyem irănt val6 kegyelmet, fenseged dicsoult edesatyănak el felejthetetlen nagy nădorănak kegyelmes părtfo
găsăt, hălădatos jobbăgyi erzeseimet, tărrtorithatatlan husegemet mirit
kirălyom leghubb jobbăgya a sirba viszem, de ăltallătom, s6tt meggy6z6desem mellett bevallom, hogy megvăltozott orszăgos viszonyoknăl es
azon kornyulmenyeknel fogva, mellyel tisztem folytatăsăra fel sz61itat. tam, eme hivatal ut6bbi viseletere szamot nem tarthatok, szemellyem
iranti rendelteteset tehăt fenseged mint ugy is kirălyi helytart6 leg kegyelmesebb kezeibe le teszem, es habar vagyonbeli allapotomat a sors
szukebbre is szoritotta, annyit meg is rendelt, hogy takarekossăgom
mehlett minit :feiliseges kiral1J)71omtt11ak hu jobbag~a hatr:a ltev6 ~elerbemet dics6 austriai haz irănti tăntorithatatlan husegben, ha szukseg, eltem fel
ăldozasăval is el tolthessem, es bels6 hazafias megnyugvasomat ahban
talalhassam, hogy felseges koronăs uram kegyelmire erdemes voltam.
Tobbnyire csaszări kirălyi f6 hercegseged kegyelmessegebe ajanlott leg mellyebb tisztelettel vagyok. 5
Arad mărcius 24en 1848.
Fensegednek leg alazatosabb szolgăja
Fasch6 J6sef
[Rezoluţie]:

Rajacsics 6 excellenciăjanak e szerint irand6. Fasch6nak pedig,
hogy ha ideje leszen, mas hivatalert folyamodjon.
Istvăn

Alteţa voastră arhiducală, moştenitor imperial
şi locotenent regal. Preamilostivu1 meu domn!

regal, palatin al

Ungariei

Potrivit îndatoririlor mele eram pe cale să raportez din partea
acestui comitat excelenţei sale, fostului mare cancelar, că adunarea [sau
congregaţia comitatensă] începută la întîi a lunii s-a încheiat în 14,
fără manifestarea ·celei mai mici nelinişti, în deplină ordine şi cu totală libertate a dezbaterilor. Ea a avut menirea de a elabora instrucţiunile ce trebuiau date deputaţilor cu privire la: problemele ţării; relaţiile interne ale comitatului; achitarea impozitelor restante; plăţile
provenite din neglijenta administrare a vistieriei.
Dar tocmai atunci s-a răspîndit, în mod surprinzător, vestea generală că la Viena, în capitala monarhiei, şi în Ungaria, liniştea a fost
tulburată. Ca urmare, a avut loc nu peste mult timp, pe de o parte
numirea alteţei voastre arhiducale ca locotenent regal cu puteri depline, iar pe de al)tă parte a contelui Batthyăny Lajos ca prim-ministru
responsabil. Noul prim-ministru responsabil al naţiunii a trimis instrucţiuni referitoare la eventuala periclitare a ordinii direct oficiului vicecomitelui, făcîndu-1 totodată răspunzător în această direcţie. De aceea,
în împrejurările de faţă, consider de datoria mea, ca- şef al comitatului,
să înaintez cu umil devotament acest raport înălţimii voastre arhiducale.
în 17 a lunii a sosit înştiinţarea despre evenimentele din Pesta,
împreună· cu proclamaţiile tipărite acolo. A doua zi, adică în 18 a lunii
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după-masa, numeroşii avooaţi din A·rad şi tineretul arădean, 1-aru. Tug:at
pe primarul oraşului, Scherfenider, să convoace de îndată o consfătuire
la primărie. El a şi acceptat-o imediat. Rezultatul a fost pe de o parte
constituirea sub preşedinţia [primarului] a unei comisii pentru menţi
nerea ordinii ce putea fi eventual tulburată, iar pe de altă parte sporirea gărzilor de aici alcătuite din cele 3 clase sociale. Ziua următoare
a fost duminică. Tineretul de aici şi mulţimea ce i s-a alăturat a umblat de ici-colo prin oraş, cu drapele tricolore [maghiare], pe care era
scris "Egalitate". Nu s-au comis însă acte de indisciplină sau de răs

turnare a ordinii. Sentimentele de bucurie s-au exprimat prin intonarea
cunoscutului cîntec de libertate pestan. [Vorbitorii] ·s-au pronunţat în
favoarea ·libertăţii pentru toţi şi a egalităţii claselor sociale. Au trecut
şi prin cetate. Deoarece n-au fost incomodaţi ~u nimic de armată,· s-au
întors şi au umplut teatrul, unde au aclamat libertatea maghiară. Apoi
s-au împrăştiat în linişte. Ziua următoare, adică în 20 ale lunii, consiliul oraşului dorea să ţină o şedinţă, în care să facă cunoscută dispoziţia
cu privire la libertatea presei, trimisă de înalta Locotenenţă regală 1 • Din
nou avocaţii arădeni, mai ales cei cambiali, au alergat la primărie. Împreună cu tineretul şi cu tot felul de oameni au cerut să fie anunţaţi
ce fel de dispoziţii au sosit. Mai mult, au cerut chiar ţinerea şedinţei
consiliului oraşului cu uşile deschise. Datorită împrejurărilor consiliul
oraşului a cedat dorinţei lor, dar i-a avertizat că îi lasă să intre numai
ca ascultători. Şedinţa consiliului oraşului s-a terminat în linişte cu
toate că au avut loc mai multe propuneri şi întreruperi. Poporul prezent a formulat din partea lui declaraţia că pretinde ca şedinţele consiliului oraşului să se ţină de acum încolo cu uşile deschise. În dimineaţa de 22 a lunii a sosit înştiinţar~a pentru numirea primului ministru responsabil, Batthyany Lajos 2 • Tot atunci [a sosit] dispoziţia contelui Batthyany către vicecomite şi primarul oraşului cu privire la
menţinerea ordinii şi liniştii. Poporul s-a înfăţişat din nou la primar
şi a cerut: să se oficieze în ziua următoare un tedeum în biserica romano-catolică pentru libertatea dobîndită de Ungaria şi în cinstea numirii unui prim-ministru responsabil; la el să se invite municipalităţile
locale, precum şi corpul militarilor; gărzile prevăzute cu drapele naţio
nale [maghiare] să prezinte onorul; seara oraşul' să fie iluminat. Primarul a şi dat ordin în sensul celor de mai sus. Oraşul s-a iluminat. Pe
Clădirea prefecturii s-au arbo:r:at drapele naţionale [maghiare], conform
dorinţei poporului care era de faţă. Azi la ora 10 s-a oficiat tedeumul
în prezenţa unei mari mulţimi, care a sporit cu armq.ta aflătoare aici.
Stările şi ordinele comitatense s-au înfăţişat în ţinuta obişnuită. Am fost
de faţă şi eu. Cu această ocazie s-a distribuit rugăciunea anexată aici.
La ieşirea din biserică doi tineri au str,igat: trăiască primul ministru
contele Batthyany; trăiască Tancsics; trăiască Kossuth ·şi pentru a avea
_efect, trăiască egalitatea. Însă nici cu această ocazie ordinea n-a fost
tulburată de loc. Garda cetăţenească s-a prezentat în ordine pe rînduri.
Lumea adunată s-a risipit din nou în liniştea cuvenită. Mai este de
amintit că personalul ziarelor· de aici a sărbătorit aparte libertatea presei, îmbrăcat în veşminte de gală .. In seara aceasta au avut loc iarăşi
declamări la teatru. Schimbările survenite cu paşi repezi în patria
noastră au decurs astfel, în oraşul liber regal, fără nici o tulburare a
ordinii. În ceea ce priveşte comitatul, ţinînd cont de extinderea lui,
ştirea s-a răspîndit în general, într-o mică măsură în sînul poporului
de rînd, pentru a ne putea da seama de consecinţele ei. E cert că aici
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la Arad se răspîndeşte grozav ştirea că iobagii sînt eliberaţi de sarcinile urbariale, scutiţi de dijmă şi deci întru totul liberi. S-au luat mă
surile necesare în această direcţie. Nu se va omite nimic pentru menţinerea ordinii dorite, pentru ca nu cumva poporul de rînd să recurgă
la acte de violenţă. Este de netăgăduit că în acest comitat sînt încă
vii în memoria oamenilor numeroasele măsuri abuzive, printre care separarea păşunilor. Ele n-au lăsat amintiri prea plăcute faţă de raporturile urbariale. Clasa ţăranilor iobagi, care n-a ajuns nici la un minimum de cultură, este întărîtată. Ea poate fi foarte uşor determinată la
acţiuni violente de către instigatorii care nu se gîndesc la consecinţe.
Ţinînd cont de toate acestea, cele ce vor urma sînt în mîinile atotputernicului.
Pentru a asigura un succes deplin, atît ordinului preamilostiv al
înălţimii voastre arhiducale 3 , prin care se aduce la cunoştinţa comitatului numirea lui Batthyany Lajos ca ministru responsabil, cît şi dispoziţiile contelui Batthyany Lajos către vicecomite, vicecomitele a anunţat o adunare generală pe data de 5 aprilie. Ea va oferi prilejul pentru
luarea unor eventuale măsuri mai complete. Am curajul să prezint alteţei voastre umila observaţie, că în comitat exiSită o împrejurare, care
poate uşor tulbura pacea şi liniştea, în starea actuală de iritaţie. În
comitatul Arad au trecut în 1833 vreo 20 de comune de la ortodoxism
la biserica grec o-catolică.
lVIilostiva concesiune a maiestăţii sale din anul 1846, care prin
articolul de lege 1844 se referă la ortodocşi în vederea trecerii lor la
greco-catolicism, este în curs de desfăşurare în comitat. În comuna
Galşa, aparţinătoare moşiei asesorului şi delegatului dietal Bohus Janos
s-a ajuns la o stare de agitaţie· atît de mare, încît [sătenii] au hotărît
să pună stăpînire cu forţa pe biserică. Majoritatea membrilor comisiei
numiţi din partea comitatului a decis chiar predarea ei. Au fost opriţi
însă în intenţia lor de dispoziţiile cele mai înalte. Încă la adunarea din
septembrie 1847 s;_au înaintat actele Locotenenţei regale, dar n-a sosit
nici o hotărîre decisivă. Se poate presupune că [sătenii] vor încerca să
profite de această ocazie şi vor recurge la acţiuni violente. Astfel, în
aproape 20 de localităţi liniştea ar putea fi tulburată. Aceasta cu atît
mai mult, cu cît peste 3 săptămîni vor fi Paştile româneşti. Atunci numeroasa preoţime ortodoxă ar putea uşor aţîţa poporul. Ce ,dispune Locotenenţa regală, nu ştiu. In împrejurările actuale, eu consider cel mai
oportun ca mitropolitul din Karlowitz să sfătuiască poporul şi preoţi
mea să păstreze liniştea. Convertirea se va face oricum, numai să nu
aibă loc acţiuni violente4.
Simt în adîncul inimii mele bunăvoinţa maiestăţii sale în ceea ce
priveŞite funcţia şi persoana m~a neînsemnată; la fel, protecţia milostivă
a proslăvitului dvs. tată, a neuitatului mare palatin. Supusele mele sentimente de recunoştinţă şi fidelitatea neclintită le voi duce în mormînt
ca iobagul cel mai credincios al regelui meu. Totuşi întrezăresc, ba chiar
mărturisesc cu convingere, că deşi am fost solicitat să-mi îndeplinesc
funcţia în continuare, în împrejurările şi în raporturile schimbate ale
ţării nu pot accepta să o deţin pe mai tîrziu. De aceea, aşez destinul
persoanei mele în mîinile cele mai binevoitoare ale alteţei voastre ca
locotenent regal. Cu toate că soarta mi-a micşorat averea, totuşi mi-a
lăsat atît cît să-mi petrec economicos zilele ce mi-au mai rămas ca supus al regelui meu, cu o fidelitate neclintită faţă de glorioasa casă
austriacă, dacă e nevoie chiar cu jertfirea vieţii mele. încerc să găsesc
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liniştea sentimentelor mele patriotice cu convingerea că mi s-a cuvenit
bunăvoinţa preaînaltului meu stăpîn încoronat.
Recomandîndu-mă alteţei voastre, arhiduce imperial regal, ră
mîn cu cel mai adînc respect sluga cea mai umilă a alteţei voastre 5 •

Arad, 24 :q1artie 1848
Fasch6 J 6zsef
[Rezoluţie]

I se va scrie în acest sens excelenţei sale [mitropolitului] Rajacic, iar lui Fasch6 să recurgă -la solicitarea unei alte funcţii dacă va
avea timp.
Istvan
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare. Istvan f6herceg nadori leveltara, nr. 633/1848. Foto: 12 271-12 276.

V. doc. 5.
V. doc. 10.
Copie . .Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 642/1848. Foto: 2 450. Publicat
de Pap Denes, Okmfmyttir, vol. I, p. 19.
4 In legătură cu aceste conflicte religioase, palatinul răspunde, la· 1 aprilie,
specificind că a făcut demersurile necesare . către consiliul locotenenţial regal şi
către mitropolitul de la Karlovitz. V. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare. Istvan f6herceg nadori levHilara, nr. 633/1848 Foto: 12 280-12 281. Pentru
rescriptul palatinului către consiliul locotenenţial regal in care cere rezolvarea
urgentă a conflictului bisericesc, v. idem, nr. 644/1848. Foto: 12 279.
5 Raportul administratorului comitatului Arad ilustrează concepţia lui conservatoare şi ataşamentul său· faţă de regimul habsburgic, intrucit acesta ii asigurase puterea economică .şi politică. După ce îl asigură pe palatin că va ·rămîne
fidel dinastiei, işi prezintă demisia din funcţia de administrator lăsînd să se
inţeleagă că nu era de acord cu transformările innoitoare. Raportul este încă
o dovadă că pînă la izbucnirea revoluţiei, atit adunările (sau congregaţiile) comitatense, cit şi consiliile .orăşeneşti (sau magistraturile), in calitatea lor de instituţii ce intruchipau organele locale ale puterii de stat, erau rezervate stărilor
privilegiate. Transformarea lucrărilor consiliului oraşului Arad in şedinţe deschise nu convenea autorului raportului. Şedinţele deschise nu echivalau totuşi
nici la Arad cu accesul neprivilegiaţilor la luarea deciziilor, chiar dacă manifestanţii au cerut libertate şi egalitate pentru toţi. Ceea ce-l îngrijorează mai mult
pe autorul raportului es.te teama de acţiunile revoluţionare antinobiliare ale iobagilor in marea majoritate români, nemulţumiţi pe de o parte de răpirea păşunilor
comunale cu prilejul comasărilor din anii anteriori, iar pe de altă parte de trecerea forţată la confesiunea greco-catolică a circa 20 de sate ortodoxe din comitat.
1
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Arad, 24 martie 1848.

16 jelentes
N agymelt6sagu Gr6f es Minister Elnok U r!
Hazank bekes atalakulasahoz sziikseges kozcsend es bizalom fentartasa i~ant f. h6 17en kolt 16 szamu kegyes korrendelete 1 folytaban,
azon meggy6z6dessel, hogy hazank fiiggetlenseget es boldogsagat, ugy
hemzetisegiinket szilardit6 :Jelen kormanyformat tiszta lelekkel fentar85

tani minden honfinak, kivalt pedig koz tisztvisel6nek szent k~telessege,
az illet6 tisztvisel6knel a szukseges intezkedeseket, a hivataloskodassal
jar6 felel6seg hozza kapcsolasa es kell6 6vatossag ajanlasa mellett megteven, kiilOnosen kovetkez6leg intezkedtem. ·
lor Illet6 tisztvisel6knek meghagytam, hogy keriileteikb61, ide ertve a kozgyulesek idejet is, hiradas es helyettesites nelkiil el. ne tavozzanak, es hogy a felel6seg nem remelt esetben alkalmazhat6 legyen, a
keriileti kozsegeket a szolgabir6 es eskiidt kozott szemely szerint felosztottam, magam pedig a megye szek helyeb61, ha csak a csend es
rend nem kivanja, el nem tavozom.
2or Az illet6 foldes urakat es azok tisztvisel6it javaslaskep felsz6litottam, mikep azt, hol megtagadast gyanitanak, az urberi jarand6sagokat ne koveteljek.
3or Mivel a jelen ko.riilmenyek · a megyei tisztvisel6kkel gyors es
biztos kozlekedest sziiksegelnek, nehogy .valamelly nem remelt zavar
kiiitesekor a leveleknek eddig gyakorlott falur61 falura kiildese azok
megerkezeset kesleltesse, avagy ha ez epen zavarg6 kozseget erne, veszedelmeztesse, az aradi es megyenk mind a negy videke fele men6 kir.
postahivatalokat megkerestem, hogy tisztvisel6khoz innen, avagy altaluk, hozzam kiildend6 minden hivatalos leveleket elfogadjak es tovabb
szalitsak.
4er Felven att61, hogy hazankban nyerend6 engedmeny miatt,
Hunyad es meg most Zarand varmegyek terhesebb szolgalat alatt lev6
lakosai felzavarodhatnak, s a baj onnan johet altal, azon megyek elnokeit e koriila11asokr61 figyelmeztettem, kerven, hogy zavargas eseteit
velen1 haladektalanul kozoljek.
5or Banknotak bevaltasi helye Temesvar leven, azok irant terjedett hir nyoman altalanos remules keletkezett, mi vegre Arad varos
polgarmesteret Temesvarr61 hozand6 eziist penz irant, minthogy nemi
kihirdetesek t6le jottek, es a varoshazanal bevaltasok is tortentek, hivatalosan felsz61itottam.
6or Minthogy a pesti 12 pont koziil az utols6ban kitett uni6 a
gorog egyesiilt es nem egyesiilti resz el6fordult kerdesre vetetett az
olahsag altal, s ez aggodalmakat szult, az uni6nak Erdelyeli celoztata.
sat a tisztvisel6k altal a ketked6knek tudtara adattam. 2
7er Bihar megyei Szaiontar61 irnoki irodankban volt Olah nevu
ifjut, ki Aradon a nep kozott a piacon tartott beszedekkel zavart tenni
akart, a megyeb61i eltavozasra birattam.
Egyeb arant megyem foldnepenek kedelyet osmerve, remelem itt
zavarok anyival kevesbe lesznek, mivel a nep a hallott j6voltokat alig
meri hinni, es oromiik, elegultsegiik mindenhol nyilatkozik, mivel tovabba a foldnepe az iranyukban mindenkor szelid banasu megyei t1sztvisel0kh6z es helybeli eloljar6ikhoz folyvast bizalommal viseltetik. 3
Egesz tisztelettel maradvan Aradon, .marcius 24. 1848.
alazatos szolgaja
Torok Gabor Arad megyei els6 alispan.
Prima înştiinţare
Preamărite domnule conte şi prim-ministru!
[Am primit] circulara binevoitoare nr. 1 din 17 a lunii cu privire la
menţinerea liniştii şi încrederii publice1 , necesară pentru transformarea
paşnică a ţării noastre. Sînt convins că este datoria sfîntă a fiecărui
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·cetăţean, în special a funcţionarilor· publici, să păstreze cu suflet curat
independenţa şi fericirea patriei, ca şi actuala formă de guvernămînt
· pentru consolidarea naţiunii noastre. De ·aceea, am făcut demersurile

necesare la funcţionarii respectivi, le-am atras atenţia asupra răspun
derii funcţiilor lor şi le-am recomandat precauţiunea necesară.
Prin urmare am luat următoarele măsuri speciale:
1. Am dispus funcţionarilor respectivi să nu părăsească circumscripţiile lor, nici chiar în perioada dietelor, fără înştiinţare şi înlocuire;
pentru ca sarcina să fie realizabilă în cazuri neprevăzute am împărţit
personal comunele circumscripţiei între jude şi jurat; eu mă voi îndepărta din reşedinţa comitatului numai dacă [tulburarea] liniştii şi ordinii mi-o va cere.
2. Pe nemeşi şi pe administratorii lor i-am invitat şi le-am propus
să nu insiste asupra prestaţiilor urbariale, acolo unde presupun refu....;
zarea lor.
3. Împrejurările actuale necesită comunicare urgentă şi sigură între funcţionarii comitaJtului; potrivit vechii practici, corespondenţa se
trimitea din sat. în sat;. de aceea, pentru a asigura sosirea ei fără întîrziere in cazul izbucnirii unor eventuale tulburări şi a nu o periclita
dacă ar ajunge într-o comună revoltată, am rugat oficiile poştale regeşti, care comunică cu Aradlil şi cu toate cele patru împrejurimi ale comitatului nostru, să primească şi să expedieze mai departe toate scrisorile oficiale trimise de aici către funcţionari sau din partea lor către
mine.
4. Locuitorii comitatului Hunedoara şi ai Zarandului mai prestează
încă slujbe [urbariale] grele; ei s-ar putea revolta din cauza transformărilor ce au loc în ţară; temîndu-mă că necazul va porni de acolo, am
atras atenţia conducătorilor acestor comitate asupra circumstanţelor şi
i-am rugat să-mi aducă imediat la cunoş'tinţă cazurile de răzvrătire.
5. Preschimbarea bancnotelor efectuată pînă acum numai la Timişoara, a produs o panică generală privind schimbul; iată de ce l-am
atenţionat în mod oficial pe primarul din Arad să fie aduşi bani de
argint de acolo. Dealtfel, cîteva somaţii au venit chiar de la el, iar
unele preschimbări au şi. avut loc la primărie.
6. Uniunea figurează ultima, printre cele 12 puncte pestane; ea a
fost pusă în discuţie de români fie ei greco-uniţi, fie neuniţi, ceea ce a
generat nelinişte 2 ; prin [intermediul] funcţionarilor am adus la cunoş
tinţa scepticilor, scopul uniunii Transilvaniei [cu Ungaria].
7. Tînărul Olah din biroul de concepişti, originar din Salonta, comitatul Bihor, a vrut să provoace tulburări. El a ţinut discursuri în faţa
poporului adunat în piaţa Aradului. În consecinţă, l-am determinat să
plece din comitat.
Dealtfel cunoscînd starea sufletească a tărănimii din comitatul
meu, sper că aici nu vor avea loc tulburări, c~ atît mai mult, cu cît
poporul abia îndrăzneşte să creadă în îmbunătăţirea de care se aude.
Bucuria şi satisfacţia lui se manifestă pretutindeni. Ţăranii au în continuare încredere în funcţionarii comitatului şi în superiorii lor locali,
care s-au purtat întotdeauna cu blîndeţe faţă de eP.
Rămîn cu tot respectul servul umil
Arad, 24 martie 1848
Torok Gabor
primul vicecomite al comitatului
Arad
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Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849:.·-i lVIiniszteriumi le-

Vieltâr. Miniszteri Ideiglenes Bizottmany, nr. 246/ 1848. Foto: 1203-1 205.
1

V. doc. 10.
Este vorba de neliniştea cercurilor nobiliare faţă de atitudinea antiu:o.ionistă a românilor.
3 Este primul document oficial ce consemnează atitudinea opoziţionistă a
românilor faţă de uniune, dar şi cel dintîi care dă atenţie comportamentului dregătorilor din aparatul de stat nobiliar local faţă de iobagi.
1
2
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Viena, 24 martie 1848.
Fenseges Csaszari Kirălyi orokos F6 Herceg Nădor! Legkegyessebb
Uram!
Miutan a jelen orszaggyules folyama alatt uram kirălyom kegyelmib6l viselt f6ispan-helytart6i hivatalomra a torvenytelenseg belege iittetett, ·kentelennek erzettem magammat f6ispan-helytart6i hivatalomat 6
Csaszari Kiralyi Felsegenek labaihoz letenni.
Amidon ezen eljarasomat csaszari kiraly f6hercegsegednek mint az
orszag leg els6 alkotmanyos tisztenek s · leg kegyesb f6 kormanyz6janak
h6dol6 melyseges tisztelettel s alazattal be mutattni szerencsem van nem fajlalhatom elegge, hogy eppen csăszări kirălyi f6hercegsegednek
olly sokat iger6 f6 kormanyzasa alatt - s akkor vagyok kentelen eddigi h'lvatalos palyămr61 lelepni - mikor a reank nehezkedett esemenyek sullya minden igaz hazafit ketszeressen latszatik felhivatni a kozre
munkallasra.
Leg magasb kegyessegebe alazattal ajanlott h6dol6 mely tisztelettel
vagyok:
Csaszari kirălyi f6hercegsegednek leg alazatosabb szolgăja
Becsben 24 Mart. 1848.
Bar6 Ambr6zy Lajos volt Temes
megyei f6ispani helytart6
înălţate palatin imperial regal, arhiduce moştenitor!
Preamilostive domn!
In cursul actualei Diete, postul meu de administrator purtat din
graţia regelui a fost înfierat ca ilegal. De aceea, m-am simţit obligat a-l
aşeza la picioarele maiestăţii sale imperiale regale.
Am considerat necesar să-mi prezint demisia cu adînc respect şi
umilinţă alteţei voastre arhiducale în calitate de prim funcţionar constituţional al ţării ~1 de cel mai binevoitor guvernator. Imi pare nespus
de rău că sînt nevoit a mă retrage din funcţia mea oficială chiar sub
guvernarea atît de promiţătoare a alteţei voastre arhiducale şi într-un
mornent cînd povara evenimentelor care s-au abătut asupra noastră pare
a chema îndoit pe fiecare patriot adevărat la acţiune.
Recomandîndu-mă cu umilinţă celei mai înalte bunăvoinţe, rămîn
cu respect adînc sluga cea mai umilă a alteţei voastre arhiducale.
Baron Ambr6zy Lajos,
fostul administrator al comitatului Timiş
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare. Istvan f6-

herceg nadori leveltara, nr. 344/1848. Foto: 12 264.
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Viena, 24 martie 1848.

Becs Martius 24-ken 1848.
Tisztelt Baratom!
Hogy eredeti es igaz tud6sitas nelkiil ne legy - csak egy nehany
sort irok. Az jtteni allapot csendes es meg vagyok r6lla gyoz6dve, hogy
ha kiilfoldi emissariusok nem zaklattyak fel a nyugalmat,. nem is fog meg
zavartatni. A francia forradalomnak kovetkezesei, melyek minden birtokot veszelyeztetven, egyenesen a kommunismushoz vezetnek, hatas nelklil nem maradtak. Gyarosok es kereskedok kerdik, mi a nagy zajnak
eredmenye, s meg azok is, kik a mozgalomba munkasok voltak, tartanak
t6lle, hogy mar debordirozva vannak.
·
Annal rosszabbul allnak a dolgok Magyar orszagban, az az Pesten.
Az ellenzeki kor: Pet6fy, Irinyi, Iranyi es Vasvari dictaturajok alatt mar
Batthanyinak fejere n6ttek, es a leg nagyobb terrorismust gyakoroljak,
a rendek altal el fogadott sajt6 torvenyeket el egettek, a kornyekbeli
parasztsagot lazittyak etc. Deakkal (ki tegnap ide fenn volt s a ki oly
rossz szinbe van, hogy alig ismertem rea) hosszason sz6llottam, 6 a mint
latszik, minden remenyseget el vesztett, o roaga is azt mondâ, hogy ezen
rogtonzott torvenyekre semmi sziikseg nem volt, a parasztsag mindeniitt
csendbe volt etc. Ne·mely reszekr61 nagy a reactio. Bacs varmegye ki
jelentette, hogy a regi allapotba akar meg maradni, Vas varmegyeben
a nemesseg vissza utasitotta a torveny javallatokat. Varva varom az
erdelyi hireket. Mit61 ott leg inkabb tartok, az ujsagok hazugsagainak
hatasa. lgy minden lap a magyar ministereket mar m'eg nevezi, pedig
hidd el nekem, hogy meg egy sincs 6 felsege altal kinevezve, sem hatastkJo~iik IDerg-alJ:i't\na, e1s asa[{ a paTit rerdek S2)6rjra szre1t a hinel~eit (me1y1eket
az ujsagok feltokben mind utanna irnak), hogy annal er6sebben alapittsak meg a hatasuk fel6li hiedelmet.
A f6 dolog most: id6t nyerni s magat a lehet6segig consolidalni, .
klilomben a forradalom martalekjava valtunk - pedig ha valahol meg talan nallunk tarthattyuk fel leg el6bb, kiva}t, ha az embereknek
koran fel nyilik szemok, hogy mi varja 6ket.
Isten adjon er6t, egesseget. es ki tiirest valtozatlanul igaz baratod
1

J.

Viena, 24 martie 1848
Stimatul meu prieten!
îţi

scriu doar cîteva rînduri pentru a nu ram1ne fără o informare
Starea de aici este liniştită. Sînt convins că dacă
emisarii străini nu vor conturba pacea, ea nu va mai fi ameninţată.
Urmările revoluţiei franceze, care duc direct la comunism, şi periclitează orice proprietate; n-au rămas fără efect. Proprietarii de fabrici şi
originală şi adevărată.
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negustorii se întreabă ce rost are tumultul prea mare. Chiar şi cei ce
au participat la mişcare, acum se tem, fiind deja depăşiţi de ea.
·
Cu atît mai rău stau lucrurile în Ungaria, la Budapesta. Cercul
opoziţionist dominat de Pet6fi, Irinyi, Iranyi şi Vasvari se suprapune
deja peste autoritatea lui Batthyany şi exercită cel mai mare terorism;
a ars legile de presă acceptate de ordinele [privilegiate]; aţîţă ţăranii din
împrejurimi etc. Am discutat îndelung cu Deak (a fost ieri aici şi arată
atît de rău, Încît abia l-am recunoscut). După cum se pare, el a pierdut
toată speranţa. A spus chiar el că nu erau necesare astfel de legi im-_
provizate. Ţăranii au fost peste tot liniştiţi etc. Reacţiunea este mare din
partea unora. Comitatul Bacs de exemplu, a declarat că vrea să rămînă
la vechea . stare. în comitatul Vas nemeşimea a refuzat proiectele
de legi. Aştept cu nerăbdare ştiri din Transilvania. Acolo mă
tem cel mai mult de efectul minciunilor din ziare. Fiecare din ziare
caută să impună [persoanele din fruntea] ministerelor maghiare. Dar
crede-mă pe mine, că nici una din ele nu este numită de maiestatea sa
şi nici sfera de activitate nu le este determinată. Numai interesele de
partid împrăştie zvonurile (pe care ziarele le reproduc de frică), pentru
a întări cu atît mai mult credinţa în puterea lor.
Lucrul principal este acum: de a cîştiga timp şi de a ne consolida
cît mai mult posibil. Altfel vom deveni prada revoluţiei. Dacă există
posibilitatea de a se arăta undeva ce se poate realiza, atunci noi avem
posibilitatea a o face cel mai repede, mai ales că oamenii îşi deschid
grabnic ochii.
Dumnezeu să-ţi dea putere, sănătate şi răbdare
neschimbatul tău prieten adevărat
J.
Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deak Imre, 1848, p. 43-44.

Original.
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Sibiu, 24-25 martie 1848.
Provocaţiune
Fraţilor

români!

Ungurii chiamă pe ardeleni la unire, Clujul s-au dechiarat cu mare
solemnitate, cum că vrea a se uni; aşa vor face şi secuii, poate numai
saşii nu vor vrea. Dar românii ce vor face? 1 De la deslegarea întrebărei
acestea atîrnă viaţa sau moartea românilor. Aici se cade să-şi deschidă
ochii tot românul, că acum a venit tempul, cu care de se vor folosi
bine, le vor dobîndi toate, iar de se vor folosi rău, le vor perde toate,
şi care le-au mai rămas, adecă-şi vor perde naţionalitatea şi cu ea toate.
Ascultaţi dară strănepoţi romanilor! Acea ce să cade să cugete şi
să grăiască astăzi tot românul fie popă, fie nobil, ostaş, cetăţian sau
sătean, ascultaţi ce se cade astăzi să răspundă ungurilor, secuilor şi saşilor!!!

Noi românii nu vrem pînă atunci despre unirea asta cu voi ungurii a vorbi, pînă cînd nu se va pune naţia română iar la vrednicia acea
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politică, de care o aţi desbrăcat voi ungurii, secuii şi saşii. Voi aţi făcut
asupra naţii noastre cum v-au plăcut, aţi pus în Aprobatele voastre cum
că românii, naţia cei mai veche a Ardealului, e numai suferită, i-aţi scos
pînă în ziua de astăzi, de la toate deregătoriile cele mai înalte.
Toate cele mai grasă vi le-aţi ţinut vouă, de au ajuns vreun român
la vreo deregă'torie, pe acela l-aţi făcut să...:şi lase legea sa, să se lepede
de maica sa, care 1-au născut, 1-au aplecat - şi de naţia sa care 1-au
ţinut la şcoale cu sudoarea ei pe sama voastră. Destul, mai încolo nu
vreau a vă număra păcatele, ca să nu turburăm cu pomenirea lor săr
bătoarea aceasta minunată a popoarelor care o au făcut dumnezeu domnul popoarelor, să· ne bucurăm, şi să ne veselim într-însa.
Astăzi răsună cuvîntul cel dulce al libertăţei în toate cetăţile şi

mîne2 va răsuna în toate satele. Astăzi este ziua învierii popoarelor celor moarte!
Românilor! Ascultaţi, voi pînă acum. aţi fost morţi politiceşte, numai pe unguri îi cunoaşte legile ţierei, iar nu alte naţii vii politiceşte.
Voi dar un milion şi tri sute de mii mai bine de români nu sînteţi pe
lume ca naţie. Incă o dată fraţilor! Astăzi este zioa învierei dreptului
nostru, blem 3 dară, să răsturnăm piatra de pre mormînt, să dezlegăm
înfăşurăturile naţii române cele de 10 sute de ani, ca să iasă din groapă,
şi să trăiască în veci.
Preoţilor! De sunteţi voi adevăraţi părinţi pr[ecum] vă numesc pre
voi oamenii, nu vă despărţiţi de dreptul naţii, nu vă despărţiţi interesul
de al poporului român, pentru d[umne]zeu, vă rugăm să nu vă mai
uniţi cu nimenea, pînă nu veţi vedea ·fericit pre poporul român, cu
care sunteţi de o credinţie; fiţi dară cu o credinţie către olaltă, voi
numai atunci puteţi fi fericiţi cînd vor fi fericiţi fiii voştri cei sufleteşti şi apăraţi-vă numele cel dulce şi strălucit de român şi limba
cei dulce. Spuneţi-le dară ungurilor: Noi nu vorbim nici despre unire
pînă nu se ~a publica în diitetă şi ţară cum că naţia ~om,ână .se 1cunoaşte
ca naţie română!
. Români nobili! Răspîndiţi ca stelele ceriului pe pămîntul Făgăra
şului, Sălagiului, Haţegului, Kioarului, [pînă la] Moldova, cu un cuvînt toată Ţara Ardealului - voi strănepoţi acelora, care cu arme oştiţi
pentru patria v-aţi cîştigat nobilitatea, deşteptaţi-vă din somnul cel
greu, nu vă lăsaţi să vă amăgească cu minciuni, să vă ţie numai ca pre
neşte linguşitori a ungurilor, despărţiţi de maica voastră naţia română.
Pentru ce să fie numai un ce nobilitatea voastră, care o au cîştigat vitejii
voştri strămoşi cu braţe române oştindu-se pentru patrie. Fiţi dară
credincioşi către împăratul, patria, dar fiţi şi către sîngele vostru şi
neamul vostru!!!
Spuneţi ungurilor, noi toţi istoria noastră întru aceea o punem că
suntem nepoţţ romanilor, credincioşi împăratului nostru şi patrii dar de
unirea cu care ne îmbiaţi, şi la care ne chemaţi nu voim a şti nimic,
pînă cînd nu se va da congresu naţional, în care să ne putem aşterne
şi noi doririle noastre naţionale, nu să tot judecaţi voi numai de noi,
ad'e.că voi fără de noi; şi pînă nu se va publica în dieta Ardealului, nu
în Pesta, cum că naţia noastră e pr'imită de naţie română, cum aţi făcut
pînă acum de aţi tot umblat cu sfătuiri şi tîlcuiri, întorcate, articuli
asupritori.
Voi aţi ştiut împărţi bine petru voi, că aţi împărţit naţia ungurească în două părţi, unguri şi secui, ca să ziceţi, că sistema stă din
3 naţii, şi pe români, locuito:rii cei mai vechi ai Ardealului, să-i scoa-
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teţi afară; acuma încă v-aţi întărit limba binişor şi naţia voastră şi de
noastră limbă nu vă pasă. Asta nu mai poate aşa rămîne. Naţia română nu mai poate fi roabă ungurilor, secuilor şi saşilor. Limba noastră
trebuie să aibă cinstea cuviincioasă înaintea statului şi legilor, care
le-am apărat şi le vom apăra cu sîngele nostru. Naţia noastră 'trebuie

a

să

recunoască şi să se asecureze.
Ostaşilor, strănepoţi a romanilor cu numele şi cu fapte.
Regiment r[omân]! Eroi lăudaţi de Napoleon, virtutea voastră numai atullioe VH fii în gloria sa cînd veţi fi fiii unei lllaţiii poHmoeşte vieţuitoare, nu moarte. Uniţi-vă cu fraţii voştrii preoţi, şi spuneţi-le ungurilor: noi nu putem fi odihniţi pînă nu ni-ţi cunoaşte naţia, numai atunci
dacă va fi adunată în dietă, toată naţia română va putea judeca, cum

se

şi subt ce condiţii să se unească, pînă atunci protestăm împotriva ori-·
cărei

unire, care ar îndrăzni să facă cineva cu numele naţii.
Români cetăţeni şi săteni să nu faceţi cumva pagube nimănui, că
oamenii cei ce fac aceasta nu sînt vrednici de libertate. Ascultati sfaturile fraţilor voştri, staţi totdeauna credincioşi împăratului, dar , cereţi
să se şteargă iobăgimea, că de vreo 10 sute de ani aţi plătit pămîntul 4 •
Auziţi i[ubiţi] f[raţi]! Asta-i politica aceia care vă poate mîntui şi numele vostru. Vă rugăm pentru dumnezeu, pentru fericirea şi cinstea
voastră să nu ascultaţi de alte politice; ungurii 5 vor zice: uniţi-vă mai
întîi cu J:?.Oi, şi apoi vom da asta şi asta.
Mai deunăzi zicea ungurii: învăţaţi-ne limba, apoi vom da drepturi. Auziţi fraţilor, la idei sucite! Cine i-au împoterit pre ei ca să lege
drepturile de limbă sau unire. Nu le credeţi, vreau a vă înşela; răspun
deţi-le, proclamaţi pe naţia română, lăsaţi-o în dieta Ardealului, prin
reprezentanţi aleşi de români, după numărul naţii noastre, lăsaţi pe români la judeţele comitatelor, districtelor, scaunelor şi atunci vom vorbi
şi noi ca naţie şi voi ca naţie.
lncă o dată fraţilor! Fără naţie şi republica e numai un despotism
afurisit; ştergerea iobăgiei, naţia română ca naţie română, congres naţional în care sa ne înţelegem mai întîi despre dobîndirea acestora. Nici
mai mult, nici mai puţin - aceasta mai întîi, celelalte se vor adauge;
fără aceasta şi raiul e iad. Afurisit să fie în veci oricare român va îndrăz
ni a face vreo unire pînă nu va fi proclamată naţia română, ca naţie primită sensu politica. Poporul român de aceea nu va vrea a şti numai dacă
se va primi naţia, şi se va şterge Iobăgia, atunci vom fi odihniţi şi fraţi
cu toţi. Vivat natio romano!
I.O.D.N.N.
Patriotu7
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 6 242/1848, 7 01.2,}11848, şi
G. Pr., nr. 798/1848. Foto: 2 153-2-156; 2 188--:-2 193. Scrisă cu litere
latine de Elizeu Todoran. Alt exemplar scris de G. Stanci în: dosarul
Papiu-Ilarian. Publicat: fragmentar în Păcăţian, Cartea de Aur, vol. I,
p. 257-258. Cheresteşiu, Adunarea naţi·onală ...,. p. 211-214.
1 Manifestul lui Bărnuţiu a constituit punctul de plecare al întăririi opoziţiei
antiunioniste a românilor.
2 în copia lui G. Stanci: Asemenea va răsuna în toate satele.
3 Blem = vrem- dorim.
4 în copia din depozitele Bibl. Acad. R.S.R. Pachetul CCLX: "lucrînd pe nimica în brazda domnilor, aţi plătit de vreo sută de ori pămîntul care e hrana
vieţii de pre o zi pe alta, ca atîta, cu atîtea mai mult pentru că l-aţi plătit în

92

cinste, pe mrmca pentru că acela al vostru a fost, şi pentru acela şi-au vărsat
sîngele strămoşii voştri romani, dinpreună cu Traian părintele nostru, ca să fie
al vostru".
s In copia de la Bibl. Acad. R.S.R.: "şi secuii".
6 In copia lui G. Stanci: "Vivat natio Romana, Vivat", Georgie Stancs. Documentul nu este iscălit cu numele lui S. Bărnuţiu. Copia ce o publicăm este
una din multele răspîndite de tineretul român în primăvara anului 1848. Critica
istorică a stabilit cu certitudine paternitatea lui Simion BărÎmţiu.
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Cluj, 25 martie 1848.
Nemes Maros szek f6 kirâly Birâjânak
Melt6sagodnak Marosvasarhelyen tortent mozgalmok irânt Martius
23r6l 200. szâm alatt hozzâm folkiildott jelent~set tudâsul vettem.
A tobbek âltal szorgalmazott megyei kozgyules tartâsâra nezve pedig melt6sâgodnak utasitâsul irhatom: miszerint ha az ottani ne talân
ingerult kedelyek a megyei kozgyfiles nem tartâsâert az igazgatâsra nezve aggodalmat es kedvetlen helyzetet okozhatnânak ~ melynek megiteleset melt6sâgod bolcs ât lâtâsâra bizom - , azon esetben, idei Martius 24r6l 562. E. szâm alatti felsz6litâsomra 1 hivatkozva, a megyei kozgyulest igen is meg tartand6nak velem.
Kolosvârt Martius 25. 1848
Către

judele regesc suprem al nobilului scaun Mureş
Am luat la cunoştinţă înştiinţarea înălţimii voastre din 23 martie
nr. 200 despre mişcările care au avut loc la Tîrgu Mureş.
Referindu-mă la somaţia mea din 24 martie a.c. nr. 562 E. dau
înălţimii voastre îndrumări cu privire la ţinerea unei adunări generale
scaunale cerută de majoritate. Spiritele agitate ar putea provoca o situaţie nefavorabilă şi deci îngrijorarea conducerii [scaunului] din cauza
neaprobării adunării generale scăunale . .In această eventualitate consider
că ţinerea ei ar deveni necesară 1 • Aprecierea unei atari situaţii o las p~
seama d-voastră.
Cluj, 25 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 5'82. Foto: 2 403-2 404.

1

Doc. 45.
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Cluj, 25 martie 1848.
Kraszna megyei f6ispâni helyettesnek _
Melt.6sâgodnak a tegnapi napr6l kelt levelere a megye âllapota.
erânt a kovetkez6ket kivântam felelni, ha a· karokat es rendeket meg
lehet azzal nyugtatni, hogy fiiggesoket a kirâlyi kormânyszekt61, mind
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addig mig az 1836diki 21 torveny cikk ertelmeben a val6sagos vissza
csatolas megtortenhetik, elismerve, a magyar orszag-gyulesre koveteket
kiildenek, es ezeknek semmi utasitast nem adnak, ennek elfogadasaban,
sot melt6sagod altali javaslataban is semmi akadalyt nem latok, a mostani id6ket tekintve. A kovetek szamarai el6legezes a megyei penztarb61 egy kisse kenyesebb dolog, de ha a rendek ett61 elallani nem akarnak, ebben is megnyugszom, azonban ugy, hogy a hatarozatban nyilvan
ki legyen mondva, miszerent ezen el6legezes minel el6bb vissza fog a
nemesseg altal fizettetni. A csend es rend fenntartasat ki.ilonosen szivere kotom melt6sagodnak, a gyules eredmenyer61 pedig azonnal befejezesevel rogton elvarom tud6sitasat.
Kolosvar Martius 25diken 1848.
Către locţiitorul

comitelui suprem al comitatului Crasna
Vă răspund la scrisoarea de ieri a înălţimii voastre cu privire la
starea comitatului. Pînă cînd se va realiza adevărata reanexare [a Partiumului], în sensul articolului de lege 21 din 1836, ordinele şi stările
[privilegiate] pot trimite în linişte deputaţi la Dieta maghiară, fără a
li se da nici o instrucţiune dacă recunosc dependenţa lor faţă de Guberniul regal [al Transilvaniei]. Nu văd nici o piedică în acceptarea
acestui lucru, nici chiar în propunerea făcută de înălţimea voastră,
avînd în vedere timpurile prezente. Acordarea unui avans pentru delegaţi din casieria comitatului este o problemă puţin mai delicată. In
cazul că ordinele. nu vor să renunţe la ea, voi consimţi şi la aceasta;
dar cu condiţia de a se specifica limpede în hotărîre, că avansul va fi
restituit de nobilime cît mai curînd. Păstrarea liniştii şi ordinii o recomand cu insistenţă înălţimii voastre. Imediat după terminarea şedinţei
aştept urgent informaţii despre rezultatele ei.
Cluj, 25 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 590jl1848. Foto: 2 4102 411.
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Orş'ova

Veche, 25 martie 1848.
UnJteres Donau Cordons Commando

An das k.k. Lobliche Walach Banater Grenz Regiments Commando!
Das Dampfboot Galathea ist den 23ten d. M. von Semlin abgefahren, und kam gestern 1/4 11 Uhr vormittags hier an. Unter anderen politischen Geriichten brachte es, auch Nachricht von den in neuester Zeit
in den Milităr Comunităten Pancsova und Semlin statt gehabten Ereignissen. Es sollen nămlich nach iibereinstimmender Versicherung der
Reisenden den 21ten dieses zu Pancsova, und den 22ten d. M. zu Semlin bedeutende tumultarische Unruhen stattgefunden haben, als deren
Folge der ganze Magistrat dieser beiden Communităten abgesetzt und
dafiir durch die Wahl der Bewohner aus ihrer Mitte ein Neuer eingesetzt worden sei.
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In Semlin soll noch i.iber dies die Zahlung des stadtischen Gefalls,
der Markttaxe, verweigert werden, und die aufgeregte Masse auch alle
dafi.ir bestandenen Schranken und sonstige Einrichtungen zerstort
ha ben.
Diese Nachrichten. so wie fruhere Geri.ichte i.iber die in den oberen Provinzen vorgekommenen politischen Veranderungen, welche durch
die Dampfschiffahrt Verbindung eben so haufig als schnell hieher gelangen, sind auf die hierortige Bevolkerung nicht ohne allen Einflu:B
geblieben.
In der Nacht von 22ten auf dem 23ten dieses wurde auf dem Hause
des Handelsmannes Lazar Iotta Poppovich ein Blatt geklebt, das in serbischer Sprache dem Hause Osterreich die Treue der illyrischen Nation
versichert, nur solle man auch ihr Schutz und billige Zugestăndnisse
gewahren. Schon vor einiger Zeit zeigten sich Spuren da8 unter den
hiesigen Landesleuten eine Subscription in bedeutenden Geldbetragen
im Werke sei und ungeachtet weder i.iber den Bestand noch Zweck Sicherheit erlangt werden konnte - wird doch die Vermutung des Bestandes auch dermahlen noch unterhalten. Ebenso kamen in der neuesten
Zeit zwar noch vereinzelte ĂuBerungen und andere Erscheinungen zur
Kenntnis, welche auf Meinungen und Absichten hinreichen, die- wenn
sie einen ausgedehnten und bestimmten Anklang finden, die bestehende
Ordnung selbst in Organismus der Behorden storen mochten, und wozu
vorzi.iglich die bekanntgewordenen Vorgange in Semlin und Pancsova
Anregung zu ge ben scheinen.
Man hat nun wohl dem hierortigen Compagnie Commando die gemessensten mi.indlichen Auftrage zur entsprechenden Nachforschung,
dann Erhaltung der offentlichen Ordnung und Ruhe gegeben, glaubt
aber nach allem was vorliegt, noch annehmen zu mussen, da8 derlei
boswillige Gesinnungen und Achtungen bis nun keinen erheblichen Halt
und Verbreitungen haben, so wie selbst noch nicht unter die hierortigen Schutzleute und obligaten Granzer gedrungen sind. Doch halt man
es fi.ir nothwendig Ein Lobliches Regiments Commando ganz gehorsamst
von diesen Vorkommnissen und Symptomen in Kenntnis zu setzen und
damit vorzi.iglich von der Grenz Bevolkerung jeder bosartige EinfluB
entfernt gehalten, so wie durch hocherachtete Vorsichtsma8regeln allen
nachtheiligen Ergebnissen thunlichst vorgebeugt und solche beschrănkt
werden konnen.
Alt Orsova am 25. Marz 1848
Eisler, m.p. Major
Copie. Kriegsarchv, Wien. St. K. Tiirkei, VIII, Karton

32.

Xerox:

15 494-15 495.
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Sebeş,

25 martie 1848.

Hochwohlgeborener Herr!
Hochzuverehrender Herr Gubernial Rath und Graf der Sachsen
Da die groBen Ereignisse, welche i.iberall eintreten, auch am Sachsenland nicht ganz spurlos vori.ibergehen werden, und jeder Augenblick
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eine mit Ruhestorungen verbundene Demonstration herbei fuhren konnte, so seh ich mich genothigt Euer Hochwohlgeboren um schleunige
Mitteilung der Verhaltungsmassregeln zu bitten, welche sie vielleicht
bereits mit unterrichteten Patrioten beraten haben durften.
Auch kann ich nicht verschweigen, da.B die offentliche Meinung
hier erwartet, es werde die Lobliche Nations Universităt vor der Hand
alle gleichgiiltigeren Projecte bei Seite legen und zu den Tagesfragen
ubergehen, damit wenigstens bezuglich der Hauptmomente - Union mit
Ungarn und National Bewaffnung - der Nationswille kein beklemmendes Geheimnis weiter bleiben moge. Auch erachten die meisten fiir
unerlăfllich, daB die Lobliche Universităt sich ohne allen Verzug an das
Verlangen um baldige Eroffnung des Landtages anschlieBe und zu diesem Ende eine Reprăsentation an den Gouverneur decretiere. Diese
constitutionelle und von der Gegenwart gerechtfertigte .MaBregel sey
. am besten geeignet .die Ruhestorer von unseren Kreisen fern zu halten,
und vergebe auch unsern Gerechtsamen nichts. Ob diese Wiinsche und
Ansichten richtig seyen, werden Euer Hochwohlgeboren besser als ich
beurteilen konnen, ich habe nur um Entschuldigung zu bitten, da{) ich
dem gro.Ben Schmerze, den sie ohnlăngst erfahren und der auch uns
alle tief erschiittert hat, mit diesen neuen Sorgen zur Last fallen muB.
Aber die Schnelligkeit mit der die Bewegungen um sich greifen, gebieten uns lieber auf jedenfall geriistet zu seyn als miiBig und unbesorgt
den Ereignissen anheim zu fallen. Der ich mit tiefster Ehrfurcht verharre Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener
Samuel Meister
Konigsrich terl
Miihlbach am

25te~ Mărz

1848

Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Comitialia 453/1848, 2 f.
5 679-5 681.

Foto:

1 Cf. Aufruf an mein theuers, Sachsenvolk, în Satellit, 1848, nr. 36. Documentul se referă la atitudinea saşilor faţă de unire.
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Carei, 25 martie 1848.
Melt6sagos Gr6f, Nemzeti Minister Elnok Ur! Nagy Kegyessegu
Uram!
Melt6sagodnak hazafias s egyszersmind hivatalos 16 szam alatti
rendeletet 1 nagy tisztelettel vettem, s annak mindenekbe tehetsegemhez kepest megfelelhetni polgari szent kotelessegemnek tartandom; engedje meg melt6sagod, hogy a nemzeti szabadsagnak illy nagyszeru bekes kifejl6deseb61 eredett hatartalan oromelvezet mellett a nemes megye jelen allapotar61 s eddigi rendelkezeseimr61
jelentest tehessek
ugyanis:
Foly6 h6 20an orszâg-gyulesi kovetunk tud6sitasab61 a meglep6
gyorsasaggal egymast kovet6 nagyszeru esemenyekr61 ertesulven, azon-
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nal âprilis 5dikere kozgyulest hataroztam, azomban kovetkezett napon
a. nagy melt6sagu Magyar Kiralyi Helytart6 Tanacs intezmenyeb6l2 a
pesti esemenyeket megtudvân, kotelezve erzem magamat a gyulest elebb
megtartani, s azt foly6 h6 29ere hirdettettem ki, a megye szolgabirăinak
egyszersmind kotelessegebe teven jarasaikba a legnagyobb 6vatossaggal
a kozbeke es rend fenntartasara szigoruan feli.igyelest, s a netalân mutatkoz6 mozgalmakr61 hivatalos jelentesek beki.ildeset, magam pedig
Nagykaroly szekvarosunkba menetelemet elhatarozvân, mivel e napon
nemes Szatmar varosa kozonsege nep-gyuleser61 tud6sitva, kozgyi.iles
tartasra felhiva, a gyules mar altalam kituzve leven, a nemes varos keblebe siettem, szemtanuja kivanvan lenni gyulese eredmenyenek s lehet6
esemenyeknek; hova 22en megerkezve, a gyulest befejezve tanaltam,
es ertesitettem, mikep nemes Szatmar varosa kozonsege, bar orszagos
vasar alkalmaval igen nepesen oszvegyi.ilekezve, de mindenre legkisebb
rendetlenseg kitorese nelki.il elvezte a nemzeti szabadsag boldogit6 oromeit, s a rendnek tovabbi fenntartasa vegett polgari 6rseg alakitasaval
foglalkozik, folytattam szekvarosunkba felvett utamat, utamba veven a
fent tisztelt rendeletet, 'Karolyvarossaba megerkezesemmel azt azonnal
szamos peldanyokba kinyomattam, s megertven, hogy a megel6zott
estve Karolyvarosanak szamos lakosai zenes menetet tartvan, a nemzeti
szabadsag kifejl6desenek oromeit elvezven, polgari 6rseg alakitasâban
tanacskoznak, tanacskozas·aikba reszt vettem, s minthogy az erkolcsi eszkozokon kivi.il a beke es csend fenntartâsara, kicsapong~âsok meggâtlasara az 6rsereg szukseget belâtam, annak aţakitasâra a polgârokat magam is felhivtam. J elenleg egesz megyenkbe beke es csend uralkodik,
a kozelebbi 29diki rendkivi.ili kozgyulesunk eredmenyeir61 hivatalos jelentesemet azonnal megtenni tiszti kotelessegemnek tartandom.
Engedje meg melt6sagod, hogy mid6n a nemzeti szabadsâg magasztos oromeit elvezem, magamat kegyelmebe s pârtfogasâba ajânlva
nagy tisztelettel maradhassak. Kelt Nagykarolyban marcius 25ken 1848.
Melt6sagos gr6f nemzeti minister elnok urnak alazatos szolgâja 3
Gabanyi Sândor alispan
înălţimea voastră conte, domnule prim-ministru naţional, domnule!
Am primit prima dispoziţie patriotică şi oficială de la dvs. cu deosebit respect!. Consider ca sfîntă îndatorirea patriotică şi cetăţenească
-de a face totul în sensul ei. îmi exprim nespusa bucurie faţă de modul
paşnic al naşterii libertăţii noastre naţionale [maghiare]. Daţi-mi voie
să vă raportez despre starea actuală a comitaţului, .precum şi despre
măsurile luate de mine pînă acum.
·
Din relatarea făcută de deputatul nostru la Dietă în 20 Le. am aflat despre evenimentele înălţătoare care se succed cu repeziciune uimitoare. Iniţial am hotărît ţinerea adunării publice în ziua de 5 aprilie.
După ce a sosit însă o înştiinţare din partea regenţei 2 , care m-a informat despre întîmplările din Pesta, am considerat necesar ca adunarea
publică să se ţină mai devreme. Am convocat-o pentru ziua de 29. Totodată, am atras atenţia juzilor nobiliari să vegheze asupra menţinerii
păcii şi a liniştii publice în raza plăşilor lor şi să raporteze despre eventualele mişcări. Eu am plecat la Carei, reşedinţa noastră, vrînd să fiu
martor ocular al adunării publice şi al rezultatelor ei. Deşi a fost zi de
tîrg şi s-a adunat o mulţime de oameni, nu a avut loc nici o dezordin~.
Dimpotrivă, lumea era fericită că s-a obţinut libertatea naţională [ma-
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ghiară]. Oraşul

este preocupat de organizarea gărzilor cetăţeneşti în vederea menţinerii ordinii. La Carei am tipărit ordinul regenţei despre
care am amintit ma.i sus. Am aflat că în seara care a precedat sosirea
mea, a avut loc o demonstraţie cu muzică în semn de sărbătorire a libertăţii naţionale [maghiare]. La adunarea care s-a ţinut în legătură cu
înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti am luat parte şi eu. Am participat, deoarece am considerat garda cetăţenească drept un mijloc moral şi un
instrument necesar în menţinerea păcii şi a ordinii, în prevenirea exceselor. In momentul de faţă domneşte pace şi linişte în tot comitatul.
Despre adunarea publică extraordinară din 29 mai voi raporta imediat
după desfăşurarea ei.
Exprimîndu-mi bucuria înălţătoare faţă de libertatea naţională
[maghiară], permiteţi-mi să solicit bunăvoinţa excelenţei voasltre faţă
de persoana mea3.
Carei 25 martie 1848
Serv umil al onoratului domn conte prim-ministru naţional
Gabanyi Sandor
vicecomite
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 184.8/1849-i Miniszterium.i Le-

veltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmâny. nr. 87. Beliigy. Foto: 12 743-12 745.
1

V. doc. 10.
V. doc. 5.
Raportul vicecomitelui reflectă existenţa în oraşul Carei
Mare a unei situaţii similare cu aceea din comitatele din Partium.
2

3

şi

comitatul Satu
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Lugoj, 25 martie 1848.

Nagy Melt6sagu Magyar Minister Elnok 'Or, nekem kegyes uram!
Mielott felelosse tetetesembol foly6 kotelessegem alapjan jelen tud6sitasom erdemi celjanak ki vitelet meg kisertenem, lehetlen keblem
tul aradoz6 orominek legoszintebb nyilatkozatat elore nem bocsajtanom:
igen! Nagy melt6sagu minister elnok ur! a hist6riai ritkasagu gyors
fejlemenyeknek edes hazankra vonatkoz6 jelene ki fejezhetlen oromre
gyulasztja minden igaz hazafinak kebelit; miknek kovetkezten aldanom kell az eur6pai forradalmat vezerlo gondviselest, melly edes hazankat - hogy a diadal annal dicsobb legyen: beke utyan - a nagy
es szabad nemzetek dicso instituti6inak szabad honnava avata fel; aldanom kell a gondviselest, aldanom kell kiralyom 6 felsegenek bolcs belatasat, melly el6 idezi egy fiiggetlen magyar ministerium letesiilesenek
forr6n 6hajtott korszakat, aldanom kell a szerencses tapintatott, mellynek folytan nagy melt6sagod Ion elere emelve azon ministeriumnak,
mellynek olly dicso, mint nehez feladataul jutott hazanknak szazados
pangasib6li kibontakozasat eszkozolni, es azt a szellemi es anyagi j6letnek, nagyra emelhetesnek s boldogsagnak 6hajtott biztos revebe vezerleni. - A sziv leg bens6bb redoiben fogamzott leg tisztabb erzehnek
kozott iidvozlem nagy melt6sagodat magas hivatasa feny polcan, ese- ·
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dezven, hogy iidvozlo szerencse kivanatomat kegyesen fogadni melt6ztassek.
Ezek el6re bocsajtasa utan at terek most alazatos tud6sitasom erdemi tartalmara, a koriinkbe tortent napi esemenyek vazolatara:
A hon sziveben tortenteknek hire hozzank is el jutvan, foly6 holnap 19en nehanyon a Pest varosi 12 pontot tartalmaz6 iv nagysagu lapot a varos kozepen fekv6 nagy vendeg fogad6 sarkfalara zene mellett
fel ragasztottak, es folebe a szabadsag zaszl6jat "Szabadsag, egyenl6seg, testveriseg" felirassal ki tuztek, es tartalmat az olvasni nem tud6knak megis magyaţ"aztak; e magyarazat s kiilOnosen az urberi viszonyok
megsziintetesere vonatkoz6 pont nem csak a foldes urakat, hanem Lugos bekes polgarait is aggodalomba ejtven, sokak altal fel keretem, hogy
a hasonl6 es a nep reszer61 felre magyarazasokra alkalmat nyujt6, s6tt
veszes kovetkezmenyekre fajulhat6 demonstratia ellenebe vedeszkozokr6l gondoskodjam, minek folytaban az napi delutani 6rakba tanacskozmanyt hivek egybe, ennek azonban nehany tagjai a mozgalom szin helyen tanacskozmanybani meg hivatasukr6l teven emlitest, a ki jelolf
tanacskozmanyi helyre ezekkel egyiitt a nep is tomegesen bet6dult.
A csend be allasaval el6 16n · adva, hogy a hasonl6 eljarasok mindenkit egy arant sujt6 veszelyes kovetkezmenyekre fajulhatvan kivanatos volna, hogy a 12 pont s a zaszl6 levetessek; ez el6terjesztes azanban a kell6 rend fentartasanak eszkozletet celba vett capacitaci6k utan,
a koz meg allapodas ahban oszpontosult, hogy ez erdemben mas napon
egy kis gyiiles intezkedjek.
Marcius 20ara virradva fol, orommel tapasztaltuk, hogy a zaszl6
es a 12 pont levetetett, 9 6ra tajban a megyei rendek kis gyulest tartand6k, szokott tanacskozasi teremokben egybeseregelven, azt roppant
nep tomeg tolti meg, meg nyitvan a gyulest, tett es lelkesedessel fogadott inditvany kovetkezteben a nepnek osztaly es hit kiilombseg nelkiil dont6 szavazati jog adatott; ezutan a gyules az ismeretes 12 pontot
egyhanguan magaeva teven, koveteit azoknak, illet6leg a megye nepe
reszir6l, azok torveny erejere leend6 emelteteset ker6 s a torvenyhozas
eleibe juttatand6 petiti6nak erelyes partolasara utasitotta.
Felolvastatott azutan egy a lugosi lakossag neveben a bel batorsag s rend fentartasara felhiv6 folyamodvany, minek folytan egy 20
tagb61 all6 elnokletem alatti csend6ri bizotmany a rend fenn tartasa
eiSzkozlJetivel biztatott., melynek renide1e"beli telyetS e'rVenyess~egueknek, eG
ugy a tisztvisel6ket, mint barki mast engedelmessegre kotelez6knek
mondattak ki; ut6lagoson a harom szinu lobog6nak a megye s varos
hazaira leend6 ki tuzetese is hatarozatba ment.
A csend6ri valasztmany a gyules utann kozvetleniil egybe iilven,
a 12 pontnak ki hirdeteset es meg magyarazasat el hatarozta, s rogton
foganatba is vette, el hatarozta tovabba, hogy a kiralyi kincstari koz
epiiletek falair6l s mas helyekr6l az austriai ket feju sasok le vetessenek, a csaszari szinek nemzetiekkel csereltessenek foi; a mi mind meg
tortent.
Marcius 21en az utasitast tervez6, elnokletem alatti valasztmanynak iilese leven ki tuzve, az reggeli 9 6rara ossze is jove, miel6tt azanban a munkalatat meg kezdette volna, a csend ori valasztmany egy par
tagja gyors leptekkel siete a terembe, s szorong6 kebellel ada tudtul,
miszerint a nep dulong, es a gorog ~gyesiilteknek a varos piacan mint
fedel alatt all6, de meg tokelletesen be nem vegzett uj egyhazat le rombolni kesziil; a hely szinere sietven tehat, menetiink kozben arr61 erte99

sittetenk, hogy a varos hazanal nagy szamu nep gyult egybe; folerven
a terembe, tapasztaltam, miszerint a roppant nep tomeg a mar emlitett
petiti6 alairasara gyulven egybe, mielott a mukodeset megkezdette volna,
inditvanyba hozatott, hogy a gorog egyesiilteknek ·a piac kozepen es
igy alkalmatlan helyen all6 egyhazanak onnan elvitetese kerelem level
utjan szorgalmaztassek; ez inditvany azonban a nep morajanak orvenyibe siillyedven, a .:1ep a fenn erintett petitia alairasat meg kezdette,
es legnagyobb csendben folytatta. Ezek tapasztalasa utann vissza terven szokott termiinkben, miutann a valasztmanyi egybejovetel celja
altalom el6 vala adva, koz egyetertessel elhataroztatott, hogy miutan
ne_!ll az utasitasokban, hanem a kovetek jellemeben, lelkiesmereteben
s haza szereteteben kell es lehet csak a kell6 garantiat fel talalni, ugyan
azert a koveti jelentesek es a hat6sagi kor levelek targyalatlanul hagyatattvan, koveteink telyes ataljanyossagban oda utasittassanak, miszerint minden szonyegre keriilend6 targyhan, szemok el6tt tartvan a
haza boldogsaganak, dicso emelkedesenek P.s j6lletenek leg szentebb
ugyet, a szabadelvuseg. es a reform teren erelyesen mukodjenek, s a
haza szonyegen lev6 nagy szeru atalakulasi reformnak diadalat ki vivni
buzg6lkodjanak.
Van szerencsem tovabba alazattal jelenteni, hogy nagy melt6sagodnak f. ev marcius holnap 17ik napjan lso sz. a. keltl, es felelosse
tetetesemet tartalm.az6 · kegyes levele folytaban, a csendori bizotmany
mukodeset rogton meg sziintettven, a rend fentartasara vonatkoz6 rendeletek meg tetele erant haladektalanul magam intezkedtem, hogy tovabba a marcius 29ikere ki tuzott ev negyedes koz gyules megtartasat
nagy melt6sagodnak ez erdembeni tovabbi rendelkezeseig - a tisztviseloknek lak6 helyeir61 leendo el hivatasa tekintetib61 - el halasztottam; alazattal tud6sitom vegtere nagy melt6sagodat, hogy az oravicai
jaras uti biztossa, Csaszar Mihaly, ki egyszersmind a majdani keriilet
szolgabirâja mellett eskiitti tisztet is viselt, e napokban meghalâlozott;
miutâ11n pedig a fenn erintett szolga bir6 mar huzamosabb ido 6ta
olly betegs$gben sinlodik, mellynek folytân a szobat el nem hagyhatja,
ugyan azert ne hogy azan keriiletben a koz iigyi kezeles hatra maradast
szenvedjen, a meg iiriilt biztossaggal egybe kotott eskiitti âllomasnak
mi elobbi be toltese mulhatatlanul sziiksegeltetik, valamint tehât erre,
ugy a kozgyuleseknek tartâsara nezve is nagy melt6sâgodnak tovâbbi
kegyes rendelkezeseert alâzattal esedezem.
Mi a belcsendet es kell6 rendet illeti, azt hâla Istennek az egesz
megye kebeleben kedvez6 âllapotunak nyilatkoztathatom, minden igyekezetemet oda forQ.i tani szoros kotelessegemnek tartvan, miszerin t azt
tovâbbâ is sikeresen feltartsam, bizton remenylem, hogy tett es teend6
intezkedeseim 6hajtott eredmenyre vezetni fognak
Befejezesiil, tud6sitom alâzattal nagy mel:t6sâgodat, hogy a ne talan keletkezhetend6 zavargâsok el fojthatâsa szempontyab61 Lugoson
egy nemzeti 6rsereg van alakul6ban, mellynek eredmenyir61 szabâlyainak felterjesztese mellett alâzatos tud6sitâsomat megtenni el nem mulasztandom.
Ki is egyebarant kegyeibe ajânlva egesz tisztelettel vagyok Lugoson mârcius 25en 1848.
Nagy melt6sâgânak alâzatos szolgâja
J akabffy Krist6f
nemes Krass6 vârmegyei rend szerinti
ali spân
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Preaînălţimea voastră,
Preagraţiosule domn!

domnule prim-ministru!

Este cu neputinţă ca înainte de a trece la partea oficială a raportului, să nu exprim bucuria fără margini a sufletului meu. Da, domnule
prim-ministru, evenimentele istorice fulgerătoare, care privesc prezentul patriei noastre [maghiare] dragi, umple cu bucurie sufletele tuturor
patrioţilor adevăraţi. A vînd în vedere cele întîmplate, trebuie să admir
revoluţiile europene, care au făcut ca victoria să fie cu atît mai mare,
iar patria noastră scumpă să devină lăcaşul unor instituţii înălţătoare
şi libere. Se impune să slăvesc destinul, trebuie să preamăresc înţelep
ciunea maiestăţii sale, a regelui nostru care a făcut posibilă înfiinţarea
unui guvern maghiar independent, atît de dorit. In fruntea lui aţi fost
pus dv. şi are menirea de a scoate ţara din stagnarea seculară, călău
zind·o la limanul bunăstării şi feriCirii. Vă doresc din toată inima succes în postul înalt în care aţi ajuns.
După cele spuse mai sus, trec acum la descrierea evenimentelor
ce s-au produs în mijlocul nostru.
A ajuns şi la noi ştirea despre cele ce s-au întîmplat în inima
ţării [Ungariei]. La 19 Le. s-au afişat cele 12 puncte de la Pesta, în
format mare, pe pereţii restaurantului aflat în mijlocul oraşului nostru;
s-a arborat deasupra drapelul libertăţii cu inscripţia "Libertate, egalitate,. frăţietate"; s-a explicat conţinutul programului acelora care nu
ştiu carte. Explicaţiile, în. general, dar mai ales punctul cu privire la
desfiinţarea relaţiiilor urbariale au cauzat îngrijorare nu numai printre
nobili, ci şi în rîndurile cetăţenilor paşnici ai Lugojului. ln consecinţă,
am fost rugat de mai mulţi cetăţeni să mă îngrijesc de mijloace de
apărare împotriva unor eventuale evenimente, care ar putea rezulta din
interpretarea falsă [a celor 12 puncte] din' partea poporului şi ar determina demonstraţii cu consecinţe periculoase. Pentru după-masă am
convocat o adunare. A venit o mulţime de popor, care a aflat de la unii
invitaţi despre ţinerea adunării.
După ce s-au liniştit spiritele, un"ii au propus îndepărtarea drapelului şi a celor 12 puncte, căci afişarea lor ar putea avea urmări nedorite. Pînă la urmă, s-a hotărît discutarea problemei la adunarea din
ziua următoare. A mai fost dezbătută şi problema menţinerii ordinii.
In ziua de 20 martie, am observat că drapelul şi afişul cu cele
12 puncte au fost luate. La ora 9, ordinele [privilegiate] din oraş s-au
întrunit în sala de şedinţe, pentru a ţine o consfătuire restrînsă. Dar o
mare mulţime de popor a umplut sala: Aici, în urma unei propuneri
primită cu entuziasm, poporului i s-a acordat drept de vot deliberativ.
După aceea, adunarea şi-a însuşit cele 12 puncte cunoscute şi a împuternicit deputaţii să le sprijine [la Dietă], cerînd ca ele să fie ridicate la
rangul de lege.
S-a dat apoi citire unei petiţii din partea locuitorilor oraşului Lugoj, după ce în prealabil s-a constituit un comitet de 20 de membri
pentru păstrarea ordinii sub preşedinţia mea. Dispoziţiile acestui comitet de miliţie urmau să devină obligatorii pentru funcţionari şi pentru
toţi cetăţenii. S-a hotărît, de asemenea, arborarea tricolorului [maghiar]
pe casa comitatului şi a oraşului.
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Comitetul format· a ţinut imediat o şedinţă, unde s-a hotărît publicarea celor 12 puncte şi explicarea lor. Comitetul s-a şi conformat
acestor puncte, luîrid de pe clădirea vistieriei şi a altor instituţii publice [steagul cu] vulturul cu două capete, al casei austriece. Culorile
austriece au fost înlocuite cu cele naţionale [maghiare].
.
In ziua de 21 martie, comitetul s-a întrunit din nou sub preşedinţia mea pentru a lua măsuri. Şedinţa urm·a să fie deschisă la ora 9.
Insă înainte de începerea ei cîţiva membri ai comitatului au venit în
grabă în sală, spunînd că poporul se agită şi că intenţionează să dărîme
biserica neterminată încă a greco-uniţilor din piaţa oraşului. Pornind
la faţa locului am fost înştiinţat că la primăria oraşului s-a adunat un
popor numeros. Într-adevăr, cînd am ajuns acolo m-am convins că poporul era numeros. El s-a adunat pentru semnarea petiţiei despre care
am amintit. Aici s-a făcut propunerea să se ceară în scris demolarea
bisericii greco-uniţilor construită în mijlocul pieţii, deci în'tr-un loc nepotrivit. Propunerea a fost primită însă cu murmure de popor, care a
continuat totuşi semnarea petiţiei.
După aceea m-am reîntors în sala noastră obişnuită. Am explicat
că scopul adunării, era a da indicaţii pentru deputaţi. Importante erau
conştiinţa şi dragostea de patrie a deputaţilor. Problema indicaţiilor
pentru deputaţi şi cea a redactării circularei noastre către jurisdicţii au
fost abandonate. Deputaţii noştri au fost în schimb sfatuiţi să ţină
seama la fiecare problemă ce urma să fie dezbătută, de fericirea patriei,
de propăşirea ei glorioasă, de ridicarea bunăstării sale şi să susţină
reformele şi liberalismul.
Raportez în ·continuare cu umilinţă, că în urma scrisorii dvs, din
17 martie, în care am fost făcut răspunzător pentru evenimente!, am
suspendat activitatea comitetului de miliţie, şi am dat dispoziţii în vederea menţinerii ordinii fără întîrziere. Adunarea publică ordinară proiectată pe data de 29 Le. am amînat-o pînă la noi dispoziţii ale dvs.,
întrucît ţinerea ei ar fi însemnat convocarea dregătorilor de la locurile
lor de activitate. în sfîrşit, vă înştiinţez, că Csaszar Mihaly, responsabilul drumurilor din plasa Oraviţa care avea funcţie şi pe lîngă judele
nobiliar, a decedat în zilele acestea. La rîndul lui, judele nobiliar despre
care am pomenit aici se află de mai mult timp într-o astfel de stare,
încît din cauza bolii nu-şi poate părăsi locuinţa. în felul acesta, funcţia
de responsabil 'al drumurilor, legată şi de cea de jurat, trebuie cît mai
curînd ocupată. în legătură cu ea şi cu ţinerea adunării publice aştept
ordinul dvs.
In ceea ce priveşte liniştea publică internă, slavă domnului pot
spune că ea este bună. Voi încerca să o menţin şi pe viitor cu toate
puterile mele. Sper că strădaniile mele vor duce la rezultatul dorit.
în sfîrşit, vă înştiinţez cu umilinţă, că pentru reprimarea eventualelor tulburări, se află în curs de constituire la Lugoj o gardă cetă
ţenească, despre care nu voi uita să vă raportez.
Rămîn cu tot respectul al dv. umil serv
Lugoj 25 martie 1848
J akabffy Krist6f
vicecomitele prim al comitatului
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Caraş

Originar. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltar. Miniszberi Orszagos Ideiglenes Bizottmany nr. 105/1848. Foto:
1168-1174. Publicat de Jakabffy Elemer, Adatok az 1848 ev esemenyeihez Krass6 varmegyeben, Lugoj, 1931, p. 8-15.
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V. doc. 10.

66
Sighişoara,

25 martie 1848.

Lăbliche

Nations Unversitaet!
Wenn die gehorsamst Gefertigten in mitten der groBen Ereignisse
der Gegenwart, die das Volksleben iri neue Bahnen bringen, ihre Uberzeugung und Wunsche den versammelten Vă,tern des Volkes zu gerechter Berucksichtigung zu unterbreiten sich die Freiheit nehmen, so erfullen sie damit eine Pflicht gegen die hohe Versammlung, gegen · sich
selbst, gegen Volk und Staat, die doppelt heilig und unerlăBlich ist in
so schwerer Zeit.
_
Daher bitten die Gefertigten eine Lăbliche Nations Universitaet,
dieselbe măge, die gewiB in dem ganzen Volke lebende Uberzeugung
vor den Allerhăchsten Thron bringen und damit das im Lande stehende
Linienmilităr anderweitig verwendet werden kănne und keine fremden
Truppen in Siebenburgen moglich seien, im gehărigen Wege eine Bewaffnung des săchsischen Volkes fur diese Tage der Noth bewirken.
Fur ebenso nothwendig als die Bewaffnung des săchsischen Volkes, sehen die Gefertigten die Heilung jener Ubelstănde und Schăden
an, die durch VerlaBung des alt-geschichtlichen Grundes sich in dem
săchsischen Volksleben festgesetzt und der inneren Krăftigung săchsi
schen ·Volksthums hemmend im Wege stehen, deren schleunigste Ent-,
fernung von der Zeit und dem erwachten VolksbewuBtsein dringend
gefordert wird; durch deren FesiJhaltung dagegen unser Volk des
Rechtes auf ehrenvolles Bestehen unter den gebildeten Volker der Gegenwart verlustig wlirde.
Die Gefertigten bezeichnen in Folgenden die, nach ihrer Uberzeugung grlindlicher Heilung am meisten bedlirftigen Schaden in unseren jetzigen Zustănden und verbinden damit die geziemende Bitte:
Eine Lăbliche Nations-Universităt wolle baldigst im gesetzlichen Wege,
im Sinne unserer alten Verfassung und der fortgeschrittenen Zeitbildung
festsetzen:
1. Durchgăngige Trennung der Administration von der Justitz;
eine solche Zusammensetzung der administrativen Behărden, daB dadurch die Bureaucratie moglichst vorgebeugt werde; geregelte Justiz mit
Geschworengericht.
2. Pressefreineit
3. Unbedingte Offentlichkeit
4. Eine den nationellen Bestand gewahrleistende, die Rechte des
Einzelnen und der Gemeinde achtende, auf breiter Grundlage errichtete,
wahrhafte, reprăse111tative Verfassung mit nicht lebenslănglichen Vertretern.
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5. Indem die Gefertigten um eine von der Zeit dringend geforderte schnelle Erledigung dieses Gesuchs bitten, geharren sie ehrfurchtsvoll
SchaEburg am 25 Marz 1848
Einer loblichen Nations Universitaet
gehorsamste Diener
J ohann Kleisch J oseph Teutsch
S. I. Teutsch
Carl Misselbacher
J ohann Girscht
J oseph Schmidt
J ohann Graser
Michael W eiss
Fr. Marienburg
G. Duldner
G. D. Teutsch
Johann IrteP
·
[urmează 126 semnături].
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ. săseşti, nr. 455/1848,
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67
Tîrgu

Mureş,

25 martie 1848.

Oşorhei,

Ieri

şi

25 martie
astăzi ţi se

părea că eşti

în Anglia, nu în Transilvania, în

Oşorhei.

Pe. uliţe în mai multe locuri adunări, gloate de oameni coalea ascultînd cuvîntări rostite în glasuri detunătoare, - coalea cetind novele
ale căror cuprins [era] urmat de strigăte sgomotoase. Tinerimea însufleţită cu pălăriile şi peptul împenat cu cocoarde, petele şi rose tricolori. Aşadar faima întîmplărilor grandioase din toată Europa sburînd
cu iuţeală de fulger în toate părţile, aduse în vie mişcare şi tinerimea
de aici. Se găti o petiţiune cătră maiestatea sa din partea tinerimei de
lîngă Tabla Regească, în care se cere deslegarea tipariului din toate
cătuşele censurei - , dietă cît se poate mai curînd ...
Această pornire a tinerimei o încuviinţară şi protonotarii şi pro-'n1iseră că acestei nobile şi patriotice păşiri a tinerimei vor sta în ajutoriu, totdeodată conceseră pe astăzi pe şepte ore matutine şedinţă stră
ordinară a tuturor patru canţelariilor la un loc sub preşedinţa unui protocolist - pentru subscrierea tinerimei la aceeaşi petiţiune 1 . Tinerimea
maghiară şi secuie ne provoacă şi pre noi tinerimea română d-îngă
Tablă ca să subscriem. Noi, de o parte şi ca să nu mai înverşunăm ura
care încă spunem, ce e adevărat, nu e de tot stinsă, subscriserăm. Io
cînd am subscris am zis că şi io, ca român, subscriu această petiţiune,
acea dulce speranţă mîngîindu-mă că va fi fără întîrziere şi deodată
rescumpărare totală fără nici o despăgubire; egalitate deplină de drepturi civile şi politice; respectarea şi asigurarea feliuritelor naţiunalităţi
şi limbi din Transilvania şi Ungaria. Aşijderea şi fratele S. P[oruţiu]
au cuvănta~t înainte de a se subscrie, dorind libertate universală nu unilaterală ... Tinerii de ungur şi secui încă au ţinut cuvîntări solemne
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cătră tinerimea română ca cătră nişte representanţi, cum zicep. dînşii, a năţiunei româneş.ti, va să zică representanţii năţiunei ungureşti
şi secuieşti vorbia către representanţii năţiunei româneşti rugîndu-ne
nu cumva noi să hrănim în popor nădejde, care cred că numai deodată
nu vor putea să aibă resultat dorit. Însă cînd se citi protocolul, tinerii
de ungur şi secui nici decum n-au lăsat a se trece la protocol din cuvîntarea mea nici măcar dorirea şi nădejdea de răscumpărare totală

nici o despăgubire; puţini zicea ca să las în protocol răscumpărare
bani, dar aceasta n-am lăsat, pentru că socotiam, că pot" să o eluză
ca în preţ de despăgubire să rumpă pentru domnul pămîntesc din
mica moşie a săracului ţăran a treia sau a patra parte, ca în Borusia,
ce :tot atîta rău ar fi pentru sărmanul ţăran. Destul că această sentinţă
toată rămase afară; în zădar mă trudi-i eu a arăta folosurile răscum
părării fără nici o despăgubire, cu o pretinşiune sau numai dorire foarte
dreaptă arătînd că destul au plătit prostul pînă acum de mai multe
sute de ani pentru acea bucăţică de moşie, purtînd el totdeauna toate
greutăţile şi toate sarcinile cele grele ale patriei nu numai pentru sine
ci şi pentru nemeşi. Cu acest cuvînt ar11 trăit vorbind cătră dînşii nu
numai drepturile cetăţeneşti care le are fiecare de atunci, de cînd au
intrat în cetate [în stat], şi care romănul pe drept nici le au perdut,
nici au putut să le pearză căndva; ci şi cele omeneşti care-s născute
de-odată cu omul, şi care nu numai a le primi sau a le usurpa de la
altul pe nedreptul; dar nici a le înstrăina încă nu e ertat, nu e slobod,
-e păcat.
Românii singuri, dar singuri au purtat totdeauna pînă în zioa de
astăzi toată economia, toate s pesele statului; atunci cănd nemeşii respective foarte puţin, iară de vreo că!teva zeci de ani în deplinul înţeles
al cuvîntului nimic, dar nimică n-au întrebuit. Au fost însurgenţi tempore necessitatis? Da românii n-au dat şi pînă acuma, şi nu dau şi acum
fără

fără
aşa,

recruţi?

Pentru d[umne]zeu, fie-vă milă de aceşti oameni buni, ascultători,
foarte săraci, că zău destul au plătit pînă acum pentru acea.
- vrednici de ea· fără a vă plăti nici măcar un potor! ...
Le-am mai zis: Fraţilor! Tată meu e feciorul unui om prost, aşa
dar eu încă-s om prost - eu ştiu foarte bine amară şi ticăloasa stare
a prostimei ca unul ce am norocire adese a conversa cu români proşti;
şi ştiu şi aceea că această mărinimitate a nemeşilor, prostimea cu mulţămită o ar primi ... Ni-au zis şi aceea că dacă au românii alte pretinşiuni şi cereri, acelea cuprinză-le într-o petiţiu~e, că calea rugăminţilor
nu e închisă nici dinaintea lui d[umne]zeu! Cereţi şi vi se va da ·
zice S[fînta] Scriptură.
Aşadar petiţiune din partea prostimei! Intr-adevăr pe calea dreptului şi dreptăţii prostimea are de a cere - şi acum e timpul - pentru
d[umne ]zeu! Românilor din Transilvania acuma e timpul! nu întărziaţi,
nu vă mai lăsaţi în starea pomenită de moşi de strămoşi - minutul
bine venit eată-1! Cereţi înainte de toate răscumpărare totală, fără nici
o despăgubire; de aci urmează to&.te drepturile civile şi politice, aşadar
şi representaţiune ş.a. Cereţi respt~ctarea limbei voastre celei româneşti:
în biserici, şcoalele de pe sate ş.a. dintr-ăntăiul. . . Sărmanii de noi,
nouă românilor altă erezitate nu ne-au rămas de la străbuni, fără singură, dar singură limba acest scump odor, acest nepreţuit tesaur al
naţiunei româneşti ... Limba fraţilor români! Ascultaţi limba această
limbă străveche, în care Enea au salutat pre Lavinia, această limbă din
blănzi şi
moşioară
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şi năţiunea romană are o putere manină, feraceastă limbă, care o aseamănă un român cu un munte,
atătea seminţii străine n-au putut străbate, ca să ne absoarbă;

zei provenitoare, ea
mecătoriă,

peste care

o

această limbă dulce, melodioasă o iubiţi,
preţuiţi, o păstraţi ca stră
bunii noştri, mai pre sus de toate; iubirea, preţuirea limbei voastre să
n-aibă margini aşa o iubiţi cît cînd veţi muri să mai remînă în voi
încă o schintea, această schintea din· urmă să fie limba, cu care doară
aţi putea aţiţia încă o dlrută fliacăra vi,eţii în voi. Aceste:a şi alte asemenea să cerem noi românilor! De la înălţatul nostru împărat şi de la
dietă şi de bună seamă vom dobîndi, că pentru noi se luptă spiritul
timpului, care are putere colosală, manină; pentru noi se luptă toţi
oamenii cei buni. Nu mai fiţi buni, cu frica lui d[umne]zeu ca totdeauna, şi fiţi naţionalişti mari. Cînd vă zice cineva să fiţi patrioţi, spuneţi că naţiunalist romăn şi patriot în Transilvania tot una şi aceeaşi
însemnează, din ce oară aceea e asiomă în politica Transilvaniei, că
fericirea acesteia atărnă singur de la fericirea românilor. Aşa aveţi speranţă de un viitoriu mai bun, dar de năţiunea voastră niciodată să nu
vă lăsaţi, fiţi români şi credeţi că românul, român trebuie să rămînă

în etern!
Devisa voastră să fie: cereţi şi credeţi! Insă acum m-am prea depărtat de la oiept după ce se subscriseră cu toţii şi protonotarii
apromiseră, că numaidecît vor mijloci trimiterea petiţiunei prin guberniu la mai[estatea] sa- şedinţa se încheie.
Iară seara tinerii cu vreo 200 de făclii şi stindarde au încungiurat
vreo cîteva uliţe spre aducerea aminte acestei serbători mari între strigete sgomotoase. Se trăiască casa habsburgică! Se trăiască libertatea
teas~cului! Se trăiască uniUinea! se trăJi1ască Kossuth! Durdui:a s.a. Mai
pre urmă în mijlocul piaţei de pe funtănă au rostit din tineri 'orăţiuni
cătră mulţimea de jos, în care-i îndemna la uniune strigănd cu glas
mare: Egyesi.ilji.ink [Magyarorszaggal], mert maskent elveszi.ink! ... Să
ne unim că altmintrea pedm! ... Aşa în linişte se împrăştiară cătră
casă.

Astfel de petiţiune au scris şi cetatea Oşorheiului, şi tinerimea
din colegiul reformaţilor2 •
Apropos! Mai că uitasem! Că canţeliştii de saşi nici decum n-au
vrut să subscrie uniunea zicînd că-s juraţi de acasă 3 •
A. Papiu Ilarianu,
Cancelarist român de la Tablă
şcolastică

Foaie pentru minte,

inimă

şi

literatură,

· p. 99-101. V. şi publicarea incompletă
(1848), nr. LXVI, 31 martie, p. 375-376.
1

X (1848), nr. 13, 29 martie,
în Organul luminării, II

V. doe. 72.

Petiţia nedatată a tineretului colegiului reformat din Tîrgu Mureş
prezentată direcţiunii, care a expediat-o consistoriului reformat din Cluj,
2

a fost
unde
a sosit la 1 aprilie; în ziua de 2 aprilie, curatorul principal, Kemeny Ferenc, a
înaintat-o guvernatorului. V. Originalul Arh. St. Budapesta, Fond, G. Pr.,
nr. 777/1848. Foto: 2 547 şi 2 551-2 552.
3 Documentul a fost cunoscut şi comentat foarte mult în istoriografia română. El reprezintă prima luare de atitudine a unor tineri intelectuali români
într-o întrunire comună cu cei maghiari faţă de problemele fundamentale ale
vvemii de natură socială şi politică. Totodată arată că era posibilă o colaborare
între revoluţionarii români şi unguri pe baza unor principii revoluţionare sincere.
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Nobilimea însă nu a înţeles să acorde şi naţionalităţilor libertâţl şi drepturi politice pe care ea le pretindea pentru sine. Chiar la întrunirea comună de la Tg.
Mureş din 25 martie, fiii de nobili s-au opus să se treacă în petiţia pe care au
semnat-o şi cîţiva tineri români, cererile acestora privind eliberarea şi împroprietărirea iobagilor fără nici un fel de despăgubire, precum şi recunoaşterea naţiunii
române egală din punct de vedere politic cu ungurii, secuii şi saşii. Tot fiilor de
nobili li se datorează şi discursurile patriotarde, precum şi afirmaţiile: "Să ne
unim, că altminterea perim". Evident, oratorii voiau să evite pieirea clasei din
care făceau parte. Trebuie precizat că în document termenii "proşti" şi "prostime" indică acea parte a poporului care n-a avut posibilitatea să se instruiască
în şcoli.
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Cluj, 26 martie 1848.

Brassai f6 bir6nak
Uraşagodnak idei Martius 22rol 83 szam alatti feljelentese·t1, melynel fogva tudomasomra adja, hogy az azon varos es esklidt kozonseg
tanacsa, a mostani korlilmenyek s kulOnoson annak tekinteteb61, mikep
a ne talan ottan allomasoz6 katonasagnak az orszagb6li kivitelevel a kozbatorsag es rend veszelyeztessen, elhatarozta a meg 1809k evben fel
allitand6 polgari 6rsereg ujb6li letre hozatalat es eletbei lepteteset, oly
hozza adassal fogadom el: hogy U:rasagod a nemes tanacs es eskudt kozonseg altal ez iranti, teend6 jelenteset es tervet a Kiralyi F6 Kormanynak mentlil el6bb fel· kiildeni igyekezzek. Egyebirant urasagod es minynyajok megnyugtatasaul nyilvanitom: miszerint azon hir, hogy a rendes
katonasag az orszagb61 ki vitessek, mer6be alaptalan.
Kolosvart, Martius 26n 1848

Către judele primar din Braşov

Am primit înştiinţarea domniei voastre din 22 martie a.c. nr. 83 1 ,
prin care îmi aduceţi la cunoştinţă hotărîrea consiliului oraşului şi a
comunităţii jurate, de a reînfiinţa gărzile cetăţeneşti întemeiate încă. în
anul 1809. în împrejurările actuale [reînfiinţare,a lor ar fi necesară] în
special pentru ca ordinea şi siguranţa publică să nu fie eventual periclitate în cazul scoaterii armatei din ţară. Adaug că domnia voastră
trebuie să trimită Guberniului regal cît mai curînd raportul nobilului
consiliu şi al comunităţii jurate, referitor la ceea ce se impune a fi fă
cut în acest sens.
Dealtfel declar, pentru liniştea domniei voastre şi a tuturor, că
vestea despre scoaterea din ţară a armatei regulate este cu totul neîntemeiată.

Cluj, 26 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 593/1848. Foto: 2 421-

2 422.
1

V. doc. 35.
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Cluj, 26 martie 1848.
An Seine Excellenz den Herrn hier lăndigen Commandierenden
Generalen
In Folge der hochgeschătzten Zuschrift v. 24-t. Mărz 1. J.l P.Z.
87/p in Betreff der vom Kronstădter Magistrat wegen Errichtung einer
Bilrgergarde verfa:6,ten. Beschlu:6es habe ich die Ehre zu erwiedern: daB
dieser BeschluB auf einer Aufforderung des Guberniums nocli vom
Jahre 1809 gegrilndet zu sein scheint und daB ich in den gegenwărtigen
Verhăltnissen keine andere Verfilgung zu treffen zweckdienlich erachte:
als dem Stadt Richter, der mich eben mittels seiner v. 22-ten daiierte
Anzeige hiervon in Kenntnis gesetzt hat, dahin -anzuweisen~ da:6 er
dafilr sorge, da:6 der Magistrat, auch den schon. gefaBten BeschluB den
Entwurf dieser errichtenden Bilrger Garde dem k. Gubernium je eher
vorlegen um dann das erforderliche veranstalten zu konnen. Sob_ald dieses geschehen ist werde ich nicht ermangeln von dem Erfolge der · Verhandlung des k. Guberniums E.E. sogleich in Kenntnis zu setzen. 2
Schlie:61ich habe ich die Ehre E.E. zur Kenntnis zu bringen, daB
auch von Seite des Klausenburger Magistrats, unlăngst ein ăhnliches
Postulat dem k. Guberniurn: .eingereicht wurde, und hierauf dem Magistrat eine gleichlautende Weisung ertheilt worden ist.
Klausenburg am 26-ten Mărz 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 594/1848. Foto: 2 427-

2 428.
1
2

V. doc. 51.
V. doc. 33, 51, 68, 139

şi

140.
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Braşov,

26 martie 1848.

26. Mărz 1848
Hoch derselbe befiehltl nachdem in dem Bericht pr. 66 bloss enthalten sei, bei den hiesigen Buchhăndlern die Flugschrift "Hunnia filggetlensege"2 kein Exemplar vorgefunden worden, dieselbe auch tags
ilber zu vernehmen, ob sie von dieser . Flugschrift verkăufliche Exemplare gehabt? Wenn ja, von wem und in welchem Wege sie solche erhalten und wem sie dieselben verkauft?
Abschluss: W. Nemeth erklă:r1t, daB ihm von der fraglichen Flugschrift · bis dahin wo er darum von hieraus befragt worden gar nichts
bekannt gewesen, ihm davon auch gar kein Exemplar zugesendet worder sei, er sonach auch keinen Verdacht habe. J. Vajna erklărt daB
ihm von der fraglichen Flugschrift bis Dato nichts bekannt gewesen,
er kein derley Exemplar zugesandt erhalten und keines verkauft habe.
Welches Sr. Excellenz berichtet wird 27. Mărz.
108

Extras. Arh. St.
procese-verbale al
Foto: 4 798.

BraşoiV.

Fond. Arh. Oraşului BraşoiV, Registrul de
actelor intrate [Einreichungsprotokoll], 1848. 89.

\

1

Ordinele guiVernatorului cu nr. 397

şi

489 din 3 şi 15 martie 1848. Cf. doc.

nr. 158.
Autorul broşurii este Tancsics Mihâly. Ordinele guberniale din 3 şi 15
martie se referă cu toată probabilitatea la prima ediţie a broşurii Hunnia filggetlensege tipărită la Jena din cauza cenzurii din Ungaria. Ed. a II-a a broşurii
a fost tipărită la Buda după proclamarea libertăţii presei în 15 martie 1848. V.
doc. 2 şi 156.
2
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Bela Crkva [R.S.F. Iugoslavia] 26 martie 1848.

W eif3kirchner Militair

Communităts Prăsidium

An Ein Hohes k.k. Banater General Commando Praesidium
Bericht
Ich habe die Gnade Einem Hohen General Commando Praesidium
gehorsamst anzuzeigen, daB in der gehorsamsten Communita't ungeachtet auch hier der allgemein bekannt gewordenen Zeitereignisse, und
Atentate gegen die Local Behorden, bisher die innere Ordnung und
offentliche Sicherheit noch nicht im mindesten gestort worden sei und
dafi die hierortige Bfirgerschaft, besonders aber der bfirgerliche auBere
Rath fortan einen treuen Bfirgersinn zur Erhaltung offentlicher Ruhe
und Sicherheit dadurch an den Tag gelegt, daB sie im Einvernehmen
mit dem Magistrat eine Sicherheits Commission aus dem Bfirgerstand
statuiert hat, die nachtlicherweile mit dem Polizei Amte und der Landwehre die. verstarkten Patrouillen und Bewachung der Communitat
von etwaige auswartige Anfalle ordnungsmaBig leitet und uberwacht.
Die nachtliche Sicherheits Wachen hat man darum aufzustellen
als nothwendig erachtet, weil durch die Lugoser Ereignisse die Walachen auch in der Gegend von Oravitz und hier gegentlich aufgeregt
wurden und daher ein Einfall einer schlecht gesinnten Horde in gegenwertiger Zeit wo die Constitution mit Freiheit und Gleichheit so verschiedenartig unter dem gemeinen Volke verstanden wird um .so leichter
geschehen kann und Unglficke errichten konnte, weil gerade in gegenwartiger Zeit taglich hier 4-5 bis 600 meist fremde Walachen aus der
Provinziale als Weingarten Arberter verwen9et werden, die auch hier
wie gewohnlich ubernachten.
Sollte in der Folge wieder vermuthen sich in dieser Beziehung
sich etwas ereignen, so wird man nicht versăumen hievon die diesschuldige Anzeige sogleich zu erstatten.
WeiBkirchen den 26ten Marz 1848.
Bfirgermeister
Khyo
Major
Original. KriegsarchiiV Wien. St. K. Tiirkei, VIII, Karton 32. Xerox:
15 496-15 497.
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Tîrgu

Mureş,

26 martie 1848.

Nagy Melt6sagu F6 Kormanyz6 Gr6f Ur. Kegyelmes Uram!
Mint nagy melt6sagod a kiralyi tablai itel6 mester urak altal is
tegnap ertesittetett, az ifjusag egy kerelmet irt ala, mi nagy melt6sagodnak tegnap gyors posta uttyan fel is killdetett; itt nevezetes esemeny a volt, hogy mikor az ala iras egy olah sziiletesu irnokra kerillt,
azt mondotta: "En Papius Ilarianus Sandor mint olah ala irom ezen
petiti6t azon feltetel alatt, hogy ha leszsz · nepjog, egyenl6seg, minden
Erdelyben. es Magyarhonban lak6 kulOn ajku nemzeteknek nemzeti le te
es edes nyelve biztositasa. Orok valtsag minden penz karp6tlas nelkul;.
mert eleget, de igen sokat fizettek mar a parasztok, miutan szazadok
olta bitangoljak a nemesek nemcsak polgari, de emberi szent jogait is".
Mire mindnyajan fel sz6lvan es ellene nyilatkozvan az iffjak, 6 ugyan
irasat es nyilatkozatat viszszavette, de a parasaban lappang6 tuz kiutotte magat, s velemenyet tudjukt, az az el6tti nap pedig t0bb olah
irnokok itt hagytak a varost es szerte szelyel mentek - mit nagy melt6sagoddal tudatni kotelessegemnek osmerem. Tegnap a varosnal is megtartatott a communitas gyulese, az eredmeny arr6l is felkuldodett nagy
melt6sagodhoz.
A szeket ami illeti foly6 h6 23kan delutan az irnokok gyulest tartvan a G. Teleki Elek elnoklete alatt - hozzam biztossagot killdott hogy
marchalist tartsak, feleletem volt: Hogy mihelyt az ido s kornyulallas
engedendi, . . . . . . . . 2 latandom a rendeknek velekedesek nyilvanithatasara m6dot es alkalmat el nem mulatom. Tegnap az az 25dik ejjel az uttcak szegeletein es szekhazon ezen feliras volt olvashat6 "Holnap az az Martius 26kan del el6tt 9 6rakor szekely nemzeti gyules leszen". Ki ragasztotta fel? nem tudatott, hogy a le szedes ingerilltseget
ne okozzon, ott maradtak. Del utan nehany szekely katona irnokok hozz<;im jottek, s ki jelentettek, hogy a cedulakat 6k ragasztottak fel, s mivei oly sok serelmek van, s err6l kivannak tanacskozni, az elnokseget
_ valaljam el. Feleletill adtam, hogy eljarasok torveny ellenes. Nemzeti
gyulest nem lehet tartani, de nincs is ertelme, hogy az iffjak nemzeti
illest tartsanak, hanem mint szekely oszveirt3 iffjak, ha valami keresek van, azt partolni vagy azt ~16mozditani szivesen teszem, de gyulesuk helyeul valasszanak mas helyet. Ok akkor meg nyugodtak, de keves
id6 mulva megent megjelentek, hogy minek utana Galfalvi Imre i·tel6
mester es Gal Janos assessor urak is igertek a szekely gyulesben megjelenni, bar jelennyek meg kozottek, - en ekkor is kereseket meg tagadtam, hanem ajanlottam, hogy birtokossagi gyulest j6 szivvel tartok,.
s azt ma 9 6rara ki is hirdettem a magam szallasan meg tartand6t.
Tegnap estve az egesz varos ki volt vilagitva, s az iffjusag faklyas.
zenevel jart korill, kiabalva az uni6t, fejedelem s az ujj magyar ministerium eljenzeset. De legkissebb rendbontas se tortent.
M1a a s1e:niorr par:s sz{!JlM.:som~a~ ji()rt;:t, a k:i hirdetert;,t bir:tokorsosagi gyules meg tartasara, addig az iffjusagnak egy resze csak ugyan a szekhaz
termebe ossze gyult, mit nyitva tartattam, hol els6bben melt6sagos
Balla Mihaly urat elnoknek megvalasztva, egy Kedves Tamas nevezetu
irnok el6terjesztette mi nagy serelmei vagynak a szekely katona iffjaknak, s mindenek el6tt kerjek 6 felseget szekely nemzeti gyules megtar110

tasara engedelmet adni, s az iffjak sorsan addig is segiteni. Mely serelmek meg irasat s a kiralyi tabla altal nagy melt6sagod eleibe val6
terjeszteset melt6sagos Gal J an os ur vallalta magar a. Mig ezek ott folytak, a gyulest en is itt meg kezdettem, s ket ur altal tudtokra adattam,
hogy itt a tanacskozas foly; mit az ott lev6k megertven mind le jottek.
Itt surgetve a kozgyules tartasat, nemelyek 2-3 nap alatti - masok
kes6bbi id6t kivanva, en aprilis 5dikere tuztem ki, s azon mindnyajan
meg nyugodtak. Masodik kerdes volt, mik legyenek a marchalis targyai, es mi lenne teend6bb a jelen kornyulmenyek kozo~tt4.
A b. J6sika Lajos es id6sb g. Bethlen Janos altal ala irt .felsz6litaiS fog:adodortJt e[, s igy g~andotlom cstak is e fog targya16dni. Urtto1ljiăT!a
a szekely iffjak kerelmeikre hataroztatott, hogy azokat a rendek eleibe
irasba be advan, azok is bizonyoson partoltatni fognak. Egyszersmind
az is ki mondatott, hogy ezennel marchalis hirdet6dven, ott mindenki
velemenynye kivanattya meghalgatasara most is alkalom ad6dvan, sernmi tobb oszve jovetel, tanacskozasnak helye es ideje nincsen; min az
iffjusag is m·eg nyugodvan, az ulest csendesen el oszlattam.
Mostanig igy allanak a dolgok, remellem ezuttal le vannak csendesedve a kedelyek, csak kun a szekben ne tamadnanak bujtogat6k.
KulOmben szokott mely tisztelettel oroklOk nagymelt6sagu f6 kormanyz6 gr6f urnak alazatos szolgaja5 •
Marosvasarhely, 1848 bojtmas h6 26kan delutan
G. Toldalagi Ferenc
f6kiralybir66
Preamărite domnule conte guvernator suprem!
Milostivule domn!
.Precum aţi fost înştiinţat ieri de către protonotarii Tablei regeşti,
tineretul a semnat o petiţie, care prin ştafeta de ieri s-a şi trimis
domniei voastre. Cu acel prilej s-a întîmplat că un cancelist de origine
română, cînd i-a venit rîndul a spus: "Eu A. P. Ilarian, ca român iscă
Iese această petiţie cu condiţia să fie asigurată dreptatea, egalitatea,
existenţa naţională şi folosirea dulcii limbi materne pentru toate naţiu- ·
nile ce locuiesc în Transilvania şi Ungaria; să se garanteze desfiinţarea
robotelor fără nici o despăgubire, căci ţăranii nu numai că au plătit
destul, dar chiar prea mult după ce nobilii au uzurpat veacuri de-a rîndul nu numai drepturile lor cetăţeneşti, ci şi cele mai sfinte drepturi
umane". Faţă de astfel de cuvinte, tineretul [maghiar] s-a ridicat şi a
protestat împotriva lor. Papiu şi-a retras declaraţia, dar focul ascuns a
explodat. Părerea o ştim cu toţii!. în ziua precedentă mulţi cancelişti
români au părăsit oraşul, îndreptîndu-se în diferite părţi. Ieri s-a ţinut
şedinţa comunităţii oraşului. Rezultatul
ei s-a şi înaip.tat domniei
voastre.
In ceea ce priveşte scaunul, în după-masa [zilei] de 23 a lunii curente, canceliştii au ţinut şedinţă prezidată de contele Teleki Elek. El a
trimis la mine o comisie, pentru a aproba adunarea marcală. Răs
punsul meu a fost: Imediat ce vremea şi împrejurările îmi vor permite,
• • • • • •2 nu voi scăpa posibilitatea şi ocazi~ exprimării părerii stărilor
[privilegiate]. Ieri, adică în noaptea zilei de 25, pe colţurile străzilor
şi pe primărie, au apărut afişele: "Mîine, adică în 26 martie la ora 9
înainte de masă va fi adunare naţională secuiască". Cine le-a afişat?
Nu se ştie. Pentru ca dispariţia lor să nu provoace mînie, acolo au ră-
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mas. ·După-masă au venit la mine cîţiva cancelişti militari secui şi au
declarat că ei au lipit afişele. Au arătat că vor să se sfătuiască asupra
mai multor gravamine. Mi-au propus să accept preşedinţia. Le-am explicat că procedura lor e ilegală. Adunare naţională nu se poate întruni
şi nici n-are rost s-o ţină. Voi proteja şi promova cu plăcere orice rugăminte a tinerilor secui3 conscrişi, . dar pentru şedinţa lor să-şi caute
alt loc. Temporar s-au liniştit. Nu peste mult· timp au apărut însă din
nou, deoarece protonotarul Galfalvi Imre şi asesorul Gal J an os au promis că vor participa la adunarea secuiască. Mi-au propus ca măcar să
apar printre ei. Eu şi de această dată le-am refuzat rugămintea. [În
schimb] le-am promis că ţin cu plăcere o adunare nobiliară, pe care am
şi anunţat-o pentru azi la ora 9 în locuinţa mea.
Ieri seara tot orasul a fost iluminat. Tineretul a defilat cu muzică~
aclamînd uniunea, dorr{nitorul şi noul guvern maghiar. Nu s-a întîmplat
nici cea mai mică tulburare. Azi senior pars a venit la adunare în locuinţa mea. Intre timp o parte a tineretului s-a adunat în sala primă
riei, pe care am lăsat-o deschisă. Aici în primul rînd 1-au ales ca preşedinte pe domnul Balla Mihaly. Un cancelist numit Kedves Tamas a
prezentat marile plîngeri ale tinerilor militari secui. Printre ele figura
înainte de toate solicitarea maiestăţii sale de a permite ţinerea adunării
naţionale secuieşti şi de a ajuta tineretul. Domnul Gal Janos s-a angajat să aştearnă pe hîrtie plîngerile şi să le înainteze prin Tabla regească maiestăţii voastre. Între timp aici eu am început şedinţa. Prin
doi domni ~e-am dat de ştire despre începerea ei. Cei de acolo au dovedit înţelegere şi au venit cu toţii. Referitor la convocarea şedinţei comunale, unii au vrut ca ea să se ţină peste 2-3 zile, alţii au dorit o
dată mai tîrzie; eu am fixat-o pentru 5 aprilie. Cu această [dată] toţi
au fost de acord. A doua problemă luată în discuţie a privit urgenţa
subiectelor ce ar fi trebuit să se ia în dezbatere de către adunarea scau- nală în circumstanţele act.uale 4 •
S-a acceptat. somaţia semnată de baronul J6sika Lajos şi contele
Bethlen Janos senior. Cred că numai ea se va discuta.
La sfîrşit, s-au luat hotărîri privind cererile tineretului secuiesc;
ele vor fi înaintate în scris în faţa stărilor şi vor fi susţinute cu siguranţă. Totodată s-a adus la cunoştinţă că a fost anunţată adunarea marcală, unde se va putea expune părerea şi dorinţa- fiecăruia. Pentru nici
o altfel de adunare sau sfătuire nu e loc şi timp. Drept urmare, tineretul s-a calmat, iar eu am dizolvat şedinţa în linişte.
În momentul de faţă treburile stau astfel. Sper că de această dată
spiritele s-au liniştit. Numai de nu s-ar ivi provocatori în scaun.
Rămîn cu obişnuita stimă serv supus faţă de preamăritul domn
conte prim-guvernator5 .
Contele Tholdalagi Ferenc
jude suprem regesc
Original. Arh. St. Budapesta.· Fond. G. Pr., nr. 593/1848. Foto: 2 412-

2 413.
1

V. doc. 67.
Rupt în original.
Cei care au fost luaţi în evidenţă pentru a fi grăniceri la secui.
4 In legătură cu evenimentele din 26 martie din Tîrgu Mureş V. Mult
jelen, 1848 aprilie 4, nr. 27, p. 158.
2

3
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5 Pentru
răspunsul
guvernatorului Teleki v. doc. 82. Cf. şi raportul lui
Szentiv:anyi Daniel către Guberniu din 29 martie, doc. 109.
s Raportul contelui Tholdalagi Ferenc ilustrează că pe teritoriul Marelui Principat al Transilvaniei continuau să funcţioneze organele locale ale puterii de stat
.ale stărilor privilegiate, caracteristice orînduirii feudale. Fiind o emanaţie a unui
exponent al stărilor privilegiate, raportul conţine acela~i ton patriotard întîlnit în
majoritatea actelor oficiale, precum şi referiri la uniune, la ataşament faţă de
monarh şi faţă de guvernul nobilimii liberale de la Pesta.
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Sebeş,

26 martie 1848.

Hoch Wohlgehorener Herr!
Hochzuverehrender Herr Guhernial Rath und ·Graf der Sachsen!
Indem ich gestern Euer Hochwohlgehoren um Verhaltungs Regeln
bat erfullten· mich dieselhen Gefuhle und Gedanken, welche Euer
Hochwohlgehoren, vielleicht in demselhen Augenhlicke im Eingange des
verehrten Erlasses zu Commitialzahl 383/1848 auszusprechen sich hewogen fanden. Ich fi.ihlte, daB ein gleichgultiges Verstummen hedenk1ich sey, da.B die offentliche Meinung durch Taten beruhiget werden
musse. Ich fur meine Person hin zwar uberzeugt, da:6 die politische
Revolution in Siebenhurgen hereits zu Ende sei, da sie eigentlich kein
anderes Ziel hatte, als der Welt zu zeigen, da:6 der in Ungarn erklungene Ruf nach Vereinigung der heiden Lander in Siehenhurgen lehhaften
Anklang gefunden hahe. Der Charakter der Bewegung in Klausenhurg,.
M. Vasarhely und Enyed, hestatiget diese Ansicht. Die Zusammenrottung
irregeleiteter Unterthanen und Proletariers ·waren - wofern sie einen
Fuhrer finden ko:q.nten - allein noch zu furchten und in der That
scheint der Adel diese Besorgnis zu hegen, daher der Klausenburger
Bethlen Josikaische Antrag auf unverzugliche Einfuhrung des Urhars
und Zusammenherufung der Insurrection.
In Siehenhurgen konnen Unterthanengahrungen zunachst aus dem
Zarander und Hunyader Comitate sich verhreiten, weil dort die Beamten am meisten unpopular sind, der Adel roh ist, und das Beispiel
der Walachen in Lugos ansteckend sein konnte. Hoffentlich wird aher
das Gubernium diesselhst erwagen und die entsprechenden MaBregeln
hereits angeordnet hahen.
Eine zweite Gahrung kann von den Szeklern und Walachischen
Grenzern ausgehen, aher ehenso wenig als die erstere gegen das Sachsenland gerichtet seyen.
Eine dritte Unruhe konnte in Broos sich zeigen, sie wird aher local hleihen und leicht zu heschwichtigen seyn.
Eine vierte Gahrung konnten die Proletarier in den gro.Beren Stadten erzeugen, aher glucklicherweise hahen wir keine so i.ihervolkerten
Stădte, da:6 die Proletarier zu einem Heer anwachsen konnten.
Von den Walachen in der Mitte der Nation ist wenn nicht grohe
Fehler geschehen auch, nach meiner Meinung, wenig zu fi.irchten, denn
sie hahen Rechte und Eigenthum und diese giht niemand gerne den
Mordhrennern Preis.
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Weil aber __.:. wie Euer Hochwohlgeboren - ganz richtig bemerken
die Ereignisse jetzt aui3erhalb aller menschlichen Berechnung liegen so
ist allerdings nothwendig auch auf den ungunstigsten Fall sich vorzubereiten und so wăre denn - nach meiner gedngen Meinung - folgendes nothwendig:
1. Die National Bewaffnung zum Schutz des Eigenthums vorzubereiten, damit sie im Fall der Noth sogleich ins Leben treten konne. Daher
a) durch die Magistrate die waffenfăhige Mannschaft mit EinschluG der Walachen ohne Aufsehen zu conscribiren, und
b) bei seiner Excellence dem Kommandierenden die Verfugung zu
erwirken, daB Waffen und Munition aus dem Militărarsenal zu seiner
Zert sogleich verabfolgt werden mogen.
Die ubrigen Dispositionen z.B. bezliglich der erforderlichen Lebensmrttel und des Schlachtviehes - der Aufnahme zufluchtsuchender
Fremder - Ausbesserung fester Plătze und Mauern etc. bleiben den
Local Behorden uberlassen, da deren Mannigfaltigkeit eine unendliche
ist und von Ortlichkeiten abhăngt.
2. Wăre von der Nations-Universităt die baldige Eroffnung eines
Landtages zu beantragen. Diese Mai3regel beruhigt:
a) Den Adel, der sonst liber Separatismus, liber Unionsvergessenheit und Mangel an Gemeingeist schreien und eben deshalb die in unserer Mitte lebenden Walachen aufregen wurde, um - bei geteilter
Kraft - uns so leidhter in eine falsche Lage bringen zu konnen. Wir
mussen aber gerade nach derselben Taktik den Adel zu unserm Verbundeten machen, damit wir einen Gegner weniger haben.
b) Aber auch die Massen werden beruhigt, wenn sie uns vernunftigen Reformen nicht abhold sehen. Besonders werden die Unterthanen
denen die Verwendung und Fursprache der Sachsen auf dem letzten
Landtage nicht unbekannt geblieben ist - fur die Sachsen in guter
Stimmung erhalten.
c) Endlich ist die Bitte um Gewăhrung eines Landtages eine rein
constitutionelle Handlung, welche die Relegierung nicht mii3fallen kann
und liber dies durch die Natur der eingetretenen Ereignisse geboten ist.
In Augenblicken, wo die bevorrechteten Stănde selbst zum Burgerthum
zuruckkehren und Lasten tragen wollen hat auch der Landtag fur die
Sachsen eine ertrăglichere Physiognomie, und gibt uberdies der Nation Gelegenheit, ihre Treue an das regierende Haus werkthătig zu bezeigen. Eine einzige Besorgnis durfte "Die Vereinigung mit Ungarn" erzeugen, aber tăuscht mich meine Kurzsicht nicht - so ist diese Vereinigung durch Art. 6/7911 beziehungweise ohnehin zugegeben, im Prinzipe
kaum mehr abzuwenden. Die Municipal Verfassung des Landes durfte
aber auch die Ungarn und Szekler gewiB nicht aufopfern wollen. Nichts
desto weniger wăre es rathsam.
3. Eine National Commission niederzusetzen, welche sich mit der
von den Sachsen auf dem năchsten Landtage zu ergreifenden Politik mit
der Form der Vereinigung mit der Klausenburger Bethlen Josikaschen
4 Punkten und uberhaupt mit alledem zu beschăftigen hătte, was voraussichtlich das Bedurfnis der Zeit und die Bewegung in Ungarn zu
Sprache bringen konne.
Mit den vorangeschickten drei Punkten sind auch meine Collegen
im Senate einverstanden, was wir sonst noch auf dem Herzen tragen
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und was in der gemeinschaftlichen Sitzung beschlossen werden wird,
wird Senator Martini miindlich berichten. Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Hochachtung mit welcher ich verharre
Miihlbach am 26-ten Mărz 1848
Euer Hochwohlgeboren
gehoFsamster Diener
S. Maister
Konigsrichter ·
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ. săseşti, nr. 466f1848. Foto:

3 808-3 811.
1

de

Articolul 6 al leglii din 179•1 despre uniune. Autorul raportului
pe care saşii trebuie să le formuleze în problema uniunii.

vorbeşte

condiţiile
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Deva, 26 martie 1848.
Kegyelmes Uram!
E nemes megye kebeh~ben is elhata az eur6pai nepek szabadsâ.gok kivivasara megtett sikeres lepesek eredmenyekroli hirlapi tud6sitas,
s a kozeletbe a szabadsag kivivasa mily nagy oromet koltott fel egyesek kebleben, - sokalta nagyobb aggodalom fajdalma borul lelkiinkre
a fejlodes, iidvos jovend6nek, beke, nyugalom es rendfentartasa kozti
meg alapitasaban, s mid6n ezeket nagymelt6sagodnak, hazam es fejedelmem ar.anti tantorithatatlan hfi ragaszkodasom szepl6telen erzete s
hivatalos allasom alazatosan feljelenteni hazafi kotelessegemme szabak,
- ez 6rabah vevem nemes Arad megye torvenyhat6ssaga elnokenek
ezen zarataval egyiitt masolatban ide fogott figyelmeztet6 megtanalasatl, mely szeren t nemes Csanad varmegye kozgyfilese az urberi viszonyokat eltorolven - tartani lehet att6l: hogy a szomszed varmegyekben,
s igy ezen haza szel-megyejeben az urberes osztaly ezen peldat felfogva,
tetleges fellepessel fogja er6szakoson nyugalom meg zavarasaval azon
szabadsagot elragadni, mit a haza, a rend, nyugalom es beke fenntartasai
. kozott keszit szamara.
Kegyelmes Uram! A helyezett ketes jov6jet csak Isten lathatja be:
de valamint mindeniitt, ugy itt is az a nyugalom megzavarasara celz6
ingerek nem fognak hianyozni, s a· tudatlan nep, ki jovoje felett itelni
elegtelen - bar mi kis osztonre kesz eletet, vagyont megtamadni. J6llehet a kozigazgatasi vezetesem ala bizot't megyeben lev6 keriileti es jarasbeli hivatalnokokhoz intezkedtem, hogy jarasaikban minden legkisebb mozgalmat figyelemmel tartva - bar mily celzat eseteben, engem
sziikseges intezkedesem megtehetese vegett tud6sitsanak, de kegyelmes
uram! elnokletem ala bizott torvenyhat6sagba sokkal kevesebb katonai
er6 letez, mint egy ily fenyeget6 mozgalomnak meg felelhetne, s midon
mar ezen fennebb emli1tettem Csanad megye kozgyfilesi hatarozata magany ertesites utjan is tobb csend es nyugalmat 6hajt6 hazafi keblekbe
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szaronga;t6 a1ggolda:Lmlakiait ~cntottt f:e1 - m:inden r:a!j!tam fen:ek:elhet6. felel6sseg terhe elharintâsa, celzatab61, de egyszersmind a nyugalom es
beke kozt meg alapitand6 hazam nepei . szabadsagok es erre fektetend6
felseges kormanyom rendithetetlen megalapitâsa eszkozleset 6hajt6 legtisztabb erzetb61 kifoly6 kotelesegemnek esmerem nagy melt6sâgodat
helyezete fontosagâra felhivni, hogy a korlilmenyek fenyeget6 âllâsât
megtekintve ezen nemes megyeben szâmosabb ka:tonai er6t klildeni, s
az illet6 katonai el6ljar6sagot egyetertesre utasi tni, s engemet legsiet6bben 1negtett bolcs intezkedeseivel szerencseltetni melt6ztasson. T'ovâbbâ .rr1ely tisztelettel oroklok nagy melt6sagod alazatos szolgâja ·
Devan marcius 26an 1848.
N optsa Laszl6
f6 ispâny
Milostivule domn!
Şi în acest nobil comitat au pătruns ~tiriie despre rezultatele succeselor obţinute de popoarele Europei pe drumul cuceririi libertăţii. !n
viaţa publică obţinerea libertăţii a stîrnit în pieptul unora bucurie. mare.
Mult mai mare [e] durerea îngrijorării [care] ne înnorează sufletul faţă
de punerea bazelor dezvoltării unui viitor prielnic, pe calea menţinerii
păcii, a liniştii şi ordinii. Simţămîntul neprihănit al devotamentului fidel şi neclintit faţă de înălţimea dvs., faţă de patrie şi domnitor, precum şi serviciul meu oficial, mi-au impus ca o datorie cetăţenească a
vă anunţa toate acestea. Acum am primit de la preşedintele jurisdicţiei
nobilului comitat Arad adresa cu o copie anexă!, conform căreia adunarea generală a nobilului comitat Cenad a desfiinţat servitutea.
După acest exemplu este de aştepta:t ca în comitatele vecine, deci
şi în acest comitat de margine, clasa urbarială să provoace tulburări, să
încerce să smulgă cu forţa acea libertate, pe care patria o pregăteşte
pentru ea pe calea menţinerii ordinii, liniştii şi a păcii.
Domnia voastră! Numai Dumnezeu poate să vadă viitorul întune.,.
cat al situaţiei. La fel ca şi în altă parte, tot astfel şi aici nu vor lipsi
tentativele de tulburare a liniştii. Poporul neinstruit, incapabil să judece asupra viitorului, e gata să atace viaţa şi avutul la cel mai mic
impuls. M-am adresat funcţionarilor din districtele şi plăşile comitatului încredinţat conducerii mele jurisdicţiale, să fie atenţi la cea mai
mică mişcare din plasă şi în· cazul oricărei intenţii să mă înştiinţeze
pentru luarea măsurilor necesare. Dar, excelenţa voastră, în jurisdicţiile încredinţate conducerii mele există o forţă militară mult mai mică
decît ar fi necesară pentru [prevenirea unor] mişcări ameninţătoare.
Precum am amintit mai sus, hotărîrea adunării generale din comitatul Cenad, răspîndită prin intermediul particularilor, a stîrnit îngrijorare în mulţi patrioţi doritori de linişte şi pace.
Datorită răspunderii ce-mi revine, dar totodată şi din dorinţa înfăptuirii libertăţii popoarelor patriei mele pe calea păcii şi liniştii, pe
care se întemeiază neclintit Guberniul, consider ca o obligaţie a vă atrage atenţia măriei voastre asupra importanţei situaţiei. Conjunctura fiind
ameninţătoare, vă rog să binevoiţi a trimite în acest comitat forţe militare mai numeroase; a îndruma autorităţile militare la înţelegere, iar pe
mine a mă onora grabnic cu măsurile înţelepte luate de măria voastră.
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In cele din urmă
Deva, 26 martie 1848

rămîn

cu respect adînc servul dvs. supus.
N opcea Vasile
comite suprem

Original. Arh. St. Budapesta. Fop.d. G. Pr., nr. 609/1848. Foto: 15-17.

1

V. doc. 42.
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Sighetu

Marmaţiei,

26 martie 1848.

Nagymelt6sagu Gr6f, Nemzeti Ministeri El.nok Or, Kegyelmes
Uram!
En is vettem alazatos 'tisztelettel mai napon excellentiadnak a megyei t6rvenyhat6sagi. elnoki hivatalhoz foly6 h6 17rol 1so sz. a. intezni
melt6ztatott kegyes levelet es rendelkezeset1, miszerent a torvenyha-:t6sagok fejei, elnokei, es igy en is 6 felsege neveben a polgari huseg.
kotelessegeire hivatalosan felhivatvan, es megbizatvan arra nezve, hogy
a kozbeke es nyugalom fentartasara minden tekintelyt, hatast, alarendelteket es eszkozoket erelyesen felhasznalni, s az er6szakos es inger16
eljarasokon kivi.il minden seged m6dokat igenybe venni, a csend es ne:pkedely bujtogat6ira es a most meg fennall6 viszonyok netani tapod6ira
nezve ·a torvenyek rendeletet szigoruan alkalmazni siessi.ink, mind ezek
pontos es huseges teljesi.ilte excellentiad altal annâl l?iztosabban varatik es remenyltetik, mert hogy valamint excellentiad a kormanyzat eredmenyeir61 felel6seget vallalt, ugy a torvenyhat6sagok elnokei't felel6s6kke teszi mind azon nem remelend6 botranyok es zavarokra nezve, melylyek az altalaban nem vart hanyagsagb6l vagy egykedvusegb6l szarmaznanak.
Ezen kegyes felhivasara s rendeletere excellentiadnak van szerencsem ertesiteni excellentiadat a fel61, mit mar a nagymelt6sagu Magyar
Kiralyi Helytart6 Tanacsnak foly6 ev es h6 17rol 12950 sz. a. kolt es
si.irgonyon ki.ildott kegyes intezmenye kovetkezteben szinte e targyban
feljelentettem, hogy t.i. a megye kebeleben a csend es rend tokeletes j6
labon all, s biztosan lehet remenyleni, hogy ugyan az - hanemha idegen bujtogat6k es cselszov6k zavarnak azt meg - folytonosan fenmaradand, azomba minden esetre es nagyobb biztositekul az orszaggyulesi targyakbani munkalkodasra kiki.ildott s elnokletem alatt 6sszei.ilend6 valasztmany az e megyebeni csend, j6rend es kozbatorsag tovabbi
biztos fentarthatasa tekinteteb61 szabalyokat dolgozni s a foly6 h6 30an
tartand6 kozgyulesnek j6vahagyas vegett bejelenteni fogja, - addig. is
az illet6 megyei tisztvisel6k es minden lelkesz uraknak, kik ki.ilomben
is a nep bizodalmat birjak, s kozotti.ik a csendesseget es bekesseget sikeresen eszkozolhetik, a hivatalos es hathat6sabb felsz6llitas eppen az
excellentiad kegyes levele ertelmeben megtetetett; egyebbarant mindent, mi e kozonsegesen kivanatos es i.idvos celra szi.ikseges, felseges kiralyunk iranti h6dol6 tiszteleti.ink es hatartalan husegi.ink s a haza ben117

nunk folytonoson s egyarant eg6 szent szerelme es megyenk j6llete s
fentmaradasa, mellyet csend es beke nelkul nem is kepzelhetunk, megtennenk es el nem mulasztanank, s megtesszuk es el nem mulas;ztjuk,
- csak arr61 nem felelhetven, mi hatasunk koren kivul minden buzgalom, pontossag, eber figyelem s rogtoni utannalatas mellett is megtortenhetnek.
·
Ki 'tobbire kegyelmessegebe ajanlott alazatos tisztelettel maradtam
excellentiadnak alazatos szolgaja
Szigeten 184~-ik evben Martius 26an
Mihalyi Gabor
· maramarosi masod all ispan
Preamărite

domnule conte, prim-ministru naţional! Domnul meu
binevoi tor!
Astăzi am luat la cunoştinţă, cu stimă respectuoasă, scrisoarea graţioasă şi dispoziţia excelenţei dvs., adresată oficiilor
prezidenţiale ale
jurisdicţiilor comitatense 1 , în ziua de 17 a lunii curente sub numărul 1.
Prin ea preşedinţii jurisdicţiilor, deci şi eu, sîntem chemaţi oficial, în
numele maiestăţii sale, la obligativitatea fidelităţii cetăţeneşti. Pentru
menţinerea liniştii şi a păcii publice ni se recomandă să folosim cu
tărie prestigiul, influenţa
şi alte
mijloace ajutătoare subordonate
în afară de procedeele brutale care ar putea provoca iritaţie.
Contra instigatorilor care pericliitează liniştea şi influenţează
opinia publică, împotriva unor eventuale încălcări a relaţiilor actuale
se indică să ne grăbim a aplica în mod sever ordinea legilor. Indeplinirea lor punctuală şi fidelă o aşteptaţi şi o speraţi desigur excelenţa
voastră. Excelenţa voastră şi-a asumat răspunderea asupra rezultatelor
guvernării şi va trage .la răspundere
preşedinţii
jurisdicţiilor pentru
scandalurile şi tulburările neprevăzute, care ar proveni, în general, din
neglijenţă sau indiferenţă neaşteptată.
La acest apel şi ordin graţios al excelenţei voastre am onoare să
vă anunţ, ceea ce am comunicat deja la acest subiect, Consiliului de
locotenenţă regală, în urma adresei trimise prin depeşa nr. 12.9.50 din
ziua de 17 a lunii şi a anului curent, şi anurne că pe teritoriul comitatului liniştea şi ordinea stau pe picioare solide. Se poate spera cu siguranţă că ele se vor menţine în continuare, dacă nu vor fi tulburate de
instigatori străini sau de -intriganţi. Totuşi, pentru orice eventualitate
şi pentru mai mare siguranţă, voi profita de adunarea ce se va constitui sub preşedinţia mea pentru dezbaterea subiectelor ce urmează a se
trimite Dietei. Cu ocazia şedinţei din ziua de 30 a lunii curente voi
anunţa pentru aprobare unele reguli cu privire la menţinerea ordinii
şi disciplinei. Pînă atunci, în lumina scrisorii milostive a excelenţei
voastre, s-a procedat la anunţarea oficială nuanţată a funcţionarilor fiscali comitatenşi şi a domnilor preoţi, care posedă încrederea poporului
şi pot contribui cu succes la menţinerea ordinii şi liniştii. Dealtfel, nu
neglijăm a face tot ce este necesar şi doritor pentru acest scop salutar.
Menţinerea comitatului nostru într-o stare de stimă supusă şi fideUtate
nemărginită faţă de maiestatea sa regele, în sfînta dragoste înflăcărată
faţă de patrie, nu le putem imagina fără linişte şi pace. Nu pot fi totuşi
răspunzător pentru cele ce vor surveni în afara sferei mele de activitate,
în ciuda zelului, punctualităţii, vigilenţei şi a unei intervenţii prompte.
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Rămîn

Sighetu

stimă supusă servul umil
Marmaţiei, 26 martie 1848.

cu

al

excelenţei

voastre.

Mihali Gabriel
al doilea vicecomite din Maramureş
Original. Arh. St. Budapesta. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltar.

Miniszteri Ideiglenes Bizottmany, nr. 261/1848. Foto: 1185-1188.
1

V. doc. 8.
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Cluj, 26 martie 1848.

Kolosvar 26 marcius 1848
Tisztelt bara tom!
Ime kuldok egy felterjesztest 6 felsegehez, a dolgok allasat abb6l
meglatod. Ne sajnalj annak tustenti beadasar61 gondoskodni, es ugyekezz a dolgot oda vezerelni, hogy minden haladek nelkul kuldessek le
valaki, mint teljes hatalmu biztos, vagy adassek nekem tăgabb felhatalmazas szoros utasitas mellett, mely azonban reszletes ne legyen. Teleki Mikl6s nem akar tobbet Kovarba menni, Ko:zma Imre a kitoresektol felve le mondott. Az elsot, allăsat j61 latva, a szemelyes megjelenest61 dispenzalni szandekozom, a masikat, mivel csak kozonseges kifejezesekben adta el6 okait leveleben, hivatala folytatasara felsz6litom
meg egyszer. Isten velletek, ti ugy latszik mar a bajon keresztul estetek. Mi azonban annak csak kuszoben vagyunk. Az oreg Bethlen Janos
es Zeyk J6si azt izentek, hogy ha nem tartok orszag gyulest, 6k leveszik
kezoket a dologr6l, mivel ez az egyeduli mod az elmek lecsilapitasara.
Ez nagy baj volna! Elj szerencsesen, az tieid mind j6l, vagynak. Bornemisza Sandornal kiutott a veres himl6, de nem veszedelmesen. Maradok igaz baratod
Teleki J6sef
Cluj, 26 III 1848
Stimate amice!
Iată, trimit un memoriu către maiestatea sa, d!n care vei vedea
starea lucrurilor. Nu ezita să te preocupi de înaintarea lui urgentă.
Străduieşte-te ca lucrurile să conveargă în direcţia trimiterii neîntîrziate a unui comisar plenipotenţiar; sau să mi se dea mie autoritatea
mai largă, împreună cu instrucţiuni precise, fără a fi amănunţite. Teleki
Mikl6s a refuzat să mai meargă în Chioar. Kozma Imre a demisionat
fiindu-i teamă de declanşarea unei mişcări [revoluţionare]. Pe primul
intenţionez să-1 scutesc de prezenţa personală, deoarece i-am văzut clar
orientarea. Pe celălalt îl somez să-şi continue serviciul, întrucît şi-a motivat demisia în scrisoare doar prin expresii obişnuite. Dumnezeu să
fie cu voi. Aşa se vede că aţi trecut deja prin necazuri. Noi sîntem încă
abia în pragul lor. Bătrînul Bethlen Janos şi Zeyk J6zsef mi-au trimis vorbă,
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că dacă nu voi obţine Dieta, ei se vor retrage de pe arena politică fiindcă
ea ar consti'tui singura modalitate de a linişti spiritele. Asta ar fi t,In
mare necaz! Rămîneţi cu bine. Ai tăi sînt bine cu toţii. La Bornemisza
Sandor a izbucnit pojarul, dar nu e periculos. Rămîn al tău adevărat
prieten
Teleki J 6zsef

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R. Cluj-Napoca, Fond. Arh. fideicomisională

a fam. J6sika. Misive;
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Viena, 26 martie 1848.

Becs, 26/3, 1848
.Tisztelt Bara tom!.
Tegnap 6ta itt minden a legnagyobb csendben van. Tegnap delel6tt
alig volt vege a Burgban tartatott katonai misenek, mely utan a szinte
30/M. emberb6l all6 katonasag reszint a kaszarnyakba vonult, reszint
bequartelyoztatott, az es6 is kezdett esnî, s az utcakon mas kepeket nem
lehetett latni, mint a szokot't csendes becsi physiognomiakat, kik sokkal
nagyobb szammal gyultek ossze a glacisra, hogy a katonasag defilirozasat lassak, mint a varosba, hol a Szent Istvan temploma elott a deaksag
es Nationalgarda ki rukkolt. Val6ban rendes dolog ez a sajt6szabadsag
ilyen ido pontban, hol senki sem mer egyebet irni, mint azt, a mi egy
resznek tettszik! Meg forditot censura! A ki az ujsagokat olvassa, oromnel, meg-elegedesnel egyebet nem kepzelne, pedig az uj Nationalgarda
az eddigi szolgalat tetelt is mar nagyon meg un ta, - a keresked6k majd
semmit sem adnak el s a mozgalomnak meg-kezd6i s apol6i - egy nehanyt kiveve, kik rriesszebb tekintenek - el ijedve allnak a kovetkezmenyekt61, melyek m.ar is nem jatek gyanant fejl6dnek ki.
De leg-szomorubban mutatja magat ez Magyarorszagon. Ott tokelletes politicai anarchia van. Orar61 6rara rogtonoztetnek ott az alkotmanynak halalos sebjei, egy pillanatban toroltetnek el a legszentebb
tulajdoni jogok, mar a responsabilis minister Batthyany Lajos sem bir
tobbe az ifiusaggal, nem birnak a posonyiak a pesti ellenzeki korrel, kinek el6tted bizonyosan mar ismreretes programmja mindennel vetelkedhetik, mit a francia forradalom fel mutatott, miel6tt a ver kezdett
folyni, - s ha igy megyiink, ez sem fag ki maradni.
Lehetetlen, hogy mind ezek Erdelyt a leg nagyobb ijjedseggel el ne
lepjek. Ha az o~szag magara marad bizva, partialis mozgalmakon kiviil
nem tartanek egyebt61, de ·tartok a magyarorszagi agitatorokt61. Nekik
nem lehet azt elturni, hogy mellettek egy constitutionalis orszag tobbsege a bekes atalakulas meg kezdett utjat kovesse, igyekezetok oda lesz
iranyozva, hogy a terrorismusnak eppen azan nemevel, mely aHal Magyarorszagon gy6ztek, Erdelyt is revolutionaljak. Ez ellen kell nekiink
is, de torvenyes uton agitâlni, - a rend es beke fenntartasa mellett
agitâlni. N ekiink egy hatalmas szovetsegesiink van - ez. az embereknek on-erdeke, - lehetetlen az erdelyi nemessegnek eszre nem venni,
hogy ilyen ·eljaras mellett befal6 kenyere is alig marad, - lehetetlen az
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erdelyi magyarnak ât nem lâtni, hogy az idegen elem ot nem sokâra
semmive teszi. Ne kecsegtesse magât meg rilost is az uni6 kedvenc oppositionâlis eszmejevel. Hât Magyarorszâgnak nincs e 8 milli6nyi idegen
ajaku nepe?
Hasznâljuk hât fel azt, a mit hasznâlni lehet - csak idot, idot kedves barâ·tom, hogy a forradalom az orszâgba ne harap6dzek, s âllhatatosan remenylem, hogy hazânkat fejedelmunknek megtarthattyuk, s
a revoluti6nak martalekjâvâ nem bocsâthattyuk ât.
Nâladnâl itt senki sem tehet tobbet, s benned van minden bizodalmunk helyeztetve, te a protestans elemre lehetsz leg-nagyobb be-folyâssal; azan egyeniseg, melyek az opositti6t vezerlik, szemelyesen fuggnek tekintelyedtol. Annyi katonasâg van az orszâgba, hogy j6l el-rendezve (fokeppen nem igen dismembrâlva, hanem csak bizonyos helyeken
erelyesen hasznâlva) a csendesseget fen-tarthassa, a nemesseget el6re
intezett spoliati6 âltal erdekeinek vedelmere figyelmetesse lehet tenni
es legâlis uton elejet venni az agitati6nak.
Reâm, tisztelt barâtom, hazâm es te, ki att61 meg vâlni nem fogsz,
utols6 lehelletemig szâmot tarthattok. Ertesits kerlek a leg-siet6bben,
- barâtsâgodban ajânlva vagyok igaz barâtod 1
J
U.I. Prâgâb6l es Briinnb61 e pillanatban
rent minden csendessegben van, - ott csak a
- s az ide val6 engedmenyek nagy orommel
cseh nyelvet hivatalban, oskolaban a nemettel
hogy lesz Magyarorszâgon, - hogy nallunk?!

erkezett tud6sitâsok szepetiti6 utjât vâlasztottâk
fogadtattak. Prâgâban a
aequiparaltatni 6hajtjâk;
Viena, 26 martie 1848

Stimate amice!
De ieri aici totul a reintrat în ordine. înainte de masa, 1n ziua
precedentă, s-a ţinut în Burg slujba pentru militari. După terminarea
ei, armata, numărînd aproape 30 000 ·de oameni, în parte s-a retras în
cazărmi, în parte a fost încartiruită; a început să şi plouă; pe străzi nu
se puteau vedea alte aspecte decît obişnuitele feţe vieneze molcome,
care s-au adunat într-un număr mai mare pe Glacis decît în oraş, pentru
a vedea defilarea armatei. Acolo, în faţa bisericii Sf. Ştefan, s-au întrunit studenţii şi membrii gărzii naţionale. E un lucru curios această libertate a presei, într-o ·asemenea perim~.dă în care nimeni nu are curajul să
scrie altceva decît ceea ce convine unei singure părţi. E o cenzură
inversată! Cei care citesc ziarele nu-şi pot închipui altceva decît fericire
şi mulţumire. Dar noua gardă cetăţenească s-a plictisit foarte mult de
serviciile făcute; comercianţii nu vînd aproape nimic; iar promotorii şi
susţinătorii . mişcării sînt înspăimîntaţi de consecinţele care se conturează încă de pe acum foarte ameninţător, cu excepţia cîtorva care privesc mai atent.
Situaţia se prezintă mult mai trist în Ungaria, unde domneşte o
totală anarhie politică. Se dau lovituri mortale constituţiei de la o oră
la alta; într-o secundă se lichidează drepturile de proprietate cele mai
sacre; faţă de tineret e fără autoritate chiar şi primul ministru responsabil, Batthyany Lajos; cei cie la Bratislava sînt neputincioşi faţă
de cercul opoziţionist din Pesta, al cărui program, după cum îţi e cu1
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că dacă nu voi obţine Dieta, ei se vor retrage de pe arena politică fiindcă
ea ar consti'tui singura modalitate de a linişti spiritele. Asta ar fi un
mare necaz! Rămîneţi cu bine. Ai tăi sînt bine cu toţii. La Bornemisza
Sandor a izbucnit pojarul, dar nu e periculos. Rămîn al tău adevărat
prieten
Teleki J 6zsef

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R. Cluj-Napoca, Fond. Arh. fideicomisională

a fam. J6sika. Misive;
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Viena, 26 martie 1848.
Becs, 26/3, 1848

.Tisztelt Baratom!.
Tegnap 6ta itt minden a legnagyobb csendben van. Tegnap delel6tt
alig volt vege a Burgban tartatott katonai misenek, mely utan a szinte
30/M. emberb6l all6 katonasag reszint a kaszarnyakba vonult, reszint
bequartelyoztatott, az es6 is kezdett esni, s az utcakon mas kepeket nem
lehetett latni, mint a szokot't csendes becsi physiognomiakat, kik sokkal
nagyobb szammal gyultek ossze a glacisra, hogy a katonasag defilirozasat lassak, mint a varosba, hol a Szent Istvan temploma elott a deaksag
es Nationalgarda ki rukkolt. Val6ban rendes dolog ez a sajt6szabadsag
ilyen ido pontban, hol senki sem mer egyebet irni, mint azt, a mi egy
resznek tettszik! Meg forditot censura! A ki az ujsagokat olvassa, oromnel, meg-elegedesnel egyebet nem kepzelne, pedig az uj Nationalgarda
az eddigi szolgalat tetelt is mar nagyon meg unta, - a keresked6k majd
semmit sem adnak el s a mozgalomnak meg-kezd6i s apol6i - egy nehanyt kiveve, kik niesszebb tekintenek - el ijedve allnak a kovetkezmenyekt61, melyek mar is nem jatek gyanant fejl6dnek ki.
De leg-szomorubban mutatja magat ez Magyarorszagon. Ott tokelletes politic.ai anarchia van. Orar6l 6rara rogtonoztetnek ott az alkotmanynak halalos sebjei, egy pillanatban toroltetnek el a legszentebb
tulajdoni jogok, mar a responsabilis minister Batthyany Lajos sem bir
tobbe az ifiusaggal, nem birnak a posonyiak a pesti ellenzeki korrel, kinek el6tted bizonyosan mar ismreretes programmja mindennel vetelkedhetik, mit a francia forradalom fel mutatott, miel6tt a ver kezdett
folyni, - s ha igy megyunk, ez sem fog ki maradni.
Lehetetlen, hogy mind ezek Erdelyt a leg nagyobb ijjedseggel el ne
lepjek. Ha az orszag magara marad bizva, partialis mozgalmakon kiviil
nem tartanek egyebt61, de ·tartok a magyarorszagi agitatorokt6l. Nekik
nem lehet azt elturni, hogy mellettek egy constitutionalis orszag tobbsege a bekes atalakulas meg kezdett utjat kovesse, igyekezetok oda lesz
iranyozva, hogy a terrorismusnak eppen azon nemevel, mely aHal Magyarorszagon gy6ztek, Erdelyt is revolutionaljak. Ez ellen kell nekunk
is, de torvenyes uton agitalni, - a rend es beke fenntartasa mellett
agitălni. Nekunk egy hatalmas szovetsegesunk van ez az embereknek on-erdeke, - lehetetlen az erdelyi nemessegnek eszre nem venni,
hogy ilyen eljaras mellett befal6 kenyere is alig marad, - lehetetlen az
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erdelyi magyarnak at nem lă tni, hogy az idegen elem 6t nem sokăra
semmive teszi. Ne kecsegtesse magăt meg rhost is az uni6 kedvenc oppositionălis eszmejevel. Hăt Magyarorszăgnak nincs e 8 milli6nyi idegen
ajaku nepe?
Hasznăljuk hât fel azt, a mit hasznalni lehet csak idot, idot kedves bara'tom, hogy a forradalom az orszăgba ne harap6dzek, s âllhatatosan remenylem, hogy hazănkat fejedelmunknek megtarthattyuk, s
a revoluti6nak martalekjăvâ nem bocsăthattyuk ăt.
Năladnăl itt senki sem tehet tobbet, s benned van minden bizodalmunk helyeztetve, te a protestans elemre lehetsz leg-nagyobb be-folyâssal; azon egyeniseg, melyek az oposi1ti6t vezerlik, szemelyesen filggnek tekintelyedt6l. Annyi katonasăg van az orszăgba, hogy j61 el-rendezve (fokeppen nem igen dismembrălva, hanem csak bizonyos helyeken
erelyesen hasznălva) a csendesseget fen-tarthassa, a nemesseget elore
intezett spoliati6 altal erdekeinek vedelmere figyelmetesse lehet tenni
es legălis uton elejet venni az agitati6nak.
Reăm, tisztelt barătom, hazăm es te, ki att61 meg vălni nem fogsz,
utols6 lehelletemig szâmot tarthattok. Ertesits kerlek a leg-sietobben,
- barătsăgodban ajănlva vagyok igaz barătodl
J

U.I. Prăgăb61 es Bri1nnb6l e pillanatban
rent minden csendessegben van, - ott csak a
- s az ide val6 engedmenyek nagy orommel
cseh nyelvet hivatalban, oskolăban a nemettel
hogy lesz Magyarorszăgon, - hogy năllunk?!

erkezett tud6sităsok szepetiti6 utjât vălasztottăk
fogadtattak. Prăgăban a
aequiparaltatni 6hajtjăk;

Viena, 26 martie 1848
Stima1te amice!
De ieri aici totul a reintrat în ordine. înainte de masa, 1n ziua
precedentă, s-a ţinut în Burg slujba pentru militari. După terminarea
ei, armata, numărînd aproape 30 000 ·de oameni, în parte s-a retras în
cazărmi, în parte a fost încartiruită; a început să şi plouă; pe străzi nu
se puteau vedea alte aspecte decît obişnuitele feţe vieneze molcome,
care s-au adunat într-un număr mai mare pe Glacis decît în oraş, pentru
a vedea defilarea armatei. Acolo, în faţa bisericii Sf. Ştefan, s-au întrunit studenţii şi membrii gărzii naţionale. E un lucru curios această libertate a presei, într-o asemenea perim\dă în care nimeni nu are curajul să
scrie altceva decît ceea ce convine unei singure părţi. E o cenzură
inversată! Cei care citesc ziarele nu-şi pot închipui altceva decît fericire
şi mulţumire. Dar noua gardă cetăţenească s-a plictisit foarte mult de
serviciile făcute; comercianţii nu vînd aproape nimic; iar promotorii şi
susţinătorii ·mişcării sînt înspăimîntaţi de consecinţele care se conturează încă de pe acum foarte ameninţător, cu excepţia cîtorva care privesc mai atent.
Situaţia se prezintă mult mai trist în Ungaria, unde domneşte o
totală anarhie politică. Se dau lovituri mortale constituţiei de la o oră
la alta; într-o secundă se lichidează drepturile de proprietate cele mai
sacre; faţă d~ tineret e fără autoritate chiar şi primul ministru responsabil, Batthyăny Lajos; cei ci~ la Bratislava sînt neputincioşi faţă
de cercul opoziţionist din Pesta, al cărui program, după cum îţi e cu13 ·-
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noscut probabil şi ţie, concurează cu cele demonstrate de revoluţia franceză, înaintea vărsării de sînge; dacă continuăm în acest fel, nici de
asta nu vom scăpa.
E imposibil ca cele întîmplate să nu cuprindă cu cea mai mare
spaimă şi Transilvania. Dacă ţara ar fi lăsată singură, nu m-aş aştepta
decît la mişcări parţiale, dar mă tem de agitatorii din Ungaria. Aceştia
nu vor îngădui ca majoritatea unei ţări constituţionale să urmeze drumul schimbării paşnice. Ei se vor strădui să revoluţioneze şi Transilvania prin aceleaşi metode teroriste cu care au triumfat şi în Ungaria.
Impotriva lor trebuie să milităm şi noi pe cale legală, să ne străduim
a menţine ordinea şi pacea. Posedăm un mare aliat: interesele personale ale oamenilor. E imposibil ca nobilimea din Transilvania să nu-şi
dea seama că în noile condiţii abia îi va mai rămîne o bucată de pîine.
E cu neputinţă ca maghiarul din Transilvania să nu întrevadă că elementul străin îl va submina foarte curînd 1 . Să nu se amăgească nimeni
în momentul de faţă cu idealul uniunii propagat de opoziţie. Oare nu
sînt în Ungaria 8 milioane de locuitori de altă limbă?
Stimate amice să folosim toate posibilităţile pentru a cîştiga timp
ca revoluţia să nu se extindă în ţară. Sper că vom păstra în continuare
ţara pentru monarh şi nu o vom lăsa pradă revoluţiei. ·
Aici nimeni nu poate să facă mai mult decît tine. Avem toată
încrederea în tine. Tu poţi avea o mare influenţă asupra elementelor
protestatare. Personalităţile care conduc opozfţia depind de autori'tatea ta.
In ţară se află suficientă armată, care bine plasată, nedesmembrată şi folosită unde e cazul în mod viguros poate menţine liniştea.
Nobilimii i se poate atrage anticipat atenţia asupra necesităţii apărării
propriilor sale interese împotriva unei eventuale spoliaţii pentru a preîntîmpina agitaţia ei pe cale legală. Pe mine, stimate amice, patria şi
tu, care nu te vei despărţi de ea, puteţi conta pînă la ultima mea ră
suflare. Te rog înştiinţează-mă cît mai urgent. Rămîn prietenul tău devotat2.
J.
P.S. Conform ştirilor sosite în această clipă de la Praga şi Brno,
totul este în linişte. Acolo au ales doar calea petiţiei. Concesiile au fost
primite cu mare bucurie. La Praga doresc să se acorde un regim de
egalitate a limbii cehe cu cea germană în administraţie şi în şcoli; oare
cum va fi în Ungaria, - şi ce va fi la noi?!
Original. Arh.

Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca, Fond. Arh. fam.
Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deâk Imre, 1848, p. 4749; de Bozodi Gyorgy, Erdely szabadsagharca, p. 28-29.

1 J6sika, reprezentantul nobilimii maghiare conservatoare, îi consideră străini
pe românii, sîrbii, croaţii, slovenii, slovacii şi rutenii din fosta Ungarie medievală de dinainte de prăbuşirea de la Mohâcs, peste care au venit ungurii în
secolele X-XII.
2 Scrisoarea lui J6sika constituie încă o dovadă că nobilimea continua să
fie dominată de concepţia feudală, pptrivit căreia numai ea constituia "naţiunea"
maghiară. Aşa se explică afirmaţia că revoluţia ar ameninţa cu "nimicirea" maghiarilor din Transilvania. In realitate revoluţia putea aduce numai desfiinţarea
clasei nobiliare dominantă şi asupritoare. Pentru populaţia maghiară neprivilegiată
revoluţia ar fi trebuit să aducă eliberarea de obligaţii feudale şi de atotputernicia nobilimii privilegiate, precum şi SCJ.Iturarea jugului monarhiei habsburgice,
căreia J 6sika i se ară ta atît de credincios.
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Sibiu, 14/16 martie 1848.

Sibiu, die 26/14 martie 184if
Mult preţuite domnul meu!
Aş comite o crimă dacă aş trece cu vederea prilejul acesta direct
cătră d-ta, neadresîndu-mă măcar cu veo cîteva rînduri, cu toate că
şi acestea-ţi va răpi vro cîteva minute din scumpu-ţi timp. Insă eu
îndrăznesc aceasta cu atîta mai vîrtos căci nu poei să mai amîn cu
descoperirea bucurii mele şi a recunoştinţii către d-ta, ce provine din
aceea. Din aci alăturată foaiă vei cunoaşte ce vreau să zic. Eu n-am
uitat, domnule! că d-ta ai fost acela care mai întîi m-ai descoperit
această fîntînă de ajutor, atuncea cînd îmblam desperat în sus şi în jos
pe uliţile Braşovului. Şi iată acum mă împărtăşesc din fundaţia bunului
Romanţai, măcar că tocmai acuma cînd absolvez cursul şcoalelor, însă
cu promisiune de a-mi putea rennoi doririle care pentru mine nu ar
fi altele deeî't să mi se continueze pînă cînd voi censura la Tabla regească. Vezi bine, că un stipendiu în afară ca să fac experienţă la o
universitate germană pe vro doi ani pentru ştiinţele iuridice, ar fi pentru mine un tezaur. Cu toate acestea eu nu m-aş depărta nicidecum de
braşoveni care m-a întreţinut în aceşti doi ani eu aş vrea ca să fiu
al lor. Braşovenii sînt buni şi sperez că prin mijlocirea d-tale îşi va
continua binevoinţa cătră mine şi în futur. P-aicea pe la noi în toată
ziua să schimbă atmosfera politicii, ca şi pe la d-voastră. Saşii noştri
sînt reîmpinşi în extremitatea cea mai confuză. Aci dă românilor toate
drepturile, aci le deneagă iară, şi de nu ar fi înteţiţi, mişcaţi, ba poate
şi conmînaţi din partea braşovenilor, ei ar mai ezita mult în şlendria
nul lor. însă acestea 'toate ţi le va înşira domnii noştri ce se întorc iară
la Braşov. însemnez numai atîta, că nu cred ca în toată ţara Ardealului să fie românii aşa de nepăsători ca pe aici. Unul zice că de ce să
cerem de la saşi, că ni le va da ungurii fără voia saşilor, alţii zic că de
ce să ceară, apoi să se laude saşii că ne-au dat de voie bună - alţii
conduşi, alţii atîrnaţi, alţii cu speranţe în propriile interese etc. aşa
politici --'- alţii zic că să aşteptăm uniunea cu Ungaria, unde voiesc a
vedea izvorul binelui ce va veni pentru noi; unde totuşi alţii văd numai pericle pentru români. Şi într-adevăr! că românii au stătut pînă
în ziua de astăzi numai cu biserica şi cu aceea că ei au fost scoşi de
sub legi. Acuma supuindu-le amîndouă legilor ungureşti îi va deznaţionaliza, aşa precum deznaţionaliza romanii toată lumea, supuind-o mai
întîi, apoi dîndu-i dreptul cetăţenesc, apoi ce urmează, limba. Ei au
văzut că cu răul nu-şi ajung scopul, acuma negreşit că cu dreptul cetăţenimei ungureşti imitează pe frîncul, care a amalgamizat atî'tea popoară sub conceptul citoyen. Nu! de român va fi tot mai rău! Pînă
acuma nu-i putea să-i scoată din bîrloagele Carpaţilor, dar acuma i va
orbi cu splendoarea Buda-Peştei. Pînă acuma nemeşuţul şi negustorul
braşovean avea curaj a se înfăţişa şi a-şi face preţ înaintea magnatului
transilvan, dară acum el evaneşte pe lîngă Eszterhazi, Wesselenyi, Szechenyi etc.
Dintre saşii noştri mai ales profesorul de iură Hann, (care şi pe
studenţi îi informează bine pentru români), apoi procurorul Schmidt
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kan[celarul] comiţial Hintz şi prof. Benigni stau pe lîngă aceea ca românii să capete toate drepturile asemenea ca saşii - ci Benigni (după
natura lui) în public, ca să-i scuze, că românilor li se poate da drepturile fără nici o frică că (auzi!) plebeii românilor după ce strigă în
gura mare şi ameninţă patriţiilor (!!) ca să-i împărtăşească de drepturi
şi aceştia la urmă le-ar fi şi dat, apoi. a mai trecut cîte o sută de ani
pînă a văzut un consul din plasa lor. Alţii . mai puţinei, nu vra să ştie
de concesii, între care învăţatul profesor de drepturile politice Ziemmermann (cel cu capul plin de decrete şi rescripte) -'- strigă gros că
nice o concesie.
Eu nu sînt sas nice ungur! De aceea nu sperez nici în ceia, nici
în ceştia decît în Naţionalitatea română, în Congresu naţional, de unde
şi noi să tractăm ca români pentru uniunea cu Ungaria. Pînă atuncea
voi numi uniunea pentru români numai silită, numai o robiă, numai o
schimbare a jugului din aprobate cu un ham nou 1. în celelalte sperez
că nu te îndoieşti de recunoştinţa şi reverinţa cu care sînt detori.
Puşcariu 2

Original. Bibl. Acad. R.S.R.
27 682-27 685.

Ms. rom., nr. 1 000, f. 251-252. Foto:

1 Atitudinea lui Puşcariu nu numai că e antiunionistă, dar
uniunea vă fi o nouă formă de asuprire a românilor.
2 In corespondenţa din 1848 se iscăleşte Puşcaşiu; mai tîrziu
mele de Puşcariu.

subliniază

şi-a

că

luat nu-

79
Jibou, 26 martie 1848.

Wesselenyi Ferencnek. Kedves Baratom! A Bethlen Janos levelebol ugy ertettem, hogy te s Kelemen ma delelott ide jottok, ez anyival biztosabb, mivel a tegnap Dragb6l ide jott lovas emberem mondotta, hogy te oda ki jottel. Nyugtalanul 6hajtva varvan teged mi es
Farkas, ki tegnap del utan jove ide.
·
En he·tfon reggel akarok indulni, de lire Somly6ra, halni Margitara. Nagyon kerlek s kerunk, ha csak lehet, siess, jojj meg elindulasom
[elott] ide. Nem csak hogy szeretnem tudni s kellene is tudnom a Kolosvart ortenteket, mikrol peldaul egyiketek sem tud6sita, hanem nagyon szerettem volna veled s Kelemennel egyfeloll az urberesekkeli
viszonyok s e targyat illeto teendok irant, masfeloll peldaul az aprilis
3iki gyuleserol e megyenek, melyen a kovetvalasztast sokan szandekozzak, azt remelleni is lehet. Ezeken kivul Kelemennel tobb magany targyakr6l is kellene beszelnem. Mit tudsz r6lla, jon vagy jotok, ha nem,
mik tortentek a kozelebbi napok s 6rakban Kolozsvart. Ezekrol kerlek
tud6sits sietve.
Nagy kar, hogy az oreg Janos1 nem jon Pozsonyba, vegyetek raja,
. ha lehet, s ha kolozsvarti maradasa nem meg szuksegesebb, mint a mi
val6bban hasznos lenne felmenetele.
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Kerlek, rendezzetek a dolgot ugy, hogy mi Pozsonyban minden
postân kapjunk a kolozsvâri s erdelyi dolgok fel61.
Ha Kelemen nincsen Drâgba, kuld kerlek az ide zart levelet a
kezebe.
Către Wesselenyi Fer,enc. Stimate amice!
Din scrisoarea lui Bethlen J ânos aîn înţeles că tu şi Kelemen veţi
veni aici azi înainte de masă. Aceasta cu atît mai sigur, cu cît călă
reţul meu sosit ieri din Dragu mi-a adus vestea sosirii tale acolo. Te
aşteptăm cu nerăbdare împreună cu Farkas, care a venit ieri după
masă.

Eu vreau să pornesc la Şimleu luni dimineaţa spre prînz. Voi
dormi la Marghita. Te rog şi te rugăm dacă e posibil, grăbeşte-te, vino
încă [înaintea] plecării mele. Nu numai că aş dori să ştiu, ci ar şi trebui să aflu cele întîmplate la Cluj. Nici unul dintre voi nu m-a înştiinţat despre cele de acolo. Aş vrea foarte mult să [discut] cu tine
şi cu Kelemen pe de o parte referitor la relaţiile urbariale şi la chestiunile ce privesc acest subiect, iar pe de altă parte, asupra şedinţei
din 3 aprilie a acestui comitat la care mulţi intenţionează să aleagă
deputaţi.

In plus, ar trebui să discut cu Kelemen şi despre unele probleme
particulare. Ce ştii despre el [?] Vine, ori veniţi [?] . Dacă nu, ce s-a
întîmplat în ultimele zile şi pe la Cluj [?] Te rog să mă înştiinţezi
despre toate urgent.
,
Mare păcat, că bătrînul Jânos1 nu vine la Bratislava. Dacă se
poate să-1 convingeţi că ar fi fără îndoială mai folositor să vină, în
cazul în care rămînerea sa la Cluj nu ar fi necesară.
Te rog, aranjează lucrurile în aşa fel, ca la Bratislava să primim
ştiri despre evenimentele din Cluj şi Transilvania prin fiecare poştă.
In caz că Kelemen nu se află în Dragu, înmînează-i te rog scrisoarea
alăturată.

Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.

Wesselenyi. Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.
1

Bethlen J anos senior.
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Dej, 26 martie 1848.
Dees 26ik Martii 848.

Kedves Tisztelend6 Dr!
Becses levelet veven mindgyârt irtam Baktsinak, de nallak egy
nagy tuz vesz utven ki magat, csak tegnap kaphatek vâllaszt, mit is
ide zârlok. Rad•tunk is art me1nrt 1a nagy v;esz, min:den ember, :a leg U!Uo~s6
pipaszar si.it6 is meg eggyezett az uni6ba. Nagy kovetseget ki.ildotti.ink
ma a kormânyz6hoz (melybe Kâroly is be ment). Kerji.ik az orszâg-
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gyulE~sit

is si.i.rgetni sat 1 • A varos hadnaggya szinte meg ada az arrat,
rea mentek hogy tartsan koz gyuh~st, melyet 6 nem akarvan, ablakat
be tortek, otet a hazaba megtaszigaltak, masnap kentelen volt publice,
a nepet neki kovetni meg meg is 2 • Minden embernek szajaba a szabadsţig es boldogsag. En reszemr61 nem nagyon orvendek, felek a bels6
ellensegtul. Melt6ztat a gr6f 6 nagysaganak3 meg mondani, hogy a fo
ispanyunk Kozma Imre tegnap le mondott. a f6 ispanysagr61, meg ijedett, persze azt advan okul, hogy (Igy latja nemely adatokb6l, hogy
meg nem nyerhette minyajoknak a kegyet. A gr6f 6 nagysaga ki
fogja talalni igazi okat, sok ember valtoztatott most, a kiket rendithetetleneknek gondoltunk. Szeretnek most bar egy par 6râig lenni Gerenden, de ha 6 nagysaga Kolosvara kijon, mindgyar tiszteletere menyek. Addig is egesz csaladom alazatos tiszteletet melt6ztat at adni. En
6 hetig fekven meg a telen az agyat, talan mar ezutan jobb lesz dolgom.
Barattsagaba ajanlott tisztelettel maradok kedves tisztelend6 (Irnak alazatos szolgaja, baratja.
Ferentzi Karoly
Dej, 26 martie 1848

Stimate domnule reverend!
După ce am primit stimata dvs. epistolă i-am scris lui Baktsi.
La ei a izbucnit însă un mare incendiu, astfel că abia ieri i-am primit
răspuns[ul], pe care-I şi alătur. Şi peste noi a trecut pericolul cel mare:
fiecare om, pînă la ultimul producător de ţeavă de lulea, s-a înţeles
asupra uniunii. Azi am trimis o mare deputaţiune la guvernator (în care
a intrat şi Karoly). Cerem să se urgenteze şi Dieta etc. 1 • Ductorul oraşului era cît pe aci s-o păţească. S-au dus la el şi i-au cerut să
ţină adunarea generală. El n-a vrut s-o aprobe. De aceea i-au
spart geamurile şi 1-au insultat în propria lui locuinţă. În ziua urmă
toare, el a fost nevoit să, ceară scuze poporului în mod public2 • Fiecare
om are pe buze "libertate" şi "fericire". Eu din partea mea nu mă prea
bucur. Mi-e frică de duşmanul intern. Binevoiţi a spune măriei sale
conteluP, că ieri comitel~ nostru suprem, Kozma Imre, şi-a dat demisia. S-a speriat evident, deşi a motivat că n-a fost în stare să obţină
stima noastră a tuturora după cum a putut constata. Măria sa contele
îşi va da seama de adevăratul motiv. Mulţi oameni pe care i-am crezut
neclintiţi s-au schimbat acum. Aş dori de astă dată să fiu măcar pentru
cîteva ore la Guncani dar s-ar putea ca măria sa să vină la Cluj.
Pînă atunci binevoiţi a primi respectul supus al întregii mele familii. În iarnă, eu am stat 6 săptămîni în pat. Poate că de acum înainte
o să-mi meargă mai bine. ·
Rămîn cu respectuoasă prietenie servul şi amicul supus al preaînălţatei voastre domnii.
Ferentzi Karoly

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond.
Kem1eny J 6zsef.
1
2
3
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Cf. doc. 50.
Cf. doc. 41.
Kemeny J 6zsef.
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Cluj, 27 martie 1848.

A f6parancsnok e6 excellentiaj,anak.
[Excelenţei sale comandantului suprem.]
Aus dem hier beigeschlossenen estaffetalier an mich gerichteten
Schreiben des Obergespans des Hunyader Comitats1 werden Euer Excellenz weiter zu ersehen belieben, welche Gefahr unserem Lande durch
das unbesonnene Benehmen der Stănde des Csanader Comitats in Ungarn, von dieser Seite drohen und welche Besorgnisse der gedachte
Obergespan, wegen Mangel an Militair im gedachten Comitat hegt. Ich
kann nicht leugnen, daB ich diese Besorgnis auch theile, um so mehr
da:B man sich im Falle eines Bauern Aufstandes weder auf das erste
walachische Infanterie Regiment, wessen ein Theil im untern Theil des
gedachten Comitats liegt, noch auf die im Comitat und in der Năhe
desselben sich befindlichen, und wieder mit wenig Ausnahmen aus
lauter Walachen bestehenden Szekler Husaren, mit voller Zuversicht
verlassen durfte.
Ich halte es deswegen fur meine Schuldigkeit Euer Excellenz zu
ersuchen, wenn es nur moglich ist, die Sache so einzuleiten, da:B ein
paar Compagnien von Bianchi Infanterie unter Leitung eines verlăss
lichen Ober Offiziers sobald als moglich einstweilen nach Deva verlegt
werden, damit der Commandant gieser Truppe sowohl als auch die
ubrigen Obersten der im besagten Comitat befindlichen Truppen, einverstăndlich mit gedachten Obergespan, zur Aufrechterhaltung der Ruhe
das Ihrige beitragen.
Klausenburg den 27 Mărz 1848
Hunyad varmegye f6 ispanjanak
Melt6sagodnak foly6 h6 26dikar6l surgonnyel hozzam felterjesztett
kornyiilallasok2 tekinteteb61 felsz6litottam az erdelyi f6 parancsnok 6
excellenciajat, hogy Bianchi ezredeb61 vagy ket szazadot tetessen altal
Devara, mellynek parancsnoka es a tobb Hunyad varmegyeben lev6 katoriasag elăljar6i a csend, rend fennta:rtasar61 melt6sagoddal egyetert6leg
gondoskodjanak.
Kolosvar marcius 27diken 18483
Comitelui suprem al comitatului Hunedoara
Conform informaţiilor înaintate mie, prin telegrama din 26 a lunii
curente, de către înălţimea voastră, am somat pe excelenţa sa comandantul suprem al Transilvaniei2, ca din regimentul Bianchi să transfere
vreo două companii la Deva. Comandanţii companiilor, împreună cu
şefii trupelor din diferitele părţi ale comitatului Hunedoara să se îngrijească, de acord cu înălţimea voastră, de menţinerea liniştii şi a ordinii.
Cluj, la 27 martie 18483
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 609/1848. Foto: 12-14.
1
2

3

V. doc. 74.
Ibidem.
Textul conceptului este scris de guvernatorul

însuşi.
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Cluj, 27 martie 1848.
N emes Marosszek f6kiralybirajanak
Melt6sagodnak foly6 h6 26kar6l 217. E. szamja alatti tud6sitasat1
a kir. tablai ifjusag, ugy a varos es szek eddigi mozgalmair61 reszint
tovabbi szi.ikseges el6intezkedesre hasznaltam, reszint tudomasul vettem,
s teljes bizodalmat helyeztetve a melt6sagod erelyes es celszeru rendelkezeseibe, valamint a jov6 aprilis h6 5kere tuzott kozgyules alkotmanyos modorbani vezetesebe, ennek eredmenyer61 rogton teend6 tud6sitasa t elvarom.
Kolosvart Martius 27ken 1848.
Către

judele prim regesc al scaunului Mureş
Am luat la cun<;>ştinţă informaţia ce ne-a fost trimisă sub numă
rul 217. E. din 26 a lunii curente!, despre tinerii de la Tabla regească
şi despre mişcările de pînă acum din oraş şi din scaun. Am folosit-o
pentru luarea unor măsuri prealabile ce se impun pe viitor. Am încredere deplină în dispoziţiile energice şi oportune pe care le veţi lua, precum şi în asigurarea unei desfăşurări constituţionale a viitoarei adunări
generale [scăunale] fixată pe 5 aprilie. Aştept un raport neîntîrziat referitor la rezultatele ei.
Cluj, 27 martie 1848
Concept. Arh. St.' Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 592/1848. Foto: 2 414-

2 415.
1

V. doc. 72.
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Cluj, 27 martie 1848.
Kiralyi tablai i.ilnok Szentivanyi Danielnek
Rrtesemre esven marosszeki f6 kiralybir6 gr. Toldalagi Ferenc leveleb6P, hogy nemely olah szi.iletesu irnokok a varosb6l egyszerre eltuntek, cimzett urasagodnak ezennel meghagyni kivantam, miszerent
nekem ezen olah ifiak nevsorat, szi.iletesok helyenek megjegyzesevel, minei el6bb megki.ildeni i.igyekezzek2.
Kolosvart, Martius 27diken 1848.
Către

asesorul Tablei

regeşti

bzentivanyi Daniel

Am aflat dintr-o scrisoare a prim-judelui regesc din scaunul Mucontele Tholdalagi Ferenc 1 , că unii cancelişti de origine română au.
plecat deodată din oraş. Prin prezenta, aduc la cunoştinţă domniei
voastre titulate că doresc să vă străduiţi a trimite cît mai curînd lista
nominală a acestor tineri români, cu indicarea locului de naştere 2 •
Cluj, 27 martie 1848
reş,
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Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 592/1848. Foto: 2 416-

2 417.
1

2

V. doc. 72.
Pentru răspunsul lui Szentivânyi, v. doc. 121. Cf.

şi

doc. 122.
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Caransebeş,

27 martie 1848.

Abschrift an das k.k. hohe Banater Generalcornmando Prăsidiurn
Gleich nach Erhalt der mir liber das Verhalten gegenliber den
politischen Ereignissen neuester Zeit, sowohl directe, als im Wege des
Vorgesetzten Loblichen Brigade Commando zugedachten Hohen Prăsi
dia! Erlăsse Nr. 52 und 53 habe ich rnich veranlaBt gefunden an den
untern Donau Cordonscomrnandanten Major Eisler im Geiste dieser
beiden hohen Weisungen urnsornehr angemessene Auftrăge ergehen zu
lassen, als seit dern Beginn eines lebhaf'teren Verkehrs der Dampfschiffahrt in Folge bekanntgewordenen Ereignisse aus dem Inlande in
Alt-Orsova die Gernlithstirnrnung einigen Verdacht erregte auf welchen
ich gedachten Stabsofficier besonders und unter der Verpflichtung hinzuweisen fand mich liber jede gernachte Entdeckung stets in Kenntnis
zu erhalten.
Noch ehe Major Eisler die diesfălligen Weisungen erhalten konnte, sah er sich auch schon genotiget, mir mittels seinem beifolgenden
gestern Abends erhaltenen Anzeige zur Kenntnis zu bringen, wie nach
die in Alt-Orsova laut gewordenen turnultuarischen Auftritte von Pancsova und Sernlin, welche am 21ten und 22ten dieses Statt gefunden nicht ohne Besorgnis, vorliberzuziehen scheinen, weshalb ich mich genothiget sehe, heute Nachrnittag mich personlich nach Alt-Orsova zu
verfligen, urn liber den Stand der Dinge in geeigneter W eise volle Gewissheit erlangen, als demnach Erfordernis liber die Verwahrung des
unverletzt zu erhaltenden Rechtsstandes verfligen zu konnen; liber
welchen Erfolg ich Einen Hohen General-Cornmando-Prăsidio die ehrfurchtsvolle Anzeige zu erstatten nicht errnangeln werde.
am 27ten Mărz 1848
Chavanne
Oberst1
Copie. Kriegsarchiv Wien, 1848, 3-7 i. Xerox: 15 491-15 493.
1 La 27 martie, generalul Appel din Caransebeş promite sprijinul său personal colonelului Chavanne, dacă nu va reuşi să menţină ordinea. Xerox: 15 489-

15 490.
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Cluj, 27 martie 1848.
Tekintetes Nemes Tanâcs, Nagysâgos vâlasztott polgâri kozonseg!
Marcius 21-en tartott kozgyiiles âltali megbizatâsunk nyornân elkeszitven a polgciri orsereg felcillitcisa tervet, ezennel bemutatjuk, elhatârozâs es rnegâlli tas vegett.
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Alland6 tisztele'ttel leven a tekintetes nemes tanacsnak es nagysagos valaszt6 polgari kozonsegnek. Kolozsvart, marcius 27. 1848. Alazatos
szolgai Grois Gustav făbir6. Gyergyai Ferenc igtat6.

Terve a Kolozsvart felallitand6 nemzeti polgari orseregnek
Az ido es korulmenyek intă szavat tekintetbe veve egyfelăl, masfelol a rend es csend fenntartasa egyenes elhivatasa leven minden hazafinak es polgarnak - melyeknek egyuttveve fo celja a felseges osztraki
az alkotmany es a monarchiai igazgatas
uralkod6, uralkod6 haza iranti huseg, ragaszkodas fenntartasa, oregbitese; Kolosvar varosa
kepviselosege, a szomszed Magyar hon tobb varosai, sot Becs elolmeno
peldajat kovetve elhataroza, hogy kebeleben alland6 es a varos teriileteben hasznaland6 nemzeti polgari ărsereget letesitsen: azonban mig
ezen intezkedeseket, mely tobb idot igenyeltek, a maga terjedelmeben
kelloleg felkarolhatna, a rend, csendesseg fenntartasa, a leheto korlatlansag meggatlasa sieto intezkedest es szabalyok letrehozasat teszik kotelessegeve, melyek azonban alapul szolgalnak az alland6 es a varos
teruleten hasznaland6 nemzeti polgari orsereg letesitesere.
Es amelyek e kovetkezok:

1-6 cikk
A nemzeti polgari ărsereg felallitasa celja a kozbatorsag, rend- es
csend fenntartasa leven, annak tagjaiva minden szuletes es rang kulonbseg nelkul azok koteleztetnek lenni, kik ing6 vagy ingatlan birtokok, polgari jogokra juthatasra torvenyeink ertelmebeni kepessegok es
becsuletes jellem·ok altal, a rend fenntartasara alhatatos akarattal birnak, mint a melynek fenntartasa eppen azokt61 varatik; ezen orseregnel a helybeli tanul6 ifjusag is illeto el6lj.ar6i ajanlasanal fogva, a korulmenyek szerent az intezo bizottmany rendelkezese erfelmeben reszt
vejendenek.

2-ik cikk
Ezen nemzeti polgari orsereg letesitese a helyhat6sagi kotelezettsegbol folyvan ki, a koruli intezkedes, hat6săga kijelelese, szolgalatanak hol, mikent tetele - az: alabb emlitendo szabalyok ertelmeben -,
az altalanos felugyelet a varosi kepviseloseg altal kirendelt s a kovetkezendo cikkbe elo adand6 intezo bizottmanyt illeti.

3-ik cikk
A 2. cikkben emlitett orseregi intezo bizottmany, a varosi f6bir6
elnoklete alatt all 14 tagb6l, melynek felet a varosi kepviseloseg altal
maga kebelebăl valasztott het tag, mas felet az orseregbe felvett het
egyen teszi, a mostani eletbeleptetesnel pedig az orseregi het tagot a
varosi fobir6 elnoklete alatt a kepviselo testuletbol mar megvalasztott
het tag valasztja, s kotelessegok bealasat61 szamitva, egy h6napig hivataloskodnak, mint intezo bizottmany tagjai; azutan a most irt het
tagat az egesz orsereg, a kepviselo het tagot a kepviseloseg valasztja
ujb61, a voltak ismet valaszthat6k leven.
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4-ik cikk

Az intez6 bizottmany munkalkodasat a tagok szambavetelevel es
oszveirasaval rogton elkezdi, hol megtartand6 ez:
a) hogy az 1-6 cikkbeni erkolcsi es anyagi kellekre f6 figyelemmel legyen.
b) Az ezekkel bir6 tagok az 6rseregnel szemelyes szolgalatot tartoznak tenni, miben ha bevehet6 okb6l akadalyozva lennenek, magok
helyett mast, de csak az 6rsereg tagjai. kozziil, helyettesithetnek; ha
pedig szemelyes szolgalatra elet idejoknel vagy beteges allapotjoknal
fogva alkalmatlanok lennenek
c) az ilyenek a cel el6segitesere kivantat6 penzbeli segedelemmel
kotelesek jarulni, mi vegre a bizottmany alairasi ivet nyit, es kirendelend6 egyenek altal az illet6ket felsz61litja: az ivhordoz6 egyenek a
sukerr61 jelentest tesznek, mi is az 6rseregnek tudomasara adatik, a begyiilend6 penz az 6rsereg felszerelesere fordittatvan, arr6l az intez6 bizottmany rendelkezik, es tett intezkedeser61 nyomtatott kimutatasokat
osztat szet a bizodalom fenntartasa es gyarapitasa tekinteteb61.
d) A szolgalatra val6 rendelesnel az 6rsegi tagok foglalatossagara
figyelem forditand6; peldanak okaert a hivatalbeli hivatali rendes 6raiban, a mester ember vasarok ideje alatt s.a.t.: szolgalatra ne kiildessenek, hanem helyettesitesre utasitassanak.
e) Minden tenyeir61, intezkedeser61 az intez6 bizottmany jegyz6
konyvet viszen, mely a varos hazanal mindenkinek megnezhetes vegetţ
leteve lejend, s minden h6nap vegevel a varosi kepvisel6segnek bemutatand6.
5-k cikk

Szamban vetetven es tudatvan az 6rsereg tagjai, ugy azok szama
az in tez6 bizottmany munkakore eletbe leptetese veszi kezdetet, a tagokat mi utan azok felett szemlet tartott s mennyisegoket szamban
veszi, az aranyhoz kepest rendeli el a f6 es altisztek szamat, meg pedig
6-k cikk

Olyforman, hogy 140 6rhoz, mely egy szazadot formal, felallittatik, egy kapitany, 2 hadnagy, 2 strazsamester, 12 kaplar, 12 alkaplar,
ket dobos, ezeknek megvalasztasa az 6rsereg altal szabadon esik az inteză bizottmany feliigyelete alatt, s ily m6don osztan elneveztetik els6,
masodik, harmadik s.a. t. szazad, melyek oszve veve teszik az egesz
nemzeti polgari 6rsereget, hozza meg 1 orvos, 1 sebesz, egy szamvev6,
polgari 6rsegi iigyesz, egy profosz s ket acs valasztatik.
7-k cikk

Az 6rsereg f6parancsnoksagara az intez6 bizottmany hat 6rsegi
tagot jelel ki, s ezekb61 a varosi kepviselet valaszt egyet, ki hivatalaba
azonnal beall.
8-k cikk

Az alland6 f6 6rhely a varoshazanal lejend, valamint a profosznak is egy szobaja.
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9-k cikk
Egyenruha hirtelen nem letesittethetven, az 6rsereg tagjai, esmerteto jel gyanant, a szolgalat ideje alatt bal karjokon altal kotott nemzeti szalagot, fovegeken hasonl6 szinu r6zsat viselnek, tiszteknek, altiszteknek micsoda kijelelesok legyen, ugy a forma ruha is mi m6don
letesittessek, az intezo-bizottmany rendeli el, ugy minemu es honnan
kapand6 fegyverek irant is intezkedik.
·
10-k cikk
A f6 6rhelyen, egy felugyel6 tiszt mellett rendes altisztjeivel nappal 24, ejjel 48 ornek kell· lenni, kik mind az 6rankenti orkodest, mind
a rea bizand6kat pontosan teljesiteni kotelesek. Ezen szam kisebbiteset vagy nagyobbitasat a korulmenyek szerint az intez6 bizottmany
rendeli el.
\

11-k cikk
A nemzeti polgari 6rseregnek nemzeti szinu zaszl6ja lesz, es a f6
6rhelyen tartatik a varoshazanal; ezen lobog6nak az 6rsereg minden
tagjai felseges fejedelmunk, az uralkod6 haz, a haza alkotmanyara, husegere, polgari hat6sag iranti engedelmessegre, kotelessegok teljesftesere, a csend-rend es kozbatorsag fenntartasara - innepelyesen meg eskusznek.
12-k cikk
Alakittatvan, az 6rsereg letett eskuje nyoman f6 kotelessege ezekben kozpon tosul:
a) a fejedelem, uralkod6 haz, alkotmany iranti huseg, annak gyarapftasa mindenekben.
b) a kozbatorsag, rend es csend fenntartasa; e tekintetb6l.
c) Mind annak rogtoni feljelentese a f66rhelyen, mihelyt olyasmit venne eszre, mit az a) es b) pont alatt emlitettek megzavarasara
latna celozni.
d) Illedelem, szelidseg, mindenkihez, engedelmesseg eloljar6ihoz.
e) A kiszabott kotelessegek pontos es hu teljesftese.
13-k cikk
Az intez6 bizottmany, az 6rsereg tisztjeivel egyetert6leg, kebelbelileg intezi el az 6rizet, rend es csend fenntartasara megkivantat6
m6dokat es rendszabalyokat, es azokat foganatosftja is a f6parancsnok
es illet6 tiszttarsai altal.
14-k cikk
Fegyelem nelkul semmi testulet fenn nem allhatvan, a lehet6 kihagasok esetere az intez6 bizottmany alta! fegyelmi szabalyok fognak
szerkesztetni es kihirdettetni megtartas vegett, melyek a megintes, arestomozas es ezeknek ismetlese eseteben az 6rseregb6li kitiltassal vegzqdnek, s ha a teny ugy hozza magaval, az illet6 bunos polgari tor·venyhat6sagnak adatik altal, torveny ertelmebeni buntetese elvehetese
vegett.
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15-'k cikk
Kotelessegokben pontosan eljarok mint ilyenek a varosi kepviseleti testilletnek bejelentetnek, s hogy valamint a 14k ugy ezen cikkbeni intezkedesek feljegyezve legyenek, e tekintetben killon jegyz6konyv vitetik, ugy a tett rendelesekr61 es szolgâlattetelr61 is, melyek
mind a f6 orhelyen âllanak, szabad megnezhetes vegett. V egre
16-dik cikk
A nemzeti polgâri 6rsereg kirekeszt6leg csak a vâros terilleten
teljesitendi kotelesseget, a varos terilleten kivill egyâltaljaban nem
hasznâltathatvân.1
Onorabile consiliu! Onorate public!
Ne-am conformat sarcinii primite din partea adunării generale
orăşeneşti ţinută în ziua de 21 martie şi am pregătit planul înfiinţării
gărzii cetăţeneşti. Îl prezentăm cu această ocazie pentru a decide asupra lui şi a-i da forma definitivă.
Rămînem cu stimă servii supuşi ai nobilului consiliu şi ai co. munităţii de alegători civili: Grois Gusztâv prim-jude; Gyergyai Ferenc registrator, Cluj, 27 martie 1848.

ce se va înfiinţa la Cluj
Imputerniciţii [sau deputaţii Consiliului] oraşului Cluj îşi propun
drept ţel comun să păstreze fidelitate maiestăţii sale imperiale austriece, Curţii, constituţiei şi administraţiei monarhiei. Ţinînd cont de
vocea prevenitoare a timpului, în noile circumstanţe ne adresăm fiecărui cetăţean şi patriot cu chemarea directă de a participa la menţi
nerea ordinii şi disciplinei. In acest sens am hotărît să înfiinţăm o gardă
cetăţenească după exemplul mai multor oraşe din ţara învecinată maghiară şi chiar după cel al Vienei. Ea va fi fblosită pe tot teritoriul
oraşului. înfiinţarea gărzii pretinde măsuri care necesi'tă timp. In ansamblul lor, ele vor fi susţinute în mod corespunzător. Pînă atunci se
impun unele iniţiative în vederea păstrării liniştii şi a păcii şi a anihilării unor eventuale acţiuni iresponsabile. Toate împreună vor servi
ca bază la înfiinţarea gărzii cetăţeneşti permanente care va fi utilizată
pe întreg teritoriul oraşului. Aceste iniţiative şi decizii sînt următoarele:
Planul

gărzii cetăţeneşti

Articolul nr. 1
Garda cetăţenească se înfiinţează pentru menţinerea liniştii, siguranţei şi ordinii publice. Sînt obligaţi a-i fi membri, indiferent de origine şi rang toţi cei ce: s-au dovedit capabili să posede avere mobilă
sau imobilă; dispun de drepturi civile conform spiritului legilor [în uz];
au un caracter cinstit şi demonstrează o voinţă constantă în asigurarea
şi menţinerea ordinii. Dealtfel, însuşi interesul lor le pretinde să contribuie la asigurarea ordinii. La prezenta gardă poate participa şi tineretul studios local pe baza recomandării superiorilor respectivi, în funcţie de împrejurări, în spiritul dispoziţiilor comitetului intendent.
Articolul nr. 2
înfiinţarea acestei gărzi cetăţeneşti îi revine comitetului intendent numit de împuterniciţii oraşului şi explicat în articolul următor.
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Ea rezultă din obligaţia autorităţilor locale de a lua măsuri care să
precizeze raza ei de activitate, locul şi modul efectuării serviciului,
conform regulilor de mai jos.

Articolul nr. 3
Comitetul intendent de gardă, menţionat în articolul nr. 2 [se va
afla] sub preşedinţia judelui prim orăşenesc şi va fi alcătuit din 14
membri. Jumătate din ei vor fi reprezentaţi de cei 7 aleşi din sînul împuterniciţilor oraşului. Cealal'tă jumătate o vor forma 7 cetăţeni admişi în gardă. În momentul intrării ei în funcţiune, cei 7 membri ai
gărzii se aleg sub preşedinţia primului jude, de către cei 7 membri
deja aleşi din rîndurile împuterniciţilor. Ei deţin această sarcină timp
de o lună ca membri ai comitetului intendent începînd din momentul
intrării în funcţiune. După aceea, cei 7 membri prescrişi acum se aleg
din nou de către întreaga gardă. Cei 7 membri ai corpului împuterniciţilor se realeg de către Consiliu. Foştii membri pot fi astfel realeşi.

Articolul nr. 4
Comitetul intendent îşi începe imediat activitatea cu conscrierea
şi evidenţa membrilor. Ei vor ţine cont de următoarele:
a) Vor acorda atenţie primordială condiţiei m~rale şi materiale
amintită în articolul nr. 1.
b) Vor obliga pe cei ce posedă astfel de [calităţi] să presteze personal serviciul de gardă; dacă în îndeplinirea lui ar fi împiedicaţi de
un motiv serios, vor putea fi înlocuiţi de alţii, dar numai dintre membrii gărzii; de pildă, ar putea fi inapţi pentru efectuarea serviciului personal, fie din cauza vîrstei înaintate, fie din pricina sănătăţii.
c) Vor obliga cetăţenii să susţină ţelul propus cu o contribuţie
bănească corespunzătoare; comitetul va deschide o listă de subscriere
şi va pune în gardă respectivii cetăţeni numiţi în acest scop; cetăţenii
însărcinaţi cu distribuirea listei vor da un raport despre rezultatele
acţiunilor lor, care se aduc la cunoştinţa gărzii; banii încasaţi se vor
investi pentru înzestrarea gărzii; în această problemă va decide comitetul intendent; în legătură cu măsurile luate, el va distribui dări de
seamă tipărite în vederea obţinerii şi întăririi încrederii [cetăţenilor].
d) Vor acorda atenţie corespunzătoare ocupaţiei membrilor gărzii
la îndeplinirea serviciului; funcţionarii, de exemplu, în timpul orelor
de birou sau meseriaşii în vremea tîrgurilor etc. nu vor fi trimişi la·
serviciu; în schimb, vor fi îndrumaţi locţiitorii lor.
e) Comitetul intendent va întocmi un proces verbal despre fiecare
act sau decizie, care va fi depus la primărie; el va fi astfel la dispoziţia
tuturora şi. va fi prezentat consiliului orăşenesc la fiecare sfîrşit de
lună.

Articolul nr. 5
Cu luarea în evidenţă şi înştiinţarea membrilor gărzii începe să
intre în vigoare sfera de activitate a comitetului intendent; după efectuarea inspecţiei şi luarea în evidenţă a membrilor se va stabili numărul ofiţerilor şi subofiţerilor în funcţie de realităţi, în felul urmă
tor, şi anume în aşa fel încît:
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Articolul nr. 6

La 140
2

gardişti, care vor forma o companie, se va numi 1 căpitan,
2 sergenţi, 12 caporali, 12 subcaporali, doi toboşari; aleva desfăşura liber de către gardă sub supravegherea comi-

locotenenţi,

gerea lor se
tetului intendent; astfel se va proceda succesiv la compania întîi, a
doua, a treia etc.; ele vor alcătui împreună întreaga gardă cetăţenească;
se va mai adăuga încă un medic, 1 chirurg, un revizor de socoteli, 1
procuror, un supraveghetor de temniţă şi 2 dulgheri.
Articolul nr. 7
Comitetul intendent numeste în comandamentul gărzii 6 membri
din gardă, din care unul e ales' de împuterniciţii oraşului; ei îşi ocupă
imediat funcţia.
Articolul nr. 8

Punctul principal permanent de pază, precum
veghetorului de temniţă 'să se afle la primărie.

şi

o

cameră

a

supra~

Articolul nr. 9

Neexistînd o modalitate pentru crearea urgentă a uniformei,
membrii gărzii vor purta 'în timpul serviciului, ca semn de recunoaş
tere, o panglică naţională [maghiară] legată pe braţul stîng, iar pe pă
lării vor purta un trandafir de culoare asemănătoare; comitetul intendent va hotărî asupra funcţiilor ocupate de ofiţeri şi subofiţeri, asupra
uniformei corespunză'toare acestor funcţii, cît şi asupra· felului şi modului de procurare a armelor.
Articolul nr. 10

La postul principal de pază trebuie să se afle ziua 24, iar noaptea
48 de gardişti în frunte cu ofiţerul supraveghetor şi cu subofiţerii lui
obişnuiţi; ei vor avea obligaţia de a îndeplini punctual, atît paza oră
de oră, cît şi celelalte sarcini primite; majorarea sau scăderea acestui
număr vor fi decise de către comitetul intendent, în funcţie de împrejurări.

Articolul nr. 11

Garda cetăţenească va avea un steag cu culorile naţionale [maghiare] care se va păstra la primărie la postul principal de pază. Pe
acest steag vor depune jurămînt, în mod solemn, toţi membrii gărzii:
că vor păstra fidelitate faţă de maiestatea sa imperială, faţă de casa
imperială, faţă de constituţia patriei; că vor fi credincioşi supuşi autorităţilor civile: că îşi vor îndeplini obligaţiile, privind menţinerea liniştii, a ordinii şi a siguranţei publice.
Articolul nr. 12

Principalele obligaţii ale gărzii înfiinţate în urma depunerii jură
mîntului se rezumă la următoarele.
a) să păstreze fidelitate faţă de maiestatea şi curtea sa, faţă de
constituţie şi să întărească această fidelitate în toate privinţele:
b) să menţină siguranţa publică, ordinea şi liniştea; în această
privinţă:
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c) să denunţe la postul principal de pază orice manifestare, care
ar putea să conturbe cele ·amintite în punctele a şi b;
d) să manifeste, bunăvoinţă şi blîndeţe faţă de toată lumea şi supunere faţă de autorităţi;
e) să îndeplinească fidel şi punctual sarcinile primite.
Articolul nr. 13

In bună înţelegere cu ofiţerii gărzii, comitetul intendent va stabili
de comun acord problema pazei, regulile şi modalităţile necesare menţinerii ordinii şi disciplinei, pe care le şi execută prin comandantul şi
subordonaţii săi.

Articolul nr. 14

. întrucît fără disciplină nu poate să existe nici o corporaţie, se
vor redacta şi publica de către comitetul intendent regulamente disciplinare pentru eventualele contravenţii; în caz de avertisment şi arest
şi de repetare a acestora, consecinţa va fi expulzarea din gardă; iar
dacă [abaterea] ar fi de natură [gravă] vinovatul va fi predat autorităţilor civile în vederea condamnării lui în spiritul legilor.
Articolul nr. 15

Cei care îşi vor îndeplini punctual îndatoririle vor fi semnalaţi
corpului deputăţiei orăşeneşti, iar măsurile luate conform articolului 14,
vor fi consemnate; în acest sens se întocmeşte un proces-verbal separat,
atît despre ordinele luate, cît şi despre prestările de serviciu, care se
va păstra la postul principal de pază în vederea consultării lui în mod
liber. În fine
Articolul nr. 16

Garda cetăţenească îşi îndeplineşte funcţia exclusiv pe teritoriul
ea nu va fi folosită în nici un caz în afara acestui 'teritoriu 1•

oraşului;

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. oraş. Cluj, nr. 1463/1848.
1

Documentul

reflectă

grija

stărilor

privilegiate de

a-şi

creea instrumentul

menţinerii ordinii constituite şi în ndile condiţii create de revoluţie. Garda
cetăţenească putea fi folosită împotriva neprivilegiaţilor care ar fi îndrăznit să
conteste această ordine. Articolul 1 prevede în chip expres că în gardă puteau
intra numai aceia care posedau ayere, drepturi civile şi erau dispuşi să contribuie la menţinerea ordinii constituite. Prin drepturi civile se înţelege accesul la
puterea politică. Românii fiind lipsiţi de acest drept nu sînt menţionaţi în regu-

necesar

lamentul de funcţionare a gărzilor. Asigurîndu-li-se o compoziţie care să prezinte
o garanţie pentru menţinerea puterii economice şi politice a nobilimii, găriile
erau datoare cu fidelitate faţă de monarhie şi faţă de vechea ordine constituţio
nală.
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Sibiu, 27 martie 1848.
Lobliche Nations-Universităt!
In den gegenwartigen Verhaltnissen, wo es so dringend nothig
ist, dass die Volker sich fest um den angestammten Thron schaaren,
um den drohenden Stllrmen und Gefahren einen unerschfrtterlichen
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Damm entgegen zu setzen, wo insbesondere der osterreichische Kaiserstaat, durch die zeitgemăssen Verwaltungs-Anordnungen unseres gerechten_ und giitigen Kaisers aufs Neue gestărkt und gefestigt, seinen
Beruf als Schutzmacht gegen mogliche Uebergriffe des Westens und
Nordens mit frischer Kraft umfasst, darf nach dem Erachten des unterfertigten Magistrats und der Communităt das Volk der Siebenbiirger
Sachsen nicht versăumen, .seinen Dank fur die auch ihm gewăhrten
Rechte, seine althergebrachte Treue und Anhănglichkeit an das erhabene Kaiserhaus offen darzulegen.
Der Magistrat und die Stadt-Communităt von Hermannstadt finden. sich daher verpflichtet, , die Lobliche Nations-Universităt als die
verfassungsmăssigen Reprăsen tan ten unseres Volkes zu ersuchen, a. h.
Sr. Majestăt in einer allerunterthănigsten Adresse vorzustellen, daB das
freie Volk der Siebenbiirger Sachsen seinem alten, stets festgeh.altenen
Wahlspruch getreu, nie aufhoren werde in unverbriichlicher Ergebenheit gegen das Allerhochste Kaiserhaus seine Bestimmung ad retinendam coronam mit Gut und Blut zu erfiillen, daB dasselbe von altersher
im Besitze einer freien, Gleichheit vor dem Gesetze verbiirgenden Verfassung, die von Allerhochst Sr. Majestat allen Ihren Volkern gleichmăBig verliehenen constitutionellen Garantien stets nur zum Wohle de~
Gesammtstaates, zu dessen und des erhabenen Herrscherhauses Schutz
gegen jeden Angriff beniitzen werde, und da{) dasselbe nichts sehnlicher wiinsche, als diese seine Gesinnu,ngen ehemoglichst in einer allge.-:meinen Reichsversammlung der Stănde des Gesammt-Kaiserstaates bestătigen zu konnen.
Die wir mit vollkommenster Hochachtung verharren
Einer Loblichen Nations-Universităt
Hermannstadt am 27. Mărz 1848.
gehorsamste Diener
Magistrat und Communităt
der konigl. freien Stadt Hermannstadt:
Daniel Ziegler, Biirgermeister, - Samuel Soterius, Senator, - Michael
v. Huttern, Senator, - Georg Bachner, Senator, - Carl Neugeboren,
Senator, - Jos. Matthias, - Samuel Kapp, Senator, - Wilhelm Conrad, Mag.-Rath, - Friedrich Michael Herberth, Mag.-Rath. - Joh. Joseph Arz, Mag.-Rath,- Adolph Gibel, Notăr.
Die Hermannstădter Stadt-Communităt:
J. Georg Bayer, Orator, - Gottlieb Miiller, - Michael Herbert, - Daniel Czekelius. - Joh. Mich. Wegmeth. - Kisslingstein. - Andreas
Schivert. - Carl Wolff. - Joh. Mich. Krampels. - Wenzel Jahn. -·
J oseph Benigni. - J ohann Schuster. - J ohann Primess. _- Andreas
Chochmeister. - Michael Orendt. - Johann Haupt, Marktrichter. Gottlieb Kayser. - Johann Schreiber. - Johann Georg Hertel. - Samuel Gol el. - Friedrich Royko. - J ohann Thallmayer. - Benjamin
Pilder. - S. Filtsch. - J oseph Begleiter. - Mich. Henrich. - Andreas
Bobel. - Andreas Sontag. - S. Andreas Gobbel. - Johann Gollner.
- Samuel Schuster. - Michael Zink. - Petrus Platz. - Johann Moss.
~ Michael Sebastian. Peter Gerigk. - Caspar Hummel. - Samuel
Zill. - Franz Tomek. - J oh. Vest. - Georg Henrich. - Michael Sontag. - Johann Bordon. - Samuel Zacharias. - Traugott Binder. Daniel Meltzer. - Andreas Muller. - Daniel Schmidt. Johann
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Ludwig Thiering. - Friedrich Gobbel. - Friedrich Schelker. - Conrad
Schmidt. - Joseph Meister. - Johann Georg Hirling. - Johann Georg
Kessler. - Ignaz Zsitkowssky. - J. Mich. Theil. - Samuel Zey. J .M. Czeck. - Sam. Friedrich Setz. - Andreas Singer. - J. Georg·
Speck. - Peter Bell. - Peter Schnell. - Friedrich Bell. - Carl Gundhardt. - Gustav Dietrich. - Joseph Zimmermann. - Johann Georg
Zacharides. - Joh. Seiler. - Simon Kokel. -=- Michael Klamer,. - Samuel Balbierer. - Georg Engber. - Simon Schram. - Joh. Krauss.
Michael Gottschling. - Friedrich Reissenberger. - Joseph Todt.
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Actele Universităţii săseşti, U. Z. nr.
439/1848. Publicat în: Săchsische Actenstilcke, Sibiu, 1862, p. 33-34.
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Arad, 27 martie 1848.
Nagymelt6săgu

Gr6f s Nemzeti Minister Elnok

Ur,

Kegyelme~

Uram!
A pesti esemenyek kovetkezeseben ide elhatottak hire utăn e vă
rosban is el6idezett tortentek fel61 foly6 h6 21ik napjăig bezăr6lag tartoz6 alăzattal tett feljelentesem folytăn bătorkodom mely h6dolattal
folytat6lagosan felmutatnii: mikep foly6 h6 22en delel6tti szokott idoben a tanăcs termeben rendes tanăcsi iilest tartand6k, egybegyiilekezven, amint epen a tăgyallăshoz hozzăfogni akartunk, a mellek teremben
nagy szâmmal egybegyult tobbnyire iigyvedek, vagy azok segedei, tablai jegyz6k, gyakornokok, irnokok, es hason elemu egyenek kozziil val6săgos itteni sziiletesu birtokos polgarok kozottok csak alig szemleltetven - harom tag tanacs iilesiink el6tt megjelenve, el6adă kiild6i azon
kivănatat, miszerint az alkotmănyos szabadsag egyik leg f6bb feltetele
a nyilvănossăgnak, Pest es Szeged varosok peldăjara, itt is tetleg eletbe
leptetesevel az iileseket nyilt ajt6knăl szabadon es nyilvănosan tartatni,
es maguknak valamint ăltalan az oszves polgarsagnak, ugyan minden
szavazat vagy befolyas nelkiil, az iilesekben jelenlehetest engedtetni kivănnak, mire ămbăr ugyan resziinkr6l az valaszoltatott: mikep mi ~szin
te az oly anyira 6hajtott nyilvanossagot nem kevesbe partolva kivannank, mindazăltal a torvenyhozast meg nem el6zhetve, addig, mig e tekintetben intezkedes nem tortenend, a torvenyek szerinti elebbi gyakorlatot fenntartand6nak velnenk; melyre erdemleges hatarozatunkat be
sem varand6nak latz6 ama szamosan egybesereglett gyiilekezet măr is
betolulni kezdven, azt az el6adott kerdes megvitatasaig a teremb6li viszszalepesre felsz6llitottuk, mely is az ajt6nak nyitva tartasăval, c,t nyilvănossagot, s6tt jelen keresnek szavazăs ăltali elhatărozăsa alatti jelenlehetest is ismetelve kovetelven - kenteleneknek lăttuk magunkat a
koriilmenyek nyomăsa ăltal a bekes rend fentarthatăsa erzeteben az ugy
is ingerii1t kedelyu kozonseg kfvănatanak engedve, minden eredhet6 zavar vagy valami szerencsetlenseg eltăvolităsa tekinteteb6l, azt bebo-
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csajtani, es iilesi.inkben a nyilvanossagot vegzesileg kijelenteni; - de
ujb6l is azan kikotes alatt, hogy az i.ilesben jelenlev6 kozonsegnek az
ugyek targyalasăba se befolyasa, annal kevesbe pedig szavazati jogra
legkisebb igenye se lehessen; mit is a kozonseg harsog6 orom nyilvanitassal fogadvan, ambar ugyan csendes hallgat6sagkent a be nem avatkozast igere, de csak hamar megfeledkezve mindenekr6l, meg miel6tt
valami targy felvetelebe ereszkedhetti.ink volna, mar is kozbesz6llamlasok tortentek, es ki.ilomfele inditvanyok tetettek, melyeknek nyoman
e nap orok emlekei.il a nemzeti lobog6nak azonnali kifi.iggeszteset, a varos, var es szinhaznak az este kivilagitasat es mas nap a polgari 6rseregek kiallasa mellett egy i.innepelyes "Te deum" isteni aldozatnak tartasat elrendelni.ink; valamint koz kivanatanal fogva nemely terek es
utcak nevezeteinek
Batthyanyi terre Reform-, Szabadsajt6-,
Kossuth-utcakka atvaltoztatasat elhataroznunk kelletett; az6ta egyedi.il a
rend es koz csend fentartasanak felugyelete iranti intezkedesek tetelere
megbizott valasztmany folytatvan mukodeseit, egyebb figyelemre melt6
nem tortent, csak hogy mult penteken, vagy is 24en tartott heti vasar
alatt a nepseg kozt, hihet6leg al-amitasok kovetkezteben - a bank jegyek ervenytelensege felett nyugtalansag kezdett tamadni, de ez azan
alhirek cafolataul azonnal eszkozlOtt hirdetesek es a bankjegyeknek
minden penz taraknal elrendelt kivaltasa altal mindjart keletkezteben
elfojtatott, egy uttal hivatalos megkereses utjan rendeles is tetetven,
hogy az itt nem oly nagy szamban lev6 ezi.ist penzek kifogyasa esetere - a temesvari kiralyi penztarakb6l nagyobb mennyisegu ezi.ist penz
ki.ildetnek ide at.
'
Mind ezeket azan alazatos esedezesem mellett batorkodom feljelenteni, hogy mennyiben nemely nem is helybeli szi.iletesu es ki.ilOmben
is itt semmi vagyonnal sem bir6 proletarius egyenek altal a mint is a
23an tartott isteni i.innepelyre nagy szammal egybe jott - f6leg koz nepseg kozt tapasztaltatott is, megfontolatlan eretlen felsz6llasok utjan kâros hatasu izgatasok, millyek jov6re el6re nem is lathat6k, tortennenek,
es illyek konnyen a koz csend es ba torsagra nezve veszelyesekke is valhatnak, - e tekintetben es altalan jov6 miheztartasunkra nezve szi.ikseges rogtoni intezkedest tenni es tovabbi utasit6 rendeleseket ki adni
kegyesen mei t6ztassek.
Ki is egyebirant kegyelmebe ajanlott legmellyebb tisztelettel vagyok
Nagy melt6sagu gr6f s nemzeti minister elnok urnak legalazatosabb szolgaja2
Kelt Aradon, marcius h6 27en 1848.
Schărfeneder Ferenc polgarmes~ter
Preamărite conte şi domn prim-ministru naţional,
milostivul meu domn!
V -am informat cu cuvenita supunere despre cele întîmplate în oraşul nostru pînă în 21 a lunii inclusiv, sub influenţa. ştirilor răspîndite
aici despre evenimentele din Pesta. Am curajul să vă raportez cu respect supus [despre cele întîmplate] în continuare 1 . în dimineaţa zilei
de 22 a lunii curente ne-am aduna~t la ora obişnuită în sala de consfă
tuiri pentru ţinerea obişnuitei şedinţe de consiliu. Cînd am vrut să începem discuţiile s-au prezentat în faţa consiliului nostru unii din cei
adunaţi în număr mare în sala de alături. Printre cei adunaţi mulţi erau
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avocaţi sau adjuncţi de-ai lor, notari la Tabla regească, practicanţi,
scribi şi alte persoane de acest fel. Dintre ei, puţini erau cetăţeni avuţi,
orginari de aici. [Acei care s-au prezentat în faţa consiliului] au expus
ca doleanţe ale celor ce i-au trimis: a se introduce publicitatea dezbaterilor după exemplul oraşelor Pesta şi Seghedin pe care o considera
drept una dintre principalele condiţii ale libertăţii constituţionale; a se
ţine adunările cu uşile deschise în mod liber şi în faţa publicului; a se
admite participarea lor şi a tuturor cetăţenilor la adunări, ce-i drept
fără vot şi influenţă. La această cerere am răspuns: noi am dori să încurajăm publicitatea solicitată; totuşi nu putem anticipa legiferarea ei;
pînă nu se vor lua măsuri în această privinţă noi considerăm în vigoare
uzanţele anterioare conform legii. Mulţimea adunată nu a aşteptat hotărîrea noastră adecvată, ci a început să pătrundă [în sala de consiliu];
am somat-o· să se retragă pînă la dezbaterea doleanţelor prezentate. Totuşi mulţimea a pretins cu insistenţă publicitatea dezbaterilor şi ţine
rea lor cu uşile deschise. Mai mult, a pretins chiar a participa la vot
cu ocazia rezolvării acestei cereri. Sub presiunea circumstanţelor am
cedat dorinţei publicului şi aşa agitat, cu intenţia de a înlătura orice tulburare ·sau nenorocire şi a asigura o evoluţie paşnică evenimentelor. In
consecinţă, ne-am văzut siliţi a da drumul publicului şi de a anunţa
publicitatea ca decizie, dar sub acea condiţie, ca publicul prezent la
adunare să ·nu se amestece în dezbaterea lucrărilor şi mai ales să nu
aibă nici cea mai mică pretenţie cu privire la dreptul de vot. Publicul
s-a manifestat cu zgomot, cu bucurie şi a promis că nu se va amesteca
şi că va fi un auditoriu liniştit. în curînd însă, încă înainte de a intra
în dezbaterea amănunţită a vreunei probleme, a uitat de [promisiuni]:
s-au produs intervenţii şi s-au făcut diferite propuneri. Drept urmare
ca răspuns la dorinţa exprimată de toţi, am fost nevoiţi a dispune în
amintirea veşnică a acestei zile: arborarea imediată a drapelelor naţio
nale [maghiare]; iluminarea oraşului, a cetăţii şi a teatrului; ţinerea· în
ziua următoare a unei ceremonii religioase a unui tedeum cu trecerea în revistă a gărzilor cetăţeneşti; schimbarea numelor unor pieţe şi
străzi în piaţa Batthyany, strada Reformei, strada Presei libere, şi strada Kossuth.
De atunci nu s-a întîmplat nimic demn de menţionat. Numai comisia împuternicită cu supravegherea măsurilor privind menţinerea ordinii şi a liniştii publice şi-a continuat activitatea. Doar vinerea trecută
la tîrgul săptămînal din 24 a lunii curente, populaţia a început să
se agite în legătură cu sistarea preschimbării bancnotelor probabil în
urma pseudoamăgirilor. Agitaţia a fost înlătura!tă imediat, prin combaterea ştirilor false şi prin posibilitatea preschimbării bancnotelor la
toate casieriile. în acelaşi timp s-a dispus pe cale oficială să se 'trimită
cantităţi mai mari de monezi de argint din visteriile regale timişorene
în cazul epuizării celor existente aici.
îmi permit a vă prezenta ca o rugăminte stăruitoare să binevoiţi
a lua măsuri imediate şi a da ulterior îndrumări referitoare la măsu
rile ce trebuie luate împotriva acelor elemente proletare care nu dispun
de nici o avere şi nu sînt originare din localitate. Astfel de. elemente
s-au constatat mai ales în rîndurile populaţiei adunată în mare număr
cu ocazia ceremoniei religioase ţinută în ziua de 23~ Ele ar putea să
se dedea la instigări dăunătoare pe calea cuvîntărilor necugetate imprevizibile pentru viitor, care ar deveni periculoase pentru liniştea publică
prin cutezanţa lor. Recomandîndu-mă atenţiei voastre rămîn cu cea mai
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profundă stimă servul supus al preamăritului domn conte şi prim-ministru naţional2 •
Da'tat la Arad, în 27 martie 1848
Scharfeneder Ferenc, primar

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Le-

veltar. Miniszteri Ideiglenes Bizottmâny, nr. 260/1848. Foto: 12061211.
Evenimentele din 18-24 martie de la Arad, v. doc. 55 şi 56.
Documentul arată că reprezentanţii stărilor privilegiate continuă să ia noi
măsuri pentru menţinerea şi întărirea poziţiilor lor în organele locale ale puterii
de stat, fără să ţină seama de voinţa majoTităţii româneşti a populaţiei comitatului Arad.
·
1

2

88
Socodor, 27 martie 1848.
Tekin tetes N emes es Vi tezlo Els6 Alispan Or!
A gyorsan fejl6d6 kozelebbi korulmenyek fonalan, azon hatast,
melyet mult heten nemes Bekes megye, nemelj birtokossai, sajat jobbagyainak az urberi terhek al6li felmentese alta! okoztak: ezen megyevel szomszedos keruletunkben lev6 kozsegekben, oly annyira elenk mozgalmat es nyugtalansagott idezett, miszerint habar a nyert minister elnoki rendelet folytan, mint hivatali, mint pedig hazafiui · kotelessegemnek tartottam, ezen sebes a•talakulasban, a nep kozott a koz rendet, nyugaln1at es torvenyhozasig a dolgok eddigi allapotjukban val6 ·menetet
fentartani, es a nep kedelyeket lehet6leg csilapitani, ezen nagyszeru hatasnak mindazaltal gatot emelni egeszben meg nem sikerult.
U gyan is Szekudvar kozsegeben a nep nyugtalankod:qi kezdven dacara a kedvez6 urberi viszonyok fejlemenyenek, a lelkesz urak befolyasaval tortent minden m6doni felvilagositasnak es turelemre val6 felhivasnak, - a robot napszamokat nagy reszben megtagadta. Ugyan ez
tortent Elek es Gyula Varsand kozsegekben is, hol a nep hivatkozva a
Bekes megyei felszabaditasra, a felingerult hangolatok azt eredmenyezek, mikent a nep zajaban, midon a korlevelnek rendet parancsol6 'tartalmat megmagyaraztam, a robot szolgalat szamosok altal egyenesen
megtagadtatott. A tobbi u.m. Sikl6, Otlaka, es Nagypel kozsegekben, j6lehet a nep sokkal csilapultabb, megis a szomszed kozsegek viselete
reajok is nagy befolyast gyakorolvan, a szokott kotelesseg naponta csekelyebb mertekben teljesittettik, s majdnem altalanos a rend bomlas,
miszerint fel6, ha ezen alapot tart6ssabb marad, borus napokat idezend
el6. Minthogy a nep azon hiedelmben van, mintha az urberi viszonyok
szentesitett torveny altal volnanak mar megszuntetve, de ennek kihirdetese elhalasztatni, es a felszabaditas altalunk eltitkoltatni celoztatik.
. Keruletem jelen alapotjat a leheto intezkedesek tetele vagy utasitasa adasa veget, bemondani felelos kotelesegemnek tartvan teljes tisztelettel maradtam Szekudvaron, Marcius 27. 1848. tekintetessegednek alazatos szolgaja
'3zab6 Imre eskudt
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Onorabile domn nobil şi viteaz prim-vicecomite!
În strînsă legătură cu evenimentele în curs de desfăşurare, în satele circumscripţiei noastre a provocat o vie mişcare şi nelinişte influenţa pricinuită săptămîna trecută de fapta unor proprietari ai comitatului Bekes,. care au eliberat propriii iobagi de sarcinile urbariale. De aceea,
conformîndu-mă ordinului ministerial, în condiţiile rapidelor transformări, am ţinut de datorie oficială şi cetăţenească să încerc a menţine
în mijlocul poporului ordinea şi liniştea publică, precum şi starea actuală a lucrurilor, pînă la întrunirea organului legislativ. Dar cu toate că
am încercat a linişti starea de spirit agitată a poporului, ·n-am reuşit
incă să împiedic în întregime această influenţă minunată.
în satul Socodor populaţia a început să se agite; ea a refuzat să
mai presteze slujba iobăgească în ciuda evoluţiei favorabile a relaţiilor
urbariale, a chemării la răbdare, şi a muncii de luminare efectuată pe
diverse căi de către preoţi.
La fel s-au întîmplat lucrurile şi în satele Elek [R.P.U.] şi Văr
şand, unde poporul a invocat eliberarea iobagilor din comitatul Bekes.
Spiritele s-au agitat şi cînd am explicat conţinutul circularei care impune ordine. în tulburarea lor, mulţi săteni au refuzat direct să mai
îndeplinească obligaţiile urbariale.
În celelalte sate şi anume în Şiclău, Grăniceri şi Pilu, poporul
este mult mai potolit. Totuşi sub influenţa comportamentului satelor
vecine prestează şi ei numai parţial muncile urbariale. Dezorganizarea
este aproape generală. Este de temut că dacă această stare va mai dura
mult, ar putea aduce zile înnorate. Poporul trăieşte cu convingerea că
relaţiile feudale au fost abolite prin, legi şi că noi urmărim să le amînăm anunţarea şi încercăm să trecem sub tăcere eliberarea lor.
Pentru luarea măsurilor posibile sau pentru formularea instrucţiunilor am considerat necesar a vă anunţa actuala situaţie a circumscripţiei mele.
Rămîn cu stimă deplină servul umil al notabilităţii voastre.
Socodor, 27 martie 1848
Szab6 Imre jurat
Origin'al. Arh. St. Arad. Fond. Arh. comitatului Arad, Arh. v'icecomi-

telui nr. 303/1848.

89
Petrinjei, 27 martie 1848.
Alâbb nevemet leirt, altal adtam itten Kis Petriben az ugy nevezett Novâkba lev6 hâzamat, kertest61 es udvari allodialis foldeimmel
ugyan csak kispetri Pâl Jânosnak ezen alâb meg irand6 feltetelek szerent, ugymint 'tartozik evenkent 20, husz vâlt6 renusforintokkat, mint
taksât fizetni, hârom heti nyâri tenyeres napszâmokat tolteni a mikor
nekem tetszik, hârom klilonboz6 dolog idein. A felesege tartozik fonâssal es szovessel. Dgy a karâcsonytyukjâval es tojâsâval. Klils6 foldeket
adtam ezek szerent el. Fels6 Fordul6ban az ugy nevezett Megyes olda142

lon lev6 ket darabocska foldeimet. Az Als6 fordul6ba a csere oldala es
es kis cseren lev6 szant6 foldeimet. - A Sz6llă-fel6lli jordul6ba a Kallin berkibe es a kis Berek fels6 reszebe lev6 szant6 foldeimet. A Posta
kert beli kender foldemet es a Posta reti ket nyil kaszal6nkat. Mint
hogy pedig ezen fen<teb meg nevezett foldeimr6l nekem adni tartoz6
dezmat a mig el adig el engedem - Pal Janosnak, ugy a mostani lak
helyen lev6 epi.iletei, el koltoztetesere en advan segitseget, 6 is Pal Janos mindennevel nevezhet6 s helyemre epitett es epitend6 epi.ilete is
nekem es successoraimnak maga el mardalasa vagy el halalozasa kovetkezteben. A penz fi.izetes ideje fele resze Szent Gyorgy, a mas resze
Szent Mihaly napjan leszen. Kotelezem tovabba magam es successoraimat, hogy ezen egyezest sem en, sem mas legatoriussaim fel ne bonthassam es fel ne bonthassak1 . - Kolt Kis Petriben Martius 27-en 1848.
Pechy Mikl6s, 2
Subsemnatul am predat aici la Petrinzel ţăranului Pal Janos tot
din PetrinzeJ casa mea din aşa numitul Novak, împreună cu grădina şi
pămînturile mele alodiale de la curte cu următoarele condiţii înşirate
aici: să fie obligat să-mi plătească anual 20 de florini renani ca taxă;
să presteze 3 săptămîni de muncă cu palma în timpul verii cînd îmi
convine mie pe parcursul celor trei perioade de lucru; soţia lui să fie
datoare să ţese şi să dea o găină şi ouă de Crăciun. Pe baza condiţiilor
de mai sus i-am dat în folosinţă următoarele pămînturi marginale: două
parcele de pămînturi arătoare situate în partea numită Vişiniş, din
sola de sus 1 ; pămînturile mele ara bile din sola de jos situate în Stejă
riş şi în Stejărişul mic; pămînturile mele de arătură din sola dinspre
vii din locul numit Dumbrava Kallin şi în partea superioară a Dumbrăvii mici; cînepiştea mea din grădina poştei şi fînaţul de două săgeţi
din rîtul poştei.
Eu nu voi renunţa la dijma pe care e dator să mi-o dea de pe
pămînturile amintite mai sus pînă cînd trăieşte. în cazul alungării sau
a morţii lui [pămînturile] îmi vor reveni mie şi succesorilor mei; la fel
clădirile lui din actualul domiciliu, întrucît i-am dat ajutor la mutare
precum şi cele ce vor fi construite pe locul meu. O parte din bani mi-i
va plăti în ziua de Sf. Gheorghe, iar cealaltă parte în ziua de Sf. Mihai.
Mă oblig în cele din urmă atît pe mine însumi, cît şi pe succesorii
mei, ca nici eu, nici alţii să nu putem desface această înţelegere.
La Petrinzel, în 27 martie 1848
Pechy Mikl6s 2
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond.

Colecţia

ge-

nerală.

= parte de asolament sau de hotar (în 1. maghiară = fordul6).
Din petiţia nemeşului Pechy Mikl6s înaintată comitelui suprem al comitatului Cluj la 29 martie reiese că iobagul Pal Jânos a considerat anulată convenţia de mai sus în conjunctura nou creată de mişcările revoluţionare din ţară;
el a revendicat sesia iobăgească pentru el şi i-a îndemnat şi pe alţii să-i urmeze
exemplul.
1 solă

2
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Viena, 27 martie 1848.

Becs, Mart. 27-ken 1848.
Tisztelt Baratom!
A mai postava! vettem Kolosvarr61 a leg els6 tud6sitasokat. Meg
eddig ugy la·tszik, minden a torvenyes osvenyen kivan sikerbe vetetni,
s ha igy lehetne a dolgot meg tartani, szerencseseknek vallhatn6k magunkat. Nekem meg most is minden remenysegem csak ahban van,
hogy a pesti twsagok meg a leg szabadabb iranyu hirlapokb61 is ki
tetszven egesz mezitelennsegokben. Erde1yt figyelembetesse fogjak tenni azan veszelyekre, melyek Magyar orszagon mar szinte el kerulhetetlenek. Meg jegyzesre melt6, hogy el vol't itt minden el6re keszitve a
kozonsegnek el szeditesere, - orszag gyiilesi hatarozatok rogtonoztettek
az el hiresztelt, de sehol meg addig nem val6sult paraszt lazadas felelme alatt, leg fels6bb parancsolatok hirdettettek ki, minek el6tte felettek
a tanacskozas be vegz6dott volna, - igy p.o. mart. 23-r6l Batthyany1 ,
kinek meg akkor hatas kore sem volt meg allitva, valamint meg most
sincs, - a torveny hat6sagokat fel sz6llitja, hogy az urberi, tizedr6l
szoll6 torvenyeket, melyeket a kormany mar el fogadott, a nep kozott
publicalja, holott meg ma 27en sincs legfels6bb resolutio altal elfogadva
a Rendek propositi6ja.
Privat ·Ievelekb6l latom, hogy nemely mersekeltebb gondolkozasu
egyenek, mint Mehes s masok igyekeznek a tulsagos kivanatok.a't mersekelni, kiilonosen a sajt6ra nezve, ebben csak az on nemzeti erdek birhattya az embereket az 6vatossagra, mert ha ezen kerdesben magok
nem szabnak magoknak hatart - so werden sie das Kind mit dem
Bade verschutten. Leg nagyobb meg nyugtatasomra szolgal, hogy irantad a tisztelet es bizodalom nagy, es sokakat fog visszatart6ztatni nagyobb tulzasokt6l.
A mi az uni6 iranti petiti6t illeti - ezt meg most csak individualis
hajlamok kifolyasanak tartom, meg valik, mikepp fognak a magyar orszagi, kiilonosen a pesti esemenyek az erdelyi tobbsegre hatni. Hogy
egy uj aeraba leptiink, es annak consequentiait el fogadnunk kell - ez
tagadhatatlan, a fel adas csak az: mikepp egyeztethettyiik a provincialis erdekeket, melyek, bar mennyit sz6ljunk szellemi egysegr6l; nyomatekjokat soha sem fogjak a practicus teren el veszteni. Hogy ezeknek
meg fontolasa orszag gyiilesre bizatik, tokelletesen helyeslem, de ennek rogtoni osze hivasa irant, most, az ingerultseg ezen allapottyaban,
miel6tt meg a magyarorszagi akarmi nemii meg allapodashoz leg kissebb remenyiink lenne, tanacsos e on erdekunkbe lepest tenni? bolcs
nezeted meg tudasa el6tt- el hatarozni nem akarom.
Itt minden csendes - nagy sensati6t csinalnak a kedvetlen olasz
orszagi hirek2 - egy sz6val langba van az egesz continens. Kiilomben
a mit az Allgemeinea ir ezekr61, tobbnyire hazugsag. Isten velled, valtozatlanul igaz baratod
J.
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Stimate amice!
Cu poşta de azi am primit primele relatări din Cluj. Pînă acum,
aşa se pare, totul merge pe căi legale şi dacă lucrurile s-ar putea menţine astfel ne-am putea declara norocoşi. Eu încă şi acuma sper că exagerările din Pesta, care au apărut chiar şi în foile cele mai liberale
în adevărata lor lumină, vor face ca Transilvania să fie atentă la acele
primejdii. In Ungaria ele sînt aproape inevitabile. Este demn ·de menţionat că aici a fost pregătit totul dinainte pentru ademenirea publicului: s-au împrovizat rezoluţii dietale de frica unor răscoale ţărăneşti,
dar care pînă atunci nicăieri nu s-au produs; s-au publicat dispoziţii
supreme încă înainte de a se termina consfă·tuirea asupra lor; ca exemplu
poate fi dat cazul lui Batthyany1 a cărui sferă de competenţă încă nu
a fost şi nu este nici acum confirmată [de Viena]. La 2~ martie, el a
trimis comitatelor spre publicare legile aprobate deja de guv·ern în legătură cu desfiinţarea relaţiilor urbariale. Ori, de fapt, încă nici astăzi
în 27 martie nu este acceptată propunerea stărilor de către înalta rezoluţie. Din scrisori particulare observ că unii indivizi cu gîndire mai
moderată, ca Mehes şi alţii, încearcă să tempereze revendicările exagerate, îndeosebi cele cu privire la presă. Numai interesul propriu naţio
nal poate să-i determine pe oameni la prudenţă, afară de cazul că în
această problemă nu-şi vor fixa ei înşişi limitele so werden sie das
Kind mit dem Bade verschiltten. Eu sînt liniştit pe deplin, deoarece
stima ce ţi se poartă şi încrederea în tine este atît de mare, încît îi
va reţine pe mulţi de la exagerări.
In ceea ce priveşte petiţia în chestiunea uniunii, deocamdată o gă
sesc a fi un efect al inclinaţiilor individuale. Vom vedea ce efect vor
avea evenimentele din Ungaria, mai ales cele din Pesta, asupra majorităţii [nobilimii] .din Transilvania.
Este de necontestat că am păşit într-o eră nouă şi trebuie să acceptăm consecinţele ei. întrebarea este numai aceea: cum: vom împăca
interesele provinciale care nu-şi vor pierde totuşi niciodată urmele în
mod practic, oricît de mult vom vorbi noi despre. unitatea de idei.
Consimt ca Dieta să fie însărcinată cu dezbaterea acestor probleme, dar în legătură cu convocarea ei acuma, în actuala stare de iritare,
încă înainte de a avea cea mai mic;ă speranţă faţă de o convenţie cu
Ungaria, merită să acţionăm pe linia propriilor noastre interese?. Nu
vreau să decid înainte de a afla înţeleapta ta părere.
Aici este linişte, dar ştirile neplăcute din Italia fac mare senzaţie 2 •
Într-un cuvînt, întregul continent este în flăcări. Dealtfel, ceea ce scrie
"Die Allgemeine [Zeitung]" 3 despre acestea este de cele mai multe ori
minciună.

Dumnezeu

să

fie cu tine, al

tău

prieten

adevărat.

J.
Original. Arh. )st. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca, Fond. Arh. fam. Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deak Imre, 1848, p. 49-50.
I V. doc. 31 şi 132, nota nr.
2 După cucerirea oraşului

L
Milano la 23 martie, armata lui Radetzky a suferit grave înfrîngeri, fiind nevoită să se retragă spre nord.
3 Probabil se referă la Allgemeine Zeitung (Augsburg-Stuttgart), care a simpatizat cu mişcările democratice. Ziarul Allgemeine Osterreichische Zeitung (Friih
und Abend) care apărea la Viena, era mai apropiat de guvern.
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Jibou, 27 martie 1848.

Degenfeld Pal. Edes Palim! Leg nagyszerubb esemenyek s az egesz
reformnak olly konnyu s minden akadaly nelkiili el6haladasat s sukeret csak ·nem policratesi gyurunek tekintem. Azomban azt hiszem, hogy
a sors mar el6re ki van a nemzetek eddigi szenvedesei altal azok jovend6je irant engesztelve. Remelem, hogy mi is legalabb nagy razk6dasokt6l mentem maradva fogjuk alkotmanyos nemzeti kifejl6desunk
udvos utjat kovethetni.
A parasztsagot illet6leg azt · hiszem, hogy az olah, orosz es t6tt6l
leginkabb lehet tartani. Ezekre nevezetesen az olahoknak1 papjaiknak
csaknem hatartalan hatasuk van, azert ezekre kell mennyire lehet hatni,
6ket felel6sokke teven s velOk megertetven, mikent bekes uton legbiztosabban s leghamarabb forduland jobbra s val6ban j6ra sorsuk, es
hogy zavarok nem csak kesleltetnek, sot veszelyeztetnek az egesz dolgot. A felfegyverkezes helyes, de ez inkabb demonstrati6ul, mint val6ban hasznalhat6 s hasznaland6. Mint demonstrati6 pedig nagyobb hatast teend, ha most csak a nemesseg es polgarsag fegyverkeztetik fel.
Az, hogy minden helysegb61 a bir6 s vagy ket ember mint fegyveres
a nemesi 6rseregbe lepjen, nem eleg arra, hogy a fegyverben letrei vagyukat- ha azt netalan taplalna - kielegitse; de eleg lehet arra, hogy
illy vagyat - ha meg nincs is, gerjeszteni. Jobb most azt, hogy 6k is
fegyvert viseljenek eszokbe sem adni. Most letezik koztlik annak tudata,
hogy a nemesseg szokott fegyvert viselni, epen nem fog reajok nezve
meg lep6 lenni, hogy csak azt s a varosi polgarsagot fegyverkeztetik fel.
Ezen mostani felfegyverkezest, fegyverbeni szolgalatot ugy kell a parasztoknak mutatni - mi igaz is, mint kotelessegteljesiteset es terhet.
Mi egy par 6ra mulva indulunk. Aldas veled es velunk, barartod
Wesselenyi.
U.i. Valyon j6 lesz e Szathmarba tartani most kozgyulestoket? Nem
fogja-e ez valyon a Szathmar es Karoly kozti regi kerdest felmelegiteni? S nem fog-e tobbeket ilyeszteni vagy bosszantani. Kerlek kozold
ezen levelemet MiskaekkaP is, szives udvozletem mellett.
Dragul meu Pali!
Progresul fără obstacole şi succesul celor mai minunate evenimente, al tuturor reformelor, le consider aproape asemănătoare cu inelul lui
Policrates. în schimb, sînt convins, că soarta este împăcată deja cu viitorul naţiunilor prin suferinţele de pînă acum ale acestora. Sper că şi
noi vom putea urma calea salutară a dezvoltării naţionale constituţio
nale scutită eventual de mari zguduiri. în ceea ce priveşte ţărănimea,
cred că mai ales din partea românilor, rutenilor şi slovacilor ne putem
aştepta la primejdie. Pe aceştia, îndeosebi pe cei românii trebuie să-i
influenţăm pe cît e posibil prin intermediul preoţilor, care au asupra
lor o influenţă nelimitată; să-i facem răspunzători; să-i convingem că
soarta lor va lua o întorsătură spre bine numai pe calea paşnică; [să-i
lămurim] că tulburările vor întîrzia şi chiar vor periclita
rezolvarea
problemei [eliberării lor]. înarmarea este justă, însă mai mult ca o demonstraţie
decît pentru a o folosi cu adevărat. Dar ca de-
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monstraţie ar avea efect mai mare, dacă deocamdată va fi înarmata numai nobilimea şi burghezia. Intrarea în garda cetăţenească a judelui Şi
a vreo 2 oameni din fiecare localitate şi înarmarea lor, nu ar fi deajuns
să satisfacă dorinţa ţăranilor de a primi arme. Chiar dacă o asemenea
dorinţă nu există încă, ea poate să apară. Este mai bine să nu le aducem aminte că şi ei ar putea să se înarmeze. Acum ei sînt obişnuiţi ca
numai nobilii să poarte arme. Chiar de aceea, pentru ei nu va fi o surpriză ca numai nobilimea şi burghezia să fie înarmate. Actuala înarmare trebuie s-o înfăţişăm ţărănimii ca pe o îndeplinire a unei obligaţii
sau sarcini, precum şi este. Peste cîteva ore noi pornim la drum2 . Binecuvîntare vouă şi nouă, al tău prieten

P.S. Oare este bine să ţineţi adunarea voastră acum la Satu Mare?
Oare aceasta nu va aprinde vechea [rivalitate] dintre Satu Mare şi Carei? Şi nu va speria şi nu va necăji pe mulţi? Te rog, comunică această
scrisoare şi lui Miska 3 , alături de salutările mele cordiale.
Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Wessel>enyi. Copierul de scrisori al lui Wessel.enyi Mik16s.

Cf. doc. 92, nota nr. 1 doc. 93, nota nr. 3.
Se referă la călătoria lui Wesse]enyi la Pesta, pornind spre
vaniei, cf. doc. 93.
3 Eotvos Mihruy.
1

2

Şimleul

Sil-

92
Jibou, 27 martie 1848.

Zsib6, 1848. marcius 27.
Wesseh~nyi Ferencnek. Kedves Baratom. Kiildom azon nyilatkozatot, melyet tegnap embereim el6tt felolvastattam s megmagyaraztam.
Az olahoknal a paptelki esperest olvasta fel olahra forditva. Nagy tetszessel fogadtak az emberek. Gondolom a hatasa is j6 leend.
Gondolom, j6 lesz ha fogtok meg pedig ismetelve is es silrgetve
s'zolani a kormanyz6val az irant, hogy mivel az olasagra papjainak van
legnagyobb, mondhatni hatartalan be folyasuk, ezek pedig egeszen piispokoikt61, vicariusaik s esperestjeikt61 fiiggnek, azert bizalmasan, de
egyszersmind erelyesen, kell ezeket fel sz6litani. Oket kell felel6sokke
tenni, azt is sziikseges nekik meg magyarazni, hogy valamint Magyarhonban, ugy itt is a parasztok emancipati6ja bizonnyal meg fog tortenni: de ez csak ugy lehet, a status fogja a foldes urakat indemnisalni;
ez pedig viszont csak ugy lehetseges, ha az orszagban a rend es beke
fenn marad es · lazadasok altal zavartatni nem fog, mert csupan csak
ugy fog az orszag bel- es killfoldon annyi hitellel birni, hogy status kolcsont eszkozolhessen, mi nelkiil pedig az orok valcsag s parasztsagnak
reaja nezve is legiidvosb felszabaditasa s tulajdonhozi juttatâsa ki nem
vihet6.
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:En ket 6ra mulva indulokl. De a gonosz szel miatt remegve nom
s fiam egeszsegeert; de remenylem konyoriil az isten, ha csak a j6 szândekert is, mi most engem viszen. Krasznâba holnap lesz kozgyu.les2 s
ko:vet vâlasztâs. :En ma ott tobbekkel beszelven azon leszek, hogy Bânffy
J anos es Kabos vâlasztassek.
Nommel egyiitt koszontiink, cs6kolunk mindnyâjatokat.
Irjatok
ment61 elobb es mentol tobbet.
Jibou, 27 martie 1848
Către

Wesselenyi Ferenc. Dragul meu prieten. !ţi trimit acea decare ieri a fost citită şi explicată în faţa ţăranilor mei. Românilor le-a citit-o protopopul din Popteleac tradusă în româneşte. Oamenii au primit-o cu mare simpatie. Sper că şi efectul va fi favorabil.
Cred că ar fi bine dacă aţi discuta în mod repetat şi insistent cu guvernatorul: despre faptul că preoţii au o influenţă foarte mare asupra
românilor s-ar putea zice chiar nelimitată; despre aceea că [preoţii] depind total de episcopii, vicarii şi protopopii lor. Aceştia (din urmă) trebuiesc somaţi în mod personal, dar totodată şi energic. Pe ei trebuie
să-i facem răspunzători; este nevoie să le explicăm că emanciparea ţă
ranilor se va realiza fără îndoială şi aici ca şi în Ungaria: dar aceasta
numai aşa se poate înfăptui dacă statul îi va despăgubi pe proprietari;
aceasta în schimb numai aşa va fi posibilă dacă în ţară se vor menţine
ordinea şi pacea şi ele nu vor fi tulburate de revolte; numai astfel ţa
ra va avea atîta credit în interior şi în străinătate, încît statul să poată
cere împrumut, fără de care răscumpărarea pe veci, eliberarea ţărani
lor, precum şi împroprietărirea lor nu se pot îndeplini.
Eu pornesc la drum1 peste 2 ore. Dar din cauza vîntului sălbatic
tremur pentru sănătatea soţiei mele şi a fiului meu; sper însă să ne
ajute D-zeu măcar pentru acea intenţie bună care mă conduce acuma.
In Crasna mîine vor avea loc adunarea generală şi alegerile de deputaţi2. Azi am stat acolo de vorbă cu mai mulţi; voi fi pentru alegerea
lui Bânffy Jânos şi Kabos.
împreună cu soţia mea vă trimitem salutări şi vă sărutăm pe toţi.
Scrieţi-ne cît mai curînd şi cît mai mult.
claraţie

1

Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Wesselenyi. Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.

Cf. doc. 91, nota nr. 2.
este greşită, deoarece adunarea comitatului Crasna a avut loc
în ziua de 27 martie. Cf. doc. 84, nota nr. 1.
1

2 Informaţia

93
Şimleul

Silvaniei, 27 martie 1848.
Somly6, 1848. marcius 27.

Kis Kârolynak âldâst! Itt ma tortent meg s be is vegeztetett a kozgyilles1. Az administrator semmit sem ellenzett; s ellenmondâs nelkiil
kozertelemmel kovetnek vâlasztattak Kabos es Bagossy.
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Azt hiszem, nâlurik2 is j6 lenne, ha a kozgyules mentol hamarabb
tartatnek.
Itt - mint tobb mas is, de fokent az administrator mondja - a
parasztsâg kozt nagy a beketlenseg az irânt, hogy olly n2g biztatjak az
urberrel, s olly reg kecsegtetik igeretekkel· s mind eddig semmit sem
kapott, holott most is azt hitte, hogy e gyules az urber kihirdetese s
behozata1a vegett hivatott oly rogton egybe. Tobbek ertekezodtunk; az
administrator is jelen voit. Reszemrol mondtam, miszerint a parasztsag kozti csend fenntartasara harmat latok, mit tenni lehet s most mar
kell is: 1-o a vicariust, esperesteket s olah papokat hivatalos, komoly
es erelyes felsz6litas mellett felelosokke tenni minden lazadasert. 2-o
Egy kis demonstratia, az az a nemesseg s polgarsag felfegyverkezese;
de parasztoke nem. 3o Olly engedely s annak olly nyilatkozat s motivatia melletti adasa, milyet en tegnap embereim elott magyarul is, alahul is felolvastattam, s magyarul en magyaraztam meg, olahul pedig a
paptelki esperest. (Ezen nyilatkozatot3 onne~ Zsib6rul megkuldottek,
vagy kuldendik) De en ugy javalltam, hogy ezen lepest csak mint egyenek tegyek a birtokosok. Kozgyulesen ugyanis csak az egesz urber letesiteset lehetne elhatarozni, de a mellett, hogy ez igen hosszura ny-Lllo
lenne, helytelen, sot kâros is lenne most a val6di reincorporatio kliszoben egy oly urber behozatalan dolgozni, mely halva is alig johetne
letre. Azt pedig, hogy a kozgyules a sanctionalt urberi torvenycikkbol
egyet elfogadva letesitsen, a tobbit pedig nem: arra nem hiszem, hogy
a kozgyulesnek joga lenne; meg kevesbe lenne joga illyesrr.lit kormanyszeknek, foispannak vagy tisztsegnek tenni. J avallatom helyeseltetett.
Engem itt roppant nagy pompaval s megtiszteltetessel fogadtak.
Eljen boldogul!
Şimleu

Silvaniei, 27 martie 1848

Binecuvîntare lui Kis Kâroly! Aici a avut loc astăzi şi s-a şi terminat adunarea generală 1 • Administratorul nu s-a împotrivit; astfel Kabos şi Bagossy au fost aleşi ca deputaţi în unanimitate, fără opoziţie.
Cred că ar fi bine să se ţină şi la noi2 cît mai curînd adunarea gene··
rală. Aici multă lume, dar mai ales administratorul, susţine că în rîndurile ţăranilor există o mare nemulţumire. [Ţăranii spun] că de atîta
vreme sînt amăgiţi cu desfiinţarea urbariatului, cu promisiuni ce li se..
tot fac, dar nici pînă azi n-au primit nimic. Ei au crezut că această
adunare a fost convocată în aşa mare grabă pentru a anunţa desfiinţarea prestaţiilor urbariale. Ne-am sfătuit mai mulţi. A fost prezent şi
administratorul. Eu am spus că pentru menţinerea liniştii în rîndurile
ţăranilor consider necesar să se ia imediat trei măsuri: 1. vicarul, protopopii şi preoţii români să fie traşi la răspundere pentru orice răzme
riţă printr-o adresă oficială, serioasă, într-un ton hotărît; 2. o mică demonstraţie, anume prin înarmarea nemeşimii şi burgheziei a ţără
nimii însă nu;, 3. o concesie asemănătoare cu cea pe ·care am prezentat-o
ieri în faţa oamenilor mei, atît în ungureşte, cît şi în româneşte, alături
de o motivare şi o declaraţie similară. Ungureşte am explicat-o eu, iar
româneşte protopopul din Popteleac. Ea 3 vi s-a trimis sau vi se va trimite de la Jibou. Dar eu am propus ca moşierii să facă acest pas în
mod individual. La adunarea generală s-ar putea hotărî rezolvarea
problemei urbariale în întregimea ei. Dar pe lîngă faptul că ea ar necesita prea mult timp, ar fi greşit, chiar dăunător, acum în preajma unei re-
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anexări reale [a Partiumului], a lucra la introducerea unei reglementări urbariale, care- n-ar avea viabilitate. Nu cred că adunarea generală
ar fi îndreptăţită a accepta numai una din legile urbariale sancţionate,
adoptînd-o, iar pe celelalte nu. Cu atît mai puţin ar fi îndreptăţiţi să
facă un astfel de lucru: scaunul gubernial, comitele suprem sau dregă
toria. Propunerea mea a fost acceptată. Pe mine, m-au primit aici cu
mare pompă şi stimă. Să trăiţi cu bine!

Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Wesselenyi. Copierul de scrisori al .lui Wess.elenyi Mikl6s.

1 Pentru adunarea din 27 martie a comitatului Crasna v. Erdelyi Hirad6,
31 martie 1848, nr. 341, p. 205 şi 2 apr., nr. 342, p. 211; Mult es ·jelen, 1848. 4 apr.,
nr. 27, p. 158.
2 în comitatul Solnocul de Mijloc.
3 Cf. doc. 91, nota nr. 1 şi 92, nota nr. 1.
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[Cluj, 27-28 martie 1848]1.
Mişcările celea mai de curînd politice din Europa toată pentru
caştigarea adevaratei libertăţi, egalităţi şi a drepturilor naţiunale cu
îmbucurătoarele lor urmări, precum şi patentele spirit a presentului
îmbărbătîndu-ne şi pre noi, ne chiamă şi ne îndreptăţiesc: Că după
ce dulcea noastră naţiune prin duhul cel barbar al întunecoaselor
veacuri trecute fu pre încet de drepturile municipale desbracată, şi
pe neştiute despoiată de politica sa stare - acolo să năzuim şi să lucrăm, cît această miseră [a] noastră naţiune scăpînd din jugul şi de sub
apăsarea sălbatecelor tempuri, cari nici cunoşteau umanitate, nici nu
se ruşina a călca sînte drepturi, şi repunîndu-se în avutele-şi cădinţie
politice şi civile să poată uita tristele şi prea amarate[le] sale patimi şi
a se însoţi cu cealalţi fii ai patriei spre ajutorarea comunelui ei bine.
Drept aceea pe lângă mărturisirea subditalei supuneri şi a nemişcatei
noastre credinţia cătră majestatea sa împărătească în cea mai deplină
incredinţiare tindem la măritele staturi şi ordini transilvane, aceasta
prea dreaptă cerere pentru repunerea noastră în drepturile noastre municipale, pătrunşi fiind de cea mai mare învingere-ne din lăuntru cum
că rugarea, cu frăţiască iubire, ne va fi îmbrăţioşată şi laudatele staturi
şi ordini socotindu-ne cauza noastră de a sa propria, ca una carea fără
nici o îndoială trage după sine pacea şi binele viitoriu a toată patria,
acum bărbăteaşte pe calea dreptatei şi a umanitatei va păşi şi va lucra
_pentru împăcarea şi liniştirea animelor păna la cea mai de pre urma
amărăciune, întărîtată cu atîta mai vîrtos, cu cît, după mărturisirea anonimului scriptor a[l] regelui Bela e ştiut cum că niciodată nobila naţiune magyară, patria noastră Transilvania niciodată cu putearea armelor de la noi românii nu o au luat, ci mai marii noştrii după ce în.
bătaia cu magyarii sub povăţuitoriul acestora Tuhutum le-a picat în
cîmpul de bătălie principele lor Gelou, ne siliţi de niminea şi curat
de bunăvoia sa dînd dreapta cu magyari[i], pe . Tuhutumul acestora şi
1-au alesu· de principe şi jurîndu-se în o societate dinpreună au stă-
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pînit patria, care însoţită stăpînire, după ce S. Ştefan, regele Ungariei
de eternă memorie vrednic, au surpat pre principele Gyula pentru neprimirea creştinismului, nu numai n-au încetat, ci şi după aceea şi-o
au susţinut, avînd naţiunea română drepturile sale proprie municipali
pre cît politice, pre atîta şi civile, şi făcînd o parte constituienta şi de
sine stătătoare în adunările generale patriotice transilvane, pînă la trista
perire de la Mohats, precum aceastea se adeveresc prin numeroasele
daturi scripturistice şi alte documinte de prin credincioasele archive
amîndurora patriilor, a Ungariei şi Transilvaniei, care aci pentru scurtare le trecem cu tăcerea şi zisei naţiunei noastre, precum presemnarem numai după aceaia în timpurile celea turbure, prin vitregele eveniminte i s-au substras· drepturile municipale şi fu dedusă la amară şi
ruşinătoare stare de astăzi. Acestea premiţindu-le dreapta noastră cerere o cu prindem în următoarele:
1. Ferbintea nostra dorire şi statornica silinţia acolo ni îndreptată, ca măritele staturi şi ordini transilvane să ne recunoască naţiunea
noastră română de parte constituente a corpului naţionale transilvan
în ordine cu celealalte tri naţiuni, cît de aci înainte şi naţiunea română iară se aibe reprezentanţii săi in toate adunările ţiarei atingă
toare de lucrurile patriei întregi, precum îi avuse mai nainte şi anumit
pînă să afla Transilvania sub sfînta Coroană a Ungarii.
2. Cerem şi poftim, ca la toate deregătoriile ţiarei, după proporţiunea naţiei române cătră celelalte naţiuni, se se aleagă apte individue din fii zisei naţiuni române.
3. Pofta noastră este ca relegea neunită să se declare a fi în numărul religiunilor recepte, după toate drepturile date acestora şi fără
nici o aternare de la oricare alta religiune din patrie.
4. Imbrăţioşind noi legea aceea, ca limbă diplomatică a înaltelor
dicasterii şi a legilor de aci înainte făcînde să fie cea maghiară, cerem
şi poftim: ca să se ordine o traducţiune autentică a legilor în limba româna, precum acest drept i s-au dat acum mai de curînd şi naţiunei
sasă în Transilvania, şi la înaltele dicasterii să se ţină translatori de
limba româna. Apoi,
5. In comitatele şi scaunele curat sau parte cea mai mare româneşti, limba oficială de corespondinţia întra sine şi de convorbire in
adunările lor ţinutale să fie cea română; iară in comitate şi scaune
numai în parte locuite de români să se aplice officiali deplin cunoscători
de limba română, ca ori ce cereri sau representaţiuni venite în limba
română de la comunităţi romaneşti să le poată officiose pertracta, precum şi expediţiunele cătră asemenea comunităţi in zisa limba română
a le face.
6. Nemişcata voia noastră este: ca episcopii româneşti să se susţină şi de aici încolo ÎJ;l intrebuinţiarea limbei româneşti în corespondinţiele întra sine şi cu clerurile sale, precum ducerea protocoalelor bisericeşti la amandouă diecesele să cure şi de aci încolo în limba română.
7. In privinţia educaţiunei şi a învăţieturei poporului românesc
cerem şi poftim: ca în şcoalele elementare în comunităţi româneşti acum
stînde şi de aici înainte rădicînde, repuse sub imediata priveghiare a
clerurilor române şi prin episcopii săi ca supremi directori supuse nemislocit înalţiatului Guberniu, apoi ajutorande din veniturile statului
în proporţiunea ajutorarei şcoalelor celorlalte naţiuni şi a poporului
românesc contribuente în fundul statului, - să se întribuinţeze singura limba română şi numai în Liceul şi Gimnasiul din Blaşiu şi în
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alte asemenea institute doare de aci înainte pentru naţiunea romana
radicînde, ţinîndu-se şi mai încolo limba învaţierei cea românească să
se aşeadă catedre pentru limba maghiară şi germană. In capetu;
8. Intru celealalte şi noi ne alăturăm dorirei celorlalţi adeveraţi
patrioţi, adeca, ca înaintea legilor să nu fie alegere de persoană nobilă
ori nenobilă şi ca la purtarea greutăţilor publice toţi locuitorii ţierei
într-una formă se fie supuşi, iară starea urbarială, facîndu-se răscum
părarea cu spesele statului, de tot să încete, care toate puncturi cuprinzînd în sine voinţia întregei naţiuni române transilvane cererea românilor pe pamîntul regesc se socoate ca încetată; ca toţi fii iubitei
patriei strînşi într-o frăţiască dragoste cu însoţite puteri să putem conlucra spre înflorirea fericitoare de toate naţiunile întrînsa vieţuitoare 3 •
Copie. Arh. Bibl. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. 1848. Rezumat
în Jakab Elek, Szabadsagharcunk tortenetehez, p. 83-84.

Datarea după Jakab Elek, loc. cit:, v. şi Ms. rom., Bibl. Acad. R.S.R.,
nr. 1 060, f. 322.
2 Identificarea autorilor după Jakab Elek. Ibidem.
3 Documentul reprezintă
un memoriu-petiţie a intelectualilor români reprezentaţi de I. Buteanu, Fl. Micaş şi I. Suciu adresat stărilor privilegiate din
Guberniul şi Dieta Transilvaniei. In opt puncte, autorii petiţiei pretind recunoaşte
rea românilor ca naţiune politică şi, prin urmare, participarea reprezentanţilor
lor în organele centrale şi locale ale puterii de stat, inclusiv autonomie internă în
comitatele şi scaunele unde formau majoritatea populaţiei. Pentru a convinge
clasele dominante să acorde românilor aceleaşi drepturi politice de care se bucuraseră· pînă atunci numai nobilii maghiari şi secui şi burghezia săsească, se invocă argumente istorice şi anume înţelegerea încheiată între românii băştinaşi
şi căpetenia maghiară Tuhutum, după moartea lui Gelu. Prin invocarea acestei
înţelegeri, autorii demonstrau că între românii din v:pevodatul lui Gelu şi maghiarii din tribul lui Tuhutum ar fi existat un echilibru de forţe şi că deci
autohtonii n-ar fi fost cuceriţi prin război, ci ar fi recunoscut de bună voie pe
Tuhutum după, moartea conducăto·rului lor pe cîmpul de luptă. Deoarece românii
n-au fost supuşi prin forţa armelor, ei s-au bucurat de depline drepturi politice
în primele secole ale dominaţiei maghiare, la fel ca ungurii, secuii şi saşii. Numai după bătălia de la Mohacs din 1526 românii au fost frustraţi de drepturi
politice şi proclamaţi de dietele nobiliare transilvănene toleraţi în propria lor
ţară. Argumentele autorilor petiţiei cuprind un adevăr istoric, deoarece pînă la
uniunea de la Căpîlna din sept. 1437 dintre nobili, secui şi saşi, românii au participat la adunările obşteşti nobiliare, împreună cu celelalte categorii de oameni
liberi. "Unio trium nationum" nu le-a mai recunoscut -românilor dreptul de a-şi
trimite reprezentanţi în congregaţiile nobiliare şi în celelalte instituţii cu caracter politic.
·
1

Bucureşti,

95
Cluj, 28 martie 1848.
A magyar es szekely torveny hat6sagok el0ljar6inak
Az esemenyek b6vebb kifejlese tekinteteb6l az orszaggyulesnek
megtartasa mind inkabb es inkabb latszik surget6snek. Ennek kovetkezeseben mind a kiralyi kormanyszek, mind pedig kulonosen en 6 felsegenek urunknak a korulmenyeket feljelenteni es 6 felseget az orszag
gyulesnek minel el6bbi oszve hivasara alazatosan meg kerni kotelessegunknek esmertuk. Mit is melt6sagoddal tudatni olly hozza tetellel ki-
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vantam, hogy ha keze ala bizott megye (szek vagy videk) rendeinek
megnyugtatasara szuksegesnek latna, ezen lepesek megtetelerol oket is
ertesitse, sot mivel en reszemrol nem is ketelkedem, hogy 6 felsege
6hajtasainknak engedve, az orszag rendeit es karait tanacskozas vegett
kozelebbrol oszve hivandja, ha a marcalis szeken oszve gyult karok es
rendek kozertelemmel a bizonyosan bejovendo orszaggyulesere nemely
eloleges keszuletek megtetelet is siirgetnek, kivansagoknak engedjen,
egyebb · arant pedig a csendet es rendet minden m6don fenn tartani
es a rendeket a tulsagos ha tarozasokt6l, minden torveny alta! engedett
eszkozoket felhasznalva eltart6ztatni iigyekezzek.
Kolosvart marcius 28dikan 1848
Către şefii municipalităţilor

maghiare

şi secuieşti!

Ţinînd

cont de amploarea luată de evenimente, convocarea Dietei
a fi din ce în ce mai urgentă. Drept urmare, atît Guberniul regal, cît mai ales eu am ţinut de datoria noastră a face cunoscute aceste
circumstanţe maiestăţii sale şi a o ruga cu umilinţă să convoace Dieta
cît mai curînd. Am dorit să vă înştiinţez despre toate acestea cu acea
adăugare, că dacă găsiţi necesar să aduceţi la cunoştinţă paşii făcuţi
pentru liniştea stărilor [privilegiate] din comitatul [scaunul sau localitatea] încredinţate conducerii înălţimii voastre. Din partea mea, nu mă
îndoiesc că maiestatea sa va ceda dorinţelor noastre şi va convoca în
curînd stările şi ordinele ţării pentru consfătuire. Dacă stările şi ordinele întrunite la adunarea comitatensă vor urgenta în unanimitate accelerarea pregătirilor pentru Dietă, să cedaţi dorinţelor. [Dieta] va avea
loc în mod sigur.
Dealtminteri, să vă străduiţi prin toate mijloacele să menţineţi
liniştea şi ordinea, să reţineţi stările [privilegiate] de la hotărîri exagerate, folosind toate procedeele permise de lege.
Cluj, la 28 martie 1848
p~re

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 605/1848. Foto: 2 431,2 432.
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Cluj, 28 martie 1848.
1

Szebeni polgar mesternek
Gyergyai Samuel kiralyi kincstari titoknok es az ottan "Siebenbiirger Bote" cim alatt ki adni szokott hirlap visgal6ja Martius 24r6l
hozzam tett feljelentesenel 1 fogva ezen ide mellekelt es a varos fobb
utcai falaira kiragasztott hirdetmenyt kiildotte fel, melynel fogva a
Hochmeister konyvkereskedese a szabad sajt6t nyilvanittya.
·
Ezen tettleges fellepes, mely az eddigi rend fentartasat veszelyezteti, kormanyi figyelmet igenyelven, urasagodnak kotelessegeve teszem,
hogy a Hochmeister konyvkereskedes iigyvivojet szoros feleletre sz6litsa
fel; hogyan mereszlette ezen tettleges fellepest elkovetni, miutan a mostani koriilmenyekbe minden ujsagvisgal6k a kor szellemevel egyezo
utasitast kaptak2 • Intezkedeseinek eredmenyeirol engem tud6sitvan.
15 -
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Către

primarul Sibiului

Alături de înştiinţareal sa din 24 martie, Gyergyai Samuel, secretar tezaurarial regesc şi cenzor al ziarului apărut sub titlul "Siebenbiirger Bote", a trimis anexat acest afiş apărut pe zidurile străzilor
principa_Ie ale oraşului, prin care librăria Hoch1neister a proclamat presa

liberă.
Această faptă

nepermisă, care periclitează menţinerea liniştii de
acum, necesită atenţie gubernială. Ordon domniei tale să atragi
în mod riguros atenţia agentului librăriei Hochmeister asupra îndrăz
nelii comise prin acest act forţat, acum cînd în circumstanţele actuale
toţi redactorii au primit indicaţii, care sînt în concordanţă cu spiritul
vremii 2 • Să mă înştiinţaţi despre măsurile luate.
pînă

An Seine Excellenz dem Herrn Commandierenden GeneralEm.
Aus einer eben jetZ~t erhaltenen Anzeige des Thesaurariats SeSamuel Gyergyai, dem die Censur des in Hermannstadt erscheinenden "Siebenbiirger Boten" aufgetragen ist, bin ich in Kenntnis gesetzt, daB die Hochmeisterische Buchhandlung die Praenummerations
Aufforderung auf den Siebenburger Bothen mit der Aufschrift "Censur
frei", auf die Wănde in den Haupt Gassen der Stadt, aufschlagen liess.
In Anbetracht dessen, daB dieser faktische Aufritt der Redaktion
nachtheilige, die offentliche Ruhe storende Folgen mit sich ziehen kann,
habe ich zwar unterm heutigen dem Hermannstădter Burgermeister aufgetragen, die Hochmeisterische Buchhandlung zur ĂuBerung \l'ernehmen lassen. Da jedoch der Redaktor des gedachten Zeitungs Blattes
nach dem Bericht des gedachten Censors sein letztes Blatt ohne sie
der Zensur zu unterbreiten drucken lieB, so halte ich es fur meine
Pflicht E.E. thătige Mitwirkung in Anspruch zu nehmen und Hochdieselben zu ersuchen: dem Redactoren des besagten Blattes pensionirten
Kriegs Sekretăr v. Benigni, der als Pensionist zum Milităr gehort, und
bei welchem die Erlăsse E. E. wohl von gro.6ter vVirkung sein diirften,
daB eigenmăch tige V erfahren a uszusetzen und ihm gefălligst dahin anzuweisen zu wollen, daB er als Redakteur bis seine Majestăt im gesetzlichen Wege in Hinsicht der Aufhebung der Censur auch hinsichtlich
Siebenburgens auszusprechen geruhen wird, die bestehenden Vorschriften beobachte:h, was eine kurze Zeit umso leichter moglich ist, da ich
aus Riicksicht der jetzigen Verhăltnisse allen Censoren die Weisung zu
ertheilen mich veranlasst fand, nur jenes was die Religion, gute Sitten,
ode:r die Person des Monarchen gefăhrden konnte zu streichen.
kretărs

Gyergyai Samuel Drnak!
Melt6sagodnak idei Martius 24rol az ottan minden vizsgalat nelkul
ki adni intezett ujsag lap irant hozzam kiildott tud6sitasa kovetkezteben, melt6sagodat fel sz6litani kivantam, hogy a Siebenburger Bote
szerkeszt6jet azon tettiert mikep ujsagot, a nelkul hogy meg 6 felsege
Erdelyre nezve a szabadsajt6 behozasa irant maga utjan rendelkezett
volna, visgalat nelkiil nyomtatas ala adja, feleletre szoritvan, ment6
nyilatkozatat nekem kiilgye foP.
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Domnului Gyergyai Samuel!
In urma înştiinţării domniei tale din 24 ;martie, trimisă mie în
legătură cu gazeta gata să apară acolo fără nici o cenzură, am dorit să
o somez pe domnia ta să tragi la răspundere pe redactorul ziarului
"Siebenburger Bote", pentru trimiterea lui la tipar fără cenzură înainte
ca maiestatea sa· să fi dispus introducerea presei_ libere şi în Transilvania. Să-mi trimită declaraţia sa de apărare 3 .
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 615/1848. Foto: 2 4372 440.

1
2
3

V. doc. 48.
V. doc. 48.
Cf. doc. 115, nota nr. 1.

97
Sibiu, 28 martie 1848.
Ein Lobliches Praesidium des konigl. Siebenbtirgischen LandesGuberniums
Bei dem Sachverhalte, als das Nagy-Enyeder Praetorial-Gefăngnis
keine hinlăngliche Sicherheit fur inhaftirte gewăhrt, beliebte Ein Lobliches Landes Gubernial-Praesidium mit der verehrlichen Zuschrift von
13-ten Februar 1847 Praes. Nr. 207 die Verwahrung der Contribuenten
=Aufwieglerin Catharina Varga in der Festung Carlsburg in einem
abgesonderten Locale unter Militair-Bewachung auf eine kurze Zeit
bei den Unterzeichneten in solange in Anspruch zu nehmen, bis nemlich ihre definitive Behandlun~ entschieden sein wird.
Auch das jenseits gefăllige Communicat Eines Loblichen Gubernial-Praesidiums vom 26-ten Februar 1847 Praes. Nr. 267 enthălt blos
den, auch von der hohen Siebenburgischen Hofkanzlei ausgesprochenen
Wunsch jenes Wortlauts, daB die Catharina Varga einstweilen - bis
nemlich ihr Schicksal bestimmt sein wird - von einer Fluchtergreiffung in Carlsburg krăfftigst verhindert werden moge.
Nachdem diese Catharina Varga nunmehr schon seit 26-ten Mărz
1847, schon liber ein Jahr in der Festung Carlsburg verwahrt und von
dem lobl. k. Landes-Gubernio bereits deren gerichtliche Untersuchung,
wie auch Aburtheilung durch die k. Gerichtstafel nach Beendigung des,
schon am 10-ten November 1847 geschlossenen, letzten Landtages angeordnet worden ist, so beehre ich mich, ein lobliches konigl. LandesGubernial-Praesidium um die gefăllige Verfi.igung angelegentlich zu
ersuchen, damit diese i'nhaftirte Person von Carlsburg unter sicherer
Bedeckung nach Maros Vasarhely abgefiihrt werden moge.
In diesem dringenden, diensthoflichen Ansuchen sehe ich mich
hauptsăchlich aus dem Grunde veranla:Bt, weil die von der Catharina Varga bewohnt werdende l.ocalitaet zur Unterbringung der vermehrten Zahl an Schanzarbeitsstrăflingen sowohl nothwendig ist, als
auch. bei dem hiedurch vermehrten Wachdienste die Mannschaft so sehr
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in Anspruch genommen ist, da13 nebst bei selbst die Bewachung dieser
Inculpatin fiir die Garnison noch mehr driickend erscheinen muss. 1
Hermannstadt am 28-ten Mărz 1848.
Puchner F.M.Lt.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 4 617/1848. Foto: 1340-

1343.

1

Cf. doc. 164, 167, 188.

98
Braşov,

28 martie 1848.

Proiectul de

adresă

ce se

născu moartă.

Lumină şi adevăr. Perire minciunilor. Frăţietate între toţi bunii.
Sîntem datori adevărului a da o informaţie cerută de toţi cei. buni prin
publicarea genuină a următoarei adrese:

Cinstit Magistrat!
,,Cu tot respectul, subscrişii cetăţeni şi locuitori ai acestei de d[umne]zeu păzite cetăţi mărginaşe a scumpei noastre patrie, credea deocamdată, cum că cumplitele în toată istoria unicele evenimente nu vor
străbate aşea uşor pînă în cele mai de jos clase ale soţietăţii, prin urmare că noi vom putea rămîne în linişte deplină. După ee însă aceleaşi
evenimente începură a se grămădi; după ee însăş capitala monarhiei
austriace fu lovită de o revoluţie dureroasă şi sîngeroasă, carea ajunsese
la coacere prin alipirea de principie greşite; după ce cum este ştiut,
în căpitala patriei noastre încă se întîmplă o asemenea demustraţie;
după ce, în sfîrşit, subscrişii sînt siliţi a privi cu profundă părere de
rău, cum începe a se lăţi un feliu de desplăcere şi neîncredere între
diferitele popoară: ei socotiră că nu vor greşi dacă ·în aceste timpuri
de cercare îşi vor contesta limpede şi cu cuget curat în scris, pururea
neclătita lor credinţă cătră domnitor. şi patrie, şi sincera lor alipire
cătră constituţia săsească, deşi la acestea o parte a dregătoriei provoacă
numai pe unii. Ceară-ni-se averea şi sîngele pe altariul sfînt al patriei
şi spre păstrarea liniştei publice, de carea ne pasă nouă tuturor carii
avem a ne apăra persoane şi familii, casă şi curte, magazinele şi bolte
încărcate, bani şi credit, noi le vom aduce în tot timpul cu toată
rîvna. In celelalte ne încredem şi noi la înţeleptele măsure de linişte
ce va lua c[institul] Magistrat şi Comunitatea amăsurat împrejurărilor.
Subscrişii îşi iau voie totodată şi tot acum a mai propune şi alte
rugăminţi. Ce e drept, o parte a naţionalilor noştrii cunoscuse din gazete, că c[institul] Magistrat în coînţelegere cu comunitatea nu lipsi
a face paşii cuviincioşii la M[ăritul] conflux naţion~l în Sibiu spre a
face şi pe partea romînă a poporului părtaşă la toate drepturile politice
şi civile atît aici, cît şi preste tot pămîntul săsesc pe calea cuvenită
statualăl, pentru care noi şi mulţămim cu aceasta. Văzînd însă, că respectiva legiuire tot se mai amînă, socotind că în aceste timpuri critice
încă şi mutra unui discredit ar trebui ferită: noi rugăm pe c[institul]
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Magistrat cu tot adinsul, ca nu numai să binevoiască a mijloci la M[ă
rita] Universitate naţională pe calea cuvenită (poate în coînţelegere cu
comunitatea) o mai curîndă sancţionare ai aşea numite cauze române,
ci totodată a da poporimii de aici şi o încredinţare în scris înţeleaptă
şi însuflătoare de nădejde tare.
O parte însemnată a poporului român se simte destoinică a intra
în folosirea drepturilor civile şi politice. Un număr de tineri săvîrşi
:pîmă acum ştiinţele mai nalte, care în patria noastră, unde din nenorocire nu este nici o şcoală bună comercială şi industrială, sînt socotite
totodată ca· un cîştig de pîne. Prea numeroasa clasă de jos e lipsită
mai de toate ramurile meseriilor ţehale, o grea împrejurare aceasta, carea merge crescînd şi pe care a o îndrepta este datorinţa_ tuturor binesimţitorilor, după a noastră părere pe calea unei formale cercetări a
stării claselor sărace de orice naţie mai vîrtos în suburbii, carea să se
facă cu toa,tă seriozitatea şi cît mai curînd.
Convinşi fiind, că noi propunînd aceste cereri ale noastre ne împlinim numai strînsa noastră datorinţă civilă şi patriotică, fără a imita
numai urmările altora, şi cu nădejde tare că vom vedea un rezultat
prea ferbinte dorit în sensul devizei timpului, carea este, libertate, egalitate şi frăţietate, rămînem
Ai C[institului] Magistrat; Braşov ş[i] c'[ele]l[alte].
în numele locuitorilor români, proprietari de moşii şi neguţetori" 2 •
Adaos la Gazeta de Transilvania, nr. 25 din 25 martie (st. v.) 1848,
p. 105-106. Datarea după informaţia Redacţiei.
Cf. doc. 101.
Din însăşi autocaracterizarea lor autorii proiectului de adresă aparţineau
burgheziei române din Braşov. Prin adresă urmăreau să obţină accesul la puterea
politică pe teritoriul districtului Braşov de care fuseseră privaţi pînă acum. Pentru a-şi atinge scopul, nu ezită să proclame credinţă· şi ataşament· faţă de consiliul orăşenesc al oraşului Braşov dominat de reprezentanţii patriciatului săsesc,
faţă de monarhia austriacă şi faţă de împărat. In împrejurările în care a fost
·redactat memoriul atitudinea petiţionarilor este explicabilă.
1
2
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Zam, 28 martie 1848.
Nagy Meltosagu Groff, Kirallyi Gubernator Dr, Kegyelmes Uram!
Folly6 holnap 26r6l excellenciadhoz tett alazatos jelentesemmel1
egybe fi.igg6leg bator vagyok excellenciad el6tt fel fedezni azt, hogy
minekutanna nem csak Csanad, hanem ezen megyevel hataros Krass6
es Arad megyekben is az urberi viszszonyok el torlese koz hirre tetetett, a konnyen meg tortenhet6 rosznak a lehet6segig val6 meg gatlasara nezve, szi.iksegesnek tartottam a fen emlitett m~gyekkel hataros
helysegekbe magam szemellyesen ki szallani, hol minden igyekezetemet
arra forditattam, hogy a nep a ki toresre val6 gondolkodhatast61 is ·el
tartoztassek, s a mennyibe ezek mindnyajon d. unitusok, jonak gondoltam pi.ispok meltosagos Saguna Andras urat is, kit ily kori.ilmenyek
kozott igen hat6s be folyasunak tartok, ide zart altal irasommal meg
tanalni, s a niid6n meg tett illyeten lepeseimr61 excellenciadat ertesit-
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tenem, bator vagyok azt is jelenteni, hogy sziikseges intezeteim meg
tetelevel innen Devara ismet viszsza fogok sietni, a ki mely tisztelettel
maradtam
Excellenciadnak alazatos szolgaja
Zamon Martz 28. 1848.
N optsa Laszl6
f6 ispan
Preamărite

domnule conte, guvernator regal, milostivul meu domn!
· Imi permit să adresez excelenţei voastret înştiinţarea mea supusă
din 26 a lunii curente şi să vă anunţ că întrucît nu numai la Cenad,
ci şi în comitatele vecine cu acesta, Caraş şi Arad, s-a anunţat desfiinţarea relaţiilor urbariale, am considerat necesar a mă duce personal
în localităţile vecine cu comit,atele sus-numite, în vederea prevenirii
unor eventuale evenimente nefavorabile. Acolo mi-am dat toată silinţa
ca poporul să se abţină de la gîndul unei răzvrătiri. Deoarece poporenii
sînt cu toţii neuniţi, am crezut că e bine să-l înştiinţez. printr-o adresă
şi pe domnul episcop Andrei Şaguna, considerînd că el are o mare influenţă în asemehea circumstanţe.
Inştiinţîndu-vă pe excelenţa voastră despre măsurile luate, îmi
iau permisiunea, cu această ocazie, de a vă raporta că după întreprinderea acţiunilor necesare mă voi reîntoarce în grabă la Deva. Rămîn
cu stimă adîncă servul supus al excelenţei voastre
Zam, 28 martie 1848
N opcea Vasile
comite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 694/1848. Fato: 56.
1

V. doc. 74.
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Timişoara,

28 martie 1848.

Nagy Melt6sagu Gr6f s Minister Elnok Dr, Kegyelmes Uram!
Nagymelt6sagod e foly6 h6 22en . . . 1 szam alatt kelt es ma reggel 10 6ra tajban vett kegyes elnoki korlevele kovetkezteben mely alazattal jelenteni serenykedem:
lor E varos kebeleben a kozbenjott nagyszeru statusesemenyek
fonalani ingeriiltsegen kiviil a vagyon es szemelybatorsag eddig csorbat nem szenvedt.
2or Kuliancsics nevezetu pr6kator, ki ellen a lakossag bujtogat6i
kiserletei" miatt felb6sziilt, valamint egy mas egyen, ki a nepet a helyhat6sag ellen fellazitni merte, befogattak.
3or A varoshaz egyik ablakan ma ~jtszaka talâlt levelke a varos
gyujtogatasaval fenyeget6dzott, mi kovetkezteben kitelhet6 intezkedesek
tortentek.
158

4er A lakossâg nagyobb resze a zsid6k ellen olly annyira felheviilt, hogy azon ese'tre, ha a zsid6k emancipati6ja torvennye valnek, itt
helyiitt is sajnos esemenyektul tartani kellene. 2
5er Az 6rseg alakitasaban a polgari koz lakosok azon meg utkoztek, hogy muhelyeik es csaladjaik hatrahagyasaval a varos hataran kivul katonaskodni kotelesek volnanak, mi alatt csaladjaika:t veg veszely
erhetne.
6or E varos kebleben jelenleg harom zaszl6alj sorkatonasag es egy
osztaly pattantyusag tanyazik. Aki magas kegyeibe mely tisztelettel
ajanlva maradok. Temesvart Martius h6 28an 1848. esztend6ben.
N agymelt6sagodnak legalazatosabb szolgaja
Preyer J an os
polgarmester
Preamărite

conte

şi

domn prim-ministru, milostivul meu domn!
In urma graţioasei circulare prezidenţiale a î;nălţimii voastre din
ziua de 22 a lunii curente, datat sub numărul ... 1 pe care am primit-o
azi dimineaţă în jurul orei 10, ·mă silesc a vă raporta cu adîncă supunere:
1. Cu toată agitaţia produsă în acest oraş de minunatele evenimente statale ce au avut loc, siguranţa persoanei şi a avutului nu a fost
lezată pînă acum.
.
2. Avocatul Kuliancsics, împotriva căruia s-au revoltat locuitorii
pentru încercările sale de instigare, a fost arestat împreună cu un alt
individ, care a încercat să aţîţe populaţia împotriva autorităţilor locale.
3. O scrisoare găsită azi noapte într-:-un geam al primăriei ame-.
ninţă, cu izbucnirea unor incendii în oraş. In urma ei s-au şi luat mă
suri preventive.
4. Majoritatea populaţiei s-a înfierbîntat împotriva evreilor în aşa
măsură, încît în eventualitatea decretării emancipării lor sînt de aştep
tat şi aici tulburări 2 •
5. Formarea gărzilor cetăţeneşti a indignat populaţia civilă, din
cauză că o obligă să ostăşească în afara oraşului; lăsîndu-şi acasă familiile şi atelierele gardiştii se tem că acestea ar putea fi periclitate în
timpul absenţei lor.
6. In acest oraş actualmente sînt încartiruite trei batalioane de infanterie şi o unitate de artilerie.
Mă recomand cu adîncă stimă graţiei d-voastră şi rămîn servul
cel mai supus al măriei voastre.
la Timişoara, în 28 martie 1848
Preyer J anos
primar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond: Az 1848/1849-i Miniszteriumi Le-

veltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmany, nr. 202/1848. Foto:
12 753-12 754.
1 Lipseşte numărul actului, dar este vorba despre circulara primului ministru
maghiar. V. doc. 31.
2 Punctul patru din raportul primarului Timişoarei constituie o dovadă cu
privire la atitudinea şovină antisemită, întreţinută de stările privilegiate în aproape
toate oraşele Transilvaniei şi Banatului, în tot timpul revoluţiei din 1848-1849.
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Sibiu, 28 martie 1848.
Lobliche Nations Universităt!
Im Auftrage unserer Sender geben wir uns die Ehre den Antrag
zu stellen: es wolle die Lobliche Nations Universităt die Anordnung
treffen womit die unter Gub. Z. 6423/1821 erflossene Allerhochste, auf
die Hebung der Walachen sich beziehende Hofverordnung in den săch
sischen Kreisen, wo solche vielleicht nicht beachtet worden, ihrem vol.len Inhalte nach gehandhabt werde; Mit vollkommenster Hochachtuna
geharrend
Hermannstadt den 28

Mărz

1848

Einer Loblichen Nations Universităt
gehorsamster Diener
Michael Kroger
Senator und Ober · Notair
Michael Brecht Senator und K. Ober·'
N otair Conflux Deputierter
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ.
3 758.

săseşti,

nr. 432/1848. Fato:
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Baia de Arieş, 28 martie 1848.
Offenbaia, 16/28 martie 1848

Cinstite domnule redactor,
Văd că reformele în Franţa. începute, să transportă mai In toată
Europa şi mai cu samă în ţara vecină or luat mari slobozenii şi putere:
oare n-ar fi sosît vremea si a noastră a românilor ca să miscăm cevaş
rugare cu aplecare mare ~ătră milostivul monarhul nostru ' Ferdinand
I-ul că doară ca mult milostiv să îndură a ne slobozî din apăsătoarele
lanţuri şi niamul nostru cel aşa tare apăsat. Niamul nostru nu într-atîta
măsură cîte ceilalte niamuri din patria noastră strîgă asupra noastră
zicînd că cei ce voim binele şi fericirea niamului nostru acum să ne
arătăm virtuţile şi iubirea cătră niam, ca sfătuindu-ne cei mai aleşi
laolaltă să năzuim prin o cerere bine gătită cătră prea milostivul monarhul nostru şi să cerem ce avem mai lipsă de a cere căci acuma s-au
deschis ambe porţile epocii acestii nouă şi neaşteptată 'pentru toate niamurile celia apăsate; şi acuma de vom sta cu mîinile în sîn apoi diatotdiauna nu vom mai putia din fiarăle apăsării şi pe lîngă aciasta va
cere d-zeu samă pentru toată nedreptatia niamului de la însuşi aceia
care au putut şi totuş cu nepăsare au stat cu mîinile în sîn.
Drept aceia ca la un mai cunoscut patriot mi-am luat îndrăsniala
a năzui la Domnia ta ca să te milostiveşti a face cevaş mişcare în
triaba aceasta de va fi în cale şi să ne dai o îndreptare folositor:r~ să
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ştim di ce să ne apucăm batăr aceia pre carele ne îndiamnă cunoştinţa
sufletului şi rîvna fericirii apăsatului niamului nostru românesc, înştin
ţînd dispre aceasta şi pe fraţii D.D. protopopi din părţile acelia şi anume
din Braşov pe Popazul şi Gherman ca să ne însoţim la consfătuiria
aceasta. Eu cu adevărat aş a via o părerie care aicea mă îndrăsnesc a.
ţi-o descoperi într-acel chip adecă făcîndu-ne în ştire unul altuia de
nu va fi tîrziu pînă la adunaria soborului celui mare din Blaş, carele.
precum ştiu, de cumva nu-i vor sta înpotrivă ceva ţircumstări, ar fi să
să adune îl1 luna viitoare a lui mai. Şi atuncia pe o zi determinată
să ne adunăm şi dintră protopopii noştrii cîţi ne vom învoi dinpreună
şi cu alţi romîni seculari uniţi şi neuniţi ca să ne sfătuim laolaltă în
ce chip să ne gătim o ihstanţie bine gătită să putem alcătui pentru primiria haţii sub numele poporului întreg şi de va fi în cale şi numele
noastre a protopopilor şi a preoţilor ca reprezentanţii niamului provocînd şi pe instanţia de cătră D.D. Eppiscopii noştrii mai denainte dată
şi la ţircumstările ei. Apoi de va fi încă şi după epoha de acuma de să
vor îndura fraţii uniţi ca şi cu staria emanţipaţii religii noastre să să
învoiască a o cuprinde pentru ca să înţăleagă alte niamuri, că noi românii una sîntem şi una înţălegem - foarte bine şi de fericiria noastră
ar fi - iară de nu pentru aceia una triabă ne vom face altă rugare
deschilinită şi aşa alegîndu-ne o milostivită deputaţie sa o trimitem
la Viena şi pentru purtaria speselor ne vom face o colectă întră noi, ca
să fie deputăţia ajutată de a pune în spesele sale; pria bene ştiu că
aceasta a mea simpla părere nu va fi la cale, clară eu voj fi bun bucuros a cuprinde aceia ce minţile· celia mai nalte şi coapte vor fi. în
stare de a găti după ţircumstări.
Fă bunătate şi îndriaptă triaba cu .poşta din Zlatna că noi foarte
tîrziu şi neorînduit căpătăm gazetele. Aşteptînd pretenesc răspuns am
rămas umilit şărb al domnii tale.
Iosif Ighian1

P.S. La d.d. Popasul, Gherman

şi Murăşanul

nostru, complement.

Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 1 004, f. 207-208, v. Foto:
3 238-3 241.
1 Scrisoarea protopopului Iosif Ighian demonstrează ca m rîndurile el ericilor români continua să persiste credinţa în "milostivul" împărat, cultivată de
autorităţile habsburgice mai ales din perioada reformelor initiate de Maria Tereza şi Iosif al II-lea în spiritul "absolutismului luminat". ·
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Bucureşti,

16/28 martie 1848.

Cinstit d.d. Gheorghe

Bariţi

la Braşov 1848 martie 16 Bucureşti.
Domnule Bariţi, s-au arătat d.d. Laurian cu un înscris al dumitale la mine, care înscris cuprinde ca din abonaţii gazetelor pă acest
an să-i înnumăr 40 f argint şi voi şi înnumăra şi voi trece la partidă.
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Domnule Bariţ, fără zăbavă vei trimite toate numerile de gazete
foaia acestui abonat, anume marelui ban Alexandru Filipescu, praporgicu de la dju~stva Arteminianu şi Vă rog şi cele scrise prin toriu
ţi le trimiţi cu praovani la domnul Vasici1.
Şi sluga
Iosif Romanov st.
şj

Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 1 004, f. 203. Foto: 3 230.
1 In legătură cu răspîndirea Gazetei redactată de Bariţ v. scrisorile lui I.
Romanov . din 29 ian., din 11 şi 20 martie 1848 (Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom.
nr. 1 004, f. 190, 201, 206); v. şi scrisoarea lui D. Almăşanu (idem, f. 186).
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[Viena], 28 martie 1848.

Kedves S6gor!
Ohajtva vart els6 tud6sittastaik 20 es 21-ik tegnap erkezenek,
Mikl6s 1 a neveket ugy irja, mint regen! Mar nincs miert, mert i'tt minden szegleten aruljak a kofak akar milyen nevnek le alacsonyitasat, legyen az akar igazsagos, akar gyalazatos hazug itelet. Szegen Metternich
herceg el mondhatja am a "bis videor mori-t". Hogy tetszik nektek az
uj magyar ministerelnoknek a jurisdicti6hoz intezett parancsolatyai2 az
ujsagba? Nota bene: meg az egesz ministeriumnak s a tobbi pontoknak
a meg er6sitese 6 felseget61 meg le se is jott. Na bezzeg nem aldhatom
elegge az Istent, hogy a tavaj velem projectalt hopmestersegb61 semmi
se lett.
Hej! De gyava egy legen a serenissimus3 , ki nem tud egyebet,
mint majom forma kepit cicomazni s a leg nevetsegesb fenyegetesen
nadragba csinâlni es sirni, mint egy ven k[urva].
Adja Isten, hogy kis hazankba most egybeolvadjanak a becsi.iletes
emberek! Ki.ilon politikai nezetei s utai egy celon tudniillik: az orszag
csendessege, szemely es vagyon batorsag fenn tartasara ne hogy galliciai scenaknak4 legyen tanu helye szegen kis Erdely, hol az oM.h anyit
hasonlit a lengyelorszagi muszkaeredetu paraszthoz, s ezenfelyi.il a
muszka birodalom hatara. sem felettebb messze. Ma reggel vegtere erkezett egy tiszt-kurir Olasz orszagb61 (3 napi tud6sitas ki maradasa
utan), hogy az oreg Feldmarschall Mailandot ujra el foglalta 5 , s mar
meg is fizetetti a rajok r6tt 12 milli6 lirenek egy reszet. Ogy nem kiilOmben egy Bergam6ba is gy6ztiink, s a Piemont es Sveitzb61 el6t6dul6
Freischarokat vissza vertek a mii trupjaink. Azonban a kurirnak a
Svejtz fele kelle jonni, mivel Mailand es Brescia kozt a jakobinus lazadas egy par faluba ki iitve.
Bezzeg maskeppen kezd tegnap 6ta a Wiener-Zeitung is irni, mi6ta latyak a nemetek az 6k lazadasoknak Becs jovend6jet fenyeget6
kovetkezeseit. Mi lesz bel6lle, ha Olasz orszag s utanna Magyarorszag
el szakad? De bezzeg mi lesz Magyarorszagb6l, hol a slav nep nagyobb
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szamu s a muszkahoz szit? SzegEm Samut6 se irigylem! Se ejjele, se
nappala, alig ideje ebedelni, s mar hivatjak mindenfele, azonban a
mennyibe lehet, masba nem elegyedik, mint a mit meg hivatasa tett
kotelessegeve. A tegnapi kolosvari tud6sittasok7 mindjajunknak s kiilonosen neki annal nagyobb meg nyugvasara szolgalt, minthogy a gubernatornak erelyes es loyalis fel lepese, melyet, hogy bizonyoson tenni
fog, Samu itt el6re er6sitett, meg val6sult.
Tegnap estve Domokossal8 , Daddal9 el beszeltiik, hogy es mikep
fogunk - ha azt erjlik - oreg napjainkat a sok puszta itteni palais-k
egyikebe, veghetetlen olcs6 berbe lakva a Grabenen egy ingbe a kapu
el6tt pipazva lilni, s beszelni a regi fennyet e varosnak. Azonban most,
kiveven hogy itt-ott egy nation-gardistat latsz a Bank s tobb epiiletek
el6tt strazan allani, azt se tudod, hogy volt-e Becsbe valaha Rezmeritza
vagy sem. Az alatt, hogy ezt irom, hoza Dad 22-iki leveledet. Az eddig
nektek irt leveleinkb6l1° ·sokra van felelve. A sok hazug hirek kozt,
melyek, mint mindeniitt, nallatok is circulalnak s persze ment6l kissebb s tavolabb provincia, annal nagyobb hitelt nyernek, tartozik a
Mikl6s csaszar halala, ki leges leg ujabb ide erkezett tud6sittasok szerent oly egeszseges, mint reg nem volt, orszagait hermetisch el zarta,
s ki tudja mikre kesziil, de 6riasan kesziil. A pantlikak itt mar minden
emberr6l el tuntek, melyek a zendliles napjain (tudja · Isten hany minden fele szinu s cimu) a roppant tomegek kaputjain latszottak. Keves
volt akkor pantlika nelkiil, ki feher, ki feher es zold (Stiria), ki veres,
arany es fekete (N emetorszag), aztan az olaszok, polakok, magyarok,
kiki a maga tarkasagaban. Ezen pantlikatlan kevesek hogy schneidig ferfiak valanak, annyi szent. Most mar senki az ordog se jar vele az utcan. Tegnap el6tt estve 8 utan haza j6ve, csendesen pipazgatunk itthon,
mid6n rohan be George das ganze milităr ist auf dem Glacis ausgerlickt. Dadal fel menylink a Basteira, ott all ket batteria keszen, a legenyek nyeregbe. A Burg fele egypar batallion fegyverbe, a glacin katonasag kirukkolva. En is futok a Burgba rendelest kerend6, s ott mondjak, hogy az egesz egy falscher alarm volt, valami reszeges nation-gardak vertek alarmat az utcan . . . 20 minuta alatt fegyverbe allott 30
ezer ember s a sok agyu a helyen, fel 6ra mulva aus Aufsitzer megtud6dott, s a truppok haza parancsoltattak. A hajt6 vadaszat ugy latom
most nem igen van divatba. A boltok sem igen telnek, s a sok hosszu
abrazatb6l itelve ugy latszik, hogy minden Pressfreiheit mellett a nemet
Seggem bi tskent erez.H
Mindjajon hala Isten egeszsegesek vagyunk.
Draga cumnate! Primele voastre relatări atî.ta aşteptate, din 20 şi
21 au sosit ieri. Mikl6s 1 îsi scrie numele ca si în trecut. Nu mai are
motiv, fiindcă precupeţele 'se dedau aici, la fiecare colţ [de stradă] la
ponegrirea oricărui nume, fie că o fac în mod drept, fie infam, denaturat. Sărmanul Metternich ar putea să spună acum "bis videor mori".
Cum vă plac vouă poruncile 2 din ziar ale noului prim-ministru maghiar,
adresate jurisdicţiei? Nota bene: încă n-a sosit de la maiestatea sa confirmarea întregului cabinet şi a celorlalte puncte. Nu pot să-1 binecuvîntez pe D-zeu îndeajuns, că anul trecut nu s . . a realizat nimic, aşa
cum s-a proiectat, în legătură cu [numirea] mea ca maistru de
ceremonii. Insă serenissimuP, e un flăcău laş, care nu ştie altceva, decît să-şi dreagă mutra, ce seamana cu o maimuţă, iar
la cele mai caraghioase ameninţări să facă în pantaloni şi să plîngă ca
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o tîrfă bătrînă. Să dea D-zeu, ca în mica noastră patrie să se solidarizeze acum oamenii cinstiţi! Diferitele lor căi şi opinii politice au acelaşi scop: liniştea ţării, menţinerea siguranţei persoanei şi a averii. Săr
mana şi mica Transilvanie să nu devină martoră a scenelor din Galiţia4. Aici românul seamănă atît de mult cu -ţăranul din Polonia de origine muscală. In afară de aceasta, nici graniţa imperiului muscal nu
este departe. ln sfîrşit, azi dimineaţă a sosit din Italia un ofiţer curier
(după o absenţă de ştiri de· trei zile) [cu vestea] că bătrînul feldmareşal5 a ocupat din nou Milanul, şi 1-a şi impus. să plătească o parte
din acele 12 milioane de lire drept despăgubire. La fel am cîştigat şi
la Bergamo. Trupele noastre au respins guerilele năvălite din Piemont
şi Elveţia. Curierul a trebuit să vină însă prin Elveţia, deoarece în cîteva sate dintre Milan si Brescia a izbucnit răscoala iacobină.
De ieri, "Wiener Z~itung"-ul a început să scrie altfel. "Ce va fi cu
ea [Austria] dacă se va separa Italia şi apoi Ungaria?" Dar ce va fi cu
Ungaria, unde populaţia slavă e în. număr mai mare şi ţine cu muscalii? Nici pe sărmanul Samu6 nu-l invidiez. N-are nici noapte, nici zi.
Abia îşi rupe din timp pentru prînz. Este chemat în diferite părţi, dar
pe cît e posibil, nu se amestecă în altceva, decît în ceea ce cer obligaţiile ce i se impun în funcţia lui. lnştiinţările 7 clujene de ieri ne-au
liniştit pe toţi mai ales pe el; cu atît mai mult, cu cît s-a produs acţiu
nea energică şi loială a guvernatorului, pe care Samu a prezis-o aici că
se va realiza cu siguranţă.
Ieri seara am plănuit cu Domokoss şi cu Dad 9 cum ne vom petrece
la bătrîneţe zilele noastre - dacă o vom apuca - într-unul dintre numeroasele palate pustii de aici, locuind nespus de ieftin pe Graben,
şezînd lejer şi fumînd pipă în faţa porţii, şi povestind vechea pompă
a oraşului. Acum însă, cu excepţia faptului că vezi ici-colo cîte un
gardist naţionalist stînd de strajă în faţa băncii şi a altor clădiri,· nu
ştii,· dacă a fost sau nu cîndva răzmeriţă la Viena. In timp ce-ţi scriu
acestea, îmi aduce Dad a 22-a ta scrisoare 10 , Este răspunsul la multe
dintre scrisorile scrise vouă pînă acum. Intre numeroasele zvonuri false,
care circulă ca peste tot şi la voi şi, evident, cu cît este mai mică şi
mai îndepărtată provincia, cu atît ele sînt receptate mai mult este şi
acela despre moartea ţarului Nicolae. După ştirile cele mai noi sosite
aici, el este însă atît de sănătos, cum de mult n-a fost.· Şi-a închis ţările
ermetic. Nu se ştie ce pregăteşte, dar se pregăteşte tare. Aici au dispărut de la fiecare om panglicile, care au existat pe pălăriile mulţimii
în zilele revoltei (D-zeu ştie în cîte culori şi cu cîte inscripţii)~ Puţini
au fost atunci fără panglică, unii cu albe, alţii cu alb şi verde (Stiria);
unii cu roşu, auriu şi negru (Germania); pe urmă italieni, polonezi, unguri, fiecare în felul lor. Cei puţini fără panglici au fost bărbaţi cumsecade, asta-i sfînt. Acum nici dracul nu mai umblă cu ele pe stradă.
Ieri seara am venit acasă după ora 8. Am fumat pipa în liniŞ'te, cînd
a năvălit George: das ganze milităr ist auf dem Glacis ausgeriickt. Cu
Dad am urcat la Bastei. Acolo stăteau două baterii pregătite, iar bă
ieţii [erau] în şa. Spre Burg [erau la fel] cîteva batalioane înarmate,
iar pe Glacis armata comandată. Alerg şi eu la Burg pentru a cere dispoziţii. Acolo mi se spune că totul a fost o alarmă falsă. Nişte naţional
gardişti beţivi au provocat o alarmă pe stradă. . . . . în 20 de minute
s-au înarmat 30 de mii de oameni şi tunurile '[şi-au ocupat] poziţiile.
Peste o" jumătate de oră s-a aflat din Aufsitzer şi ·trupele s-au retras. Văd că hăituiala acum e la modă. Nu se prea umplu nici prăvă1
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liile. Deducînd din feţele lungite, se pare că neamţul se simte nelalocul
lui [joc de cuvinte intraductibil] în ciuda presei libere 11 •
Slavă domnului, sîntem cu toţii sănătoşi.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Bornemisza. M'isive. Publicat de Andics Erzsebet, A nagybirtokos
arisztokracia, II, p. 43~45 (scrisoarea a fost atribuită în mod greşit lui
J6sika Jânos).
1
2
3

4

Probabil Bânffy Mikl6s.
V. doc. 10, 16, 31, care au fost publicate şi în ziare.·
Probabil palatinul Ştefan.
Referire la mişcările ţărăneşti antinobiliare care au avut loc în 184o

1n

Galitia.
• 5
6

V. doc. 90, nota 2; e vorba de Radetzky.
Cancelarul aulic J 6sika Samuel.
7 Cf. doc. 27.
8 Probabil Kemeny Domokos.
9 Radn6tffti Nagy Samuel.
10 V. doc. 26.
11 Autorul scrisorii era un reprezentant al nobilimii conservatoare. Deplîng€
căderea lui Mette·rnich şi este stăpînit de teamă că iobagii românii s-ar putea
ridica împotriva asupritorilor şi exploatatorilor lor de veacuri, aşa cum au procedat în 1846 ţăranii ruteni care s-au răsculat contra nobililor polonezi. Totodată
exprimă satisfacţie faţă de falsitatea zvonului despre moartea ţarului Nicolae 1;
de asemenea şi faţă de pregătirile ţarului pentru a interveni împotriva mişcărilor
revoluţionare din diferite ţări europene.
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Cluj, 29 martie 1848.

Nemes Kolos megye f6 ispanyanak
Ertesemre esven, miszerint nemely olah ifjak ezen varosr61, a monostori gorog egyesi.ilt plebanosnal gyiilest tartanak1 , melt6sagodat
err6l figyelmeztetven, egyszersmind az irant meg talalni kivantam, miszerint a varmegyei tisztek kebeleb6l egy alkalmas egyent bizzon meg,
ki Monostorra ki menven, a koz figyelmet mindazonaltal fel nem ebresztve, jarjon vegere, mi celb6l tartanak az olah papnal gyi.ilekezetet,
- engem intezkedesei eredmenyer61 tud6sitvan.
· Kolosvart Martius 29n. 1848.
D-le comite suprem al nobil ului comitat Cluj!
Am aflat că unii tineri români din acest oraş 1 ţin şedinţe la parohul greco-catolic din Mănăştur. Doresc să atrag atenţia măriei voastre
asupra lor şi vă ordon în acest sens, să însărcinaţi o persoană de încredere dintre ofiţerii comitatului, pentru a pleca la Mănăştur. Fără a
atrage atenţia publică, să afle care este scopul şedinţelor ţinute la parohul român.· Să mă înştiinţaţi despre executarea dispoziţiei.
Cluj, 29 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr: 627/1848. Foto: 21-22.
1

Cf. doc. 94.
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Cluj, 29 martie 1848 . .
F6tiszteletu Antal Janos urnak!
Azt hirdetven nemelyek itt, hogy a kiskapusi ref. pap az azon
kornyekbeli koznepet gondatlan izgat6 beszedeivel bujtogattya, f6 tisztelend6segedet fel sz6litani kivantam: mi szerint egyhăzi păsztorait fol
sz6litvan arra utasîtani ne terheltessek, hogy a mostani viszonyokba a
koz nepet az eddigi csend es j6 rend lidvos megtartăsăra tovăbbra is
erelyesen rea birni igyekezzenek, tekintven azt: mikep
mostani kenye:s korli!kne.nyek klozrt meily veszelyeiS, ha a 1eilki eiăiljal'lok, krl:k ra k!oznepre leg hatălyosbb befolyăst gyakorolnak, izgat6 beszedekkel a koznep kedelye:t fel ingerlik.
Kolosvărtt Martius 29n 1848.

a

Preacuviosului domn Antal Jănos!
Unii au vestit aici că preotul reformat din Căpuşu Mic agită populaţia din împrejurimi cu discursurile sale iresponsabile şi iritante. :Ooresc
s-o somez pe preasfinţia voastră, ca în situaţia actuală să determinaţi
preoţii să se străduiască a lămuri energic populaţia, în 'vederea menţi
nerii liniştii şi ordinii publice. Aceasta cu atît mai mult, cu cît în delicatele circumstanţe actuale ar fi foarte periculos dacă părinţii sufleteşti, care au asupra populaţiei de rînd influenţa cea mai eficace, ar
agita spiritele cu discursuri idtante.
Cluj, 29 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 629/1848. Foto: 2 4482 449.

107.
Mediaş,

17/29 martie 1848.

Măria Ta, prea luminate şi prea sînţite doamne episcope,
Domnule prea milostiv patron şi părinte!
.
Lucrurile mari şi minunate ce le efeptuesc neamurile şi de sub
schiptrul austriac, pentru libertate, egalitate şi fraţinătate au bagat o
frică şi în saşii de aici amestecată cu o grea răutate asupra neamului
nostru, care din fapte mai lămurit se cunoaşte. ·în zilele trecute au adus
o grămadă de arme (doară pentru garda naţională); ieri au adunat pe
toţi mai mari[i] vecinătăţilor româneşti şi i-au poftit ca în timp de pri-:
mejdie să ţie cu saşii. Iară azi noapte, pe lîngă păzitorii din cetate, cu
deschilinire pe mine şi pe dascălul, doi domni de 1nagistrat cu două
slugi de poliţie ne-au straşuit toată noaptea, ce noi numai azi am ştiut,
iară azi au început a răsuna faime dintre saşi "cumcă românii vreau
să se scoale asupra saşilor" batăr că ei innocentissimi nu ştiu nimic de
aceaste!
Deci noi, precum ne aflăm îngrişaţi că oare ce vreau dumnealor
cu o custodie aşia serioasă asupră-ne dispusă - aşia pe măria ta ca
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pre un părinte te înştinţiez; şi observez, care nu-s acestea [me]techne
spre înnegrirea caracterului românesc şi pregătiri pentru evenimente triste?
Si oare noi acestea toate să le privim cu .nepăsare, oare nu va fi cu
~ale ca să le descoperim la locurile înalte ca să fie antidotum asupra
primeşdiilor pre carele o circumspecţie săsească le-ar ţiese; cu acestea
din fiească sinceritate descoperite părinţiescului patrocinium recommendat rămîi al mării sale prea luminatului domn episcop
Domnului părinte prea milostiv umilit capellan
Stephan Moldovan
admin. protap. Mediaşt
Mediaş

17 martie 1848

Original.

Arh. St. Blaj. Fond. Arh. Mitropoliei, nr. 681/1848. Foto:

7 583-7 584.

'

:(.Scrisoarea preotului Şt. Moldovan se referă la situaţia de inferioritate
în care au fost .ţinuţi pînă la 1848 românii din scaunele săseşti; de asemenea la
atitudinea reţinută a patriciatului săsesc din Mediaş faţă de acordarea de drepturi românilor. în scrisoare. se menţionează şi zvo:nul, neîntemeiat, potrivit căruia
românii ar fi intenţionat să se ridice împotriva saşilor.
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Tîrgu

Mureş,

29 martie 1848.

Melt6săgos

R6mai Szenrt Birodalombeli Gr6ff es, F6 Kormănyz6 Ur
Kegyelmes Uram!
Excellentiadnak ezen h6 27en kolt, 592. Elnoki szammal jegyzett,
es hozzam gyors posta uttyan juttatott rendelesere 1 valaszolni csak anynyit kestem, mig csendes uton annyira ertesedhettem, hogy excellentiadot az lehet6.segig az val6săgr61 tud6sithassam. Minekutănna itt~nis
az mozgalmak meg kezd6dtek volna, csak hamar meg indult azan hir:
hogy az mennyi olăh es szăsz irnokok vagynak, mind el tavoztak az
varosr61, az koz velemeny az volt, hogy az els6k bujtogatăs, az masodikok pedig felelem tekinteteb61 tavoztak volna el, azomba mid6n az
irnokoknak azon kivansagai, mellyek itel6 mesteri uton a felseges kiralyi f6 kormany szek eleibe lejend6 juthatas vegett ala irăsra keriilt
volna, mind ket rendbeli el tavozotnak velt irnokok jelen voltak, az
en velemenyem ott all, hogy ezek kiilOn vonva magokat, magok erdekeikbe tanacskoztak, vagy ·ha el tavoztak is, hamar vissza tertek,
azomba jelenleg a kovetkezend6 olah irnokok nem rtanăltatnak MVasarhejt.
1o Prekup Abraham nemes Kolos varmegyei kirăjfalvi, kir61 az a
tud6sittăsom vagyon, hogy Mez6 Szent Kirajra utazott, ez az balasfalvi
clericab61 ki csapatott.
2ik Buttyan Laszl6 nemes K6var videki somkuti haza utazott.
3ik Marsinai Jănos Torda megyei datosi
4ik Dragos Laszl6 K6var videki, ezeken kiviil most haza induland6k
5ik Pints Janos resinari
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6ik Roska Peter szelistyei
1ik Janku Abraham Als6 Fejer megyei vidrai, es
'
8ik Popovits Peter abrudbanyai 2 ,
ezeknek alâzatos jelentese mellett kivantam ertesitteni excellentiadat a
fel6ll, hogy egy Papius Ilarius Sandor nevezetu olah irnok, kit Pap
Sandornak is neveznek, es mostis itten jelen vagyon, min6 nyilatkozatott tett az irnoki gyulesben. En mint olah ala iro·m ezen petiti6t azan

feltetel alatt:. hogy ha leszsz nep jog, egyenloseg, minden Erdelyben es
Magyar honban lak6 kulOn ajjaku nemzeteknek nemzeti lete es edes
nyelve biztosittasa, ărăk valtsag, minden penz p6tlâs nelkul; mert eleget, de igen sokat fizettek mâr az parasztok, mi utann szazadok olta
bitangollyak a nemesek nem cşak az polgâri, de emberi szent jogokat is 3 •
Az itten tart6zkod6 olah irnokoknak meg egy nyilatkozatat, mit
az irnoki o'lvas6 hazba tettek, excellentiadnak meg irni szliksegesnek
veltem: az Magyat făldăn levo inozgalmakt6l tartani nem lehet; hanem
ha az szaszokra rest kapnak, az sok kălcsănt le fizetik. Az szekelly
ifiakra nezve is csak ma ertesliltem, hogy azok is mind haza keszlilnek4, mozgasok itt is nagyok; de kitoresek nem tortentek eddig. Alazatos fel jelentesem mellett nagy tisztele:ttel maradtam excellentiadnak
alazatos szolgaja
MVasarhely Martius 29en 1848. del utanni 4 6rakor
Szent Ivani Daniel
Kiralyi tablai ulnok
Preamărite

conte al Sfîntului Imperiu Roman, domnule· guvernator! Milostive domn!
La adresa 1 excelenţei voastre din 27 a lunii curente sub numărul
prezidenţial 592, trimisă mie prin ştafetă, am întîrziat cu răspunsul
atît cît a fost necesar pentru a mă documenta în mod paşnic, pentru a
mă putea informa asupra realităţilor. Aici s-a iscat zvonul că toţi canceliştii români şi saşi au plecat din oraş imediat după începerea mişcă
rilor. Potrivit opiniei publice primii au plecat pentru a instiga, iar ceilalţi de frică. Dar cînd s-a ajuns la iscălirea acelor dorinţe ale canceliştilor înaintate supremului Guberniu' regal pe calea pronotară, au fost
prezenţi din ambele părţi toţi despre care s-a crezut că au plecat. Pă
rerea mea este că aceştia s-au retras pentru a se sfătui singuri asupra
intereselor proprii. Ori dacă au plecat, s-au întors repede. AC'tualmente
nu se găsesc în Tîrgu Mureş următorii cancelişti români:
1. Avram Precup din Crăieştiul comitatului Cluj, despre care am
primit .vestea că s-a dus la Crăieşti; el a fost exmatriculat de la teologia din Blaj;
2. Vasile Butean din C~ioar a plecat acasă la Şomcuta Mare;
3. Ioan Marşina [Mărgineanu] din Dătăşeni, comitatul Turda;
4. Vasile Dragoş din Chioar. In afară de aceştia sînt în curs de
plecare acasă:
5. Ioan Pinciu din Răşinari;
6. Petru Roşea din Sălişte;
7. Avram Iancu din Vidra, comitatul Alba de Jos;
8. Petru Popovici din Abrud 2 •
Alături de aceste informaţii doresc să vă înştiinţez, · excelenţa
voastră, despre faptul că un cancelis~t român numit Alexandru Papiu Ilarian, care este numit şi Alexandru Pap şi se mai află în prezent aici, a fă168

cut
tiţie

urmă1 toarea declaraţie la şedinţa canceliştilor: . "Iscălesc această peca român, cu condiţia: să fie instaurată dreptatea şi egalitatea; să

fie asigurată existenţa naţională şi a limbii tuturor naţiunilor din Transilvania şi Ungaria; să se asigure răscumpărarea totală fără nici o despăgubire, căci ţăranii au plătit destul, chiar prea mult, după ce nobilii
le-au uzurpat de secole nu numai drepturile cetăţeneşti, ci şi cele mai
sfinte drept.uri umane~' 3 •
Găsesc necesar să atrag atenţia excelenţei voastre asupra a încă
unei declaraţii a canceliştilor români de aici, depusă în sala de lectură
a canceliştilor: De mişcările de pe meleagurile ungureşti nu trebuie să
ne temem, dar dacă se .vor extinde asupra saşilor, vor lua amploare
mare. Abia astăzi am fost înştiinţat şi despre tinerii secui. Şi ei se pregătesc [să meargă] acasă cu 1toţii 4 . Mişcările sînt mari şi acolo, dar n-au
fost pînă acum tulburări.
Alături de înştiinţarea mea umilă, rămîn cu· mare stimă servul
supus al excelenţei voastre.
Tîrgu Mureş, 29 martie 1848 la ora 4 după-masă
Szentivanyi Daniel
asesor la Tabla regească
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 632/1848. Foto: 23-25.
1
2
3
4

V.
Cf.
Cf.
Cf.

doc.
doc.
doc.
doc.

83.
122.
67, 72.
145, 186, 187, 199, nota nr. 3.
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Brăduţ, 29 martie 1848.

Edes Karoly! 1
Sietek veled tudatni, miszerint mai napon neveztettem Bard6cszeki alkiralybir6nak ki; itt a vilag megbolondult; a ven pipas 2 hivatalos pecsetje s alirata alatt erkezett Palfi Janosnak a kolosvari kozepponti ellenzeki valasztmanyb6l Bethlen Janos sen. es Zeyk Josi subscriptiojaval level, melynek nyoman a magyar tricolor a szekhazon ki
tuzetett, kokardak osztattattak s a leg lazaszt6bb sz6noklatok meg catholicus papok altal is tartattak. Jov6 hetf6n lessz marchialisunk fel6, hogy a koznepet is megragadja a laz. A katonaink meg eddig nyugodtak, csak azt · kivanjak, hogy az uni6 meg lete el6tt az 6k torvenyes
labra allittasok az orszaggyillesen meg tetessek. A fegyvert addig le
tenni nem fogjak. Isten taf1tsa 6ket ezen j6 akaratban, mert a mu·szka
80 ezer embert huzott az olah hatarokon ossze, a vamok be zarattak
fel6llok, s gabonank ara hag. Itt azt is hirlik, hogy a mil Cancellariank
is le mondott volna, mint a magyar s Battyannyi a mil ministerilnk is
lenne, ezt Isten ne adja, azomban hogyha igaz, ugy jobb lenne, hogy
mindjart dieta nelkill at vegyenek a magyarok, mintsem hogy Kolosvart a tartand6 orszaggyulesen a 34beli id6k3 vissza terjenek.
Az is hire, hogy Hunyad varmegyebe es Zarandba a rendetlensegek megkezd6ttek az olah nep kozt. V asarhelyt az olah cancellistak petiti6t adtak ki, melybe kerik, hogy minden megval:tas nelkill legyen a
16 -
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paraszte, mit eddig ur dolgâert birt4. Osztân lâssa az âlladalom, ha a
nemeseknek vâltsâgot fizet, igen de honnan? Ez sok szegeny nemest
visz a koldusbotra, de mindgyâjunkat elk6dusitt kissebb nagyobb mertekben. Bar meg veteslinket elvegeznâk! A szaszok mindenlitt vâsârol...:jâk fel a puskaport, hogy ne kapjon az olâsâg a b6tba. Ugyes gondolat.
Brass6 măr militiât âllitott, de az olâsâg nem akar benne reszt venni.
A cocârdâkat meg a fâispânyok is viselik mint hallom, en meg
kikerliltem.
Remellem szlil6inket5 igen nagyon nem âlterâlta a leg ujjab esemeny. Mond meg ki neveztetesem s hogy Istennek hâla nâllunk meg
minden nyugott. N om, gyermekeim egessegesek.
Irj magadr6l s mindenek felett tartsd meg szeretetedben igaz vered
Martius 29en 1848
Gyorgy6
Terez 7 szlilâim kezeit s teged ... 8
Kârolyl
Mă grăbesc a te înştiinţa că astăzi am fost numit vicejude regesc
al scaunului filial Brăduţ. Aici lumea a înnebunit. Pâlfy Jânos a primit o scrisoare de la comisia opoziţionistă centrală din Cluj cu sigilul
oficial şi semnătura bătrînului fumător de pipă 2 şi cu semnătura lui
Bethlen J ânos senior şi Zeyk J 6zsef. În urma acesteia a fost arborat
tricolorul maghiar pe clădirea scăunală; au fost împărţite cocarde; s-au
rostit cuvîntări instigatoare chiar şi de preoţii romana-catolici Lunea
viitoare vom avea adunare marcală [scăunală]. Sînt temeri că şi populaţia de rînd va fi cuprinsă de febră. Soldaţii sînt liniştiţi pînă în prezent. Doresc însă clarificarea situaţiei lor la Dietă, încă înainte de înfăptuire~ uniunii. Pînă atunci nu vor depune armele. D-zeu să-i ţină
în această bunăvoinţă, deoarece muscalii au adunat 80 de mii de oameni
de-a lungul frontierelor române. Vămile s-au închis. Preţul grîului
nostru a urcat. Aici se zvoneste si aceea că ar fi demisionat cancelarul
nostru [aulic], la fel ca cel ~aghiar şi că Batthyâny ar fi [prim] ministrul nostru. D-zeu să ne ferească de asta. Iar dacă es te adevărat, ar
fi mai bine ca ungurii să ne preia imediat, fără Dietă, decît să se revină la vremurile Dietei din 34 care a fost ţinută la Cluj3.
Se afirmă, totodată, că în comitatele Hunedoara şi Zarand au început dezordini în rîndurile populaţiei româneşti. La Tîrgu Mureş, canceliştii români au semnat o petiţie în care cer ca ţăranii să intre fără
răscumpărare în posesia pămînturilor ce le-au lucrat pînă acum 4 . Apoi
se va vedea dacă statul plăteşte răscumpărare nobililor. De unde însă?
Aceasta va aduce pe mulţi nobili săraci la sapă de lemn. Oricum ne
va sărăci mai mult sau mai puţin pe noi toţi. Măcar să terminăm cu
semănatul! Saşii achiziţionează de peste tot praful de puşcă, pentru ca
românii să nu ... l poată procura din prăvălii. Este o idee bună.· La Braşov
s-a înfiinţat miliţia, însă românii au refuzat să participe [la ea]. Cuni'
aud, şi comiţii supremi poartă cocarde. Eu am evitat pînă acum.
Sper că părinţii 5 noştri nu au fost atinşi prea mult de noile evenimente. Spune-le despre numirea mea şi că la noi totul este liniştit.
Soţia mea şi copiii sînt sănă1toşi. Scrie-mi despre tine. Dar mai ales
ţine-1 în dragostea ta pe al tău frate de sînge
29 martie 1848
Gyorgy 6
Dragă

1
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Terez 7

•••

pe

părinţii noştri şi

pe tine 8 •

Original. Arh. St. Sfîntu Gheorghe. Fond. Arhiva fam.

Apor.. Fasc.

XXI, nr. 4. Foto: 10 182-10 185.
Apor Karoly.
J6sika Lajos.
a La Dieta transilvăneană din 1834/35 de la Cluj, partidul opoziţiei s-a manifestat pentru prima dată ca o putere politică. După mai multe şedinţe furtunoase, guvernul a dizolvat Dieta cu forţa armată.
4 V. doc. 67.
· 5 Tatăl lui Apor Gyorgy, Apor Lazar era consilier la Cancelaria Aulică.
6 Apor Gyărgy.
7 Soţia lui Apor Gyărgy născută Haller Ten§z.
s Scrisoarea reflectă concepţia conservatoare a autorului ei. Autorul dezaprobă atît Dieta din 1834, unde s-a afirmat opoziţia reprezentanţilor nobilimii
liberale faţă de regimul aristocratic conservator, cît şi faţă de zvonul numirii
lui Batthyany Lajos ca prim-ministru al Ungariei; îşi exprimă îngrijorarea faţă
de eventuale actiuni revolutionare antinobiliare ale iobagilor români si fată de
propunerea lui AL Papiu ... Ilarian privind eliberarea şi împroprietărirea ţăranilor
dependenţi; deplînge soarta clasei din care face parte datorită perspectivelor să
răcirii nemeşilor. în urma pierderii muncii gratuite a iobagilor; manifestă satisfacţie faţă de acţiunea patriciatului săsesc de a strînge praful de puşcă pentru a
împiedeca accesul românilor la el.
·1

2

IlO
Sibiu, 29 martie 1848.

Euer Majestăt!
Dar fur sămmtliche Lănder und Volker der osterreichischen Monarchie erflossene Allerhochste Patent vom 15. Mărz l.J. 1 hat in der
treugehorsamsten săchsischen Nation in Siebenblirgen unaussprechliche
Geflihle erweckt. Es sind dies Geflihle einer angeerbten, unerschlitterlichen Treue und Ergebenheit, die dem Allerhochsten Herrscherhaus
freudig Gut und Leben zum Opfer zu bringen bereit ist; - es sind
Geflihle der Begeisterung flir die verfassungsmă6ige, lebendige Staatseinheit der gesammten Monarchie, damit Oesterreich das macht- und
ruhmvollste Reich Europa's werden moge; es sind endlich Geflihle zuversichtlicher Hoffnung, daB auch sămmtliche deutsche Lănder und
Stămme im Umfange der Monarchie im Laufe ihrer freien, verfas$ungsmă13igen Entwicklung diejenige staatsrechtliche Geltung erhalten und
behaupten, wozu dieselben durch Gesetz, Nationalităt, Gesittung und
Bildung berufen sind.
Die allerunterthănigst Gefertigten unterfangen sich im Namen der
ganzen treugehorsamsten săchsischen Nation den lebhaften Dank treuer
Unterthanen fur den der săchsischen Nation bisher insbesondere gewăhrten Schutz und flir die van Euer Majestăt sămmtlichen Volkern
der Monarchie verliehenen constitutionellen Blirgschaften, an die Stufen des geheiligten Thrones Euer 'Majestăt niederzulegen; und wagen
es offen auszusprechen, daB das freie stammverwandte Volk der Siebenblirger Sachsen seinem alten stets festgehaltenen Wahlspruch getreu,
nie aufhoren werde, in unverbrlichlicher Ergebenheit gegen das Allerhochste Kaiserhaus, seine Bestimmung: "ad renitendam coronam" mit
Gut und Blut zu erflillen. - Sie wagen es freimuthig zu bekennen, da6
1

•
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die treugehorsarriste săchsische. Nation diese Bi.irgschaft fi.ir die Verbri.iderung und lebendige Einigung aller Nationalitaten stets zum Wohle
des Gesammtstaates, zur Verherrlichung und zum Schutz des erhaberien
Herrscherthrones anwenden werde, und da6 sie zur Verwirklichung der
gro.Btmoglichen verfassungsmăssigen Einheit im Lănder- und Volkerverbande des osterr. Kaiserstaates, . - im Geiste der, durch die siebenbi.irgischen Grundgesetze geheiligten, pragmatischen Sanction, .- nebst
der allerunterthănigsten Bitte um Aufrechterhaltung ihrer Verfassung
und deutscher Nationalităt und Theilhaftigmachung an den dem Gesammtvaterlande gewăhrten Zugestăndnissen nichts sehnlicher wi.inscht
als diese ihre Gesinnungen einst auch in einer allgemeinen Reichsstăn
deversammlung aller constitutionellen Lănder der Monarchie beurkunden zu konnen.
Die wir in homagialischer Unterwi.irfigkeit ersterben
Euer Majestăt
allerun terthanigst, treugehorsamste Un terthanen
Hermannstadt, 29. Mărz 1848.
Die Unversităt der săchsischen Nation in Siebenbi.irgen
Franz v. Salmen m.p.
Graf der săchsischen Nation
Simon Schreiber m.p., Stuhlsrichter und Deputirter von Hermannstadt.
- D.A. Zay m.p., Obernotăr und Deput. von Hermannsţadt. - Mich.
Wennrich m.p., Stadthann und Deputirter von Schăssburg. - Joseph
Grăf, Stadt- und Distriktsrichter von Kronstadt. Friedrich Bomches,
Senator und Deputirter von Kronstadt. - Mich. Krăger, Senator und
Mediascher Deput. - Mich. Brecht, Perceptor und Deputirter von ~e
diasch. Daniel Stebriger, Districts-Richter und Deputirter von
Bistritz. - Carl Dekani, Stadhann und Deputirter von Mi.ihlbach. J oseph And. Seivert, Deputirter von Mi.ihlbach. - G. Friedrich Balthes,
Bi.irgermeister und Deputirter von GroBschenk. - Georg Hann, Obernotăr und Deputirter von Schenk. Friedrich v. Ehrenfeld, Bi.irgermeister und Depl.ltirter von Reps. - Mathias Matthia, Stuhlsnotăr und
Deputirter von Reps.
Copie. Arh. St. Sibiu. Fond. Actele Univ. săseşti, U.Z., nr. 439/1848.
Publicat în: Săchsische Actenstilcke. Sibiu, 1862, fasc. I, p. 35-36.
Aemtliche Actenstilcke betreffend die V erhandlungen ilber die Union
Siebenbilrgens mit dem Konigreiche Ungarn. Sibiu, 1850. p. 57.

1

Cf. doc. 115, nota nr. 1.
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Sibiu, 29 martie 1848.

Dem Brooser Konigsrichter!
Wie ich in Erfahrung gebracht, soll fi.ir den i.ibermorgenden Tag
ein~ auffallende Volksbewegung mit erki.instelten Farben in Broos vor- ·
bereitet werden, welche man als Volksgesinnung zur Schau stellen will
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und ·wazu Euer Wahlgebaren durch einverstăndliche Einberufung der
Stuhls Versammlung die Hand zu bieten beabsicbtigen. Da ich aber
wei.G, daB die Bevolkerung des dartigen Stuhls mit ihrer gegenwărtigen
Lage freier Landbilrger vallkammen zufrieden und fi.ir palitische Partheiungen ganz unmilndig ist, zu der im Interesse einiger Braaser Inwahner gelegenen palitischen Demanstratian aber die ruhige Bevolkerung des dartigen Stuhls nicht miBbraucht werden darf, so fardere ich
Euer Wahlgebaren hiemit auf unter eigener Veran twartung dafilr zu
sargen, daB die Ruhe und gute Ordnung in Braas und dem dartigen
Stuhle durch keine zur Tăuschung der offentlichen Meinung abzielende
Bewegung ader Aufwiegelung gestort werde 1 •
Hermannstadt den 29ten Mărz 1848
Salmen
befordert 30. III
1

Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Comithialia, nr. 410/1848. Foto:
5 671-5 672.

Concept.

1

Cf. doc. 150.

ll2
Baia Mare, 29 martie 1848.
Nagy Melt6sagu gr6f es Minister Elnok ur! Kegyelmes Uram!
Tiszti mely alazattal veven nagy melt6sagadnak varasunkhaz a
faly6 h6 28kan reggeli .7ed felkar sebes pastan erkeze:tt minister elnoki
rendeleteitl, mellyeknek mindjart el6leges f6-celzata ez id6szakban, a
mid6n a szabadsagnak alapjara jutottunk, az ezen iranybani haladhatas
egyenes felteteleit: a val6di beket, j6 rendet es bizalmat laban altatni
s ezeknek leg kivanatasb fentartasa erant a hat6sagakat es nyilvanas
hivatalnakakat falyvasti ebrenletre, es ebben a haza. kozsarsa feletti,
csilggedest nem osmer6 6rkodes es virasztasra felel6sen felhivni es parancsalni. En kissebb koromhoz .keppest is Nagybanya varasa reszer61,
melly tobbnyire magyar-nemet, kill varasaiban pedig alah is, a banyaszi munkasak kozt keves t6t nemzetsegekben - es os~vesen csak
6000 lelekb6l all: ez iranyban munkal6dni minden lelek er6met, tehe:tsegemet, tiszti 6raimat ideiglenes elnok csuggedhetetlenseggel erre farditani szentill igerem es fagadam, s orom hivatalasan tud6sithatnam
nagy melt6sagadat: hagy e varas kebleben, de az ehez tartaz6 es korillOtte fekv6 5 faluiban is semmi zavaradas nincsen, s6tt a leg nagyabb
csend, beke, szakatt j6 rend es bizadalam mind egy mas kozt, mind a
karmany iranyaban - falytanasan uralkadik. Egyebb arant legedesb
kotelessegemnek erzem es osmerem nagy melt6sagadat ugyan ez levelebe 5 pantakban faglalt kivanataira alazattal. tud6sittani.
Az lsore nezve: a kegyes rendeletnek ve tele utan azannal nem
csak a bels6, de a kills6 tanacsb61, s6tt a meg hivatt banyaszati f6 tisztseg tagjaib61 es a vagyanassabb koz palgar egyenekb61 is - jeles szamu
alland6 valasztmany alkattatatt, melly figyelemmel kiserjen minden ne~
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talani rendetlen beszedeket, annyival inkabb mozgalmakat, kotelezve
leven minden tag - akarmi sejtelmet is azonnal a varosi eln·okkel koz'leni, maga tustent tovabbi gondoskodasaban eljarand6val; s ez a valasztmany kiadott szabalyai szerent eber vigyazattal mukodik is szakadatlanul.
A 2ikra varosunk kapitanyanak mar ez el6tt hasonl6n lett meg
bizatasa kovetkezteben, mint a polgari 6rsereg vezerenek, szorgalmas
oszve iras s ~elkes felsz6llitasa utan fegyvert fogni onkent valalkozott
tobb szaz polgarok kozul - nevezetesen: a vagyonosb osztalyb6l - olly
6rsereg alkottatik vala keves napok ala!tt osze, hogy mar is szaz szamig
egyutt tartva - maguknak tetszes es szabad akarat szerent alkalmatos
tiszteket valasztani kivanvan - s ez nekik a tanacst6l, hogy a kedelyek
ebben se zavartassanak, meg is ada tvan, eppen ennek lepeseben foglalatoskodik a varos kapitanya; ininek vegbe vittevel, mivel fegyvereink
ennyi szamal s vagynak meg tobbek is, a polgari 6rsereg szaz szamban
kezdetikepp azonnal talpra alakul, mely a szemely es vagyon batorsagot
fenntartani kepes leend: szukseg esetere - 3, 400 osszes polgarsagbul
konnyuszerrel - meg egyszer annyi szamra szaporithat6.
A 3i,kra atyai el6 gondoskodasaert itt nagy melt6sagodnak velem
egyiitt egesz varosunk alazatos koszonetet szavaz.
A 4ikre pontos kotelessegem tellyesiteset soha el nem veteni lelkemb6l fgyekezek, egy uttal alazattal jelentem, hogy itt helyben mint
banya varosban katonasag epen nincsen, kiveven egy kaplart 6 kozlegennyel, kik a kebeli s6haz 6rizetere - ido szakonkent fel valtva Szi-·
getr6l Maramaros varmegyeb6l kuldetnek ide. Egesz Maramarosban is
csak 4 compania katonasagot tudok fekunni - Szigeten: t.i. Huszton,
Visken es Bocskon egy egy companiat Gr. Hartman gyalog regementjeb6l.
Az 5ikre a parancsolatot hasonl6 pontossaggal tellyesitteni el nem
mulatom.
.
Nagy melt6sagodnak kegyessegeibe alazatos tisztelettel oroklOtten
ajanlott alazatos szolgaja
Nagybanyan 29ik m'ârcius 1848.
Srand Pal helyettes f6bfr6
1

Preamărite

conte, domnule prim-ministru, milostive domn!
Am primit cu adîncă umilinţă de slujbaş adresa prim-ministerială
a măriei voastre, sosită în oraşul nostru în ziua de 28 a lunii curente
la 7,1/2 dimineaţa cu po~ta rapidă 1 . în această perioadă, cînd am ajuns
la libertate, scopul adresei este asigurarea condiţiilor directe pentru a
garanta continuitatea progresului, precum şi atenţionarea dregătorilor
publici şi a oficialităţilor de a veghea în permanenţă şi cu hotărîre
asupra menţinerii păcii depline, a bunei ordini şi încrederii, şi astfel
asupra soartei generale a patriei. în numele oraşului Baia Mare constituit din numai 6 000 de suflete, din care în parte maghiari şi germani,
în parte, mai ales în suburbii, români iar printre muncitorii mineri şi
puţini slovaci, promit şi făgăduiesc preşedintelui provizoriu ca în micul
meu cerc să îndrept întreaga mea putere sufletească, talentul, orele
mele de serviciu, spre a lucra cu perseverenţă în această direcţie.
Pot s-o înştiinţez pe măria voastră în mod oficial, cu bucurie,
cum că în acest oraş, precum şi în cele 5 sate din jur aparţinătoare
de el, nu este nici o tulburare, ba domneşte constant cea mai mare
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linişte,

pace, obişnuita ordine şi încredere, atît între locuitori, cît şi
de guvern.
Dealtfel, simt şi găsesc de datoria mea cea mai dulce a înştiinţa
pe măria voastră, tot în această scrisoare, în legătură cu dorinţele cuprinse în cele 5 puncte.
Cu privire la primul: imediat după primirea graţiosului ordin s-a
alcătuit un comitet permanent, atît din sfatul interior, cît şi din cel
exterior, ba chiar şi din funcţionari superiori ai mineritului şi din ce-:tăţeni cu avere invitaţi, pentru a urmări cu atenţie eventualele discursuri nelalocul lor, şi mai ales răzvrătirile; fiecare membru are obligaţia de a înştiinţa imediat orice bănuială preşedintelui oraşului; acest
comitet acţionează neîntrerupt, cu vigilenţă, conform regulilor stabilite
de el însuşi. Cu privire la al doilea punct: în urma însărcinării prealabile a căpitanului oraşului cu funcţia de comandant al gărzii cetăţeneşti,
la chemarea lui insufleţită s-au conscris mai multe sute de cetăţeni din
clasa cu avere şi se va forma din ei, în cîteva zile, o gardă, care va
număra o sută de oameni; membrii ei doresc să-şi aleagă ofiţeri corespunzători după placul şi voinţa lor liberă; întrucî1t atare dorinţă li s-a
aprobat din partea consiliului, pentru a nu agita spiritele, căpitanul
oraşului este preocupat actualmente cu această problemă; deoarece dispunem de numărul necesar de arme şi chiar de mai mult, după terminarea alegerilor ofiţerilor garda cetăţenească va fi imediat formată
dintr-un număr de o sută; ea va fi capabilă a menţine siguranţa persoanei şi a averii; această gardă se poate dubla cu uşurinţă, în caz de
nevoie din cei 300 sau 400 de cetăţeni [conscrişi]. În al treilea rînd: întregul oraş [în frunte] cu mine, aducem mulţumire supusă înălţimii
voastre pentru îngrijirea părintească; în al patrulea rînd: mă voi stră
dui din tot sufletul, să nu neglijez niciodată îndeplinirea obligaţiilor·
mele; totodată, vă înştiinţez cu umilinţă că aici, în acest oraş minier,
nu există altă forţă armată decît un caporal şi 6 soldaţi; ei sînt trimişi
din Sighet de către comitatul Maramureş, alternativ şi periodic, pentru
păzirea depozitului de sare de aici. După cum ştiu, în întregul Maramureş se .află în total 4 companii cantonate la: Sighet, Hust, Vişc şi
Bocicoiu Mare. La al cincilea: nu voi neglija a îndeplini cu tot atîta
exactitate ordinul.
Mă recomand serv umil, cu stimă supusă, în graţiile .înălţimii tale,
Baia Mare, 29 martie 1848
Srand Pal, jude-prim locţiitor

faţă

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmany, nr. 376/1848. Foto:
1227-1230.
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Zam, 29 martie 1848.
Melt6sagos Gr6ff Kirallyi Gubernator Ur, Kegyelmes Uram!
Minekutanna a felseges kirallyi f6 kormany szeknek szolga bir6
Marillai Ferenc ki tertetese irant kolt kegyes rendelese nyoman, irt szolga
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bir6 helyebe a jăv6 gyulesig mas szolga bir6't neveztem, s midon a be
iktat6 biztosok altal be iktatott, s a varosiak nagy ărăm1nel musika mellett szallasaig el kisertek, az eddig leg nagyobb csendessegbe volt Deya
varossa lakossait azzal kivantak nemellyek el amittani, hogy ha most
tetlegesen fel lepnek, ki vihetik azt, hogy Deva varossa maganak rendes
magistra1tust alakithat, s akkor a varmegye igazgat6ssaga al61 tăkele
tesen emanci palha ttya mag a t, s ezen csa bi tt6 balra vezet6 hi tegetes
elegend6 ok volt arra, hogy a varost fel larmazza, minek kăvetkezese
az is lett, hogy az egesz varosi nep ăszve csoportozvan, meg ali tottak,
hogy nekiek tăbbe varmegyei szolga bir6 nem kel, 6k magistratust kivannak alakittani, s e vegre a casino termebe gyulest is tartottak, ottan
magoknak fel kialtas altal f6 bir6t valasztottak, s ăstve 10 6raig a tanacskozas a communizmus ideai i.idvăs jăvendoit kivantak eleven szinekben le rajzolni, mirol ertesi tetven, be folyasom altal a dolgot oda
vittem, hogy elobbeni hatarozasokat oda valtoztattak, hogy addig a ki
nevezett szolga bir6t el fogadgyak, mint aki ellen semmi panaszok nem
is lehet, csak engemet arra kernek, hogy a felseges Kirallyi F6 Kormany Szekhez keszittendo ker6 leveleket ezen targyba j6 ajanlas mellett a felseges kirallyi gubernium eleibe terjesszem, es azon kegyes hatarozatnak le jăveteleig, az eddigi m6d szerent val6 igazgatasnak magokat egeszszen alaja adgyak, a mit nekiek meg is igerven, altal mentek tovabbi tanacskozasokba, a batorsagra nezve szi.ikseges rendorseg
.fel alittasara, melynek resultatuma mai napig annyira sikeri.ilt, hogy
mint egy negy szazig val6k magokat alaja irtak, magok kăzzi.il tiszteket valasztottak, majornak perceptor Keserut __,_ kapitanyoknak Szeredai
Ignacot s Palfi Domokost, f6 parancsnoknak pedig engemet, mind ezeknek kătelessegekrol 12 . pontbc1 all6 utasittast kivannak keszitteni,
mellyeknek be vegzesevel excellenciadnak be mutatni bator leszek:
Ezeknek alazatos jelentese mellett bennem aggodalmat csak a comrp.unismus ideai okoznak, mellyeknek terjeszt6je egy, mint egy ket evek
olta Devara telepedett nyughatatlan Svartz Sigmond nevu izraelita. Ezen
egyen le telepedese olta a bekes rendnek fel zavarasaba kivant mindent
el kăvetni, tăbb emberekkel egyben jăvesei leven, a varmegye tiszttsege,
valamint magam is a felseges Kirallyi F6 Kormany Szekhez tăbb versben az irant alazatos keresi.inket terjesztetti.ik fel, hogy minekutanna
arr61 meg vol tunk gy6z6dve, hogy az irt egyennek Devan val6 mulatasa
semmi j6t nem fog szi.ilni, 1nelt6ztassek a felseges Kirallyi F6 Kormany
Szek meg engedni, hogy a tărvenyek ellenere, az arany banyakhoz oly
kăzel izraelitat meg telepitteni nem leven szabad, a varosb6l utositathassek el, de mind annyiszor a felseges Kirallyi F6 Kormany Szeknek
ellenkez6 parancsolattyaval szerencseltetti.ihk, s minekelotte pedig a felseges Kiralyi F6 Kormany Szeknek hatarozatat tisztel~tuk volna, 6 mar
el6re az erkezend6 decretumot mindenkinek meg tudta mutatni, mely
altal a tiszttseg tekintete gyengi.ilven, mar oda vitte dolgat, hogy maga
kări.il egy falka sid6t tart,· minden mas hat6ssagokb6l ki uzătt · sid6kat
maga kări.il egybe gyujt, ki most is le erkezven a pesti vasarr61, az oda
val6 esemenyeket uton ut felen mindenkinek ugy adgya el6 a tegla
veto ciganyokig, hogy ezentul a gubernatoron elkezdve az utols6ig
semmi ki.ilămbseg nincsen, es hogy ez ugy is maradgyon, csak a nept61
fug - ezek az 6 szavai. Mar kegyelmes uram, rnelt6ztassek kegyesen
meg itelni, hogy a rendet a mostani kărnyi.il-allasok kăzătt fel lehet e
tartani, ha egy tărvenyhat6ssagnak illyen emberrel szembe a celszerii
tejendoit a felseges Kirallyi F6 Kormany Szek irant val6 tiszteletbol
1
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meg tenni nem meri. Ez az ember a Gyarmati fele hamis bank jegyek
keszitteseben is gyanu alatt vagyon, a felseges Kiralyi F6 Kormany
Szek azt rendel:te, hogy orokke vigyazat alatt legyen, a rendelesek az
irant meg is vagynak teve, de 6 mind ezekr6l tudni nem akar, most is
Pestet jarta ;meg. Az en alazatos keresem most is az, hogy Devar6l a
sid6k elki.ildeteset kegyesen meg engedni melt6ztassek, minekutanna
meg vagyok .arr6l gy6z6dve, hogy ha tovabb is Devan meg hagyatnak,
a rendet fen tartani nem lehet.
·
Tovabba mely tisztelettel maradtam excellenciadnak alazatos szolgaj a
Zamon Martz 29en 1848.
N optsa Laszl6 f6 ispan
Înălţimea voastră conte guvernator regal!
Milostivule domn!
în urma dispoziţiei graţioase a supremului Guberniu regal l-am
destituit- pe judele nobiliar Marillay Ferenc, iar în locul lui am numit
un alt jude nobiliar pînă la adunarea viitoare [comi1tatensă]. După ce
1-au recunoscut comisarii cu putere de confirmare, a fost condus de oră
şeni cu bucurie şi muzică pînă la locul de cazare. Unii au dorit însă
să-i ademenească 'pe locuitorii din Deva, care au fost pînă acum în cea
mai mare linişte, că dacă vor acţiona acum, vor obţine pentru oraşul
lor un magistrat şi vor putea astfel să iasă de sub jurisdicţia CorJ?itatului. Această ademeriire cu orientare de stînga a fost suficient motiv
ca să revolte oraşul. Drept urmare, toţi orăşenii s-au grupat şi au susţinut că nu mai au nevoie de jude nobiliar comitatens, că doresc să
alcătuiască un magistrat. În acest scop au ţinut o şedinţă în sala casinoului, unde şi-au ales prin aclamaţie un jude-prim. După aceasta,
discuţiile au continuat pînă la orele 10 seara, încercîndu-se să se descrie în culori trandafirii ideile comunismului. Aflînd de evenimente,
am intervenit şi ain reuşit să determin oamenii să-şi schimbe .hotărîrea.
In consecinţă au acceptat provizoriu judele nobiliar numit de mine,
faţă de care n-au putut ridica nici o obiecţiune. Pe mine m-au rugat
să prezint cu recomandare pozitivă petiţiile privitoare la această problemă în faţa măritului Guberniu regal. Ele sînt adresate mări'tului
Guberniu regal suprem. Pînă la sosirea răspunsurilor milostive au promis că se vor supune total.
·
După ce le-am promis, au trecut la alte discuţii privind înfiinţa
rea unei gărzi cetăţeneşti necesară pentru menţinerea ordinii. Rezultatul· a fost că pînă-n ziua de azi s-au înscris vreo 400. [Apoi] au ales
următorii ofiţeri din propriile lor rînduri: ca maior pe perceptorul Keseri.i; drept căpitan pe Szeredai Ignac şi Palfi Domokos; iar comandant
suprem pe· mine. Despre obligaţiile aces tora doresc să întocmească o
instrucţiune care constă din 12 puncte. Imi voi lua curajul s-o trimit
excelenţei voastre după terminarea ei. Alături de anunţarea umilă a
acestora, în mine stîrnesc îngrijorare doar ideile comunismului. Propagatorul lor este un izraeHt neliniştit cu numele de Svartz Zsigmond, care
s-a stabilit la Deva de vreo doi ani. De cînd acest individ s-a stabilit
aici face tot posibilul pentru tulburarea ordinii paşnice. El se întîlneşte ·cu mulţi oameni. Deoarece ne-am convins că existenţa sus-numitului individ la Deva nu va aduce nimic buri, atît oficialitatea comitatului, cît şi eu, am adresat de mai multe ori supremului Guberhiu
1
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regal cererea noastră umilă, de a binevoi să permită îndepărtarea lui
din oraş, conform legii care interzice stabilirea evreilor în apropierea
minelor de aur. De fiecare dată am fost onoraţi însă cu dispoziţii contrare ale măritului Guberniu regal suprem. Mai mult, el a putut să
arate tuturora decretul aşteptat încă înainte ca noi să fi primit hotă~
rîrea supremului Guberniu regal. Prestigiul oficialităţii a slăbit astfel.
A ajuns pînă acolo că ţine în anturajul lui o ceată de evrei şi-i adună
în jurul său pe evreii alungaţi din alte jurisdicţii. Şi acuma, sosind de
la tîrgul din Pesta, aşa prezintă peste tot evenimentele de acolo, pînă
şi ţiganilor cărămidari, că de acum încolo nu va mai fi nici o deosebire
de la guvernator şi pînă la ultimul om; iar ca aceasta să rămînă aşa,
depinde numai de popor. Acestea sînt cuvintele lui. Acum, milostivul
meu domn binevoiţi a arăta cum poate fi menţinută ordinea în circumstanţele actuale, dacă oficialitatea nu poate lua nici o măsură faţă
de un asemenea om, din stimă faţă de supremul Guberniu regal. Acest
om este suspect şi de pa:rlticipare la fabricarea bancnotelor false de către
Gyarmati. Supremul Guberniu regal a ordonat să fie sub supraveghere
permanentă. Au fost luate măsuri şi în această direcţie. Dar el le sfidează şi se plimbă pe la Pesta.
Rugămintea mea umilă este şi acuma aceea, a binevoi să permiteţi alungarea evreilor din Deva, deoarece sînt convins că în cazul
în care vor fi lăsaţi şi pe mai departe aici, ordinea nu va putea fi
menţinută.

În cele din urmă rămîn· cu adîncă stimă al excelenţei voastre
serv umil
Zam, 29 martie 1848
N opcea Vasile
comite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 695]t848. Foto: 60-63.
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Hodod, 29 martie 1848.

Nagymeltsagu Gr6f Kormanyz6 Dr, Kegyelmes Uram!
A mai postava! erkeze a nemes megyehez Magyar orszag nadora
Istvan 6 csaszari kiralyi f6 hercegsege masolatba ide zart hivatalos rendelete1, melybe mint felseges urunk telyes hatalmu helytart6ja azt parancsolja, hogy Magyar orszag els6 ministere g. Battyani Lajos urnak
ez utan hozzank teend6 rendeleteit teljesitsi.ik. Ezen rendeletet en kentelen vagyok a kozelebbi kozgyulesen felolvastatni, es ugyan azert, az
irant, hogy a tanacskozast mere igyekezzem vezetni excellentiadt6l, mint
meg eddig, a magyar orszagi 1832/6-21ik torveny cikk2 ertelmeben jelenleg is f6 kormanyz6nkt6l bator vagyok meghatarozott utasitast alazatoson, azon megjegyzessel ki instalni, hogy mivel most szombaton
Zilahon conferentiat tartand6k excellentiad rendeletet melt6ztassek addig nekem sin6r merteki.il kegyesen meg ki.ildeni. Valamirit azt is hivataloson jelentem excellentiadnak, hogy .a most hetf6n Zilahon tartatott varosi communitas gyiilesbe 3 (melyet nem ketlek, a f6bir6 excellenti<idnak fel is jelentett) olly gonda tlan beszedek, tanacskozasok es ha1
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tarozatok tetettek, mellyek mind a megyei nemesseget, mind pedig a
parasztsagot ingeriiltsegbe hoztak, olly forman, hogy val6jaba a leg nagyobb veszedelemnek kiiszoben allunk minyajan, adna a Szent Isten,
hogy csalatkozzam, de kentelen vagyok ez t is excellentiadnak el6re meg
irni, es rendeletet e reszbe is ki instalni. En minden keppen igyekezni
fogok a tanacskozast oda vezetni, a mint excellentiad ma tisztelt 605.
szam alatti rendeletebe 4 parancsolt, es csak is ez es nem tobb taUm, a
nemesseget mind ket reszr615 - mert a vagyont bantatlan hagyna legalabb most - meg nyugtathatna nezetem szetent6 .
Alazatos tisztelettel maradvan excellentiadnak alazatos szolgaja.
Hadad, 1848 Martius 29en
B. Wesselenyi Farkas
f6ispan
1

Preamărite conte, domnule guvernator!
Milostivule domn!
Cu poşta de azi a sosit la acest nobil comitat ordinul oficial al
palatinului Ungariei, arhiduce regal imperial, alăturat în copie 1 . În calitatea sa de locţiitor atotputernic al maiestăţii sale cere să executăm
de acum înainte dispoziţiile prim-ministrului Ungariei, contele Batthyany pe care ni le va adresa nouă. Eu sînt nevoit a da citire acestui
ordin la apropiata adunare a comitatulut, conform articolului de lege
1832/6-21 din Ungaria 2 • Îmi iau curajul a cere cu umilinţă excelenţei
voastre, ca de la primul guvernator, instrucţiuni hotărîte în ce direcţie
să fie conduse discuţiile, cu acea adăugare, că acum, sîmbătă, va avea
loc conferinţa la Zalău. Pînă atunci, binevoiţi a-mi trimite instrucţiunile
excelenţei voastre ca îndreptar. Totodată raportez oficial excelenţei
voastre, că la şedinţa comunităţii orăşeneşti ţinută luni la Zalău 3 (despre care, nu mă îndoiesc că judele prim a raportat excelenţei voastre),
s-au rostit discursuri, [s-au dat] sfaturi şi [s-au luat] hotărîri nelalocul lor. Ele au provocat agitaţie printre ţărani şi nobili, încît stăm
într-adevăr cu toţîi în faţa celei mai mari primejdii. Să dea D-zeu să
mă înşel, dar sînt nevoit a scrie în prealabil toate acestea excelenţei
voastre şi a cere dispoziţiile într-o astfel de problemă. Mă voi strădui
în orice caz să conduc discuţiile aşa cum aţi ordonat excelenţa voastră
azi în stimata dispoziţie cu numărul 605 4 • După părerea :mea numai
aceasta şi eventual nu mai mult, ar putea să liniştească măcar acum
nobilimea din ambele părţi5 că i se va lăsa neatins avutul6 •
Rămîn cu respect supus servul umil al excelenţei voastre,
Hodod, 29 martie 1848
B. Wesselenyi Farkas
comite suprem

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 642f184H. Foto: 2 451-

2 453.
1 Circulara palatinului Ştefan din 17 martie de la Viena. Copie. Arh. St.
Budapesta. Fond. G. Pr., 642/1848. Foto: 2 45_0. Publicat de Pap Denes, Okmanytar,
vol. I, p. 19.
2 Prin articolul XXI al Dietei ungare din anii 1832/36 s-a hotărît anexarea
la Ungaria a comitatelor Crasna, Solnocul de Mijloc şi Zărand, precum şi a districtului Chioar. In paragraful 3 al acestui articol se stipulează că pînă la apli-
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carea

·hotărîrii

situaţia

unităţi

acestor

administrative ramme

neschimbată.

Corpus

Juris Hungarici. 1836-1868. evi tărvenycikkek. Budapesta, 1896, p. 62-63.
3 Pentru descrierea evenimentelor din Zalău în zilele de 21-27 martie,
v. Mult es Jelen, nr. 30 din 14 apr., p. 177-178 şi nr. 31 din 18 apr., p. 182.
4 V. doc. 95.
5 Din Transilvania şi Ungaria.
6 Pentru răspunsul Guberniului, v. doc. 123. Cf. doc. 121.
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Braşov,

29 martie 1848.

29. Mărz 1848, Nr. 97
Auf die vom hiesigen Buchdrucker, Johann Gott am 29. d.M. dem
Magistrat, sowohl als der Centuriats Communitaet gemachte Anzeige,
da.B wenngleich das allerhochste Patent, hinsichtlich der Aufhebung der
Zensur vom 15ten Mărz 1. J. fi.ir sămtliche osterreichische Staaten erlassen1, doch der hiesige romisch-katolische ~ Abt Stadtpfarrer Kovats
als gewesener Censor ihn, .ein H. Gubernial Praesidial Verordnung 2 inhalts welcher dari.iber zu wachen sey, daB in den hiesigen Zeitungen
nichts was wider die Regierung, Religion und Sittlichkeit versto8e aufgenommen werden soll, mi t der Aufforderung sein Zeitungsblatt bevor
solcher ausgeben werde, zur Einsicht- vorlegen sollte, da.B derselhe aber
dieses Verlangen zuri.ickgewiesen habe, wird nach dem die hiesige Bi.irgerschaft ,in diesem Verlangen die Absicht die aufgehobene Censur beizubehalten erachtet, in gro.Be Aufregung gekommen, welche bloss dadurch beigelegt worden, daB der Magistrat erklărt es sei diesfalls an den
Magistrat gar keine ămtliche Mitteilung von der Hohen Landesstelle
erlangt und, da8 wenn die laut dem veroffentlichten Patente, mittels
welchem die Censur aufgehoben worden sey fi.ir Siebenbi.irgen nicht
zu gelten habe (was nicht zu glauben sei), oder, da.B solche begri.indete
Beschrănkung beizuhalten wăre diesfalls zuverlăssig eine H. Verfi.igung
einlangen werde.
Der Herr Gubernator Excellenz ersucht in diesem letzten Falle
dem Magistrat die amtliche Weisilng ertheilen zu lassen. Wie solches
aber nur auf irgend eine Art geschehen konne zu verhindern, weil
sonst eine bedrohliche Aufregung zu befi.irchten sey.
1

Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Brasov. Registrul
actelor intrate şi ieşite, nr. 97. Foto: 4 801-4 802, v. Şi ibidem IV,
M. 2, 113. Foto: 11167-11168.

Original.

1 Manifestul împăratului Ferdinand I din 15 martie 1848 promite acordarea
unei constituţii pentru întregul imperiu şi permite înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti,
din care puteau face parte persoanele cu avere şi intelectualii. In ceea ce priveşte libertatea presei, se spune: "Die Pressefreiheit ist durch meine ErkHirung
der Aufhebung der Censur in derselben Weise gewăhrt, wie in allen Staaten, wo
sie besteht." Imprimat. Biblioteca Universitară, Cluj-Napoca, Colecţia Apor. Pentru traducerea românească a proclamaţiei, v. Gazeta de Transilvania, nr. 22,
1848 XI, 15 martie (st.v.)., p. 89-90. Pentru traducerea maghiară a proclamaţiei,
v. Erdelyi Hirad6, nr. 337, 24 martie 1848, p. 191. Pentru dispoziţiile Guberniului Transilvaniei emise după apariţia manifestului la 18, 23, 26, 28 martie v.
doc. 12, 44, 48, 52, 70 si 96 etc. Prin ele se reglementează activitatea cenzurii.
Dispoziţiile n-au fost aplicate
Transilvania.
2 V. doc. 48.

în
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Pecica, 29 martie 1848.
F6tisztelend6 Apât ur!
. Tekintetes els6 al ispân urt61 nyert meghagyâs folytân hivatalosan fel sz6li tom f6tisztelend6 urat, hogy mell6zve minden kihirdeteseket, jobbâgyait uri szolgâlatokra ki ne rendeltesse, sem illyeten tartozâsokat be ne szedettessen, tovâbbi intezkedesig, kiilonben a kovetkezesekr61 felel6seg f6tisztelend6 urra leven hâruland6, egyszersmind ertesitem: mikent foly6 h6 30cin a nemes megye reszer61 a kozcsend irânti
intezkedes vegett rendkivuli gyules fog tartatni, az âprilis 5-re kituzott gyules pedig elmarad. Teljes tisztelettel maradok f6tisztelend6segednek alâzatos szolgâja ·
Pecskân Martius 29. 1848.
Sz6ke Kâroly
szolgabir6
Preasfinţite

domn abate!
Conform ordinului dat de onorabilul comite suprem, vă atrag
atenţia în mod oficial preasfinţite domn că se anuleaz? toate anunţurile
anterioare; să renunţaţi la serviciile de corvoadă prestate de iobagi şi
la strîngerea birurilor pînă la o nouă dispoziţie; altfel responsabilitatea
pentru urmări va cădea asupra preasfinţiei voastre. Vă înştiinţez, totodată, că în ziua de 30 a lunii curente se va ţine o adunare extraordinară a nobilului comitat în legătură cu dispoziţiile referitoare la liniş
tea publică, iar şedinţa programa1 tă pentru 5 aprilie nu va mai avea
loc. Rămîn cu respect deplin serv supus al preasfinţiei voastre.
Pecica, 29 martie 1848
Sz6ke Kâroly, jude nobiliar
Original. Arh.

mănăstirii

Hodoş-Bodrog.

f.n., acte cartonate 1846-50.
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Chier, 29 martie 1848.
Tekintetes Nemes Vârmegye!
Tizennegy eve immar, mi6ta K urtaker helysege - egynehânya t kiveve - a gorog egyesult hitre attert, minek termeszetes kovetkezese
az vala, hogy a templom, az oskola, a popâlis ket szabad sessio, es az
oskolai ket lânc fold is a gorog egyesultek birtokaba jutottak, a mi
akkor meltânyos es igazsâgos volt; azonban miutan most mar a kegyelmes kirâlyi leirat kovetkezteben, mink alolirottak, kik a gorog egyesult
hitben lelki nyugalmunkat sehogy sem talalhatank fel, a korulbelul 250
csaladb61 all6 kozsegnek 202 csalâda, a gorog nem egyesillt 6si hitunkre
visszatertiink, es a gorog egyesult hi~tben koriilbelul meg csak 48 csalad
maradt volna hatra, kovetkez6leg mink alolirottak a gorog egyesiilteknel
negyszer is tobben vagyunk, most mar a ţemplom, az oskola es az el6181

szâmlâlt foldek. bennunket illetnek, mar csak azon okb6l is, mert az
uni6 alkalmaval, ha csak eggyel voltak tobben az a1Jtert unitusok, tustent elvetetett a nem egyesultekt61 a templom, az oskola es az erintett
szabad foldek, ha tehat ez akkor igazsâgos volt, annak most is igazsagosnak kell lennie, annyival is inkabb, mivel az a}talunk kovetelt templomot es oskolat gorog nem egyesult apaink .epîtettek fel; ugyanazert
melj tisztelettel esedezunk a tekintetes nemes varmegyenek az irant:
miszerint, valamint az uni6 alkalmaval, ugy· jelenleg is nekunk, az az
tobbsegnek a templomot, oskolat es el6sorolt szabad foldeket kuldotseg
altal tetleg visszaadatni rendelni kegyesen melt6ztassek.
Tobbire h6dol6 tisztelettel vagyunk a tekintetes nemes vârmegyenek alâzatos szolgâji
Kelt Kurtakeren, martius 29-en
Mlâgyin Tânâszie
Anna Szimion iffiu
Kocsoba Illie.
Toda Moisza oreg
Anna Onnu
Lukarts Andrei
Szabo Petru
Filip Petru
Szabo Szimion
Filip Mihâj
Anna Toagyer
Filip Juon
Sztana Todor
Hara Gyurka
Illiszie Illie
Mlagyin N etza
Sztana Onn
Bardan Oda
Anna Todinka
Mlagyin Tri ppa
Anna Illyana
Illiszie Gyorgye
Kozma Gyorgye
Argyelân Gyorgye
Katana Gyorgye
Halmasan Petru
. Katana Onnu
Butar J uon oreg
Katana Todor
Pântya Gyerman
Mlagyin Mi tru iffi u
Pântya Pavel
Mlâgyin Todor
Olar Toda
Hara Juon
Hânk Petru
Filip Florja
Anna Petru
Gyinka Nyika
Pâlka: Jov
Lukats Todor
Hara Szimion
Gyinga Juon oreg
Motz Florja
Morar Toagyer
Kurja Mitru
Betya Vaszalie oreg
Gyinka Gyuka iffiu
Betya Petru
Motz Gyorgye iffiu
Burda Todor
Mlagyin Petru iffiu
Betya Toda
Kozma Lup
Mlâgyin Vaszalie
Ursz Todor
Mlâgyin Petru oreg
Ursz Juon
Motz Gligor oreg
Mlagyin Gyorgye iffiu
Morar Nyetza
Popa Mârjân
Mlâgyin Vaszalie oreg
Kocsoba Lazăr
Iliszie Trifu
Faur Gyorgye
Anna Mihâj
Faur Mojsza
Popa Szim
Halmazsan Tanâszie
Lukats Pavel
Mlagyin Pavel oreg
Gyinga Petru oreg
Tatar Petru
Halmasan Dumitru
Mlagyin Gyoroszin
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Butar Sofronye
Tatar Lazar
Kocsuba Tanaszie
Illiszie Szimion
Kocsuba Szimion
Illiszie Gyorgye
Kocsuba Gyorgye
Rosu David
Csizmas Juon
Gyinga Juon iffiu
Gyinga Gyitza
Anna Blas
Blas Petru
Gyinga Gyuka oreg
Blas Vank
Barbatyen Juon oreg
Blas Onn
Gyinga Alexa
Kocsoba Mojsza
Kocsoba Vaszalie
El6ttiink Mlagyin Pavel iffiu bir6 es
Bardan Toda, Blas Onnu eskudtekl
Onorate nobile comitat!
Sînt 14 ani de cînd localitatea Chier - cu excepţia unora a
trecut la religia greco-catolică. Aceasta a avut ca urmare naturală intrarea bisericii, a şcolii, a celor două sesii libere parohiale şi a celor
două lanţuri de pămînt ale şcolii în pm:;esia greco-catolicilor. Aceasta
atunci a fost just şi drept. Noi cele 202 familii semnatare din cele circa
250 existente în comună, nu ne-am regăsit liniştea sufletească în religia
greco-catolică. In urma graţiosului demers regesc, care permite reîntoarcerea la ortodoxism am revenit la vechea noastră credinţă. Astfel biserica, şcoala şi pămînturile enumerate ni se cuvin nouă,. deoarece la
credinţa greco-ca'tolică. n-au mai rămas decît 48 de familii. Prin urmare, noi semnatarii sîntem de patru ori mai mulţi. Cu ocazia unirii
s-au confiscat de la ortodocşi biserica, şcoala şi pămînturile libere sub
pretextul că uniţii au fost mai mulţi cu unul. Deci dacă aceasta a fost
atunci just, just trebuie să fie şi acuma. Cu atît mai mult, cu cît biserica şi şcoala pretinse de noi au fost construite de părinţii noştri ortodocşi. De aceea, implorăm cu respect adînc onorabilul nobil comitat să
binevoiască a dispune milostiv a ni se înapoia nouă, adică mulţimii, printr-o delegaţie, imediat şi efectiv ca pe vremea uniunii, a bisencii, a
şcolii, a pămînturilor libere enumerate.
Sîntem cu respect supus servi umili ai onorabilului nobil comitat.
La Chier, 29 martie 1848
Ana Simion jun.
Pantea Pavel
Toda Moisa bătrînul
Olar Toda
Lucaci Andrei
Hanc Petru
Filip Petru
Ana Petru
Filip Mihai
Palea Iov
Filip Iuon
Hara Simion
Hara Ghiurca
Moţ Floria
Mladin Neţa
Curia Mitru
Bardan Oda
Ghinca Ghiuca jun.
Mladin Tripa
Moţ Gheorghe jun.
Ilisie Gheorghe
Mladin Petru jun.
Ardelean Gheorghe
Cazma Lup
Harlmăşan Petru
Urs Todor
Butar Iuon bătrînul
Urs Iuon
Pantea Gherman
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Mladin Gheorghe jun.
Popa Marian
Codoba Lazar
Faur Gheorghe
Faur Moisa

Burda Todor
Betia Toda
Mladin Văsălie
Mladin Petru bătrînul
Moţ Gligor bătrînul
Halmăşan Tănasie
Morar Nieţa
Mladin Pavel bătrînul
Mladin Văsălie bătrînui
Tatar Petru
Ilisie Trifu
Mladin Gherasim
Ana Mihai
Mladin Tănasie
Popa Sim
Cocioba Ilie
Lucaci Pavel
Ana Onu
Ghinca Petru bătrînul
Sabo Petru
Halmăsan Dumitru
Sabo Simion
Butar Sofronie
Ana Toader
Cociub~ Tănasie
Stana Todor
Cociuba Simion
Ilisie Ilie
Cociuba Gheorghe
Stana On
Cizmas Iuon
Ana Todinca
Ghinga Ghiţa
Cozma Gheorghe
Blaj Petru
Cătană Gheorghe
Blaj Vanc
Cătană Onu
Blaj On
Cătană Todor
Cocioba Moisa
Mladin Mitru jun.
Tătar Lazar
Mladin Todor
Ilisie Simion
Hara Iuon
Ilisie Gheorghe
Filip Floria
Roşu David
Ghinca Nica ·
Ghinga Iuon jun.
Lucaci Todor
Ana Blaj
Ghinga Iuon bătrînul
Ghinga Ghiurca bătrînul
Morar Toader
Bărbătian .Iuon bătrînul
Betia Vasilie bătrînul
Ghinga Alexa
Betia Petr1.1
Cocioba Văsălie
În faţa noastră, Mladin Pavel jun. jude şi Bardan Toda
Blaj Onu juraţii.
Original. Arh. St. Arad. Fond. Arh. comitat. Arad, Arh. vicecomitelui,

nr. 338/1848.
1

Cf. doc. 131.
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Viena, 29 martie 1848.

Becs, Mart. 29-ken esteli 8 6rakor 1848.
Tisztelt Baratom!
Felseges urunknak idemellekelt legkegyelmesebh kezirata1 tanusitani fogja el6tted azon bizalmat, melyel szemelyed irant leg-fels6bb helyen viseltetnek. Mennyire talalnak ezen kifejezesek szivem bels6jeben
184

viszhangra, nincs miert hoszason 1e-irnom. J6nak tartanam, ha ezen
leg fels6 kezirat koztudomasra jutna, ha a mai vilagban a hirlapok anynyi rosszat terjeszthetnek, hasznaljuk azokat jobb celokra is, az ellenseget csak azon teren lehet meg-gy6zni, a melyen el-mell6zhetetlenul
all; nem ketlem, hogy nagy hatâsa lenne az orszagban, ha ez mindenutt
meg-tud6dnek.
Leg-elebb a magyar dolgo~r61 kivanlak voltakeppen tud6sitani, nekem ba:tran hihetsz, - nem ugy a hirlapoknak; mert meg a Wiener
Zeitung is csak azokat irja le, mit magyar dolgokr61 a magyar ujsagok
irnak. Batthyanyin kivul meg egy minister sincs 6 felsege altal kinevezve. Az urberi tartozasok meg-szunteteser61 proiectalt torveny visza
utasittatott az orszaggyule!Sehez: azon fel sz6litassal, hogy mivel ezen
tartozasoknak rogtoni meg-szuntetese egyesekre, valamint az egesz allodalomra nezve veszelyel volna egyben kotve, ezt, valamint a karp6tlasr61 szoll6 cikket (melynel financialis es oeconomicus tekentetben
inpracticusabbat alig kepzelhetni) ujabb targyalas ala vegyek, - a hadi
es financialis ministeriumr.a nezve hasonl6lag reservaltattak a felseg jogai; mi fog erre tortenni Posonyba, ezt meg .nem tudhatni, de annyi bizonyosnak lattszik el6ttem, hogy Kossuthon kivul, ki alkalmasint a legtulz6bbakhoz tartozik - a tobbi mar nem bir· a fel-izgatott szenvedelyek arjaval. A parasztok majd minden tud6sitasaink szerint csendesek.
Galliciaban Stadion Ferenc nagy energiaval viselte magat, minden
verontas nelkul egy Lembergbe fel-allitott provisorius kormanyt- szemelyes kozbenjotte altal - meg-szuntetett s a csendesseget helyre allitotta. Ott a parasztok kinalkoztak, hogy ha a kormanynak szuksege van
reajok - keszen allnak, termeszetes, hogy csendessegre utasittattak.
Horvathorszagba is kulon administratior61, ministerekr61, katonakr61 kezdenek sz61lani. Ott remenylik, hogy Jellachichnek kineveztetese
csendess.egre birja az embereket, - nagy leven a horvathok kozotti
nepszerusege.
Olasz-orszagba a ven Radetzki vitezul tartja magat, s a velencei
vesztesnek helyre-hozasara mar Triestb61 Gyulai, Gortz fel61 Nugent
sietnek elegend6. hadier6vel.
De a mi minket leg-k5zelebbr61 illet: A commendiroz6hoz a szukseges utasitasok mar le-mentek, hogy velled egyet-ertve a szelbeli katonasagot szukseg eseteben mozdittsa meg 2 , ---,-- remenylem ennek a nep
le-csendesitesere j6 be-folyasa leend - kivalt, ha a legels6 mozgalmak
eleg szigorral fognak meg-zabolaztatni. Az emissariusokra kulonosen figyelmeztetlek, leginkabb tartok a testver hazat61 e reszben is, - bar
testveri hajlamat egyebbel bizonyitana.
Ma vo~tak nallam Mikes es Kemeny Domokos, ugy latszik mind
ketten nem kevesse meg-ut6dve azokon, miket kul6n5sen Pesten lattak. Az utols6 az orszag gyulesnek rogtoni egyben hivasat, - ha ez nem
volna lehetseges, legalabb egy nehany el6kel6 oppositionalistanak feleitalasat ajanlotta nekem, hogy ezekkel az urberi viszonyokb61 val6
kibontakozas m6djar61 tanacskozzam. En azzal biztattam, hogy minp
ezeken gondom van, de a nelkUl, hogy velled, kiben meltan helyeztethetem :~6 bizodalmamat, tanacskozzam, s egyet ertsek. Semmi ilyen lepest
tenni nem fogok, - az utols6t ily formaban celra vezet6nek semmi
esetben nem tartom; a kedelyek - az az a p6r-nepnek meg-nyugtatasara nezve keveset varok att61, hogy en ide fenn Bethlen Janossal es
Zeyk J oseffel mit vegeznek, - noha mind kettej6kr61 felteszem, hogy
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a leg-jobb indulattal kivannâk hazajokon s onmagokon segiteni, s azert
. sokkal celszerubbnek tartanam, ha ilyen emberek, kiknek az ifiusagra
s szâmos agitatorokra nagy befolyâsok van, ezt oda le amazoknak lecsillapitâsâra hasznaljak. Ha te j6nak tartod, ezek mellett egy nehâny
ertelmes ~mberrel part szinezetre 'val6 tekintet nelki.il - talan egy par
ertelmes f6ispant is hozza veve - eţ6legesen ertekez6dni a m6dokr61,
melyek altal az urberi viszonyoknak el-rendezese nagyobb aldozatokkal
is el6-keszittetnek, ez ellen semmi szavam nem lehetne, sot szivesen
vennem, ha mennel el6bb ennek eredmenyer61 ertesittetnem, - de ismerven Erdelyt, magad is helyeselni fogod, hogy kizar6lag egy-ket
embert. - , meg pedig csupan· egy parthoz tartoz6t, ily m6don meg-bizni,
csak a leg-nagyobb reactiora val6 felhivas lenne. A mi a diaetat illeti,
itt is nagyon 6vatosan kell fellepni.ink, mert bar mennyire kivanynyam
is, hogy a rendes torvenyes u:tra vitessenek altal a ki.ilOnben konnyen
a leg-nagyobb torvenytelensegekke fajulhat6 kivanatok, de arra is tekintettel kell lenni.ink, hogy 6hajtand6-e a magyar orszagi diaetanak
ijjeszt6 peldajat szem el6tt tartvan, miel6tt ott nemi meg-allapodas be
nem kovetkezik, az indulatok legnagyobb heveben, az izgatasnak egy
torvenyes centrumot adni? Melt6ztasd ezeket eretten fontol6ra venni s
nezeteidet vellem lehet6 sietseggel tudatni3. Nagyon 6hajtottam volna
magam .lemenni, talan jelenletem - ha egyesitett ,er6vel munkalkodunk
- valamin6 hatast gyakorolhatott volna, de en most , innen nem mozdulhatok.
Isten veled kedves baratom, valtozatlanul igaz baratod

J.
Viena, în 29 martie orele 8 seara 1848
Stimatul meu prieten!
Graţiosul m~nuscript al maiestăţiil sale anexat aici îţi va dovedi
încrederea care se manifestă fată de tine la cele mai înalte foruri. N-am
de ce să insist pe larg asupra e'coului produs de aceste expresii în adîncul inimii mele. Ar fi bine dacă acest manuscript preaînalt s-ar publica.
Ziarele răspîndesc atîtea rele în lumea de astăzi. Ele ar putea fi astfel,
folosite şi în scopuri mai bune. Duşmanul poate fi învins numai pe terenul pe care e obligat a sta în mod inevi1tabil. Nu mă îndo1esc că dacă
despre acest manuscript s-ar şti peste tot în ţară, ar avea o mare influenţă.

Doresc în primul rînd să te informez despre treburile maghiare
în mod veridic. Pe mine mă poţi crede fără rezerve; nu însă şi ziarele
întrucît chiar "Wiener Zeitung" relatează în legătură cu afacerile ungu~
reşti numai ceea ce scriu şi gazetele maghiare. In afară de Batthyâny
nici unul dintre miniştri nu e încă numit de maiestatea sa. Legea proiectată privind desfiinţarea obligaţiilor urbariale i s-a restituit Dietei. I s-a
precfzat că desfiinţarea lor imediată ar fi periculoasă, atît pentru pai'Iticulari, cît şi pentru intregul stat. Atît [legea], cît şi articolul privind
despăgubirea (e greu de imaginat ceva mai nepractic dedt acest articol din punct de vedere financiar şi economic) se vor lua din nou în
dezbatere. Drepturile referitoare la ministerele de război şi finanţe au
fost de asemenea păstrate de maiestatea sa. Ce se va întîmpla după
aceasta la Bratislava nu se poate şti încă. Dar mi se pare sigur că în
afară de Kossuth, care probabil aparţine celor mai extremişti, ceilalţi
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nu vor rezista la năvala spiritelor agitate. Conform informaţiilor noastre·
ţăranii sînt aproape în totalitatea lor liniştiţi.
În Galiţia, Franz Stadion s-a comportat foarte energic. La Liov
a intervenit personal şi a desfiinţat un guvern provizoriu instalat fără
vărsare de sînge. A restabilit astfel liniştea. Acolo ţăranii s-au ară
tat gata să colaboreze cu guvernul dacă are nevoie de ei. Bineînţeles
că au fost îndrumaţi la linişte.
, Şi în Croaţia începe să se ·vorbească despre administraţie, miniştri,
armată separată. Acolo se speră că numirea lui Jellachich îi va linişti pe
oameni. El are o mare popularitate printre croaţi.
In Italia bătrînul Radetzky se menţine cu vitejie. Pentru a contracara înfrîngerea de la Veneţia, se îndreaptă în grabă Gyulai dinspre
Triest şi Nuge11!t dinspre Gortz cu forţe îndestulătoare.
În ceea ce ne priveşte cel mai îndeaproape: instrucţiunile necesare
au plecat deja la generalul comandant, ca în înţelegere cu tine, în caz
de nevoie, să pună în mişcare armata de grăniceri 2 • Sper că aceasta va
avea o influenţă binefăcătoare pentru liniştirea poporului, mai ales dacă primele .mişcări se vor reprima cu suficientă severitate. Te atenţio
nez în mod deosebit în legătură cu emisarii. Mă tem şi în această privinţă îndeosebi pentru patrie. Frate, mai bine şi-ar dovedi înclinaţiile
frăţeşti în alt mod.
Azi au fost la mine Mikes şi Kemeny Domokos. Se pare că amîndoi erau destul de afectaţi de cele văzute îndeosebi la Pesta. Ultimul
mi-a recomandat convocarea imediată a Dietei. Dacă Dieta n-ar fi posibilă, a sugerat
chemarea aiCI a cel puţin cîtorva opoziţionişti
de vază, pentru ca împreună cu ei să ne sfătuim asupra rezolvă
rii problemei relaţiilor urbariale. Eu l-am încredinţat că mă gîndesc
la toate acestea. Dar fără a mă consulta cu tine, în care mi-am pus pe
drept cuvînt principala ·mea încredere, şi fără a ne înţelege, nu voi
face nici un asemenea pas. Dealtfel ul'tima [propunere] în această formă nu o consider corespunzătoare scopului în nici un caz. E prea puţin
de aşteptat din partea ei în privinţa liniştirii spiritelor poporului de
rînd, faţă de ceea ce am hotărî noi aici cu Bethlen J an os şi Zeyk
J6zsef. Despre amîndoi presupun că vor să aducă servicii atît patriei cît
şi lor înşile, cu cele mai bune intenţii. Aş considera mult mai util dacă
asemenea oameni ar folosi marea influenţă pe care o au asupra tineretului şi asupra numeroşilor agitatori de acolo, pentru a-i linişti. ln
cazul că tu consideri că e mai bine să ne 'sfătuim în prealabil cu cîţiva
oameni înzestraţi indiferent de· partid, adăugînd eventual şi cîţiva comiţi
supremi inteligenţi asupra modurilor în care reglementarea relaţiilor
urbariale s-ar putea efectua cu sacrificii mai mari, n-aş avea nimic împotrivă. Mi-ar plăcea dacă aş fi informat cît mai curînd despre rezultat
în acest sens. Cunoscînd însă Transilvania, tu însuţi vei fi de acord că a
imputernici în acest fel exclusiv cîţiva oameni şi numa.i dintr-o pq.rtidă, ar provoca cea mai rriare împotrivire. În ceea ce priveşte Dieta şi
aici trebuie să acţionăm foarte prudent. Într-adevăr, oricît de mult aş
dori ca doleanţele să se realizeze pe calea legală normală, ele pot foarte
uşor degenera în cele mai mari ilegalităţi. Trebuie totuşi să ne întrebăm dacă e oare potrivit, ca avînd înaintea ochilor exemplul înfricoşător al Dietei maghiare, să oferim un centru legal agitaţiilor în ·condiţiile unei stări foarte întărîtate a spiritelor, înainte ca în Ungaria
să se ajungă la oarecare. linişte. Să binevoieşti a lua acestea în considerare cu maturita'te şi să-mi faci cunoscută părerea ta cît mai urgent
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posibiP. Aş fi dorit foarte mult să mă duc acolo personal. Poate prezenţa mea ar fi putut exercita oarecare influenţă, dacă am fi lucrat cu
forţe unite. Acum însă eu nu mă pot mişca de aici.
Dumnezeu cu tine dragul meu prieten. Al tău neschimbat sincer amic
J.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh
Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deak Imre,
p. 55-56.

fam.
1848,

1 Manuscriptul regal conţine mulţumiri guvernatorului Teleki pentru faptul
a menţinut ordinea publică la Cluj. Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Erdelyi
Kancellariai LevelMr. Erdelyi Kancellaria Regisztraturaja. Acta praesidialia,
nr. 114/1848. Foto: 12 697-12 698.
·
2 V. doc. 44. In legătură cu detaşarea grănicerilor secui. pentru menţinerea
ordinii constituite, v. doc. 135, 153, 176, 222, .275, 280; la aceeaşi problemă se referă si. o serie de documente din vol. II.
• 3 Pentru răspunsul lui Teleki, v. doc. 174.
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Surduc, 29 martie 1848.

Szurdok, Martius 29. 1848
Kedves j6 Druszam!
Mivel sem t6led, sem a kolosvariakt6l hiriil nem esett nekem az
erdelyiek kerelme, s kovetkez6leg azt ala nem irhattam: baratsagodra
sz6litlak fel: legy szives nevemet, melly meg eddig - sok hatalmas pecsovics fele ervagas utan is -· mindig az ellenzek lajstromaban voit az ala irtak sorâba iktatni.
Le6t6P s Geizat612 a kolosvari esemenyekr6l irt leveJeket ide iktatva kiildom.
Branyicskar6l emberem erkezven ez Devan el kezdve · mindenhol
a 3 szinu lobog6kat latta. Kerdeztem mit latot, felelte - âm vâzut in
tete lokur szer.betore (iinnep) s a kerdesre, miert iinnepelnek, azt felelte, hogy koztok az a hir, hogy Nyâmcu cipât pe imperatu, s az most
az orszagba jott, s mar nem fogja az urakat gatolni, hogy a jobbagyokert
j6t tehessenek. Mert a nemetek is azert cipât, mert a jobbagyok jobbletet akadalyozta.
'
En 3-4 nap mulva Kolosvarra megyek, s ha orszag gyules leend,
iigyekezni fogok Bels6 Szolnok reszer61 kovetnek menni. Ed?ig be nem
mehettem: mert gyermekeim erdekeben ex nobili officio kenytelen voitam Szabolcsba kiildeni s onnan emberemet visszavarni, s penzem is
csak most erkezett Branyicskar6l.
Szabolcsb6l olly confusus levelet kaptam, mellyen alig lehet el
menni.
Tartalma ez.
1. Szabolcsban a robot es dezma via facti eltoroltetett (ha igaz?)
2. A nemzeti 6rseg keszul·fegyverkezni.
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3. P6r lazzadast6l felnek, foleg a Kallayak, kik nem regiben magok vezettek a nepet hazfeltoresre, lopasra es rablasra! mindenki varosokba keszi.il. (N. B. e tud6sitas notol jo - ki hig eszu es felenk, termeszettol - lehet, hogy fele nagyitas - hogy 6 retteg, anyi igaz.)
4. Kassab6l kiuztek a zsid6kat, kik ellen Szabolcsban is, hol az
uzsoraskodas colossalis meretben
gyakoroltatik, nagy az ingeri.iltseg.
Megvallom, nem tartom most j6nq.k- sot sohasem az efftHe demonstrati6kat, bar valamit lehetne a zsid6k vedelmere· feltalalni, ha van is koztok eleg gazember, most nincs ideje annak torvenytelen uton ellenek
kellni, mert vegre is az illy demonstratia nem egyeb mint rablas es
lopas.
Dees reg kituzte a nemzeti lobog6t. Ma van ott generalis gyules,
mellyre el mentem volna: de Kolosvarra keszi.ilek s szegeny Julie 3 beteg, de nem felelembol - Istennek hala - , e reszben teljes lelki erovel
es lelkesedessel bir.
Geiza a magyar lovas orhad kozvitezze lett. Mindket fiam a j6
i.igy mellett van- meg pedig cselekvoleg.
Sib6n minden cserides es egesseges.
Mihelyt Kolosvarra erkezem, folytonoson fogjal mindenrol tud6sitni: arra kerve, hogy engemet se felejts el, s ha gondolod, hogy valamire
j6 vagyok, tud6sits, egyrăl felelek - kitartasr61, erelyrol s tiszta j6
szandekr6l, s felelek magamert es fiaimert.
- Kolosvart a falakon ez all - Le a Josikcikkal. Tudtomra 3 pecsovics Josika van - talcin volt - Samu, Lajos, Janos. De van 5 j6 erzesu, en s 4 fiam, a kis Gyula1t nem kiveve, kirol felelek, s igy erteni
fogod, hogy ezen par compagnie le a J osikakkal - nekem mennyire
roszul eset!
Remellem azonban, hogy ha Kolosvart leendek, ra fognak az 1834es 35 J6sika Mikl6sra ismerni 4 • Ha 50 kotet munkambul ram nem tudtak ismerni.
Isten veled, baratod
J 6sika Mikl6s5
Nom, ki mar kisse jobban van, s Kolozsvarra jo velem, mindkettotoket szivesen tisztel, en pedig ujitvân keresemet, kedves nod kezeit cs6kolom.
Dragul meu prieten!
întrucît n-am primit nici de la tine, nici de la clujeni vestea cererii transilvănenilor, urmarea a fost că n-am putut s-o semnez. Însă
te rog ca pe un prieten să treci în rîndul semnatarilor şi numele meu,
care pînă acuma a rămas pe lista opoziţiei în ciuda uriaşelor ponegriri
suferite din partea adepţilor guvernului. îţi trimit anexate scrisorile
sosite de la Leol şi Geiza 2 despre evenimentele clujene.
A venit omul meu de la Brănişca. începînd de la Deva acesta a
văzut peste tot steagurile tricolore [maghiare]. La întrebarea mea că ce
a văzut, mi-a răspuns: am văzut în toate locurile sărbătoare. întrebîndu-1 ce se sărbătoreşte, mi-a răspuns că între ei s-a răspîndit ştirea că
neamţE [a] ţîpat pe împăratu. Acesta a venit acum în ţară şi nu se mai
opune domnilor de a face bine pentru ţărani. Că şi nemţii de aceea
l-au ţipat, fiindcă a împiedicat bunăstarea iobagilor.
Peste 3-4 zile voi pleca la Cluj. Şi dacă va fi Dieta, mă voi stră
dui a merge ca deputat din partea Solnocului Interior. N-am putut ple189

ca pînă acum întrucît în interesul copiilor mei, ex nobili officio, am fost
nevoit să-mi tri:rpit omul în [comitatul] Szabolcs şi să aştept reîntoarcerea lui. Numai acuma au sosit şi banii mei de la Brănişca .
. Arn primit din Szabolcs o scrisoare confuză în care abia mă pot
descurca. Continutul este următorul:
1. In Sz~bolcs s-a desfiinţat robota şi dijma în mod via facti (dacă e adevărat?!);
2. Garda cetăţenească începe să se înarmeze;
3. Mai ales cei din familia Kallay, care au condus e1 InŞIŞI, acum
nu de mult, poporul la jefuirea caselor, la furturi şi la tîlhărie, se tem
de o răscoală ţărănească; 1toată lumea se îndreaptă spre oraşe. (N. B .
. această înştiinţare vine de la o femeie, care are minte slabă şi e fricoasă, deci poate că jumătate este exagerată dar că ea se teme, asta-i
adevărat);

4. Din Kosice au fost alungaţi evrei; împotriva lor mînia este m~
re şi în Szabolcs, unde cămătăria se practică într-o măsură deosebit de
mare; mărturisesc, nu găsesc oportun acuma, şi de fapt, niciodată, a?emenea demonstraţii; de s-ar putea găsi ceva pentru apărarea evreilor;
nu este acuma timpul să ne îndreptăm împotriva lor pe cale ilegală,
chiar dacă există între ei mulţi nemernici; în fond asemenea demonstraţie nu este altceva decît jefuire şi furt.
La Dej s-a arborat de mult tricolorul [maghiar]. Astăzi se ţine
acolo adunarea generală. Aş fi vrut să merg şi eu la ea, însă mă pregătesc pentru Cluj. Şi sărmana Iulia 3• e bolnavă dar slavă Domnului nu
de frică. În această privinţă posedă deplină tărie sufletească şi însufleţire.

Geiza a devenit soldat de rînd al unui regiment de cavaleri unguri. Cei doi fii ai mei s-au alăturat, şi încă prin fapte, cauzei drepte.
La Jibou totul este liniştit şi sănătos. Cînd voi sosi la Cluj ·te voi
înştiinţa în permanenţă despre toate. Dar cu rugămintea, ca nici tu să
nu uiţi de mine. Şi dacă crezi că sînt bun de ceva, . înştiinţează-mă.
Răspund de un singur lucru: de perseverenţă, de tărie, de intenţie bună şi curată; garantez atî1t pentru mine cît şi pentru fiii mei.
La Cluj se pot citi pe pereţi: "Jos cu Ioşicanii". După cum ştiu eu,
sînt sau eventual au fost, 3 Josika adepţi ai guvernului: Samu, Lajos,
Janos. Dar sînt 5 cu bun simţ: eu şi cei 4 fiii ai mei inclusiv micul meu
Gyula; de ei răspund. Vei înţelege astfel ce rău mi-a căzut campania:
, ,Jos cu J osicanii!"
·
Sper 'însă că ajungînd la Cluj, o să fie recunoscut Josika Mikl6s
de la mişcările din 1834-35 4 , dacă nu m-au identificat după cele 50
de volume ale mele.
D-zeu să fie cu tine. Al tău prieten
J 6sika Mikl6s5
Soţia mea se
salutări cordiale.

simte mai bine şi vine cu mine la Cluj. Vă •transmite
Iar eu, înnoindu-mi rugămintea, trimit sărutări de
mîini nevestei tale.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond.

Wesselenyi. Misive.
1
2
3
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J6sika Le6, fiul autorului scrisorii.
J6sika Geiza, fiul autorului scrisorii.
Soţia lui J6sika Mikl6s, născută Podmaniczky Julia.

Arh. fam.

4 Se referă la rolul luj în Dieta din 1834-35 de la Cluj, cf. doc. 109,
nota nr. 3.
s Scrisoarea nobilului liberal J6sika Mikl6s constituie o dovadă că şi în
oraşele şi tîrgurile din Ungaria stările J?rivilegiate întreţineau o agitaţie antisemită pentru a abate nemulţumirile provocate de regimul nobiliar în altă direcţie.
Scrisoarea face aluzie şi la unele mcidente ce s-au petrecut în anii anteriori la
Dej. Familia Kâllay de care vorbeşte J6sika aparţinea nemeşimii maghiare din
Dej. "Poporul" condus de membrii ei la jaf, "furturi şi la tîlhărie" fusese format
tot din mici nemeşi maghiari nemulţumiţi. Numai aşa se explică de ce se tem
de răscoala ţăranilor români din jurul Dejului.
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Cluj, 30 martie 1848.
Euere Majestat!
Die hier beigeschlossene Vorstellung des Guberniums war in Folge
meiner friiheren Vorstellung Euer Majestat mit cler unterthanigsten
Bitte vorzulegen, da:B Euer Majestat die ausserordentliche Lage unserer
Verhăltnisse betrachtend uns Gelegenheit zu verschaffen geruhen liber
unsere Zukunft auf einen so bald als moglich zusammen zu berufenden
Landtag zu berathen, und das Ergebnis dieser Verhandlungen vertrauensvoll Euerer Majestat Entscheidung unterbreiten zu diirfen. Dieses
ist der Wunsch des ganzen Landes, hierin ist aller Trost, hierinnen
findet jedermann ohne Ausnahme, die Hoffnung aus dem Labirinth in
dem wir sind, uns heraus ziehen zu konnen.
Klausenburg, Dt. 3·0. Marz 1848 1
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 640/1848. Foto: 16 347.

1 Textul conceptului e scris de insusi guvernatorul Teleki. Prin conţinutul
adresei, Teleki demonstrează că şi el confunda stările privilegiate care deţineau
puterea politică cu "ţara întreagă".
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Cluj, 30 martie 1848.
Korlatnok 6 Excellentiajanak
Aus dem durch das Gubernium mit diesem Kurir hinaufgeschickten Vorstellung an das Gubernium und aus den hier beigeschlossenen
Berichten des Obergespans von Mittel Szolnok1 und Administrator des
Krasznaer Komitats und des Richters von cler· Stadt Zilah, werden Euer Excellenz ersehen welche Gefahr den sogenannten Partes, und durch
sie unser iibrigens so friedliches kleines Vaterland bedroht. Nur ein so
bald als moglich auszuschreibender Landtag ist vielleicht im Stande die
bisherige Administration und die Ruhe im Lande zu erhalten. Ich ersuche also Euer Excellenz alles aufzubiethen da:B Seine Majestat den
Landtag unverziiglich im Sinne meines vom 26., 28 und 29. 1. Monats
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an Seine Majestăt gerichteten unterthănigsten Vortrag ausschreiben. Ich
hege die Uberzeugung, daB dieses das einzige Mittel ist um die Gemi.hher in diesem Augenblick zu beschwichtigen. 2
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 640/1848. Foto: 16 34816 349.
1
2

V. doc. 114.
Textul conceptului e scris de

însuşi

guvernatorul Teleki.
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Cluj, 30 Martie 1848.
a) Nemes Kolos varmegye f6 ispanyanak
b) Szebeni Imre K6var alkapitany
c) N emes Thorda varmegye f6 ispanyanak

d) Szebeni polgar mesternek,
e) Nemes Als6 Fejer varmegye f6 ispany
f) Abrudbanya varos f6 birajanak.
Hivatalos jelentesn~l fogvat kozelebbr61 arr61 ertesi.ilven, mikep
a tekintetes kiralyi tablanal lev6 olah ifjaknak egy resze Marosvasarhelyr61 el vonult, - mivel a mostani, hazankban is meg kezdett mozgalmok a kormanyra nezve ernyedetlen figyelmet igenyelnek, melt6sdgodat, urasdgodat s.a.t. fel sz6Utani kivantâm, - fel sz6lîtom:
Miszerint
a) kiralyfalvi Prekup Abraham nevu ifjat, ki kozelebbr61 Mez6szentkiralyra ment,
b) somkuti Buttyan Laszl6 es Dragos Laszl6 ifjakat
c) datosi Marsinai Janost.
d) Pints Janos es Roska Peter nevu olah ifjakat,
e) vidrai J anku Abrahamot
f) Popovits Petert

minnydjoknak
kik - ki - melt6sagod, urasagod kormanya ala bizott megyebevdros kărnyekebe allit6lag van, figyelemmel kiserni, es ha ne talan az
olâh ){,ozn:epet buj tog.artnak,-na es a k:i)zba~torsagot es esrendet vesz'elyezrtetnek,-ne celszeruen rendelkezni ne terheltessek - kotelessegenek tartsa,
engem azonnal ertesitven.
Szentivanyi Daniel kiralyi tablai i.ilnoknek.
Melt6sagodnak marcius 29rol2 fel ktildott jelentese kovetkezteben
az illet6 torvenyhat6sagok el6ljar6ihoz mai nap kell6leg rendelkeztem:
mikep a meg nevezett olah ifjakra ki.ilonos es eber figyelemmel lenni el
ne mulassak. Tobbi tartalmat foljelentesenek tudasul veven.
Kolosvart marcius 30n. 1848.
1

a) Către comitele suprem al nobilului comitat Cluj.
b) Vicecăpitanul Chioarului, Szebeni Imre.
c) Către comitele suprem al nobilului coinitat Turda.
d) Către judele suprem al Sibiului.
e) Către comitele suprem al nobilului comitat Alba
f) Către judele suprem al oraşului Abrud.
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Inferioară.

Din raport oficial am aflat recent că o parte a tinerilor roman1
care se află la stimata Tablă regească a plecat de la Tîrgu Mureş. Deoarece mişcările actuale începute şi în patria noastră necesită din partea Guberniului o atenţie continuă, am dorit s:-o solicit pe înălţimea
voastră, pe domnia voastră etc., ca:
a) pe tînărul cu numele Avraam Precup din Crăeşti care recent
s-a dus la Sîncrai
. b) pe tinerii Vasile Buteanu şi Vasile Dragoş din Şomcuta Mare
c) pe Mărginean Ioan din Dătăşeni
d) pe ,tinerii români cu numele de Pinciu Ioan şi Roşea Petru
e) pe Avram Iancu din Vidra
f) pe Popovici Petru
Toţii

fiecare - înălţimea voastră, domnia voastră, în împrejurimile comitatului, oraşului încredinţat cîrmuirii voastre. să-i urmărească cu atenţie
pe cei aflaţi acolo: iar dacă eventual ar agita poporul de rînd românesc
şi ar ameninţa liniştea şi securitatea publică, să nu întîrziaţi a dispune corespunzător şi a considera ca o datorie să mă anunţaţi imediat.
Către asesorul tablei regeşti, Szentivanyi Daniel.
Ca urmare a raportului din 29 martie trimis de înălţimea voastră 2 ,
azi am dispus corespunzător şefilor jurisdicţiilor respective: anume să
nu întîrzie a fi cu atenţie deosebită şi ageră asupra nu1niţilor tineri români. Restul conţinutului raportului l-am luat la cunoştinţă.
La Cluj, în 30 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., 632/1848. Foto: 26-28.

1
2

V. doc. 72, 83
V. doc. 108.

şi

108.
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Cluj, 30 martie 1848.

Kozep Szolnok V armegye F6ispanjanak
A foly6 h6 29dikerâl kălrtl hivatalos tud6sitasa kăvetkezteben valaszolni kivantam, mikent excellenciadnak elhatarozott utasitast adni a
mostani zavaros kăriilmenyek kăzt nincs hatalmamban, miutan az esemenyek sebes rohanasa mellett a mit most utasitasba adnek, mar levelem vetelekor keresztiil vihetetlen lenne. Kăzănsegesen kivanom csak
megjegyezni, hogy valamint az ugy nevezett Reszek kibocsajtasara magamat feljogositva nem erzem, ugy masfel61 azokat er6szakkal visszatart6ztatni nem all hatalmamban. Ennek kovetkezteben igen 6hajtand6
volna a dolgot oda vezerelni, hogy a karok es rendek tettlegesen ne lepjenek fel, es legfăljebb kăvetek kiildese altal jelentsek ki kivansagokat
a Magyarorszaggali oszve kapcsoltatasokra nezve. Egyebb arant a 600
szam alatt kibocsatott kărlevelembeni nezeteimhez most is ragaszkodon1,
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es nagymelt6sagodat ujb6l is felsz6li'tani kotelessegemnek tartom, miszerent mindenekfelett a rendnek es bels6 csendnek fenntartasar6l szokott bolcsessege es erelyessege szerent gondoskodni ilgyekezzek.
Kolosvart Matrius 30 dika 1848.
Către comitele suprem al comitatului· Solnocul Mijlociu

Ca urmare a informării oficiale datate din 29 a lunii curente 1 ,
am dodt să răspund că nu-mi stă în putinţă, în împrejurările actuale
tulburi, a da o dispoziţie hotărîtă excelenţei voastre, întrucît ceea ce
aş dispune acum, în condiţiile desfăşurării rapide a evenimentelor, deja
la primirea scrisorii mele ar fi irealizabil. Doresc să specific doar in
mod general, că precum nu mă consider imputernicit în vederea permisiunii de separare a aşa-zisului Partium, tot aşa, pe de altă parte, nu-mi
stă în putere să le reţin cu forţa. Drept urmare, ar fi foarte. de dorit a
îndrepta lucrul în aşa fel, ·încît stările ;şi ordinele să acţioneze via facti
şi cel mult să-şi exprime prin trimiterea de delegaţi dorinţa de unire
cu Ungaria. ln rest îmi menţin opiniile din circulara emisă sub numă
rul 600 şi-mi consider drept o datorie a o solicita pe preaînălţimea ·
voastră din nou, ca înainte de toate să se străduiască a se îngriji de
menţinerea ordinii şi a liniştii inferne cu energia şi înţelepciunea
obişnuite.

La Cluj, în 30 martie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond.

2 455.
1

a:

Pr., nr. 642/1848. Foto: 2 454-

V. doc. 114.
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Viena, 30 martie 1848.

Aus der beiliegenden Eingabe des Nagybanyaer Inspectorat Oberamtes geruhen Euere Kaiserliche Hoheit gnădigst zu ersehen, welche Besorgnisse in dem dortigen Bezirke in der Absicht verbreitet werden, um
die Ruhe dieses wichtigen industriellen Bezirkes zu storen.
Die Hofkammer an Milnz- und Bergwesen erlaubt sich daher
Euerer kaiserlichen Hoheit hievon mit der unterthănigsten Bemerkung
die Anzeige zu erstatten,, daB die Dotation filr den Monat April in dem
prăliminirten Betrage von 63789 Fl. bereits wie gewohnlich unter dem
17 Mărz 1. J. Zhl. 4310 mi·ttelst Anweisung im Wege der ungar. Hofkamme.r erfolgt, und dafi daher den materiellen Bedilrfnissen vollkommen abgeholfen und auch ilberdies noch zur besonderen Beruhigung
der dortigen Gegend dem Inspektorat-Oberamte die Ermăchtigung geworden sei, die Metallerzeugung, welche mit der năchsten Rimesse des
Monats April nach Pesth abgesendet werden sollte, bis zum năchsten
Monat noch zurilckzubehalten, um in jeder: Richtung zur Bedeckung des
Bedarfs und zur Beruhigung unbegrilndeter Besorgnisse entsprechend
entgegen zu wirken1.
Wien, am 30 Mărz 1848
Schwarzhuber
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Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare, Istvan
foherceg nadori leveltâra. Kozpolgâri, nr. 630/1848. Foto: 12 265-12 267.

Original.

1

Cf. doc. 155.
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Sibiu, 30 martie 1848.

J oseph Grafen Teleky von Szek
Excellenz!
Hermannstadt 30-ten Marz 1848
Von dem k.k. ·Herrn Hof Agenten von Tirhoni im Bukarest ist
mir so eben schleunigst eroffnet worden, daB die letzten Ereignisse in
Frankreich insonderlich aber die Nachrichten liber die jiingsten Begebenheiten aus dem ganzen Kaiserstaate auch in Bukarest und diesem
Furstenthume eine Bewegung hervorgebracht habe, welche unter Leitung
und Fuhrung der meistens in Paris erzogenen Bojaren-Jugend nichts
Geringeres im Schilde fuhre als die gesammte walachische Nationalităt
zu vereinen, und ein neues Dazisches · Reich zu grunden, u. an die Spitze
dieser Bewegung dem Fursten Bibesco selbst zu stellen.
Obgleich Bibesco sowohl den von ihm in dieser Sache zu Rathe
gezogenen Hofagenten Timoni und russischen General-Consul v. Kotzebue die Versicherung abgegeben hat, er habe diesen Antrag von der
Hand gewiesen, und vielmehr die Absicht, durch einen Schlag die ihm
bekannten Fuhrer erretiren zu lassen, was ihm von Seite des russischen
General-Consuls ernstlich widerrathen und vielmehr der Ausweg
anempfohlen wurde, die Fuhrer der Opposition zu sich zu bescheiden,
und ihnen vorzustellen, daB der Furst nichts beVJilligen konne, -vveil
er von der Pforte und Russland abhange, und letztere Macht nicht einen
Akt der Auflehnung ansehen wurde: so scheint Herr von Timoni doch
laut dem SchluBsatze seiner Zuschrift einigen Zweifel zu hegen, ob
Furst Bibesco es mi t dieser seiner Aeusserung ernstlich gemeint habe.
So wichtig diese Sache, als die unsers Nachbarlandes schon an
und fur sich ist: so wird sie es noch mehr in der Hinsicht, da.G grade
in diesem GroBfurstenthume der groBte Theil der beinahe im ganzen
Lande verbreiteten Bevolkerung aus Walachen besteht, und daB vielleicht durch jenseitige Emissaire oder sonstige Proklamationen auf die
hierlandige walachische Bevălkerung zu diesem Zwecke aufwiegelnd
eingewirkt zu werden versucht werden konnte.
Indem ich es fur nothig eracbte, Euer Excellenz im allerengsten
Dienstvertrauen von dieser unter einem nach Wien berichteten Sachlage
zu dem Behufe die unverzugliche Mittheilung zu machen, damit im
wechselseitigen Einvernehmen solche Ma.Gregeln mit der nothigen Vorsicht und Klug~eit ergriffen werden konnten, um was auch imme;r jenseits der Landesgranze in der Walachei geschehen und erfolgen mochte,
die hierlandige zahlreiche walachische Bevolkerung vor einer Auflehnung unq. Verleitung bewahrt und gesichert werden mochte, woriiber
ich mir die gefallige Eroffnung erbitte: werden unter einem sowohl der
Regiments-Commandant des langst der walachischen Granze situirten
lten Walache11- Grenz Regiments, so wie auch das Rothenthurmer und
1
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Kronstădter Grănz-Commando

von mir unter Einem; in so weit es nothwendig ist: belehrt und angewiesen, sowohl lăngst des Sanităts-Cordons,
als auch auf gesammten Einbruchsstationen dieses Nachbarlandes auf
alle jenseitigen Passanten, die hierher nach Siebenblirgen kommen, so
wie auch liberhaupt auf alle bekannt werdenden Vorfălle und Ereignisse
dieses Landes ein wachsames Augenmerk zu richten, und etwa verdăch
tige Wahrzeichen sogleich mir zu 'berichten.
Aus vorstehenden Anlasse sehe ich mich aufgefordert, Euer Excellenz noch nebstbei insbesondere darauf aufmerksam zu machen daB
bei den gegenwărtigen in so mancher Hinsicht eben so bedenklichen
als kritischen Zeitverhăltnissen besonders gegenliber den hierlăndigen
Walachen liberali in Rede und Thai mit einer gewissen Vorsicht ·und
Uberlegung gehandelt werden sollte, indem nach dem, was mir zu vernehmen gekommen ist, in der That auf die uniiberlegteste Weise grade
vorzliglich von Clausenburg her die absurdesten und flir die offentliche
Stimmung sogar gefăhrliche Nachrichten und Gerlichte im Lande verbreitet zu werden pflegen, daher es im Interesse der offentlichen Ruhe
und Ordnung gefordert zu seien erscheint, die Erfinder und Verbreiter
solcher Gerlichte und aufwiegelnden Reden zu arretiren und zu bestrafen, und zu diesem Behufe von Seite der Civil-Jurisdictionen eine
strengere Orts-Polizei-Aufsicht mit Nachdruck handhaben zu lassen.
Die Folgen solcher maBlossen unliberlegten offentlichen Sprechund Handlungsweise lassen sich, wie Euer Excellenz sicherlich meine
Ansicht theilen werden, in vorhinein nicht immer ermessen und flihren
oft ganz andere Consequenzen herbei, an die rrtan gar nicht gedacht
hat; indem selbst die im Lande von Seite des Adels liberali getragenen
Unions-Băndern und den stattgefundenen Aufziigen mit Nationalfahnen,
von den Walachen - wie ich aus verlăsslichen Quellen weijJ - ganz
andere Begriffe und Zwecke beigelegt und sogar als Abzeichen muthmaBlicher Widersetzlichkeit gegen den ihnen wohlwollenden Landesflirsten angesehen werden, daher am Ende, selbst solche Vorgănge zu
Quelle von offentlicher Aufregung der Walachen dienen konnte.
Insonderlich dlirfte · aber der Verkauf von Gewehren und Pulver,
so wie sonstigen Schie.G-Materials in den offentlichen Gewolbern einer
besondern Polizei-Aufsicht und Beschrănkung gegenwărtig unterworfen
werden, indem mir Fălle bekannt sind wo auf einmal 6-8 Gewehre
sammt SchieBmateriale von Walachen in Gewolben offentlich gekauft
worden sind.
Indem ist die nach MaBgabe solcher U mstăndte erforderlichen
Vorsichts-Anordnungen, und die Modalităt derselben dem weisen Ermessen Euer Excellenz anheimstellen muB: gebe ich mir die Ehre die
Bemerkung nur noch hinzuzufligen: daB militărischer Seits gewi:l3
nichts verabsăumt werden wird, was zur Aufrechthaltung der offentlichen Ruhe und Ordnung nur immer beizutragen vermagl.
Puchner m. p.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 667/1848. Foto: 45-53.
Publicat în . traducere maghiară de Deak Imre, 1848, p. 57-58.
1
Cf. doc. 126. Generalul Puchner, comandantul suprem al trupelor austriace
din Transilvania, se referă la pericolul provocării unor tulburări antiunioniste
în rîndurile românilor de către manifestaţiile prounioniste ale nemeşimii maghiare.
o..l
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SibiuJ 30 martie 1848.
H ermannstadt 3Ot M ărz 18 4 8
An ein Lobliches k.k. General-Commando-Praesidium im Banat
Von dem k.k. Hofagenten von Timoni in Bukarest ist mir so eben
eroffnet worden, daB die letzten Ereignisse in Frankreich insonderlich
. aber die Nachrichten i.iber die ji.ingsten Begebenheiten aus dem ganzen
Kaiserstaate auch in Bukarest und diesem Fri.istenthume eine Bewegung
hervorgebracht. habe, welche· unter Leitung und Fi.ihrung der meistens
in Paris erzogenen Bojaren-Jugend nichts Geringeres im Schilde fi.ihre,
als die gesammte walachische Nationalităt zu vereinen, und ein neues
DazischP-s Reich zu gri.inden
So wichtig diese Sache, als die unsers Nachbarlandes schon an·
und fi.ir sich ist: so wird sie es noch mehr in der Hinsicht, daB grade
in diesem Fi.irstenthume, und auch im Bezirke des dorts.eitigen Banats
der gro8te Theil der beinahe im ganzen Lande verbreiteten Bevolkerung
aus Walachen besteht, und das vielleicht durch jenseitige Emissăre oder
sonstige Proklamationen auf die hierlăndige walachische Bevolkerung
zu diesem Zwecke aufwiegelnd einzuwirken versucht werden konnte.
Indem ich mich beeile, Ein Lobliches Praesidium von dieser Lage
im allerengste Dienstes-Vertrauen schleunigst zur gleichmăBigen \~lis
senschaftsnahme in KenntniB zu setzen, damit auch dortseits mit· der
erforderlichen Umsicht und Geheimhaltung solche MaBregeln ergriffen
werden konnten, um, was auch immer jenseits der Landesgrănze in der
Walachei geschehen und erfolgen mochte, die dieslăndige zahlreiche
walachische Bevolkerung von einer Verleitung und Auflehnung bewahrt.
und gesichert. werden mochte: ·habe ich auch meinerseits hierlands die
zu diesem Zwecke fuhrenden Einleitungen bereits getroffen, und sowohl
das Hohe Hofkriegsrăthliche Praesidium unter einem hievon in Kenntni8 gesetzt, als auch mit dem hierlăndigen Landes-Gouverneur das nothige Einvernehmen b.ewirkt1 .
Puchner
f.m.I.
Original. K:rliegsarchiv, Viena. St. K. Tiirkei, VIII. Karton 32. Xerox:
15 517-15 519.

1

Cf. doc. 125.
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Timişoara,

30 martie 1848. ·

Ljubezni Oce Namjestnice,
Nadam se, da su poslanici varmeâ:je nase oce u Munaru narodu
nova uredjenja publicirali, kod nas u Munaru nocili, i pristupni docekani bili. Sad kad Spaije robotu gube neostaje nam drugo, razvi> jost
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koji sluzitelja u sluzbu uzeti, sa kojima ·cemo, poslove dosad u basca
s robotom soversivane, otpravljati i druga dijela raditi, jer bez roboto,
i sluzitelja otstacemo u svemu natrag, a .nadnicare svakij dan do biti
ne mozemo. Zato i medjo tim za dobro nalazim, da pogodite jost kog
slugu, koji ce duznost biti svaki posao raditi. NiSt mi napiSete, jeli i
sto vam je Gd. Lerter na pismo vase otgovorio? Ako vam ne bude nista
dosad otgovorio, a vi mu i opet .pisite u smislu prvog onog pisma, i kazite mu da sam vam ja zapovedio, da mu pisete i da je vec vreme, da
se proracunamo.
Pod strozajsim slovo vozdajanjem iSte se ot sviju staresina i ot
svescenstva da po seli svoji, i meâju parohijani svoji mir i tisina otderzata hude. Ja cu vam ova dana poslati Arhijerejskije Nastavljenje, koje
se ima u nedeljni dan po nalogu Ministera Batjania Narodu procitati.
Pazite da se pobuna kakva u selu neradi, i kazite svemu bratestvu, da
se Munarski sela kasajuscijsja poslova sasvim manu, i svoj Cin i crkvu
paze, inace svaki sledstva sebi prepisati ima, koji se mirjanstvu predao
bud~.
·
·
Ot dolasku kuci sad u ovim obstojateljstvama ni misliti nije, jer
svakij cas moze se sta iskati is treboviti ot mene. Zato nastojte da se
vinogradi u svoje vreme urade, bastovanu nuzdna pomoc dade i drugi
nuzdni poslovi otpravljaji.
Manstir nas sad s izgubljenjem porcije, desetka i robote Munarske
.gubi casti svoji godisnji prihoda, i iz ovoga prizrenja preporucujem vam
scegjenje u svemu. Pandur sad nam nije nuzdan, razvi ako ce svakij
posao raditi, i sluga biti. Vi procemu bratstvu predhodite dobdm primjerom, to jest: pocnite sto i sami u basti raditi. Ja ne istem teske poslove, no one, koji ce vam svima na zdravlje sluziti, a i tako Bog zna,
sta nas ceka.
Pozdravite sve i budite zdravi.
U Temis[var] 18tog Marta 1848. Vas dobrozelja'telj
Sam. Masirevic
Arhimandrit
1

Arh.
din 1848, f.n.

Original.

mănăstirii

ortodoxe sîrbe din Bezdin [Munar]. Acte
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Sibiu, 30 martie 1848.
An den Loblichen Schăssburger Magistrat!
Versammelt.e Nations Universităt hat in Erwăgung der gegenwar- ·
tigen Lage Europas unter besonderen Verhăltnissen in den Lăndern unseres Gesamtvaterlandes Oesterreich fur nothwendig erachtet solche
Massregeln zu treffen, durch welche das Gesamtvaterland, der Thron,.
die Constitution, die offentliche Sicherheit, Person und Eigenthum wider mogliche Gefahren geschutzt werden konnen.
Vor Einfuhrung der bestăndigen Steuer und der damit ver"Qundenen stăndigen Heere, lieferte die Săchsische Nation zu den Landtruppen
eine ..bestimmte die in ihrem Nationalgrundsa>tz von Konig Andreas IL
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und in der Trinationalaccorda vom Jahr 1693 festgesetzte Zahl selten
ubersteigende Kriegstruppen von 500 Mann unter Oberanfiihrung und
unter dem Banner des Nationsgrafen. Der ubrige Theil der Sachsen
blieb zuhause um das Gewerb zu besorgen und die innere Ruhe und
Sicherheit der Hăuser und Familien zu bewahren. Diesem lag die Pflicht
ob, die Zwecke der jetzt beabsichtigten Biirgerwehr zu erfiillen. Daher
erhielten auch die săchsischen Stădte und Dorfer alle ihre ăusserliche
militairische Anstalten, Basteien, Burgen, Thiirme, Teiche, Festungsgraben usw. und die Einwohner oder Ortsburger iiberall die innerliche
A ufteilung in Zehnschaften, N achbarschaften und Ha uptmannschaften.
Nach Einfuhrung der stehenden Heere haben sich jene Institute fast
uberall iiberlebt. Das brauchbahrste jener alten Verteidigungsanstalten
sind heut zu Tage noch die Biirgerabtheilung in Zehnschaften, Nachbarschaften und Hauptmannschaften, die in neuen Zeiten gewohnlieh zur
Emporhaltung einer guten Friedenspolizei, zur Hiilfe bei Feuersgefahren
und Răuberverfolgungen · gebraucht werden. Mit Beibehaltung dieser
verfassungsmăBigen corporativen Grundlage ist nun die Burgerwehr den
jetzigen Umstănden anzupassen und vorzuglich auch die Lage, den Charakter und die burgerlichen Beschăftigungen der săchsischen Nation,
also hauptsăchlich darauf zu achten, damit durch die Biirgerwehrverfassung FleiB, Sittlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Biirger nicht beeintrăchtigt werde.
Diese Griinde haben diese Universităt bewogen zu beschlieBen, die
Biirgerwehr als altherkommliches vetfassungsmăBiges Institut der
săchsischen Nation wieder aufleben zu lassen.
Da es nothwendig ist, da:B in dieser Einrichtung die moglichste
Einheit in der ganzen Nation besteht, so wird an den Loblichen Magistrat demnăchst ein Einrichtungs Plan nachfolgen, wo alsdann liber
die nach den dortigen Umstănden etwa nothige Abweichungen von
mitzuteilenden Einrichtungs Plan jedesmal vorlăufig an den Nationsgrafen als das Oberhaupt der einzurichtenden Biirgerwehr zu berichten
und die nothigen · Weisungen abzuwarten, iiberhaupt aber liber den
Gang der Einfuhrung an belobten Nationsgrafen treu und fleiBig zu
berichten. Ebenso wird wohl derselbe hiedurch in Kenntnis gesetzt, daB
an die H. ·und allerhochsten Stellen die erforderlichen diesfălligen Einleitung von hieraus gemacht worden sind.
Inzwischen aber wird ein Loblicher Magistrat hiemit aufgefordert
unverzuglich an die Einrichtung der Biirgerwehr in dasiger K. Fr. Stadt
und in dem zum dasigen Stuhl gehorigen freien Mărkten hand anzulegen, indem durch personliche Beschreibung der zugleich mit Haus
und Grundbesitz versehenen oder nur ein zunftiges Handwerk treibenden Burger, dann der Beamten, Geistlichen, Kunstler und Literaten,
uberhaupt ohne Unterschied des Volksstammes und im Lebensalter von
20 bis 50 J ahren nach gemachter diesfălliger Anzeige .beim dasigen
Iobl. Militair Kommando, um Missverstăndnissen vorzubeugen, sofort
die beschriebene Mannschaft · zusammengestellt, militărisch eingetheilt
und bis zur Anschaffung der nothigen Waffenrustungen und milită
rischer Haltung, Stellung und Marschieren geubt werden moge.
Die Universităt baut auf die ererbte begeisterte, bpferwillige
Liebe, Treue und Ergebenheit der Sachsenburger fur Furst und Vaterland, und hofft zuversichtlich, daJ3 weil hiemit nur einem tiefgefullten
allgemeinen Wunsch und Bedurfnis entgegengekommen wird, gegenwărtige· Anordnung mit der grăssten Bereitwilligkeit, mit entschiedenen1
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Ernst und Eifer mit dem wărmsten edelsten Patriotismu~ aufgenommen
und ausgefuhrt werden wird, um so mehr, da es wohl derselbe fur seine
unerlăssliche Pflicht erachten wird dem Volke Zweck und Absicht offen
und frei darzulegen und fur das hohe grosse Ziel zu erwărmen.
Von der· Săchsischen Nations-Universităt, Hermannstadt den 30ten
Mărz 1848
· Franz Salmen
Original.
Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat.
Sighişoara,
nr. 944/1848. Foto: 6 385-6 387. Exemplarul trimis oraşului Braşov, v.
Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov, nr. 2 405/1848. Foto:
7 334-7 337.
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Tîrgu Mureş, 30 martie 1848.
Nagy Melt6sagu F6 Kormanyz6 Gr6f Dr! Kegyelmes Uram!
Korman:yom aJa biZia!tlott nemes sz1ek :k:Jebel.Je!ben, Is.tenn.ek ihal:a m~eg
minden csendessegbe vagyon.
Itt a varoson az a nem gyenge alapon epult hir terjedett el, hogy
az irnoki ifjusag ma delutan ossze akar gyulni, hogy a ketfeju sasokat
le szedje.
,
Erre nezve a varos f6 birajaval beszellettem, hogy a s6 arul6kat
privatim, de egyenkent talalja meg, s tanacsolja nekiek az ingerultseg
elkerulese vegett a cim lapok levetelet; ugy a kiralyi tablai elnok urral
is tanacskoztam, hogy ha lehet, a gyfilest akadalyoztassa meg, vagy legalabb az ifjak feltett szandekanak meg valtoztatasara talajjon m6dot.
Leg nagyobb baj van a kamarai fi6k penztar cim lapjaval, n1ert
meH6sagos Donath Sandor ur nincsen itt, ki rendelkezhetne, de ha az
ifiakat mas kent zabolazni nem lehetne, bator leszek onfejemt61 is levetetni, mintsem leg kissebb kitoresre is jojjen e dolog.
Rendelkezesem · kovetkeztebe, minek el6tte nagy melt6sagodnak foly6 ev 621 szam alatt kolt rendeleset mai napon tisztelhettuk volna is,
Sandor Antal ur tegnap kissebb mertekben ezer egy nehany szaz
Pvftokat peng6 penzt be valtott.
Melyeknek jelentesek utan, h6dol6 mej tisztelettel maradok nagy
melt6sagu f6 kormanyz6 gr6f urnak alazatos szolgaja
Marosvasarhely 1848 mărcius 30
G. Toldalagi Ferenc
f6kiralybir61
Preamărite domnule conte prim-guvernator!
Milostivule domn!
În nobilul scaun încredinţat cîrmuirii mele slavă Domnului totul
se află încă în liniste.
·
Aici în oraş' s-a răspîndit însă acel zvon destul de întemeiat, cum
că tinerii cancelisrti vor să se întrunească azi după-masă, pentru a înlătura blazoanele 'cu pajura cu două capete.
Cu privire la aceasta am discutat cu judele prim al oraşului, ca
negustorii de sare să fie vizitaţi în moq privat unul cîte unul şi să fie
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sfătuiţi să înlăture

firmele, pentru a se evita agitaţia. La fel l-am sfă
pe preşedintele Tablei regeşti, că dacă e posibil să împiedice
ori. să găsească măcar o soluţie în vederea schimbării intenţiei
tinerilor. Problema cea mai spinoasă este emblema casieriei sucursalei
camerale. întrucît domnul Donath Sandor care ar putea să decidă, nu
este aici, dacă tinerii nu vor putea fi ţinuţi altfel în frîu, va trebui să
am curajul s-o iau jos pe propria mea răspundere, pentru evitarea celei
mai mici agitaţii.
Incă înainte de a fi onorat azi dispoziţia înălţimii voastre din anul
curent sub numărul 621, în urma dispoziţiei mele domnul Sandor Antai a schimbat ieri o cantitate mai mică de monedă de o mie şi cîteva
sute de florini.
După cele raportate mai sus rămîn cu stimă adîncă serv supus al
măritului domn conte prim-guvernator.
Tîrgu Mureş, 30 martie 1848
g. Toldalagi Ferenc
jude suprem regesct
şi
şedinţa,

tuit

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., 654/1848. Foto: 2 456-2 457.
1 In răspunsul său din 2 aprilie, guvernatorul aprobă dispoziţiile luate de
Toldalagi. V. Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 654/1848. Foto: 2 4582 459. In aceeaşi zi de 2 aprilie, Toldalagi a completat acest raport. El a scris
guvernatorului că tineretul s-a adunat, dar a reuşit să aplaneze lucrurile. V. Original. Ibidem, nr. 701/1848. Foto: 16 359.
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Tîrnăveni,

30 martie 1848.

Nagy melt6sagu gr6f, Csaszari Kiralyi kamaras, val6sagos belso
allomanyi titkos tanacsos fo ispany, es f6 kormanyz6 ur! Kegyelmes uram!
A jelen kornyi.ilmenyeknek a kormanyom ala legfelsobb kegyelemb61 bizott nemes megyebe kovetkezett hatasa felol jelentesemet nagy
melt6sagodhoz tegnapelott 187 E szamok alatt felki.ildeni ~otelessegem
nek esmertem, nem is latom szi.iksegesnek, hogy mostani kedvetlen elfoglaltatasat nagy melt6sagodnak jelen felterjesztesemmel· terhelyem, ha
csak tovabbi nyugtalan lepesek meg elozese tekinteteb6l meg nem igertem volna; arra szamitottam, hogy a torvenykezesnek, a hosszas orszag
gyulese alatt meg akadalyoztatott folyamat, a jelen torveny szakasz
alatt maga rendebe helyezzem, mert a mult torveny szakasz alatt
a birak nagyobb resze az oszveiras es sors vonas altal, a torveny...:
szeken megjelenni akadalyoztatva leven, a kozonseges torvenyszeken
fontosabb magany i.igyek nem kezeltethettek - ezen feltetelem nagyobb
ellenzesre talalt tegnap, mert az ide kozelebb lak6 s itt megfordult birtokos urak egesz elhiva'tasoknak tartyak egymast a tortentek utanni
kovetkeztetesek es mindenfelol felkapott hirek altal remi.ilesbe hozni,
ugy hogy nem egyszer szemleltem, mint nevekedik felelmek ezen uraknak a beszelgetes alatt fokonkent; az urberi viszonyok valtoztatasa altali veszteseg sok aggodalmat szi.il, de az a jovend6t illeti, hanem jelenben valamely rabl6 csoport altali megtamadtatast6li felelem okoz nagy
18 -
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remiilest, en a mit rendelkezes utyan j6zanul tenni lehet, a megye allasanak biztosi tasara nezve megteendem, a nemes megye kozgyiileset, nemely higgattabb elmeju urak meg egyezesevel, kes6bbre hataroztam
azon remennyel, hogy addig az els6 ijedseg egy csendesebb megfontolasnak id6t enged
es kes6b bre, a nemes megye ·vegezeseire nezve
a korlilmenyek biztosabb iranyt adnak, ezeket el6re bocsatva, jelentem
hogy tegnap a torvenyszek Ulesebe lepik ai Ugyvedi kar elnoke, azon
jelentessel, hogy az ugyvedi kar t61lem a kozgyulesnek rovid napok
alatti egybehivasat koveteli, rovid tanacskozas utan ezen kovetelesnek
m~gvetese helyett el enyesztetese cel aranyosabbnak iteltetett mivel
az Ugyvedek mellett tobb mas egyenek is voltak, azert az Ugyvedi karnak a szeke eleibe sz6llitasa utan kifejeztetett, hogy a hosszas torveny
szunet az el6bbi torvenyes szakaszon rovid ideig tartott szekezes utan
szamos fligg6be maradt perek ellatasat, a honni torvenyek es tablai
utasitas mind a biraknak, mind az ugyvedeknek kotelesegeve teszi; leginkabb megnyugtatasul szolgalt azon elmelet, hogy a kozgyulesnek
eppen koz ertekezes kovetkezteben az el6tti napon lett koroztetese es
a szomszed torvenyhat6sagokkali 1tudatasa utan, a napjanak minden oknelklili megvâltoztatasa az orszagban most meltan remulest okozna; igy
ezen koveteles elenyeszett, hanem delutân masok erkeztevel, a nemzeti
6rsegnek Medgyesen lett felâllittasa hire, valamint mas hirek is mar
nâllunkis az aggodalmat neveltek, azert koveteltetett, hogy nagymelt6sagodnak az itteni remliles fel6l es valamely veletlen tamadas esetere
utasitas es fegyveres vedelem kijelelese vegett jelentest tegyek 1 - ezt
azon okb6l, ne hogy meg valamely ugynevezett demonstratiot szliksegesnek velyenek, foly6 h6 24rol 562. E. szamok alatt tisztelt rendelessel2 egybe fligg6leg megjelenteni kotelessegemnek tartva, mely tisztelettel maradtam
Kegyelmes uram nagymelt6sâgodnak alazatos szolgaja
Dics6szentmarton, 1848. Mart. 30an
Gr6f Haller Ignâc
f6 ispân
Preamărite

domn conte, camerar regal imperial, comite suprem,
consilier intim aulic şi domn prim-guvernator!
lVIilostivule domn.
M-am co'nsiderat dator a trimite măriei voastre încă alaltăieri, sub
187, un raport despre influenţa exercitată de evenimentele
·actuale asupra nobilului comitat încredinţat cîrmuirii mele. N -ar fi trebuit să vă deranjez în preocupările actuale pline de griji ale domniei
voastre. Dar pentru a preîntîmpina eventuale acţiuni neliniştitoare raportul a devenit necesar. în cursul actualului ciclu legislativ am sperat
să readuc la normal activitatea justiţiei, care a fost perturbată în timpul lungii Diete. într-adevăr, în timpul ciclului legislativ precedent nu
au putut fi dezbătute problemele private mai importante la instanţele
ordinare, deoarece majoritatea judecătorilor au fost împiedicaţi să apară
la tribunale din cauza conscrierilor şi a tragerilor la sorţi. Această in. tenţie a mea a întîmpinat ieri o opoziţie deosebită, fiindcă proprietarii
care locuiesc în apropiere şi trec pe aici au obiceiul de a se înspăimînta
unii pe alţii cu situaţii imaginate, deduse din cele întîmplate şi cu ştiri
false aduse din. toate părţile. Astfel, am observat nu o singură dată cum
creşte treptat frica acestor domni în timpul discuţiilor. Pierderile pronumărul
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vocate de schimbarea relaţiilor urbariale aduc multă îngrijorare în
ceea ce priveşte viitorul. în prezent provoacă spaimă, frica de un atac
din partea unei bande de tîlhari. Eu am întreprins tot ceea ce am considerat util, pentru asigurarea securităţii co·mitatului conform qispoziţiilor [în vigoare]. Am amîriat adunarea comitatului pentru o dată ulterioară după ce m-am consfătuit cu cîţiva domni înzestraţi cu minte
clară. Am făcut-o cu acea speranţă că după prima spaiiY1ă va urma o
judecată mai chibzuită şi cu acea convingere că mai tîrziu- circumstanţele vor determina o direcţie mai adecvată în luarea deciziilor de către
nobilul comitat.
După cele de mai sus vă informez că ieri s-a prezentat la şedinţa
judecătoriei preşedintele baroului avocaţial cu acea înştiinţare că pretinde de la mine convocarea cît mai grabnică a adunării. După o scurtă
sfătuire s-a hotărît că e mai consult să fie refuzate astfel de revendicări în ~oc de a le discuta. Dar alături de avocaţi au fost numeroşi indivizi. După chemarea baroului avocaţial în faţa scaunului s-a
ţinut o scurtă şedinţă. Prin hotărîrile ei s-a decis ca legile din ţară şi
ordinele date de Tablă să devină obligatorii atît pentru avocaţi, cît şi
pentru judecători după lunga pauză judiciară. S-a decis de asemenea să
se ia în dezbatere procesele lăsate în suspensie. Părerea cea mai liniş
titoare a fost aceea că amînarea fără nici un motiv a adunării ar provoca pe drept cuvînt temeri în ţară, acum cînd vestea întrunirii ei s-a
pus în circulaţie din ziua precedentă şi a fost adusă la cunoştinţa jurisdicţiilor vecine. Astfel amînarea n-a mai fost acceptată. Dar veştile
despre înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti +a Mediaş, despre noile revendicări formulate după-masă, precum şi alte ştiri sosite [între timp]
au sporit şi la noi îngrijorarea. De aceea mi s-a cerut să vă înaintez un
raport 1 despre ~teama de aici şi despre încropirea unei. apărări înarmate
în vederea înlăturării unor eventuale răzvrătiri. Pentru a evita unele
demonstraţii m-am considerat dator a vă trimite această înştiinţare sub
numărul 562, alături de raportul 2 din ziua de 24 a lunii curente.
Rămîn cu stimă adîncă al măriei voastre serv supus
Tîrnăveni, 30 martie 1848
Contele Haller Igiuic comite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 705/1848. Fato: 80-82.

1
2

Cf. doc. 190.
V .. doc. 44.

131
Arad, 30 · martie 1848.

M,artius 30-'an tartott KozgyiHes.
Galsa kozsege gorog nem egyesult vallast k6vet6 lakossaganak neveben el6nkbe terjesztett folyamodvant, melly szerent ez el6tt 13 evekkel a gorog egyesultek reszere azon koriilmenynel fogva, hogy a lakossag nagyobb resze ezen hi~tre tert, megye valasztmanyilag elvett galsai szentegyhazat, most azon kozbejott korulmeny kovetkezteben, hogy
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id6kozben a lakossagnak legnagyobb resze ismet a gorog nem egyesi.ilt
hitvallasra visszatert, visszaadatni szorgalmazza, - hivatkozva ugyan
ezen allapotban mult ev september 23-an 1547. szam alatt fe~terjesztett
felirasunkra ./. alatt azon keresi.ink mellett felterjesztji.ik: hogy az igazsag es vallasi jogegyenl6seg erzetet6l fellelkesedett ezen lakossag a:
mostani kori.ilmenyek kozott annyival konnyebben, miutan keresi.ik
igazsagos voltat megyenk kozonsege is elismerven e reszben a kozbe
jarulast szi.iksegesnek talalta - er6szakos foglalasa s igy a kozcsend es
rend tettleges meghaboritasara vetemedhetnek, - melt6ztassanak ezen
kozbejohet6 er6szakos merenyletek elharitasaert a fels6bbi intezkedeseket, mellyek kovetkezteben ezen lakossag kerese teljesitesbe vitessek
id6halogatas nelki.il miel6bb elrendelni. Kik is s.a.s. 1
Adunarea

comună ţinută

la 30 martie.
Petiţia prezentată în faţa noastră în numele locuitorilor ortodocşi
din comuna Galsa insistă să li se restituie biserica din satul lor. Cererea o motivea~ă cu aceea că în urmă cu 13 ani comitetul comitatens
a dat-o greco-catolicilor, luînd în considerare împrejurarea că majoritatea populaţiei a trecut la noua credinţă. Acum însă, în conjunctura
nou creată, cea mai mare parte a aceleiaşi populaţii s-a reîntors la
ortodoxism.
Înaintăm petiţia referindu-ne la adresa înaintată tot în această
problemă în ziua de 23 septembrie a anului trecut sub numărul 1 547.
insistăm să fie aprobată deoarece aceşti locuitori entuziasmaţi de sentimentul egalităţii în drepturi şi în religie ar putea să reclJrgă la ocuparea silnică [a bisericii]. în felul acesta s-ar tulbura efectiv liniştea
publică şi ordinea.
în plus, populaţia din comitat a găsit necesar a interveni într-o
atare problemă, recunoscînd caracterul just al cererii.
Pentru înlăturarea unor acţiuni violente ce s-ar putea produce,
binevoiţi a ordona cît mai curînd dispoziţii superioare, pentru ca pe
baza lor să se satisfacă cererea populaţiei fără nici o întîrziere.·
Cei care rămînem etc.l
Concept. Arh. St. Arad. Fond. Arh. comitat Arad. Acta Congregatio-

num, nr. 592/1848.

1

Pentru

răspunsul

palatinului, v. doc. 1_66.
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Olosig, 30 martie 1848.

Minister Elnok Or!
E foly6 h6 23r6l sebes postan jott 2k szam alatti rendeletet1 foly6
h6 26a d.e. 11 6rakor epen akkor valek szerencsem venni, a mid6n a
4. kozponti varosok polgari es ifjusagi 6r csapata a nagyvaradi kis piacon osszeseregelve egesz i.innepelyesseggel a haza husegere es oltalmara
az eki.it letette, a rendelt kozgyules mint els6 jelentesembe feljelentettem, Martius 27n mas nap tartatvan2 , ott a felidezett 2k sz. a. kor le204

vel felvetetven, a hany szakaszra oszlik a megye, annyi kiildottsegek
neveztettek ki, szam szerint · 21, minden kiildottsegbe egy elnok, szakaszbeli szolgabir6 eskiidtjevel, melyek a torvenyek kihirdeteseig alland6ul a rendelethez kepest mukodni fognak, az egyformasag tekintetebol, nehogy a hany szakasz, annyifele kepen tortenjek a leend6 torvenycikkek magyarazata, az osszes kiildottseg elebb eljarasi mintat ke.,..
szitett, mely mas nap a. megye altal helybe hagya tvan, a torvenycikkek
magyar es olah nyelven 4000 peldanyokban kinyomtattatni rendeltetven
a kiildottsegek e napokba meg mukodeseiket elkezdendik. A kozgyules
targyai
16 nap valanak a nador levele 3 , mire hala feliras 6 felsegehez,
odvozl6 a nador es minister elnoksegedhez hataroztatot t, - melyek mar
eddig rendeltetesok helyere is jutanak, tovabba a mar felhivott kor rendelet, az esmeretes 12 leend6 torvenyek felolvastattak, kovet Reviczki
Menyhert lemondasaval Beo'thy Odon elebb megyei 6rsereg f6 . vezerenek, azutan orszag gyiilesi kovetnek ki kialtatott s elvalasztatott es
Bihar megyei f6ispannak leend6 kineveztetese erant minister elnokseged
alazattal felkeretni rendeltetett, a mi mar meg is tortent, vegre a kiil
jarasokban az 6r seregnek mikepen leend6 miel6bbi felallittatasa erant
kiildottseg neveztetett ki, az nap tobb ezerekb6l allott kozonseg sereglett ossze, a terembe be nem ferven, a megyehaz teret elfoglalvak, az
6 vilag cime szerint urak szamosan, koz nemesseg igen kevesen, uj polgar tarsok legtobben valanak, a gyules nagy lelkesedessel, legszebb
renddel es illedelemmel folyt.
2k nap a koz iigyek targyalasan kîvul polgartars Klobusiczky Janos ideiglenes 6rsereg vezerenek valasztatvan, a helytart6 tanacsnak
sajt6 es censura felszabadulasa targyaban keletkezett intezmenye vetetett fel, az 6vasi pontok koziil a bir.askodas valtozast szenvedven, az
eskiidti szek eljarasa allapittatott meg, es 25 polgar tarsak arra nezve
ki is neveztettek.
3k nap a mar megtortent kinevezesek targyaban sebes postan meg
is keson erkezett helytart6 tanacsi intezmeny, mint szinte minister elnoksegednek az nap vett 3k sz.a. rendelete 4 olvastatott fel, es ennek
kovetkezteben az alland6 kozponti kiildottseget a kozonseg hozza jarulasaval s bele egyezesevel ki is neveztem; a videki 6rsereg felallitasi
ki.ildottseg javallata keriilven sz6nyegre helyben hagyva, tellyesedesben
vetel veget~t az illetoknek kiadatni rendeltetett, es az nap tobb siirgetosebb magan iigyek is targyaltattak.
Ma 4k nap a tegnapi hatarozatoknak meghitelesitesevel a kozgyules berekesztetett - es pedig a kiildottsegeknek mukodhetesek miatt,
melyekben altalanosan a szolgabirak s eskiidtek elfoglalva vannak; az
-egesz gyu.les rend, bekess~g, csendesseg es koz. batorsag elvezesevel mult
el, egy sz6val hala Istennek eddig semmi bajunk se kint, se bent
.200 O m teren es majd 500.000 nepesseg kozt 5 , az eziist penz szuke
miatt hallatszik ugyan itt, ott sz6 emelkedni, de ez erant mar teven
jelentest, remellem rovid id6 alatt azon is segitve leszen.
A rendelet tobbi pontjaira alazatosan jelentem: hogy ·a helybeli
katonai altabornagynak ./. a. ide mellekelt tud6sitasa szerint, miutan
mar a polgari 6rseregnek 300 fegyvef'lt kolcsonozott, tobb fegyverrel nem
szolgalhat - e szerint az itteni altalanos hazafiui lelkesedesnel fogva,
egy ezer szuronyos fegyverekre es vagy 500 kardokra a lovas 6rsereg
szamara lenne sziikseg.
1

1
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A megyeben szerte szejjel gyalog es lovas katonasag mintegy
1500n felul van, ez ugyan a nepesseg es a. megye kiterjedesehez kepest
nem igen sok, es nem artana ha tobb lehetne, de hogy a foLd nepe terhevel ne tortenjek, inkabb gyalog katonasag lenne 6hajthat6, az·t is
csak pro superabundenti cautela, nehogy a veletlen karos lehessen, en
reszemr6l ugyan semmit se felek, es mit6l se .tartok.
A kozponti polgari es ifjusagi 6rsereg szamanak kivonatat a .//.,
.///. es 4/. alatt ide mellekelve addig is, meg a most szerkezend6 kulvidekieket is felmutatni szerencsem lehetne, megkivantatott tudomany
vegett itten felkuldeni nem kesek.
Leven egyebbenint magas kegyeibe magyar 6szinteseggel es tellyes
tisztelettel ajanlott6 • Varadolasziban Martius 30n 1848.
Melt6sagodnak alazatos szolgaja Bihar megyei · torvenyhat6sagi
elnok
Santha Gyorgy
Domnule prim-ministru!
Am primit cu satisfacţie ordinuP d-voastră din ziua de 23 a lunii
curente sub numărul 2, sosit cu poşta rapidă în 26 a aceleiaşi luni la
ora 11. Tocmai atunci s-a adunat în piaţa din Oradea a patra gardă
cetăţenească şi de tineret din partea principală a oraşului şi a depus
cu mare solemnitate jurămîntul de devotament faţă de patrie, pentru
apărarea ei.
Precum am anunţat în prima mea informare, adunarea programată s-a ţinut în ziua următoare, adică în 27 martie 2 • ~a a acceptat circulara amintită sub nr·. 2. Acum s-au constituit 21 de delegaţii în funcţie
de numărul plaselor din comitat. Fiecare delegaţie şi-a ales un preşedinte. Conform ordinului, fiecare preşedinte va acţiona oricînd va fi
necesar împreună cu juratul judelui nobiliar de plasă pînă la promulgarea legii. Pentru a evita explicarea legilor în atîtea feluri cîte plase
sînt şi a asigura aplicarea lor în mod uniform, delegaţii au alcătuit mai
întîi un model de procedură, care a fost aprobat de comitat în ziua
următoare. S-a ordonat tipărirea legilor în 4 000 de exemplare, atît în
limba maghiară, cît şi în limba· română. Delegaţiile îşi vor începe activitatea în aceste zile. Subiectele adunării au fost:
în prima zi scrisoarea palatinuluP. S-a hotărît trimiterea unui
memoriu către maiestatea sa, a unei adrese de salut către palatin şi a.
alteia către domnia voastră prim-ministerială. Acestea au şi ajuns pînă
' acum la locurile lor de destinaţie. În cele din urmă s-au citit cele 12
legi cunoscute şi circulara sus-amintită. în urma demisiei deputatului
Reviczki Menyhert, a fost propus deputat la Dietă cel ce a fost ales.
mai întîi comandant suprem al garnizoanei comi'tatense. S-a decis a
vă cere cu umilinţă domniei voastre prim-ministeriale aprobarea numirii lui în funcţia de comite suprem al comitatului Bihor. Aceasta pînă
acuma s-a înfăptuit. S-a mai format o delegaţie pentru înfiinţarea găr-
zilor cetăţeneşti în plasele exterioare. în această zi s-a adunat o mul-·
ţime de cîteva mii de oameni. întrudt nu au încăput în sală, au ocupat.
piaţa prefecturii. Conform vechii ierarhii, au _participat mulţi domni,.
dar prea puţini nobili de rînd. Elementul burghez a fost predominant ..
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Adunarea s-a desfăşurat într-o atmosferă de mare entuziasm, în cea
mai frumoasă ordine şi decenţă.
A doua zi, în afară de dezbaterea problemelor publice, Klobusiczky
Janos a fost ales în funcţia de comandant provizoriu al gărzii cetăţe
neşti. S-au luat măsuri pe linia dispoziţiilor guberniale privind libertatea presei şi a cenzurii. Arbitrajul a suferit schimbări; s-au numit 25
de persoane în vederea elaborării modalităţii de acţiune a comitetului
de juraţi.
In a treia zi s-a dat citire dispoziţiei guberniale sosită cu întîrziere, deşi cu ştatfetă, în legătură cu numirile dej:a înfăptuite, de ase.:..
menea şi ordinului numărul 3 al domniei voastre prim-ministeriale primit în ziua respectivă 4 • În urma acestora am şi numH deputăţia centrală permanentă cu contribuţia şi consimţămîntul publicului. A fost
discutată propunerea de întocmire a gărzilor provinciale şi s-a aprobat. S-a ordonat respectivilor înfăptuirea acestora. În aceeaşi zi s-au
discutat şi alte probleme private urgente.
,
Astăzi, a patra zi, după legalizarea hotărîrilor luate ieri, adunarea
a luat sfîrşit, pentru ca deputaţiunile să-şi poată desfăşura activitatea.
În cadrul lor juzii nobiliari şi juraţii sînt în general cei mai solicitaţi.
Adunarea a decurs în ordine, pace, linişte şi siguranţă publică. Intr-un
cuvînt, slavă domnului, nu am avut nici un· necaz nici în afară şi nici
aici, în această piaţă de 200 m 2 , între aproape 500 000 de oameni5.
În unele părţi se manifestă nemulţumiri din cauza lipsei banilor
de argint. În această privinţă am trimis deja rapoarte. Sper că vom
putea lua măsuri şi în acest sens. Cu privire la c.elelalte puncte ale ordinului vă vaportez cu supunere că potrivit înştiinţării generalului locotenent din localitate, aid anexată, nu ne pot da mai rriulte arme,
deoarece au împrumutat deja gărzii cetăţeneşti 300 de puşti. Dar pentru
satisfacerea patriotismului entuziast, ar mai fi necesare o mie de puşti
şi vreo 500 de săbii pentru garda cetăţenească de cavalerie. In raport
cu numărul populaţiei şi cu întinderea comitatului, acestea nu ar fi
prea multe şi n-ar strica dacă ar fi şi mai numeroase. Pentru ca populaţia să nu fie totuşi împovărată, ar fi de dorit mai ales sporirea numărului infanteriei. Dar şi aceasta, numai pro superabundenti cautela,
cu condiţia să nu fie dăunătoare. Eu, din partea mea nu mă tem de
nimic.
Lista gărzilor din provincie se întocmeşte acuma. Pînă cînd voi
avea norocul să v-o expediez nu voi întîrzia a vă trimi1te, în scopul
luării la cunoştinţă, lista gărzii cetăţeneşti şi de tineret din centrul
[Oradiei], anexată aici sub. II, III, şi 4/.
Mă recomand graţios ca serv umil al măriei voastre cu sinceritate
maghiar;} şi deplină stimă 6 •
Oradea, martie 30, 1848.
Santha Gyorgy
preşedinte de jurisdicţie al
comitatu1ui Bihor
Arh. St. Budapesta. Az 1848/1849-i Miniszterium Leveltar.
Miniszteri Ideiglenes Bizottmâny, Belligy. 180/'1848. Foto: 1 216-1 219.

Original.

1 Conţinutul circularei primului ministru Batthyâny Lajos din 23 martie
este aproape identic cu conceptul circularei nr. 2 din 19 martie (V. doc. 16). Cir-culara din 23 martie se află în copie în extrasul procesului-verbal al comitatului
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Bihor din 27 martie 1848 (Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi
Leveltar. Miniszteri Orsz,agos Ideiglenes Bizottmany,. nr. 215/1848. Foto: 12 76912 773). Ea a fost publicată în Mult es Jelen din 7 aprilie 1848, nr. 28, p. 167
(poartă data de 23 aprilie 1848, cu menţiunea că reprezintă cea de-a doua circulară a primului ministru).
.
2 Pentru descrierea desfăsurării adunării din comitatul Bihor din 27 martie
1848, v. în Mult es Jelen, nr. · 30, 14 apr. 1848, p. 78 şi nr. 31, 18 apr., p. 183.
a V. doc. 114, nota nr. 1.
4 V. doc. 31.
5 Numărul de 500 000 este evident exagerat.
6 Autorul raportului face parte din rîndur'ile nobilimii maghiare care deţinea toate dregătoriile la nivelul comitatelor. transilvănene locuite în majoritate
de români. Este astfel explicabil tonul patriotard cu care îşi încheie raportul.
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Braşov,

30 martie 1848.

Adresse an den Magistrat und die Communităt van Kronstadt
Loblicher Magistrat und lobliche Communităt!
Die gewaltigen Bewegungen der Gegenwart, hervorgebracht durch
das gleichzeitige Ringen beinahe aller VOlker des europăischen Staatenverbandes, und besonders der osterreichischen Monarchie, nach Fortentwicklung und freierer Gestaltung ihrer biirgerlichen Verhăltnisse~
konnte auch uns nicht unberiihrt lassen. Mit wachsender Spannung sind
wir der Entwickelung dieser Weltereignisse gefolgt, und je mehr. wir
dutch die Vorgănge in den verschiedenen Provinzen des osterreichischen
Kaiserreiches in die Bewegung mit hineingezogen wurden, desto dringender wurde auch unsere' Aufmerksamkeit auf die Zustănde unsres
eigenen Vaterlandes, Volkes und unserer Biirgergemeinde gelenkt. Immer klarer wurde uns das Bewu8tsein des Stillstandes, ja des Riickschrittes besonders in unsern inneren biirgerlichen Verhăltnissen; immer
deutlicher erkannten wir, daB die uralte, in ihren Grundlagen und
ihrem eigenthiimlichen Geiste so freie Verfassung unserer Văter durch
unpassendes Bei- und Nebenwerk beinahe bis zur Unkenntlichkeit entstellt, verbaut und iiberbaut sei; immer fiihlbarer in seiner ganzen
Schwere. ward uns besonders das nach und nach eingeschlichene, freier
Mănner unwiirdige Bevormundungs-System in unsern offentlichen Be-·
rathungen, in der Wahl unserer Vertreter, unserer Beamten, in der
Verwaltung unseres Gemeinde- und National-Vermogens, iiberhanpt
beinahe in allen unsern biirgerlichen Verhăltnissen. Dieser traurige
Zustand ward uns immer unertrăglicher und muBte in uns den schon
lăngst gehegten Wunsch und das sehnliche Verlangen steigern, da{) unsere Verfassung in ihrer urspriinglichen Reinheit wieder hergestellt und
i.m Geiste der fortgeschrittenen Zeit erneuert und erweitert wiirde, wofern wir wiirdige Nachkommen unserer freien Văter sein und den Namen eines constitutionellen und den Geist der Zeit erfassenden Volkes.
nicht nur zum Schein tragen, sondern mit Recht verdienen wollen.
Durchdrungen van diesen Ueberzeugungen und getrieben van den
Pflichten der Ehre und Manneswiirde haben wir uns zu gegenwărtiger
Adresse an unsere gesetz.lichen Vertreter geeinigt und legen in derselben ihnen folgende Hauptpunkte der Wiinsche, deren Erfiillung und
Verwirklichung wir unter den obwaltenden Zeitumstănden als dringend.
nothwendig erachten, zu ungesăumter Verhandlung vor:
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1. Reform in der Organisation der Communităten, und dabei vora) Wahl ihrer Mitglieder aus allen und durch alle beeidigten
Burger; b) Wahl nicht auf Lebenslang.
2. Wahlfăhigkeit jedes qualificirten Burgers zum Conflux- und
Landtags-Deputirten.
3. Abschaffung aller Candidation bei jeder Art von Wahlen.
4. Oeffentliche Rechnungslegung liber unsre offentlichen Kassen.
5. Oeffentlichkeit der politischen Berathungen bei Communităten,
Magistraten und der Nations-Universităt.
6. Oeffentlichkeit und Mundlichkeit der gerichtlichen Verhandlungen.
7. Aufnahme der Walachen in den gleichberechtigten Burgerverband des Sachsenlandes.
8. Zur Wahrung und Regelung der freien Presse unverzugliche
· Einfuhrung von Schwurgerichten.
Neben diesen mehr unser inneres Verfassungsleben beruhrenden
Verbesserungen wunschen wir noch, die gemeinsamen Interessen des
Vaterlandes nicht verkennend, daB die Berathungen daruber, wie die
Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn ohne Gefăhrdung unserer NationaHtăt zu Stande gebracht werden konne, sobald als moglich beendigt werden mogen.
Das sind unsere nur beilăufig angedeuteten Wunsche. Wir verlangen hiermit keinesweges gewaltsamen Umsturz des Bestehenden, wir
wollen nur Befreiung unserer Verfassung von eingeschlichenen Măn
geln und Zuruckfuhrung derselben auf ihre fruhere Reinheit - mit
zeitgemăBen Erweiterungen, wir wunschen nur weise Berucksichtigung
der gegenwărtigen Lage der Dinge.
Indem wir nun diese unsere Wunsche unserer loblichen Vertretern an das Herz legen, bitten wir nochmals, dieselben schleunig in
Verhandlung zu nehmen, zu berucksichtigen und deren baldige Verwirklichung im verfassungsmăBigen Wege herbeizufuhren.
nămlich:

Publicat în Satelitt des Siebenbilrger Wochenblattes,
1848, nr. 27, p. 125.

Braşov,

3 apr.
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Oraviţa,

30 martie 1848.

Tekintetes AlispEm Dr!
Marcius 27en kelt nagybecsu hivatalos levelere valaszolni sietek.
Midon a marcius 23i hirdetmenyt bocsatottam ki, a minister elnoki korlevell el6ttem meg ismeretlen vala, melyet csak 24en delutan
kezemhez vettem.
A korulmenyek akkor komoly szint viseltek. Az itteni megyei
tisztvisel6k utasitast meg nem vettek es magok is ketelkedtek a csend
fentarthatasa irant. Hirek szallongtak, hogy a nep kozt azon hiedelem
terjesztettetik, mintha a kamarai tisztek a celba vett urberi fold fel
szabaditasa ellen dolgoznanak. Itt helyben is voltak emberek, a kik
€gy Pest vagy Temesvar fele 2 nepgyulest tartani akartak. Illy korul-
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menyek kozt kotelessegemnek ·tartottam a kedelyeket az ismert hirdetmeny altal megnyugtatni, mi is telyes'en sikerult.
B:ogy azomban tavolr61 sem szandekom vala a tekintetes megye
es tekintetes urasagod mint felel6s alispannak hat6saga ellen vagy nelkul a boksani uradalomnal a kerdeses intezkedest meg tenni, mutatja,
hogy a boksani szamtart6sagnak azan jelentesere,· hogy Paphazy f6szolgabir6 ur id6kozben kapott utasitasa kovetkezteben · a hirdetmenyt
ellenzi, a mellekletben olvashat6 valaszt adtam, miszerint minden a
tekintetes alispan ur vagy f6szolgabir6 altal a koz batorsag fentartasa
vegett tett rendeleseiket teljesiteni el ne mulassza.
Remelem, hogy ezaltal a tekintetes · alispan ur kivansagat meg
el6ztem.
Ezen alkalommal felhiva erzem magamat a tekintetes megye es a
bany~ helyek kozti viszonyokra nezve nezeteimet kimondani.
A banya helyek szazados fuggetlenseguket a· hajdani lugosi _Kreisamt ·es az 1779ki ujra felallitott megye iranyaban fentartani iigyekeztek. A bansagi banya igazgat6sag es keruleti torvenyszek otet abban
gyamolitani kotelesegenek tartotta, mert ezen banya helyek, ha minden
megel6z6 intezmenyek nelkul a megye hat6saga ala kerlilnek, a falusi
kozsegek eddig nem irigylend6 allapotahoz slillyedtek, es minden befolyasuk nelklil valasztott, de erdekeiket sem ismer6 tisztvisel6k kenyere hagyattak volna.
Most azonban a korulmenyek egeszen val'toztak, a felel6s ministerium alakitva van; a kepviseleti rendszer alapjan a megyei es orszagos kovetek valasztasaban e banya helyek lakossai is ketseg kivlil reszt
veendenek. Most tehat' az eddigi allapothoz val6 ragaszkodasra minden
ok elenyeszett, es a komoly korlilmenyek 6szinte egyetertest es gyors
hivatalos kezelest igenylenek.
Azert fels6bb j6va hagyasa remenyeben kijelentem, hogy kesz
vagyok tovabbi fels6bb rendelkezesig minden politikai rendelmenyeket
a tekintetes alispan urt61 elfogadni es a banya helyekre nezve vegre
hajtani. Ha felette surget6s volna a targy, akkor tekintetes urasagod a
Lugoshoz kozelebb fekv6 banya helyekben, ugy mint Boksa, Resica,
Gladna es Dognacskabanyan lev6 tisztsegekhez egyenesen rendeleset intezni, engem pedig egy uttal afel61 ertesiteni melt6ztassek.
· Hogy ezen · kiegyenlitesi ajanlat kozertelmu elfogadasa altal a 15k
evi viszalkodas rogton elenyeszik, bizton remeli,
Oravicabanyan 1848. evi marcius h6 30kan
A tekintetes alispan ur alazatos szolgaja.
1

Onorabile vicecomite!
Mă grăbesc a vă răspunde la preţioasa scrisoare oficială din 27
martie 1 . Cînd am dat anunţul din 23 martie, -circulara prim-ministerială
a fost necunoscută pentru :rp.ine. Am primit-o doar în după-masa zilei de 24.
Circumstanţele erau atunci de factură serioasă. Funcţionarii comitatului de aici încă nu primiseră instrucţiuni şi aveau îndoieli în legă
tură cu menţinerea liniştii. S-a zvonit că în popor s-a format acea convingere, că ofiţerii camerali ar acţiona intenţionat împotriya eliberării
pămînturilor urbariale. Şi aici au fost oameni care au vrut să ţină o
adunare populară la fel cu cea din Pesta sau Timişoara 2 • în atari împrejurări am considerat ca o datorie a linişti spiritele prin anunţul cunoscut, ceea ce mi-a reuşit pe deplin.
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La raportul administraţiei din Bocşa prin care în urma indicaţiilor primite între timp de la vicecomitele Paphâzy se dezaprobă
anunţul, am dat răspunsul ce poate fi citit în anexă. Nu se va om:rte
a se îndeplini dispoziţiile date de onorabilul domn prim-jude nobiliar
şi de judele nobiliar cu privire la menţinerea siguranţei publice. Acest
fapt ffrată că n-am intenţionat nici pe departe a face demersurile respective la moşia din Bocşa contra sau fără autoritatea onorabilului comitat şi a domniei voastre stimate vicecomite răspunzător. Sper că prin
aceasta am venit în întîmpinarea dorinţei onorabilului vicecomite.
Mă simt chemat cu această ocazie a-mi spune părerea despre relaţiile dintre onorabilul comitat şi localităţile miniere.
Localităţile miniere şf-au menţinut independenţa seculară faţă de
vechiul ~,Kreisamt" lugojan şi faţă de comi1tatul nou format în 1779.
Direcţiunea montanistica a Banatului şi judecătoria districtului au
considerat ca o datorie a lor să conducă aceste localităţi. Altfel aceste
localităţi miniere ar fi ajuns, fără dispoziţii prealabile, sub jurisdicţia
comitatului şi ar fi decăzut la starea de neinvidiat a comunităţilor să
teşti şi deci la discreţia funcţionarilor, care au fost aleşi fără nici o
contributie a lor si nu le cunosc interesele.
Ac~m însă Împrejurările s-au schimbat radical, întrucît s-a format
un guvern responsabil pe ba:;;;a regimului reprezentativ. Populaţia acestor localităţi miniere va participa fără îndoială la alegerile de deputaţi
pe ţară şi pe comita't. Acum au dispărut deci toate motivele de a menţine vechea situaţie. Seriozitatea conjuncturii necesită o bună şi sinceră
înţelegere. Ea solicită măsuri oficiale urgente.
De aceea, în speranţa aprobărilor superioare, declar că sînt gata
să accept şi să execut în localităţile miniere, pînă la dispoziţii superioare ulterioare, toate ordinele cu caracter politic de la onorabilul vicecomite. Dacă subiectul este foarte urgent, atunci binevoiţi a adresa
în mod direct ordin către oficialităţile localităţilor miniere din apropierea Lugojului, ca de ex[emplu] către: Bocşa, Reşiţa, Gladna, Dognecea. Iar pe mine binevoiţi a mă înştiinţa despre acesta.
Sper şi am siguranţă că prin adoptarea generală a acestei propuneri mediatoare va dispare imediat conflictul care dăinuie de 15 ani.
Oraviţa, 30 martie 1848
Servul umil al onorabilului domn vicecomite
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Level-

tar. Belugyminiszterium. Altalanos iratok, nr.
11886.
1
2

162/B. Foto: 11 884---.,

V. doc. 10.
Cf. doc. 14.
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Viena, 30 martie 1848.

1848. marcius 30. Becs
Tisztel t Barâ tom!
Tegnap estve estafetta âltal tud6sitottalak holmikr611 ma veszem azon gyuh~snek nyomtatott rezultâtumât - mely Bethlen Jânos es
az ocsem, Lajos vezerletek alatt alakult. Erre nezve csak ket, de igen
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nagy aggodalmom van. Az elsă, hogy az ily szinu gyuh~sek ne perpetualtassanak, mert barmilyen j61 lennenek eleinten vezerelve, tapasztalasb61 lătjuk, hova szoktak fajulni, mily konnyen valnak klubokka es abszorbealnak minden torvenyaiapitotta hat6sagot. A masodik, hogy a Pest
varmegyevel val6 korreszpondenciat tuzte ki celjaul a megyekbeli mukodeseknek, mar pedig, hogy Pest varmegye ugysz6lvan mar nem · letez, es csak az a klub zsarnokoskodik most ott, amely a legutols6 hirek
szerent mar a pragmatica sancti6t elszaggatottnak akarta kijelenteni, a
respubli~at proklamalni es csak azaltal hagyta magat meg egy ideig eltart6ztatni, hogy a projektal1t miniszterialis hat6sagr61 sz616 torvenynek
m6dositasa meg hivatalosan nem tudatik, - ezt mar fogjatok tudnL Ezzel pe,dig erintkezesbe jonni talan csak nem akar Erdelynek j6zanon
gondolkoz6 nagy tobbsege. Deakkal ket versben hosszasabban sz6lottam
- 6 amint latszik, minden remenyet elvesztette.
A kommendiroz6hoz elment a rendeles, hogy az Erdelyben lev6
katonasag ott marad - a szelbeni pedig - ha veled egyet ertve szuksegesnek talalja- azonnal megmozdittassek. 2
Baratsagos leveledb6l
24-r6P - legnagyobb orommel latom
- ha meg valaminek orvendhetni ezen szomoru allapotban - , hogy
mindenben tokeletesen egyet ertunk. Legnagyobb bajt okoznak neklink
a mar most minden feket kivetkeztetett hirlapok - ezeknek hatasat
pedig nemileg csak a te tekintelyed paralizalhatja, mert ha t6led ertik
meg embereink azan irt6ztat6 tulsagokat, melyekre Pesten vetemednek
· - talan csak magok is elhiszik.
Koztlink maradjon, en itt mindent elkovettem, hogy a szelbeli katonasagnak valami konnyebbseget szerezzek, s remenylem,, hogy a s6
aranak leszallitasara nezve nyerhetek is valamit - bar vehetnem a rezoluci6t mennel elebb.
Isten veled kedves baratom - s minden a haza javaţ igazan akar6kkal igaz baratod
J.
Stimate prieten!
Ieri seara te-am. înŞtiinţat prin ştafetă despre anumite lucruri!.
Astăzi voi primi rezoluţia tipărită a acelei consfătuiri, care s-a desfă
şurat sub conducerea lui Bethlen Janos şi a fratelui meu Lajos. Cu privire la ea am două mari îngrijorări. :in primul rînd, asemenea adunări
să nu se perpetueze, deoarece cu toţii am văzut din experienţă cum degenerează, oricît de bine ar fi conduse la început. Ele uşor se transformă în cluburi ce absorb orice autoritate legală. În al doilea rînd, con~fătuirea şi-a propus a impune comitatelor transilvănene să întreţină
corespondenţă cu comitatul Pesta. Dar de fapt comitatul Pesta aproape
nu există. Acolo tiranizează acel club, care conform ultimelor ştiri, a
vrut să declare ruperea cu Sancţiunea pragmatică. El s-a abţinut de la
proclamarea republicii numai pe motivul că nu s-a anunţat încă în
mod oficial modificarea legilor cu privire la atribuţiile cabinetului minis~terial. Despre acestea veţi afla
între timp. Sper că majoritatea din
Trans-ilvania cu judecată sănătoasă nu va voi să intre în contact cu
acest club. Cu Deak ne-am sfătuit mai îndelungat în două rînduri. După
cum se vede, el şi-a pierdut toată speranţa.
Comandamentului armatei i s-a ordonat ca unităţile militare aflate
în Transilvania să rămînă pe loc, iar cele grănicereşti să fie imediat mu212

dacă în înţelegere cu tine va găsi necesar. Din scrisoarea ta amidin 24 3 am văzut cu ·mare bucurie - dacă în această stare disperată mai poate bucura ceva că ne înţelegem în toate problemele. Cele mai mari necazuri ne cauzează acuma gazetele care nu mai au nici un
fel .de frîu. Influenţa acestora poate fi paralizată - cît de cît - numai
prin prestigiul tău. Dacă oamenii noştri află de la tine acele exagerări
grbaznice la care s-au încumetat cei de la Pesta, poate nu le vor crede
nici ei.
Să rămînă între noi, eu am intervenit peste tot ca unităţilor gră
nic~reşti să li se acorde o oarecare uşurare şi sper să pot obţine ceva
şi cu privire la reducerea preţului sării. De aş putea primi rezoluţia cît
mai curînd.
D-zeu să fie cu tine şi cu toţi aceia care doresc într-adevăr binele
patriei. Al tău adevărat prieten
J.

tate2,
cală

Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca, Fond. Arh. fam.
Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Andics Erzs,ebet, A nagybirtokos arisztoknicia, II, p. 50-51.

1
2
3

V. doc. 118.
V. doc. 44 şi 118, nota nr. 2. ,
V. doc. 44.
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Bucureşti,

18/30 martie 1848.
Bucureşti,

Frate

18 martie 1848

Bariţ!

Mă grăbesc a vă scrie nu din altă causă decît numai pentru că nu
o am făcut de mult şi pentru că mai· avem nişte socotele. Moriţ mi-a
adus scrisoarea d-voastră dimpreună cu ordinele pentru abonaţi. Pen
acum încă nu am strîns nimica, dară voi îngriji. Am cerut de la Carcalechi ecsemplarul de prisos. N-a putut să-mi dea decît numai nişte
numere lipsă şi mînjite. Nu le-am primit. Aşa dară el mi-a plătit trimestru de 6 [zeci]; şi pe viitor nu le mai trimiteţi (adecă nu mai mult
trei ci numai două). Lui Solomon trimiteţi-i-le regulat. El după Paşti
o să se ducă la Brăila, aşa dară atunci ~acolo Profesoriului Dimitrie, la
Pizo la Brăila nu i-a venit nru 21 (şi mi se pare nici 20), vedeţi de i le
trimiteţi. Eu am fost la poştă cînd s-a desfăcut pachetul şi am văzut
că a lui lipseşte. Pentru Nichifor de care-mi scrieţi vedeţi de-i trimiteţi
de acolo de vreme ce lui Carcalechi nu putem face nimica.
Carcalechi mi-a spus că s-a supărat măria sa pentru nru 17, unde vorbeşti de înecăciuni şi ·a zis că ar vrea să ştie cine vă este corespondentul ca să~l înveţe. Alegerea episcopilor s-a determinat pe 22
martie. Acum auz că s-a amînat pînă la 27, o să vedem, pe cine o să
aleagă.
·
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Se vorbeşte de Nifon, de economul Isaia şi de eeonomul Filotei.
Astăzi sosesc profesorii francezi cari să ne formeze Academia; s-au trimis căruţe după ei la Turnu. Ei au văzut trei revoluţiuni, una la Paris, alta la Viena şi al'ta la Pesta. Ei!. bine, Dv a-ţi scăpat de censură.
Acum trebuie să le sloboază cărţile noastre de la Cluj. Scrieţi pentru
ele cînd veţi afla de cuviinţă. ·
Pentru biblioteca de aici trimiteţi prin 'Romanov ori ce carte română- ese acolo. Acum cere Biblioteca Gramatica Bălăşescului. Trimite
Bălăşescului Magazinele.

La noi toate merg în pace,

deşi

Al dv. sincer
Laurean
se par oamenii cam îngrijaţi.

Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 996, f. 179. Foto: 27 86727 868; publicat în George Bariţ şi contemporanii săi, de Şt. Pascu
şi I. Pervain, vol. I, p. 142-143 .
. \
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Sibiu, 30 martie 1848.
Nagy Szeben Martius 30-an 18.48.
Kedves edes Apam s edes Anyam!
A gr6f 6 excellentiaja 1 megerkezett tegnap delelott, s a levelet Jakab megada, a gr6fek feld6ltek az uton, s 6 excellentiaja meg is i.itotte
a fejet, tegnap delutan mikor ott voltam, hideg vizzel borogatta, de
csakugyan az egesz iites nem igen nagy, mert eszre vehet6leg meg sem
dagadott. Tegnap s tegnap el6tt megint pani remi.iles fogta el a varost azon hirre, hogy ma ejjer' az olah tâmodas Als6 Fejerben kii.itve. O
excellentiaja azonban azt mondja, hogy Enyeden kereszti.il j6ve, .s bes.zelve Banfi Mikl6ssal. semmi el6jeleket nem vett eszre, a kozelebb
fekv6 falukb6l a nemesseg huz6dik is be; a kedelyek azonban mind a
magyarok, mind a szâszok reszer6l keseruk, a helyett, hogy a kozelg6
veszely pillanataiban kezet fognanak, kolcsonoson recriminaljak egymast, a szaszok a magyarokat vadoljak, hogy az olahokat bujtogatjak, s
a magyarok most a szaszokat, hogy az olahokkal kezet akarnak fogni a
magyarok elnyomasara, egyikben sincs semmi, azt hiszem, de az olahok epp ez altal kapnak verszemre, a haznal is egy olah fia lakik s az
inasomnak (ki magyar) azt mondotta, tudd meg, hogy nem sok ido mulva mi leszi.ink itt az urak, s hany hazug s oknelki.ili hir tamad meg,
milly'ennek hogy Lemenyt valami moszka spionok meg akartak olni satobbi. Tegnap futar jott Bukarestbol a commendiroz6hoz 2 es ez igaz,
hogy Muszka orszagban a lazzadas kii.itott, meg pedig kett6, a korona folott, es a parasztsag a nemesseg ellen. Szombaton a csaszari gyors szekerrel indulok altal Kolosvarra, hogy legyiink egyiitt. Val6sâggal bolond
hir volt, hogy respublicat kialtottak volna itt ki, de nem csodalom, ·hogy
Kolosvarig ollyan hirek mennek, mikor meg itt is az itt lev6 dolgokat elferditik. A Becski perben nem sokat nyeri.ink, igaz, de megis szerencse ·tan, hogy nem exequălva, nem vettiink draga penzen bel6lok, a
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mi marad, az legalabb bizonyos, a koLtsegeket pedig azt hiszem, Turi
minden recursussa mellett is legitimalni fogjak; csakhogy e nehez id6
ver nelkul el vonulna felettunk, egyetlen 6v6szer volna itt is marcalisokat tartani, s haladektalanul ·kihirdetni a magyarorszagi torvenyeket,
mert azok kulonben is bej6nek mar. Tompa Mikl6snak tcin irnank is,
hogy 6 is megel6z6leg mondja meg annak a par embernek, hogy lemondunk a szolgalatjokr61, es Juhossal csinaljon ·mar uj contractust, ha
mi tesszuk az els6 lepest, tcin kevesebbet vesztunk; mert mar itt korulbel61 is mind mondjak fel a szolgalatot. Azok bunosok,. kik a dolgot
ennyire engedek j6ni. Metternich es teremtmenyei felel6sok mind e
szerencsetlensegert Isten es emberek el6tt. En kulOnben ·magamon nem
sokat agg6dom, s kivalt ha pestre juthatnek hivatalba; minden egyeb
vesztesemert ki tudnek bekulni. De vasarnap sz6val tobbet, addig azt
hiszem, Isten meg6riz, en csak a gr6fot sajnalom itthagynP. Kezeiket
cs6kolom
·
Imre
Dragă mamă şi tată!

·Excelenţa sa contele 1 a sosit ieri înainte de masă. Jakab a adus
scrisoarea. Contele s-a răsturnat pe drum, s-a şi lovit la cap. Ieri după
masă, în timp ce am fost acolo, era cu compresă pe cap. Lovitura nu
este mare, nici nu s-a umflat simţitor. Ieri şi alaltăieri oraşul întreg a
fost cuprins din nou de panică la vestea că astă noapte în comitatul Alba de Jos va izbucni răscoala românilor. Excelenţa sa spune însă, că trecî'nd prin Aiud şi întreţinîndu-se cu Banffy Mikl6s n-a observat nici un
semn despre o asemenea pregătire, deşi nobilimea din satele din apropiere se refugiază în oraş. însă starea sufletească, atît a ungurilor, cît şi
a saşilor, este amară;· în loc să-şi întindă mîna în momentele pericolului
apropiat se învinuiesc reciproc; saşii îi acuză pe unguri c.ă instigă pe români; iar acum ungurii pe saşi că ar intenţiona să. se îţnpace cu românii
pentru a-i oprima pe unguri. Eu cred că nici una din ele nu are temei,
dar românii prind curaj tocmai da1torită acestora. Un băiat din casă (care
este fiul unui român) i-a spus valetului meu (care e ungur): "Să ştii că
nu peste rnult noi vom fi aici domni". Şi cîte zvonuri mincinoase şi fără
motiv nu circulă. Ca de exemplu, s-a zvonit că nişte spioni ruşi ar fi
voit să-1 asasineze pe episcopul Lemeni, etc. Ieri a sosit un curier din
Bucureşti la comandant2 cu vestea şi aceasta este adevărată că în
Rusia au izbucnilt două revolte: una împotriva coroanei şi alta a ţărăni
mii îndreptată contra nobilimii. Vestea de aici despre proclamarea republicii a fost într-adevăr un zvon idiot, fără temei: dar nu mă miră că la
Cluj ajung asemenea ştiri, eînd şi aici [1a Sibiu] situaţiile locale sînt denaturate. In procesul Beoski nu avansăm prea mult, .dar noroc că încă
nu s-a executat poprire de avere şi că n-am cumpărat nimic cu bani grei;
ceea ce a rămas este măcar sigur; iar în ceea ce priveŞ!te cheltuielile,
cred că se vor achita în pofida tuturor recursurilor lui Turi. Numai de-ar
trece această vreme grea peste noi fără sînge. Aici s-a luat o singură
măsură de prec~uţiune: ţinerea unei adunări scăunale, unde să se
[aducă la cunoştinţa] publică, fără întîrziere, legile din Ungaria care de
fapt tot vor intra în ţară. Ar trebui să scriem lui Tompa Mikl6s, ca el
să-i anunţe pe acei cîţiva oameni că renunţăm la slujbele lor iobăgeşti,
iar cu Juhos să facă un nou contract. Poate pierdem mai puţin, dacă
noi facerr1 primul pas căci şi aici peste tot au început să renunţe la
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robote. Vinovaţi sînt aceia care au lăsat ca lucrurile să ajungă p1na mc1.
Metternich şi creaturile lui sînt responsabili pentru această nenorocire
în faţa oamenilor şi a lui D-zeu. Pentru mine nu-mi fac griji: mai ales
dacă aş primi o slujbă la Pesta, m-aş împăca cu toate pierderile mele.
Durninică am să vă spun mai mulrte. Pînă atunci sper că D-zeu mă va
păzi. Îmi pare rău numai că trebuie să-1 părăsesc pe conte 3 . .
Sărutări de mîini
Imre
Original. Arh. Ist.

Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Actele lui

Tompa Imre.
Tezaurarul Mik6 Imre.
Generalul Anton Puchner.
Scrisoarea este ilus.trativă pentru zvonurile care circulau în .toată Transilvania în primele săptămîni ale revoluţiei din 1848. Autorul ei fiind un reprezentant al nobilimii maghiare. îşi informează părinţii în primul rînd despre zvonurile privind o eventuală ridicare a iobagilor români împotriva clasei din care
făcea şi el parte.
1
2
3
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Jibou, 30 martie 1848.

Sib6 Martius 30an 1848

Tisztelt kedves Baratom!
El indulasod 6ta itt semmi UJsag. Szolgal6 embereid kozott csend,
s nyilatkozatod ertesevel meg elegedes mutatkozik. Szab6 tegnap el6tt
teve R6nan es Huszian 1 az ertesitest, s eleb nem hihetek a varatlan concessi6 val6sagat, de vegul oroni.ukbe fel akarak Szab6t emelni.
Hallam - de nem bizonyos kutf6b61 - , hogy bar6 Wesselenyi
Ferenc is peldadat kovette volna, ha ugy van - minek meg ma vegere
jarandok - ugy velemenyem szerent kekesi es galaci j6szagaidra is hol aranylag a robot eddig is terhesebb volt az itteninel - nem kel
aranylagos concessio adassal kesned.
A kis Angyal2 igen friss, j6 kedvu. Nagy Lazart61 orommel ertem
somj6rai szerencses erkezesteket. Dagadot keblem el beszellesen melt6
fogadta!tasodnak, miljekre egesz utad foljtan is szamitok.
Nagy Lazăr tegnap este johete haza, az alatt a szamtart6i szamadast visgaltam s csak ma vegezhetem be; mert szemeim a szel miatt
anyira szenved6leg vannak, hogy hosszason nem olvashatek. Szamadas
visgalataban pedig mâs olvasasaba nem tudok nyuguttan itelni. A Kis
szamtart6 szamadasat t6lem ki telhet6 szigorusaggal visgaltam s orommel vegeztem azt be. Oly tisztasaggal, pontoson vitt napl6val s minden
pontjait el latott bizonyitvanyokkal keszitette ki mutat6jat, mi szerint
ahban lenyeges hibat fel fedezni nem tudtam s nem anyiba nehezsegul,
mint figyelmezteteseul tettem nemi eszreveteleket, hogy jovend6re el
ne hidje magat.
Absolutiojat ide mellekelem a Nagy Lazareval egyutt. Ala irvan
melt6ztassal azokat N agy Lazarnak le kuldeni.
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En oromest mulatnek meg itt egy nehany napot, de epen vevem
n6m aggaszt6 helyzeter6li tud6sitasat gazdamnak ~ mit idezett el6 Zatureckinek Martius 21 es 23r6l hozzam irt s n6m altal fel bontott tud6sitasa. Ez ut6biba tudniillik irja, mikent "a telegdi uradalom emberei
szolgalatukat meg tagadtak s 6 se fesziti a dolgot. Mig helysegr6l helysegre jarand az embereket felvilagositand6, nejet Varadra szalitni jobnak veli, s javalja nekem is, hogy csaladomat Szucsakb6l Kolosvarra
szalitsam." E tud6sitas lehet el van sietve, de hatasa szegen n6mre kit kulOnben is nagyon gyengelkedoleg hagyek el - mar tul nyom6lag
van. Azert itt tovabb ezuttal kesnem - anyival is inkabb, mivel itt letem nelkul0zhet6 - nem lehet.
Az Arethusa tegnap estve csik6zek egy igen szep nagy es eros jegy
nelkuli ujj meh csik6t Catot61.
Ezerfele el foglaltatasodat fel tudom fogni, s azert nem · is igenylek
t6led mas tud6sitast, csupan mikent erkezestek s hogy letetek fel6ll.
Err61 egy par sorban nyugtass meg. Mond szives udvozletemet j6 bar6n6dnek..
· Isten veletek s velunk! Tisztel6 baratod
Kelemen Beni
Stimatul· meu prieten drag!
De la plecare ta, aici nu este nimic nou. Intre iobagii tăi se manifestă linişte şi mulţumire datorită faptului că au înţeles declaraţia
ta. Szab6. a dus ieri ştirea la Rona şi la Husia1 • La început n-au crezut
veridicitatea concesiei neaşteptate, dar pînă la urmă au vrut să-1 ridiee pe Szab6 pe umeri de bucurie.
Am auzit - dar nu din sursă sigură - că şi Wesselenyi Ferenc
ar fi urmat exemplul' tău. Dacă este aşa, - şi asta o voi afla <;:hiar
astăzi după părerea mea, nu trebuie să întîrzii cu acordarea unor
concesii similare pe domeniile tale din Chiochiş şi Galaţii Bistriţei, unde
robota a fost mai grea ca la noi.
îngerul2 mic este foarte vioi şi bine dispus. Am aflat cu bucurie
de la Nagy Lazăr sosirea voastră norocoasă. Mi-a crescut inima auzind
de primirea atentă ce vi s-a făcut şi de care sper să aveţi parte în tot
cursul călătoriei tale. Nagy Lazăr a sosit abia aseară. Intre timp eu am
consultat darea socotelilor pe care abia astăzi am terminat-o; ochii mei
suferă mult din cauza vîntului, ·astfel că nu pot citi timp mai îndelungat. In examinarea socotelilor nu pot judeca limpede dacă citesc şi altceva. Am studiat cu exactitate riguroasă socotelile administratorului Kis;
examinarea am terminat-o cu bucurie. Şi-a pregătit' rapontul cu claritate,
cu un jurnal condus cu rigurozitate, în care fiecare punct e prevăzut
cu certificate. N-am putut descoperi în el greşeli fundamentale. l-am
,făcut cîteva observaţii, dar nu cu scopul de a-i crea greutăţi, ci pentru
aviza.re, pentru ca pe viitor să nu cumva să se încreadă.
Anexez aici aotul de încuviinţare [a socotelilor], împreună cu cea
a lui Nagy Lazăr. După ce le-ai semnat binevoieşte a le trimite lui
Nagy Lazăr.
Eu m-aş fi distrat aici cîteva zile, dar acum am primit de la
gazda mea. ştirea despre starea gravă a sănătăţii soţiei mele; îmbolnă
virea i-a fost cauzată de citirea scrisorilor lui Zaturecki pe care mi le-a
trimis în zilele de 21 şi 23 martie. În cea din urmă · Zaturecki scrie:
"Oamenii de pe domeniul Tileagd au refuzat prestaţiile iobăgeşti şi nu
19 -
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vrea să forţeze situaţia. A găsit că e mai bine să-:-şi ducă nevasta la
Oradea, întrucît el umblă din localitate în localitate să lămurească oamenii. Imi propune şi mie să-mi mut familia -de la Suceag la Cluj". Această
înştiinţare s-a făcut în grabă, dar influenţa ei este prea apăsătoare asupra bietei mele soţii, pe care am lăsat-o cu sănătatea şubredă. De aceea,
nu mai este posibil să întîrzii, mai ales că aţci se pot lipsi de prezenţa
mea.
Arethusa a născut ieri un- mînz mare, frumos, fără semn special, de la Cato.
Imi pot închipui cît eşti de ocupat. De aceea nu pretind de la tine
altă înştiinţare decît aceea despre sosirea şi sănătatea voastră. Despre
acestea linişteşte-mă în cîteva rînduri.
Transmite-i bunei tale baronese salutările mele cordiale.
D-zeu să fie cu voi şi cu noi. Al tău prieten
Kelemen Beni
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.

Wesselenyi. Misive.

1
2

Rusia - Hosszuujfalu.
Fiul lui Wesselenyi Mik16s.
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Sibiu, 31 martie 1848.

An den Lăblichen_ SchăBburger Magistrat!
In Verbindung mit dem diesseitigen Erlasse vom gestrigen Tage
unter Univ. Z. 443/1848 wird dem Lăblichen lVIagistrat die von der
Nations Universitaet in ihrer heutigen Sitzung festgestellte Vorschrift
zur verfassungsmăBigen Einrichtung der Bilrgerwehr im Mittel der
sachsischen Nation mit dem wiederholten Auftrage in der Anlage zugestellt der Bilrgerwehr in dem dasigen Kreise beim Drange der Zeitverhăltnisse ungesăumt der mitgetheilten Vorsohrif.t gemaB zu errioh-.
ten. Von der sachsischen Nations Unversitaet
Hermannstadt den 31ten Marz 1848
Franz Salmen m.p.
Vorschrift zur verfassungsma6igen Einrichtung der
Bilrgerwehr im Mittel der Săchsischen Nation
§ 1.
Zur Bilrgerwehr im Mittel der Săchsischen Nation gehăren alle,
mit Haus und Grundbesitz versehenen, oder nur ein ziinftiges Handwerk
treibenden Bilrger, dann die .Beamten, Geistlichen, Kilnstler und Literaten, ilberhaupt ohne Unterschied des Volksstammes von 20-50 Jahren, mit Ausnahme derjenigen, welche an einen wesentlichen korperlichen Gebrechen leiden.
Die durch ein korperliches Gebrechen an der Leistung des Wehrdienstes verhinderten, sowie Bilrger liber 50 Jahre, Witwen und Aus218

wărtige

zahlen ·zur Ablosung dieses Dienstes eine jăhrliche Taxe von
1 Gulden Conv. MZ. Durch Bezahlung dieser Taxe die Wehrdienstleistung abzulosen steht den ordinierten Geistlichen und activen Schullehrern frei.
§ 2.
Die Oberleitung liber die Nationalburgerwehr kommt dem NationsGrafen zu, die unmittelbare aber den betreffenden Kreis Behorden zu.
Zu den nothigen Officiersstellen schlăgt die Kreisbehorde die geeigneten Individuen vor, und die Compagnien wăhlen. Die Corps Commandanten hat der Nations Graf zu ernennen.
§ 3.
Die Uniformierung der Mannschaft bleibt den einzelnen Kreis Behorden uberlassen, welche hiebei die ortlichen Verhăltnisse zu beriicksich tigen ha ben.
§ 4.
Die Bewaffnung mit Feuer Gewehren wird aus dem Zeughause
gewărtiget. Die anderweitigen Rustungsstiicke hat sich jeder einzelne
Wehrpflichtige aus eigenem Vermogen anzuschaffen.
Das Corps eines jeden Kreises hat eine wei.Be Fahne auf der
einen Seite mit dem National vVappen und der Inschrift "Ad retinendam Coronam", auf der anderen Seite mit dem Wappen des betreffenden Kreises mit der Inschrift "Fur Furst, Recht und Vaterland" versehen.

§ 5.
Die Corps Casse ist zur Einnahme der obbestimmten Ablosungstaxen und weiter unten zu bestimmenden Strafgeldern und zur Bestreitung der zu systemathiesierenden Auslagen bestimmt.
Die Cassen Verwaltung die aus einem Verwalter und Rechnungsfuhrer bestehen mu:B, hat jede Einnahme zu quittieren und die Gemeindegelder in Richtigkeit und Ordnung zu halten.
Der Cassen Verwalter, der so wie der Rechnungs Fi.ihrer, jederzeit ein wohlhabender und als rechtschaffen bekannter Mann sein mu:B,
hat die Cassa in seiner Verwahrung und unter seiner Haftung und es
ist dabei das nămliche zu beooachten, was bei anderen offentlichen Cassen in Absicht auf die Controlle und Rechnungsfuhrung beobachtet
wird.
Zufăllige nichtsystematisierte Auslagen setzen immer die Anweisung des Corps Commandanten voraus.
§ 6.
Als allgemeine Grundsătze der Abrichtung und Waf~enubung des
Corps wird fur das Biirger Militair vorgeschrieben:
1. In Hinsicht der Abrichtung des einzelnen Mannes sowohl als
auch in Reihe und Glied ist sich ganz nach dem kaiserlichen Regulament, insoweit solches fur die Biirgerwehr nothig und anwendbar ist,
zu halten, welches aber
2. voraussetzt,. da:B Anfangs die Oberoffiziere das Exercitium sich
wohl eigen machen, ganz besonders aber haben ·
3. die Feldwebel sich die vorgeschriebenen Handgriffe, Evolutionen und das N othwendigste vom Garnisions Dienst eigen zu machen,
indem ihnen hauptsăchlich das Exercieren der Mannschaft und das
Abrichten der neu eintretenden Mitgliedern obliegt. Diese haben
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4. sowohl dem einzelnen Mann, als auch die zugewiesene Mannschaft zu einer vom Commandanten zu bestimmenden Zeit im Beisein
eines Oberoffiziers auf eigens dazu gewahlten und abgesonderten
Platzen abzurichten, wo dann bisweil auf Anordnung des Corps Commandanten das Corps Compagnieweise und in Massa exercieren wird.
- Der Commandant hat aber bei Bestimmung der Exercier. Tage darauf Rucksicht zu nehmen, daB die hauslichen Geschafte so wie die
burgerliche Ordnung und Versorgung nicht gestort werde, und es ist
bei der Abrichtung in dem Burgerstand angemessener Anstand zu beobachten, dagegen wird aber auch der Mannschaft auf jedesmaliges
Vorrufen bei dem Exercieren zu erscheinen bei dem Exercieren selbst
Aufmerksamkeit und Ruhe, Folgsamkeit und Achtung gegen die Vorgesetzten auf das gemăBigste zur Pflicht gemacht.
§ 7.
Nachdem der. Hauptzweck der Burgerwehr in den allgemeinen
Burgerpflichten, namlich fur Furst und Vaterland zu kampfen liegt,
so hat jeder zur Burgerwehr Aufgenommene nachstehenden Eid abzulegen.
Eidesformel
Ich N.N. schwore bei Gott dem Allmachtigen treu zu seyn dem
allergnadigsten Herrscherhause Oesterreich, dem Vaterland, der Verfassung, den Rechten und Gesetzen des Vaterlandes und der Sachsischen
Nation, ich schwore diese meine Treue in allen Fallen mit meinem Gut
und Blut zu besiegeln; ich schwore ferner gehorsam zu seyn meinen
Vorgesetzten und fur die Sicherheit und Unverletzbarkeit der Person
und des Eigenthums mit Leib und Leben einzustehen. So wahr helfe
mir Gott!

§ 8.
Der wichtigste Dienst der Burgerwehr ist im N othfalle Garnisons' Dienst zu leisten, die Stadt (oder Markt) zu schutzen und zu ve~
theidigen, dann zur Erhaltung der inneren Ruhe und Sicherheit zu
wirken, um · sich zu diesem Dienste geeignet zu machen, ist dasjenige
zu beobachten was schon vorgeschrieben ist. Der Nebenzweck der Burgerwehr ist Paradedienst. Bei diesen Diensten haben sich alle die hiezugerufen werden unverw.eigerlich personlich zu unterziehen und hiebei
sich stets .als Mănner, die ihren Wert und die von ihren Ahnen angeerbte Stimmung fuhlen mit Ernst und Wilrde zu betreiben und ihren
Vorgesetzten unbedingt zu gehorchen, indem samtliche vorausgeschickte
zur Erhaltung der Ordnung und der Ehre der Burgerwehr Corps nicht
auch die nothige Subordination erwartet werden konnte.
§ 9.
Kein Gesetz kann ohne die auf die Ubertretung derselben festgesetzten Strafen von Wirksamkeit seyn.
Die Bestimmung der Strafen fur die Burgerwehr auf die Ubertretung und Nichtbefolgung der vorausgeschickten Grundregeln ist daher um so nothwendiger als nur durch die genaue Beobachtung dieser.
vorgeschriebenen Punkte, durch strenge Handhabung derselben, Ordnung bei der Burgerwehr erhalten werden kann. Als die zweckmassigsten, · dem Burgerstande angemessene Strafen, werden hiemit festgesetzt.
1. Fur die gemeine Mannschaft auf mindere Vergehungen in militărischer Hinsicht Geldstrafen von 30 Kr. 2 Rfl. C.M. bei broBeren
Vergehungen Arreststrafen.
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2. Fur die Unteroffiziere bei kleineren Vergehen Geldstrafen von
1-3 Gulden C.M. - bei gro.Geren vergehen Degradierung.
3. Fur die Oberoffiziere Geldstrafen von 2-3 Gulden C.M. - im
ăuBersten Falle aber Degradierung.
Ueber die Vergehungen hat der Corps Commandant .mit Zuziehung
2er Hauptleute zu erkennen, - der Corps Adjutant die diesfăllige Verhandlung ordentlich zu protocollieren, dem betreffenden Hauptmann
das gefăllte Urteil schriftlich zu iibergeben und dieser dasselbe zu vollziehen.
Die eingehenden Strafgelder. sind den Rechnungsfuhrer und von
diesem den Cassen Verwalter gegen Quittung und mit Ausstellung einer
Gegen Quittung zu ubergeben, und dieselben in seiner des Corps Rechnungs Censor welche aus zwei Mitgliedern jeder Charge und dem Vorsitze des Commandanten und im Beisein des Corps Adjutanten, der
bei der Revision zu actuarisieren hat, bestehen soll, mit ende Oktbber
jeden Jahres zu legender Rechnung aufzufuhren. 1
Von der Sachsischen Nations Universitaet durch
M. Friedrich Arz. m,.p.
Copie. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat.
. Foto: 6 429-6 433.

Sighişoara,

nr. 1156f1848 .

Cf. doc. 38, 64 şi 130.
Pentru apelul magistratului din Braşov, 2 IV 1848. V. Arh. St. Sibiu. Col.
Zimmermann, CC. 4/913. Foto: 11 371; un apel similar al magistratului din Sibiu,
2 JV 1848. Arh. St. Sibiu, 22 109. Foto: 11 623.
Infiinţarea gărzilor cetăţeneşti a fost pe larg dezbătută în presa săsească:
Die săchsische Nationalgarde ader Burgerweh1·, în Transilvania, n~. 28; Die
Bilrgerbewaffnung, în Satellit, nr. 29.
1
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Sibiu, 31 martie 1848.
Loblicher Magistrat!
Den BeschluB des Loblkhen Magistrats vom 29. Mărz l.J., haben
wir noch rechtzeitig erhalten, indem die Univ. theils aus eigenem Antrieb, theils auf Anregung mehrerer Publicorum die Organisierung der
Burger Militz in Verhandlung genommen hat. Der Sinn der L. Universitaet schien dahin zu gehen, daB wie fruher ordentlich uniformiert
werden solite, · nachdem' ich aher wei.G was fur Opfer die fruhere Uniformierung die Burger gekostet hat, so hielt ich mich verpfliclitet mich
dahin auszusprechen, daB ich die dermaligen Anordnungen nur als
Vertheidigungs MaB~regeln betrachte und meine Ansicht, daB dieses
Institut, glekh wie einige Deputierten erkU:irten, nun stabil bleiben
wurde, keineswegs mit jenen Erklarungen sich vereinige. Vielmehr sei
ich es des Dafurhaltens, daB so wenige Unkosten den Burgern gemacht
werden mochten als moglich, ja auch AnlaB zu viel Zeitaufwand vermieden werden moge, umsomehr zwar als die im abgewichenen · J ahre
stattgefundene und auch noch vorwaltenden Teuerung sicherlich viele
Familien in Schulden versetzt hatten. Ich meinerseits machte daher
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bezi.iglich Kronstadt gegen die Verpflichtung uniformieren zu mi.issen
Einspruch: Wollten aber die Betreffenden oder das ganze uniformieren
so sti.inde selben ·solches allerdings frei. Weil ich diese Anstalt nur fur
eine Vertheidigungs Massregel halte, so glaube ich ferner, daB auch
das Militairische mit minderem Zeitaufwand verbundenen und mit Gelegenheit zu Trinkgelage verkni.ipftem Exercieren vielleioht nicht, wohl
aber die Ubung im gehorigen Laden des Gewehrs, denn die kein Gewehr haben verstehen auch dieses nicht, und im Schie:Ben dann doch
erforderlich sei.
Das Hermailnstădter und mehrere Publica haben um Gewehre
gebeten und weil bekannt war, da:l) die vom Militair abgelegten Gewehre vorrăthig und in Carlsburg seyen so wurde ich gestern von der
L. Universitaet mi't noch einigen Herrn zu der Commandierenden Excellenz deputiert ·mit der Bitte jene Gewehre uns _zu i.iberlassen. Die
Ge-vtehre befinden sich wie erwăhnt in Carlsburg und mi.i:Bten ganz
natilrlich auf Kosten der Publicorum excortiert werden. Glaubend einerseits, daB mit diesen abgelegten Gewehren nicht viel zu machen
sei und daB andererseits in Kronstadt vielleicht Gewehre genug vorfindig seien, erklărte ich seiner Excellenz, da:B Kronstadt vielleicht keine Gewehre bedi.irfte, freylich antwortete Seine Excellenz, ein Jagdgewehr mit dem der Eigenthi.imer bekannt ist, ist allerdings besser.
Ein Loblicher Magistrat beliebe demnach hieri.iber berathen und
uns instruieren, ob uniformiert werden soll und ob Gewehre erforderlich sind und wenn, wie viele.
'
Intelligenz, Besitzthum und Bi.irgerrecht verpflichten zur Waffenergreifung. Ungarn und Walachen sind hieri.iber mitverstanden.
· Eine Menge Steuern werden decretiert. Hăuserbesitzer die keinen
Dienst leisten konnen, liber 50 Jahre alt sind, mithin Greise, Witwer
etc. sollen jăhrlich 1 Fl. C.M. fur den Schutz des Besi'tzthums zahlen.
Fur heute haben die Factiosen Ungarn Dct. Lessai und das
Volk nach Broos beschieden, damit die in Klausenburg vorgelegten und unterschriebenen Punkte, unterschrieben werden mochten.
Die bedrăngten dasigen Sachsen haben gestern eine Deputation hier
eintreffen lassen und um Weisung gebeten. Sie sollen sich weigern und
im Zwangs.fal:le Protest einlegen. Viellleicht erhalten sie auf den Rlicken
eine reprostation.
So gro8 die Sorgen von anderwărts sind, so finde ich, herrscht
wenigstens ăuBerlich noch Friede. Herr Comes erklărte gestern, da:B er
die Universitaet insolange nicht aufheben wi.irde, bis die Besorgnisse
gehoben seien.
Die Staatspri.ifung fur alle Juristen ist fur die Zukunft beschlossen
worden.
Mit vorzi.iglicher Hochachtung verharre
Einer Loblichen Magistrats
Hermannstadt den 31. Mărz 1848
gehorsamer Diener
J oseph Graef
Deputierter
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov, nr. 1464/1848.

Foto: 9 505-9 508.
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Sighet, 31 martie 1848.
Nagy Mel t6sagu Gr6f es Nemzeti Minister Elnok Dr, Kegyelmes
Uram!
Marmaros megye - a hazai esemenyekrol foly6 h6 23aig terjedelmesen ertesulven - tegnap bekes illedelemmel tobb szaz egyenek
jelE:m letokben tartott koz gyuleseben e kovetkezoket hatarozta:
Felseges urunk kiralyunknak jobbagyi h6dolattal koszonet nyilvanittatik a nemzeti kivanatok altalanos megadasaert.
Nador 6 fensege eranti buzg6. halajat e megye a nemzeti kivanatok erelyes oltalmazasaert szinten egy mas felirasban fejezendi ki.
Kegyelmessegedet pedig mint a nemzet els6 felel6s minister elnoket olly magas, mint nehez palyajan 6szinte bizodalommal s abbeli
6haj"tasaval iidvozli, hogy e min6segben sok evekig lebegjen aldast
ăraszt6lag a magyar hon felett.
Az url~eri terhekt6l felmentett nepnek s az ez altal kozel erdekelt
birtokossagnak is a torveny j6tekonysagat keruletenkent koz bizodalommal felruhazott egyenekb61 alakitott valasztmanyok fogjak meg
magyarazni.
Az 6rsereg felalli'tasa meg rendeltetett s mar meg is kezdetett.
Alispani elnoklet alatt egy batorsagra ugyel6 kozponti valasztmăny fog koz gyulesi hatalommal felruhazva Sziget varossaban mukodni, s rendeleteinek a tisztvisel6i kar, varosok es helysegek nemzeti
6rsereg - s rendkivuli esetekben a felhivand6 sorkatonasag - el0ljar6i is engedelmeskedni kotelesek.
Eze~ azok, mik hatarozva 16nek, s miket en mint a koz gyulesnek
meg ez alkalommal volt vezet6je kegyelmessegedhez ezennel felterjeszteni kotelessegemnek ismertem.
Most engedje meg kegyelmesseged nekem azt, hogy az itteni koznep typusanak nemulegi megesmertetesere tenyt emlittsek fel, mi a
kozelebbi napokba tortent.
.
A kincstari jobbagyoknak tudtokra esven az, miszerint kozeledik
az ido, melly 6ket urberi tartozasaik al61 vegkeppen fel fogja menteni,
elszomorodva jottek falukrol be az itteni kincstari tiszttart6saghoz,
s kijelentek, hogy 6k ezutan is jobbagyok kivannanak maradni, mer'b
tudjăk, hogy ugy partfog6 nelkiil nem lesznek, iudjak, hogy ugy panaszaikat lesz ki el6tt ki onteniOk, s ha segedelemre szorulnak - mi
ritka ev, hogy meg ne tortenjek - , lesz kihez sikerrel folyamodniok,
a teny ez vala, kulomben igy nyilatkoztak tobb mas szelid banasm6djaikr6l ismeretes magany birtokosoknak jobbagyaik is, miszerint att6l
e videken, hogy az urberesek a koz batorsagat ingadoz6va tegyek, alazatos nezetem szerint tartani nem lehet.
Egyebirant a koronai ot varosokbanP nemesseg orvendez, a kisbirtoku falusi nemesseg pedig, bar meg lepetve inkabb szomoru, mint
j6 kedvu 'legyen is, de ez altalanos kozbekessegrei hajlamot latva es
erezve, napr6l napra polgari kotelessegevel jobban meg esmerkedve es
baratkozva, bizonyosan 6vakodni fog a nyugtalansag el6 idezeset6l.
A kegyelmesseged honfias erenyei a~tal biztositott magass allasa
el6tt 6szinte huseggel meg hajolva s mejj tisztelet~tel ildvozolve kegyeibe
ajanlott vagyok.2
1

1
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Szigetr61, 1848k ev Martius hava 31erâl
Nagy melt6sagodnak alazatos es. engedelmes szolgaja ·
SzEm ţpali La~zl6
Preamărite conte şi domnule prim-ministru
Milostivule domn!

naţional!

Comitatul Maramureş s-a informat pe larg despre evenimentele
din ţară petrecute pînă în ziua de 23 a lunii curente şi a hotărît urmă
toarele la adunarea paşnică de ieri, <a mai multor sute de pers·oane:
Să exprime cu supunere de slujbaş mulţumirile maiestăţii sale regelui pentru satisfacerea generală a revendicărilor naţionale;
Să exprime recunoştinţa şi faţă de alteţa sa palatinul pentru sprijinul energic dat revendicărilor naţionale;
Să vă salute cu încredere deplină pe d-voastră graţiosule domn ca
pe prim-ministrul responsabil al naţiunii, demnitate atît de înaltă şi
atît de grea, cu acea dorinţă ca în această calitate să activaţi mult timp
şi să răspîndiţi binecuvîntare asupra patriei maghiare. Comitetele formate pe districte din cetăţeni. ce se bucură de încredere publică vor
explica pe de o parte poporului, iar pe de altă parte proprietarilor interesaţi îndeaproape, binefacerile legii prin care se desfiinţează slujbele
iobăgeşti.

Formarea gărzii s-a ordonat şi s-a şi început.
In oraşul Sighet va activa sub preşedinţia vicecomitelui un comitet central înzestrat cu putere [deplină] de adunare generală; el are
menirea de a menţine ordinea [publică]. Deciziilor sale i se vor subordona: corpul funcţionarilor, garda cetăţenească a oraşelor şi localităţilor,
iar în cazuri excepţionale chiar şi trupele militare chemate. Acestea
sînt cele hotărîte, pe care eu în funcţie de conducător al adunării am
considerat de datoria mea a le înainta excelenţei voastre.
Acuma să-mi permită excelenţa voastră să amintesc un fapt petrecut în zilele trecute, pentru a vă face cunoscut caracterul poporului
de rînd de aici. Iobagii fiscului aflînd că se apropie timpul care îi va
elibera definitiv de îndatoririle urbariale au venit întristaţi din sate la
administraţia "fiscului şi au declarat că ei vor să rămînă mai departe
slujbaşi; ei sînt convinşi că ·nu vor putea .vieţui fără un ocrotitor şi nu
vor mai avea cui să-i înainteze plîngerile; iar dacă vor fi nevoiţi a cere
ajutor nu vor avea la· cine să recurgă cu succes, ori sînt puţini ani în
care· aceasta să nu se întîmple. La fel s-au exprimat şi iobagii mai multor nemeşi care sînt cunoscuţi. pentru buna lor purtare faţă de ţărani.
Prin urmare, după părerea mea, pe aceste meleaguri nu trebuie să
ne temem că iobagii vor periclita securitatea publică. Deal>tfel şi nobilimea celor cinci oraşe ale coroanei! s-a împăcat cu legea; nu însă
şi mica nobilime. Pentru ea legea a fost o surpriză şi pare mai mult
tristă decît bine dispusă. Totuşi pe zi ce trece şi-a dat seama că toată
lumea înclină spre linişte publică generală, şi a făcut cunoştinţă cu
noile reaH!tăţi, s-a împăcat cu obligaţiile sale cetăţeneşti şi se va feri
de a provoca tulburări.
Aplecîndu-mă cu devotament sincer în faţa funcţiei înalte asigurată de virtuţile patriotice ale excelenţei voastre, vă salut cu stimă
adîncă şi rămîn serv umil şi ascultător2.
La Sighet, în 31 martie 1848
Szen tpali Laszl6
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Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszterium Le-

veltâra. Miniszteri
1189-1193.

Ideiglenes

Bizottmâny.

Beliigy,

176/1848.

Foto:

1 Cele cinci oraşe regeşti privilegiate din comitatul Maramureş: Sighet, Cîmpulung la Tisa, Vişeu, Hust şi Teceu.
2 Administratorul comitatului Maramureş se. dovedeşte a fi exponentul nemeşimii maghiare sau maghiarizate şi nu a covîrşitoarei majorităţi a populaţiei
maramureşene care era românească. Dealtfel de populaţia românească şi de aspiraţiile ei legitime nu aminteşte nici un cuvînt. Concepţia proprie privilegiaţilor
îl determină pe de o parte să enunţe în fraze patriotarde ataşamentul faţă de
monarhia habsburgică şi faţă de "patria maghiară"; pe de. altă parte pare convins
că nici iobagii fiscului, nici ai nobilimii n-ar fi fost de acord cu eliberarea din
lanţurile seculare ale dependenţei feudale.
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Pesta, 31 martie 1848.
Horvathok, szeretett testvereink!
Haromszaz eves elnyomas utan valahara a fuggetlenseg, a szabadsag kiiszobere leptunk. A mit kivivtunk, a mi javunkra s a tietekre
egyirant vivtuk ki. A jelsz6, melly alatt kuzdenk, s ha kell, meg fogunk
kuzdeni, nem a nemzetiseg, hanem a ·minden nemzetiseget, minden erdeket magaban foglal6 fugge'tlenseg es szabadsag szent neve. Az ugy
kozos, a mienk ugy, mint a tietek. Az ellenseg kozos: az ausztriai zsarnok bureaucratia .. Ez ellen kell hogy egyesuljunk, magyar, horvat, szerb,
nemet, olah es minden nepfaj, melly a hazat lakja. Csak igy orizhetjuk meg, csak igy vivhatjuk ki az orszag onall6sagat, szabadsagat.
Baratink! A .j6 es balsors kozott nyolc szazadon altal hiven megorzott baratsag szent neveben sz6lunk hozzatok, kedves atyankfiai. A
testver meg fogja erteni testverenek 6szinte szavat. Horvatok! Mindenre,
a mi szent elottetek, kerunk: ne viszalkodjunk! Feledjuk a nyelvkulonbseget, kik a kozszabadsag erdekeben egyek vagyunk. Ne hallgassunk
azokra, kik bennunket egymas ellen ingerelnek, mert azok a mi kozos
gyongitesunkre, elnyomasunkra akarjak felhasznalni a viszalkodast.
Testverek! Egyesuljunk! !1
Kelt Pesten 1848. evi Martius 31-en.
A pestvarosi rendre ugyel6
bizottmany
Iubiţii noştri fraţi croaţi!

După o asuprire de 300 de an1 1n fine am păşit pe calea independenţei şi a libertăţii. Ceea ce am dobîndit, am obţinut pentru noi şi pentru voi deopotrivă. Nu naţionalitatea este lozinca sub care am luptat
şi vom mai lupta dacă va fi nevoie, ci sfîntul nume al independenţei
şi al libertăţii care include 'toate naţionalităţile şi toate interesele. Cauza

fiind comună este atît a noastră cît şi a voastră. Duşmanul este comun: birocraţia despotică austriacă. Împotriva ei trebuie să ne unim
noi ungurii, croaţii, sîrbii, germanii, românii şi toate popoarele care
trăiesc în ţară. Numai aşa vom putea obţine şi numai aşa vom putea
păstra independenţa şi libertatea ţării.
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Dragi prieteni! Apelăm la voi în numele sfînt al prieteniei pe
care am păstrat-o la bine şi la rău timp de opt secole. Fratele va înţelege cuvîntul sincer al fratelui său. Croaţi! Vă rugăm pe tot ce este
sfînt în faţa voastră: să nu ne certăm! Noi care sîntem uniţi în scopul
libertăţii publice să uităm de deosebirea de limbă. Să nu ascultăm de
aceia care ne aţîţă unii împotriva altora, fiindcă ei vor să se folosească
de neînţelegerile dintre noi pentru slăbirea · şi oprimarea noastră 1 .
Pesta, 31 martie 1848
Comitetul pentru supravegherea
· ordinii din oraşul Pesta
Arh. St. Budapesta. Fond. 1 526 utani gyiijtemeny. Az
1848/1849-i forradalomra, szabadsâgharcra es emigrâci6ra vonatkoz6
nyomtatvanyok. Biblioteca universitară Cluj-Napoca. Colecţia Apor.
Imprimat.

Apelul este edificator pentru strădania nobilimii liberale, conducătoarea
din Ungaria, de a reconstitui statul maghiar în graniţele anterioare pră
la Mohacs din 1526. Intrucit pe teritoriul fostului stat feudal maghiar
2/3 o formau românii, slavii, şi germanii, liderii nobilimii liberale maghiare voiau
să abată atenţia acestor popoare de la lupta pentru drepturi naţionale. Făcînd
abstracţie de revendicările naţionale ale popoarelor nemaghiare, nobilimea libe...
rală chema la închegarea uimi front comun împotriva birocraţiei habsburgice.
1

revoluţiei
buşirii de
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Satulung, 31 martie 1848.
Melt6sagos Gr6f Gubernator Dr! Kegyelmes Uram!
N em szokasom kormanyi dolgokr61 tanakodni, de most a kofak is
poli tizalnak!
V en es beteg vagyok, nem tusakodom, hogy az ujj magyar torveny
a kapas s kaszasaimat el veszi, dezmat61 meg foszt; alaval6 bolond az,
a ki nem hitte szi.iksegesnek a robot, dezma meg szi.inteteset; de a m6dot nem szeretem. A mikor deak, jur:atus es i.iress tarisnyas sz6nok rea
ijjeszt a kormanyra, eppen a midon a kiraly concessiokra keszsz, a
diaeta ezekrol rendelkezik, veszedelem fenyeget, kivalt ha a nep fegyver forgatasra keszi.il. A francia revolutia, ez uttal egyedi.il per canaille
gyozett; az emissariusok, ·a demokrat principiumi egyesi.iletek nallunk
francia divat szerent punctiroznak; az fenyegite, tovabb megy, egy concessio utan mast csikor ki, vegre a communismus lep fel.
Mi tortent a fok hagyma vag6 videkben. Szi.iksegtelen emlitenem,
G. T[eleki] Mikl6s, eleinten azt hitte, az ugy :r;1evezett liberalisok altal
dicsosseget nyer, ha zaszl6s larma mellett bolcsesegevel [?] csendesit,
a Szilagyi ujsaga 1 ki trombitalja! Meg mondtam elore a bolond ket eHi
kes, azt nem lehet batorsagal hasznalni; ugy is tortent, mert ha ki jott
volna, pahol t ha tra keszi.ilhet vala!
A Wesselenyi si.iletlen petiti6ja, mely orszag vegzese ellen el szakadast kivant2 , meg jobban fel koltette az olah reformereket. Minden
nap gyi.îlesek, vendegeskedesek, zaszl6 hordozas. A parasztnak, le hozvan az ujj t[orveny] nyom~tatvanyat, publicaltak nincs robott s.a.t.

226

Azt vegeztek markalist kerjenek a v[ideki] kapitanyt61, ha nem
ad j6 valaszt, nemzeti gyules m6djara elnoket, sot f6 kapitanyt valasztanak. Hoszszu Laszl6t zaszl.6s jarăs mellett ezzel meg is kinăltăk.
Azonba a foldes urak Pesten ijjedtekbe a parasztjaiknak publicaltak robottat, dezmat nem vesznek a t[orveny] kihirdetese el6tt. Igy
tett a szuk eszu Vetsei, mellyre sok parasztok fel zudultak3.
De a botor nemesseg Szathmar'i: eskliszik, meg oli haza kerul6
k6vetjet4, inkabb meg hal, .mint portiozik. A szomszed megyek a szerent, k6vări nem portio[z6] nemesseg fenyegeti T[eleki] Săndort, Hoszszut es a tobb portio apostolit.
Hallatik mărkalis. leszsz, nem tudom excellentiatok parancsolatjab6l, vagy politikai, nemzeti gyules?
A v[ideki] kapitany j6, de felenk lelek,. arra mar rea ijjesztett a
szellem. Fenyegetik, hogy T[eleki] Sandort teszik excellentiatok f6 kapitănynak, 6k meg valasztjak: ez fel forgatja a csendesseget, mert a
parasztokat is fel sz6litja marcalisi meg jelenesre, es hogy hiresedjen
mindent el kovet.
Szekellyek jărtak itt keresztul, a nepnek hir keresre jelentek: keszebbek meg halni, .mint M[agya]r orszăghoz adni magokat es portiozni!
inkabb a szelen all6 Muszka protectiojat fel sz6llitjak; ez meg tartja
privilegiumokkal. Az olăh is varja ·a Muszkat, tudja, hogy Olăh orszăg
ba, Moldvăba le szallita a rabatat!
Mint hazafi s bekesseg szeret6 kotelessegemnek tartăm excellentiădnak ezeket fel jelenteni, s· arra installni, melt6ztassanak ide valami
moderatus okos embert markalis tartăsara ki kuldeni, mert effEJe bolondok vesztik el a haza t.
Bocsanatert konyorgek, mely tisztelettel maradok melt6sagos gr6f
gubernator ur, excellentiad alazatos szolgăja 5
Hoszufalu d. 31 Mart 1848.
Teleki Imre
Prearnărite

domnule conte guvernelltor! Milostivule domn!
Nu este obiceiul meu de a reflecta asupra treburilor de guvernă
mînt, dar acuma şi precupeţele fac politică.
Sînt bătrîn şi bolnav; nu am frămîntări sufleteşti că noua lege
maghiară îmi va lua cosaşii şi săpătorii şi mă va priva de dijmă; este
un nebun josnic acela care nu vede necesitatea sistării robotei şi a
dijmei. Dar nu-mi place cum se procedează. Ne ameninţă un pericol
din partea tineretului studios, a juraţilor şi a oratorilor cu traista goală,
care sperie guvernul tocmai .în momentul cînd regele se arată dispus
să facă concesii, iar Dieta este pe cale să ia măsuri în acest sens; mai
ales atunci cînd poporul pune mîna pe arme. ·
Revoluţia franceză a învins de această dată "per canaille". Emisarii şi ligile democrate acţionează după moda franceză. În continuare
se profilează ameninţarea ca după acordarea unei concesii să urmeze
alta iar la urmă să apară comunismul.
Ce s-a întîmplat în ţinutul unde se taie usturoi? E de prisos să
amintesc că graful Teleki Mikl6s a crezut la început că va putea obţine
glorie prin aşa numiţii liberali, dacă va calma zgomotul lor împopoţo
nat prin înţelepciunea sa propagată de către gazeta lui Szilagyil. Am
spus de la început că nebunul reprezintă un cuţit cu două tăişuri, care
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nu poate fi folosit cu curaj. Aşa s-a şi întîmplat, pentru că dacă 1-ar
fi scos afară ar fi trebuit să-şi pregătească spatele pentru o bastonadă.
Petiţia necugetată a lui Wesselenyi care doreşte deslipirea Partiumului de Transilvania în ciuda voinţei ţării 2 , a stimulat şi mai mult
pe reformatorii români. Zilnic au loc adunări, vizite reciproce. Se poartă
drapele. Noile legi despre desfiinţarea robotei sînt aduse la cunoştinţa
ţăranilor prin afişe etc. Aceştia au· hotărît să ceară adunare comirtatensă
de la căpitanul provincial. Iar dacă nu li se va da un răspuns favorabil
vor alege într-o adunare naţională, un preşedinte, ba chiar un căpitan
suprem. I-au şi oferit această funcţie lui Vasile Hosu. De frică, nobilii din Pesta au declarat că nu vor mai cere robotă şi dijme de la
ţăr·ani înainte de proclamarea legii. Aşa a procedat şi Vetsei cu mintea
lui îngustă. Urmarea acestui gest: ţăranii s-au revoltat 3 .
Nemeşimea din Satu Mare a jurat că-1 va omorî pe deputatul lor:
· cînd se va întoarce' de la Dietă 4 • Ea preferă moartea decît să suporte
sarcinile publice. Nemeşimea necontribuabilă din comitatele învecinate
cu Chioarul şi cea din districtul Chioar îi ameninţă pe Teleki Săndor,
pe Hosu şj pe ceilalţi apostoli ai uniformizării contribuţiilor. Se aude
că va fi ţinută adunare comitatensă. Nu ştiu din porunca excelenţei
voastre, sau ca adunare naţională politică?
Căpitanul districtului e un om bun, ·dar e fricos. Pe el 1-a speriat
stafia.
îngrijorează faptul că excelenţele voastre îl veţi alege şi îl
veţi numi în funcţia de căpitan suprem pe Teleki Sandor. Acesta
va turbura liniştea întrucît cheamă şi pe ţărani să se prezinte la adunarea CO!Y).itatensă. El va face tot ce este posibil .ca să devină cît mai
vestit.
Pe aici au umblat nişte secui, care afirmau că sînt gata mai bine
să moară decît să se unească cu Ungaria şi să suporte sarcini publice;
că vor face apel la muscali, întrucît aceştia le vor menţine privilegiile.
Şi românii îi aşteaptă pe muscali ştiind că aceştia au redus robota în
Moldova şi Ţara Românească.
Ca patriot şi iub]tor de pace am considerat de datoria mea de a vă
înştiinţa pe excelenţa voastră şi de a vă ruga să trimiteţi aici un om
inteligent şi moderat pentru ţinerea adunării comitatense, deoarece asemenea oameni necugetaţi duc patria la pieire.
Cer iertare şi rămîn serv supus cu adîncă stimă al măriei tale
domnule conte guvernator5.
Satulung, 31 martie 1848
Teleki Imre

n

Original. Arh. Ist.

Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Teleki din Luna de Jos. Misive.

Ziarul conservator din Cluj cu titlul Mult es Jelen.
Este vorba despre activitatea lui Wesselenyi Mik16s pentru anexarea comitatelor din Partium la Ungaria.
3 Adică ţăranii acelor moşieri care au cerut încetarea prestaţiilor feu-dale.
4 Deputatul comitatului Satu Mare, Kende Zsigmond, a votat la Dieta de
la Bratislava pentru suportarea comună a sarcinilor publice. Cf. doc. 18.
5 Autorul scrisorii vrea să lase impresia că nu s-ar opune eliberării şi improprietăririi iobagilor. Dar, prin atitudinea ostilă pe care o ia: faţă de scutirea
ţăranilor dependenţi de dijme şi robote de către unii nobili înainte de a se fi
promulgat legea; faţă de revendicările naţionale ale românilor din districtul
Chioar; faţă de supunerea nemeşilor la impozite etc., demonstrează că e dominat
de concepţii conservatoare caracteristice privilegiaţilor .
1
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Braşov, sfîrşitul

lui martie 18481•

Manifestul românilor transilvani
fie lumină. Cele trei constituţiuni ale patrii noastre, adecă a
nobîlilor, secuilor şi a saşilor sunt plene, încărcate de legi barbare, de
privilegiuri asupritoare şi tirănoasă. Pentru aceasta poporul românesc
care mai vîrtos de 400 ani sufere cumplitul jug al egoisticilor şi de
dumnezeu afurisitelor constituţiuni să bucură din tot suflettul cînd văd
publicate cunoscutele 12 puncturi din Ungaria2 . Acele pun~turi primindu-să odată, vom sfărma sute de legi tirănoasă şi vor reaşeza dreptul
pozitiv al patrii noastre sau dreptul filozofic. Iară însă în cel mai neapărat interes al patrii, ca acesta să să ştie cum să pricep şi un milion
300 mii români zisele 12 puncturi.
1. Pretindem libertatea tipariului deplină condiţionată numai prin
legile moralităţii, care pe viitor vor fi şi ale patrii; libertaţe vorbirii
şi a tipăririi iaste o trebuinţia a oamenilor, atH de. naturală precum
iaste mîncarea, beutura, somnul, căsătoria şi altele; acela care ne-ar
tăia limba din gură ar fi mai puţin tiran decît acela care ne-ar opri a
învăţia şi a scrie ·spre a ne comuneca ideile cu alţii.
2. Ministeriu responsabil: pre bine, să să defigă însă legi pre
care pentru modul pedepsirei tuturor ministrilor, consiliarilor, oficialilor, căţi fură venitorile publice, căţi ieu mită, înşală şi despoaie pe poporul simplu şi nevinov~t; niciodată furi publici să nu poată scăpa de
asprimea pedepselor; cîţiva consiliari, cîrmuitori şi senatori din toată
patria înfelaţi şi pănă acum de lume. ca despoitori să să scoată acum
îndată din posturi; toate ·legile, decretele, resoluţiile de libertate şi alte
acte publice să vor publica prin buletine.
3. Dietă anuală: delegarea deputaţilor să să facă din poporul întreg, iară nu numai din aristocraţie şi saşi; adecă dieta să treacă prin
o reformă radicală, prefăcîndu-să modul alegerii cum vom vedea mai
în gios.
4. Egalitate civilă şi religionarie în faţa legii; adecă toate formele
rămasă din veacul varvar să se şteargă; nobilitatea privilegiată, religii
recepte să nu să numiască nici unele, ci toate confesiunile să aibă drepturi egale; episcopii catolici să piardă dominiurile, trăgînd numai lefi
cuviincioasă, iară prisosul întrebuinţîndu-să tot în folosul culturei române, toate ţehurile să fie lipsite de varvarele lor privilegiuri.
5. Gardă naţională: toţi patrioţii fără nici o diferenţă să să deprindă în arme încă din anii scolasticii; toţi suntem fii a Patrii, cu toţi
suntem datori a o apăra, căci ea este mumă .a tuturor de astăzi încolo
la nimene vitregă.
6. Fortare comună a greutăţilor: Cu cît are cineva mai mult, cu
atîta este mai îndatorat către patrie; peste tot măsură dreaptă.
7. Incetarea raporturilor urbariale:. adecă poporul pînă acuma robit, iobăgit şi 'tirănit să fie rescumpărat cu moşioara acum îndată, nu
de la sine, ci din visteria statului, însă cu un preţ foarte eftin; căci după
ce statul e stors din puteri, el fără sărăcia totală nu poate îngrija şi asigura pe foştii săi despoţi, încă pe veacuri înainte dîndu-le în mînă cumplite3; urbariul dietei trecute este foarte rău şi periculos; Zeciuelile sunt
o tiranie spurcată; asemenea întrupare a rămăşiţelor iobăgeşti cu ·alodialele proprietarilor este răpiciune şi furt public.
Să
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8. Judecie de juraţi: pentru ca judecăţile să să scurte, advocaţii şi
nu mai aibă putere de a fura atîta de mult ca pănă acum.
9. Banc naţional: acesta le va fi dătoriu a. înlesni ţieranilor bani
cu camătă uşurată de 3 1/ 2 mult fl. procent, pentru ca mult în 5 ani să
să poată scăpa de a lor despoţi.
10. Ostăşimea să jură pe constituţiune: ne învoim; pretindem însă
ca totodată ostăşimea să treacă prin reforma. radicală, ca oamenilor de
omenie să nu. le mai fie ruşine a servi în regimente; regimentele graniţare să fie uşurate de o parte a serviţiurilor, silind şi pe lăcuitorii pă
mîntului regesc a-şi păzi graniţele; mai tîrzior regimentele de graniţă
să să. întrupă şi prefacă în gardă naţională, care va fi rădicată în toată
patria; însă şi pînă atunci regimentul husarilor români să fie despărţit
de al husarilor secuieşti şi să capete ofiţiri români sau cel puţin cărui
ei cunoscută foarte bine limba română.
11. lnvinuiţii politici ai statului să scape din robie: însă şi poliţia
secretă să încete şi spionii să fie casaţi, iar vinele politice ca şi toate celelalte să fie judecate în public în văziul tuturor, ca să nu încapă nici
un prepus de tirănie.
12. Unirea Transilvaniei cu Ungaria: fie; însă numai sub urmă
toarele condiţiuni ma{ 1 e să vor deClara de şterse toate !tri constituţiuni, a nemeşilor, secuilor şi saşilor, cu toate legile lor cîte nu sufere
proba dreptului filozofic; toate diplomele nemeşilor din Ungaria şi Transilvania să să ardă; numiria naţionalităţilor istorice-juridice să încete cu
totul; noi nu mai cunoaştem decît numai transilvani patrioţi cu drepturi
egale; toate numirile de comitate, scaune şi districturi să vor şterge; să
va face o nouă împărţire şi rătunzire a ţinuturilor, cari pe viitoriu să vor
numi cantoane; la împărţire să va observa puseţiunea topografică, numerul lăcuitorilor, cîte 80 sau 100 de mii de suflete de un canton şi naţio
nalităţile genetice, ca adecă, oriunde să poată se intre în can1oane numai
cîte o naţionalitate pentru ca administraţia internă a cantoanelor să
fie de tot independentă ca în Nord America şi Helveţia, ţinîndu-şi de
limbă oficială limba genetică proprie; cantoanele româneşti română, secuieşti maghiară, iar cele amestecate vor avea limbă oficială pe a maiorităţii după ce minoritatea lăcuitorilor de altă limbă va fi mai puţin ca
3f4; iar dacă va fi mai mare hîrtiile se vor primi în două limbi; la cantoane amestecate se vor ţine translatori; la dietă vor merge cîte un
deputat de la 40 la 50 mii lăcuitori. Deputaţii vor fi aleşi din tot şi
prin tot poporul cantonului ca în Nord America şi Francia privire numai la hărnicia şi înţelepciunea fiecăruia; limba dietei va fi ca şi în Helveţia aceea pe care fiecare deputat o poate vorbi mai. bine, iară limba
legilor va fi a maiorităţii genetice şi se vor traduce în celelalte două
limbi; limbile şcoalelor încă vor fi alese numai după naţionalităţile genetice; ţinerea şcoalelor şi a besericilor va fi tot ca în Nord America.
Aces·tea puncturi şi condiţiuni sîntem gata a le apăra şi cu viaţa;
celor care le vor primi le propune cei mai sinceră frăţietate şi uitare
de toate relele păţite şi suferite4.
judecătorii să

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7981/1848. Foto: 2 157-2 158.
Proclamaţie manuscrisă cu litere latine.
1 Datarea s-a făcut ţinînd seama de elementele oferite de doc. 170, care
este o scrisoare a lui Ştefan Moldovan. V. doc. 184.
2 V. doc. 5, nota nr~ 1.
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3 Adecă:
4

cumplite puteri.
Ideile manifestului şi pe alocuri chiar formulările sînt identice cu cele
din articolul lui Bariţ: Ce voiesc românii transilvani din Foaie pentru minte,
XI (1848), nr. 15, 12 aprilie, p. 114-116. Ele ilustrează că în primele săptămîni
ale revoluţiei, intelectualii români au condiţionat atitudinea lor politică de asigurarea deplinei egalităţi a naţiunii lor cu a celorlalte popoare de pe teritoriul
fostei Ungarii medievale. Intelectualii români concepeau această egalitate în sensul transformării Ungariei într-o federaţie sau confederaţie de cantoane naţionale,
asemenea Elveţiei. In fiecare canton limba oficială urma să fie cea a majorităţii
populaţiei. Fiecare canton trebuie să-şi trimită reprezentanţi în Dieta centrală
proporţional cu populaţia sa, pe baza votului universal, la fel ca în S.U.A. şi
Franta.
Propunerea autoriloT manifestului ar fi însemnat dominarea Dietei, ca organ
legislativ central, de deputaţii nemaghiari, deoarece în 1848, din cei ap-roape
14 000 000 de locuitori cîţi existau pe teritoriul fostei Ungarii medievale, ungurii
nu· erau mai mulţi de 5 250 000. Restul de aproape 2/3 era constituit din români,
slovaci, ruteni, sîrbi, croaţi, sloveni şi germani. Dominînd puterea legislativă,
nemaghiarii ar fi ajuns să aibă rolul hotărîtor şi în constituirea guvernului sau a
organului executiv central. La fel ar fi fost dominate de nemaghiari şi organele
locale ale puterii de stat, care urmau să se creeze la nivelul cantoanelor. Fostul
regat feudal maghiar ar fi devenit un stat multinaţional, cum de fapt şi era.
O atare transformare ar fi echivalat cu pierderea monopolului puterii politice
de către nobilimea liberală maghiară, care urmărea să şi-1 asigure numai pentru
sine. Pierderea monopolului puterii politice putea aduce după sine şi lichidarea
preponderenţei ei economice printr-o reformă agrară radicală, la care autorii
manifestului fac referiri directe. Or tocmai supremaţia economică şi politică nu
voia să o piardă nobilimea liberală maghiară. Pentru a-şi asigura această supremaţie ea va refuza să acorde drepturi politice românilor şi celorlalte popoare
nemaghiare. Monopolul puterii nu s-ar fi putut asigura decît într-un stat cu ,;o
singură naţiune politică" cea maghiară - şi cu "o singură limbă oficială",
de asemenea cea maghiară. De aceea, . popoarelor nemaghiare le-a fost respinsă
revendicarea de a fi recunoscute ca. naţiuni politice şi deci accesul la puterea
politică. Fără participarea Ia puterea politică nu aveau însă posibilitatea să-şi
apare interesele economice. Refuzul nobilimii liberale maghiare de a acorda
drepturi politice popoarelor nemaghiare a constituit cauza principală a eşecului
formării unui front comun antihabsburgic. In cazul românilor, acest refuz explică
adoptarea programului cuprins în proclamaţia lui S. Bărnuţiu din 25 martie.
Acesta condiţiona discutarea problemei uniunii de recunoaşterea prealabilă a romanilor ca naţiune politică.
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Sibiu, 1 aprilie 1848

Seine des k.k. Herrn . . . Landes Gouverneurs in Siebenburgen
J osef Grafen Teleki von Szek Excellenz!
Hermannstadt am 1t April 1848.
Aus einer verlă.Blichen, sicheren Quelle ist mir so eben die Nachricht zugekommen, da:B ·bei Gelegenhei't, der in Maros Vâsârhely an den
Tag gelegten offentlichen Manifestationen hinsichtlich der in Clausenburg verfassten Petitionspunkte mehrere der Szekler Grănze angehorige
Tabular-Kanzellisten von dort in ihre Heimat abgegangen seien 1 , um
die Grănzer zur Ablegung der Waffen zu verleiten, und auf diese Weise
Unordnung und Aufregung im konscribirten Szekler Grenz-Volke hervorzubringen.
Oblgeich ich 1auf di e bisherige gute· Gesinnung des gesramten
Szekler-Grănz-Militairs, und die Anhănglichkeit desselben an ihre mil:itărische Waffenbestimmung volles Vertrauen setze, so habe ich doch
1
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nicht unterlassen, die 3 Szekler Grenz-Regiments-Commandanţen aufs
Schleunigste hievon in Kenntnis zu setzen, um auf diese Individuen zu
invigiliren, die Szekler-Grenz-Population, vor solchen Verleitungsversuchen mit Umsicht zu bewahren, die offentliche Ordnung und -Ruhe im
Grenz-Bezirke mit Energie und Thă1tigkeit aufrecht zu erhalten, und im
Falle als diese Tabular Kanzellisten wirklich in der Szekler-MilitairGrenze auf străflichen Wegen und Absichten ergriffen wiirden, dieselben nothigen und schlimmsten Falles auch festzunehmen, und je nachdem sie nach ihrer Eigenschaft der Civile oder Militair-Jurisdiction unterstehen, der betreffenden Personal-Behorde zur verdienten Bestrafung
zu iiberliefern.
Indem ich mich beeile, Euer Excellenz hievon schleunigst in
Kenntnis zu setzen und zu ersuchen, auch Ihrerseits an die betreffenden Vorsteher der Szekler.:.Stiihle mit allem Nachdrucke solche Weisungen zu erlassen2 , damit allen derlei Korruptionen und Unfugen vorgebeugt, die Ordnung und Ruhe aufrecht erhalten und jeder Exzess
beseitigt werde: kann ich nicht umhin, auch unumwunden mein Befremden dariiber auszudriicken, wie es bei dem Umstande, wo die Absicht dieser Tabular-Kanzellisten zur Aufwieglung der Szekler Grenzer
in die Grenze abzligehen, in Maros-Vasarhely offentlich bekanrrt war,
doch hat geschehen konnen, daB die Vorsteher der k. Gerichts Tafel
denselben diese Abreise ohne weiters gestatten konnten und nicht vielmehr als Organe der offentlichen Staatsverwaltung ihrer Pflicht gemăB
zur Vereitlung solcher gesetzwidrigen străflichen Schritte die Entfernung derselben von ihren Bestimmungs- und Dienst-Po~ten mit allen
ihnen zu Gebothe stehenden Mitteln .untersagt und verhindert ha ben.
Wiewohl ich vollkommen iiberzeugt bin, daB das gesamte SzeklerGrenz-Militair, eingedenk seiner st~ts bewiesenen Treue und Anhăng
lichkeit an das allerhochste Kaiserhaus, keinen l\t1eineid begehen, und
fest in seiner Pflicht stehen bleiben wird: ·so glaube ich Euer Exzellenz
· doch insbesondere auf die verderblichen und străflichen Tendenzen
dieser Kanzellisten aufmerksam machen zu miissen, welche nicht bedenken, daB durch das Gelingen ihrer Absichten das GroBfiistenthum
in seiner innern Ordnung und Ruhe ganz gestort, und die Grenze gegen
die Moldau sowohl in Sanităts al SO:flStiger Cordons-Hinsicht offen stehen, und das GroBfiirstenthum von dort her allen moglichen Gefahren
Preis gegeben sein wiirde, wăhrend auch im Lande selbst das vorhandene Linieri-Militair. zur Aufrechthaltung und Sicherheit der offentlichen Ruhe und Ordnung besonders gegeniiber der durch ein solches
Beispiel noch mehr aufgeregten walachischen Bevolkerung sodann keinen Falls hinreichen konnte.
Bei solchen Umstănden gebe ich unter Beziehung auf meine Note
vom 30. Mărz 1. J. No 100/q3 mir die Ehre, Hochdieselben um gefăllige
Mittheilung des dortseits verfiigten dringlichst zu ersuchen4.
Puchner FMlt.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., 687/1848. Foto: 2 477-2 481.
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Cf. doc. 186 şi 187.
Cf. doc. 186 si 187.
V. doc. 125. '
Cf. doc. 199, nota nr. 3.
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Blaj, 1 aprilie 1848.
Onorate în Christos frate!
Aducîndu-ne amente de impregiurările critice în care ne aflăm,
ca nu cumva prin vorbe sau ştiri c.are de toate laturile mai într-un
tip mai într-altul se laţiesc, poporul nouă încredinţat sau în nepace şi
frica sau la o nepresocotită şi oarbă incumetare să se alunece, amăsurat
portărei de grige şi priveghiar€d .de care suntem răspunzători, frăţielor
voastre vă încredinţăm ca înşivă şi prih preuţii eparc];lielor să luaţi
amente şi unde veţi vedea că doară s-ar naşte neşte prejudecia şi vorbe,
care ar fi spre turburarea leniştei şi pacei publice, să le aduceţi amente
demandarea creştinilor de la începutoriul Mîntuirei data ca să dăm împărcrtului ce este a împăratului şi . iarăşi cum că se cade să fim supuşi
poterilor mai înalte şi în pace se aştepte decretarea - hotărîrea - de
la guberniu, carele are potere de a pune legi, încredinţîndu-se ca după
multa aşteptare cu bună seama vor avea mangaiare, uşiorare şi drepturele ce fieştecărei semenţii fără destingerea naţiunei şi religiunei într-asemene se apromit - făgăduesc. Singur pre asta cale potem spera
- nadeşdui - că vom putea caştiga drepturele, iar pre alta cale nu
fără temei ne putem teme ca în loc de a caştiga va să perdem;· adecă
avem de a cere, de a ne ruga, iar căutănd la starea în care ne aflăm,
nu de a cugeta ca cu puterea să putem caştiga drepturile pr~ care de
mult le dorim. Aceste după înţielepciunea de la dumnezeu dată ca cu
buna luare amente să le împleniţi, va încredenţiam.
Cu care ocasiune spre. strînsa ţinere şi înplinire mai avem a vă
anunţia următoriele:
·
Ziua naşterei înalţiatului nostru împărat în est an templîndu-se
a cadea pre 7-19 aprilie, adecă pre septemana mare, ca cu solenitatea
cestei zile· mari, din adenca venerare înaltului împărat cuvenită, nu
cumva să se întrerumpa sau împiedece pietatea şi penitenţia poporului
în cele zile din demandarea sfintei beserece usuată, s-a îndurat înălţia
sa serbarea solene a zilei naştere sale a o defige pre a treia zi de paşti,
adecă pre 13/25 zi a lunei aprilie, precum asta prea înalta decretare,
excelenţia sa domnul gubernatoriu r[egesc] prin ordenele-şi din 16 martiu a.c. cu numărul presidial 504 ni o face spre păzire cunoscută.
Mai încolo, înălţiatul Guberniu Regiu prin graţiosul său decret
din 14 decembrie anul trecut sub numărul 14 339 eşit ne demandă ca
pentru locuitorii din Berethalom, Saros, Valdhlitt ,şi Tobias al scaunului
Mediaş, în 13 august anul trecut prin· o cumplită rumpere de nor pana
la 86 364 rfl. 56 xr w.w. damnificaţi, pagubiţi şi iarăşi:
Prin decretul în 22 fevruarie a.c. sub numărul 2 051, pentru lo"7
cuitorii din Kezdivasarhely în 24 ianuarie a.c. prin foc pana în 17 430
rfl. dannificaţi, înştienţindu-se în baserece acesta a lor nefericire să se
îndemne poporul dupa potenţia a-i ajuta şi ce se va capata, dupa or. denele usuata prin fraţia ta să se administre perceptoriul respectiv pre
lîngă quietanţia, pre ca.rea apoi o vei tramite încoace.
Mai preurmă nu patern retace, precum de la jurisdicţiunile seculari cu dorere am luat însdenţiari geluitoare despre scaderile cu ocasiunea conscrierei tenerimej spre a trage sorţi, în protocoalele matriculari a mai multor parochie aflate. Drept aceea strîns vi se demandă ca
20 -

Revoluţia

de la 1848-1849 din Transilvania- Vol. I

233

cu ocasiunea visitarei tractului şi oricînd vă veţi afla din deregatoria
în vreo parochia din eparchia încredinţiata, protocoalele matriculari ne-trecut să le cercaţi, demandand parochilor ca pre acelea cu cea mai
mare acura1teţia să le însemne şi la a~esta a lor datoria dacă vreunul
s-ar lenevi a o împlini şi cu amăsurată pedeapsă să-i astringeţi.
Frăţieşte remanend fraţiei tale de binevoitoriu
Blaj, 20 martiu, 1848
Vladica Ioan
Imprimat. Arh. Stat. Blaj. Fond. Mitropolia Blaj., an. 1848. Foto: 7 563.
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Sibiu, 1 aprilie 1848.
Wohlgeborner Herr
Ein glaubwurdiger Berichterstatter aus Kronstadt hegt die Meinung, daB die Stimmung der Walachen im dortigen District eine bedenkliche sey und daB wenn auch von den walachischen Stadtbewohnern als Besitzern von V ermogen keine U nruhen zu besorgen seien,
dieses von den walachischen Landbewohnern nicht verburgt werden
konne.
Als vermeintliche Ursachen dieser vermeintlich bedenklichen
Stimmung werden angegeben:
Die verweigerte Aufnahme der Walachen beim Magistrat, in die
Kommunităt und bei den Zunften.
Der Umstand, daB jenige Holz, welches den Bauern fur den Winter bewilligt, von diesen bis jetzt nicht vollstăndig habe eingefuhrt
werden konnen, n unmehr vom ForS'tmeister zu seinem eigenen Vortheil
verkauft wăre.
Die Nichtpublicierung einer gewissen, den Walachen sehr gunstigen Gubernialverordnung vom Jahr 1847.
Die Beburdung der Walachen der Siebendorfer aus AnlaB eines
erlangten Wochenmarktprivilegium mif einer Homagialtaxe von 1622
Gulden Conventionsmi.inze.
Wenn ich nun gleich nicht weiB inwieweit diese Grunde wirklich
vorhanden, richtig aufgefaBt, wichtig genug und Uberhaupt fur das
walachische Volk in Kronstadt aufregend sind, so habe ich es doch fur
nothig erachtet Euer Wohlgeboren im engs ten Vertrauen in die Kenntnis der vorangefuhrten Angaben zu setzen und sie hiemit aufzufordern
diesen Angaben năher auf den Grund zu gehen und mit der nothigen
Klugheit nach Befund das Nothige einzuleiten.
Mit Achtung Euer Wohlgeboren ergebener Diener
Hermannstadt den lten April 1848
Franz Salmen
1

Original. Arh. St. Braşov. Fond. Actele revol. 1848/'1849, nr. 103. Foto:
11 230-11 231.
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Tîrgu

Mureş,

1 aprilie 1848.

Meg illet6dessel tapasztalvan azt, hogy a kormănyom alatti nemes
szek nemely jarasainak dull6 biztosai nem birva elegge meg fontolni
a jelen koriilmenyeket - hat6ssaguk alatti falvakba egy a parajdi 86
Kamarat61 e vegett kiildetett Janosi Istvan nevezetu irnokkal tobb szekely nemes egyeneknek lak helyeiket es hazaikat a moldvai s6 hasznalata ki kemlelhetese vegett meg motoztak - s ez altal a kor eszmekt61 mar mar elragadtatott nep kozott nem kis beketelenseget kOltottek fel - rogton meg sz6llitottam az illet6 abodi es galfalvi jarasbeli
dull6 biztosokot, hogy vigyazatlan eljarasaiknak tostent adjak okat kik koziil egyik on vedelmere, elesmerven tapasztalatlansagat, a parajdi
S6 Tisztsegnek tisztelettel ide zart meg talahisat kiildotte kezembe.
Mib61 at latva azt, hogy a parajdi S6 Tisztseg egy oly m6dot kezdett gyakorolni mennyibe a nemes szek elnoksegenek vagy tisztsegenek
mell6zesevel - als6bb tiszvisel6khoz intezi hason megtalalasait, mit felel6seggel egyben kottetett hivatalomnal fogva, a fenn all6 alkotmanyos
jogok es rend megsertese nelkiil meg mas koriilmenyek kozott sem
halgathatnek el - es koztapasztalasb61 tudva azt, hogy a kamaranak
ilyeten eljarasai a nep el6tt eddig el6 is menyire kedvetlenek voltak,
bator vagyok nagy melt6sagodat mejj tisztelettel, de egyszersmint hivatalosan kerni, melt6ztasson a parajdi S6 Tisztseghez ugy intezkedni,
hogy mas alkalommal hasonl6 hivatalos megtalalasait ne az als6bb tiszf..
visel6khoz, hanem akar a nemes szek elnoksegehez, akar annak tisztsegehez intezze. Most pedig, mid6n a nep keclelye leg kisebb ellenszenvu
dolgok s esemenyek altal is hatartalan magasra izgathat6 s a motoz6knak eletit meg az igazgatas maga sem leendene kepes batorsagosi,tani;
az ilyeten motoztatast61 rogton es mer6be szunjon meg. Egyebarant
engedelmes tisztelettel maradok.
Cu surpriză am luat la cunoştinţă că juzii nobiliari ai unor cercuri
ale nobilului scaun aflat sub administrarea mea nu au judecat suficient împrejurările actuale. Ei au percheziţionat casele şi locuinţele mai
multor n9bili secui în satele aflate sub cîrmuirea lor, împreună cu un
scrib numit J anosi Istvan trimis în acest scop de camera salinelor de
la Praid, în vederea descoperirii -folosirii sării din Moldova. Prin aceasta
au trezit în rîndul poporului deja aproape cuprins de ideile epocii o
agitaţie deloc neglijabilă. Am cerut imediat juzilor nobiliari respectivi
din oercurile Abud şi Gă1eşti 1să explice cauzele procedurii lor imprudente. Dintre ei, unul şi-a recunoscut lipsa de experienţă. Pentru apă
rarea sa mi-a trimis cu stimă adresa anexată aici a oficialităţii salinelor din Praid.
Din aceasta eu mi-am dat seama că oficialitatea salinelor din Praid
a început să practice procedura trimiterii unor asemenea adrese funcţionarilor inferiori cu ocolirea prezidiului sau a oficialităţii nobilului
scaun. În conformitate cu funcţia mea legată de o anume răspundere
aceasta nici în alte împrejurări nu aş putea-o trece sub tăcere fără a
încălca ordinea şi drepturile ~onstituţionale. Din experienţa publică ştiu
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cît au fost şi pînă acum de .odioase poporului asemenea proceduri ale
camerei. îndrăznesc să o rog pe înălţimea voastră cu cea mai adîncă
stimă, dar în acelaşi timp în mod oficial, să binevoiţi a dispune oficialit~ţii salinelor de la Praid în sensul ca în alte ocazii asemenea adrese
oficiale ale sale să le trimi,tă nu funcţionarilor inferiori, ci fie prezidiului. nobilului scaun, fie oficialităţii acestuia. Acum cînd starea de
spirit a poporului poate fi agitată în cel mai· înalt grad, prin cele mai
mici lucruri sau evenimente nefavorabile lui, viaţa celor ce percheziţionează n-ar putea fi asigurată nici măcar de către guvern. [De aceea],
asemenea percheziţii să înceteze imediat şi cu totul. Dealtfel rămîn cu.
supusă stimă.
·
Concept. Arh. St. Tg. Mureş. Fond. Arh. Scaun. Mureş. Actele prim-

judelui regesc, nr. 509y11848.
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Mediaş,

l aprilie 1848.

Wohlehrwiirdigen Herr Erzpriester!
In Folge hieher gelangten Beschlusses der wohlloblichen săchsi
schen Nations Universitaet vom 30-ten Mărz v.J. Mai Z. 443 1848 1, ist
zur Wahrung der Interessen der Allerhochsten Regierung und ins Besondere auch ferner samtlicher Staatsbiirger und des Vaterlandes, in
diesen bedrăngten und gefăhrlichen Zeiten, die' Biirgerwehr. ins Leben
zu rufen. Zu diesem Zwecke, ist von Seite des Magistrats u. Communitaet, eine Commission ernannt worden, welche zur Aufgabe hat, die
Waffenfăhigen Biirger, ohne Unterschied des Volksstammes, nach Haus
u. Grundbesitz oder ziinftigen Gewerbes, zu conscribiren zu diesem
Geschăfte werden die Nachbar-Văter mit 3. aus jeder Nachbarschaft zu
zuziehenden Vertrauten, mitwirken.
Dieses wird Euer Wohl Ehrwiirden mit Ersuch erofnet: womit
wohl dieselben, die unterstehende Kirchen Gemeinde, auf geeignete
Weise in der eigenen Muttersprache, hievon nicht nur in Kenntnis
setzen, sondern auch davon eindringlich belehren mogten, daB die getroffene und zu gebrauchende MaBregel, lediglich zur Emporhaltung
der staatlichen Ruhe u. Sicherheit des Lebens und Vermogens zu dienen habe, und als sicheres Mittel zum Zwecke u. Bestătigung der wahren Vaterlandes Liebe und unerschiitterlicher Anhănglichkeit an das
Allerhochste Herrscher Haus, in Anwendung genommen werden wolle.
Der ich iibrigens .mit aller Achtung verharre. Euer Wohl Ehrwiirden erge benster Diener2 •
Mediasch den 1ten April 1848
Friedrich Biederfeld
Original. Bibl. Acad. R.S.R., Ms. rom., nr. 1 058, f. · 19. Foto: 1: 5614 562. Publicat în Transilvania, 1875, nr. 18, p. 201.

1
2
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V. doc. 128.
Cf. doc. 149:
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Orăştie,

1 aprilie 1848.

Hochwohlgeborner Herr K. Gubernial-Rath
Hochzuverehrendeste Graf der Sachsischen Nation!
Im Zusammenhange mit dem Hohen Erlasse Euer Hochwohlgeboren vom 29ten dieses Monats 1, habe ich die gehorsamste Anzeige zu
machen: daB mehrere Mitglieder des hiesigen Cassino beschlossen haben auf die von Klausenburg mittels Zeitschrift erfolgte Aufforderung
auch hier wegen Erwirkung eines Landtages und der dort nach MaB•
gabe der gegenwărtigen Zeitumstănde zu verhandelnden Gegenstănde
sich zu beraten. Ohne. einer n1ir vorlăufig zu machenden Meldung, folglich hievon eine Wissenschaft zu haben, haben sich die Mitglieder des
hiesigen Cassino am 29ten Mărz 1. J. versammelt. Bei dieser Versammlung sind nach dem durch Cassino-Mitglieder wie ich es spăter in Erfahrung gebracht habe - auch Sachsen eingeladen worden, - von den
Sachsen 5-6 erschienen; und es ward nach gemeinschaftlicher Berathung, da die Zahl der Anwesenden zur Realisierung ihrer Absicht dennoch nicht fur hinlănglich erachtet wurde; beschlossen a·m năchtsfol
genden Tage zu diesem Zwecke sich zahlreicher einzufinden. Dem Zufolge sind mehrere Sachsen im Tanzsaale des Allodialperceptors Cari
Pfaffenhuber erschienen, und haben zu diesfălliger Berathung auch die
Ungarn eingeladen, wozu sich diese auch in groBerer Zahl eingefunden
haben. Der Gegenstand der gemeinschaflicher Beratung - wie ich es
spăter erfahren habe, war der: auf welche Art der Hohen Landesregierung eine durch die gegenwărtigen Zeitverhăltnisse nothig gewordene Petition zur Abhaltung eines Landtages unterbreitet, und daB diese
Petition dem L. Magistrat und d~r Kreisversammlung zur Einbegleitung
an die Hohe K. Landesregierung eingereicht werden moge, wobei die
Sachsen mit dem Beisatze ihre Zustimmung gaben: da6 der bezuglich
der Union Siebenburgens mit Ungarn zu fassenden Beschluss des Landtages auf Szaszvaros, wie auch dem ubrigen Korper der săchsischen Nation gleiche bundende Kraft haben moge. Da aber die Sachsen in ihrer
am 31ten Mărz neuerdings· abgehaltenen Versammlung von ihrer mit
Ungarn am vorherigen Tage gepflogenen Unterhandlung abgestanden
sind, so versammelte sich am 31ten Mărz beim Cassino und vor demselben Gebăude eine aus Ungarn und Walachen bestehende zahlreiche
Volksmenge.
Der L. Magistrat hatte mrt der Kreisversammlung zu gleicher Zeit
wegen verschiedenen andern Gegenstănden noch vor 8 Tagen eine gemeinschaftliche Sitzung [angeordnet], ohne von diesen Vorfăllen im geringsten eine Ahnung zu haben. Die Volksmenge erschien bald darauf,
samt einer mit 12 Nationalfarben bezeichneten Fahne vor dem Rathhause und nachdem sie sich bis zum Saale, wo eben der Magistrat mit
der Stuhlversammlung gemeinschaftliche Sitzung hielt, vorgedrăngt
___,_ in dem einen Fenster des Rathhauses die Fahne auf die Gasse heraushăngend befestiget hatte, verlangte das Volk ihre Zulassung vor dem
Magistrat und Stuhls Communitaet. Bei so bewandten Umstănden hielt
es der L. Magistrat fur ră1 thlich das Volk vorzulassen und dessen Wunsche entgegenznnehmen, um dem'gemaB zur Aufrechterhal,tung der
Ruhe und Ordnung wie auch zur Vorbeugung aller traurigen Folgen
das Erforderliche verfugen zu konnen. Nach erhalterier Erlaubnis ward
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sofort der Sitzungssaal vom Volke uberfullt und deren schriftlich vorgebrachten Wunsche und Ansuchen in ungarischer Sprache, verlesen,
welches Ansuchen, nachdem dieses von dem nebst mehreren walachischen Geistlichen auch herbeigekommenen disunirten Archidiakon den
· Anwesenden 24 Deputirten der Stuhlsortscha:ften in walachischer Sprache vorgertragen und begreiflich gemacht worden ist, von der, bekanntlich aus den 24 walachischen Deputirten der Stuhlsortschaften und im
Sinne der Regulativ-Vorschriften nur 6' Markts Senoriats Mitglieder
bestehenden Stuhls Communitaet, dessen Vorsitzender der Konigsrichter
als Stuh1sprases und Aetuar der Obernotair sind, gutgeheiBen und
auch angenommen wurde. - Sobald nun die Stuhls Communitaet die
Wunsche des Volkes gutgeheiBen und angenommen hatte, verlangte
dasselbe Volk die Beforderung ihrer Wunsche im, Wege des Magistrats
an di~ Hohe K. Regierung und zwar mittels einer vom Volke zu erwăhlenden Deputation; vorauf der L. MagistraJt zur Beschwic:htigung
der auBerordentlich aufgeregten Gemuther sich bemi.i:Biget fand auch
dieser Forderung, ohne, daB der Magistr.at sich die Petition zugeeignet
hătte, zu entsprechen. Das versiegelte und den Deputirten des Volkes
durch mich ubergebene Gesuch durfte schon bei der Hohen Landesregierung angelangt seyn.
Allen diesen Volksbewegungen seitens des L. Magistrats sich entgegenstellen zu wollen, wăre nicht rathsam gewesen, indem jeder wenn
gleich ămtlicher Widerstand ohnfehlbar die gefăhrlichsten Ausbruche
des Volkes nach sich gezogen hătten. Die auf das Rathhaus aufgepflanzte Fahne befindet sich no'ch immer in derselben Stellung welche
ich, durch die nun aus andern Lăndern bekannten Beispiele gewarnt,
anzutasten zu lassen um so weniger mich getraue, als hiedurch dem
aufgeregten Volke nur Gelegenheit zu Excessen und Widersetzung meiner Anordnung dargeboten werden wi.irde.
Ubrigens herrscht allhier, ohngeachtet dieser Vorfălle, wobei jedoch keine Excesse stattfanden. eine Ruhe unter dem Volke und ich
werde obwohl gegenwărtige Zeitumstănde und ·die moralische Entwicklung des Volkes anrathen demselben eher mit beschwichtigender Gi.i·te
als mit Widerstand zu begegnen, alle meine mir zu Gebote stehenden
Krăfte und ămtliche Stellung zur moralischen Aufrechterhaltung der
fernern Ruhe und Ordnung aufbieten.
Schlu.fHich habe ich au,ch Euer Hochwohlgeboren gewissenhaft und
amts;treulich zu eroffnen, da{) die Abhaltung der Stuhls Versammlung
und Einberufung der Dorfreprăsentanten in gar keinem vorausberechneten Zusammenhang mit den erwăhnten Vorfăllen gewesen sind, daB
die Einberufung durchaus nicht auf unverstăndige Machination beruhe
- folglich erklăre ich denjenigen welche sich erdreustet Euer Hoch...;
wohlgeboren anzuzeigen, daB ich bei der Sache die Hand zum Spiele
geboten habe fur einen niedertrăchtigen Verleumder und stelle zugleich
das bittliche Ansuchen sowohl fur diesen Fall wie auch fur die Zukunft
dergleichen Verleumder, um auf ăhnliche Denunciationen mich recht:...
fertigen und die gebuhrende Genugtuung erlangen zu konnen, mir bekannt geben zu wollen. Ich wurde mir die besondere Ehre gegeben
haben, wenn diese Vorfălle wobei jedoch dem Magistrat keine Zeit zu
vorstellen an Euer Hochwohlgeboren oder an die Wohllobliche Săch
sische Nations Universitaet, vom Volke gelassen wurde - personlich
meine gehorsamste A ufwartung zu machen, daran werde ich, und bin
ich, durch einen von Sr. Excellenz dem Landes Gouverneur erhaltenen
238

gemăBigten Befehle "mich aus diesem Orte gar nicht zu entfernen",
verhindert worden. Mit aller unterthănlicher Hochachtung verharrend
Euer Hochwohlgeboren gehorsamster piener2 •
Szaszvaros am 1 April 1848
Franz Bruz
Konigsrichter 3

Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Comitialia, nr. 501jl1848. Foto:
5 '682-5 685.
1
2

V. doc. 111.

Autorul raportului scoate în evidenţă atitudinea prounionistă a ungurilor
din Orăştie şi cea rezervată a saşilor. El se referă şi la acţiunile revendicative
ale românilor din Orăstie.
.
3 Pentru raportul lui Bruz din aceeaşi zi, cu privire la evenimeptele de la
Orăştie din 29-31 martie: V. Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr.
698/1848. Foto: 64-67. Pentru raportul lui Carl Pfaffenhuber şi Joseph Schuller
din aceeaşi zi despre evenimentele din 30-31 martie către Universitatea săsească
v. Copie, Arh. St. Braşov. Fond. Acta Magistrat. Slghişoara, nr. 1 OQ5/1848. Foto:
6 412-6 416. Pentru referatul deputatului ..Krăger v. Concept. Arh. St. Sibiu. Fond.
Arh. Comitialia, nr. 503/1848. Foto: 5 689-5 690.
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Timişoara,

1 aprilie 1848.
Nagymelt6sâgu Gr6f s Minister-Elnok Dr! Kegyelmes Uram!
Foly6 evi Martius 22en kelt kegyes rendelete 1 kovetkezteben ujj6lag mely alâzattal jelenteni serenykedem:
1ăr Tegnap reggel J6sef kiilvârosunkban tuz tâmadt, melly egy
hâzat elhamvazo,tt. Nem hiszem, hogy e tuzveszely szântszândekos keznek gonosz muve lett volna.
2or A zsid6k elleni ingeriiltseg meg mindig tart, s a nep nem
csak a k6borl6knak, hanem tobb i>v 6ta itt lakott zsid6k kiuzeteset kivânja. A helyhat6sâg illy koriilmenyekben szorongattatik. 2
3or Az 6rsereg, onkenytesekb61 alakulvân, keves nap mulva felfegyverkezve âlland.3
4er Kebliinkben talâltatnak itt ott egyenek, kik fejer-kek szinii
kokârdâkat viselni kezdenek. Versecr6li hirek szerint az ottani vâroshâzr61 szinte illy szinu zâszl6k lobognak. Olly hirek kozt az aggodalomnak is ter nyilik.
A ki magas kegyeibe ajânlott, melly tisztelettel maradok nagymelt6sâgodnak legalâzatosabb szolgâja
Temesvârott, April 1en 1848
Preyer J an os polgârmester
Preaînălţimea voastră,
Stăpinul meu milostiv!

domnule conte

şi

prim-ministru!

Ca urmare a graţioasei voastre dispoziţii datate din 22 martie a
anului curent mă străduiesc din nou să raportezi cu adîncă umilinţă:
1. Ieri dimineaţă în :suburbia noastră iosefină s-a iscat un incendiu.
care a mistuit o casă; nu cred că focul ar fi fost opera odioasă a unei
mîini răuvoitoare.
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-2. Iritaţia împotriva izraeliţilor continuă încă; poporul doreşte expulzarea nu numai a celor fără domiciliu stabil, ci ·şi a evreilor care
locuiesc aici de mai mulţi ani; autorităţile sînt presate în aceste împrejurări2.

3. Garda de

pază alcătuită

din voluntari va fi

înarmată

în cîteva

zile 3 •
4. In sînul nostru se află ici-colo indivizi care încep să poarte _panglici alb-albastre; conform ştirilor sosite de la Vîrşeţ pe primăria de
acolo sînt arborate steaguri de aceeaşi culoare; în condiţiile date astfel
de ş1iri provoacă îngrijorare.
!ncredinţîndu-mă înaltelor voastre graţii rămîn cu profundă stimă
cea mai umilă slugă a preînălţimii voastre.
La Timişoara, în 14 aprilie 1848
Preyer J an os primar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltâr. Miniszteri Ors:z;agos Ideiglenes Bizottmâny nr. 156/1848. Foto:
1198-1199.
1

V. doc. 31.
Pentru demersul din 5 aprilie al celor cinci familii evreieşti de cetăţenie
turcă către palatinul Ştefan în legătură cu expulzarea lor. V. Original. Arh. St.
Budapesta. Fond.. Archivum Regnicolare. Istvan foherceg nadori leveltâra. Kozpolgari, 735/1848. Foto: 12 294-12 295. Documentul constituie încă o dovadă despre
întreţinerea -unei atmosfere antisemite în oraşele Transilvaniei de către autorită
ţile nobiliare. Prin încurajarea unei astfel de psihoze, autorităţile nobiliare au
urmărit atît înainte de 1848, cît şi în timpul revoluţiei, să abată atenţia maselor
de la adevăratele ,cauze ale nedreptăţilor şi opresiunii.
3 In legătură cu garda cetăţenească din Timişoara, v. raportul detaliat al.
primarului Preyer din aceeaşi zi către guvernul provizoriu. V. Original. Arh. St.
Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar. Miniszteri Ideiglenes
Bizottmâny nr. 156/1848. Foto: 1196-1197.
2
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Blaj, 1 aprilie 1848.

Anno 1848 martie 20
Iubite taică!l
Acum mi s-au deschis via cei strălucită a.;..ţi mai scrie şi în limba
noastră cei dulce romană cîte o cărticică. Acum nu sunt siUt a ungariza
şi a întrebuinţia o limbc1 străină, ci întrebuinţiaziu limba naţiunii mele
daco-romană. Aceasta o am dorit eu demuh şi iată de curănd i-au ră
sărit steaua ei cei luminoasă, într-însa încă nu sunt perfect, dar totuşi
sperez cum că pănă cîndva oi ajunge şi la perfecţiune ei.
Iubite al meu părente! Toată treaba îmi mere bine din parte studiilor, mulţiemită domnului dumnezeu dintr-amăndouă sunt eminent,
de sănătos încă sunt sănătos păn-acum, da debilă [slabă] sperinţie am
să mai fiu tot postul acesta sănătos; că de cum îi post stau să pei,
pentru că păziturile nu le pot mănca, iar pituţia îi din modru-nafară
puţină. Pentru aceasta dară iubite tată de va fi cu putinţie, trimite-mi
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o doi bani, măcar pe poşta de nu într-altă formă cu recipisse, pecetluindu-i în carte.
Apoi mi-au spus omul cel din Restolţi că vrei să-mi trimiţi pălă
rie, da te rog nu-mi trimite că ştiu că nu mi-a plăce, ci lasă pănă
încolo cătră Săntul Georgie, ce ţ-ii căpăta puţini bani şi apoi a-mi trimite bani să-mi cumpăr eu cum îmi va place mie, că domnia ta nu
ştii cumi ămi place mie, da nici nu poţi să o n!mereşti să să vujască pe
capu-mi. Pentru aceea dară las-o, nu-mi cumpăra, că eu îţi spui apriat
că neplăcîndu-mi nu o voi purta şi aşa numai pagubă îţi faci domnii
tale, ba încă nici nu o poţi trimite atîta lume să nu să strice cumva.
Mă ţiu îndatorat a-ţi scrie şi alte neşte lucruri interesante, atăt
pentru folosul (hazna) cît şi pentru desfătare domnii tale, de aş nimeri
să-ţi fie cu plăcere înainte domnii tale.
Adecă 1. Cum că în Franţia sau ţara franţiozască îi revoluţiune.
Ţara şi-au fugărit craiul, şi-au aprins tronul şi-au ars şi coroana ţării
o au luat la sine şi îi bătaie, .care bătaie Ş'tiu că a fi cît de curînd cei
mai groaznică şi mai înfiorătoare în lume. Aceasta au venit cu novele
(Ujsagba).
2. Cum că şi în Ţara Neapolitanului şi în Sicilia şi în Italia, în
părţile împăratului nostru îi bătaie şi vărsare de sînge, asta încă au
venit în novele.
3. Cum că unguri din Ţara Ungurească încă vreu să facă răscoală,
amu cu dieta asta din Poşion o prins a-1 asupri pre împărat şi a-i porunci aspru. Şi pentru ace împăratul au dat poruncă generariu-comăn
doului din Sibiu ca să steie numai gata. Aceaste nu să poate auzi, că
şi eu numai pe ascuns am auzit abie.
4. Cum că pe episcopul Orăzii-Mari, pe Erdelyi Basilie, I-au lovit apoplexia sau guta, iar. pe cel catolic episcop I-au pus în pensie. Asta
încă numai .am auzit din oameni vrednici de credinţă. Vai iubite taică
înfiorătoare ştiri îţi· scriu şi toate-s adevă~ate; iară a mai fi una în
lume.
5. Te înştiinţez .că iarăşi au venit în. novele (ujsaguri) cum că în
anul acesta fiind planeta lui Mars va fi mare secietă şi scumpete de
rtoate. Dară cine şi-a semina grău, mălai, ovăs, alac şi toate bucatele
cele de primăvară, ăla a fi fericit şi a ave destul. Aşadară, te rog şi
eu pe domnia ta să le faci aceste şi să-ţi sameni mălai, de a semăna
acuma în pripă ca să crească încolo pe luna lui mai să fie mari, că aşa
zice înţieleptul novelelor că să- apere dumnezeu ce secetă a fi la vară
şi şi amu în primăvară. Aşa te grijeşte dară ca pe Rusalie să-ţi sapi a
doua oară cucuriziori sau mălăieşul ce-l ai. Pe Paşti mă rog să-mi trimiţi macar 5 floreni m.c. că foarte mult lipsă am, carele întreabă de
părintele Acs Petre din Varsoltz.
Mă închin de sănătate Reverenzilor domni parochi locului şi mă
rog să-mi scrie în numele tată-meu o epistolie. Sunt eu umilit şerb al
dmnniilor voastre
Georgie Stanci
Arh.
2146-2149.

Original.

St.

Budapesta.

Fond.

G. Pr.,

nr.

7 961/1848.

Foto:

1 G. Stanciu era originar din Hereclean. Potrivit adresei vicecomitelui comitatului Solnocul de Mijloc, scrisoarea a fost confiscată cu prilejul unei percheziţii la domiciliul clericului.
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Viena, 1 aprilie 1848.

Becs, aprilis len 1848
Tisztelt Baratom!
Estaffetaliter irtt jelentesedet veven mind azt, mind a Gubernium
reprezentati6jat 6 felsegenek fel-adtam, _es ahban, hogy a diaeta mennel el6bbi osszehivasa irant kedvez6 valaszt nyerendek, nem ketelkedem. Mivel mindazonaltal a kiralyi propositi6k meg-allitasa nelkul a
terminust praesignalnunk nem lehet - ezt pedig nem tehetem, miel6tt
velled ertekeztem volna - , varnom kell ez iranti nezetid ki-jelenteset.
Ha az akarat val6saggal j6 azon opposrtionalis f6nokeknel, kikr6l nekem irtal, nem tehetem fel r6llak, hogy mindent el ne kovessenek, hogy
miszerint a fel-izgatott kedelyek le-csendesittessenek, de ha az ifiusagnak nem tudnak mar tobbe parancsolni, bajos dolog lesz.
·
Leg-els6 dolog mindeg a rend fenntartasa marad. Ma megint megy
Puchnerhez parancsolatl, hogy a szelbeli katonasagat mozdi ttsa meg;
ha a Szebenbe lev6ket Kolosvarra .kuldi, a lovassagot maschiroztattya,
elegge ismerem az erdelyi nepet, hogy a csendesseg . helyre-allitasaba
bizni mernek. Sohul a vilagon demonstrati6k ugy nem imponalnak,
mint nallunk, nemessegnek ugy, mint parasztnak. Csak a szekelyekre
ne agi:talnanak. ::En itt mindent elkovetek, , hogy valami konnyebbseget
eszk:ozoljek ki sz,amokra - s koztunk maradjon - , remren:ylem :Us si:keret nem sokara, csak kes6 ne lenne, de itt is annyi a teend6k szama~
hogy 24 6raval nem gy6zik a napot.
A parasztsag meg-nyugtatasara is igen rovid id6 mulva remenylem, hogy valamit tehetek itt. A mit a csaszar mond neki, mindeg tobb
hatassal bir rea, mint ha a nemesseg akar mit iger. Ha sikerul, estaffetaval fogod venni csak hainar ezen levelem utan 2 • Csak bar mi rovid
ideig tarthasd az embereket, erre pedig semmi sem lehet oly befolyassal, mint a katonak meg-mozditasa. A Bucovinaba kertek ket bataillont
t6llunk, ezt is meg-tagadta a F6 Hadi Tanacs, a ki keresemre minden
erdelyi katonasagat az orszagba hagyatni rendelt.
A sardiniai kiraly hadat izent nekunk. Radetzkyr61 minden ujsagi hirek koholm,anyak, egesz armadajat Majland es Verona kozt concentralja. 25en meg maga Majlandban volt. Itt a haboru ki-utesenek
hirere nagy lelkesedes. Tegnap .mar 3000 ember fele iratta be magat
egy Freicorpsnak formalasara- Olaszorszagba.
A magyar-orszagi resoluti6k3 nagy orommel fogadtattak. Vege tehat eddigi alkotmanyos existentianknak!! Mit fog Erdely ehez mondani
- egy milliom ketszazezer olah lakossal a nep kepviseletet akarja el
fogadni? Hova ju~tunk!4
Isten velled, kedves baratom
igaz bara tod J.
1

tăţii
ţine
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Viena, 1 aprilie 1848
Stimatul meu prieten,
Am primit raportul tău trimis cu ştafeta şi l-am înaintat maiessale împreună cu ·adresa Guberniului. Nu mă îndoiesc că voi obrăspuns favorabil în privinţa convocării cît mai urgente a Dietei.

fără stabilirea propunerilor regale nu se poate stabili termenul
convocării ei. Aceasta nu e posibil s-o realizez decît după ce m-am
sfătuit cu tine. Trebuie să aflu părerea ta într-o atare chestiune. Dacă
intenţiile sînt realmente bune la acei şefi opoziţionişti despre care
mi-ai scris, atunci, referindu-mă la ei, nu pot presupune că nu vor
fac~ totul pentru liniştirea spiritelor agitate. În cazul că ei nu mai pot

Dar

porunci tineretului, va fi un lucru greu.
Menţinerea ordinii trebuie avută mereu în vedere. Azi i se va
trimite din nou poruncă lui Puchner 1 să puna 1n mişcare gran1cerii;
dacă îi va trimite pe cei de la Sibiu la Cluj, iar pe călăreţi îi va pune
să mărşăluiască aş. îndrăzni să cred în restabilirea liniştii. Cunosc îndeaproape populeţţia rtransilvăneană. Nicăieri în lume demonstraţiile nu
impun într-atîta ca la noi, atît nobilimii, cît şi ţărănimii. Numai de nu
s-ar agita secuii. Eu fac totul aici ca să obţin pentru ei vreo uşurare.
Şi, să rămînă între noi, sper în succes grabnic. Numai să nu fie prea
tîrziu. Aici sînt însă atîtea de făcut încît nu ajung cele 24 de ore ale
zilei.
În foarte scurt timp sper să pot face ceva aici şi pentru linişti
rea ţărănimii. Ceea ce îi spune împăratul are întotdeauna un efect mai
mare decît orice promisiune a nobilimii. Dacă voi reuşi, [să obţin o
prudamaţie imperială] o vei primi imediat cu ştafeta după această scrisoare2. Numai să poţi ţine în frîu oamenii chiar pentru o durată mai
scurtă de timp. În acest sens nimic nu poate avea atîta influenţă ca
punerea în mişcare a soldaţilor. S-au cerut de la noi două batalioane
pentru Bucovina. Consiliul suprem de război a refuzat aceasta. La cererea mea a dispus lăsarea în ţară a întregii armate transilvănene. ·
Regele Sardiniei ne-a declarat război. Toate ştirile din ziare despre Radetzky sînt născociri. El îşi concentrează întreaga armată între
Milano şi Verona. !n 25 era el însuşi la Milano. La vestea izbucnirii
războiului, aici [a fost] mare entuziasm. Ieri s-au înscris deja 3 000
de oameni pentru formarea unui Freicorp în J.italia.
Rezoluţiile din Ungaria 3 au fost primite cu mare bucurie. S-a terminat deci toată existenţa noastră constituţională de pînă acum!! Ce
va spune la aceasta Transilvania? Va voi să accepte reprezentarea poporului cu un milion două sute de mii de români? Unde vorrl ajunge!4
Dumnezeu cu tine, dragul meu prieten
al tău sincer prieten J.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fideicomisională

a fam.

J6sika.

Misive.

Publicat

de

Deak Imre, 1848,

p. 58-59.

1

2

Cf. dac. 118, nota nr. 2 şi dac. 176.
Pentru manifestul împăratului cu privire la problemele urbariale, v. doc.

160.
3
La 31 martie, monarhul a sancţionat articolul de lege referitor la guvernul independent maghiar.
4 Scrisoarea 1ui J 6sika din 1 aprilie reflectă încă o dată concepţia feudală
a clasei dominante, care continua şi în 1848 să confunde Transilvania cu nobilimea. Ea oglindeşte totodată teama nobilimii de a nu pierde puterea politică
şi economică. Această putere putea trece în mîinile reprezentanţilor celor 1 200 000
de români în eventualitatea că se menţinea autonomia Transilvaniei şi se acorda
dreptul de vot universal.
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Cluj, 2 aprilie 1848.
An Seine Excellenz den hierlăndigen Commandierenden Generalen.
Aus dem Inhal1te der geschătzten Zuschrift Euerer Excellenz v.
30-ten Marz Z. 104/1 war es mir sehr beruhigend entnehmen zu konnen, da8 Hochdieselben, zur Aufrechterhaltung der, im Hunyader Comitate bedrohten Ruhe und Ordnung, eine Landwehr Compagnie des
Infanterie Regiments v. Sivkovits von Karlsburg nach Deva zu bestimmen die Gute hatten.
Ich nehme mir die Freyheit Euer Excellenz noch auf folgenden
Umstand aufmerksam zu machen: Nachdem das k. Gubernium, unterm
30ten Mărz G.Z. 4528 in Folge einer. Vorstellung des Zarander Administrators, um eine Militar Bedeckung daselbst, das Lobi. Gl. Kommando
zu ersuchen benothigt war, und meines Erachtens zu diesem Behufe,
das in Hunyader Komitat stationierte Militar am schnellsten nach Zarand befordert werden kann, so ware im Interesse der Verwaltung
hochst · erwunscht wenn nach Deva, au8er einer Landwehr Compagnie
noch eine bestimmt werden konnte.
Klausenburg am 2 April 1848
Concept. Arh. St. Budapesta:. Fond. G. Pr., nr. 653/1848. Foto: 29-31.
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Sibiu, 2 aprilie 1848.
An Ein lobliches k.k. GeneraL Commando Praesidium im Banate
Hermannstadt am 2ten April 1848

Nachdem zu Folge eines hohen Hofkriegsrăthlichen Praesidial Rescripts von 24ten v.M. Nr. 796/g ein weiterer Aufzug des Abmarsches
vom 1ten Feldbataillon nebst Regimentstab des Infanterie Regiments
Baron Sivkovich nach Temesvar nicht niehr zulăssig ist, so wird dasselbe am 11ten d.M. bis wohin zur Verstărkq.ng der Klausenburger Garnison nach dem Wunsche des Herrn Landes Gouverneurs eine andere
Truppenabteilung dahin beordert werden kann, nach .seiner Bestimmung
in Marsch gesetZit werden.
W ovon man sich beehrt einem Loblichen General Commando Praesidium uriter Anschlu8 der Marschtabelle bjs an die hierlăndige Grenze,
hiermit die dienstfreundliche Eroffnung zu machen.
Puchner
Feldmarschal Lieutenant
Original. Kriegsarchiv Wien. Foto: 15 520-15 521.
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Braşov,

2 aprilie 1848.

Euer Excellenz Hochgebohrener Herr Graf u.k. Landes Gouverneur,
Hochgebiethendester Herr.
Untern 3t u. 15t d.M. hatten Euer Excellenz unter den Praesidial
Zahlen 397 u. 489 1 mir zu befehlen geruhet, bei den hiesigen Buchhăndlern die Flugschrift "Hunnia fiiggetlensege" aufzusuchen u. im Vorfindungsfalls in Beschlag zu nehmen, ja auch zu erheben, ob dieselben
nicht friihere Exemplare derselben erhalten, die sie hier · verkaufet, und
zu untersuchen, von wem und in welchem Wege ihnen solche zugesendet worden, sofort aber den Buchhăndlern den Verkauf derselben
strengstens zu untersagen. Worauf ich nach gehoriger Befolgung dieses
Befehls untern 11 u. 27t d.M. 2 die Ehre hatte Euer Excellentz zu berichten, daB diese Flugschrift hier nicht vorgefunden worden sey, u.
die beyden Buchhăndler erklărt hatten, .friiher nicht nur kein Exemplar
von dieser Flugschrift erhalten, sondern auch bis zur diesfălligen Nachfrage keine Kentnis von der Existenz derselben gehabt zu haben.
Am 30. v.M. erschienen die beyden hiesigen Buchhand1er Wilh.
Nemeth u. Joh. Vajna einzeln bei mir und legten mir das Zeit1:1ngs-Blatt
Nr. 338 des Erdelyi Hirad6 vom 26. Martz l.J. mit der Anzeige vor,
daG wăhrend ihnen der Verka1:1f der Flugschrift "Hunnia fiiggetlensege"'
von Sztansitz streng verbothen worden sey, der Verkauf derselben in
Klausenburg unter den Augen Euer Excellenz und des HochlObl. k. Landes Gubernii offentlich angekiindigt worden3 und fragten sich an: Was
sie in dem Falle, wenn ihnen Exemplarien davon zugesendet werden
sollten, zu thun hătten. Worauf ich bei dem Umstande einerseits, daB
Censur von Allerhochst Sr. Majestăt inhalts der in allen Zeitungen veroffentlichten alh~rhochsten EntschlieBung vom. 15. Martz. 1. J.4 ailergnădigst aufgehoben worden, andererseits aber mir der Inhalt dieser
Flugschrift găntzlich unbekannt ist, blos erwiedern konnte: daB da in
Hinsicht der Presse seit dem 11t Mărtz 1. J. wo ich ihnen den Verkauf
dieser Flugschrift auf das strengste untersaget, eine bedeutende Aenderung eingetretten sei die weitere hohe Weisung Euer Excellenz gewărtigen sollten.
Ich unterfange mich Vorstehendes Euer Excellenz um sa mehr mit
der unterthanigsten Bitte um Hochgeneigte Weisung hinsichtlich der, in
folg der van Allerhochst Sr~ Majesti:it Allergnădigst bewilligten Pressfreyheit und damit verbundenen Aufhebung der Censur, nun etwa noch
zu beobachtenden Aufsicht gehorsamst einzuberichten, daB auf die am
29t 1. M. 5 vom hiesigen Buchdruckerey Eigen1thiimer und Herausgeber
des Wochenblattes Johann Gott gemachte Anzeige; daG wenn gleich die
vorbelobte Allerhochste EntschlieBung hinsichtlich der . Pressfreyheit
und Aufhebung der Censur fi.ir sămtliche Staaten des oesterreichischen
Kaiserhauses erflossen, doch der hiesige Rom. Katholische Herr Stadtpfarrer, als gewesener. Censor, ihn in Folge einer von Euer Excellenz
erhaltenen hohen Verordnung 6, inhalts welcher dariiber zu wachen sey,
daB in den Zeitungen nichts, was wider die Regierung, die Religion und
die Sittlichkeit verstoBe, aufgenommen werde, aufgeforder,t hab, sein
Wochenblatt ehe und bevor solches ausgegeben werde ihm zur Einsicht
vorzulegen, welches ·Verlangen W ohlderselbe · jedoch kurtz vor dieser
Anzeige zuriickgenommen, die hiesige Biirgerschaft in diesem Verlangen
gnădigst
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die Absicht die aufgehobene Censur beizubehalten erkennend (weil die
Censur, durch welche der si:ichsischen Nation das Recht, sich gegen die
Beschuldigungen in Hirad6 rechtfertigen oder solche gehorig widerlegen zu konnen bisher benommen worden war, wăhrend dem Hirad6
verlăumdende Beschuldigungen der săchischep.
Na,tion aufzunehmen
gestattet wurde, bisher nur im Bereich des Sachsenlandes strenge gehandhabet wurde, deswegen die Nation mehrermahl Hohen und Hochsten Orts um Abhulfe zu bitten sich bemuBig.et gesehen) in grosse Aufregung gekommen, welche bloB dadurch beigelegt werden konnte, daB
der Magistra t erklărte: es sey diesfalls von der Hohen Landes Stelle
an den Magistrat noch gar keine Verfugung gelangt, und wenn di_e mittelst den Zeitungen veroffentlichte sămmtlichen Staaten des osterreichischen Kaiserreiches ohne Ausnahme ertheilt seyn sollende Aufhebung
der Censur fur Siebenburgen nicht zu gelten habe; diesfalls zuversichtlich von dem Hochloblichen k. Landes Gubernio an den Magistrat,
oder von Euer Excellenz an mich gehorsamst Gefertigten eine hohe
Weisung erlassen werden wurde, aus welcher klar zu entnehmen seyn
werde, in wie viel die Beschrănkung der Presse allhier fernerhin zu
bestehen haben solle.
Sollte eine Fortdauer der Censur wirklich statt finden sollen, so
unterfange ich mich, die unterthănigste Bitte gehorsamst beizufugen,
die strenge Beobachtung derselben auch fur die ungarischen Druckerein
gelten zu lassen, weil ich ansonsten wie wohl ich gegenwărtig Euer Excellenz versichern kann, daB das Verlangen nach einigen Abănderungen
in der Verfassung, welches aher im gehorigen Weg zur ămtlichen Verhandlung gebra-cht werden will, abgere,chnet fur alles in groBer Ruhe
sich befindet und kein Aufruhr zu befurchten ist, fur den Ausbruch
einer Unordnung nicht durfte haften konnen.
Entschuldigen Euer Excellenz hochgeneigtest diese meine unterthănigste Bitte mit der Versicherung, daB nur die allerorten theils berei'ts herrschenden Aufregung theils drohender Ausbruche von Unzufriedenheit, und der Wunsch als Mensch und Staatsburger Alles dasjenige anzuwenden, was hierorts eine solche hervprrufen konnte, um die
selbe entfernt zu halten.
Der ich in tiefster Ehrfurcht zu ersterben die Ehre habe Euer Excellentz unterthănigster Diener
Kronstadt am 2-t, Aprill 1848
Joh. v. Albrichsfeld
Ob. Richter7
1

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 787/1848. Foto: 120-

125. Concept. Arh. St. Braşov. Fond. Actele revol. 1848/'1849, nr. 95-97.

Cf. doc. ·70, nota nr. 1 şi 2.
V. doc. 70 cu data 26 martie (dată după protocolul magistratului).
3 In ziarul Erdelyi Hirad6 din 26 martie 1848, a apărut o informare amplă
despre lucrările lui Tancsics tipărite în Germania, pînă atunci· interzise.
4 Despre manifestul imperial din 15 martie 1848 în privinţa libertăţii presei,
v. doc. 116, nota nr. 1.
5 V. doc. 115.
6 V. doc. 48.
7 Precum rezultă din registrul de procese verbale ale magistratului din Braşov din 12 aprilie, mai tîrziu s:..a aprobat vînzarea broşurilor lui Tancsics. V.
Arh. St. Braşov. Fond. Acte magistrat. Braşov. Registrul actelor intrate şi ieşite
(Praesidial), IV, M. 2, 139. Foto: 11182-11183.
1

2
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Sighet, 2 aprilie 1848.
Melt6sagos Gr6f N emzeti Minister Elnok

Dr!

A mult h6 26r6l kiildott hivatalos jelentesem1 folytaba a ma1 napon vett ujoni kegyes rendelmenye kovetkezesebe tiszti kotelessegemhez kepest sietek jelentesemet elo 1terjeszteni. A mult h6 30ân tartatott
megyei koz gyules 2 hatarozata altal, mielott vettiik volna melt6sagodnak
a mai napi rendelvenyet, nemo reszbe kozgyulesi hatalommal all ispan
elnoklet alatt · alland6 kiildottseg a csend es j6 rend fen1artasara mar
kirendeltetett, remenylem is, hogy megyenknek, bar kiilonbozo ajaktl lakosai, de a fejedelem ·es a haza egymast6l valhatatlan kapcsolâtba al6
boldogsaga elo mozditasara ez alkalommal is a csend es j6 rend tovabbi
fen tartasara tenyezo kezeket fognak nyuj tani - nem is tortent, melt6sagos uram, eddig mas megyenkbe annal, hogy lakosaink egy resze ertesiilven a hazaba tobb hellyeken a kincstari epiileteken volt ketfeju
sasoknak levetetesekrol, itten is szamos kebelbeli epiileteken volt sasoknak leveteleket kovetelni kezdettek, minden botranyos esemenyeknek
elmel6zese tekintetebol ajanltatott a hellybeli kiralyi kamarai igazgat6sagnak azoknak levetele, a mint is az igazgat6sag elnoke, bar6 Geramb
J anos h6dolvan a fel sz6litasnak, azokat az egesz megyebe szamos helylyeken a kincstari epiileteken volt ketfeju sas cimereket le szedetven
azolta semmi nemo nyugtalansagnak jele nincs.
A kegyes rendelet kovetkezesebe midon a megyebe jelenleg tanyaz6 katonasag szamanak tablas kimutatasat az ./. alatt egesz alazatossâggal ide mellekelnem3, alazatos tisz:telettel maradtam melt6sâgodnak alazatos szolgaja
Szigethen aprilis 2an 1848
Mihalyi Gabor maramarosi
masod all ispan
1

înălţimea voastră,

domnule conte prim-ministru

naţional!

Ca urmare a raportului meu oficial1 expediat în 26 a lunii trecute şi conform noii dispoziţii graţioase primite în ziua de azi, mă gră
besc a-mi înainta raportul în conformitate cu datoria mea oficială. Prin
hotărîrea congregaţiei 'comitatense ţinute în 30 a lunii trecute şi într-o
oarecare măsură prin puterea ei, încă înainte de a fi priinit dispoziţia
de azi a înălţimii voastre 2 , am instituit o comisie permanentă pentru
menţinerea liniştii şi a bunei rînduieli sub preşedinţia
vicecomitelui.
Sper că locuitorii comitatului nostru, deşi de limbi diferite, îşi vor da şi
de această dată mîinile în mod activ pentru promovarea fericirii principelui şi a. ţării, care depinde în mod indisolubil de menţinerea în continuare a liniştii şi bunei rînduieli. înălţimea voastră, pînă acum în comitatul nostru nu s-a întîmplat altceva decît că o parte a locuitorilor
au început să revendice şi aici înlăturarea pajurei bicefale de pe clă
diri după ce s-a aflat de îndepărtarea ei de pe edificiile erariale în mai
multe locuri ale patriei. Cu scopul de a evita orice fel de scandal, s-a
recomandat direcţiei camerei regale de aici înlă1 turarea ei. Preşedintele
direcţiei, baronul Geramb Janos, s-a supus solicitării şi a pus să se în247

depărteze stemele cu pajură bicefală, care se află pe clădirile erariale în
numeroase locuri din comi!tat. De atunci nu e nici un semn al vreunei
agitaţii.

Mă conformez graţioasei dispoziţii şi anexez cu toată umilinţa aici
sub ./., tabelul numărului armatei aflate în prezent în comitat3 • Rămîn
cu respectuoasă stimă sluga umilă a înălţimii voastre.
La Sighet, în 2 aprilie 1848
Gabriel Mihali vicecomite
secund

Original. Arh. St. Budapesta .. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi

Le~

veltar. Beliigyminiszterium. Altalanos iratok, 224/'1?48. Foto: 11 91611918.
1

V. doc. 75.
Pentru procesul verbal al adunării publice a comitatului Maramureş din
30-31 martie: V. Original. Arh. St. Sighet. Fond. Arh. comitat. Maramureş. Acte
diverse, II. Acte din 1848 înregistrate în 1851 nr. 121. Foto: 3 467-3 469. Scrisoarea de salut a adunării din 31 martie către Batthyany în Original. V. Arh. St.
Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltar. Miniszteri · Orszagos
Ideiglenes Bizottmany, nr. 224/1848. In legătură cu problemele din comitat care
cereau o rezolvare urgentă, v. adresa din 31 martie către Batthyany: Concept.
Arh. St. Sighet. Fond. Arh. comitat Maramureş. Acte administrative. Fasc. lit.
I-N, nr. 32/'18~8. Foto: 3 522-3 531.
·
3 Pentru adresa cu data de 2 aprilie 1848: V. Original. Arh. St. Budapesta.
Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltâr. Beliigyminiszteriuri:l. Altalânos iratok.
nr. 224/'1848. Foto: 11 919.
2
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Viena, 2 aprilie 1848.
Blks 2k aprill 1848

Kedves j6 Katicam!l
25ik Martii irott siralmas leveledet vettem. Bizony most el6re nehezen fog esni az eddigi rendnek meg bomlasa, de nem leszsz oly rettent6 roszsz, mint azt el6re kepzeli az ember.
Ebbe is bele kell adnunk magunkat s oszsze huzni a koltsegeket.
Foldunk becse id6vel bizonyosan n6ni fog, azutan a Statusnak is gondoskodni kell, hogy meg fizesse kărainkat. Ebb61 a ki ad6s ki fizetheti
ad6ssagat, addig az pretendensek tartoznak varakozni a torveny szerint.
Vigasztald magad kedves j6 Katicam, az Dr Isten nem hăgy el es en se
mig elek. Ha la Istennek nekem nincsenek gyermekeim, oszsze huzva magunkat meg j61 elhetunk. Csak le csendesednek a vilăg. Most ezen kell
egesz energiăval dolgozni s eggyeseknek [?] lenni. A parteijoknak vege.
Remelem az uldozesekkel is fel hagynak. Rt mik azon dolgozunk, hogy
a csend es rend fen tartasara a kormănyt61 is minden er6t meg nyerjunk; ez meg is igertetett. Van itt baj eleg, minden nap valami mas
ujsag .. Olasz orszagot j6 reszint el vesztjuk, de a finantiara nezve hasznos eggyezes mellett. Egyeb arant i tt csendesseg uralkodik, azonban van
eleg nyughatatlan ember, ki · a zavarba halăszni aka.r. Tennapră ki voit
hirdetve az olasz opera, de a nemetek nem engedik, hogy el6adăs le1
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gyen, be zartak a theatrumot. Nagy a gyulolseg az olaszok irant. En hala
Istennek igen j6 egessegbe vagyok. Le mennek, de ott is csak a zavar,
azert meg varok egy keveset itten. Orvendek, hogy itt paraszt j6szagot
birok, ezt nem veszi el senki. Most az a szandekom, hogy egy billetet
nyomtassak magamnak "G Dominik Bethlen Bauer aus H etzendorf" ez
most a leg nagyobb securitas. Vigasztalasul meg az is szolgâl; hogy a
csapas nem csak egyediil minket, hanem mindent, kinek van valamije
egy arant ert. Meg a nagy Rotschild haz is meg rezzent. !gen j6 leszsz,
ha hozzam szallasz, oszsze huzva egyut meg ferunk. A te szallasodat a
dietalis szall6knak lehet az en hazam helyett ki adni. Edes Anyamat is
be kell citalni, egy kis. phalancetert formalhatunk, hol minden dolgozzek valamit, s igy a critikus id6ket el tolthetjuk. lbt is minden nagy uri
hazoknal oszsze huzzak magokat az urak, a sok cseledet bocsatjak el,
csak eleinte bajoss, de bizony meg szokja az ember, ha rea szorul, s
talan csendesebben el, mint annyi spion s el6d6 kozott. · Kedves gyermekeidet, ferjedet olelem, tud6sitts gyakran kedves j6 Katicam, az Isten
oltalmaba ajanl szeret6 testvered
B Domokos
Sockert hivasd magadhoz es mond meg, hogy illuminaljon mindenkor, mikor kivanjak, felek ăssze rontjak a hazom. 2

Draga şi buna mea Katica! 1
Am primit scrisoarea ta din 25 martie plină de amărăciune. Da, pe
viitor, după înlăturarea ordinii de pînă acum, ne va fi mai greu. Totuşi, nu atît de greu cum şi-ar închipui omul. Trebuie să ne împăcăm
şi cu aceasta şi să ne restrîngem cheltuielile. Preţul pămîntului nostru
cu timpul va creşte desigur. Apoi şi statul trebuie să se îngrijească să
ne despăgubească. Din aceasta debitorii îşi pot plăti datoriile. Iar pînă
atunci creditorii trebuie să aştepte conform legii. Să te consolezi draga
şi buna mea Katica că Dumnezeu nu ne părăseşte şi nici eu pînă cînd
trăiesc. Slavă domnului, eu nu am copii aşa că restrîngîndu-ne încă putem trăi bine. Numai de s-ar linisti lumea. Acum trebuie să lucrăm cu
toată energia la aceasta şi să :fi{n unitari. S-a terminat cu partidele.
Sper că se vor pune capăt şi prigonirilor. Aici noi lucrăm pentru a obţine de la guvern toate forţele pentru menţinerea liniştii
şi
ordinii.
Aceasta ni s-a şi promis. Sînt aici destule necazuri. in fiecare zi este
cîte o altă noutate. De ht}.nă seamă Italia o pierdem, dar cu o înţelegere
utilă în privinţa finanţelor. Dealtfel aici domneşte liniştea. însă există
destui oameni neliniştiţi, care vor să profite de situaţia tulbure. Pentru
ieri a fost anunţată opera i1taliană. Dar nemţii nu permit să se ţină reprezentaţia. Au închis teatrul. E o mare ură împotriva italienilor. Eu,
slavă domnului, sînt bine, sănătos. Aş veni acasă, însă· şi acolo e numai agitaţie. De aceea mai aştept puţin aici. Mă bucur că deţin aici o
proprietate ţărănească pe care nu mi-o ia nimeni. Acum am intenţia să
mi tipăresc o carte de vizită "G. Dominik Bethlen Bauer aus Hetzendorf". Aceasta e acum cea mai mare securitate. Serveşte drept consolare şi aceea că această lovitură ne-a atins nu numai pe noi, ci deopotrivă pe toţi care deţin ceva. Chiar şi marea casă Rotschild s-a cutremurat. Va fi foarte bine dacă vii la mine. Strîngîndu-ne puţin, vom
21 -
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încăpea.

Casa ~ta se poate închiria deputaţilor dietali în locul casei mele.
Trebuie s-o chemăm şi pe mama. Vom forma un mic falanster unde fiecare va lucra ceva şi aşa vom putea trece peste vremuri critice. La toate
casele domneşti mari de aici domnii se restrîng, concediază numeroase
slugi. Numai începutul e greu. Omul se obişnuieşte dacă e obligat şi
poate trăi mai liniştit decît între atîţia spioni şi paraziţi. Îi îmbrăţişez
pe copiii tăi dragi, la fel şi pe soţ. Scrie-mi des draga şi buna mea Katica. Iubitorul tău frate te încredinţează ocrotirii lui Dumnezeu.
B. Domokos
Să-1 chemi pe Socker la tine şi sa-1 spui să ilumineze întotdeauna
cînd vor ei. Mă tem că altfel îmi vor dărîma casa 2 •

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.

Banffy. Misive.
1
2

Bethlen ,Kata, soţia lui Banffy Mikl6s.
Şters ulterior de semnatar.
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[Braşov,

înainte de 3 aprilie 1848]1.

Manifestul tuturor român!i:lor transil\Gani
Fie libertaJte, egalittaibe, frăţieta,te!!!

cătră

patria lor

Aces,te trei cuvinte mari sunt condiţionate numai de celea 12 puncturi publicate în Ungaria 2 •
Românii înse punctul 3 şi 12 îl pricep şi îl voiesc numai sub următoarele condiţii:

Transilvania încă va avea în veci dieta provincială.
Transilvania se poate uni cu Ungaria; inse mai întîi se vor şterge
şi nimici de tot celea trei constituţii cu toate barbarele lor privelegiuri;
toate diplomele nobilitare se vor arde, această e egalitate. Numirea naţionalităţilor istorica-juridice va înceta cu totul, noi cunoaştem numai
transilvani.
Transilvania se va împărţi si rotunzi din nou. Toa~te numirile de
comitate, scaune şi districte se Şterg. împărţirea va avea mesura de
80-100 mii suflete, va respecta şi naţionalitatea genetică, ca în nouăle
cantoane ori unde se poate să vină numai o naţie curată; amestecul mai
jos de 1j4 nu va fi socotit.
Cantoanele curat române vor avea administraţie internă română,
celea secuieşti ungurească, celea curat săseşti nemţiească; în celea
amestecate pe 1/ 2 , 1/ 3 , 1/ 4 se vor primi hîrtii în două limbi, se vor ţinea
translatori plătiţi.
La dietă se vor face aleagerile tocmai ca în Nord-Arnerica din tot
poporul. în dietă se va vorbi în 3 limbi, ci legile se vor compune în
lin1ba maiorităţii lăcuitorilor, se vor da însă şi traducţii autentice la
celea două popoare.
Noi în cuprinsul Ungariei şi al Transilvaniei credem în patru naţionalităţi genetice, ale căror viaţia atîrnă de la cultura şi literatura lor,
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adecă: 5 milioane slavi, 4 milioane maghiari, 3 milioane români, şi 1 milion germani, celelalte popoare amerunte nu se vor putea ţine nici 50
ani; celea patru vor avea viaţia vecinică, sau moarte deodată.
Sub acestea condiţii, uitare de toate realele suferite; frăţietatel
Duşmanilor moarte! 3

Copie. Arh. Stat. Blaj. Fond. Mitropolia Blaj, nr. 655P1848. Foto: 7 577.

Datarea pe baza doc. 170.
V. doc. 5, nota nr. 1.
Manifestul a fost anexat la scrisoarea lui Ştefan Moldovan din 3 aprilie
1848. V. doc. 172. El reprezintă o formă rezumativă a manifestului de la sfîrşitul
lunii martie (nr. 144). La fel ca şi acesta, condiţionează uniunea de ştergerea privilegiilor nobiliare şi de transformarea teritoriului fostului regat feudal maghiar
de dinainte de 1526 într-o federaţie sau confederaţie de cantoane naţionale după
modelul Elveţiei. Chiar dacă datele cu privire la populaţia de pe teritoriul fostei
Ungarii medievale nu sînt riguros exacte (din 14 mlilioane locuitori, ungurii erau
5 250 000), ele reflectă raportul dintre maghiari şi popoarele nemaghiare. Aproximativ 2/3 din totalul locuitorilor fostului regat feudal maghiar erau slavi,
români şi germanT şi numai circa 1/3 unguri. Pe temeiul acestor date autorii
manifestului cer autonomie pentru cantoanele cu majoritate nemaghiară, precum
şi folosirea limbii populaţiei majoritare în administraţie, justiţie, învăţămînt etc.
Manifestul conditionează uniunea de mentinerea Dietei Transilvaniei. Cantoanele
cu majoritate românească urmau să-şi trimită deputaţi şi în Dieta centrală de
la Pesta, la fel ca şi cele locuite de sîrbi, croaţi, sloveni, slovaci, ruteni şi germani. Autorii manifestului condiţionînd alegerea deputaţilor în organul legislativ
central pe baza votului universal ca în America de Nord, urmăreau trecerea
puterii politice din mîinile nobilimii maghiare în ale reprezentanţilor popoarelor
nemaghiare. Totodată, condiţionînd uniunea de menţinerea unei Diete provinciale
proprii, autorii manifestului urmăreau să transforme Transilvania şi din punct
de vedere politic într-o ţară românească, deoarece prin vot universal deputaţii
români ar fi fost mai mulţi decît ai tuturor minorităţilor naţionale luate împreună. Dominînd puterea legislativă, românii şi-ar fi asigurat drumul spre organele executive şi judecătoreşti centrale şi locale. Odată cucerită puterea politică,
pentru reprezentanţii românilor din Transilvania s-ar fi deschis perspectiva întăririi autonomiei, iar într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat chiar desprinderea de Ungaria şi unirea cu Moldova şi Ţara Românească.
1

2
3
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Viena, 3 aprilie 1848.
ELSO FERDINAND Isten kegyelmeb61 Ausztriai Csaszar, Magyar
es Csehorszagnak ezen neven otodik, Lombard es Velence, Galicia
Lodomeria es Illyria Kiralya, Austria F6hercege, Erdely Nagyfejedelme es Szekelyek Ispanja s a t.
Valamint meg vagyunk bens6keppen az irant nyugodva, hogy
atyai sziviink mas orszagaink gondjai kozott is, mindenkor arra igyekezett, hogy az urberi szolgalatok es tartozasok igazsagos es egyenes mertekben szabatvan ki, a mii kedvelt Erdely Nagyfejedelemsegiinkben es
hozza kapcsolt reszekben lev6 urberesek sorsan a iegalkalmatosabb m6dokkal segitve legyen, ugy ezen legfels6bb szandekunkat kozelebbr61 is
megkivantuk mutatni azzal, hogy azon torvenyeket, melyek a kozelebb
m1Ht orszaggyuleseb61 az ad6z6 nep sorsa jobbitasa vegett nekiink feladattak, meger6sitven, azoknak ment61 elebb es alkalmas m6don leend6
telyesedesbe vetele irant rendelkeZ~tiink. Mivel mindazonaltal a tapasztalas megmutatta, hogy azoknak, a mik e celra az emlitett torvenyek
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ertelmeben rendeltettek, vegs6 elegtetelbevetele hosszasabb idot kivăn,
mint a mennyit a haza polgărai 6hajtanănak, a mostani korulmenyekben
pedig mind a kozălladalom erdekeben, mind a foldesurakra es jobbă
gyokra nezve f6keppen szukseges, nehogy ez ezek kozotti kolcsonos viszonyokra nezve megăllitott elveknek alkalmazăsa, ha hosszasabb ido
kozbejottevel teljesedesbe nem vetethetnenek, ingataggă es bizonytalannă tetessek: azon celra, hogy az urberi rendezes mentol elebb teljesedesbe menjen, a dolog termeszetevel legmegegyezobbnek fteltuk az
orszaggyulest meg ezen esztendo lefolyăsa alatt osszehivatni, mely gyulesen mind azon nevezete& nezeteket, melyeket a jobbăgyok ăllapotja,
a foldesurak jogaira val6 igenyes es meltănyos tekintet, s ezekkel elvălhatatlanul egybekotott foldmiveles es termesztes, ugy az ezekben
alapul6 kozgazdăszat es penzugye megkivănnak, megfontolvăn, a legujabb torvehyekhez kepest az urberi dolgoknak vegkeppeni eligazitasăra
egy olyan m6d terjesztessek elonkbe legfelsobb megerosites vegett,
melyre kirălyi kegyelmes megegyezesunket atyai indulatunknak teljes
.megnyugtatăsăval ugy adhassuk, hogy annak teljesedesbe vetele a jovo
1849-dik evi Martius utols6 napjăn megkezdodhessek.
Azon hiedelemben leven, hogy ezen minden hiv alattval6ink javanak elomozdităsara intezett gondoskodăsunknak ujabb bizonysăgăt
azok ill6 hălaâatossăg erzesevel fogadandjăk, es erdelyi eg~sz nepunknek alland6 hivsegebe es engedelmessegebe eros bizodahnunkat helyheztetven, minden ezen Erdely Nagyfejedelemseg es hozzăkapcsolt reszekbeli akărmely rendu es ăllapotu hiv alattval6inknak legfelsobb kiralyi
akaratunkat ahban rendeljuk tudtăra adatni, hogy minden urberi viszonybeli bonyol6dasok eltăvoztatăsa·ert, melyek jelenleg csak magănak
az. ad6z6 koznepnek sorsăt kockăztatnăk, a jobbagyi szolgălatok es tartozăsok a jov6 1849-dik evi Martius 31-dik napjăig, mely hatărnapig
tudniillik az urber vegkeppeni rendezest minden hazafiak igazsagos es
meltănyos kivănsăgainak megfelelo m6don teljesedesbe vetetni rerneljuk, azon ertelemben, mely a mult evi november 7-ken koLt kirălyi
leiratunkban kifejeztetett, tetessenek m'Lllhatatlanul, a foldesurak hasonl6keppen emlitett kirălyi leiratunknak megtartasara legszorosabb felelet alatt koteleztetven.
A Kiralyi Kormanyszek kotelessege leszen azert, hogy. mihelyt
ezen legfelsobb akaratunkat megertendi, azt mindeneknek, kiket illet,
alkalmatos m6dokon tudtokra adatvan, nem csak arr61, hogy azon udvos
szandek, mely ezen rendeles teteleben szemunk elott allott, minden hazabeli lakosoknak tudtokra legyen, hanem arr61 is gondoskodni, hogy
ezen atyai parancsunknak minden helyen mindenek legszorosabb felelet alatt engedelmeskedjenek1 ; azok pedig a kik ez ellen cselekedni,
az ac:l6z6 koznepet engedetlens·egre, vagy eppen ellenszegulesre osztonozni mereszelnek, a torvenyek es legfelsobb rendelesek altal kiszabott
m6don legkemenyebben buntettessenek.
Egyebirant csaszari kiralyi es fejedelmi kegyelmunkkel hajland6k
maradunk.
Kolt a mu birodalmi varosunkban Becsben Aprilis harmadik napjan ezer nyolcszaz negyvennyolcadik esztendoben.
Ferdinand întîi din mila lui Dumnezeu împăratul Austriei, sub
acest nume al cincilea ca rege al Ungariei, Cehiei, Lombardiei, Veneţiei, Galiţiei, Lodomeriei şi Illyriei, arhiduce de Austria, mare principe
al Transilvaniei şi şpan al secuilor etc.
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Cu toată grija purtată celorlalte ţări ale noastre sîntem întru toliniştiţi că ne-am străduit totdeauna cu inima părintească să repartizăm în mod drept şi în măsură echitabilă servituţile şi îndatoririle
iobăgeşti în agreatul nostru Mare Principat al Transilvaniei şi în păr
ţile ~ale anexe, pentru a ameliora soarta ţăranilor urbariali prin mijloacele cele mai potrivite. Cu dorinţa de a demonstra intenţiile noastre
sublime antepomenite, în zilele trecute am întreprins măsuri pentru
aplicarea corespunzătoare şi cît mai urgentă a legilor, menite să amelioreze soarta poporului contribuabil. Ele ne-au fost înaintate de către
ultima Dietă şi le-am şi sancţionat. Experienţa a demonstrat că îndeplinirea integrală a acelora pentru care s-au întreprins măsuri în sensul
legilor aminti1te va necesita o etapă mai lungă decît ar dori cetăţenii
patriei. Cu toate· acestea în împrejurările actuale, atît în interesul statului comun, cît şi în a aceluia al domnilor de pămînt şi al iobagilor
este necesar ca aplicarea p"rincipiilor S1tabilite privind relaţiile reciproce
dintre ei să nu devină cumva instabile şi nesigure dacă ele se vor realiza într-o perioadă prea lungă. Cu scopul ca reglementarea urbarială
să se înfăptuiască cît mai grabnic, am considerat cel mai potrivit cu
caracterul chestiunii convocarea încă în decursul anului curent a Dietei.
Acolo vor fi cîntărite cu exigenţă toate opiniile importante, privind:
situaţia iobagilor; soluţiile echitabile referitoare la drepturile proprietarilor [feudali]; situaţia agriculturii şi producţiei care se leagă indisolubil între ele; interesele de natură economică, politică şi financiară care
se bazează pe ele şi le pretind. Apoi ele se vor înainta în faţa noastră,
spre sublimă sancţionare sub forma unor propuneri bazate pe recentele
legi pentru rezolvarea definitivă a chestiunilor urbariale. Ne vom da
milostivul nostru consimţămînt regesc cu asigurarea deplină a sentimentelor noastre .Paterne, în aşa fel încît transpunerea în practică a reglementării să înceapă de la data de 31 martie a viitorului an 1849.
Sperăm că aceste dovezi ale grijii exprimate prin măsuri întreprinse spre promovarea intereselor tuturor supuşilor noştri vor fi primite de cei interesaţi cu sentimente corespunzătoare de recunoştinţă.
Bazîndu-ne ferm pe ataşamentul şi supunerea continuă a întregului popor din Transilvania, ordonăm aducerea la cunoştinţă a sublimei noastre
voinţe regeşti tuturor supuşilor noştri fideli de orice rang şi stare din
Marele Principat al Transilvaniei şi din părţile anexe. Se vor evita aS'tfel toate complicaţiile izvorîte din relaţiile urbariale, care în prezent
tul

ar putea periclita în primul rînd soarta poporului de rînd contribuabil.
Prestaţiile şi îndatoririle urbariale vor fi îndeplinite fără discuţie pînă
la data de 31 martie 1849. Pînă la acest termen sperăm că se va realiza reglementarea definitivă a urbariatului în concordanţă cu dezideratele juste şi echitabile ale tuturor cetăţenilor, în sensul exprimat de
demersul nostru regesc din 7 noiembrie al anului precedent. Domnii
de pămînt vor fi de asemenea. obligaţi să se conformeze în mod strict
demersului pomenit.
Din acest motiv, Guberniul regal [al Transilvaniei] va avea obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţă celor interesaţi voinţa noastră
sublimă prin mijloacele cele mai potrivite, în aşa fel încît orice locuitor al ţării să afle nu numai despre intenţiile bune de care am ţinut
cont în aceste dispoziţii, ci să aibă grijă ca în fiecare loc să se -supună cu toţii sub strictă răspundere 1 acestei porunci paterne a noastre.
Iar aceia care ar îndrăzni să se împotrivească sau să îndemne poporul
de rînd contribuabil la nesupunere ori chiar la împotrivire, să fie pe233

depsiţi

în modul cel mai sever,

aşa

cum

prevăd

legile

şi

sublimele de-

cre~'te.

În rest rămînem în continuare cu mila noastră imperială, regească
şi princiară.

Emis în

oraşul

nostru imperial Viena la 3 aprilie 1848.

Concept şi imprimat. Arh. St. Budapestq. Fond. G. Pr., nr. 4 901/1848.
Foto: 16 006-16 009, 972-974.
1 Pentru circulara Guberniului,
v. doc. 217.

redactată

pe baza rescriptului

împărătesc:
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Cluj, 3 aprilie 1848.
N emes Kolos megye Rendeinek es Karainak
A tegnapi napon kiildottseg altal tett ket rendbeli felsz6litasokra 1
a karoknak es rendeknek az utols6ra tett sz6beli nyilatkozatom kăvet
kezteben, îrasban 2 sietek valaszolni: csak hamar a becsi, posonyi es. pesti
esemenyek utan azoknak e bekes es csendes kis hazankrai hatasar6l
meg leven gy6z6dve, allasomnal fogva kotelessegemnek tartottam e6
felseget alazatosan meg kerni, hogy a roham m6djara reânk nehezedett3
koriilmenyek szerenti ketes al1asunkat kegyesen tekintve az orszagos
karokat es rendeket azonnal osszve hinni melt6ztassek; e kerest a mar
e hazaban is fel meriilt es kozze valt kivanatoknak tobb varosi torvenyhat6sagok al:tal tett felterjesztesei kovetkezteben nem mulasztotta el a
kormanyszek, nem mulasztottam el en ut6bbszor kulăn hirnăk4 uttyjan
is ismetelni5, nem is ketelkedem, sot biztosan varom en es varhattyja
minden honfi, hogy leg jobb fejedelmiink, ki kozelebr6l hiv alattval6inak torvenyes es igazsagos kivanatait telyesiteni, sot azokat meg is
el6zni kegyeskedett, a mii kivansagainkat is ki elegiteni kegyes leend.
Az Erdelyben szallasol6 katonasag kiviteler6l nincs sz6, sot a mar
utnak indulni rendelt ezered is az ujjabbi esemenyek hirevel benn tart6ztatott, s a katonasag f6nokei az illet6 polgari f6nokok felsz6llitasara
erelyesen fognak munkalni a bels6 csend fen tartasra6 •
A fel allitand6 nemzeti 6rseg szamara kivantat6 fegyverek irant,
az e targyban nemes als6 Fejer megye rendei es karai altal tett megtalalas7 kovetkezteben mar felsz6litottam a katonai f6 parancsnokot,
sziikseges volna azonba tudni a kivantat6 fegyverek mennyiseget es min6seget.
Egyebirant a tekintetes karokat es rendeket ezennel biztositani kivanom, hogy csekely tehetsegem egesz erejevel 6rkodom e kis haza
felett, hogy allasoma t, hova hazam bizodalma es fejedelmem kegyelme
helyheztetett, erezve es meltanyolva, ha az elebb erintett mind reszemr6l, mind a kormanyszek reszer6l tett tobb rendbeli fel terjesztesekre
el hataroz6 valasz e6 felseget6l meg is kesnek, rendkiviili esetekben,
rendkivi.ili m6dokhoz is nyulni hazafiui kortelessegemnek fogom tartani.
Kolosvart aprilis 3. 1848.
1

Către stările
şi

şi

La cele două
ordinelor, alături
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ordinele [privilegiate] ale nobilului comitat Cluj
somaţii! din ziua precedentă ale delegaţiei stărilor
de declaraţia verbală pe care am făcut-o mă gră-

besc a răspunde ş1. 1n scris 2• Puţin timp după evenimentele din Viena,
Bratislava şi Pesta m-am convins de înrîurirea lor asupra patriei
noastre paşnice şi liniştite. De aceea am considerat ca o obligaţie a
funcţiei mele să rog umil pe maiestatea sa să ia în considerare în mod
graţios circumstanţele care au început să ne apese în mod năvalnic 3 ,
să pericliteze situaţia noastră, pentru a binevoi să convoace imediat
stările şi ordinele ţării. Guberniul a înaintat această cerere fără întîrziere. Dezideratele exprimate şi răspîndite în patrie care au fost înaintate de mai muHe jurisdicţii orăşeneşti nu am întîrziat a le expedia şi
eu 4 printr-un curier special trimis recent5 • Nu mă îndoiesc, dimpotrivă
îmi exprim convingerea la fel ca toţi cetăţenii că bunul nostru monarh
va binevoi milostiv să satisfacă şi dezideratele noastre.
Hecent a demonstrat că are simţ de anticipaţie faţă de dezideratele legitime şi drepte ale supuşilor săi devotaţi.
Nu este vorba de scoaterea oştirii staţionate în Transilvania. Regimentul căruia i s-a ordonat să pornească la drum a fost oprit aici în
urma ştirii despre recentele evenimente. Şefii armatei vor contribui
cu severitate la menţinerea liniş1tii interioare la chemarea conducăto
rilor civili6.
L-am somat pe comandantul suprem al armateF privitor la armele
necesare gărzilor cetăţeneşti ce vor fi înfiinţate. Faţă de memoriul ordinelor şi stărilor din nobilul comitat Alba de Jos, ar dori să ştie cantitatea şi calitatea armelor de care este nevoie.
Dealtminteri doresc să asigur cu acest prilej onoratele stări şi ordine că străjuiesc cu toate forţele modestului meu talent asupra micii
noastre patrii; că poziţia unde m-a pus încrederea patriei mele şi mila
monarhului meu o simt şi ţin seama de ea. Dacă ar întîrzia totuşi sosirea unui răspuns decisiv de la maiestatea sa la multiplele mele demersuri şi ale Guberniului anterior pomenite, atunci, în cazuri ieşite
din comun, voi considera ca o datorie patriotică să recurg la soluţii
extraordinare.
Cluj, 3 aprilie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 658f1848. Foto: 16 353-

16 355.
1 Pentru descrierea adunării publice extraordinare a comitatului Cluj din
3 martie şi activitatea delegaţilor v. Erdelyi Hirad6, 1848, 4 apr., nr. 343, p. 213.
2 Text intercalat de mîna guvernatorului.
3 Text intercalat de mina guvernatorului.
4 V. doc. 95 şi 153.
5 Text intercalat de mîna guvernatorului.
6 V. doc. 32 şi 44.
7 V. doc. 173.
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se k.k.

Apost.

Majestăt

Im Nachhange zu meinen allerunterthanigsten Vortragen vom
26ten, 28ten, 29ten und 30ten1 Mărz 1. J. nehme ich mir die ehrfurchtsvolle Freiheit Euer Majestă!t anzuzeigen: daB am heutigen Tag hier in
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Klausenburg die Markal Cangregatian des Kalaser Kamitats abgehalten
wurde, und daB aus derselben eine zahlreiche Deputatian an mich im
Auftrage dieser Versammlung gesendet warden sei.
Sa wie die Markal Cangregatian der Unter Albenser Gespanschaft
farderte auch diese mittelst ihrer Deputatian mich ernstlich auf: wamit
ich wegen dem gebietherischen Drang der gegenwărtigen Verhălt
nisse den Landtag ahne den mindesten Zeitverlust einberufen, die zur
Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit aufzustellen beabsichtigte
. Landwehr mit den erfarderlichen Waffen versehen, und iiberhaupt dafur wirken mogen, damit das gegenwărtig im Land befindliche Milităr
aus demselben nicht ausgefiihrt werde. - Eine Abschrift meiner hierauf nach varlăufigen Berathung mH dem Gubernium gegebene Erwirderung unterfange ich mich Euer Majestăt zur Allergnădigsten Einsicht mit der erneuerten allerunterthănigsten Bitte zu unterbreiten,
wamit Allerhochst dieselben die ehebaldige Ausschreibung eines siebenbiirgischen Landtags anzuardnen geruhen wallen.
Klausenburg 3t April 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 680/1848. Foto: 16 356-

16 358.

1

V. doc. 120.
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Hachwahlgebarner Freyherr!
Seine Excellenz der hierlăndige Kammandirende General, Anton
Freyherr v. Puchner hat mir im allerengsten Dienstvertrauen, mittelst
Zuschrift v. 30ten Mărz l.J.l die Mittheilung gemacht: das hachdemselben van dem k.k. Herrn Hafagenten v. Timani in Bukarest schleunigst eroffnet wurde, daB die letzten Ereignisse in Frankreich, insanderlich aber die Nachrichten liber die jiings ten Begebenheiten aus dem
ganzen Kaiserstaate auch in Bukarest und diesem Fiirstenthume eine
Bewegung hervargebracht habe, welche unter Leitung und Fiihrung der
meistens in Paris erzagenen Bajaren-Jugend, die gesammte Walachische
Natianalităt zu vereinen, und ein neues Dazisches Reich zu griinden,
und an die Spitze dieser Bewegung, den Fiirsten Bibesca der diesen
An trag van der Hand zwar abgelehnt ha ben sall - . selbst zu stellen,
in Absicht hat.
Ich halte es fur meiner Pflicht, van dem verfiigten, die ich zufalge dieser Mittheilung anzuardnen am zweckmăBigsten fand Euer
Excellenz in Kurzem in Kenntnis zu setzen.
Alle Ober Beamten sawahl der Jurisdiktianen, als Stădte wurden
unter dem heutigen van mir aufgefardert2 , daB sie im Kreise des,
ihrer Leitung, anvertrauten Bezirkes dem Benehmen des Wallachischen
Valkes ihre valle Aufmerksamkeit widmen, besanders alle Fremden die
erscheinen sallten auf das sargfăltigste iiberwachen lassen, und im Fall,
ein Aufwiegler, ader Fremder Emissăre entdeckt wiirde, salchen alsa1
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gleich unter gehorige Aufsicht stellen, und mir davon augenblicklich
die gehorige Anzeige erstatten.
Zugleich fand ich mich noch veranlaBt: die Oberbeamten der Jurisdiktionen, und namentlich die Ober Richter der Stădte: Klausenburg,
Hermannstadt, Kronstadt, M. Vasarhely, und die Oberbeamten von
Bistritz, Mediasch, SchăBburg, Szaszvaros, Mittel Szolnok, Thorda, Unter Albenser, Inn. Szolnok, und Fogaras aufmerksam zu machen diejenigen Personen, welche Gewehre und SchieBma terialen anschaffen
einer besonderer Polizei Aufsicht zu unterwerfen.
Der ich librigens mit der vollkommensten ·Hochachtung zu verharren die Ehre habe. Euer Excellenz gehorsamster Diener
Klausenburg am 3. April 1848.
J oseph Graf Teleki
1

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 667/1848. Foto: 12 69712 700. Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Erdelyi Kancellâriai leveltâr. Erdelyi Kancellâria regisztratUrâja. Acta praesidialia, nr.
108/1848. Foto: 12 698-12 700.

t
2

V. doc. 125.
V. doc. 164.
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Cluj, 3 aprilie 1848.
Minden torvenyhat6sagok es varosok eloljar6inak
Azon mozgalmak, melyek jelenben hazankban is majd minden
reszrlil mutatkoznak, a kormanynak e haza lakossaira is klilonos figyelmet igenyelven, igen celszerunek tanalom nagymelt6sagodnak, melt6sagodnak, Urasagodat fel sz6lîtani, kotelessegeve tenni, hogy a kormanya kebeleben lev6 lakosokra, atalanoson, klilonosen pedig az
olah koznepre, mind maga szemelyesen, mind kormanya alatt lev6 bizalmas tisztyei a leg nagyobb es szakadatlan eber figyelemmel legyenek.
Ez okb61 . fokent az idegenek kulănăs szem ugygyel tartand6k es mind
azon1 szemelyek, kik az olah nepet bujtogatni batorkodnanak, tostent,
biztos feltigyelet alatt, le tart6ztatand6k, es nekem azonnal fel · jelentend6k lesznek. 2
8 Medgyes Szek
1 Als6 Fejer
9 Szasz Sebes
2 Thorda
10 Szasz varos
3 Maros Szek
11 Kăzep Szolnok
4 Kolosvar varos f6 biraja
12 Bels6 Szolnok
5 Szeben polgar mester
13 Fagaras
6 Brass6 varos
7 B12szterce varos
Mivel tovabba mind a lOfegyverekkel es loporral kănnyen vissza
elesek tărtenhetnenek, de mas felol3 nem remelhet6, hogy a varosokon
es helysegekben is, a bel batorsagert făl allitand6 nemzeti orsereg szamara sztikseges fegyverek az erdelyi hadi fegyver tarb61, elegend6
mennyisegben adathassanak, sztiksegesnek tartom melt6sagodat, urasa257

godat etc. arra is figyelmetesse tenni, hogy azan egyeneket, kik azan
varoson lev6 boltokb61 fegyvert es 16 port vesznek, kiilănos rerid6ri
felilgyelet alatt tartsak es tartasssak, feljegyeztetven azt is, ki hany
fegyvert es mennyi 16 port vasarolt.
Kolosvar aprilis 3 1848.
Către toţi conducătorii jurisdicţiilor şi oraşelor:

1. Alba de Jos
2. Turda
3. Scaunul Mureş
4. Judele suprem din Cluj
5. Primarul din Sibiu
6. Oraşul Braşov

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Scaunul Medias
Sebeş
'
Orăştie

Solnocul de Mijloc
Solnocul Interior
Făgăraş

Oraşul Bistriţa

Mişcările ce se ivesc în prezent Şl 1n patria noastră ca aproape
pretutindeni, necesită o deosebită atenţie din partea guvernului şi a
locuitorilor patriei. Găse-sc foarte opor.tun a vă soma şi a vă face răs
punzător pe înălţimea voastră, demnitatea voastră, domnia voastră, ca
atît în mod personal, cît şi funcţionarii de încredere din subordinea
voastră să vegheaţi cu atenţie maximă asupra populaţiei pe care o cîrmuiţi şi în mod special asupra celei româneşti de rînd. Mai ales străinii
să fie supravegheaţi cu atenţie. Dealtfel toate persoanele 1 care vor îndrăzni să instige poporul· român să fie imediat arestate şi puse sub o
pază sigură. Apoi să ni se raporteze to,tul imediat1 .

In continuare atrag atenţia că s-ar putea ivi uşor abuzuri atît cu
armele de foc, cît şi cu praful de puşcă. Pe de altă parte 1 , nu se poate
spera ca în oraşe şi în celelalte localităţi gărzile cetăţeneşti ce se vor
pentru securitatea internă să poată obţine cantităţile corespunzătoare de arme din arsenalul militar transilvănean. Consider necesar
să atrag atenţia demnităţii voastre, domniei voastre, etc. să ţină sub o
atentă supraveghere poliţienească persoanele care cumpără din prăvă
liile oraşelor arme şi praf de puşcă. Fiecare cumpărător să fie notat
cîte arme şi ce canti tate de pra.f de puşcă a achiziţionat.
Cluj, 3 aprilie 1848
înfiinţa

1

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 667jl1848. Foto: 38-40.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. scaun. Arieş. Acte prezi-

diale, nr. 165jtl848. Arh. St. Tîrgu Mureş. Fond. Arh.
Acta Pol., cutia nr. CCLXXXIX.

oraş.

Tîrgu Mu-

reş.

1 Texţ

intercalat în concept de mîna guvernatorului.
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· Praesidiales ad Excellentissimum Dominum Supremum Armorum
Praefectum.
Erga aestimatam Excellentiae Vestrae de data 28-ae martii anni
currentis sub numero praes. 971 horsum exaratam notam coresponden258

tialem, media cujus contribuentium Bucsumensium, Abrudfalvensium
et Kerpenyensium seductricem Catharinam Varga in sequelam aLtioris
inviationis ad fortilitium Albo Carolinense deductam et a 26-a Martii
1847 ibidem in separata loco asservatam, fine legalis prosequutionis M.
Vasarhelyinum transferendam disponi desiderat, hisce peramice reinsinuandi honorem habeo sub 19-a Maji 1847 numero 3761/U. 77. commissum abhinc fuisse causarum publica fiscalium Directori, ut contra
praedictam Catharinam Varga, qua notoriam colonorum ad inobedientiam erga altissimas ordinationes regias incita1tricem legalem inquisitionem peragi fundamentoque hujus criminalen actionem incaminari curet, porro medio ordinum abhinc sub 18-a Decembris 1847 numero 13683/U. 333 editorum ab eodem causarum publica fiscalium Directore super statu actionis fiscalis contra dictam incitatricem ordinatae
relationem depostam haberi, quumque saepementionatus causarum publica fiscalium Director in hoc object9 hucdum nullam relationem horsum submiserit, ab eodem sub hodierno et hoc numero relationem super qualiter procurato praecitatorum ordinum complementa depostam
esse. Quocirca Excellentiam Vestram hisce peramice requirendi honorem habeo, ut quum translatia nominatae incita tricis ad alium ·minus
securiorem locum, unde facilius elabi posset, in modernis verum adjunctis consulta haud foret, de ulteriori quoque ejusdem in dicto fortalitio asservatione efficaces dispositiones adere haud gravetur.
1

Kiralyi kozugyek igazgat6janak
Mult ev punkosd hava 19rol 3761/77 urb. szam alatt kOlt rendeletnel fogva megleven hagyatva urasagodnak, hogy a Bucsum, abrudfalvi es kerpenyesi kiralyi kamarai szolgal6 embereknek a legfels6bb
rendeletek iranti engedetlensegre bujtogat6ja, 1847ik ev bojtmas hava
26t6l fogva a karolyfejervari er6ssegben fogsagban lev6 Varga Katalin
ellen torvenyes kozesketest vitessen veghez s annak nyoman ellene a
korulmenyekhez kepest ment61 siet6bben lefolytatand6 buntet6 kozkeresetet inditson, tovabba ugyancsak mult ev karacsonhava 18r6l
13683/333 urberi korm. szam alatt kolt rendeletnel fogva megleven hagyatva urasagodnak, hogy a fenebb megrendelt buntet6 kereset allasar61 e Kiralyi Kormanyszeket tud6si tsa; minthogy urasagod a fennidezett rendeletek kovetkezteben tud6sitasat ide mind eddig meg nem teve,
ezennel kotelessegeve tetetik urasagodnak, hogy a fenebbi rendeletek
mikent lett ~teljesiteser61 ide tud6sitasat megtenni el ne n1ulassza. 2
Kolosvart Szentgyorgy h6 3an 1848.
1

Către

directorul fiscului regal
Pe baza dispoziţiei nr. urb. 3 761/77 din 19 mai al anului trecutl
domniei voastre vi s-a trasat sarcina de a intreprinde cercetări legale
în public, pe baza cărora să intentaţi un proces penal împotriva Ecaterinei Varga şi să faceţi în aşa fel încît în funcţie de circumstanţe să
se desfăşoare cît mai grabnic posibil.
Ecaterina Varga se află în detenţie în cetatea de la Alba Iulia din
26 martie 1847, deoarece a instigat la nesupunere faţă de dispoziţiile
superioare pe oamenii din Bucium, Abrud-sat şi Cărpiniş aflaţi în slujba
cămării regale. Pe baza unei ordonanţe cu nr. urbarial 13 683/333 din
18 decembrie al anului trecut vi s-a ordonat de asemenea domniei
voastre să înştiinţaţi Guberniul despre starea procesului sus-menţionat.
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Domnia voastră nu aţi răspuns la ordonanţele citate anterior printr-o
infocmare nici pînă în prezent. Prin aceasta vă atrag atenţia domniei
voastre să nu mai întîrziaţi2 a raporta despre felul în care aţi îndeplinit
ordonanţele de mai sus.
Cluj, 3 aprilie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 4 617/'1848. Foto: 1345-

1348.
1
2

V. doc. 97.
Cf. doc. 168, 189.
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Pesta, 3 aprilie 1848.
Arad varmegy€mek
Tudomasomra esett1, hogy Arad megyenek azon, mintegy 20 helysegeben, melyek 1833-ban az egyesiilt hitre tertek, es a melyeknek a
gorog nem egyesiilt egyhazba visszatertok az ujabb torvenyre s ezzel
osszekottetesben 1846-ban kelt legfels6bb rendeletre figyelmez6leg jelenleg kormanyszeki targyalas alatt van, e tekintetben a jelen koriilmenyek kozott kiilonosen Galsa kozsegben a kedelyeknek igen nagy ingeriiltsege tapasztaltatik; miutan a karlovici erseket szinte felsz6litam,
hogy minden gondot arra forditson, miszerent a dolog csendhaboritasokra es eroszakoskodasokra ne keriiljon, s e vegbol minden alkalmas
m6dot kovessen el, miutan tovabba a magyar Kiralyi Helytart6tanacsot
is oda utasitam, hogy a fent erintett ~targyalast, a mennyiben meg be
nem fejeztetett, a jelen koriilmenyekhez kepest minden m6don siettesse, egyszersmind nemes Arad megye rendeit is ezennel megkeresni
kivantam, miszerent tiistent e levelem vetelevel minden celszeru rendeleteke1t tegyenek meg, s igyekezetoket es hathat6s befolyasokat oda
forditsak, hogy az emlitett helysegekben az indulatok felsobb torvenyes
intezkedesig is nyugton maradjanak, s ennek eredmenyet bekes tiirelemmel varjak be. Egyebirant stb.
Pesten 1848 April 3.
Către comitatul Arad
Am aflati de cele aproximativ 20 de localiltăţi din comitatul Arad
convertite în 1833 la credinţa unită, a căror revenire la ortodoxism se
află actualmente în dezbaterea consiliului gubernial pe baza recentelor
legi şi decretului cel mai înalt din 1846. În această privinţă, în actualele
circumstanţe mai ales în localitatea Galşa se constată o mare iritare a
spiritului public. Am somat pe mitropolitul de la Karlowitz să-şi concentreze toate eforturile şi să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a nu
se ajunge la tulburarea liniştii şi la violenţe. Am îndrumat de asemenea
şi Locotenenţa regală maghiară să ţină cont de circumstanţele actuale şi
să urgenteze pe cît este posibil tratativele pomenite mai sus, în caz că
nu s-au încheiat. Totodată am considerat necesar să mă adresez şi ordi1
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nelor nobilului co~itat al Aradului să intreprindă toate măsurile cuvenite imediat ce vor primi scrisoarea mea de faţă, să-şi îndrepte stră
duinţa şi să influenţeze eficient opinia publică în localităţile menţionate,
pentru a fi menţinută calmă pînă la dispoziţiile legale superioare. Rezultatele să fie aşteptate cu paşnică răbdare.
Deal tminteri etc.
Pesta, 3 aprilie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Archivum Regnicolare. Istvân
herceg nâdori leveltâra. Kăzpolgâri, nr. 633/1848. Foto: 12 278.
1

fo-

V. doc. 131.
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Viena, 3 aprilie 1848.
Hochgeborner Graf!
In Verfolg des unter einen an das k. Gubernium erlassenen Dekrets, in welchem Seine Majestat die von der Landesstelle unterm 21
Marz getroffenen Verfligungen a.h. gut zu heiBen geruhen; habe ich
die Ehre Eurer Excellenz auch noch von der a.h. gegebenen Erlaubnis
in Kenntnis zu setzen, daB fi.ir den Fall, wenn der Wunsch zur Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit eine Bi.irgerwehr zu errichten, auch von Seite anderer Stadte und groBeren privilegirten Marrote
auftauchen sollte, diesem jedoch unter der ausdri.icklichen Bedingung
willfahrt werde, da{) hiezu nur solche Individuen angenommen werden
di.irfen, deren Personlichkeit eine bestimmte und hinlangliche Gewahr
zur Aufrechthaltung der Ordnung darbietet, und dari.iber stets die Anzeige a.h. Orts zu ersta tten sei.
Ich hege die volle Zuversicht, daB unter der weisen Einwirkung
Euer Excellenz ahnliche Bewilligungen stets nur in den Fallen einer
vollkommen ausgewiesenen Nothwendigkeit erfolgen, und in der
Ueberwachung der Organisation derselben alle Ri.icksichten beobachtet
werden, um auBer dem beabsichtigten Zweck jeden andern entfernt zu
halten. 1
Der ich i.ibrigens mit der ausgezeichnetesten Hochachtung zu verharren die Ehre habe
Eurer Excellenz gehorsamster Diener
Wien 3. April 1848
S. J6sika
1

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 729/1848. Foto: 2 4992 501. Publicat de Andics Erzsebet, A nagybirtokos arisztokracia, II.
p. 58.
1

Cf. doc. 159, 218, 236, 285;

Y. şi

unele documente din vol. II.
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Sibiu, 3 aprilie 1848.
Sr. des k.k. Gouverneur des GroBfurs!tenthums Siebenburgens
etc. etc. Grafen von Teleki Excellenz
Hermannstadt am 3 April 1848
Seit jener Zeit, als ich die Ehre hatte Euer Excellenz den Vorschlag zu machen, die Volksaufwieglerin Catharina Varga nach Szamos
U jvar zu versetzen, verlautet das, bisher jedoch noch nicht ganz verburgte Gerucht, daB in dem Districte Butsum wegen deren Verhaftung,
noch ilnmer eine gro{)e Unzufriedenheit herrsche, und sogar dortige
Landleute nach Carlsburg kommen sollen, um die Beschaffenheit des
V erwahrungs Ortes dieser Verhafteten zu erspăhen.
Wenngleich diese Nachrichten nicht vollkommen verburgt wurden, so durften sie in der gegenwartigen bewegten Zeit, doch zur Vorsicht mahnen, und die Frage herbeifuhren, ob diese Aufwieglerin, wenn
sie auch nach Szamos Ojvar versetz1t werden sollte, nicht dennoch zu Unordnungen einen Anlass bieten konnte, und ob es, da gegenwărtig hierlands jedes Motiv zur Aufregung zu vermeiden ware, nicht rathsamer
sein wurde, dieselbe in eine au8er dem Lande liegende Festung z.B.
nach Arad oder Temesvar abzuschaffen.
Ob nun dies aber, mit dem, gegen die genannte Volksaufwieglerin
schon vorgenommene oder vorzunehmende gerichtlichen Verfahren vereinbar sey, kann ich nicht wissen und bitte daher Euer Excellenz um
baldige Eroffnung, Ihrer diesfalligen Ansichten, um hierdurch in die
Lage zu kommen, wegen Anweisung einer der Genannten Festungen,
beim hohen Hofkriegs Ra!the einschreiten zu konnen.l
Puchner
F M Lt.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 703/1848. Foto: 71-74.

1

Cf. doc. 97, 165

şi

189.
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Sibiu, 3 aprilie 1848.
Nagy Melt6sagu Gr6f, Csaszari Kiralyi val6sagos bels6 titkos
Tanacsos es Kiralyi F6 Kormanyz6 Or, Kegyelmes Uram!
Excellentiadnak foly6 ev Martius 24en1 562. elnoki szam alatt hozzam bocsatott es aggodalmat gerjeszthet6 polgari csendessegunket megzavarhat6 korulmenyeket targyal6 kegyes atiratât tisztelven, batorkodom excellentiadnak legalazatosabban jelenteni: miszerint eber figyelemmel leven a napi esemenyek erant, mindent kesz vagyok meg kiserteni, mi a csendnek s rendnek hazankbani fentartasat erdekelheti.
Ezen alkalommal legalazatosabban jelentem excellentiadnak meg
azt is: miszerint nemes Hunyad megye f6 ispanja, Noptsa Laszl6 tir o
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me1t6sâgat6l tegnap hozzam erkezett megtalalasa kovetkezteben, holnap,
ugy mint foly6 h6 4en ugyan azon megyebe kiszallni elhataroztam,
hogy a mennyire csekely ereim engedik, a nep altal meg tortenhet6
kitoreseknek celszeru oktatasokkal ga~tot vethessek2 .
Egyebb erant fentartvan magamnak a batorsâgot Kârlovicra elmenetelemet, valamint visszajovetelemet is excellentiadnak magas tudtaul felterjeszteni, h6dol6 mely tisztelettel oroklOk
Excellentiadnak legalazatosabb szolgaja
Nagy Szebenben Aprilis 3an 1848
Saguna Andrâs
puspok
Excelenţa voastră conte, domnule consilier intim cezaro-crăiesc şi
suprem guvernator regal, preamilostivule domn!
Arn salutat milostivul rescript al excelenţei voastre pe care mi l-aţi
trimis în 24 1 martie ·anul curent sub numărul prezidial 562. In el se
atrage atenţia asupra circums~tanţelor ce pot tulbura liniştea publică
şi pot genera îngrijorări. îndrăznesc să raportez excelenţei voastre în
modul cel mai umil că am urmărit cu o atenţie sporită evenimentele
cotidiene şi sînt gata de a încerca totul pentru menţinerea liniştii şi
ordinii în patria noastră.
Cu acest prilej raportez excelenţei voastre cu maximă umilinţă
şi despre faptul că mi-a sosit o adresă din partea înălţimii sale domnului comite suprem al comitatului Hunedoara Vasile Nopcea. Am decis ca în ziua de 4 Le. să mă deplasez în pomenitul comitat, pentru ca
prin poveţe oportune să stăvilesc 2 o eventuală răzvrătire a poporului,
atît cît forţele mele modeste o permi't.
Dealtminteri îndrăznesc a aduce la înalta cunoştinţă a excelenţei
voastre atît plecarea la Karlowitz cît şi întoarcerea mea. Rămîn cu un
adînc şi devotat respect cel mai umil serv al excelenţei voastre.
Sibiu, 4 aprilie 1848
Andrei Şaguna
episcop

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 693/1848. Foto: 54-55.
1
2

V. doc. 47.
Pentru raportul din 12 aprilie despre

călătoria

sa v. doc. 276.
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n!fediaş,

3 aprilie 1848.

Măria

ta, prea lumina te şi prea sînţite doamne episcoape! Domnule
prea milostiv patron şi părinte!
Ieri din rendueala d[01nnului] Poliţie-director - în puterea Condusului Universitatei săseşti din 30 martie a.c. nr. 443 fiind poftit a
vesti în beserica întemeierea Gardei-naţionala (sau mai bine patriotica)
aici în Mediaş şi din românii cei ce au casa şi moşie sau neguţietorie
1
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statatore, ce am şi împlinit astăzi. Comunitatea română din Mediaş
care este în 7 vecinătăţi împărţită, prin ai săi trimişi mi-au adus acest
manifest, aici în copie alăturat şi m-au poftit ca în numele lor de la
măria ta să îndrăznesc a cere un parinţesc sfat cum că oare bun le
va fi acest răspuns şi de cumva n-ar fi bun sau ar trebui altmintrilea
să te milostiveşti a-i îndrepta ca să nu greşiească.
Deci eu din dragostea cu care sunt ?lipit~ lor sub rosal, am primit
a face aceasta şi fiindcă în Mediaş precumpăneşte pusetura română
mai presus ca întru alte oraşie în Transilvania, aşia socotesc cum că
va fi de mare interes ca ce se va zice la acest magistrat să fie zis cu
atît mai mult, fiindcă ei sunt hotărîţi aceasta la Inaltul Guberniu, cu o
comitativa-rugatoare a o trimite.
Aşadară~ milostiveşte-te prea luminat măria ta a primi părinţeşte
aceasta însărcinare şi cu parinţiescul sfat a-i îndrepta te milostiveşte.
Mai circulează fe aici şi un alt manifest în ton liberal carele spre
cun~şcinţia îl închid.
~
Spiritul novelelor nemţieşti şi cuvîntul îmbărbătător între saşi
nu ne dă nădeşde dintru unirea lor cu ungurii şi a Transilvaniei cu
Ungaria de straformări radicale, de nu cumva Inalţiata Curte de spiritul d[umne ]zăieştii dragoste învapăiată ne va scoate din laţiu şi din
noroi cu a sa prea graţioasă intrevenire. O de n-ar fi aceasta unie continuarea mai împuterită şi mai lăţită a nefericitei pentru noi unie de
3 naţii din 1437.
Cu aceasta părinţescului patrocinium cu totul recomandat sărutînd
sînta dreapta rămîi al n1ării sale prea luminatului domn episcop.
Domnului părinte prea îndurat umilit capelan
Mediaş 22 mart. 1848
Stephan Moldovan
administra tor protopopesc
Mediaş 2

Original. Arh. St. Blaj. Fond Mitropolia Blaj, nr. 655/1848. Foto: 7 573.

!n taină.
La scrisoare au fost anexate
magistratul din Mediaş. V. doc. 173.
1

2

două

acte: un manifest

şi

o

adresă

către
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Sibiu, 3 aprilie 1848.
Der Hermannstădter Magistrat unterbreitet mittels Zuschrift vom
3ten April Z. 1189/1848 einen von der Hermannstădter Communită•t
ihm schriftlich i.iberreichten Antrag auf zeitgemăBe Zugestăndnisse fur
die Walachen auf Sachsenboden, denselben nach seinem ganzen Umfange als eine den gegenwărtigen Zeitverhăltnissen angemessenen Vorkehrung billigend, dieser Nations Universitaet zur Prlifung und Verhandlung mit der Voraussetzung, daB derselbe in allen săchsischen
Kreisen Billigung finden werde, und mit der beigefligten Bitte den
auf diesen Antrag zu faBenden Universitaets Beschluss unverzliglich
den săchsischen Kreisen mitzutheilen.
264

Die beantragten Punkte sind folgende:
1. Wahlfăhigkeit der Walachen zu Mitgliedern săchsischer Communitaeten auch in jenen Orten wo die Bevolkerung eine gemischte
ist, unter den nemlichen Bedingungen, welche diesfalls fi.ir Sachsen
bestehen, ohne Ri.icksicht auf das Religionsbekenntnis.
2. Ausscheidung einer canonischen Portion fi.ir jede disunirte
walachische Ecclesion auf Sachsenboden, wo noch Gemeindegri.inde
vorhanden sind. In ·deren Ermangelung Auswerfung eines angemeBenen
Gehaltes aus der betreffenden Allodial Cassa fur den Pfarrer der disunirten Ecclesiae zur Verbesserung seiner Subsistenz.
3. Genul) der nemlichen Personal Vorzi.ige fi.ir disunirte Geistlichen deren skh die Geistlichen der recipirten Religionen erfreuen.
4. Da die Beforderung zu offentlichen Ămtern durch Landesgesetze namentlich den 5ten und 7ten Punkt des Leopoldinischen Diploms
den 6ten Arlikel v. Jahr 1744 und 15ten Artikel v. Jahr 1791 nicht in
der Macht der Nations Universitaet steht, Bestătigung der Geneigtheit
der Nations Universitaet zu zeitgemăBen Concessionen dadurch, daB
die săchsischen Landtagsdeputierten fi.ir den năchsten Landtag die
Weisung erhalte.n., dahin zu wirken, damit die angefuhrten Gesetze
diesfalls modificirt und die Rechtsverhăltnisse der Walachen im ganzen Lande durch ein Gesetz geregelt werden mogen.
Diese· Nations Universitaet hat die erfreuliche. Erfahrung gemacht,
daB der gebildethere Theil der Walachen im Sachsenlande sich - besonders in neuerer Zeit - entschieden bestrebt, Cultur und Bildung
unter seinen Stammgenossen zu verbreiten ·_ diese humanen Bestrebungen wi.inscht die săchsische Nation nach Krăften zu unterstutzen,
da ihr alles daran liegt, sămtliche Bewohner des Sachsenbodens zu der
Nutzung geistiger Bildung und Sittenveredlung gelangen zu sehen, wo
sie alle der Gesetz- und VerfassungsmaBigen Institutionen der Sachsischen Nation gleichmaBig theilhaftig werden konnen.
Diese Nations Universitaet lebt der festesten Uberzeugung, daB
nur die Bildung und Gesittung die Volker dauernd begliicken und zum
segensreichen GenuB groGer und ausgedehnter Rechte und Freiheiten
făhig zu machen und die scheinbar stărksten Gegensă~tze auszugleichen
vermag.
Indem dieselbe daher im jetzigen Augenblick des allgemeinen
Fortschreitens auf der Bahn des Rechtes und der Civilisation den Zeitpunkt wahr zu nehmen glaubt, wo in den Institutionen der Săchsischen
Nation, soferne sie den Bedi.irfnissen der Gegenwart nicht mehr entsprechen, auf gesetzlichem Wege VerbeBerungen eintreten mi.issen,
erachtet sie es fi.ir ihre unerlăBliche Pflicht im Interesse des Rechtes
und der Civilisation in Betreff der walachischen Bewohner des Sachsenlandes folgende Bestimmung zu beschlieBen:
'1. So-vvohl die Wahlfahigkeit zu Mitgliedern der săchsischen Comitate, als auch der Anspruch auf Anstellung und Beforderung zu
Orts- und Kreisămter kommt i.iberall auf dem Sachsenboden den Walachen unter dem nemlichen Bedingungen, welche diesfalls fi.ir Sachsen bestehen, hievon ohne Ri.icksicht auf das Glaubensbekenntnis zu.
Ebenso wird
2. Der Aufnahme walachischer Lehrlinge auf ein Handwerk bei
săchsischen Zunften und dem Eintritt derselben in die Zunft soll kein
Hindernis im Wege stehen, sobald sie dieselben Beaingungen erfullen
22 -

Revoluţia

de la 1848-1849 din Transilvania _ Vol. I

265

an welche die Aufnahme der Lehrlinge und die Erwerbung des zi.inftigen Meisterrechtes fur jeden ohne Nationsunterschied gekni.ipft ist.
3. Fur jede disunirte walachische Mutter Ecclesiae auf Sachsenboden soll eine canonische Portion aus den Gemeindegrunden, wo solche noch vorhanden sind, ausgeschieden werden. In Ermangelung von
Gemeindegrunden und wenn die Gemeinde die canonische Portion auch
aurch Ankauf nicht herstellen konnte, soll· dem Pfarrer der disunirten
Ecclesiae zur Verbe:Berung seiner Subsistenz ein angemessener Gehalt
aus der betreffenden Allodial Cassa ausgeworfen werderi.
4. Den disunirten Geistlichen sollen die nemlichen Personal Vorzi.ige auf Sachsenboden zu statten kommen der sich die Geistlichen der
reci pirten Religionen erfreuen.
Der obige BeschluB wird sămtlichen săchsischen Kreisbehorden
(dem Hermannstădter Magistrat mit besonderer Beziehung auf den von
den1selben unter MZ. 1189/1848 dieser Nations Universitaet unterbreiteten und empfohlenen Antrag der J?:ermannstădter Stadtcommunitaet)
zur eigener Kenntnisnahme und Darnachrichtung mit der Aufforderung
i.iberschrieben vom Inhalt de:Selben die Stadt und respective Hauptortscommunitaeten, sowohl als auch · sămtlichen Kreisortschaftsămtern
und Communitaeten gehorig in Kenntnis zu setzen, und in richtiger
Auffassung und Wi.irdigung des Zweckes eine nachhaltige Befestigung
der gemeinsamen WohHahrt der săchsischen Nation welcher der getroffenen Ma:Sregeln zum Grunde liegt, dahin zu wirken, da{) dieselben
immer mehr Eingang finden und somit die Verschmelzung aller Sonderinteressen unter den Bewohnern des Sachsenbodens herbeigeflihrt
und fur aHe Zukunft gesichert -vverden moge 1 •
Um von diesem Beschlusse unter den Bewohnern. des Sachsenbodens die moglichst genaue Kennrtnis zu verbreiten, soll der erste
Punkt desselben in Form eines Manifestes abgedruckt 2 , durch die
săchsischen Kreisbehorden vertheilt und durch die Veroffentlichung in
den deutschen Zeitschriften eingeleitet werden.
Da ubrigens die Nations Universitaet auch in Bezug dieses von
den Zeitumstănden gebothenen Beschlusses den VerfassungsmăBigen
W ege der Einfuhrung neuer oder zeitgemăsser Ănderung berei•ts bestehender innerer Einrichtungen einzuhalten fur Pflicht erachtet und deinnach, inso-vveit derselbe einer hoheren Genehmigung bedurfen sollte,
diese durch die k. Landesregierung zu vermitteln wunscht, so wird
dieser Beschluss der H. Landesstelle in dieser Absicht mit dem geziemenden Beifi.igen unterbreitet, daB sie der zuversichtlichen Hoffnung
lebe, sowohl Hochdieselbe als Allerhochst Seine Majestăt werde das
Verfahren dieser Universitaet in den gegenwărtigen Zeitvet:-hăltnissen
vollkommen gerechtfertigt zu finden geruhen, und es konne den von
dieser Universitaet beschlossen und sofort in Wirksamkeit gesetzten
Bestimmungen die Al1erhoehste Genehmigung nicht versagt werden 3 .
Copie. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ. săseşti, nr. 458/1848. Extras

din procesul verbal al

şedinţei

din 3 aprilie. Foto: 4 877-4 878.

1 în cursul dezbaterii proiectului din 31 martie, deputatul oraşului Braşov,
Bomches, a propus ca problema privind acordarea de drepturi cetăţeneşti românilor de pe Pămîntul crăiese să fie supusă împăratului spre aprobare înainte
de a fi discutată în, districte. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ. săseşti, nr. 445,
f. 1. La data de 1 aprilie senatorul Bomches este invitat de magistratura Braşovu-
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lui să-şi retragă opm1a separată. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov.
Registrul actelor intrate şi ieşite, nr. 104/'1848.
2 V. doc. 172.
3 V. doc. şi apresa lui Fr. Salmen către magistratul oraşului Rupea. Arh.
St. Braşov. Arh. magistrat. Rupea nr. 583/1848, f. 3; propunerile similare ale magistratului oraşului Sibiu în Arh. St. Braşov, Arh. magistrat. Sighişoara,
nr. 1 005/1848, f. 2. Magistratul Sibiului s-a adresat în acest sens şi oraşului S~
ghişoara. In arhiva oraşului Sighişoara se păstrează copia adresei amintite. Foto:
6 418. V şi Imprimat. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ. săseşti, nr. 458!'1848. Foto:
4 877-4 878.
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Sibiu, 3 aprilie 1848.
Universi'tatea naţională săsească află cu bucurie, cum că partea
mai cultivată a românilor din Pămîntul Săsesc mai vîrtos în timpul
acest mai nou se sileşte cu tot adinsul a lăţi între naţionalii săi cultură·
şi lumină.

Aceste umane silinţe naţia sasă doreşte a le sprijini după putinţă
ei îi pasă foarte ea să v~adă pe toţi lăcuitorii pămîntului săsesc
la acel grad al culturei spiri'tuale şi al nobilitării morale, în carea ei toţi să poată fi părtaşi întocma la instituţiile legale şi constituţionale ale naţiei săseşti. Universitatea naţională săsească este deplin
convinsă, cum că numai cultura şi luminarea e în stare a da popoarălor
fericire stătătoare şi a le face destoinice pentru binecuvîntata folosinţă
de drepturi şi libertăţi mari şi întinse, cum şi a complana contracturi
ce s-ar părea a fi din cele mai mari. Deci crezînd aceeaşi că în această
clipă a propăşirei universale pe calea drepturilor şi a ţivilisaţiei ar fi
sosit timpul în care întru instituţiile naţiei săseşti, încît acele nu mai
răspund trebuinţelor de acuma, trebuie să urmeze reforme pe calea
legiuită, îşi socoti de neapărata sa datorinţă ca în interesul dreptului
şi al civilisaţiei în privinţa locuitorilor români din Pămîntul Săsesc să
defigă următoarele legiuiri:
liu. Românii pe viitoru vor avea drept peste tot 'În Pămîntul Să
sesc atît de-a putea fi aleşi ca mădulari în comunHăţile săseşti, cît şi
de..,.a pretinde aplicare şi naintare la dregătoriile cmnunale şi ţinutale
supt aceleaşi condiţii care se cer la aseminea întîmplări şi pentru saşi,
fără privire la mărturisirea religiei întru asemenea.
2-lea. Vor fi primiţi învăţăceii români la meserii în ţehuri săseşti
şi la intrarea aceloraşi în ţeh nu le va stc:ţ în drum nici o pedecă, îndată ce ei vor împlini aceleaşi condiţii, (de care este legată primirea
învăţăceilor şi cîştigarea dreptului de meşter ţehalist pentru oricare fără
osebire de naţie.
3-lea. Pentru fiecare parohie matră românească neunită, să se taie
porţie canonică din locurile comunale pe unde se mai află de acelea.
In lipsa locurilor comunale, şi dacă comunitatea nici prin cumpărătură
nu ar putea cîştiga· porţia canonică, parohului besericei neunite spre
îmbunătăţirea vieţuirei sale să i se dea o leafă potrivită din respectiva

fiindcă
ajunşi

casă alodială.
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4-lea. Preoţii neuniţi în
personale, de care să bucură
Sibiu în 3 aprilie 1848.

Pămîntul Săsesc să aibă aceleaşi
preoţii religiilor primite.

drepturi

De la Universitatea naţională
transilvană săsească

Imprimat. Arh. Bis. Sf. Nicolae Braşov.
5 280-5 282. Publicat în Gazeta de
p. 104-105; Păcăţian, Cartea de aur, p.
Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 1 508, f. 51.

Fond. Bran, nr. 32jl1848. Foto:
Transilvania, 1848, nr. 25.
209-210. Text german: Bibl.
Imprimat. Foto: 4 564-4 565.
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Aiud, 3 aprilie 1848.
Nagymelt6sagu Gr6f Kormanyz6 Dr!
Excellentiadnak a megyei rendekhez idei 658 E. szam alatt intezett valassza azan agara vonatkoz6lag, hogy a belbatorsag fenntartasa
tekinteteb61 "min6 es mennyi szamu fegyverre lenne szukseg" alland6
bizottmanyunk, tekintve azt, hogy az egymast felvalt6 politikai esemenyek miatt a dolgok hova leend6 kibontakozasat bizonyossaggal belatni
nem lehet, az irant kivanta excellentiadot felkerni, mikent - noha
meg most nincs okunk rettegni, s csendhaborit6 zavargasok jelei sem
mutatkoznak, mindazonaltal a nem remellett, de lehet6nek feltehet6
esetre - melt6ztassek el6re is rendelest afel6l tenni, hogy szamunkra
Karolyfehervartt hatszaz felkeszitett puska, a megkivantat6 16szerekkel
egyutt ugy tartassek keszen, hogy onnan f6ispanunk felsz6litasăra, rendelkezesunk ala akarmelly 6raban elszallitathassek. Azt hogy keresunk
foganatositatik - miel6bb melt6ztassek excellentiad alland6 bizotmanyunkkal tudatni.
A kik tovabra is alazatos tisztelettel maradtunk nagymelt6sagu
gr6f kormanyz6 ur alazatos szolgai
Als6 Feher alland6~bizottmanyat6l
Nagyenyeden April 3dikan 1848 1
B. Banffy Mikl6s
f6ispan
Pogany Karoly
f6jegyz6
Preaînălţimea voastră

conte, domnule guvernator!
O parte a răspunsului excelenţei voastre cu nr. prezidial 658 din
a.c .. adresat ordinelor comitatense se referă la "ce fel şi ce număr de
arme ar fi necesare" pentru menţinerea securităţii interne. Comitetul
nostru permanent ţine cont că din cauza succesiunii evenimentelor politice nu se poate prevedea cu certitudine desfăşurarea lor viitoare.
Deşi acum încă n-avem motive de teamă, iar semnele tulburărilor de
linişte nu se arată, totuşi pentru un caz neprevăzut dar posibil am
dorit s-o rugăm pe excelenţa voastră să binevoiască a dispune în mod
anticipat, să ni se ţină la dispoziţie la Alba Iulia şase sute de arme
puse la punct împreună cu muniţiile corespunzătoare. De acolo, la soma268

rea comitelui nostru suprem, în orice moment să le putem transporta
spre a dispune de ele. Rugăm pe excelenţa voastră să înştiinţeze cît mai
curînd comitetul nostru permanent în cazul în care cererea noastră va
fi satisfăcută.
Rămînem în continuare cu respect umil servii supuşi ai înălţimii
voastre d-le conte şi guvernator.
Din partea comitetului permanent al comitatului Alba de Jos.
Aiud, 3 aprilie 18481
Baron Banffy Mikl6s, comite suprem
Pogany Karoly, notar suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 730/'1848. Foto: 2 503.

1

Pentru

răspunsul

Guberniului, v. doc. 230.
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Olosig, 3 aprilie 1848.
Ministeri Orszagos Tisztelt Bizottmany!
E foly6 h6 27rol vett rendeletl kovetkezteben Bihar megye torvenyhat6saga reszer61, miutan ezel6tt 3ad nappal minister elnok urnak
minden korulmenyekr61 jelentest tettem 2 , van szerencsem ezennel ismetelve jelenterii, hogy a beke es kozbatorsagra nezve semmi kulonos
magat el6 nem adta, s a hozzam erkezett tiszti jelentesek szerint sehol
is az meg nem zavartatott; a megye altal ki nevezett kuldottsegek a
leend6 torvenyek egyformani magyarazataval" a legszebb sikerrel mukodnek; a kozponti nemzeti 6rsereg mintegy 800ra szaporodott, a videki polgari 6rsereg most szerkeztetik, melyekr61 kiegeszit6 jelenteseInet mihelyest az illet6 vezerekt61 a hi~teles ossze irast meg nyerhetem,
azonnal fel fogom terjeszteni, legyen aldott hazank jov6je! Bihar megye·ben atalakulasunk kezdetet61 mostanaig semmi baj, meg csak kedvetlenseg sem adta el6 mag.at, a mivel hogy jovend6re is dicsekedhessunk,
a kovetkez6kre lenne szuksegunk, a mikr61 mar harom izben tet~tem
alazatos felterjesztest minister elnok urhoz, es azokat ezennel a ministeri tisztelt Bizottmanynak is el6sorolni szuksegesnek es kotelessegemnek tartottam, mert azokt61 a csend, beke; megelegedes es batorsag
fentartasa nagy reszben fugg.
lor Az ezust penznek szuk volta, miszerint legalabb is 200.000
pengo forintoknak a s6hazhoz leendo mi el6bbi lekuldese kivantatik.
2or A felallitott s felallitand6 polgari 6rsereg szamara legalabb is
1000 szuronyos fegyverek es 500 kardok kivantatnak.
3or Az 6rsereg s fegyverek 16 szer nelkul mit sem erven, de nemzeti 6rsereg kedve is csokken, ha maga~t a fegyverreli banasban s tuzelesben nem gyakorolhatja, ezeknel fogva tobb ezer vak es goly6bisok
toltesekre gyu szerekkel ellatva lenne szukseg, melyeknek a f6vezer
felugyelete s rendelkezese ala miel6bb lehet6 lekuldeteset annyival is
inkabb szorgalmazni bator vagyok, a mennyiben a nemzeti 6rsereg e
foly6 h6 25en urunk kiralyunknak rendelt dics6 szuletese napjat kulOnosen megunnepelni kivanya. ·
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Leven egyebb erant mindenkori telyes tisztelettel. Olaszi. Aprilis
3u 1848.
A Ministeri Orszagos tisztelt Bizottmanynak alazatos szolgaja
Bihar megyei torvenyhat6sagi elnoki
Santha Gyorgy
Onorat consiliu ministerial al ţării!
Acum trei zile am raportat domnului prim-ministru despre complexitatea circumstanţelor1. fn urma ordonanţei2 primite la 27 Le., am
onoarea să raportez acum din nou din partea jurisdicţiei comitatului Bihor, că nu s-a ivit nimic deosebit referitor la pacea şi securitatea publică. Rapoartele dregătorilor arată că nicăieri nu sînt tulburări. Delegaţiile num.ite de comitat funcţionează cu succese lăudabile. Ele dau lă
muriri despre valabilitatea egală pentru toţi a viitoarelor legi. Gărzile
centrale cetăţeneşti au sporit la aproximativ 800. Cele cetăţeneşti din
provincie sînt în curs de organizare. În momentul în care voi obţine de
la comandanţii respectivi conscripţia autentică, voi raporta în rnod
suplimentar. Blagoslovit să fie viitorul patriei noastre! In comitatul Bihor nu s-au ivit de loc pînă în prezent nici necazuri, nici chiar indispoziţii de cînd au început transformările noastre. După cum am mai raportat de trei ori în mod umil domnului prim-ministru pentru a ne
mîndri şi pe viitor cu aşa ceva consider necesar şi de datoria mea să
folosesc prilejul şi să atrag atenţia onoratului consiliu ministerial asupra urn1ătoarelor pentru asigurarea menţinerii liniştii, a păcii, a mulţu
mirii şi a securităţii: 1. Moneda de argint este puţină şi de aceea se
irnpune trimiterea cît mai urgellltă la oficiul de saline a cel puţin
200 000 de florini argint.
2. Gărzile cetăţeneşti constituite şi cele care se vor mai înfiinţa
necesită cel puţin 1 000 de puşti cu baionete şi 500 de săbii.
3. Gărzile şi armele nu au nici o valoare fără muniţii; fără ele
elanul gărzii cetăţeneşti descreşte, fiindcă nu poate exersa (face) trageri; din acest motiv ar fi necesare mai multe mii de cartuşe oarbe şi
chiar de gloanţe împreună cu explozibilele necesare; alocarea şi punerea
lor la dispoziţie sub supravegherea comandantului suprem, îndrăznesc
s-o urgentez cu atît mai mult, cu cît garda cetăţenească intenţionează a
sărbători în mod deosebit la 25 Le. glorioasa zi de naştere a regelui
nostru.
Altminteri rămîn cu eternă şi deplină onoare
Un1ilul serv al onoratului consiliu ministerial al ţării
Olosig, 3 aprilie 1848
Santha Gyorgy
preşedintele jurisdicţiei comitatului
Bihor
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/'1849-i Miniszteriumi Le-

veltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmany, nr.
12 795-12 797.

~95/'1848.

Foto;

V. doc. 132.
Pentru ordinul guvernului provizoriu al Ungariei din 27 martie, v. Copie.
Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., 670/1848. Foto: 2 470.
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Cluj, 3 aprilie 1848.
Kolosvâr âprilis 3 delutân 1848
Tisztelt Baratom!
A korulmenyek mostani allasat az ide mellekelt ket felterjesztesb6P b6vebben latandod. Ezekhez jarul, hogy az egesz nepseg itt egy
fel61 az olahoktoli 2 felteben csak az orszag-gyules kihirdetese altal remenyli megnyugtatasukat, masfel6l az ifjusag mind a harom oskolaban
nagyon fel van izgatva. Meg eddig ugyan minden csendes, es valamelly
kitores nem volt, de mar a megye klildottsege egy nagy tomeg kisereteben szamos zaszl6kkal jelent meg a kormanyszeki haznal. A mit a
mult h6 29dikerol 3 irt leveledben az orszag-gyules tartasanak nehezsegeir61 mondasz, igen meltanylom, de meg is csekelyebb bajnak tartom, mint azon ketes korulmenyeket, mellyekben most vagyunk, es a
mellyek napr61 napra mind inkabb meg inkabb nehezednek reank. Az
orszaggyules bizonyos kihirdetese a kedelyeket lecsendesitene, a vagyoknak eranyt adna, es mivel ugy is a kihirdetes es megtartas kozt
tobb hetek telnenek el, ez alatt mind Magyar-orszagon, mind egyeblitt
a zavarok kitisztaztatvan, itt is az elmek lecsillapodnanak. En reszemr61 legalabb csak ebben latom a menekvesi m6dO't. Azert mindenre kerlek, ne sajnald ezen ket felterjesztesem el6mozditasa mellett a dolgot
oda vezerelni, hogy 6 felsege, ha meg eddig nem tortent volna meg, az
orszaggyulest minden haladek nelklil hirdesse ki. Ha ez nem tortenik
meg, semmir6l sem felelek, a kedelyek lecsillapitasa, a csend fenntartasa szinte lehetetlen. Adjon Isten jobb id6ket. Valtozhatatlanul maradok igaz baratod
Teleki J 6sef
Stimate amice!
Situaţia şi

circumstanţele actuale le poţi desluşi mai amplu din
demersuri1 aci anexate. Se adaugă apoi faptul că întreaga
populaţie de aici este neliniştită din cauza românilor 2 • S-ar putea linişti numai prin enunţarea Dietei. Pe de altă parte tineretul din cele
trei şcoli este foarte înfierbîntat. Deşi pînă acuma totul este calm şi nu
s-a întîmplat vre-o răscoală, totuşi delegaţia comitatului s-a şi prezentat la clădirea gubernială însoţită de o masă mare [de oameni], cu numeroase stindarde. in scrisoarea ta din 29 a lunii precedente 3 vorbeşti
despre dificultăţile convocării Dietei. Sînt de acord cu ele, dar le consider inconveniente minore faţă de situaţia· dubioasă în care ne aflăm
şi care zi de zi apasă mai greu asupra noastră. Anunţarea datei precise
a Dietei nu numai că ar putea să liniştească spiritele, ci ar da un serţs
dorinţelor. întrucît între anunţarea datei şi desfăşurarea lucrărilor Dietei s-ar scurge mai multe săptămîni, tulburările s-ar linişti atît în Ungaria, cît şi în alte locuri iar aici sentimentele s-ar calma. Din partea
mea numai astfel văd o modalitate de scăpare. De aceea te implor să
nu eziţi să susţii cele două demersuri şi să conduci lucrurile astfel încît maiestatea sa să anunţe Dieta fără nici o întîrziere, dacă pînă ~acuma

cele

două
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nu a făcut-o. În caz contrar nu răspund de nimic deoarece calmarea
spiritelor şi menţinerea liniştii ar fi aproape imposibile. Dumnezeu să
ne dea vremuri mai bune. Rămîn amicul tău sincer şi consecvent
Teleki J6zsef
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fideicomisională a fam. J6sika. Misive. Publicat fragmentar de Andics
Erzsebet. A nagybirtokos arisztokrâcia, II, p. 54.

V. doc. 162..
Scrisoarea demonstrează concepţia guvernatorului Teleki, similară cu a
celorlalţi nobili maghiari din Transilvania, potrivit căreia poporul era constituit
numai din stările privilegiate. Privilegiaţii îşi dădeau seama că în condiţiile revoluţiei, românii, care formau majoritatea populaţiei, le puteau periclita atît puterea economică, cît şi cea politică. De aceea insistă mereu să se convoace grabnic
Dieta pe baza vechilor legi feudale, înainte ca românii să aibă acces la puterea
politică. Numai o Dietă din care românii lipseau putea permite nobilimii să adopte
măsuri menite să-i asigure menţinere~ monopolului puterii politice şi a suprematiei economice.
3 V. doc. 118.
'
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Aiud, 3 aprilie 1848.
A nehez kori.ilmenyekhez kepest, es ennyi bolond kozt meg meglehet6sen vagyok, legalabb nem kergettek el, mint ezt Noptsar6l beszelik, akinek szembe a legnagyobb gorombasagokat mondtak allit6lag,
es 6 ezek kovetkezesebe Devar6l Zamra ment, s katonak utan irt, de
nem lehet hinni a hireknek, melyek mindeni.itt szarnyalnak, legnagyobb
baj az, hogy semmit se tudunk feli.ilr6l. K. D.1 a mai Kolos megyei
gyulesre 2 bement, ott meghallod miket beszel - itt neki.ink beszelette,
hogy ezentul egy ember se fag hivatalba lepni, se maradni, ki nem oppozici6 tagja, es igy en se leszek itt 3 h6napnal tovabb, ha tudnek feli.ilr61 valamit, j6 el6re lemondanek. En be akartam menni tegnap, de
a varos gyulesert, mely er6szakolva sorgettetett, nem tehettem, holnap
ezt elvegzem, s szeredan, ha lehet befutok azan esetben, ha valami kozigazgatasi akadaly nem lenne, mely miatt be nem mehetnek bizonyosan3. Meg eddig nincs lazadas, de sok a hir, sok a beszed, a deakok
meg elbocsat6dvan, mint trikolor zaszl6kkal mentek el. Itt a templomokon, tanacshazon, kaszin6n, varmegyehazon lobog a trikolor, a megye
hazara titokba, mint mondjak Zeyk Domokos tette fel, de nem tudom,
ne is beszeld. Felek, hogy ezutan mar beszelni se lehet. A nemesseg
fel, latja, hogy koldusbotra jut, de nem mer sz6lani. A tisztseg K.D.-nek
egy oraci6jaert le akart mondani, de megmaraszt6dott, - 2 szolgabir6t tettem, megnyugodtak rajta, halal miat vol1t a vacantia. Isten veled,
Isten oltalmazzon.
Faţă de circumstanţele grele şi între atîţia neghiobi starea mea
e încă suportabilă; cel puţin nu m-au alungat, cum se vorbeşte despre
Nopcea, căruia se pare că i s-au adresat direct cu cele mai mari grosolănii şi în urma lor a plecat de la Deva la Zam cerînd în scris soldaţi; nu se poate da totuşi crezare ştirilor, care se răspîndesc pretutin-
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deni; necazul cel mai mare e că nu ştim n1m1ca de sus. K. D. 1 a plecat la adunarea comitatensă clujeană2 de astăzi. Acolo vei afla ce tot
vorbeşte. Aici ne-a împărtăşit că de acum încolo nimeni nu va rămîne
în funcţii dacă nu este membru al opoziţiei. Prin urmare nici eu nu
voi sta aici mai mult de 3 luni. Dacă aş afla ceva de sus mi-aş da demisia cu mult înainte. Eu am intenţionat ieri să plec [la Cluj], dar nu
am putut din cauza adunării magistratuluP, care a fost urgentată în mod
forţat. Mîine termin cu aceasta şi miercuri dacă se va putea voi pleca;
cu condiţia să nu intervină vreun impediment administrativ, care m-ar
împiedica să vin cu siguranţă. Pînă în prezent nu s-au produs răscoale.
Circulă însă multe veşti şi zvonuri. Studenţii au fost lăsaţi în vacanţă;
au plecat toţi cu steaguri tricolore. Aici pe biserici, pe clădirea magistratului, pe casinou şi pe clădirea comitatensă fîlfîie tricolorul [maghiar]. A fost arborat, după cum se zvoneşte în taină, de Zeyk Domokos, dar nu am certitudine; să nu pomeneşti de el. Mă tem că de acum
înainte nu se va mai putea nici vorbi măcar. Nobilimea se teme că va
ajunge la sapă de lemn, însă nu îndrăzneşte să se pronunţe. Dregăto
rimea voia să abdice din cauza unei cuvîntări a lui K. D. dar a fost reţinută. Am numit doi juzi nobiliari; au fost acceptaţi; posturile er,au
vacante din motive de deces. Adio. Dumnezeu să te ocrotească.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Bornemisza. Misive. Publicat de Andics Erzsebet. A nagybirtokos
arisztokracia, II, p. 51. [Cu data martie-aprilie].

Kemeny Denes.
Adunarea comitatensă din Cluj a avut loc la 3 aprilie 1848. Vezi Erdelyi
Hirad6 din 4 aprilie 1848, nr. 343, p. 214.
3 Adunarea magistratului, adică şedinţa consiliului orăşenesc.
1
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Viena, 3 aprilie 1848.
3ik aprilis
Kedves S6gor! Radn6tinak tolled s Mikl6st611 nekem szoll6 leveleiteket ma kaptuk. Mindnyajan egeszsegesek vagyunk, s ez mai id6be
nagy, ha nem egyetlen Isten aldasa.
.
Az uni6 ellen agitalni nem kell. Hanem arra kell am minden az
orranal tovabb lat6 embert figyelmeztetni: hogy es mikep legyen az
uni6? Mert azt el6re ki 1nondani, hogy az uni6 a magyarorszagi leg tagosb ertelembe legyen, veszelyezteti az orszagot s kivalt abban a magyart. Mi lesz az ott fel allitott nepKepviselet kovetkezese? Az hogy ket
harmada az orszag gyulesnek, slav, nemet s Isten tudja meg mi minden lesz, csak nem magyar. Igy nallunk az olah fog a magyar felett
allani, a ki bizonyoson nemzete kepviseletet egesz joggal fogja kovetelhetni. Tehat csak arra kell dolgozni, hogy a kozel all6 dietankat be
varva, ott az unionis conditi6kat meg allitani 2 • A comandiroz6 3 mar
egyszer fel voit hatalmazva4, hogy a grenz regimentekel, ha a csend
fenn tartasa kivanja rendelkezek. Most ujra vesz rendelest, hogy concentralja 6ket5 • Az 6 legeslegels6 jelentese tegnap el6tt jott, s az illuminati6s s efele demonstrati6kon kivul a legnagyobb csendr6l tud6sit
az. Ezen rendeimmel egy stafetaval mennek, melybe 6 felsege rescriptuma6 megy a Guberniumhoz a dietat illet6 k6rnyulmenyekr6l minei
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el6bbi felterjesztest rendel6, a mely utân az urberi iigyek ki egyenlitese
eszkăzlend6. Egyszersmind azt rendeli 6 felsege, hogy 1849iki Martiusig az eddigi urberi munkat tegye az ola bacsi.
Innen Kedves S6gor! b6vebb tanacsokat s reszleteseket adni csak
az Isten tudna, s m.ivel 6 igen magasan lebeg felettiink, tehat kiki azt
kăveti, i:nit a bens6 erzes s meggy6z6des s okossag sugall.
Tegnap mint gassenbub Jank6vaF nagy' ten1p6knak valank tanui.
Deltajba a Szent Istvan piaca ·tomve tele. A tornyon egy roppant zaszl6,
arany-fekete-veres, fiityeg (Deutsche Reichsfarben). Egy nemet az 6ra
melleti tornacr6l egy nagy bolond tubusan beszel le. Nem igen lehetett
erteni mit. Es lebe das einige Deutschland. Es lebe der deutsche Kaiser
Ferdinand! Ezekel vegezte. Evel az egesz sokassag, valami 100 deak
fele nation gardaval kiknek kăzepebe a Sangerverein, huz6dik a Josef piacra. Ott el6bb enekelek ezek (az igaz, hogy gyonyăru szepen) Was ist
das deutsche Vaterland, s aztan a Gott erhaltet. Onnan a leges leg nagyobb silenciumban az egesz nagy sokasag a Burgon at, ki a kiils6 Burgpiacra, a veranda ala. Ott ujra enek es vivatok, mig a csaszar az ablakhoz jătt. Ekor egy deputati6 ment fel s egy nagy zaszl6t (hasonl6t mna
roppant nagyhoz) praesentalt, melyet aztan az ablakon ki fiityegtettek
estvig. Itt mindennap a kiilămbfele provinciakb6l a deputati6k Par napal ezel6tt a horvatok pe'titi6ikkal, melyek kăzt Magyarorszagt6li el valas, Slavonia, Dalmatia s a littoraleval egyiitt. Husegek a tr6nhoz. Ajanlasa bar mi nagy sereg fegyverbe gyakorlott rothmantlerjeiknek, hogy
a Burgot, ha parancsolja a kiraly, 6rizzek satăbbi. Honap a galliciai deputati6. Az itten be allott 4-5000 freiwilligek indulnak reszekre osztva
olasz-orszagi armadankhoz. A varoson azt hirelek (nem t6m mely ujsag),
hogy Magyarorszag 100 ezer katonat ajanlott volna e vegre. A becsiek
bezzeg dicserik a loyalitasokat. Igen de meg eddig csak puszta hir. Hogy
lesz aztan a nagy sympathia, ha meg latyak, hogy valahogy nem igaz.
En a fels6bb katonai helyen azt allitam, hogy Erdelyb6l, mely orszagnak katonai minden hadakba, husegbe s vitezsegbe elăljart, ajalkozom
mintegy 600 lovas freiwilliget id6alatt ăsze allitani (Nota bene ha koltseg adaţik ra). Nem tudom, mit felelnek. Mert ha csak azok rendelkeznenek, kik nemesen erezni tudnak, s kikel beszeltem, ugy mindjart ·meg
volna, igen de bis es alle die, Branschen durchlauft Istenem! Istenem!
ha mi magunk, meg gy6z6desiink s leg bels6bb erzesiink nem szenvedne ezen nyomaszt6 esemenyek terhe alatt, lehetetlen volna nem ărven
deni ezen minden nemesb gerjedest elfullaszt6 biirocratia razattatasan.
S ha a Hofkriegsrathnak tornacan jarsz, eppen ugy megy minden a
maga csiga jarasan, mintha leg nagyobb bekebe elnenk. Ez ette a monarchiat. Tudja bezzeg Radetzki, miert nem kiild ide semmi jelentest,
s nem var parancsolatokat. Ezt hiszuk mindnyajan okanak ily hoszas
halgatasanak. Tatse si fatse. Indirect hirek (eleg bizonyosok) mondjak,
hogy Velencebe nagy reactio. Nugent Gărtznel varja ăsze regimentjeit,
hogy a d'Aspre corps-javal egyesulve az ăreg Feldmarschall parancsa
ala siessenek, ki - ugy hallik - a Ticino partjain all. En szombaton
menyek Tarnopolba holmimert. Ezen level Mikl6st 8 is illeti. Isten veletek.
Stimate cumnate! Azi am primit scrisoarea pe care i-ai adresat-o
lui Radn6ti şi cea a lui Mikl6s 1 trimisă mie. Toţi sîntem sănătoşi ceea
ce azi este o mare dacă nu singura blagoslovire a lui Dumnezeu.
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Nu trebuie agitat împotriva uniunii. în schimb trebuie avertizat
orice om care vede mai departe decît nasul Jui asupra modalităţii de
a se înfăptui uniunea. A te declara anticipat de acord cu o uniune în
sensul libertăţilor mai largi din Ungaria ar însemna a periclita ţara şi
îndeosebi pe maghiari. Trebuie avute în vedere urmările înfiinţării unei
reprezentanţe a poporului acolo. Ea va face ca două treimi din deputaţii ce vor fi trimişi în Dietă să fie slavi, germani şi Dumnezeu ştie
ce, numai unguri nu. La noi românul îl va domina pe ungur. El va putea revendica pe drept cuvînt reprezentarea naţiunii sale.· Deci trebuie
lucrat în sensul stabilirii ·condiţiilor uniunii2 în aştepta ta şi iminenta
Dietă.

Comandantul suprem 3 a fost încă o dată autorizat4 să dispună de
regimentele grănicereşti, dacă menţinerea liniştii ar cere-o. Acum solicită din nou învoire să le concentreze 5 • Primul său raport a sosit alaltăieri. în el se dau informaţii despre iluminări şi alte demonstraţii, dar
şi despre menţinerea unei linişti depline. Aceste informaţii au fost aduse de un curier împreună cu rescriptul maiestăţii sale către Guberniu. în el se ordonă să se înainteze· o propunere cît mai urgentă despre
modalităţile convocării Dietei care va trebui să înfăptuiască rezolvarea
problemei urbariale. Maiestatea sa ordonă totodată, ca badea românul
să efectueze pînă în martie 1849 muncile urbariale.
De aici stimate cumnate numai Dumnezeu ar fi în stare să dea
sfaturi amănunţite, fiindcă el pluteşte la o mare înălţime deasupra
noastră. în practică fiecare să urmeze ceea ce-i sugerează intuiţia, convingerea lăuntrică şi înţelepciunea.
În1preună cu Jank6 7 ieri am fost martorul unor mari mişcări ca
simplu trecător. Pe la prînz piaţa Sfîntul Ştefan era arhiplină. Pe turnul [catedralei St. Ştefan] fîlfîie un imens drapel auriu-negru-roşcat
(Deutsche Reichsfarben). Un german se adresa [poporului] de pe balustrada de lîngă orologiu printr-o pîlnie exagerat de mare. Nu s-au prea
înţeles cuvintele. Es lebe das einige Deutschland. Es lebe der deutsche
Kaiser Ferdinand! Cu astea a terminat. Apoi toată mulţimea s-a deplasat la piaţa Iosif împreună cu garda cetăţenească formată se pare din 100
de studenţi avînd în mijlocul lor Săngevereinul. Acolo au intonat mai
întîi (e drept excepţional de frumos) Was is das deutsche Vaterland
şi după aceea Gotterhalte [imnul imperial]. De aici întreaga mulţime a
plecat în cea mai mare linişte peste Burg, la piaţa exterioară a Burgului sub verandă. Acolo au intonat din nou cîntece şi ovaţii pînă ce a
apărut împăratul la geam. În acel moment o deputăţie s-a urcat [în
palat] prezentînd un stindard (enorm de mare), care apoi a fost arborat
în geam pînă seara. Aici sînt fel şi fel de deputăţii din provincie. Acum
cîteva zile au fost croaţii cu petiţiile lor, prin care cer dezlipirea de Ungaria împreună cu Slavonia, Dalmaţia şi cu litoralul. Şi-au exprimat fidelitatea faţă de tron şi s-au oferit să păzească Bur,gul, dacă va porunci
regele, cu un număr nelimitat de Rothmăntleri [soldaţi în uniformă roşie 1 care. sînt bine instruiţi cu arme etc. l\1îine va sosi deputăţia din
Galiţia. Cei 4-5 000 de voluntari înrolaţi aci pleacă detaşaţi în grupuri
La armata noastră din nordul Italiei. În oraş s-a răspîndit vestea (datorită unui ziar pe semne), că Ungaria ar fi oferit 100 de mii de ostaşi
in scopul n1enţionat. Din acest motiv vienezii îi elogiază loialitatea.
Aşa-i, însă pînă în prezent e numai o vorbă goală. Cum vor rămîne'
:;u marea simpatie după ce vor vedea că oarecum nu este adevărat? Eu
::n-am oferit într-un cerc militar superior să recrutez într-un termen
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scurt 600 de călăreţi voluntari din Transilvania, ţară ai cărei soldaţi
erau fruntaşi între toate oştile prin devotamentul şi vitejia lor (nota
bene: dacă se vor obţine fonduri pentru aceasta). Nu ştiu ce o să mi se
răspundă. Dacă ar dispune numai cei ce au sentimente nobile şi cu care
am stat de vorbă [fondurile] s-ar putea obţine imediat. Dar pînă ce
propunerea străbate toate forurile o Doamne! O Doamne! Dacă sentimentele şi convingerile noastre cele mai intime n-ar suferi sub povara
acestor evenimente apăsătoare, ar fi imposibil să nu te bucuri că se
zguduie această birocraţie, care sufocă iniţiativele cele mai nobile. Iar
dacă umbli prin curtea Hofkriegsrath-ului, [acolo] totul se petrece cu
viteza melcului, parcă am trăi în plină pace. Aceasta a ros monarhia.
Ştie bine Radetzky de ce nu trimite aici nici un raport şi nu aşteaptă
ordine. Toţi sîntem convinşi că aceasta este cauza tăcerii sale îndelungate. Tatse si fatse. Veşti indirecte (destul de sigure) relevă că în Veneţia reacţiunea este mare. Nugent aşteaptă concentrarea regimentelor
sale la Gortz. După ce se va uni cu corpul de armată d' Aspre va grăbi
sub comanda bătrînului feldmareşal,. care - aşa se aude - s-ar afla
pe malurile rîului Ticino. Eu sîmbătă plec la Tarnopol după lucrurile
mele. Scrjsoarea de faţă i se cuvine şi lui Mikl6s 8 • Adio.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Bornemisza. Misive. Publicat de Andics Erzsebet, A nagybirtokos
arisztokracia, II, 54-56. (Scrisoarea a fost atribuită greşit lui J6sika
Jânos.).
Probabil Banffy Mikl6s.
Concepţia conservatoare a autorului scrisorii apare evidentă încă din primele rînduri, unde vorbeşte de pericolul dominării Dietei Ungariei de către slavi
şi germani, iar cea a Transilvaniei de către români. Autorul scrisorii îşi manifestă îngrijorarea· faţă de perspectiva pătrunderii slavilor şi românilor în organele centrale şi locale ale puterii de stat în condiţiile unor transformări revoluţionare radicale. Asemenea întregii nobilimi maghiare, el preconizează măsuri
care să asigure perpetuarea monopolului puterii politice a clasei din care făcea
parte şi în acelaşi timp împiedicarea accesului nemaghiarilor la viaţa politică. în
acest sens trebuie înţeleasă şi rezerva lui faţă de uniune.
3 Anton Puchner.
4 V. doc. 118, nota nr. 2.
s Cf. doc. 153.
s V. doc. 160. Prin termenii "badea românul" nobilul conservator demonstrează atitudinea lui dispreţuitoare faţă de iobagii români.
1 J6sika Jânos.
s Probabil Banffy Mikl6s.
t

2

178
[Braşov, după

3 aprilie 1848)1.

Propunerile românilor pentru întemeierea unei
adevărate frăţietăţi cu saşii ·
1.

După

principiul

egalităţii

de drepturi a tuturor

naţiunilor

pro-

nunţiat sărbătoreşte de maiestatea sa, toţi locuitorii saşi şi români din
Pămîntul regesc sau saso-românesc sînt egali, atît în privinţa drepturilor cît şi a datorielor. Toate privilegiile şi toate serviţiele feudale

sînt

şterse.

2. Fiecare sas
averea sa.
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şi

român

contribueşte

la

greutăţile

publice

după

3. Toate şcoalele şi bisericile ambor naţiunilor se vor J.ntreţinea
din cassele alodiale ale comunităţilor în proporţiune cu contribuţiunea
respectivilor naţionali.
4. Toate serviţiele personale, precum e purtarea armelor pentru
apărarea statului, se vor face după numărul capetelor.
5. Alegerile pentru deregătoriele publice în comunităţi şi cercuri,
precum şi pentru deputaţi se vor face prin cetăţeanii contribuitori, preoţi, învăţători, învăţaţi şi artişti.

6. In respectul deregătoriilor publice deregătorii se vor alege şi
se vor aplica, în comunităţile şi cercurile curate, din mădularii unei naţiuni. In comunităţile şi cercurile mestecate, din ambe naţiunile după
numărul sufletelor. Aceasta se va observa şi în respectul deputaţilor
pentru Universitate şi dietă.
7. În comunităţile şi cercurile curate se va întrebui1;1ţa numai singură limba locuitorilor; iar în cele mestecate se vor întrebuinţa amen~
doue limbile, cea germană şi cea română, ca limbi ale trebilor publice.
În acestea deregătorii vor căuta să înţeleagă şi să vorbească amîndouă
limbile, aducîndu-şi aminte că deregătorii sînt pentru popor, iar nu poporul pentru deregători. Aceeaşi are valoare şi pentru deputaţi, atît
pentru Universitate cît şi pentru dietă. 2
Imprimat. Hibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 970, f. 225, Foto: 4 646.
Publicat în Foaie pentru minte ... , XI 1848, nr. 52, p. 404.

1 Datarea s-a făcut în raport de manifestul Universităţii săseşti din 2 aprilie. Propunerile românilor sînt un răspuns la cele cuprinse în acest manifest. V.·
doc. 172.
2 Pămîntul crăiese s-a format ca o unitate teritorială autonomă în primele
secole după colonizarea saşilor în Transilvania. Păstrarea autonomiei acestui teritoriu a fost posibilă datorită privilegiilor acordate saşilor de regii maghiari. Pe
b~za privilegiilor obţinute, patriciatul săsesc a putut organiza Pămîntul crăiese
în aşa fel încît să domine instituţiile politice de pe acest teritoriu. Românii fiind
declaraţi de dietele nobiliare toleraţi în propria lor ţară, n-au avut acces la funcţii s-au dregătorii nici pe Pămînt crăiese, deşi au format de-a lungul evului
mediu majoritatea populaţiei. Prin măsuri abuzive o bună parte a ţărănimii române libere a fost aservită de patriciatul săsesc, îndeosebi după încheierea, în
1437, cu nobillmea maghiară şi cu secuii, a pactului cunoscut sub numele de
Unio trium nationum. Pentru a pune capăt inegalităţii sociale şi politice de
pe Pămîntul crăiese, autorii manifestului pretind reforme care să înfăptuiască
o reală egalitate a frăţiei între români şi saşi.
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Cluj, 4 aprilie 1848.
A Kolozsvari Kiralyi Liceum Igazgat6janak
"
Reformatus Collegium Rektoranak
Unitarius Collegium Rektoranak
Koz hitellel bir6 tud6sităsb61 ugy esven ertesemre, hogy foly6 h6
6kan nemes Doboka megyebe tartand6 kozgyulesre a helybeli tanul6
ifjusag lobog6 zaszl6k vezerlete alatt nagy szămmal ki menni szăndeko
zik, ezennel kotelessegeve kivantam tenni tisztelt cimzett urasăgodnak,
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hogy ezen terv val6sagar61 a maga igazgat6sâga ala rendelt ifiakra nezt
maganak teljes tudomast szerezni, es arr6l engemet azonnal ertesiteni,
addig is pedig azt mindenkeppen akadalyoztatni igyekezzek. 1
Kelt aprilis 4 1848.
Către directorul Liceului regesc din Cluj; către rectorul Colegiului
reformat din Cluj; către rectorul Colegiului unHarian din Cluj!
Din înstiintare demnă de crezare am aflat că în 6 a lunii curente
tineretul Et~dios' din localitate intenţionează să mărşăluiască sub faldurile stindardelor într-un mare număr, la adunarea generală ce se va
ţine în comitatul Dăbîca. Prin prezenta dorim s-o obligăm pe domnia
voastră a afla informaţii despre veridicitatea acestui plan al tinerimii de
sub direcţiunea voastră. Să vă străduiţi a-l împiedica neapărat şi a mă
informa 1 .
Datat, 4 aprilie 1848

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 686!1848. Foto: 2 4742 475.

1

Pentru

răspunsul

Colegiului

u~_itarian,

v. doc. 190.
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Blaj, 4 aprilie 1848.
Melt6sagos Bar6 Dr!
Nagysagodnak Karika nevu birtokat mind kormanyom alatti egyhaz-megyet meg kivantat6 tulajdonokkal bir6 lelkesszel ellathatni azon
lelkeszi allmnas uresegbe jovetele olta tartoz6 kotelessegem szerent gondos voltam, hanem hivatalom bar mily szigorusaga a szenved6knek lehet6 meg vigasztaltatasa;t is igenyelven, varttam az id6t6l, hogy a lelkeszkedesre el keszult, de meg nem alkalmazott nevendekeim kozul valamelyik az ottani ket oszvegy s azert szerencsetlen lelkesznok egyikenek hajadon leanyat nejeul venni hatarozvan el magat, fogja tolem
kerni az azon lelkeszi ăllomasrai alkalmaztatasat, hogy igy a szegeny
oszvegyeken es arvaikon is segi'tve legyen. De mind eddig ezen j6 szandekom meg hiusitva 1naradvan, mar a hivek lelki-szuksegeinek hivatali
rendelkezesemet kozelebbr6l igenyelte tekenteteb6l, es nagysagod meg
talalasa kovetkeztebe nem fogok kesni azon allomast annak javadalmaihoz mert kikepzettsegu lelkesszel betolteni.
Masik resze nagysagod mult h6 26ar6l kelt es altalam foly6 h6 2kan
tisztelt levelenek a bizadalom hangja, melyel nagysagodt6l meg tiszteltetni szere~csemnek tartom, es hasonl6 bizodalommal sietek nyilatkozni nagysagodnak, miszerent f6 gondoskodasom leven mindenkor a
haza szent ugye, a jelennek esemeny dus, s nehol magasztos, de mint
hogy a jovend6t kibontakozasaiba a titok leple fedi el szemeink el6l,
reank nezve eddig ketes es azert aggaszt6 korulmenyei kozott magam
is a rend fenntartas, fi.igges es beketurest6l hiszek varhatni malasztokat, s ennel fogva a nepnek csendben meg tartassa erant korlevelek1
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altal meg tettem papjaimhoz a szi.ikseges utasitast, - s remellem 1s,
hogy e nep, mely a neki sokszor tett igeretek altal taplalt remenyebe
mind anyiszor meg csalatkozott, most is, csak idegen armany ne zavarja mellekes erdekek kivivasara beke szeret6 jelemet, beken varandja
el az illet6knek az ido szellemebeni jovend6 jobb sorsa feletti hatarozasat, melyre nezve mid6n nagysagod hatalmas sz6zata harsogott leg.
els6 ez hazaban; nagysagod kozre munkalasa - meg vagyok gy6z6dve
- leg nyomatekosabb, s kovetkezeskeppen a hazanak a jelennek igenyei ertelmebe udvhoz6 leend. Mire midon alland6 egeseget es er6t
kivanok, uri kedvezeseibe ajanlott, nagy tisztelettel maradok nagysagodnak alazatos szolgaja
Balasfalvan aprilis 4ken 1848
Lemeny J an os
fogarasi pi.ispok
Înălţimea voastră

domnule baron!
Conform obligaţiilor mele m-am străduit a suplini parohia de pe
moşia măreţiei voastre cu numele Creaca printr-un duhovnic cu însuşirile corespunzătoare cerute de eparhia pe care o conduc. Dar oricît
de severă ar fi funcţia mea, ea îmi impune să aduc pe cît posibil mîngîierea suferinţelor. Am aşteptat momentul ca unul dintre elevii mei
devenit preot, dar încă neangajat, să se decidă a lua în căsătorie pe
una din fiicele nemăritate a celor două văduve. Acele nenorocite preatese mi-au cerut ,să angajez un astfel de tînăr în acel post de preot, prin
care să fie ajutate atît sărmanele văduve, cît şi orfanele lor. Pînă
acuma amintitele mele intenţii au rămas zădărnicite. Necesităţile spirituale actuale ale enoriaşilor mei care aşteaptă dispoziţii oficiale de
la mine, precum şi adresa înălţimii voastre mă determină să nu întîrzii suplinirea cu un duhovnic corespunzător veni1turilor, a pomenitului
post vacant.
Pe de altă parte, tonul plin de încredere al scrisorii măreţiei
voastre datată din 26 a lunii precedente, pe care am avut onoarea s-o
primesc în ziua de 2 a lunii curente, mă determină să mă consider
onorat de către domnia voastră. Mă grăbesc să răspund la o asemenea
încredere, deoarece principala mea străduinţă a fost totdeauna cauza
sfîntă a patriei. Prezentul e în general plin de evenimente minunate.
Totuşi, datorită faptului că evoluţia viitorului este acoperită cu voalul
misterului în faţa ochilor noştri, iar împrejurările actuale sînt pentru
noi deocamdată dubioase şi ca atare îngrijorătoare, sînt convins că nu
mă pot aştepta decît la foloase de pe urma menţinerii ordinii, ascultării şi răbdării paşnice. De aceea, în scopul menţinerii poporului în
linişte· am trimis circulare! cu îndrumările necesare către preoţii mei.
Sper în acelaşi timp că acest popor care a fost dezamăgit de fiecare
dată cu promisiunile ce i s-au făcut de atîtea ori, va aştepta paşnic
hotărîrile luate în spiritul vremii privind Îlnbunătăţirea soartei sale viitoare. Aceasta cu condiţia ca intrigile străine menite să promoveze interese secundare să nu-i conturbe caracterul său iubitor de pace. Sînt
convins că grandioasa cuvîntare a măreţiei voastre, care a străbătut
pentru prima da~tă toată ţara va aduce haruri patriei şi va contribui
într-o măsură însemnată la- satisfacerea necesităţilor prezentului. Vă
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permanentă
domneşti şi rămîn

doresc

sănătate

cu mare
Blaj, 4 aprilie 1848

şi putere. Mă recomand graţiilor voastre
stimă servul umil al măreţiei voastre.

Lemeni Ioan
episcop de Făgăraş
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca.

Fond. Arh. fam.

Wesselenyi. Misive.
1

V. doc. 146.
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Braşov,

4 aprilie 1848.
Erhalten am 4ten April 1848

Der hiesige Universitats Abgeordnete Districts Richter Graef
schreibt unterm 2ten d.M. Herr Comes habe ihn beauftragt dem Magistrat zu berichten, da:B die walachischen Angelegenheiten bei der Universităt morgen als den 3ten wiirden verhandelt werden. Mehrere Deputierten hătten sich geauBert, Kronstadt habe diese Angelegenheit wie
Miihlbach und Broos fur sich allein regeln konnen.
Auf seine Verwendung sei die Uniformierung ganz der Willkiihr
der Publicorum iiberlassen worden.
· In Hermannstadt herrschte vollkomrnene Ruhe.
Nachschrift vom 3ten April Vormittag. Der walachische Herr Bischof habe versichert, daB er glaube, die Ruhe der Walachen auf Sachsenboden, falls die denselben zugedachten bei der Universitat in Verhandlung stehenden Begiinstigungen bald moglichst erledigt und bekannt gemacht wiirden, erhalten zu konnen. Zugleich habe der Herr
Bischof din Annahme der walachischen Juristen zu Magistrats Bedienstungen dringend angerathen.
Nachschrift von demselben Tag Nachmittag 3 Uhr. Eine ganze
Sitzung sei nothwendig gewesen um die bisher zwischen Sachsen und
Walachen bestandenen Schranken zu beseitigen. Und nach dem die
Politik mit der Religion nichts zu schaffen habe, so habe der Walach
nur das alles zu leisten was der Sachse leisten miisse (Berichtgeber
hat vermutlich schreiben wollen so habe der Walach Alles das zu genieBen was der Sachse genieBt).
Nachdem der Magistrat aus der letzten kurzen Nachschrift den
bestimmten Inhalt des beziiglich der Walachen gefa:Bten Universităts
BeschluB nicht entnehmen kann, so sind die Univ. Abgeordneten mit
heutiger Post zu beauftragen den diesfalligen Abschlu.B der Universităt, seinem ganzen Inhalte nach mittels Protocoll Auszug mit erster
Post dem Magistrat zu iibersendenl.
Vorgetragen am 5ten April 1848

Der vorliegende Bericht aber ist der Stadt Communitaet unter
Berkanntmachung des von Magistrat so eben veranlaBten mitzutheilen.
~80

Concept. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat.
nr.' 1 534/1848. Foto: 9 620-9 621.
·

şedinţe,

Braşov.

Registrul de

1 In acest sens au rapor-tat şi deputaţii din Sighişoara despre cererile românilor dezbătute în cadrul Universităţii săseşti. Original. Arh. St. ·Braşov. Arh.
Magistrat. Sighişoara, nr. 1 005/1848. Foto: 6 419-6 421.
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Mediaş,

4 aprilie 1848.

Reprezentaş

Noi subscrişi comunitatea românească din sloboda reghia cetate
· Mediaş descoperim prin acesta credinţa noastră neclintită cătră înăl
ţatul nostru împărat, cătră dulcea noastră patrie, cătră toate ofiţiolatele
şi lăcuitorii aceştia.
Cum că noi pentru înălţatul împărat şi pentru binele patrii sîntem gata în tot minutul a ne jertfi şi averea şi viaţa. Cum că vom
purta toate poverile de obşte cu toată dragostea. Şi acum binele şi lipsa
de obşte poftind Ja garda patriotică spre a face slujba cuvenită ne

supunem.
Numai deodată şi poftim ca drepturile noastre apăsate să reînvieze aşa: 1. Să fim reprezentaţi în dietă şi în puterea drepturilor cetăţene să fim reprezentaţi în maghistrat şi în comunitate după numă
rul sufletelor.
2. Din veniturile comune ale oraşului pentru beserecile noastre,
şcoalele şi şcolarii noştri să fim părtaş iarăşi după numărul sufletelor.
3. Parohilor noştri să se dea atîta loc bisericesc cît au parohii
cei evanghelio-luterani.
,
Care descoperiri noi spre aceasta de comunitate însărcinaţi în numele nostru şi a toată comunita spre· adeverire o şi subscriem şi la
clnstitul maghistraş o aşternem; 4 aprilie 1848 1 .
Copie. B~bl. A1ood. R.S.R. M1s. vom., l!lr. 970, f. 52. Foto: 4 566-4 567.
Publicat în Transilvania, 1875, nr. 18, p. 201.
1 V. doc. 163, care cuprinde acelaşi text cu deosebiri de formulare şi pe
alocuri de fond. Documentul poartă .Şi nota lui G. Bariţ: "Răspunsul comunităţii
româneşti din Mediaş la provocarea de sub nr. 1 comunicate ei prin protopop
că membrii săi voiesc să ia armele şi sînt gata de a suferi pentru patrie şi tron,
însă sub trei condiţiuni, care curg din conceptul libertăţii şi al egalităţii".
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Bahnea, 4 aprilie 1848.
Melt6sagos Egyhazi F6 Tanacs!
Az Europa szerte folzajlott esemenyek erettnek jelolven e kort,
egyenisegek- es testuleteknek a nepek j6 Istene neveben biztos sikerrel mukodhetni termeszeti ugy, mint hivatali joguk, es igazzuk meg23 -
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alapitha:tasa szent i.igyeben, duzs remennyel olelji.ik fel az alkalmat eros
bizalommal tanalhatni meg a melt6sagos egyhazi F6 Tanacsot, s tisztelettel kerni fel arra, hogy e jelen kivanatunkat kegyesen ki halgatni,
s annak sikeresittese targyaban erelyesen intezkedni kegyeskedjek.
Ogy hissziik a melt6sagos Egyhazi F6 Tanacs minden ren du es
rangu tagjai valamennyien tudjak, mily nehez, mily rogos a palya'ter,
melyen nekiink neptanit6kul az annyira el hanyagolt nep nevelesi
munka mez6n verejtekezni.ink kell, mikent a sem lehet ismeretlen,
hogy e kiizdelemert milly sovany szaraz, mennyire nyomoru azan forras, melyb61 mi csekely jovedelmi.inket - mint anyagi es szellemi szi.iksegekt61 nyomatott csak ugyan emberek - elfogadni kentelenek vagyunk. E forras az eddig annyi sok ezer terhel tetesekkel elnyon1ott
foldmuvel6i neposztaly veres verejtekeb61 vagyon csak nem egeszen
gyulve - es ebb6l kenszeriiliink mi protestans papokul - miutan a
reformatio ama nagy kereszteleskor a ford6 vizzel a gyermeket is ki
ontette - csekely jovedelmecskeinket meriteni varni. Am de mert az
ur isten minket is nem taplal csudalatosan egb6l kiildott mannaval, hanyan es hanyszor nem voltunk s vagyunk kentelenek halgat6inknak kiknek vegteleni.il nagyobb resze a nep leg szegenyebb osztalyahoz tartozik - ezen szegeny halgat6inknak rettenetes terheltetesokkel, az 6k
s talam ehen sir6 gyermekeik szajab61 az egy ket veka tartoz6 kepeben
ki ragadni engedni azt az utols6 falatot, melyre mid6n az ugy cimzett
becsiiletes presbyterium, azt a nekiinki tartozas lerovasaba exequalta.
A csalad apa s rongyos gyermekei kinszenvedett keseriiltsegokben, talam
magat a szent vallast is elatkozott panasszukat, s az ehhalalt6li felelein ver konnyi.iit ejtik! - es nekiink illy konyiikb61 termett draga,
igazan draga gyongyok sirnak ra sajg6 lelkiinkre azan koronankr61, mely
hivatalos faradalmaink illy iszonyu dijjaul adatott eddig.
Nem celunk hosszason fejtegetni - csak roviden mondjuk el, mikent neklink nep tanitt6kul hivatasi teend6nk az urnak nem csupan
azan utait egyengetni, melyjek a keresztyent e foldr61 az eg - hanem
azokat is, melyek a polgart a tarsadalom mezejen a szeretet, igazsag,
beke es eggyetertes boldog orszagaba vezetik; neki.ink hivatasi teend6nk:
ugy vinni az isteni vallas j6tekony fenyeinel - a konnyen felre is vezethet6 nepet, mi szerint a szemely es tulajdon szentsegei, mint a tarsadalmi allomany j61 leteinek s fenn allhatasanak nelki.ilozhetlen feltetelei, s a j6zan igazgatas alap elvei banthatlanok legyenek. Mert ki
ne tudna, mikent ezek nelkiil nincs beke, nincs ipar - nincs haladas nem lehet i.idv a polgari szerkezet oeconomiajaban. Mid6n tehat a status
vallas, es a vallas neptanit6k nelki.il fenn nem allhat, vajjon nem vagyunk e kenyszeriilve kerdeni: miert hogy annyira feledvek a mi allomasunk igenyei? Mikent a koz allomany sok, csekely terheket sem
emel6 polgari hivatalnokai nem csak on, de meg ut6daik szemelyeire
nezve is dusan ellatvak fizetessel, nyugpenzel, meg pedig az allomany
penztarab61. Es mi sirva vagyunk kentelenek mutatni sok olly voit
neptanit6 tarsaink ozvegye s arvâira, kik hajlek, kenyer es oltozet nelki.il talam idegen vallasnak ajt6i el6tt alamisnaert esengenek - jutalmaul annak, hogy az elhalt ferj es atya egy egesz eleten at hi.inn szol-:galta hazajat, kiralyat, egyhazat.
De mi nem panaszkodunk, mert tudjuk, erezzLi.k, hogy a sok ki
nem halgatott, annyival kevesbe orvosolt panaszok nyomaszt6 ideje lepergett. Mi a tevekenyseg e folvirult korszakaban tettekre szantuk magunkat el, mindent meg tenni arra, hogy e levert hellyezet nyomoraib61
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ki bontakozhassunk. Igen - az illedelem, rend es igazsag szabalyait61
hajszalnyira sem tavozva el, el hataroztuk minden utakat meg kiserteni; ill6 anyagi jovedelmet magunkra, s eredmenydus hatast a nepre
nezve nyerhetni. Mi, nezeti.ink szerint csakis ugy tortenhetven meg, ha
hogy felseges s nepei boldogsagaban sajat boldogsagat keres6 j6 kiralyunk segedelme, s j6vahagyasaval orszagos intezkedesek tortenendenek, mi szerint mi is mint allomany szolgai, ett61 nyerendji.ik ill6 fizetesi.inket.
Mire vonatkoz6lag egesz alazattal, de bator bizalommal ezennel
nyilvanitott kivanatunk igazsagaba s korszerusegebe alapitott eros hittel keri.ink tehat a me1t6sagos Egyhazi F6 Tanacsnak, kegyeskedjen e
kivanatunkat meltanyolni s erellyesen intezkedni: mikent a remenylhet6, leg kozelebbr6l nyiland6, szilard hiti.ink, hogy utols6 erdelyi hongyuJesen az uni6 targyalasa alkalmaval ezen igazsăgos kivănatunk, az
ott es akkor ketsegteleni.il folmeri.ilend6 vallasos tărgyak kozotJt sort
s alapos remenyi.ink a.polta kivanatunknak udvos kovetkezmenyt
nyerjen.
Min.thogy pedig el nem titkolhat6 nagy fajdalommal erezzi.ik azon
meg szorittatasunkat, mi szerint 1tobb testver egyhăzkeruleteinket e tisztelettel fol terjesztett kivanatunkba leend6 testveries reszvetre fol hini
tiltva vagyunk, azert az Egyhazi me1t6sagos F6 Tanăcsot kerji.ik e kivanatunkat erdelyi minden egyhăz keri.ileteinkbe a f6 tiszteletu pi.ispok
ur utjan ki ki.ildeni, s ezt, valamint ebb6li reszvetre altalunk lett fel
hivatasukat velok tuda:tni. Mit mid6n alăzatosan es tisztelet telyesen
kerunk, vagyunk a melt6săgos Egyhăzi F6 Tanacsnak alazatos szolgăi.
Szaszbonyhan 1848ban Aprilis 4iken tartatott reszletes sinat gyuleseben.
Djvarosi Andras, Boda Samuel, Benedek Ferenc, Szilagyi J an os,
Borosnyai Simon, Szotyori Nagy Samu, Fogarasi Samuel, Sipos Păl,
Bal6 Istvan, Beres Mărton, Molnăr J 6sef, Kovăcs J 6sef, Molnar Gyorgy.
A ki.iki.ill6i ev. ref. egyhazi keri.ilet papjai, maguk es tobb reszesseik
neveben.
[Rezoluţie]

128.. vetetett majus 13an 1848. ele adatott l4ken
Ezen kerelem rendes uton ăltal adatik az idei 119. sz alatt egyhazi
viszonyainknak mikenti el intezese targyaban velemenyezes. veget kinevezett bizotmănynak, oly ajallattal, hogy egyhazi viszonyaink mikenti
el intezeset targyaz6 munkalata folytan, ezen targy arant kell6 eszre
veteleit terjesze ki. Az Egyhazi F6 Tanacsb61. Kolosvart 1848. Maj. 14.
Tollas Karoly titoknok.
Înălţatului

consistoriu bisericesc supre1n!
Evenimentele ce se desfăşoară în toată Europa demonstrează maturitatea epocii actuale. Ele acordă dreptul firesc şi oficial al personalităţilor şi corporaţiilor de a activa în numele bunului Dumnezeu al
popoarelor pentru lămurirea cauzei sfinte a dreptului lor. Profităm de
ocazie şi înaintăm înălţatului consistoriu bisericesc suprem cu deplină
încredere şi cu multiple speranţe, rugămintea de a da o pioasă ascultare dezideratelor noastre de faţă şi de a binevoi să intreprindă măsuri
hotărîte pentru realizarea lor.
Credem că membrii de toate ordinele şi gradele ale supremului
consistoriu bisericesc cunosc greutăţile şi şicanele domeniului în care
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povăţuitorii poporului sîntem obligaţi să asudăm pe cîmpul atît de
părăginit al educaţiei celor mulţi. De asemenea, nu poate să fie ignorată sursa mizeră din care sîntem obligaţi să ne procurăm puţinele venituri pentru a ne acoperi nevoile noastre materiale şi spirituale. Această
sursă provine aproape cu exclusivitate din sudoarea de sînge a clasei
agricole împilată prin atî1tea mii de poveri. Din ea sîntem nevoiţi şi
noi preoţii reformaţi a aştepta obţinerea puţinelor noastre venituri în
urma reformaţiunii, care cu prilejul acelei mari botezări a aruncat
împreună cu baia şi copilul. Insă avînd în vedere că domnul Dumnezeu
nici pe noi nu ne hrăneşte cu mană trimisă în mod miraculos din ceruri, cîţi dintre noi şi de cîte ori nu am fost şi nu sîntem obligaţi să
încasăm retribuţiile noastre de la enoriaşii care aparţin în covîrşitoare
majoritate clasei celei mai sărace deosebi't de împovorată. Nu de puţine
ori a trebuit să le smulgem sub formă de contribuţie bisericească una
sau două oboroace hotărîte de onoratul presbiteriu ceea ce echivala cu
ultima bucătură de la gura copiilor lor ce plîng de foame. Părintele familiei şi copiii zdrenţăroşi şi înfometaţi, în chinuitele lor deznădejdi,
blestemă poate în plînsul lor, cu lacrimi de sînge însăşi sfînta credinţă.
Iar nouă ne plîng asemenea perle nestemate în sufletul nostru de pe
coroana, care ne-a fost dată pînă în prezent ca o groaznică retribuţie

noi

în contul ostenelilor noastre oficiale.
Nu avem intenţia de a pălăvrăgi prea mult. Vom expune pe scurt,
că noi, educatorii poporului avem laborioasa misiune nu numai· de a
netezi căile Domnului, care conduc pe creştinul de pe acest pămînt
spre ceruri, ci şi de a-l dirija pe cetăţean pe tărîm social în ţara feric:i!tă a dragostei, dreptăţii, păcii şi concordiei. Scopul misiunii noastre
este de a conduce poporul, uşor influenţabil, sub lumina binefăcătoare
a credinţei dumnezeieşti astfel încît să respecte sfinţenia persoanei şi a
averii. Acestea constituie condiţiile sine qua non ale asigurării bunăstă
rii societăţii şi a intangibilităţii principiilor unei cîrmuiri raţionale.
Ştim cu toţii că fără ele nu există pace, industrie, progres şi nici har în
structura economică burgheză. A!tunci cînd statul nu poate să se menţină fără religie· şi religia fără dascăli ai poporului, oare nu sîntem
obligaţi să întrebăm: de ce sînt atît de uitate necesităţile misiunii noastre? Statul acordă din belşug salarii şi pensii din bugetul său nu numai
la numeroşi funcţionari civili, ci şi urmaşilor lor, deşi ei nu suportă
poveri însemnate. In schimb, noi sîntem nevoiţi să arătăm plîngînd
spre văduvele şi orfanii muLtor colegi, foşti educatori ai poporului,
care sînt fără locuinţe, pîine şi haine, şi poate cerşesc danii în faţa
uşilor celor de altă credinţă. Astfel sînt ele răsplătite pentru soţul şi
părintele decedat care a servit toată viaţa cu credinţă patria, regele şi
biserica.
Noi nu ne plîngem, întrucît ştim şi simţim, că a luat sfîrşit epoca
apăsătoare, cînd numeroasele gravamine rămîneau neascultate şi în general nerezolvate. In zorii epocii actuale noi ne.:..am decis să acţionăm
prin fapte, să facem totul pentru a ne desprinde din situaţia de faţă,
inertă, cu mizeriile ei. Nu ne vom îndepărta însă nici o iotă de canoanele cuvioşeniei, ordinii şi dreptăţii. Am hotărît să facem încercări . pe
toate căile de a ne obţine venituri corespunzătoare şi de a influenţa
cu deplin succes poporul. Aceasta după opiniile noastre, numai aşa se
poate întîmpla, dacă· cu ajutorul şi aprobarea bunului nostru rege, care-şi caută propria fericire în fericirea popoarelor sale, se vor între284

prinde măsuri pe ţară, în sensul ca şi noi, slugile statului, să beneficiem de o leafă corespunzătoare.
Cu întreaga umilinţă şi cu încredere temerară în dreptatea dezideratului nostru pomenit aici sîntem convinşi de oportunitatea lui. Cerem ca înălţatul consistoriu bisericesc suprem să binevoiască a aprecia
acest deziderat al nostru şi a lua măsuri decisive. Dieta transilvană se
va întruni în curînd, foarte probabil pentru ul!tima dată - cu scopul
de a dezbate uniunea. Sperăm că acolo va primi o rezolvare salutară
acest deziderat just în momentul cînd îi va veni rîndul între punctele
bisericeşti, care fără îndoială se vor ridica, ceea ce dorim cu tărie.
Simţim o netăgăduită şi adîncă durere că sîntem constrînşi şi opriţi
de a chema mai multe cercuri bisericeşti frăţeşti la o dezbatere fră
ţească, asupra acestor deziderate pe care le-am înaintat cu respect. De
aceea, cerem înălţatului consistoriu bisericesc suprem să trimită prin
preacuvioşia sa domnul episcop, în toate cercurile noastre bisericeşti
transilvănene, prezentele noastre deziderate şi să le· aducă la cunoştinţă
chemarea noastră de a le susţine activ. Atunci cînd cerem acestea în
mod umil şi cu deplin respect, rămînem servii umili ai înălţatului consistoriu bisericesc suprem.
La adunarea sinodală detaliată ţinută la Bahnea, în 4 aprilie 1848.
D jvarosi Andras, Boda Samuel, Benedek Ferenc, Szilagyi J anos,
Borosnyai Simon, Szotyori Nagy Samu, Fogarasi Samuel, Sipos Pal,
Balo Istvan, Beres Marton, Molnar J6zsef, Kovacs J6zsef, Molnar Gyorgy,
cu toţii preoţi ai cercului bisericesc evanghelic-reformat de Tîrnava, în
numele lor şi al mai mu~tor participanţi.
[Rezoluţie]

128 primit la 13 mai 1848, prezentat în 14 mai:
Prezenta cerere se va preda pe cale obişnuită pentru caracterizare,
comisiei numite sub nr. 119 anul curent cu scopul de a rezolva chestiunile bisericeşti. Cu prilejul activităţii sale privind· rezolvarea chestiunilor noastre bisericeşti i se recomandă să-şi extindă investigaţiile
sale într-o măsură corespunzătoare şi asupra acestei probleme. Din
partea consistoriului bisericesc suprem. Cluj, 14 mai 1848. Tollas Karoly secretar.
centrală a Eparhiei reformate din Cluj-Napoca. Fond.
Arh. consist. reformat din Transilvania, nr. 128/'1848.

Original. Arh.
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Timişoara,

4 aprilie 1848.

Patrioten!
Das einstweilige ministerielle Reichs-Comite hat mittelst eines an
das Prăsidium dieser Behorde jiingst erlassenen Schreibens, die energische Aufrechthaltung der Personal- und Vermogens-Sicherheit der
hiesigen Israeliten streng angeordnet. Da die diesfăllige Sicherheit allhier noch nicht gefăhrdet wiirde, so darf man von Eurem bisher bewăhrten exemplarischen Benehmen, und Eurer Achtung der Gesetze
zuversichtlich erwarten: daB die Sicherheit in dieser Hinsicht auch
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kunftighin nicht bestort, sondern der erwahnten, hier wortlich nachfolgenden Anordnung genau entsprechen werden wird. Der Inhalt dieser Verordnung ist dieser:
Herr J urisdictions-Prases!
Von Seite der in Temesvar wohnenden Juden ist die Beschwerde
gefuhrt worden, daB dieselben mit Anordnung thătlicher Gewalt zum
Verlassen dieser Stadt binnen drei oder acht Tagen gezwungen werden.
Obwohl wir liber diese ungesetzlichen Bewegungen noch nicht ămtlich
unterrichtet sind, so verfugen wir dennoch Folgendes:
1-stens. Die permanente stadtische Commission sei bemuht, durch
Aufklărung, Uberzeugung und Rath energisch und ohne Aufschub die
Betreffenden dahin zu bereden, daB sie, nachdem die Grundsatze der
Freiheit und Gleichheit in unserem Vaterlaride zu herrschen beginnen,
nachdem die Klassen zwischen dem Volke aufhoren, in diesem erfreulichen Zeitpunkte in Jedermann den Menschen ehren sollen ohne Unterschied der Religion, und daB sie den errungenen Sieg der Gleichheit
mit ăhnlichen unduldsamen Ausbruchen zu beflecken sich enthalten.
2-tens. Wenn aber das Vermogen und die Personen der Israeliten
angegriffen, und so die Heiligkeit der Gesetze mit Fussen getreten
wurde, so moge, nach dem in einem wohlgeordneten Staate solche Gewaltthaten nicht geduldet werden konnen, die Aufrechthaltung der
gesetzlichen Ordnung durch die National-Garde erwirklicht werden, in
deren Hănde die Sicherung der Ordnung niedergelegt wurde, und -vvir
hegen die Hoffnung, daB die Dazwischenkunft des regularen Militărs
nicht nothwendig sein werde, welches i.ibrigens auf Prăsidial-Auffor
derung in dem auBersten Falle gleichfalls schutzend anzuwenden ist.
Indem wir daher Sie dafi.ir, daB die Sicherung des Vermogens
und der Person fur Jedermann aufrecht erhalten werden wird, verantwortlich machen; indem wir feierlich erklăren, daB die Beschi.itzung
dieser Beiden insbesondere auf der Ehrenhaftigkeit der National-Garde.
beruhen wird; indem wir ferner es Ihnen zur Pflicht machen, liber
das bisher Geschehene und noch zu Geschehende alsogleich amtlich zu
berichten, setzen wir noch das hinzu: daB diejenigen, die das Vermogen
oder die Personen angreifen wi.irden, fur jeden Schaden mit ihrem gesan1mten Vermogen verantwortlich gemacht werden, woruber Sie alle
Einwohner der Stadt mit gedruckten Anki.indigungen sogleich zu verstandigen verpflichtet werden.
Gegeben zu Pest den 1. April 1848.
Das interimistische ministerielle Reichscomite
Gabriel Klauzal m.p.
Szemere m.p.
Franz Pulszky m. p.

Bartholomăus

Aus der zu Temesvar am 4. april 1848 abgehaltenen auBerordentlichen Rathsitzung
Arkad Paulovits Vice-Notăr 1
Imprimat. Muzeul din
1 Proclamaţia
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Timişoara,

f.n.

a fost tipărită şi în limba maghiară. V. acelaşi fond.

185
Satulung, 4 aprilie 1848.

Melt6sâgos Liber Bâr6, kirâlyi kamarâs s udvari tanâcsos Dr!
Nagyon tisztelt Melt6sâgos Uram!
Az erd6 sequestrum erânt mâr szinte desperaltam volt, a mid6n
a melt6sâgos bâr6 ur csak most tisztelt levele vigasztalâst ny-C1jtott
mellyert fogadja el orok hâladatossâgomat.
Hogy 6si constituti6nk fel forgattatik, azt el6re tudhatta a ki ismerte a francia demokratiat praedicâl6 szelemeseket es mukodeseket,
a m[agya]r nemes bugyog6ba bujt, szakâllal majmolta a constituti6kat
fabricalo franciâkat, es eszmeit iS beszivta, de hogy illy hirtelen gy6zedelmes rontâssal a dietân felyul kapjon, a mid6n ez eleg szorgalommal
perorâLt, a felseg is minden kerest meg adott, azt nem hittem volna. A
mid6n conventbe hatâroz el mindent a nemzet, akkor tudni val6 republicanismus a cel.
Hogy a robott tereh volt, s a dezma, tagadhatatlan, de a j6szagot
gratis elvenni, ez tulsâg es nep, koz nepi despotizmus; az igert 5 px
bonificatio semmit se fog meg forditani, mert meg a papirossa sincs
meg az ujj hazânak. Majd az allodiumot is meg nyirjak, a regalekat
el torlik s a t.
Kerdes mar mit tenni a Sz6ke 1 dics6sseges regulati6jâval? a hatâr regulatio rendje is vâltozni fog, inkâbb osztâly leszen a fold birtokos parasztal, a koltseg fustbe megy.
Reszemr61 sok parasztim leven, alkalmasint koldussâ leszek, hât
meg a ki el van ad6sitva, mit teszen? honnan el? a sz6116 mivelesr6l
le kell mondani, mert penzzel nem lehet, el lopja a tiszt, itt a foldnek
becse le szâll, mert mindenki reszbe berbe adja; en is ugy teszek, gyonyoru menesemet el anom s marhâimat, ha addig f6be nem vernek, fel
nem gyujtanak.
Kozep Szolnok Wesselenyit2 el csapta, ketezer botos nemesnel tobb
fenyegette, meg oli, s csak az igerete szeleztette el, hogy le mond. Mâr
mâst is rendelt Battyâni. Kraszna kovette peldâjât. Itt 10' [!] proclamaltatik a szabadsâg, lobognak a zâszl6k, kokârdak fenyeskednek, a nep,
parasztsâg orvend, mert hiszen a marcalison is meg jelennek, csak verontâs ne lenne, az imunisok kegyetlenul haragusznak a porti6ert, de
le itatjâk. El kell hinnem, hogy az efele, a nepet vezet6 most hatalmasok a nep boldogitâsât tuztek ki magoknak celui szent torekedesre,
de ha lassabban mukodtek volna, talân maradt volna valami nemesi
tarisnyânkba is.
Kozep Szolnok, Zarând fel mondott a Guberniumnak, koveteket
kuld Posonyba. Kolos vârmegye rogton diaetât ker, ha nem tartanak,
magyarorszâgi diaetâra koveteket vâlaszt. A deâkok gyuleseket jârnak
Kolosvârt, exerciroznak, nem tanulnak, a gubernâtor szet oszlâst, csendesseget javasolt, de szinte az ablakosnak hasznot csinâlnak vala es kemenyen fenyeget6znek. A zsid6kat is uldozni kezdik.
Az olâh deâkok az orszâgba szeljel jârnak, az olâh nemzet is keszi t 12 pon tot.
Kolosvârr6l tegnap vett tud6sitâs szerint Parajdon haljâk a muszka agyu durogâsât, de kivel verekedik, meg nem tudhatni. A szekelyek
nagyon nyughatatlanok, itt valami szekellyek mentek keresztul, a falut
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el toltik muszka hirrel, mert azt mondak, keszebbek a muszkahoz folyamodni, mint Magyar orszaghoz ragad6 szabadsagokb61 veszteni.
Reszemr61 ha a robott61 val6 meg valas meg esett, azt ·6hajtom,
legyen bar a fold nepe boldog, de felek, mert a megyei tisztek uralkodasa meg all, ha minden valtozik is!
A melt6sagos bar6ne eo nagysaga kezeit cs6kollom, uri favoriba
ajanlott mely tisztelettel maradtam a melt6sagos bar6 ur alazatos szolgaja3.
Hoszufalu d. 4. Apr. 1848.
Teleki Imre
P.S. nem illik il~y apendixel elni, s olly igazitast tenni irasba, .
mint a hajdon boldog emlekezetu censorok tettek, de beteg vagyok, a
fejem sz~nved, alig latok, aze·rt bocsanatot!
Înălţimea voastră domnule liber baron, camerar regesc şi consilier
aulic!
Eram aproape disperat din cauza sechestrării pădurii, dar abia
acum am primit scrisoarea consolatoare a înălţimii voastre domnule
liber baron, pentru care primiţi veşnica mea gratitudine.
Că ni se violează strămoşeasca noastră constituţie, o puteau prevedea cei care cunoşteau activitatea predicatorilor cu barbă, care imitînd pe francezii fabricanţi de constituţii şi democraţie franţuzească,
şi-au însuşit şi ideile acestora. N-aş fi crezut totuşi să se impună printr-un atac victorios aşa din.1tr-odată în Dieta care lucrase destul de sîrguincios, [iar] maiestatea sa îi aprobase toate cererile. Cînd naţiunea
hotăreşte totul în convent, atunci e clar că scopul este republicanismul.
Robota şi dijma erau poveri, nimeni nu tăgăduieşte. Dar a confisca pe gratis averea este o exagerare şi constituie un despotism al
poporului, al poporului de rînd. Bonificaţia promisă de 5 florini nu va
schimba nimica, deoarece noua patrie nu posedă nici măcar moneda de
hîrtie. Alodiile vor fi şi ele ştirbi te, .regaliile vor fi şterse etc.
întrebarea este, ce se va întîmpla cu · glorioasa reglementare a·
Blonduluii; procedura reglementării hotarelor se va schimba de asemenea; mai curînd va fi o împărţeală cu ţăranul posesor de pămînt; cheltuiala se va pierde.
Personal am mulţi ţărani; probabil voi deveni cerşetor; dar cei
care sînt plini de datorii ce vor face? Din ce vor trăi? Trebuie să se
renunţe la viticultură; cu bani nu se poate face, deoarece îi fură intendentul. Aici preţul pămîntului scade, întrucît toţi îl dau în parte. Şi
eu voi proceda la fel; o să-mi vînd splendida herghelie şi vitele, dacă
pînă atunci nu voi fi omorit cu ciomege ori nu voi fi incendiat.
Solnocul de Mijloc l-a alungat pe Wesselenyi 2 • El a fost ameninţat cu moartea de mai bine de două mii de mici nobili, care s-au împrăştiat numai după ce a promis că va demisiona. Batthyany ordonase
încă şi altceva. Crasna îi urmase exemplul. Aici în zece minute se proclamă libertatea, fîlfîie drapelele, strălucesc cocardele, poporul, ţărăni
mea se bucură, se prezintă la tîrguri. Numai să nu se producă vărsări
de sînge.
·
Cei ce au fost scutiţi pînă acum de dări sînt foarte· furioşi pentru impozitul militar, dar sînt trataţi cu băuturi. îmi vine să cred că
aceşti granguri care conduc acuma poporul şi-au propus ca scop sfînta
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străduinţă de a-l face fericit, însă dacă ar fi activat mai pe îndelev2.
ar fi rămas poate ceva şi în traista noastră nobiliară. Solnocul de Mijloc
şi Zărandul au rupt-o cu Guberniul; şi-au trimis deputaţi la Bratisl,ava.
Comitatul Cluj cere de urgenţă convocarea Dietei. în caz contrar va
alege deputaţi pentru Dieta ungară. Studenţii participă la şedinţele de
la Cluj, fac exerciţii şi nu învaţă. Guvernatorul a propus să fie împrăş
tiaţi pe cale paşnică, dar era cît pe aci să aducă foloase geamgiilor.
Studenţii

s-au manifes tat
1

ameninţător

şi

au început

să-i

şicaneze

pe

evrei.
Studenţii romani colindă prin ţară. Naţiunea română elaborează
de asemenea 12 puncte.
După o înştiinţare primită ieri, ta Praid se aude' bubuitul tunurilor muscăleşti; nu se ştie însă cu cine se bat. Secuii sînt tare neliniş
tiţi. Pe aici au trecut nişte secui care au umplut satul cu ştiri despre
muscali. Au afirmat că sînt gata să se adreseze mai de grabă muscalilor
decît să piardă din libertăţile lor prin aderarea la Ungaria.
Din partea mea, dacă se va aboli robota aş dori ca cel puţin ţără
nimea să fie fericită. Dar mă tem că dominaţia funcţionarilor comitatensi va rămîne totuşi chiar dacă totul se va schimba.
Sărutînd mîinile înălţimii· sale doamnei baronese, rămîn cu adîncă
stimă umilul serv al înălţimii sale domnului baron şi mă recomand favorurilor. sale domneşti3.
Satulung, 4 aprilie 1848
Teleki Imre
P.S. Nu se cuvine uzitarea unui asemenea apendice cu atare corecturi în text, cum procedau pe vremuri cenzorii· de bună amintire,
dar sînt bolnav, mă doare capul, de aceea, iertare!

Original. Arh. St. Sfîntu Gheorghe. Fond. nr. 62. Arh. fam.

Apor,

fasc. XXI, nr. 4, Foto: 10 141-10 143.
Kossuth Lajos.
Wessel,enyi Farkas.
Scrisoarea demonstrează că autorul ei aparţinea nobilimli conservatoare.
Se pronunţa împotriva uniunii cu Ungaria pe de o parte pentru că nu era de
acord cu transformările revoluţionare de acolo, iar pe de altă parte fiindcă în
eventualitatea extinderii şi în Transilvania a eliberării şi împroprietăririi ţăra
nilor îi era teamă că nu va putea primi despăgubiri. O parte a sc·risorii lui se
bazează pe zvonuri neîntemeiate.
1

2

3

186
Cluj, 5 aprilie 1848.

An den Herrn hierlăndigen kommandierenden Generalen
Gleich nach Empfang Eurer Excellenz hochgeschatzten unterm 1.
April pr. Z. 119/q1 mir gutigst zugestellten Mittheilung, in Betreff
jener Szekler Tabular Kanzellisten die von Maros Vasărhely in ihre
Heimath abgegangen seien sollen, um die Grentzer zur Ablegung der
Waffen zu verleiten, habe ich fur meine Pflicht gehalten sămtliche
Oberbeamten der Szekler Jurisdiktionen als: den Aranyoser, Harom289

szekler, Udvarhelyer und Csiker Stuhle ernstlich aufzufordern: da.B sie
im Kreise ihrer Jurisdiktionen dem Benehmen etwa erscheinenden solchen jungen Leute die volle Aufmerksamkeit widmen und im Fall solche die Aufregung der Gemuther im Sinne hătten durch kluge und
die Gemuther beruhigende Weise, welche Behandlung ich in den gegenwărtigen Umstănden am zweckmă:6igsten erachte von einem solchen
Ruhestorenden Vorhaben abhalten, und ihnen zugleich bekannt machen, da:6 sie nicht nur die verdiente Ahndung, auf welche sie sicher
rechnen konnen sondern auch den Unannehmlichkeiten denen sie sich
militărischerseits aussetzen wiirden nun sich zuzuschreiben hătten. Endlich um wissen zu konnen ob und welche jungen Leute Szekler Abkunft von Maros V asarhely wirklich abgereiset sind, habe ich dem
einstweiligen Praeses der koniglichen Tafel Daniel v. Szentivanyi aufgetragen, mich davon unverziiglich in Kenntnis zu setzen2 • Ubrigens
muj3 ich bemerken daf3 mir von dieser Abreise dieser jungen Leute
nichts bekannt war, und ich nur so viel im officiellen W ege in Erfahrung gebracht habe, daf3 die Szekler Jugend in Maros V asarhely sich
zwar versammelt haben, allein im Beysein mehrerer . Verstiindigern.,
Hievon derselben Ankun'ft darin ubereingekommen ist ihre Beschwerden mittelst der kăniglichen Tafel dem Gubernium vorzulegen, was
auch wirklich bereits geschehen ist und Eure Excellenz werden die
Note des Guberniums in dieser Hinsicht und des General-Commando
niichstens erhalten. 3
Klausenburg am 5. April 1848.4
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 687/'1848. Foto: 2 4822 484.

1
2
3

4

V. doc. 145.
V. doc. 187.
Această ultimă

parte a fost
Cf. doc. 200, nota nr. 3.

adăugată

ciornei chiar de mîna guvernatorului.
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Cluj, 5 aprilie 1848.
Nemes Udvarhely Szek f6 kiralybirajanak
Haromszek f6 kiralybirajanak
Aranyosszek f6 kiralybirajanak
Csikszek f6 kiralybirajanak
Szentivanyi Daniel urnak
Dgy leven ertesitvel, mikep nemely a tekintetes kiralyi tablan
lev6 szekely irnokok Marosvasarhelyr61 szulotte helyokre elvonultak a
vegett, hogy a szelbeli szekely katonasagot bujtogassak, katonaskodasok tereht6li fel szabaditasa urugye alatt, melt6sagodat ezen veszedelmes szandok felul e·rtesitven, fel sz6litani kivantam, miszerint
a, b, c, d) a kormanya ala bizott nemes szekbe kulOnos figyelettel
legyen azon ifjakra, kik ne talan Marosvasarhelyriil hazajokba vonulva,
azon veszedelmes celra munkal6dni eszre vetetnenek, es ha olyanokrul
tud6sittatik, mind maga _szemelyesen, mind okos tisztvisel6i altal, mina)
b)
c)
d)
e)
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denkep 6ket a helyes maga viseletre rea birni igyekezzen, egyszersmind
tudtokra adatvan azt, hogy az ilyen, a koz csend es rend felhaborit6
mozgalmakert azon kedvetlen kovetkezeseket, melyekre szamithatnak,
csak magoknak tulajdonithattyak.
e) Engem tostent arr6l tud6sitson, kik azon szekely ifjak, es honnari val6k, melyek kozelebbriil Marosvasarhelyr6l honokba elutaztak. 2
Kolosvart aprilis 5. 1848.
1

Către
Către

judele reges:c suprem al nobilulu iscaun Odorhei
jud ele regesc suprem din Trei Scaune
Către judele regesc suprem din scaunul Arieş
Către judele regesc suprem din Ciuc
Către domnul Szentivanyi Daniel
Am fost astfel înştiinţat 1 , că unii scribi de la respectabila Tablă
regească au plecat de la Tîrgu Mureş în, locurile lor natale pentru a
instiga unităţile de grăniceri secui în sensul eliberării lor de sarcinile
militare.
Inştiinţîndu-vă pe înălţimea voastră despre atari intenţii periculoase, am dorit să vă somez:
a, b, c, d, să-i supravegheaţi cu băgare de seamă în nobilul scaun
de sub cîrmuirea voastră pe tinerii, care vin acasă de la Tîrgu Mureş
şi eventual vor fi surprinşi că militează în acel periculos scop. Dacă
sînteţi încunoştinţat despre aşa ceva, atît domnia voastră personal, cît
şi prin funcţionari inteligenţi, să vă străduiţi a-i determina neapărat la
o comportare corectă; totodată să le aduceţi la cunoştinţă că pentru
asemenea acţiuni care tulbură liniştea şi ordinea publică numai ei vor
fi vinovaţi de consecinţele nefavorabile ce-i aşteaptă.
e) Să mă încunoştinţaţi imediat, cine sînt acei tineri secui care
au plecat acasă recent din Tîrgu Mureş 2 •
Cluj, 5 aprilie 1848
a)
b)
c)
d)
e)

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 687/1848. Foto: 2 4852 487. Exemplarul adresat către scaunul Odorhei: Original. Arh. St.
Cluj-Napoca. Fond. Arh. scaun. Odorhei, nr. 399/1848. P. Exemplarul
· adresat către scaunul Arieş. Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh.
scaun. Arieş, nr. 170/1848.
1
2

V. doc. 145. Cf. doc. 186 şi 200, nota nr. 3.
Pentru răspunsul lui Szentivanyi v. doc. 221.
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Cluj, 5 aprilie 1848.
An den Herrn Kommandierenden Generalen Frey. v. Puchner
Excellenz
Bevor ich, im Betreff der zweckmăBigeren Verwahrung der Volkaufwieglerin Catharina Varga, Euer Excellenz in folge der schătzbar
sten v. 3. April l.J.i an mich gefălligst gerichteten Zuschrift eine bestimmte Antwort geben konnte, habe ich die Ehre E. E. Einstweilen
'nur davon in Kenntniss zu setzen, daB ich unterm heutigen den Fiskal
Direktor aufgefordert habe, iiber den jetzigen Stand des gegen Catha2~H

rina Varga verhăngten peinlichen Processes, den Bericht ehemoglichst
mir vorzulegen - sobald dieser einlangt, werde ich fur meine Pflicht
halten meine Ansichten Euer E. in ganzem Umfange mitzuteilen.
Koziigyek igazgat6janak.
Fă hadi parancsnok bar6 Puchner Antal 6 nagymelt6saga Aprilis
3r6l 2 hozzam intezett at-iratanal fogva, arr6L kerven tollem javaslatot;
valyon a mostani koriilmenyek tekinteteb6l nem lenne e ceiszerubb
Varga Kathalin bujtogat6 n6t, ki jelenleg a karolyfejervari katonai tomlocbe 6riztetik, hol azonban az izgatâsainak kiteve volt helysegek kozel
lete miatt, ărizhetese nemi nehezsegeknek van kiteve, innen inkâbb
valamelly tâvolabb, peldânok okâert3 az aradi vagy temesvari katonai
bortonbe kisertetni? Mi el6tt ezen targyra magam nezetet a f6 hadi
parancsnoknak nyilvanithatnam, melt6sagodat fol sz6litani kivantam·, miszerint engem azon szemely ellen el kezdett hlintet6 kereset mostani
allasarul ertesitven, egyszersmind maga velemenyet az irant is nekem
fel kiildeni ne terheltessek, valyon Varga Kathalinnak e honb6li el tavolitasa, az ellenei kereset folyamara nezve, ki vihet6 e?4
Apr. 5. 1848.
Către

directorul procuraturii fiscale.
Printr-un rescript adresat n:iie la 3 aprilie 2 comandantul suprem
al armatei, preaînălţimea sa baronul Puchner, mi-a cerut opinia asupra
instigatoarei Ecaterina Varga, care actualmente se află în detenţie în
închisoarea militară din Alba Iulia. Acolo, datorită apropierii de localităţile expuse anterior instigărilor ei, paza a devenit mai dificilă. De
aceea ţinînd cont de conjunctura aotuală întreabă dacă nu ar fi mai consult să fie escortată de aici undeva departe, de pildă3: la închisoarea
militară din Arad sau Timişoara? Inainte de a-i spune părerea comandantului militar suprem asupra subiectului de faţă am dorit s-o somez
pe înălţimea voastră să mă încunoştinţeze despre stadiul procesului intentat acelei persoane. Totodată să binevoiţi a-mi trimite şi opinia dumneavoastră personală dacă se poate efectua îndepărtarea din ţară a Ecaterinei Varga în decursul procesului intentat ei? 4
[Cluj], 5 aprilie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 703/'1848. Foto: 68-70.

1
2
3
4

V. doc. 168.
Ibidem.
Text intercalat de mîna guvernatorului Teleki.
Răspunsul cf. doc. 97 şi 165.
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Cluj, 5 aprilie 1848.

An den hierlăndigen Herrn Kommandirenden Generalen
Freyh. v. Puchner Excellenz.
Der Obergespan des Kiikiiloer Komitats Ignatz Gr. v. Haller ist
mittelst seiner v. 30-t. Mărz 1 an mich gerichteten Vorstellung bittlich
eingekommen, daB ich in Anbetracht eines durch beunruhigende Nach292

ricnten sehr leicht ausbrechenden Bauern Au.fstandes, nach dem die
im Kreise des genannten Komitats befindlichen possessionirten Edel...;
leu te, wegen Mangel an nothiger bewaffneten Hilfe, die gro.Bte Besorgniss
haben - mich gehorigen Orts um Hulfeleistung militărischerseits, verwende.
Diese, in den jetzigen Verhăltnissen, Rucksicht verdienende Besorgniss, hat mich bewogen Euer E. Gutige Anordnung in Anspruch
zu nehmen, und Hochdieselben dienstfreundlichst zu ersuchen an dem
in Kukulloer Komita1t stationirenden Militar Commandanten die notige
Weisung gutigst erteilen zu wollen: daB derselbe im EinverstandniB,
mit dem Obergespanne des genanten Komitats, wenn die Noth es erfordert, nothige Beihilfe leiste.
In der sichersten Hoffnung da:B E. E. meiner Bitte gewahren habe
ich den Obergespan Gr. Haller unterm heutigen, zum nothigen Einvers1tandniB mit dem Commandanten des dort stationirten Militars, angewiesen.
Nemes Kukull6 Varmegye f6 ispannyanak
Melt6sagodnak foly6 ev Martius 30r6l 195. E .. szam alatti fel ira-·
tanak2 , a megye kebelebeni mozgalmok allasar6li tartalmat tudasul veven, azon agara nezve, miszerint a ne talan veszedelmes mozgalmok
ki utese eseteben, szukseges katonai segedelemr61 rendelest tetetni
kert, szuksegesnek 1tartottam a f6 hadi kormanyzott, bar6 Puchner Antalt e mai napr61 kolt atiratomnal fogva az irant fol sz6litani: mikep
az azon nemes megyeben allomasqz6 katonai parancsnokot arra utasitani sziveskedjek, hogy szukseg eseteben melt6sagodd fol sz6litasara
katonai er6vel is a koz batorsagert segitsegul legyen. Mir6l melt6sagodat azon remenybe, mikep a f6 hadi kormanyz6 fel sz6litasomot
meltanyolvan a ~zukseges intezeteket meg teendi, a birtokos nemesseg
meg nyugtatasuk vegett, ertesiteni kivantam.
Kolosvart Aprilis 5en 1848.
Către comitele suprem al nobilului comitat Tîrnava
Am luat la cunoştinţă demersul înălţimii voastre nr. 195 E. din
30 martie a.c. 2 referitor la stadiul miscărilor din comitat. In ceea ce
priveşte partea în care aţi cerut disprt~erea de ajutor militar în cazul
unor eventuale răbufniri ale unor mişcări periculoase, am considerat
necesar să mă adresez· comandantului suprem, baronul Anton Puchner.
In rescriptul meu datat astăzi i-am cerut să binevoiască a ordona comandantului unităţii militare care staţionează în acel nobil comitat să
stea cu forţa militară, în ajutorul securităţii publice, în caz de nevoie
la chemarea înălţimii voastre. Am dorit s-o încunoştinţez pe înălţimea
voastră în speranţa că supremul comandant militar va aprecia somaţia
mea [şi] va întreprinde măsurile necesare pentru liniştirea nobilimii
proprietare.
Cluj, 5 aprilie 1848

Concept. Arh. St. Budapesta.. Fond. G. Pr., nr. 705/'1848. Foto: 75-79.

1
2

V. doc. 130.
Ibidem.
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Cluj, 5 aprilie 1848.
Nagy Melt6sagu Kiralyi F6 Kormanyz6 Dr, melyen tisztelt
Kegyelmes Uram!
A nagyme1t6sagu kiralyi f6 kormanyz6 urnak foly6 evi aprilis
4ken 686. elnoki szaml alatt kolt kegyes rendeletet 1nely tisztelettel
vettem. Miszerint: foly6 h6 6k napjan nemes Doboka megyeben tartand6
kozgyulesre helybeli f6 oskolankb6l is netalan1 ki menni szandekoz6
tanul6 ifjakat puhatolnam ki, es azoknak ki menetelet minden kep akadalyozta~tnam meg, mely targyr6l egyszersmind a nagyme1t6sagu kiralyi f6 kormanyz6 urat siet6leg 6szinten tud6sitnam:
Ezen kegyelmes rendelet kovetkezesibe mely tisztelettel tud6sitasomat kovetkezend6leg teszem. En az erdekelt targyban a hat6săgom
alatti tanul6 ifjainknak reszvetel felolli kipuhatolast megtettem es tetettem; minek kovetkezesibe annyi 1tudomasra jutottam, hogy ·kulOnosen az evang. reformatus f6 oskola es kiralyi f6 tanodabeli ifjak kozlil
tobben, kiknek azon megyebe birtokok van, szandekoznanak az erdekelt
koz gyulesre ki menni, annyival is inkabb, mivel az ottani nagy birtokos urak kozul valamelyik szamokra elfogadtatasi keszuletet is tetete tt;
de hogy f6 oskolankb6l valaki ki menni akarna azon gyulesre, teljesseggel meg nem tudhattam. Egyebirănt bator vagyok azt is nyilvanitni,
hogy azon megyeb6l f6 oskolankban csak egy atyanak vannak ket fiai,
kik tanitvanyim leven, jelenleg Kolosvar.t vannak es h6nap is itt fognak
lenni. Tovabba meg emlitend6nek tartam azt is, hogy ifjaink kozlil negy,
ot napokt61 kezdve. tobbeket haza bocsatottam a husveti szunnapokra,
es igy f6 oskolănk nepessege csokkenesi ăllapotban van.
Mind ezek mellett ha meg is ki nyilvanulna, tovabb is tartand6
6rkodesem folytan az, hogy f6 oskolankbeli ifjak kozlil az irt koz gyulesre ki menni szandekoznanak, azokat teljes er6m szerint meg gatolandom.
·
Mely hivatalos tud6sităsom es teljes h6dolatom utăn vagyok a
nagymelt6sagu kiralyi f6 kormănyz6 urnak alazatos szolgaja
Kolosvart aprilis 5ken 1848
Szekely M6zses
az unitariusok f6 tanodaja
igazgat6ja.
1

Preaînălţimea voastră

domnule guvernator regesc suprem,
adinc Sltimatul meu domn milostiv!
Am primit cu adînc respect graţiosul ordin prezidial nr. 686 din
4 aprilie anul curent!, al preaînălţimii voastre domnule guvernator regesc suprem, potrivit căruia [trebuie] de a descoperi tinerii studenţi
care intenţionează eventual să plece din şcoala superioară locală în
ziua de 6 a lunii curente la adunarea generală ce se va ţine în nobilul
comitat Dăbîca şi de a împiedica cu orice preţ deplasarea lor. Despre
acest subiect raportez sincer, de urgenţă, preaînălţimii voastre domnule
guvernator regesc suprem.
!n urma graţiosului ordin vă aduc la cunoştinţă cu adînc respect
următoarele: eu în subiectul interesat am făcut şi am dispus să se facă
cercetări în jurisdicţia mea privind participarea tinerilor noştri studioşi;
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că mai cu seamă unii dintre tinerii de la şcoala
superioară evanghelică reformată şi în număr mai mare de la şcoala
superioară regală care au moşii în acel comitat ar intenţiona să se
ducă la adunarea generală amintită. O parte dintre domnii mari moşieri
de acolo au şi făcut pregătiri pentru primirea lor. Din şcoala noastră
superioară nu am putut afla cu precizie că cineva ar intenţiona să
plece la acea adunare. Dealtminteri mă încumet să declar că din respectivul comitat în şcoala noastră superioară, numai un singur părinte

drept urmare am aflat

are doi ·copii. Ei sînt însă în prezent la Cluj şi vor fi şi mîine aici. In
continuare ţin să mai amintesc că am învoit mai mulţi dintre tinerii
noştri să plece în vacanţa de Paşti peste patru-cinci zile încît efecrtivul
şcolii noastre superioare este în scădere.
Dacă totuşi ar reieşi în cursul supravegherii me~e că dintre tinerii de la şcoala noastră superioară ar intenţiona să plece la pomenita
adunare generală, îi voi împiedica din toate puterile mele.
După prezenta înştiinţare oficială şi deplinele mele omagii rămîn
umilul serv al preaînălţimii voastre domnule guvernator regesc suprem.
Cluj, 5 aprilie 1848
Szekely M6zes
directorul şcolii superioare
al unitarienilor
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 704/1848. Foto: 2 488-

2 489.

1

V. doc. 179.
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Sibiu, 5 aprilie 1848.
Die Lăbliche Redaktion der "Gazetta Transsilvanie", wird dienstlich ersucht den in der Beilage mitfolgenden BeschluB der Sachsischen
Nations-Universitat unter UZ. 458/848 1, in wortgetreuer Uebersetzung
in die wallachische Sprache ihrem Blatte einzuschalten.
Hermannstadt am 5-ten April 1848
Von der Siebenburgisch Sachsischen
Nations Universitat
durch
M. Friedrich Arz2
Original. Bibl Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 970, f. 55. Foto: 4 570.

1
2

V. doc. 171 si 172.

Hotărîrea Universităţii săseşti a apărut în Gazeta de Transilvania, 1848,

nr. 2B, p. 104-105.
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Pecica, 5 aprilie 1848.
F6tisztelend6 Apat Dr!
Bodrogon letem alkalmaval bizonyos tudomăsomra jutvan, mikent
az anyakonyvek Bodrogon az 1840 evi VI t:c: 7-ik §-a ellenere nem
a torveny rendelte magyar nyelven szerkesztetnek, hivatalosan felhivom tisztelt Apat Urat, hogy e reszben a torveny rendeletenek megtar-.
tasat eszkozolni melt6~tassek - teljes tisztelettel maradvan Pecskan
aprilis 5-en 1848.
F6tisztelend6 urnak alazatos szolgaja
Sz6ke Karoly
szolgabir6
Kerem egyszersmind az a~yakonyveknek a megyei leveltar reszere, hozzam leend6 atki.ildeset.
Reverendissime domnule abate!
Cu prilejul poposirii mele la Bodrog mi-a ajuns întrucrtva la cunoştinţă, că acolo matricolele nu se întocmesc în limba maghiară conform §-ului al 7-lea al legii nr. VI din anul 1840. Il somez în mod oficial pe stimatul domn abate, să binevoiască a dispune în această privinţă să se respecte legea.
Rămîn cu deplin respect umilul serv al reverendissimului domn
abate
Pecica, 5 aprilie 1848
Sz6ke Karoly jude nobiliar
Rog

totodată să-mi trimiteţi

matricolele pentru

arhiva

comita-

tensă.

Original. Arh.
nate 1846-50.

Mănăstirii

Hodoş-Bodrog,

Bodrogu-Vechi. Acte carto-
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Haţeg,

5 aprilie 1848.

N agymelt6sagu Gr6f es Kincstart6 D r!

A gyalari ispanysag irant fennforg6 kerdes, az egesz vajdahunyadi
kamarai uradalom gazdasagi koret illet6, a felseges kiralyi kincstart6
tanacs altal, mi6lta ide Hats:iegre a szelbeli katonasag i.igyeben kiki.ildettem, velemenyadas vegett viszont ~am mert intezkedeseknek alitalanos
felolelese nelki.il targyalhat6 nem leven - en mindezt, mind amazt meg
a mult februarius h6napjaban (mert el6bb arra id6m a szelbeli katonasăg i.igyei mian teljesseggel nem volt) pennara veven, eppen be is
vegeztem, mid6n a felseges kiralyi kincstart6 tanacsnak mu}t h6 10-rol
2526 szam alatt kolt kegyelmes rendeit tiszteltem; de mivel az
296

egesznek targyalasa nekem, a kiparancsolt tiszti utasitasok megkeszitesivel egyiitrt szinte csaknem hat heti munkaba keriilt - segedem pedig a tisztaba irasra nincsen, ez okb61 kenytelen valek a tisztaba irast
is magam· vegezni - s eztet is mar tobb napok 6ta megtettem, es igy
csak a volna nieg hatra, mikep a kidolgozott targyakat a parancsolart
szerent a vajdahunyadi kamarai igazgat6sag tiszti iileseben magam adjam el6.
Azonban a kozbejott politikai esemenyek itten az egesz kornyekben a koznep iranyaban egy oly altalanos aggodalmat ideztek el6, mely
mian m·eg a felingeriilt kedelyek bar valamennyire nem csillapodnak,
csaladomt61 egy napra is ~tavoznom lehetetlen - minek okaert kenytelen vagyok excellenciadt61 engedelemert konyorogni azan alazatos kijelentessel, mikep mihent isten fejiinkr61 a naponkent nyilvanul6, de
meg csakugyan eddig tettlegesen ki nem tort koznep lazadast, vagy legalabb az ebbeli aggodalmat, csak ne·miileg elharintja, azonnal a tisztelt
rendeletnek utols6 agara nezve is eleget teendek ---- kiilomben is mar regebbi 6hajtasom leven excellenciadat altalvett diszes hivatalaban iidvozleni - ki mely alazatos tiszteletttel oroklok excellenciadnak alazatos
szolgaja
Hatszegen, aprilis 5-en, 1848.
Cseh Mikl6s
a devai kamarai uradalomnak
ideiglenesen kinevezett fe1iigyel6je
Preaînălţimea voastră

domnule conte şi tezaurar!
Am fost ·trimis la Haţeg din partea înaltului consiliul tezaurarial
regesc în problema armatei grănicereşti. începînd din momentul cînd
am sosit aici am încerca1t să-mi exprim opinia în chestiunea privind
şpanatul de la Ghelar şi în legătură cu întreaga structură economică a
domeniului canieral de la Hunedoara. Chestiunea nu o pot trata fără
a include măsurile generale cu care am fost însărcinat. Eu le-am
descris deja pe toate de acolo şi în luna februarie care a trecut. Anterior nu am avut timp deloc din cauza chestiunilor armatei de grăni
ceri. Le-am şi terminat în momentul cînd mi s-au înmînat graţioasele
rînduri ale înaltului consiliu tezaurarial regesc sub nr. 2 526 din 10 a
lunii precedente. Elaborarea directivelor dregătoreşti obligatorii şi analiza lor au necesitat o muncă de aproape şase săptă1nîni, întrucît nu
am avut un adjunct care să copieze ciornele în curat. Din acest motiv
am fost obligat să efectuez personal transcrierile de pe ciorne. Şi pe
acestea le-am terminat acum cîteva zile. Rămîne doar să le prezint în
şedinţa de conducere a direcţiunii cămării de la Hunedoara în conformitate cu problematica elaborată.
Dar evenimentele politice care au survenit în întreaga împrejurime au cauzat o îngrijorare generală. Dacă spiritele exaltate nu se vor
calma într-o oarecare măsură îmi va fi imposibil să-mi părăsesc familia chiar şi numai pentru o zi. Pentru un atare fapt sînt nevoit să implor scuze de la excelenţa voastră. Declar însă că imediat ce Dumnezeu
va îndepărta cît de cît de pe capetele noastre pericolul revoltei poporului de rînd, care apare tot mai făţiş, chiar dacă încă n-a izbucnit,
sau va îndepărta cel puţin parţial îngrijorarea de această natură, voi
duce imediat la îndeplinire ultima parte a dispoziţiei pe care am pri24 -
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mit-o. Dealtminteri şi aşa era un vechi deziderat al meu de a saluta
pe excelenţa voastră în splendidul oficiu pe care l-aţi preluat. Rămîn
cu adînc şi umil respeot al excelenţei voastre supus serv
Haţeg, 5 aprilie 1848
Cseh Mikl6s
controlorul domeniului camera! din
Deva, cu numire temporară
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. M. T:, 1848, nr. 623 Ipp.
1848.

194
Carei, 5 aprilie 1848.
Tekintetes Ministeri Orszagos Ideiglenes Bizottmany!
Kotelessegemnel fogva szerencsesriek tartom magamat jelenthetni,
mikep a kormanyom alatti megyeben a lazongasnak vagy kicsapongasnak olly nemei, mellyek nagyobb figyelmet gerjeszthet1tek volna, nem
mutatkoztak; bar el kelletik esmernem, hogy tobb helyeken reszerint
ertetlenseg, reszszerint feremagyarazatb61 elegedetlensegek mutatkoznak,
kulonosen ollyan helyeken, hol az urberi szabalyozasok kozelebbi idokben hajtat~tak vegre, a lakosok a torveny adta urberiseggel nem elegedve, a szabalyoz,as elotti allapotot 6hajtva visza, e szabalyozas elotti
foldjeiknek visza foglalasat tiiztek ki celui, mint ezirant Kismajteny
helysegere 1 nezve magan uton ertesultem, hogy ott a jobbagysag mar
a viszafoglalast tettleg meg kezdette, Zsadany lakossai 2 pedig azt megkezdeni keszulnek. E megyeben, hol az urber meg igen keves helysegekben vagyon tisztara hozva, a torvenynek vegrehajtasa tobb nehezseggel fog jarni, mint az e reszben mar tisztan all6 megyekben. A mai
napon a szamoskozi jaras masodik alszolgabiraja keruleteben, Nagy Pelesken torten t engedetlensegrol ertesi ttettem, nevezetesen midon a torvenyeket a megyeileg kikuldott bizottmany koz hirre tette, s a lakosokat a beke es rend fentartasara intette, s a birak melle tobb helybeli lakosokat segedul fel esketni akart, ezek az eskuvest megtagadtak,
sot a k6z6nsegesse tett torvenycikkelyeket is, mellyek epen a robot, tized es kozteherviselesrol sz6lottak, s a megye altal tobb peldanyban kinyomatva elosz~tani rendeltettek, el nem fogadtak, azonban kicsapongasokra J?-em vetemedtek, sot a robotot jelenleg is tellyesitik.
Mind e mellett a jelentest tevo szolgabir6nak kotelessegebe tettem
e helyen gyakran megjelenni es felugyelni, hogy ha veszelyesebb mozgasok tontennenek, s azokat szelidebb m6don lecsillapitani nem sikerulne, a kozelebb fekvo katonasagnak a legnagyobb 6vakodas melletti
hasznalatat a rend helyre allitasa tekintetebol kotelessegebe tettem.
Remellem azonban ezek hasznalatara szukseg nem lesz, e makacssag is
nagyobb vihar nelkul el fog enyeszni.
Vegre van szerencsem jelenteni, hogy Nagykaroly mezo varosban
a helybeli lakosokb61 775 fore meno orsereg alakult, melly azonban
meg csak egy reszben bir fegyverekkel.
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Nagy tis21telettel maradvan, kelt Nagykarolyban April 5en 1848
A tekintetes bizottmanynak alazatos szolgaja
Gabanyi Sandor alispany
Onorat cabinet ministerial provizoriu pe ţară!
Consider un noroc dar şi o datorie a raporta că în comitatul de
sub jurisdicţia mea nu s-au petrecut nici un fel de revolte sau excese,
care să determine o atenţie deosebită. Totuşi trebuie să recunosc că în
mai multe locuri se manifestă nemulţumiri, pe de o parte datorită neînţelegerii, pe de altă parte, interpretării greşite a reglementării urbariale înfăptuite recent. Locuitorii nu sînt mulţumiţi de urbariatul fixat
prin lege. Ei optează pentru situaţia de dinainte de reglementare. Şi-au
propus drept scop reocuparea pămînturilor lor dinainte de reglementare. În acest sens am fost informat pe cale pai'Iticulară despre localitatea Moftinul Mici, că iobăgimea de acolo a şi inceput de facto reocupările. Locuitorii din Sătmărel 2 ar intenţiona să facă la fel. În acest comitat urbariatul a fost reglementat în foarte puţine localităţi. Aplicarea legii va pricinui aici mai multe greutăţi decît în comitatele unde
problemele au fost deja rezolvate. Azi am fost înştiinţat despre acte
de nesupunere la Peleş 8ituat în circumscripţia celui de-al doilea vicejude nobiliar din plasa dintre Someşuri. Comitatul a ordonat difuzarea legilor, tipărite în mai multe exemplare. Comisia trimisă de comitat acolo, după ce a expus legile în public, i-a îndemnat pe locuitori
la menţinerea păcii şi ordinii. Apoi a intenţionat să angajeze ajutoare
de juzi. Aceştia au refuzat însă să presteze jurămîntul care li s-a cerut. Mai mult, n-au acceptat nici legile publicate care priveau robota,
zeciuiala şi purtarea ~n comun a sarcinilor publice. Nu s-au dedat însă
la excese. Mai mult, îndeplinesc robota pînă în prezent.
Totuşi i-am recomandat judelui nobiliar, care mi-a raporta:t, să se
ducă cît mai des în acest loc şi să vegheze să nu se producă 1nişcări mai
periculoase. În eventualitatea că n-ar reuşi să le liniŞ,tească prin mijloace paşnice, i-am recomandat să folosească foarte precaut armata staţionată în apropiere pentru a restabili ordinea. Sper că nu va fi nevoie s-o folosească şi că actuala frămîntare se va spulbera fără a provoca a furtună prea mare.
În sfîrşit, am onoarea să raportez că în oraşul de cîmpie Carei s-a
format o gardă cetăţenească alcătuită din 775 membri dintre localnici.
Aceştia deţin însă arme numai în parte.
Rămîn cu mare respect umilul serv al respectabilei comisii. Datat
în Carei la 5 aprilie 1848
Gabanyi Sandor
vicecomite
Original. Arh. St. Budapesta. Fond Az. 1848/1849-i Miniszteriumi Le-

veltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmany, nr. 376. Foto: 12311 232. Publicat fragmentar de Embe·r Gy6z6, Iratok. p. 155-156.
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Cf. doc. 222, 223
Cf. doc. 272.
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195
Cîmpeni, 5 aprilie 1848.
Tekintetes Szolga Bir6 Dr!
A tekintetes szolga bir6 urnak foly6 ev 'es h6 4ken lett meg tanalasa kovetkezeseben Tyok Todort, Korkes J anost, Morar Szamoilat es
dis unitus lelkesz Patyisza Janost a tekintetes szolga bir6 ur nevebe
az arant, hogy jarasaba se a leg kozelebbi csiitortokon, se maskor gyuleseket ne tartsanak - meg kertiik, s a meg keres alkalmaval a kovetkezend6kbe egyenkent feleltek - 1. Tyok Todor "itten ezen jarasban
sen1mi gyules nem fog ~tartatni, hanem csak be adand6 kerelmiinknek1
ala irasa leszen a holnapi napon", ezen feleletet is dis unitus lelkesz
Patyitza Janos es Morar Szamoilla is tette. Korkes Dregutz nem volt
ithon a mai napon. Korkes Janos pedig telyeseggel a tisztelt meg tanalast nem engedte felolvasni, sem pedig foglalatya;t meg mondani nem
engedte, mely . tortent dologr61 1tud6sitasunkat tisztelettel tesziik meg.
Egyebb arant tisztelettel maradunk a tekintetes szolga bir6 urnak alaza tos szolgai
Topanfalva Aprilis 5ken 1848.
Kendi Peter es Rakosi N Ferenc
mind ketten nemes Als6 Fe}e'r
varmegye hlitos tabla birai2
Onorate domnule jude nobiliar!
M-am conformat adresei onoratului domn jude nobiliar din 4 a lunii curente din acest an şi i-am rugat pe Teodor Tioc, Ioan Corcheş,
Samoil Morar şi pe preotul ortodox Ioan Patiţa să nu ţină adunări în
joia următoare şi nici altă dată. Au răspuns rugăminţii unul cîte unul
următoarele: 1. Teodor Tioc: "Aid, în această plasă nu se va ţine nici
o adunare, dar mîine se va iscăli o petiţie 1 pentru a fi înaintată '[autorităţilor]"; 2. acelaşi răspuns a fost dat şi de preotul ortodox Ioan Patiţa;
3. la fel de Samoil Morar. Drăguţ Corcheş n-a fost astăzi acasă, iar
Ioan Corcheş n-a permis nici să i se citească onorata adresă, nici să i se
aducă la cunoştinţă conţinutul ei. Fapt despre care raportăm cu respect.
Dealtminteri rămînem al onoratului jude nobiliar umili servi.
Cîmpeni, 5 aprilie 1848
Kendi Peter şi Rakosi N. Ferenc, ambii
asesori onorifici ai nobilului comitat
Alba de Jos2.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 802/'1848. Foto: 132-133.

V. anexa doc. 196.
In legătură cu adunările populare din Abrud şi împrejurimi v. doc. 196,
197, 202, 203, 219, 220, 227, 228, 230, 234, 250, 260, 265; v. şi o serie· de documente
din voi. II referitoare la adunările din Munţii Apuseni.
1
2
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196
Cîmpeni, 5 aprilie 1848.
Tekintetes Szolgabir6 Ur!
Tegnap, foly6 ev aprilis havanak 4ken hozza vet6leg 8 6ra tajban
estve, melt6ztatott a tekinrtetes szolga bir6 ur Als6 Fejer megyei tabla
birak, tekintetes Kendi Peter es Rakosi Ferencz urak altal, Topanfalva
fiscusos helyseg bizonyos egyenyeiben az egesz . kozonseget az arant
meg intetni: hogy az abrudbanyai nemzeti gyulesben meg hatarozott
topanfalvi gyiilest, melynek napja foly6 ev es h6 6kara ki tuzve volt,
meg tartatni ne mereszeljen1 . Melyre nezve egesz alazatosaggal jelentyiik a tekintetes szolga bir6 urnak, hogy itten Topanfalvan nem oly
gyules fog rtartatni, a melyben valamit kozonsegiink hatarozzon, mert
arra nezve a gyules mint ide mellekelt masolati bizonyitvanynak masolattyab6l vilagos 2 , Abrudbanya szabad es kivaltsagos" banyasz varosaban, vagy inkabb is Abrudfalva helysegeben, a tekintetes szolgabir6
ur tudomasa szerent is tartatott meg - hanem Topanfalvan csak oly
gyules ·leszen, a melyben a Kolosvart kozelebbr6l tarrtatott nagy nemzeti
gyulesben, nemzetiinkre nezve tervezett es hiittos iigyved tekintetes
Buthian Jănos urra bizott es kozonsegiink altal is el fogadot kerest mely a kozelebbr6l n1eg tarrtand6 orszag gyulesnek be adand6 leszen,
Topanfalva helysegiink egyenei, azok, akik ezen kerest celszerunek talalandjak - ala irjuk. Mire nezve alazatossaggal kerjiik a tekintetes
szolga bir6 urat, melt6ztatt benniinket ebben nem gatolni akkor, mikor
mii egyebet nem akarunk, hanem azokat, akik nevezett orszag gyulesen sorsunk fel6l, a mint errtettiik, nagy kegyesseggel es igazsag szeret~ttel tanacskozni kivannak, meg kerni az irant, hogy eddigi nyomorult
sorsunkori segittsenek es azt, a mivel a Teremt6nk minden embereket
fel ruhazott neklink vissza adjak. Nem gondojuk, hogy volna oly itel6
bir6 e foldon, aki egy nyomorultat - a mint miik is vagyunk - meg
gatolni kivanna abba, hogy serelmei:t es kivanatait ne terjeszhesse
azoknak, kik sorsat jobbithattyak. Ujb6lis kerjiik tehat a tekintetes szolgabir6 urat, melt6ztatt a holnapi napon tartand6 gyulest meg nem gatolni, s6t ahban - hogy meg gy6z6thessek, mikent az nem egyebre
celz6, hanem csak egy rendszeres keres ala irasat foglalandja - reszt
venni. Egyebbarant ha ne talan ezen keresiink siker nelkul 1eszen,
ezennel nyilvanittyuk, hogy mii a ne talan tortenend6 zavarr6l nem feleliink, ha pedig keresiink meltănyolast nyerend, minden ki hagasokr6l
feleliink, sot kotelezziik magunkat, hogy az ertetlenebb reszt arra vilagosittyuk fel, hogy mindent bekevel varjanak el addig, a mig az illet6 fels6bbseg sorsok javitasan torvenyszeru hatarozatot hozand. Melylyel ez alkalommal valaszt kerve alazatossaggal vagyunk a tekintetes
szolgabir6 urnak alazatos szolgaji3.
Topanfalvan Aprilis
J eonettye Peter
Daszkalovi ts Illes
Patitza Janos
gorog nem egyesii1t lelkesz ·
Nicolaus Korkes
Korkes Janos

5ken 1848
Donţea Jonuţ4

Tioc Todor
Korkes Petru
Kotoţ Kostantin5
Bobariu Georgie
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Înălţimea voastră,

domnule jude nobiliar!
Ieri în 4 a lunii aprilie a.c. pe la orele 8 seara aţi binevoit înăl
ţimea voastră domnule jude nobiliar să trimiteţi pe înălţimile lor domnii asesori onorifici Kendi Peter si Rakosi Ferenc în localitatea fiscală
Cîmpeni. Prin intermediul [unor ~etăţeni] ei au avertizat întreaga populaţie de acolo să nu indrăznească a ţine întrunirea de la Cîmpeni din
6 a lunii şi a anului curent, care a fost programată de către adunarea
naţională de la Abrud.l Referitor la cele de mai sus raportăm cu întreaga
umilinţă înălţimii voastre, domnule jude nobiliar, că aici la Cîmpeni nu
se va ţine o asemenea adunare pentru a se lua vreo hotărîre. O asemenea
adunare s-a ţinut în oraşul liber privilegiat montanistic Abrud, mai precis în localitatea Abrud-sat, după cum reiese din copia unei adeverinţe
aci anexate 2 • Despre ea înălţimea voastră, domnule jude nobiliar aveţi
informaţii. La Cîmpeni va avea loc numai o întrUJ;J.ire în vederea adoptă
rii unei petiţii privind naţiunea noastră, oare a fost îrnbrăţişată de adunarea naţională ţinută recent la Cluj şi de către adunarea [de la Abrud]. Ea a fost încredinţată înălţimii sale avocatului Ioan Buteanu pentru a fi înaintată Dietei care se va întruni în curînd. Cetăţenii din localitatea noastră Cîmpeni, care vor găsi petiţia oportună o vor semna.
Ceren1 cu umilinţă înălţimii voastre, domnul jude nobiliar să binevoiţi
a nu ne pune piedici -în acţiunea prin care noi nu vrem altceva, decît
să ajungem la pomenita Dietă. Dacă am înţeles bine, ea va dezbate
soarta noastră cu mare bunăvoinţă şi dragoste faţă de dreptate, peritru
a ne ameliora soarta mizeră de pînă acuma şi a ne reda cea ce Creatorul a atribuit fiecărui om. Nu credem că s-ar. găsi un judecător pe
acest pămînt, care ar dori să-i împiedice pe asemenea mizeri cum sîntem noi de a ne înainta gravaminele şi dezideratele noastre în faţa celori capabili să ne uşureze soarta. De aceea cerem din nou înălţimii
voastre, domnule jude nobiliar să binevoiţi a nu împiedica ţinerea întrunirii de mîine. Pentru a vă convinge că ea nu serveşte la altceva,
decît la iscălirea unei petiţii obişnuite vă rugăm să participaţi la ea.
Dealtminteri, în caz că cererea noastră nu ar primi o rezolvare favorabilă, atunci declarăm prin aceasta că noi nu răspundem de tulburările
care eventual se vor întîmpla. Iar în caz că cererea va fi acceptată, noi
vom răspunde de orice contravenţie. Mai mult, ne obligăm să lămurim
partea mai inteligentă să aştepte totul în pace pînă ce forurile superioare respective vor adopta hotărîri pe cale legală pentru a ne îmbunătăţi soarta.
Cu acest prilej cerem cu umilinţă răspuns şi rămînem servii umili
ai înălţimii voastre, domnule jude nobiliar3 .
Cîmpeni, 5 aprilie 1848
Petru Joanete
Ilie Dascalovici
Ioan Patiţa, preot ordodox
Nicolae Corcheş
Ioan Corcheş

Ionuţ Donţea4.

Todor Tioc
Petru Corcheş
Constantin Cotoţ 5
Georgie Bobariu

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 802/'1848. Foto: 134-135_
1
2
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V. doc. nr. 195.
V. doc. nr. 197; cuvîntul "mizeri" are în text sensul de

neprivilegiaţi.

~ Documentul are o anexă care reprezlintă o variantă a manifestului tineretului român. Pentru conţinutul acestui manifest v. doc. 150 şi anexele la doc.

202

şi

232.
4

5

Semnat cu caractere chirilice.
Ibidem.

197
Abrud, 5 aprilie 1848.
Al6l irt hivatalos bizonyitâst teszek afel6l, hogy a foly6 1848 ev
Szent Gyorgy hava 3ik napjân tulajdon lak hâzomban meg kerestettem
verespataki gorog egyesiilt lelkesz tisztelend6 Bâlinth SiiT!on es ideval6
nem egyesiilt gorog hitu kântor Munkâtsi Gerasimu urak mint onnon
jelentesok es nyilatkozatok szerent a videki olâh nemzet ertelmesebb
egyenei gyulesenek kovetei âltal, es elebb jelentven azt, hogy az ideval6 gorog egyesiilt szentegyhâzi megye tanodai epiiletjeben az olâh
nemzetnek videki gyuleset kivânyâk tartani, egyszersmind arra kerenek
meg, hogy azon gyu.lesben magam is mint a vârosnak kormânyz6 ttisztje
jelennek meg, es a gyanusitgatâsoknak meg el6zese s ki keriilese tekinteteb6l lennek jelen az egesz tanâcskozâs folyama alatt, mely kerest
egyfel6l torvenyszerunek es mas fel6l reszemr6l telyesithet6nek is velven es itelven, keves ido mulva magam melle veven tanâcsi igtat6 tekintetes Fiizi Samu urat is, elmentiink a ki tuzott helyre, es a reânk
vart gyules megis kezd6dott, mely fel6l nyilvanitom es bizonyitom
1szor Azt: hogy azon · gyulesben jelen voltak csakis a videki egyesiilt es nem egyesiilt gorog hitu szent atyâk es tanit6k s tobb szâmu
iras tud6 - miveltebb es intelligensebb egyenek, mind oszve mintegy
hetven-nyolcvan szammal.
2or A mint el6ttunk ki jelentetett, ezen gyules folyamâra elnoknek iigyved tekintetes Butheanu Janos urat valasztvăn meg, az elnoki
hellyet el is foglal~ta, es el6 adta azt, miszerint az ezen videki olâh nep
a maga jelen gyuleset a Kolosvărt k6zelebbr6l tartatott nagy nen1zeti
gyules kovetkezteben a vegett kivânnya tartani, hogy ebben a jelenkori kornyiilmenyek kozott egyfelol az e:rttetlenebb fel megnyugtatâsâra
es mâsfel6l a nemzeti jogai es kivânatai megnyeresere ill6 es torvenyes
m6doni fel lepesre megfontolâssal egyezkedjek.
3or Egy a kolosvâri olâh nemzeti gyulesben keszitett petitio 1 az
olâh nemzet municipiuma vissza nyereset f6kent târgyaz6 olvasta tvân
fol magyar nyelven, es azutan olâh nyelven is tolmâcsolvân, az mer6be
elfogadtatott, s e mellett a koz nep csend es rend korlâtai kozt leend6
meg tartâsa vege1tt tobb celszeru es torvenyszeru intezkedesek tetettek.
Sz6val
4er Az egesz gyules csendesen, j6 rend tartâssal es minden gyanusitâst6l ment egyszeruseggel vegz6dott be.
Mir6l mint fennebb is hivataloson es egyszersmind igaz hitem es
j6 lelkiesmeretem szerent bizonyitok. Abrudbanyân Szentgyorgy hava
5en 1848.
1

(P.H.) Laborfalvi Nagy Kâroly s.k.
abrudbânyai f6 bir6
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A fenn irt mas olat hi telesseger6l igaz hittel bizonyitunk.
Abrudbanyan aprilis 5en 1848.
Sterka Sulucz Denes
Sterka Sulucz Peter s.k.
nemes Als6 Fejer megye
es
nemes Als6 Feher megyei
tabla bir62
hiitos tabla biraja
Subsemnatul certific prin aceasta că la 3 aprilie a anului curent
1848 am fost vizitat în propria mea casă de preotul unit din Roşia
Montană, reverendul Simion Balint, şi de cantorul ortodox din localitate Gherasim Muncaci. După propria lor declaraţie, aceşti domni erau
delegaţi ai adunării reprezentanţilor mai instruiţi ai naţiunii române din
regiune. Anterior mă anunţaseră că doresc să ţină adunarea naţiunii
române din :r;:egiune în clădirea şcolii cercului bisericesc unit de aici.
Totodată m-au rugat să particip şi eu la acea adunare în calitate de
dregător diriguitor al oraşului. Spre a preîntîmpina şi evita eventuale
însinuări [m-au solicitat] să fiu prezent pe tot parcursul consfătuirilor.
După opinia şi judecata mea am considerat-o această cerere, pe de o
parte legală, pe de altă parte, în ceea ce mă privea, posibil de îndeplinit. Peste puţin ftimp am luat cu mine pe scribul consiliului, domnul
Fiizi Samu şi am pornit împreună spre locul indicat. Acolo eram aştep
tat şi imediat ce am sosit au început lucrările. Referitor la ele declar
şi certific:
1. La acea adunare au participat aproximativ un număr de şap
tezeci-optzeci de oameni, care reprezentau în exclusivitate sfinţiile lor
părinţii uniţi şi ortodocşi, învăţătorii şi persoane ştiutoare de carte mai
cu~te şi mai inteligente;
2. precum s-a declarat în faţa noastră, s-a ales ca preşedinte pentru întreg parcursul adunării onoratul domn avocat Ioan Buteanu; acceptînd rolul de preşedinte a relevat că poporul român din această regiune intenţionează să ţină prezenta sa adunare ca urmare a marii întruniri naţionale desfăşurate recent la Cluj; în împrejurările actuale
scopul ei trebuia să fie liniştirea părţii mai puţin lumina1te a populaţiei, precum şi ajungerea la o înţelegere chibzuită asupra măsurilor cuvenite şi legale ce urmează să fie întreprinse pentru dobîndirea drepturilor şi a dezideratelor naţiunii;
3. s-a citit în limba maghiară, iar apoi s-a tălmăcit şi în româneşte, o petiţie 1 elaborată de adunarea naţională din Cluj; în ea e
vorba mai cu seamă de redobîndirea municipalităţii naţiunii române; a
fost unanim acceptată; în afară de aceasta s-au adoptat mai multe mă
suri considerate necesare pentru a ţine populaţia de rînd în limitele liniştii şi ordinii;
4. întreaga adunare s-a încheiat în linişte, în deplină ordine, în
mod simplu, fără a se putea suspecta ceva.
Asupra ei certific oficial după cum am specificat mai sus şi totodată după adevărata mea credinţă şi conştiinţă curată.
Abrud, 5 aprilie 1848 (L.S.)

Laborfalvi Nagy Karoly m.p.
jude suprem din Abrud
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Despre autenticitatea copiei de mai sus

certificăm

cu

adevărată

credinţă.

Abrud, 5 aprilie 1848
Dionisie Şterca Şuluţiu
asesorul onorific al nobilului
comitat Alba de Jos

Petre Şterca Şuluţiu m.p.
asesor onorific al nobilului
comitat Alba de J os2

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 802/'1848. Foto: 140-141.

1
2

V. anexa doc. 196.
V. doc. 195, nota nr. 2.
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Moşna,

5 aprile 1848.
Meschen, den 5. April 1848

Ich glaube vor der Hand an keinen Rummel im Lande - denn der
Adel besănftigt fur diesmal den Sturm durch goldene Versprechungen,
die er macht und vielleicht auch jetzt schon nicht zu halten gedenkt.
vVenn dann diese Versprechungen sich ebenso leer ausweisen als die
trostreichen Urbarialhoffnungen, dann gibt es umso sicherer blutige
Kopfe. Jetzt nicht, aher spăter! Der Adel wirds machen wie ein gewisser Konig 1, und ebenso' wird es ihm dereinst gehen. Loskauf der
Untertanen aus Staatsmitteln ist der einzige Ausweg zur Zufriedenstellung des Adels und der Untertanen ... .2
Publicat de O. Folberth, ca extras dintr-o scrisoare în: St. L. Roth,
Gesammelte Schrijten und Brieje, vol. VII, p. 49.
1
2

Franţei, Ludovic al XVI-lea.
Urmează informaţii cu caracter personal.

Probabil regele
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Cluj, 6 aprilie 1848.
Zarand V armegye fă ispanyi helyetessenek.
A foly6 h6 1sejerol hozzăm intezett felsz6litasara1 csak kozonsegesen kivantam valaszolni, hogy allasomnal fogva nem ăll hatalmamban Zarand varmegyet azan fuggesbăl feloldozni, mellyben eddig Erdely kormănya eranyăba allott, es igy melt6săgodat felsz6litani kotelessegemnek ta:r~tom, miszerent a rendeket arra· birni ugyekezzek, hogy
tetlegesen tollunk ne valjanak meg. Egyebbarănt a rend es csend fentartăsa maradjon mindig a fă szemugy, es ezt melt6sagodnak ujabban
is szivere kotom.
Kolosvar aprilis 6. 1848. 2
Către locţiitorul

comitelui suprem al comitatului Zarand.
Doresc să răspund potrivit practicilor uzuale la somaţia1 din 1 a
lunii curente, că demnitatea pe care o deţin nu îmi permite să dezleg
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comitatul Zarand de dependenţa în care a stat pînă acum faţă de Guberniul Transilvaniei. Consider de datoria mea s-o atenţlonez pe înăl
ţimea voastră să se străduiască a determina ordinele [privilegiate] să
nu se despartă de factto de noi. Dealtminteri accentuez încă o dată în
faţa înălţimii voastre că menţinerea ordinii şi a liniştii trebuie să ră
mînă în permanenţă principalul obiectiv pe care să-1 urmăriţi.
Cluj, 6 aprilie 18482
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 723/1848. Foto: 2 4972 498.

1 Stările privilegiate din comitatul Zarand· au cerut anexarea comitatului
la Ungaria, cf. doc. 181.
2 Textul conceptului e scris de mîna guvernatorului.
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Şumuleu,

6 aprilie 1848.

A Nemes Szekely 16 Gyalog Ezred Melt6sagos Kormanyz6jahoz!
Somly6n Szent Gyorgy H6 6an 1848
Tegnapi napon itten a tanul6 ifjusag kozott kifejl6dott esemeny
reszletes felsorolasara ugy hissziik sziikseg nincsen, mert ez bizonyara
melt6sagodnak mar 1tudomasara jutott, nyilvanitjuk azonba ezen atiratunknal fogva, hogy azt resziinkr61 is nem meltanyoljuk, mert az ifjusagnak elhivatasa - alkotott tanodai rendszabalyok szerent - maga
palyajat folytatni, mostani korkerdesek pedig alkotmanyos uton a koz6hajtas utmutatasanal fogva jog szeru fellepese kovetkezteben ezen torveny ha't6sagban is meg fognak oldatni.
Mai napon siirget6 sziikseg sziilte koriilmeny altal felhivatva tobbek jelenletebe tiszti iilest tartank, sziiksegesnek lattuk mindenekel6tt
kebeliinkb61 kineveze1tt meg bizottyaink altal a tanul6 ifjusagot felsz6litani, hogy a tanodai rendszabalyok szerE'mt magat fiigges es engedelmesseg korlatai kozt tartva, minden elhivatasahoz nem tartoz6 bele
avatkozasokt61 szunjon meg, s egyszersmind a tanit6i karnak is szivere
kot6k, hogy tanitvanyai kozott a j6 rendet fenntartani igyekezzenek, s
biztosaink jelenteseb61 ugy ertesiilenk, hogy a tanodak falai kozott a
leg nagyobb csendesseg es rend vagyon, s · a tanit6i kar is nyilvanita,
hogy reszer61 minden katonai bele avatkozas nelkiil kivanja es fel is tudja
a rendet tartani, s ez irant minden felel6sseget magara valol. Melyekhez
kepest hivatalos 6szinteseggel talaljuk meg melt6sagodat, melt6ztasson
innen a tanodak kornyekeb61 a val6saggal sziiksegtelen, sot a kelleten
kiviili ellen hatasb61 szarmazhat6 karos koriilmenyek el6idezese miatt
eppen celiranytalan rendkiviili katonai felvigyazotot tostent elvonni.
Dgy vagyunk tovabb ertesiilve, hogy melt6sagod minden falubeli szazadokot katonai gyakorlat iiriigye alatt fegyveres labra alHtotta volna,
6szinten · megvalljuk, hogy hala a Mindenhat6nak, meg kornyekiinkbe
az ily rendkiviili fellepesre sziikseg nincsen, meg kepes mindenik torveny hat6sag maga kebeleben sajat torvenyei szerent a rendet fenntartani, s nem is sz6litatek meg fel a nemes ezred kormanya a katonai
segeder6 kiszolgaltatasa arant. Egyebarant hogyha gondatlanul elsietett
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fegyveres er6hezi nyulas szomoru esemenyeket fog sziilni, err61 minden felel6sseg terhe csak melt6sagodot fogja illetni.
Alkotvanyos nezetb61 kiindulva sem helyeselhetjiik a katonasagnak mostani oszvehuzattatasat, mert a kifejl6dott korkerdesek felett
ment61 elebb kozgyiilest kell tartanunk, a szabad tanacskozasi fiiggetlenyseg pedig nem csak korlatolva vagyon, hanem egeszszen megtamodva akkor, mid6n koztanacskozasi teremiink kozelebe vagyon oszvevonva
a katonai er6, s noha nem ketelkediink melt6sagod hazafi indulataba kinek csak kozelebb vala szerencseje nemzetiink fiai soraba lepni - ,
mind azan altal hol van a biztositek arr61, hogy ezen oszveparancsolt
katonasag mid6n tanacskozasainkot legbekesebb uton folytatn6k, akkor
nem fog kozinkbe rendeltetni. Melt6sagod el6tt eddigel6 talam tudva
sem lev6 es a nep lelkebe balul plantalt ferde iranyadas kovetkezteben kiilănoson a nemesi rendre felb6szitett indulattya tettleges kielegitese vegett, de politicattlannak is tartjuk a katonasag mostani oszvehuzatasat, mert ha jelenlegi szorgos dologid6ben a nepseg maga mezei
foglalkozasat61 elvonatik, nem csuda, ha az ebb61 szarmazott elkeseredeset meltatlan kitoresekre viszi altal, mint azt a muH ejszaka s mai
napon is nemely tanul6 ifjaknak iildoztetese altal kedvetleniil valank
kentelenek tapasztalni - m'ind ezeknel fogva ismeteljiik azan bizodalmas
felsz61itasainkot, melt6ztasson a melt6sagos ezredes ur fennebb kifejtett
nezeteink szerent a telyesseggel nem szukseges katonai fellepest meg
szuntetni, es a nep kozott, jelesen a nemesseg ellen elhintett balhiedelmet a szazadok kormanyai altal meg sziintetni, es felvilagositatni, mert barmily siirget6 legyen is a kozgyiiles tartasa, ezen 6hajtasunk
teljesitese nelkiil azt megtartani biztosok nem vagyunk, s ha minden
remenyiink ellenere is melt6sagod ezen igazsagos es celszeru gondoskodasunkkal kezet nem fogna, kentelenek lesziink meg mai napr61 estafetaliter a felseges Kiralyi Kormanyszeket megkerni a celtalan katonai
fellepes meg sziintetese arant.l Bizodalmoson kerjiik vegre melt6sagodot
azert is, hogy ha ezutan a kozcsend fenntartasa irant valami lepest kellene tenni, sziveskedjen ez1t polgari torvenyhat6sagunkkal folytatand6
€gyetertes utan cselekedni, minthogy ugyan mai iilesiinkben meg hataroztatott az is, hogy a mostani nehez kerdesek ideje alatt tisztsegiink
itten a szekhaznal kotelez6 hivatalos rendelmenyeket tehet6 hat6sagba
legyen mindeg szemelyesitve, s bizodalmason ,kerjuk, hogy mindezekr61
rogtoni meg nyugtat6 valaszat kiadni sziveskedjen2 •
Szekely Sigmond
alkiralybir6
Bialis Ferenc
jegyz6
Înălţimii sale comandantului
nr. 16 secuiesc!

nobilului

regiment de
Şumuleu,

infanterie

6 aprilie 1848

Credem că nu este necesar sa 1nsiruim detaliat felul cum s-a desfăşurat acţiunea de ieri a tineretului 'studios de aici. Ea a ajuns fără
îndoială la cunoştinţa demnităţii voastre. Din partea noastră, noi o detestăm prin prezentul rescript, deoarece conform regulamentului elaborat pentru şcoli, menirea tineretului e de a frecventa cursurile. Evenimentele neprevăzute trebuie să fie rezolvate şi in jurisdicţia de aici
_prin mijloace constituţionale, prin canalizarea doleanţelor publice pe cale legală.
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Necesităţile

actuale stringente ne-au determinat să ţinem astăzi o
cu participarea mai multor persoane. înainte de toate
am găsit necesar să somăm tineretul studios prin delegaţi numiţi special în acest scop, de a se menţine în limitele regulilor şcolare, de a dovedi supunere şi ascultare şi de a nu se amesteca în treburi ce nu-l privesc. Totodată am convins şi corpul didactic să depună eforturi pentru
a menţine ordinea. Rapoartele comisarilor noştri ne-au informat că în
interiorul .zidurilor şcolii domneşte liniştea şi ordinea deplină. Corpul
didactic a declarat de asemenea, că e capabil să menţină ordinea fără
vreo intervenţie militară şi şi-a asumat în această privinţă toată răs
punderea. Iată de ce cerem cu sinceritate oficială de ·la demnitatea
voastră să binevoiţi a detaşa imediat paza militară excepţională din jurul şcolii. Ea a devenit practic de prisos şi poate avea consecinţe dău
nătoare, reacţii ce le-ar stîrni eventual. DeaHminteri sîntem informaţi
că demnitatea voastră aţi chemat sub arme toate companiile de prin
sate sub pretextul unei manevre miHtare. Dar noi ştim, slavă Domnului, că pe meleagurile noastre nu este nevoie de o asemenea demonstraţie. Toate jurisdicţiile sînt capabile deocamdată să menţină ordinea
pe teritoriul lor pe baza legilor proprii. Dealtfel, nobilul comandament
al regimentului nici n-a fost solicitat să pună la dispoziţie ajutorul militar. Vă avertizăm că toată povara răspunderii pentru eventuale evenimente regretabile pricinuite de folosirea nechibzuită a forţelor armatei va
cădea numai pe umerii demnităţii voastre.
.
Nu putem să fim de acord cu actuala mobilizare a armatei nici din
punct de vedere constituţional, deoarece ultimele evenimente ne obligă să ţinem cît mai curînd o adunare plenară. Ori independenţa şi libertatea discuţiilor nu numai că ar fi îngrădite, dar ar putea fi de-a
dreptul atacate de către forţa militară concentrată în apropierea sălii de
dezbateri. Noi nu ne îndoim de sentimentele patriotice ale demnităţii
voastre, care tocmai recent aţi avut norocul să intraţi în rîndurile fiilor
naţiunii• noastre. Totuşi nu avem garanţiile necesare că această armată
mobilizată nu va fi îndreptată împotriva noastră, atunci cînd ne vom
consfătui în mod paşnic. Demnităţii voastre poate nici nu vă este cunoscut că prezenta mobilizare a armatei se produce într-un nefericit
moment cînd în sufletul- poporului se sădesc tot felul de îndemnuri
care 1-au făcut să devină deosebit de întărîtat şi să adopte o atitudine
de răfuială îndreptată mai ales împotriva clasei nobiliare. În plus, dacă
populaţia este sustrasă de la îndeletnicirile sale agricole în această vreme de lucru intens, nu va fi de mirare că nemulţumirile pe care mobilizarea le provoacă vor fi canalizate în acţiuni nedemne, cum am fost
nevoiţi să aflăm cu tristeţe că s-a petrecut în noaptea precedentă şi
chiar şi azi cu prilejul persecutării unor tineri elevi. A vînd în vedere
cele de mai sus, repetăm cu încredere apelul nostru, ca demnitatea
voastră domnule colonel să binevoiţi: a opri intervenţia armată .pe care,
după cum am mai afirmat, o considerăm cu totul inutilă; a interzice
comandamentelor companiilor de a mai răspîndi calomnii în sînul poporului la adresa nobilimii; a ţine cont că oricît de urgentă ar fi adunarea plenară ea nu va avea loc fără garanţii şi deci fără satisfacerea prezentului nostru deziderat. Dacă în pofid.a ~tuturor speranţelor, demnitatea
voastră nu va fi de acord cu străduinţele noastre îndreptăţite şi chibzuit expuse, vom fi nevoiţi încă azi să ne adresăm prin ştafetă maiestuosului Guberniu regal pentru a opri intervenţia militară inutilă 1 • In
mod nemijlocit o rugăm în sfîrşit pe demnitatea voastră, ca pe viitor
şedinţă scăunală
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să binevoiţi a intreprinde măsuri pentru menţinerea liniştii publice,
după ce vă veţi înţelege în prealabil cu jurisdicţia noastră civilă. In
şedinţa noastră de azi, s-a hotărît de asemenea ca pe timpul cît se vor
ridica problemele dificile, dregătoria noastră să aibă în mod obligatoriu
autoritatea de a emite ordonanţe oficiale de la sediul său. La fel vă
rugăm nemijlocit să binevoiţi a ne trimite despre toate acestea un răs
puns liniştitor2 •

Szekely Zsigmond
vicejude regesc
Biâlis Ferenc
notar
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 4 968. Foto: 1353-1 356.
Descrierea evenimentelor din Şumuleu din ziua de 5 aprilie, v. doc. 211.
Referitor la· mişcările canceliştilor secui din Tg. Mureş şi a tinerimii djn
~iiercurea Ciuc, cf. doc. 108, 145, 186, 187, 200, 201, 211, 212, 228, 241, 244, 262;
v. şi unele documente din vol. II privitoare la această problemă.
1
2
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Miercurea Ciuc, 6 aprilie 1848.
1. Szekely Gyalog Ezered Kormânya.
Csik Szereda aprilis 6 kan 1848.
A tekintetes nemes tisztsegnek mai napr6l 347 szam alatt tisztelt
hivatalos es bizodalmas meg talalâsâra 1 vâlaszl6lag, sietkezem a kerdesbe tett pontokot illetve a kovetkezendokot nyilvanitani:
Ezeredemnek oly m6donni keszen tartâsa, hogy aztot akar mely
kiindulâsra veheto parancs rovidebb idon leendo telyesittesere, keszen
es talpon talâlja, fels6bb helyrol mar regebben meg rendelve leven, a
tennapi napon eppen Somly6n az ottani tanul6ifjusag reszerol mutatkozott ki csapongasok elso perceiben ezeredemet a szâzod es âllomâs
kormânyz6k lakhelyeben csak konnyen fegyveres lâbra allitottam, mert
nem lehete a j6 rendet es koz csendet haboritt6lag ki tort esemenyek
min6 kutf6b6li forrâsât, annâl kevesbe azoknak kimenetelet el6relâtni;
de nem tovabba azon percben aztot is tudni, hogy hol es mino katonai
erore legyen szukseg, s tehât annak ki szolgâltatasâra a nemes polgâri
torvenyhat6sâgt61 felsz6litâst vârva, ·ezeredem osztalyait evegett, mindenfitt keszen talâlhatni veltem.
Hogy illy szinu fel:sz6litâst meg eddig egy feloll sem vettem, s
hogy tehât a j6 rend helyre âllitâsara katonai ero nem fordittatott, mert
nem is kivânatott, az a kihâg6 tanul6kt61 onkentesen lett j6 .rendrei
visza-teresebol erede, mivel nem vala a szekez6, de most veszelytol is
fenyegetett hely szinen egy polgâri tiszt is, ki az utcakot larmâval f61dul6 s a csâszâri kiralyi ut mutat6 cimet is meg sertett ifiusagot el
hivattatâsa melle vissza incse, nem vala, akivel az al611 irt ezeredes ez,
es az ennek elerhetesere teend6 irant baratsagos kezet nyujtva ertekezzek.
Azonba a dolognak jobb fordulatat es az esemenynek magânak
is 1gen csekelyseget remenylve, szazodaim kormânyz6inak egyszersmind
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meg tennapi napr61 meg hagytam, hogy ezen egybejoves alkalmaval, az
azonkivul is napirenden lev6 nyolc napi tavaszi fegyvergyakorlatot el6
vegyek ,s minthogy eztet mar ugyan tennap fels6bb helyre is bejelentettem, nem tehetem, hogy a szazadokot ezen gyakorlat mell6l most
mingyart elbocsassam, bar ha a tekintetes tiszts.eg tisztelt kivanotanak
engedni hajland6 volnek is, mivel osztan az el nem maradhat6 8 napi
fegyvergyakorlat a fegyveres katonasag egyenes meg terheltetesevel
egype kapcsolt ujabbi ki rukkolast igenyelne. Amit tehat a tisztelt kivanat reszletes ki egeszittesere tehetek, abban all, hogy a Somly6n gyakorland6 fel szazadot fegyver gyakorlata tovabbi folytatasara ide Sze. redaba be rendeHem, biztositvan a tekintetes nemes tisztseget egyszersmind a fel6ll, hogy a parancsnoksagom alatt all6 katonasag csupan
csak fels6bb rendeleseken alapul6 parancsolataim utan jar, es minden
testuletre vagy szemelyre karos be hatassal lehet6 bal hiedelemt61 i116
uton tavul tartatik.
Biztosittom vegre a ~tekintetes tisztseget arr61 is, hogy valamint
ezel6tt es a jelen esetbe is az ezered a nemes polgari torvenyhat6ssag
egyet ertesen kivfrl fel lepest nem tett, "L1gy ezutann sem teend, de ha
ezeredet vagy annak reszeit itt vagy amott katonai elvei es szuksegeinel fogva bar mi id6benn is oszve huzni j6nak lattya, nem nezethetik
maris megesett katonai fel lepesnek, hanem csak leg fennebb a szukseg
esetit biztositt6 keszsegnek, s azert remenyemet felyfrl mulya, hogy a
tekintetes nemes tisztseg az effele katonai ossze huzasokhoz reszer6li
bele egyezeset elvarni kovetelte volna. 2
Br. Schirnding
ezeredes
Comandamentul regimentului 1 de infanterie secuiesc
Miercurea Ciuc, 6 aprilie 1848
Mă grăbesc să răspund la adresa oficială şi confidenţială 1 nr. 34 7
de azi a respectabilei dregătorii nobiliare şi declar următoarele în legătură cu punctele puse în discuţie:
Încă mai de mult forurile superioare au ordonat ca regimentul
meu să fie pregătit de drum, ca la orice poruncă de plecare să fie capabil de a executa într-un termen scurt orice deplasare s-ar cere. În
ziua precedentă, din primele minute ale exceselor săvîrşite de elevii de
la Şumuleu, am pus comandanţii de garnizoană şi regimentul într-o
uşoară stare de alarmă în cazărmile companiei, deoarece nu s-a putut
prevedea ce desfăşurare vor lua evenimentele, care au tulburat ordinea
şi liniştea publică şi cu atît mai puţin desfăşurarea lor. De asemenea,
în acel moment nu s-a putut şti nici unde, nici de ce forţă militară va
fi nevoie. Prin urmare am aşteptat chemarea nobilei dregătorii civile
pentru a i-o pune la dispoziţie. Iată de ce am crezut de cuviinţă ca
unităţile regimentului meu să fie pretutindeni în alertă în vederea slujirii menţionatului scop.
Faptul că pînă în prezent nu mi s-a înmînat vreo smnaţie în
sensul arătat şi ca atare nu s-a folosit forţă militară pentru restabilirea liniştii se datoreşte reîntoarcerii benevole la ordine a elevilor turbulPnţi. Pe de altă parte, nu s-a aflat nici 1năcar un funcţionar civil
la clădirea scăunală, nici la locul ameninţat de pericol pentru a readuce
tineretul care a produs dezordine zgomotoasă pe străzi şi a avariat in-
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dicatorul de drum [cu emblema] cezaro-crmască, la menirea sa. N-a
fost nimeni cu care subsemnatul să întindă o mînă prietenească pentru
a purta discuţii în vederea atingerii rnenţionatului scop.
Sper însă că lucrurile vor lua o întorsătură favorabilă. Dealtfel
însuşi evenimentul e fără mare importanţă. De aceea am ordonat încă
de ieri comandanţilor de companie să folosească prilejul oferit de această
mobilizare pentru a reîncepe exerciţiile militare de primăvară, de opt
zile, care sînt pe ordinea de zi. Intrucît am raportat despre ele superiorilor, nu pot permite companiilor să părăsească acum exerciţiile.
Chiar dacă aş înclina să satisfac dezideratul onoratei dregătorii, exerciţiile de 8 zile sînt obligatorii. Efectuarea lor ar necesita o nouă mobilizare care ar împovăra direct ostăşimea înarmată. Ceea ce am putut
face pentru a onora suplimentar dezideratul a fost că am chemat junlătate din compania de la Şumuleu la Miercurea [Ciuc] spre a-şi continua aici instruirea cu armele. Doresc să asigur totodată onorata dregătorie nobiliară, că armata din subordinea mea execută poruncile bazate pe dispoziţii superioare; de asemenea .că este ferită de orice influenţe care ar putea acţiona dăunător împotriva corporaţiilor sau persoanelor.
Asigur la fel onorata dregătorie şi despre faptul, că întocmai ca
în trecut şi în cazul de faţă, regimentul nu va acţiona nici de acum înainte fără consimţămîntul nobilei jurisdicţii civile; concentrarea ici colo
a regimentului sau subunităţilor sale, pe baza principiilor şi necesită
ţilor militare se va face cînd se va considera necesar. Ea nu poate fi
calificată însă imediat ca fiind o ameninţare militară, ci în cel mai rău
caz că se face pentru a fi gata să intervină la nevoie. Revendicarea
onoratei dregătorii nobiliare2 de a i se cere învoirea pentru asemenea
concentrare de unităţi militare este peste aşteptările mele.
Baron Schirnding
colonel
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond; G. Pr., nr. 4 968/1848. Foto: 1 349-

1352.
1
2

V. doc. 200.
Cf. doc. 200, nota nr. 3.
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Abrud, 6 aprilie 1848.
Nagy Melt6sagu Gr6f es Fo Kormanyz6 Dr! Kegyelmes Uram!
Nagy melt6sagodnak a jelennen tobb fele tortent polgari mozgalmak es nyugtalankodasok e varosbani megel6zesere szolgal6 utasittas
targyaban mult Martius h6 24ikerăl 562. E. szam alatt altalam is alazatoson tisztelt kegyelmes elnoki rendeletenek1 tellyesitteseiil - az
ugyan Martius h6 30r6l 632. E. szam alatt kelt2 es ide val6 sziiletesu
Popovics Peter nevu kiralyi tablai irnoknak figyelemmel kisereset foly6
h6 3r6l 667. E. szam alatt a koznepre s kiilOnoson az olah koznepre
mind magam szemelyemben, mind a kormanyom alatti bizodalmas tisztek altal szakadatlan tart6 eber figyelmet s fokent az olahok kozt netalan tortenendo bujtogatasok es lazzasztasok ellenebe az azokat tenni
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mereszl6 egyenek biztos felugyelet ala leend6 teteteset parancsol6 elnoki kegyelmes rendeletere teend6 tud6sittasommal egybe fugg6leg a
helyi kornyulmenyekr6l altalanos tud6sfttasomat a kovetkezend6kben
batorkodom es sietek alazatos tisztelettel meg tenni.
lszor. A mult h6 3lrol tett alazatos tud6sittasom 3 olta meg semmi
polgari mozgalom nem mutatta magat.
2or. Foly6 h6 3ân, mint az akkori heti vasar alkalmaval rendkivul nagy es szokatlan szammal jelenven meg varosunkban a szomszed
topanfalvi kiralyi kamarai uradalmi falvak el6bbkel6i, ez elebb nagy .
figyelmet vont magara. Csak ugyan az napon delutan meg jelenven
el6ttem verespataki gorog egyesult lelkesz Balint Simon es varosi gorog nem egyesult kăntor Munkacsi Geraszim jelentettek, miszerent 6k
mint az olah nemzet videki reszenek az napra egyben gyulni hatarozott
egyeneinek kovetjei, azert jottek hozzam, hogy lszor adjak tudtomra
azt, mi szerent 6k az nap delutan a varosi gorog egyesult hituek tanodai epulettyeben nyilt gyulest szandekoznak tartani, 2or hogy azon gyules a gyanusf.ttast61 ment maradjon, magam, mint a varos kormanyz6
tisztje, szemelyesen jelennek meg koztok, en az els6t tudasul vettem,
az ut6bbit pedig mint a torvenyes rendel szemben nem all6t, es m.ar
aggodalomba esni siet6 magyar polgarsag megnyugtat~sara szolgal6t,
megigertem, s rovid id6re ujabb kuldottseg altal ertesittetven a gyules
nevekedeser61, magam melle vett varosi tanacsi iktat6 Fuzi Samuval
a gyulesbe meg jelentem, hol a) kezdett61 fogva vegig jelen leven kitun6 tisztelet jelekkel fogadtattam, b) a resz szerent gorog egyesult es
nem egyesult papokb61 es tanit6kb61, ugy a videki olah felekezet intelligensebb egyeneib61 mintegy 80 szamu gyulekezet altal elnoknek kiki<Htatvan kozelebb K6var videker61 ide szarmazott Buttyan Janos nevu
gorog egyesult hitu ugyved. Ez c) el6re bocsatva azt, hogy a jelenkori esemenyek rendin a koz es ertetlenebb nep megnyugtatasara es ill6 csendben. marasztasara szukseg leven az 6 sorsa konnyebbiteser61 is gondoskodni, felolvasott egy magyar nyelven keszitett tobb pontu petiti6t,
melly a mint nyilatkozott, az 6 jelenleteben kozelebbr61 Kolosvart tartott ola nemzeti nagy gyulesben keszittetett, s minden a honbeli ola
felekezetekkel megesmertetni, kozosse ·tetetni hataroztatott, mely fel61
azt is nyilvanitotta: hogy a kolosvari nagy gyules kivanatara a fogarasi puspok 6melt6saga alltal nagy melt6sagodnak is bemutattatott, es
a rnellyet az emlitett elnăk Buttyan Janos altal leiratva ezennel ide
mellekelni bator vagyok.4 d) Ezen petiti6k olah nyelven is hiven tolmacsoltatvan a jelen voltak altal nem csak elfogadtatott, s6tt nemely
kinevezett biztosok aHal az egesz videken minden egyesult es nem egyesult gorog egyhazakban az illet6 nepek tudasara ki hirdettetni es eljuttatni hataroztatott, egyszersmind a ke·t gărog egyhazi szamos papok
becsuletjekre fogadott kezesseg vallalas mellett igeretet tettek a koznepnek csendben leend6 tartasa fel61, s e vegett" a kozel fekv6 Zarand
megyei papokat is ill6 atirasokban meg talalni hataroztak. Mellyeknek
elvegzese utan, a felseges uralkod6, nagy melt6sagod es az en eljeleneztetesem kozott a gyules eloszlott, es en haza ter·tem~
3or. Kiralyi tablai volt- irnok, mar mint ertettem feleskedett ugyved Popovics Peter foly6 h6 4en hazaerkezett, de n1agat meg semmi
reszbe nem ·tuntette ki.
4er. Nemely a mult Martius h6 29en tartott kozgyulesr61 elmaradott targyak feletti tanacskozas vegett tegnapi napon viszorit kozgyu-
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lest tartatvan, ennek kezdete elott a nep sz6nok 13 pontokban foglalt
petiti6t adott a tekintetes nemes tanacsho;z a vegett, hogy azok, mint
a nep kozos kivanatai, koztanacskozas vegett a kozgyulesnek rtuzessenek elejebe, mellyek feletti tanacskozas a holnapi napon is tartand6
kozgyulesben vegeztethetven be, azonnal terjedelmesen fog nagy melt6sagod es a felseges Kiralyi F6 Kormanyszek eleibe folterjesztetni.
5ăr. Mind ezen megnyugtat6knak tetsz6 korulmenyek kozepette es
szinte minden 6raban, hol a szomszed Zarand es Hunyad megyekbol,
hol mas hon reszeb61 nyugtalanitt6 hirek szarnyalvan, s a varost6l csak
2 6ranyira fekv6 Topanfalva es Bisztra nevu helysegekb61 ola gyulesek tartasa fel6li hirek erkezven, s e mellett itt benn a varosban is,
mind az egyesult, mind a nem egyesult gorog hitu oskola tanitt6k,
intelligensebb ifjak es oskolabeli szamos gyermekek csak is kek es fejer
szinu szalag jelt hordvan fejtyujeken, s tobbfel61 roszrâ. magyarazhat6
sz6 ejtesek is tapasztaltatvan, tiszta meggy6z6dessel es igazsaggal irhatom, s bator vagyok jelenteni azt, hogy a varosnak magyar felekezetu
resze felette meg vagyon remulve.
Mellyekhez kepest, megfontolva azt, hogy az 1784 beli nep-zenduleskor mit szenvedett ezen a magyarsagt61 merobe elszigetelt varos,
hogy az akkori zendules is az ezen varossal ketfel61 szomszedos helysegekb61 Topanfalva videkerol es Zarandb61 tamadt nep es fonokok altai pr6baltatott el - es masfel611 az, hogy bar e varos is veszen reszt
a kozteher viselesb61, ad6t fizet s evenkent a tarhazba a kamarai tized
es egyeb jovedelmek mellett egy-egy font aranyot is ad be, meg is a
kozbatorsag es biztosittatas fobb bastyajat61, a katonasagt6l messze
foldre elszigeteltetve, csak gyenge onerejere van bizatva. A mai napon
ez iranti tobb szamu varosi tanacsosokkal tartott ertekezes es szigoru
meg fontolas kovetkezteben, bator vagyok nagymelt6sagod kegyes atyai
szivehez azon fiui bizodalmas es alazatos esedezessel jarulni, es remEmykedni az irant, miszerent az ezen varosban es kornyeken lak6 csak
nehany szaz magyarok elet, vagyon es polgari j6llet felolli haladek nelkulli biztosittatasa vegett f6kormanyz6i hatalma, magossan lebeg<) lelke, bolcsessege szerent es a korulmenyek Iehetosegehez kepest melt6ztasson atyailag rendelkezni, s mint hogy az most letunket kornyezo veszely nagysagat kitlintet6 minden apr6lekos es reszletes, de egyebarant
aggaszt6 es erdekes esemenyeket, hireket es adatokat leirni sem eleg
ido, sem mod nincsen - titkos tanacsilag megbizatva jelenik meg nagymelt6sagod elott ezen alazatos jelentesemet benyujt6 varosi kovet
atyankfia, ki szerencses leszen nagymelt6sagodnak az ide le nem irtakat hiven es el6 sz6val el6adni.
.
Mikor ezen alazatos tud6sittasomat estveli fel kilenc 6ra tajba
vegeznem, erkezik hozzam a helybeli kiralyi banya mester, ki a masolatba ide mellekelt tud6sittatasat5 kozle velem, azon jelentessel, hogy
ezt 6 hozzaja eppen e percben hoztak a verespataki kovetek, mi hasonl6lag egy eross tanuja leven a fennebb leirt helyheztetesunk veszellyessegenek, bator vagyok meg ujitani fennebb tett alazatos esedezesemet. 6
Tovabbra is alazatos mejj tisztelettel maradvan nagy melt6sagodnak alazatos szolgaja
Abrudbanyan 1848ba Aprilis 6an
Laborfalvi Nagy Karoly
f6 bir6
1
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Preaînălţimea voastră conte şi guvernator suprem!
Domnul meu milos1tiv!
Mă conformez milostivei dispoziţii! a preînălţimii voastre nr. 562
E. din 24 martie .trecut, şi îmi exprim consideraţiile mele umile referitoare la: indicaţiile care au menirea de a preveni în acest oraş miş
cări şi agitaţii burgheze de genul celor ce se petrec actualmente în mai
multe părţi~ supravegherea scribului de la Tablă, originar de aici, potrivit ordinului din 30 martie nr. 632 E 2 ; supravegherea neîntreruptă
şi vigilentă a populaJiei de rînd şi îndeosebi a celei româneşti de către
funcţionarii din subordinea mea, pentru a preveni mai ales printre
ron1âni instigările şi îndemnurile la răscoală, corespunzător milostivei
ordonanţe prezidiale din 3 a lunii curente nr. 667 E.
lVIă încumet şi mă grăbesc a vă raporta cu onoare şi umil respect
în legătură cu situaţia generală locală următoarele:
1. De la raportul meu umil din 31 a lunii trecute nu s-au ivit
nici un fel de mişcări civile 3 [pînă în ziua de 3 a lunii curente];
2. În ziua de 3 a lunii curente, cu prilejul tîrgului săptămînal,
au apărut în oraşul nostru într-un număr neobişnuit de mare persoane
de vază din satele cămării regale vecine Cîmpeni; aceasta a stîrnit la
început un viu interes; în după-amiaza zilei pomenite s-au prezentat
în faţa mea preotul unit din Roşia Montană, Simion Balint şi cantorul
ortodox al oraşului, Gerasim Muncaci; ei mi-au comunicat că au venit
la mine în cali!tate de trimişi ai persoan~lor de naţionalitate română
din acele părţi pentru: 1. a-mi aduce la cunoştinţă, că în după-amiaza
zilei de atunci intentionează a tine o adunare deschisă în clădirea scolii
unit~ din oraş; 2. a ~ă ruga îr{ calitate de funcţionar diriguitor ar' oraşului să mă prezint personal între ei pentru ca· întrunirea lor să nu
provoace dubii. Eu am promis să particip după ce am luat la cunoştinţă
înştiinţarea, întrucît am considerat că nu contravine cu ordinea legală
şi slujeşte la liniştirea cetăţenilor unguri, care au început să deznă
dăjduiască. La scurt timp după ce am fost anunţat că adunarea sporeşte, m-am prezentat la şedinţă luînd pe lîngă mine pe înregistratorul
conr.;iliului oraşului, Fi.izi Samu. a) M-au primit manifestînd o deosebită
stimă şi am fost prezent la adunare de la început pînă la sfîrşit. b) Adunarea a fost constituită din aproximativ 80 persoane, parţial din preoţi
şi învăţători uniţi şi ortodocşi, precum şi din alte persoane inteligente
ale bisericii române din regiune. Preşedintele ei a fost proclamat avocatul unit Ioan Buteanu sosit recent de prin districtul Chioar. c) Dînsul
a declarat în prealabil, spre a linişti poporul de rînd neinstruit şi spre
a-l menţine în linişte cuviincioasă, că este nevoie să se întreprindă acţiuni pentru uşurarea soartei sale, în conformitate cu evenimentele
actuale. A dat citire unei petiţii în limba maghiară alcătuită din
mai multe puncte. Potrivit declaraţiei sale petiţia a fost redactată la
marea adunare naţională românească ţinută recent la Cluj, unde a fost
şi el prezent. Acolo s-a hotărît ca ea să fie adusă la cunoştinţă [ambelor]
confesiuni române din ţară spre aprobare. În legătură cu ea a mai
declarat că în urma dezideratului marii adunări de la Cluj a fost înaintată înălţimii voastre de către preasfinţia sa episcopul de Făgăraş. Pomenitul preşedinte Ioan Buteanu mi-a dat.-o s-o copiez. Profit de prilej
şi mă încumet a o anexa aici 4 • d) Această petiţie a fost tălmăcită fidel
şi în limba română. Cei prezenţi nu numai că au acceptat-o, dar au
hotărît să o facă cunoscută prin ·emisari numiţi şi să o aducă la cunoştinţa
1
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poporului prin citirea e1 1n toate bisericile unite şi ortodoxe din întreaga regiune. Totodată, numeroşii preoţi ai celor două biserici, au
prcn1is sa menţină poporul de rînd în linişte, dîndu-şi în acest sens
cuvîntul de onoare. Mai mult, au hotărît ca în acest scop să trimită o
adresă şi preoţilor din comitatul vecin Zarand. După terminarea celor
de 1nai sus, adunarea s-a dizolvat cu ovaţionarea maiestuosului monarh,
a preaînălţimii voastre şi a mea. Apoi eu m-am întors acasă.
3. După cum am mai amintit, fostul scrib la Tabla regească, avocatul atestat Popovici Petru, a sosit acasă în 4 a lunii curente, dar personal n-a întreprins încă nimica.
4. În schimb, ieri s-a ţinut o adunare generală pentru dezbaterea
punctelor nediscutate la cea din 29 a lunii martie trecut. Înainte de
începerea ei, oratorul poporului a înmînat o petiţie în 13 puncte. Petiţia cuprinde dezideratele comune ale poporului şi este adresată onoratului consiliu nobiliar· pentru a o supune în faţa adunării generale
spre dezbatere publică. Consfătuirea privind cele menţionate ar putea
să se termine cu prilejul adunării generale ce se va ţine şi mîine. Voi
informa imediat despre ea în extenso atît pe preaînălţimea voastră cît
~i pe maiestuosul Guberniu regal suprem.
5. În mijlocul acestor împrejurări aparent liniştitoare se _răspîn
des~ ceas de ceas zvonuri alarmante fie din comitatele vecine Zarand
~i Hunedoara, fie din alte părţi ale patriei. Din localităţile Cîmpeni şi
Bistra care se află la 2 ore de oraş au sosit ştiri despre ţinerea adună
rilor româneşti. Pe lîngă aceasta, aici, în interiorul oraşului, învăţă
torii şcolii unite şi ai celei ortodoxe, tinerii mai inteligenţi şi numeroşi copii de prin şcoli poartă pe pălării cu exclusivitate panglici de
culoare albastră şi albă. De asemenea se pot constata în mai multe
locuri şi expresii ce se pot interpreta defavorabil. Pe drept cuvînt, pot
scrie din convingere curată şi mă încumet a raporta că partea de confesiune maghiară a oraşului este foarte neliniştită.
Trebuie ţinut seama că în 1784, cu prilejul răscoalei populare,
acest oraş a avut de suferit datorită izolării lui de maghiarime. Revolta
de atunci a fost declanşată de popor şi căpetenii din regiunea Cîmpeni
şi Zarand, ambele vecine cu oraşul. Acest oraş cpntribuie la purtarea
sarcinilor comune. El plăteşte anual impozite. În plus mai predă cîte
o livră de aur şi varsă la tezaurariat zeciuiala cămării precum şi alte
contribuţii. Totuşi el rămîne izolat la o mare depărtare de armată, care
este principalul bastion al securităţii publice şi al siguranţei, fiind lăsat
să se bizuie pe slabele sale puteri. În legătură cu cele arătate mai sus
am ţinut astăzi consfătuiri şi am chibzuit îndelung cu mai mulţi consilieri ai oraşului. Mă încumet să mă adresez cu umilă implorare pioasei inimi părinteşti a preaînălţimii voastre şi sper că spre asigurareq.
vieţii, averii şi bunăstării civile a celor cîteva sute de vieţi ungureşti
care locuiesc în oraş şi împrejurimi o să binevoiţi a dispune în concordanţă cu puterea de guvernator şi cu înţelepciune. Nu e timp şi posibilitate a descrie toate evenimentele, ştirile şi datele care înfăţişează
amănunţit şi detaliat amploarea pericolului ce ne ameninţă existenţa.
Va veni însă la înălţimea voastră deputatul oraşului, concetăţeanul
nostru, cu împuternicirea de consilier secret. El vă va înmîna acest umil
raport şi vă va relata prin viu grai cu fidelitate preaînălţimii voastre
ceea ce aici n-a fost descris .
. Tocmai cînd era să termin această informare, seara pe la orele
nouă şi jumătate, a sosit la mine maistrul montanistic din localitate.
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El mi-a oferit raportul pe care-I anexez aci In copie 5 . Specific că acest
raport i-a fost adus de către trimişii din Roşia Montană. El constituie
o puternică mărturie a situaţiei noastre periculoase pe- care am descris-o.
De aceea îndrăznesc încă o dată să reînnoiesc umila mea cerere mai
sus menţionată5.
Rămîn în continuare cu respect adînc şi umil servul supus al
preaînălţimii voastre.
Abrud, 6 aprilie 1848
Laborfalvi Nagy Karoly
jude suprem
Original. Arh: St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 743/1848. Foto: 2 5192 523.

1
2

V. doc. 45.
V. doc. 122.
3 V. doc. 164.
4
Anexa reprezintă, ca şi in cazul doe. 144, manifestul tinerimii române din
Cluj. Pentru continutul manifestului v. doc. 159.
5 V. doc. 203.
6 Pentru măsurile luate de 6-uberniu pe baza acestui raport, v. doc. 228. Cf.
doc. 195, nota nr. 2.
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[Roşia Montană,

6 aprilie 1848].

Tekintetes Kiralyi Banya Mester Ur! 1
Oly mozgalmak mutatkoznak, es oly veszes hirek szaling6lnak,
melyek mint bizonyos kutf6b61 eredettek aggodalomba hozzak az
egesz banyasz kozonseget, ezeknek j6kori megelozese es a koz j6 biztositasa azt kivanja, ~gy a tekintetes banya mester ur mint kozvetlen
elăljar6nk, dirigens tiszturik a holnapi napra itten Verespatakban
okvetetleniil meg jelenni es telyes nep gyulest tartani melt6ztassek 2 •
Mire bizodalommal is kerven, maradunk a tekintetes banya mester urnak alazatos. szolgai
idos J anki J 6sef
Th6t Istvan
Vegh Janos
Kornya Gyorgy
J anki Gyorgy
Szekely Andras
Molnar J an os
Gruber J6si
idos Vinkler J an os
Neimer Samu
Fiizi Sandor
Gagyi Palfi J an os
Ebergenyi Sandor
Gruber J 6sef
Stimate domnule maestru montanistic regescP
Au apărut mişcări şi circulă tot feluri de zvonuri. întrucît provin
din surse sigure provoacă neliniştea întregii comunităţi montanistice.
Pentru a o preveni şi a asigura liniştea publică e necesar ca stimatul
domn maestru montanistic să binevoiască a veni neapărat aici la Roşia
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Montană pentru a ţine o adunar~e populară, în calitate de şef direct şi
funcţionar diriguitor al nostru 2 • Vă adresăm rugămintea cu încredere şi
rămînem servii umili ai stimatului domn maestru montanistic.

Th6t Istvan
V egh J an os
J anki Gyorgy
Molnar Janos
Vinkler Janos senior
Gagyi Palfi J an os
Ebergenyi Sandor

J anki J 6zsef senior
Kornya Gyorgy
Szekely Andras
Gruber J6zsi (J6zsef)
Neimer Samu
Fiizi Sandor
Gruber J 6zsef

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 743/1848. Foto: 2 527.
1
2

Datarea pe baza doc. 202 la care
Cf. doc. 195, nota nr. 2.

această

scrisoare a fost

anexată.
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Bistra, 6 aprilie 1848.
Melt6sagos Liber bar6 F6 Ispany Ur!
Idei aprilis 4iken estve arr61 ertesiiltem, hogy Topanfalvan is mi
utăn Abrudfalvan tartattak, aprilis 6an gyules t szandekoznak tartani,
mellynek meg akadallyozasara ket regiust megtanaltam, mi szerent az
elsobb szereploket komollyan intsek meg, hogy jarasomba gyuleseket
ne tartsanak; ezt a regiusok meg is tettek, s az arra tett feleleteket
alazatos tisztelettel A betuvel jegyezve ide mellekelni batorkodom1 . A
regiusok feleleten kiviil, amint az ide B betu alatt mellekelt iromanyb6l2 bolcsen la1tni melt6ztatik nagysagod, magok a megintettek is tulajdon kezek ala irasaval hitelesittett feleletet is adtak, melybe ugy
nyilatkoznak, hogy semmi gyulest nem tartanak, mert azt mar Abrudfalvan a Tovissy Gergelly szolgabir6 ur jarasaba tartattak, hanem a
kozelebbi orszag gyulesre be adand6 kerelmet akarjak ala ira tni az
emberekkel, s. ha valaki nekik abba gatat kivanna vetni, a kovetkezesekr61 nem lesznek felel6sok, az ellen esetben eletokkel kezeskednek,
hogy jarasomban semmi lazadas nem lesz, hanem be varjak a kovetkez6
orszaggyules ~redmennyeit, mellyre mint nemellyek pottyagattyak, tobb
ezeren az orszagb61 nem mint · rosz akar6k, hanem mint alazatoson konyorg6k szandekoznak meg jelenni. Ezen targyr61 batorkodom meg a
B alatti bizonyitvanhoz csatolt zaratekat is nagysagoddal alazatos tisztelettel kozleni, valamint egy Abrudbanyan kezembe keriilt kerelmoket
targyaz6 pontokat is. 3 Aprilis 6an Topanfalvan a dis uni~tum templom
cintermebe kozel 500 ember vala egybe gyulve s verespataki lelkesz
Balint Simon s sz6szoll6 Butyan Janos beszedet tartanak az egybe gyult
nep tomegnek, biztatak jobb jovend6vel, lelkekre kotek az engedelmesseget foldes urasag s koz igazgatas irant, s feljegyeztek neveikert a be
adand6 kerelem melle csatland6kat. Ezen alkalommal ottan jelen volt
cameralis ispan Lazăr Gyorgy s ellen6r Moga Demeter. S azok el6tt
a nep egy lelekkel koteleze magat, hogy csendesen be varjak a kovetkez6 orszag gyules eredmenyeit. Itten ezen gyulesen aprilis 5ike estve1

1
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Jen nem tudom hpnnet Topanfalvara keriilt fels6 vidrai ifiu Jank Ahraham tabularis cancellista is megjelent, de tudtomra meg eddig semmi
botrankoztat6t nem beszelt s nem cselekedett. Bisztran is az unitus lelkesz Fodor J an os ugyan az nap beszedet tarta a nepnek s engedelmessegre intve monda, hogy a dolgok mikenti ki fejl6deset varjak a kăze
led6 orszag gyulest61. S ezeknek is făl jegyeztetek neve, en 1nind ezeket
meg akadallyazni keressel, j6 remeny biztatasaval hiaba tărekedtem,
fel lepni pedig keves megyei szolgaimmal, kik ha engedelmeskedtek
volna is, nem volt tanacsos, mert a nepet csak ingeriiltsegbe hoztam
volna, s a mellett a kevesebb szam legy6zetett volna, egysz6val semmi
j6 eredmenyt az affele fel lepest61 varni nem lehetett. Amint a topanfalvi kis bir6 nekem jelente, a kărnyekbe minden faluba ki szandekoznak szallani a sokszor emlegetett veres pataki lelkesz Balint Simon es
Butyan Janos. Az igy fel tiiziilt nepet lepeseibe nem gattolhatom, arra
er6m nincs, s annal fogva azzal talam nagyobb zavart is okoznek, s
eletemet vagyonommal egyiitt veszelyeztetnem. Cel szeru lenne, a ket
piispokseget, ertem. olah piispăkseget, fel sz6llittani, s felelet terhe ala
tenni, ha az orszagba valami zenebona iiti ki magat. A sem volna
rossz, ha J ank Abrahamot a jarasb61 itel6 mestere viszszahivna V asarhellyre, mert en ezen szerep viv6k egyike szemellyehez is nyulni nem
merek zenebona okozasa s ăn veszedelmem nelkiil. lYiind ezek mellett
minden ember engedelmeskedik; szolgalatba jar, s el tăkellett hatarozata s fel tete a leven, hogy az orszag gyules eredn1ennyeit beken s
nyugodalomba varja meg, nagy remenysegem vagyon, hogy ezen jarasba
semmi zenebona vagy lazadas magat ki nem fogja iitni, s ha mit nem
hiszek, valami ollyas volna kesziil6ben, iigyes fel vigyaz6 embereim
leven, azt j6kora meg fogom tudni, s arr61 nagysagodat tud6sittani kotelessegemnek esmerem - alazatos ltisztelettel marad van nagysagodnak
alazatos szolgaja
·
Bisztran Aprilis 6an 1848a
Bisztray J 6seff
szolga ~ir6
înălţimea voastră

domnule liber baron comite suprem!
La 4 aprilie a.c. seara am fost înştiinţat că se intenţionează a seţine la 6 aprilie a.c. şi la Cîmpeni o adunare asemănătoare cu cea de
la Abrud-sat. I-am rugat pe cei doi asesori o'norifici să-i avertizeze
imediat pe cei ce ar intenţiona să participe la ea ca în plasa mea să
nu ţină adunări. Asesorii onorifici au şi procedat în acest sens. îndrăz
nesc să anexez cu umil respect răspunsurile obţinute aici sub litera A 1 .
După cum poate să observe măreţia voastră cu înţelepciune din hîrtia
anexată aci sub litera B 2 asesorii onorifici nu s-au mulţumit să reproducă răspunsurile, ci au dat avertismente personale. Răspunsurile au
fost întărite cu iscălituri proprii. Din ele reiese că nu vor ţine nici o
adunare, deoarece a avut loc una în prealabil la Abrud-sat în plasa
judelui nobiliar Tăvissy Gergely. Ei illltenţionează doar să culeagă iscă
lituri de la oameni pentru petiţia ce· va fi înaintată proximei Diete.
Dacă cineva ar intenţiona să-i oprească au declarat că nu vor răspunde
de urmări. In schimb garantează cu vieţile lor că în plasa mea nu va
fi nici .o răzmeriţă. Ei vor aştepta rezultatele proximei Diete. După
cum reiese din vorbele unora intenţionează să se prezinte la ea din
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ţară mai multe mii, dar nu în calitate de răuvoitori, ci ca umili petiţionari. Referitor la acest subiect mă încumet a aduce la cunoştinţa mă
reţiei voastre cu umil respect şi clauza anexată actului sub B, precum
şi punctele 3 descrise în cererea lor care mi-a parvenit de la Abrud'-sat.
La 6 aprilie în incinta bisericii ortodoxe din Cîmpeni au fost adunaţi
aproape 500 de oameni. Preotul din Roşia Montană, Simion Balint, şi
Ioan Buteanu, purtătorii lor de cuvînt, au rostit' discursuri în faţa populaţiei adunate, încurajînd-o cu un viitor mai bun. Au îndemnat-o la
supunere faţă de nemeşime şi administraţie şi i-au insuflat încredere

într-un viitor. mai bun. Am notat numele lor spre a le' anexa cererii
pe care o înaintez. Cu acel prilej a fost prezent şpanul camerar Lazăr
Gyorgy şi controlorul Dumitru Moga. În faţa lor poporul a făgăduit
unanim că va aştepta în linişte rezultatele proximei Diete. La amintita
adunare a fost prezent şi tînărul cancelist de la tablă Avram Iancu din
Vidra de Sus. El a apărut la Cîmpeni în seara de 5 aprilie, nu se ştie
de unde. Nu am fost informat să fi vorbit sau să fi săvîrsit ceva alarman1t. Tot în aceeaşi zi, preotul unit Ioan Fodor a rostit o cuvîntare
poporului la Bistra. Şi el a îndemnat 'la supunere şi i-a cerut să aştepte
de la proxima Dietă deznodămîntul lucrurilor. S-a notat la fel şi numele acestuia. Eu în zadar m..:.aş fi străduit prin rugăminţi şi îndemnuri să-i împiedic şi să mă împotrivesc cu puţinii mei slujbaşi comitatensi. Chiar dacă aceştia mi-ar fi dat ascultare, nu ar fi fost consu~t,
deoarece aş fi pricinuit enervarea poporului. Pe lîngă aceasta fiind inferiori la nu1năr ar fi fost învinşi. Într-un cuvînt, nu ·s-ar fi putut aş
tepta nici un rezultat bun de la o asemenea împotrivire. După cum mi-a
raporta't judele locţiitor din Cîmpeni, mult menţionatul preot din Roşia
Montană, Simion Balint, intenţionează să se deplaseze împreună cu Ioan
Buteanu în toate satele din împrejurimi. Nu sînt în stare să împiedic
în acţiunile sale poporul astfel înfierbîntat. Nu am forţe pentru aceasta.
De fapt aş pricinui numai o dezordine şi mai ma:t:e şi mi-aş periclita
viaţa şi averea. Ar fi oportun ca cele două eparhii româneşti să fie
somate şi făcute răspunzătoare în cazul în care în ţară ar izbucni vreo
revoltă. Nu ar fi rău nici dacă Avr.am Iancu ar fi rechemat din plasă
la Tîrgu Mureş de către protonotarul său. Eu nu îndrăznesc să mă
ating de persoana nici unuia dintre aceşti fruntaşi fără a pricinui o
ră:3coală şi a mă pune în pericol. În pofida celor arătate, fiecare om
se supune, îşi prestează muncile şi este ferm hotărît să aştepte în pace
şi ca~m rezultatele Dietei. Sper foarte mult că în această plasă nu va
izbucni nici o tulburare sau răscoală. De s-ar pregăti aşa ceva ceea ce
nu cred, dispun de persoane de pază foarte abile astfel că voi afla la
timp şi voi raporta înălţimii voastre. Rămîn cu umil respect servul umil
al înălţimii voastre
Bistra, 6 aprilie 1848
Bisztray J 6zsef
jude nobiliar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., nr. 802/1848. Foto: 128-131.
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Braşov,

6 aprilie 1848.

Des Tit. Nationscomes Hochwolilgeboren
Vom Bten April 1848

Unter 1. d.M. Zahl 426 geruhte Euer Hochwohlgeboren mir bekannt zu geben da:B hochderselbe in glaubwiirdigen Berichterstattungen die Stimmung der Walachen im hiesigen Districte fiir eine bedrohliche angezeigt und zur Begriindung dieser Behauptung auch 4 Punkte
angegeben habe.
Wie ich gleich die feste Uberzeugung habe, daB wir hier von den
Walachen nichts zu befiirchten haben, indem sich wie auch einzelne
Glieder dieser Nation hier und dort mi:Bgestimmt finden, dach im allgemeinen keine drohende Miene ausspricht, Seine Hochwiirden der Herr
Bischof auch durch die unterhabenden Geistlichen krăftig auf die Erhaltung der Ruhe unter den Walachen einwirkt, sa kann es dach leicht
geschehen, da.G Ubelgesinnte, welche das Valk aufzureizen suchen soliten, es gelingt un ter dem gemeinen V alk besonders den Proletariem
Unruhe herbeizubringen. In dieser Befiirchtung hatte ich denn auch
den Antrag bei dem Loblichen Magistrat gemacht die im Jahr 1809
mit hochstem Befehl errichtete, wăhrend dem langen Frieden aber eingeschlafene Biirgergarde wieder ins Leben zu rufen und um die Biirgerschaft welche in den Jahren 1809 und 1817 damit da:B ihnen die
Officiere van den Regimentern gegeben wurden hochst unzufrieden waren zum Eintritt in dieselben leichter zu vermogen, den Varschlag gemacht daB sămtliche Oberafficiere durch das Carps aus ihrer Mitte der
Cammandant aber aus dem Magistrate der Adjutant aber aus dem Secretariate sei, die Unterafficiere endlich nur van den Campagnien bP.stellt aus ihrer Mitte frei erwăhlt werden sallten, welcher Varschlag
auch vom Magistrat und Cammunităt angenommen worden. Weswegen
der von der Wohlloblichen Nationsuniversităt diesfalls festgesetzte
Punct hierorts ohne Widerspruch zu finden nicht wird beobachtet werden konnen.
'
Was die zur Begriindung der Behauptung van einer bedrohlichen
Stimmung der Wa1achen angefiihrte Befiirchtungen betrifft, so erlaube ich mir zur Beweisung, da:B der Herr Berichterstatter wohl nicht
ganz richtig infarmiert worden sei, gehorsamst zu berichten und zwar
1. die verweigerte Aufnahme der Walachen beim Magistrat in die Communităt und bei den Ziinften.
Es haben nun in der letzten Zeit 2 walachische Juristen Szekerian und Gyeargye Ion das Ansuchen um Aufnahme unter die Magistnatssecretaire gebe,ten weLchen aus Riieksioht der Landesgesetze 1aut
welchen nur zu den recipierten Nationen und Religionen sich bekennende Individuen zu Beamtenstellung zugelassen werden konnen, die
Aufnahme verweigert werden mii.Gte, weswegen der erstere an die Hohe
Landes- und dann auch an die Hochste H·ofstelle recuriert, ohne dai~
von der letZJten Stelle bisnach eine Entscheidung erlassen. Zur Aufnahme in die Ortscommunităt (das solches hinsichtlich der Stadtcammunităt je verlangt worden sei, ist mir nicht bekannt) und in die
Ztinfte wurde die Bedingung gemacht, daB die betreffenden Individuen
deutsch sprechen, lesen und schreiben konnen, weil in den diesfălli-
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gen Versammlungen die Verhandlungen in dieser Sprache gefuhrt
wurden.
Als in dem let~t abgehaltenen Landtage die Klage der beiden walachischen Herrn Bischăfe die bei den ungarischen und Szekler Stănden
einen so groBen Anklang fanden, daB dieselben die Verhandlung dieser Klagen fur den năchsten Landtag fest bestimmt haben, glaubte der
hiesige Magistrat und Communităt, da:S es besser sein wiirde den Walachen einige Concessionen aus freyem Willen zu machen als es ihnen
von den Schwesternationen zuerkannt werden sollte, welche der Nation
wider Willen aufgedrungen wiirde und machte noch im Monat Dezember der Hochlăblichen NaJtionsuniversităt diesfalls einen Vorschlag, damit diese Concessionen von der gesamten Nation angenommen und dem
Fiirsten zur Bestătigung unterbreitet werden mochte. Da[) den Walachen Concessionen beantragt worden, ist denselben schon bekannt geworden und man kann sagen, die bessern warten den Erfolg des gemachten Vorschlags ab und die geringern haben jetzt Arbeit und Erwerb. Alle sind somit ruhig.
·
Eine Erklărung welche Herrn 'Districtsrichter von dem walachischen Herrn Bischof gegeben, da:S năhmlich der Magistrat beschlossen
Szecherian gleich aufzunehmen, welche Behauptung durch die Rekurse
widerlegt wird, da Szecherian vor Bekanntwerdung des gefaBten
U.niversitătsbeschlusses nicht zur Praxis zugelassen werden kann, Szekerian aber schon hieher gekommen ist um den Eid abzulegen, bei dessen Verwandten und Bekannten ein AufDegung herVlo:rbringen, welche sich wie ich hoffe durch die demnăchst den Walachen von der
Hochlăblichen Nationsuniversităt zu bewilligenden Conzessionen behoben werde.
Der zweite Punkt war: der Umstand, das wenige Holz welches den
Bauern fiir den Winter bewilligt von diesen bis jetzt nicht vollstăndig
habe eingefiihrt werden kănnen und nunmehr vom Forstinstitute zu
seinem eigenen Vortheil verkauft wurde.
Hier ist der Berichterstatter ganz irrig belehrt worden. Es handelt
sich hier nicht vom Landvolk, welchem da wo \Valdungen sind das
erforderliche Holz von den Ortsbeamten zum hăuslichen Brand verabfolgt wird, so auch nicht von den Oberstădter Walachen welche die in
der Năhe gelegenen Waldungen zu ihrer Beholzung beniitzen durften,
sondern von der Altstădter Bevălkerung. Die Sache verhălt sich folgendermaBen: zu Anfang des nun gliicklich verstrichenen Winters wurde
fast kein Holz auf den hiesigen Platz gebracht weil die Klauenkrankheit unter de1n Hornvieh herrschte, wodurch der Preis desselben liber
die Ma:Sen in die Hăhe ging. Die Communităt drang darauf man solle
Holz herbeischaffen und verfiel endlich auf den Gedanken eine eigene
Holzwirtschaft ·in einer Stadtwaldung anzulegen und der Biirgerschaft
das Holz nur fiir die Entstehungskosten und Fuhrlohn zu verabfolgen.
Es wurde sofort unter der Aufsicht einer Commission eine be'trăchtli
che Quantităt gefăllt, welche aber weil sich keine Fuhrleute fiir Bezahlung fanden, nicht hieher gebracht werden konnte trug man den
Altstădter Zugviehwirten an, das Holz Klafter fur Klafter hereinzubringen aber hierzu wollten sie sich nich't herablassen und verlangten
vielmehr man solle ihnen eine Waldung anweisen, welche sie nach
Belieben zum Holzschlag beniitzen kănnten. Dieses Gesuch wurde
zuerst dem Forstmeister und dann mit dessen Erklărung der Communităt zur gutachtlichen ĂuBerung mitgetheilt. Hiedurch ist eine Auf-
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regung bei den gesamten Altstădter Blumenauer Bevolkerung enrtstan- .
den welche sich durch eine willfahrende Erledigung ihres Gesuches in
den năchsten Tagen sich heben wird.
3. Die Nichtpublicierung einer gewissen den Walachen sehr gunstigen Gubernialverordnung vom Jahr 1847.
Im Jahr 1847 ist keine derartige Gube~nialverordnung fur sie gesandt worden, wohl aber im Jahr 1846 vom 23ten Jănner Zahl
10998/1846. Diese ist zwar nicht publiciert aber unterm 24ten Mărz
1846 Magistratzahl 488 den Kreisinspectoren zur Verstăndigung der
betreffenden Ortschaften mitgeteilt worden. Eine Publication dieser h.
Verordnung mag wohl aus den Grunden fur uberflussig erkannt worden
sein, weil die befraglichen walachischen inwohner dieser Districtsortschaften den ihren ertheilten Bescheid erhalten aus welchem sie das
anbefohlene ersehen konnen, ubrigens durfte diese Unzufriedenhei't
sobald der Punkt 1. berichtet Concessionen gemacht werden, sich gantz
heben.
Endtlich 4. Die Beburdung der Walachen der Siebendorfer aus
AnlaB eines verltangten Wochenmarktsprivilegiums mit einer homagial
Taxe von 1622 Gulden Conventionsmunze.
Hier scheint der Herr Berichterstatter nicht ganz richtig instruiert
zu sein, indem sich die Sache folgendermaBen verhălt.
Seit einiger Zeit hatte sich in Csernatfalu der sonst auf den Dorfern am Sonntag ubliche Markt mit Victualien an jedem Montage zu
einem ordenltlichen Wochenmarkte gebildet, wohin aus Haromszek auclr
verschiedene Manufacte, besonders aus gegerbtes Leder gebracht wurden; diesen Markt wollte die hiesige Communităt als Grundherr nicht
leiden weil er zu Praevaricationen hinsichtlich des Verkaufs von Mariufacten einiger Zunfte diene. Es trăten sonach die Walachen voil Csernatfalu und Hoszufalu zusammen und erwirkten sich des Einspruchs
der hiesigen Communităt als Grundherrn ohngeachtelt, ein Privilegium
fur Abhaltung eines ordentlichen Wochenmarktes, lieBen solches auch,
jedoch nicht in gesetzlicher Form durch Tabularcancelisten publicieren,
und erheben Markttaxen. Weil das Publikum des Dafurhaltens war,
daB die Erhebung der Markttaxen wohl nicht den Unterthanen sondern den Grundherren zustănden wurde um zu ersehen ob die Csernatfalver nicht etwa in dieser Erhebung ermăchtigt wurden dem betreffenden Dominialinspector aufgegehen das Privilegium abzuverlangen
um solches dem Magistrat zur Einsicht vorlegen zu konnen, oder in
solches wenigstens einzusehen und zu berichten ob ihm in diesem Privilegium auch das Recht Markttaxen abzunehmen ertheilt worden sei
ohne daB derselbe jedoch diesem Auftrage entsprechen konnte, weil,
wie er berichtet, ihm das Privilegium nicht vorgezeigt werden wollte.
Weif die Communitaet das Verlangen stellte das Privilegium im gesetzlichen Wege zu bestreiten, so wurde die Exmittierung 2r Tabular
Cancellisten zur Vollziehung einer collateral Inquisition daruber ob und
wie dieses Privilegium erwirkt: und die Publicatio desselben geschehen
sey erwirkt welche, nachdem 12 Individen groBtentheils aus Hoszszufalu den vorgeschriebenen Zeugen Eid nicht ablegen wollen, von
den 2 Canzellisten das Separ,atum executionale erwirket und nachdem sie solches erhalten von den selben, die im Gesetze diesfaHs
vorgeschriebenen Strafe exequieren wollen, jedoch nur von vieren den
Betrag von 320 f. 5x C.M. erhoben haben, weil die ubrigen sich aus
gewiesen nicht straffăllig zu seyn.
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Das Verlangen des Publici die Csernatfalver Gemeinde des erhaltenen Privilegiums wegen gerichtlich zu belangen diirfte dieselben, besonders den wallachischen Theil, sowie auch die als Zeugen vorgerufenen Hosszufalver allerdings miBmuthig gemachf haben, doch diirfte
dieser Umstand nicht einen Aufstand herbeifiihren, da die ungrische
Bevolkerung dieser Dorfer hiebei wenig ader garnicht interessirt, die
wallachische aber ·groBtentheils in der Wallachey bei ihrem Viehe sich
befinde.
Euer Hochwohlgeboren werden hieraus die Ueberzeugung zu
schopfen geruhen, daB die Meinung der Wallachen im hiesigen Distrikt
nicht so bedenklich ist, daB irgend ein Aufstand zu befiirchten wăre,
w~nn nicht etwa Aufwiegler die hiesige Proletarier· zu Unruhen bewegen welchen sich dann auch andere anschlieBen konnten.
Womit ich die Ehre habe etc. etc. 1
Concept. Arh. St. Braşov. Fond. Acte revol. 1848-1849, nr. 103. Foto:
11 226---,11 229.

1

Cf. doc. 147; vezi şi Siebenburger WochenbLatt, 1848, nr. 29.
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Lugoj, 6 aprilie 1848.
1848 evi April 6-an nemes Krass6 megye reszerol Lugos mez6
varossaban Jakabffy Krist6f els6 al ispan urnak elnoklete alatt, bar6
Bruckenthal Mihaly, Marsovszky. Istvan, Asboth Lajos, Fogarassy Balazs, Szende Zsigmond, Petrovits Tivadar, Marko Janos esperes, Balogh
Laszl6, Pi,acsek Pal, Majer Ferenc, Pattyanszky Gyorgy, Gyika Szilard,
Asboth Moritz, Asboth Adolf, Leitner David, Szepessy Ignac, oravitzai
banyaszi . iilnok, Palikutsevnyi Peter; Paszku Miksa, Milankovits Gergely, Moys Antal; Csakanyi Ferenc, idos s ifjabb Sziv6s Pal, Fojodits
P~l, bar6 Fechtig Armand, mindnyajan tablabirak, Orbok Erneszt h::tdi
fo, J oanovits J an os honi fo, Czompo Mihaly es Kiss Ferenc al ad6 szedok, Melzer J an os szamvevo, Marsovszky Laszl6, Pausz Istvan, Paphazy
Janos foszolgabirak, bar6 Fechtig Karoly fo, Marsovszky Gyorgy elso,
Jakabffy Mikl6s masod, Kasits Karoly, Jankovits Janos,. Pettko Lajos
tiszteletbeli aljegyz6k, Szende Bela f6, A1thanasievits Sandor al, Athanasievits Gyorgy, Zakarias Sandor, Paszku Fiilop tiszteletbeli aliigyeszek, Leitner Josef, Litsek Zsigmond, Kamenszky Ignac, Szende Laszl6,
Gyorgyevits Istvan, Levai Anrtal, Andrejevits Lazar, Delvo Frigyes, Szerenyi Antal szolgabirak, Faur Janos, Frullo Mikl6s, Fejer Josef eskiittek, Milenkovits Gyorgy, Pallay Agoston, Brenner Janos, Gergely Karoly, Szabolczky Antal iigyvedek, Mauks Zsigmond, Sziv6s Lajos, Fogarassy Tivadar, Markovits Imre, Vlad Alajos iigyved, Adler Karbly,
Lakatos N. Sculthethy Ede, Hajnitsek Gusztav magan tanit6, Farkas
Karoly, Laday Janos, Sziv6s Mikl6s, Andras, Szel Karoly, Ratz Czirjak,
Tornya Albert, Levay Janos varnagy, Tapay Istvan, Faur Josef, Scultety Karoly, Ozeczky Janos, Izsak Sandor, Vantsa Janos, Jankovits Janos, Udrea Konstantin, Frummer Zsigmond, Szende Kalman s tobb
uraknak tisztesbeknek, es a nepnek osztalykiilonbseg nelkiili tettleges
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hozzajarulasaval tartott helyhat6sagi rendkiviili kozgyuh~s alkalmaval
elnok al ispc':m ur eljen kialtasokban nyilvanult elenk orommel fogadtatvan, nyajasan iidvozlotite a nagy szammal egybeseregletteket; s el6terjeszte, mikepp a jelen rendkiviili kozgyules a· nemzet szeretve tisztelt
ministerelnoke hivatalos rendeleteinek kifolyasa leven, annak f6 teendoje leend: a kăz teherviselesr61, papi tizedr6l es urberi viszonyok megsziinteteser6l az orszagos rendek altal eloterjesztett es a kormany altal
mar elfogadott torveny cikkelyeknek, ugy szinten az .orszagos karok es
rendek nyilatkozatanak v,alasztmanyok utjan leend6 kihirdeteset meghagy6 ministerelnoki rendeletnek mim6doni foganatositandasq.
Eloterjeszti tovabba elnok ur, hogy azon rendelet kovetkezteben,
a kozlott iromanyokat gyorsan kinyomatvan, azokat a 1tegnapi napon
meg is kapta:
Vegre eloadja, hogy a karok es rendek kivansagahoz kepest meg
egy nehany koz erdeku targy is keriil szonyegre.
A fennebbiekben osszpontosult el6terjesztese utan illedelmes tisztelettel folkeri a kozgyulest, hogy minden a targyhoz szorosan nem 1tartoz6, s felre ertesekre alkalmat nyujthat6 kitereseket s mellekes erdekeket hatterbe szoritva, edes hazank s ezzel szoros kapcsolatban all6
megyenk kozjavat s felviragozasat el6segi~tend6k, minden erot egyesiteni
annal is inkabb melt6ztassek, mivel csak kozos egyetertesiink s egyiive
munkalasunk altal oldhatandjuk meg, celhoz vezet6leg a nagyszeru foladatot, mellyre hivatva vagyunk. Egyeb irant magat a karok es rendek
kegyeibe, szives bizalmaba, mellekkel 6t eddigis megajandekozzak a
mellyeknek - mind draga kincseknek- tovabbi birhatasaert buzogalazattal ajanlja.
Felolvastattak s minden eszrevetel nelkiil meghitelesitettek a foly6 evben februar 26-a, januar 17, martius 20 es 24-i tartott kis gyulesek jegyzokonyvei, a mint itt kovetkeznek. .
169. Felolvasta1ttak ezutan az orszag minister elnokenek foly6 evi
Martius 17, 22 es 23-an kelt1 elnok al ispan urhoz intezett hivatalos
levelei es ennek fenneb erintett csatolmanyai:
169. Miel6tt azonban ezek erdemleges tanacskozas ala vetettek
volna, tetlt s lelkesedessel elfogadott inditvany kovetkezteben kăz ertelemmel vegzesiil kimondatott: hogy a jelen helyhat6sagi kozgyul[es]ben, rang es osztaly kiilănbseg nelkiil mindenki - ki a torveny nyelven
magat kifejezhetni kepes, sz6lhatasi es szavazhatasi joggal birjon, melly
egy ertelmuleg hozott hatarozat folytan, az alkotmany sancain addig
kiviil all6, most nyert jogaikkal elve a tanacskozasokban tettleges reszt
is vonek.
Ezutan a minister elnoki rendeletnek folytaban es ertelmeben az
elnoki eloterjesz1tes folyamataban emlitett, torveny cikkelyek kihirdetest
eszkozlend6 valasztmanyok alakitasara keriilven a sor, ezeknek tagjaiul,
es pedig a lugosi keriiletben bar6 Bruckenthal Mihaly es Marko Janos
lugosi gorog nem egyesiilt esperes, a remeteibe Patyanszky Gyorgy es
Leitner David, a temesibe Petrovich Tivadar es · Balogh Laszl6, a prebuliba: Piacsek Pal es Gyika Szilard, a begaiba: Fogarassy Balăzs, Vlad
Alajos, a baraiba: Milankovits Gergely s idosb Sziv6s Pal, a fatsetibe:
. Atanaszievits Peter esperes ·es Milenkovits Gyorgy, marosi,: Fazekas Mihaly pleban[os] es Paszku Miksa; a ko.ssovaiba: Pantzeli Karoly es Partenie Grujeszku szintyesi pleban[os], a boksanyiba: ifju Sziv6s Pal es
Szepessy Mihaly oravicai igazgat6sagi iilnok, a krass6iba: Karatsonyi
Antal esperes es Athcinaszievits Sandor, a resicaiba: Szende Bela es
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Paszku Fulăp; az or~avicaiha: Vuja Ignac esperes es Balazs Zsigmonc1
titoknok, a szaszkaiba: Kiss Janos es Smidt Eugen, majdanyiba: Asboth
M 6ric es J agodits Pal urak
az illet6 tărvenyes bizonysagnak foldes urna:k, es a nep kebeleb61
a bizottmanyok altal vălasztand6 nehany nepszeruseggel bir6 alkalmas
egyenek hozzajarultaval .- klildetnek ki, - oda utasittatvan f6 s al
szolgabirak: hogy err61 a foldesurasagokat rogton ertesitsek. ·
E jegyz6konyvnek meghitelesit~se alkalmaval tobbek reszer61 el6
terjesztetett: mikent a kerdesben forg6 s mar kinyomatott torveny
cikkelyeknek olah nyelvrei lefordittcisa nem egeszen hu, hogy tovabba
az olah forditasban lenyeges nyomatasi hibakis csusztak be, s igy azok
mint a magyar eredetit hiven vissza nem tukroz6, a nep ·kozott ki nem
osztathat6k, minek folytaban nehogy a hibas forditasu torveny cikkeknek a nep kezei kozti forgasa altal felremagyarazasokra nyujtassek alkalom, ugyan azent J akabbfy Krist6f els6 al ispan megbizatik, hogy az
eredeti torveny cikkeknek telyesen hu leforditasat es rogtoni kinyomatasat eszkozletbe veven, mihelyt azokat megkapja, a keruleti valasztmanyoknak atadja, mellyeket a valasztmanyok minden haladek nelkul
illet6 keruleteik helysegeibe a nep kozott szetosztani fogjak.
Mi mar a tobbszor erintett torveny cikkelyeknek helysegenkenti
kihirdetesevel es megmagyarazasaval megbizott keruleti valasztmanyok
mikeppeni eljarulasanak reszletes utasitasbani korulirasat illeti, ennek
foganatositasara bar6 Bruckenthal Mihaly elnoklete alatti, Fogarassy Balazs, Piacsek Pal,· Paszku Miksa, Asboth M6ric, Balogh Laszl6, Gyika
Szilard, Pausz Istvan f6szolga bir6 es Jakabffy Mikl6s masod al jegyz6b61 all6 valasztmany kuldetik ki, espedig olljatan utasitassal, hogy
ebbeni kikuldeteseben meg ma eljarulandva javallatat a holnapi napon
el6terjessze, hogy erdemben a keruleti valasztmanyokat celszeruen utasi tani lehessen.
180. sz. Popovics Istvan verseci gorog nem egyesult pospok 6 nagysaga foly6 ev marcius h6 30-an kelt leveleben a bogsani atteresi eset
es a gorog nem egyesult lakosoknak tulajdonahoz tartoz6 templomnak a
banyaszi hivatal altal tortent torvenytelen elfoglalasat emlitven miutan
az erintett lakosok a nagymelt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacshoz folyamodvan, legott 13.852 szam alatt azon hatarozat hozatott, hogy a
megye al1tal e valasztmany a targy megvizsgalasara kikuldetven, a templom atadasa irant intezkedjen, 6 melt6saga tehat a maga reszer61 a vizsgalathoz az oravicai esperest, Vuja Ignac es a szentszeki ugyved, Nesics Gyorgy urakat kinevezven, keri a torvenytelenul elfoglalt templomnak az megrendelt vizsgalat nyoman teend6 visszaadasat megrendelni.
Panajoth Mikl6s s ~tobb N,[emet] bogsani lakosok szinte a kerdeses templom elfoglalasa irant vizsgalatra s azutan annak visszaadasat
megrendelni.
. 180. Miutan koztudomas szerint a Banya Bogsani gorog nem egyesult templomnak a gorog egyesult vallason lev6knek atadasa minden
megyei bejelentes es befolyas nelkul az ottani banyaszi tisztseg altal
tortent, ez pedig a nagymelt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacs intezvenyei
ellenere, mely az atteresi esetekben megyei valasztmany mukodeset rendelne mar magaban a vegre fels6bb rendeletekbe utkoz6 lenne, ugyanazert Paphazy Janos f6szolgabir6nak meghagyatik, hogy az erintett elfoglalt templomot, iskolat s ezekhez tartozand6kat a birtokban volt gorog nem egyesult v[allasu] lakosoknak adja at.
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Ezalkalommal el6adatvan, miszerint a legnagyobb igazsagtalansag
voit eddig az, hogy akkor, mid6n egy nem catholicus kozsegnek nagyobb
resze a catholica vagy gorog egyesiilt vallasra attevt, a kisebb szamban lev6kt6l az egyhaz elve·tetett s ez annal inkabb, mivel ellenkezo
esetben, ha tudniillik a catholica vallasb6l a nem catholica vallasra tortent az atteres, a catholicus bar kisebbsegben maradt resz templomat
megtartotta, nevelni ezen igazsagtalansagot azon kori.ilmeny, hogy a
catholicus egyhazait a kamara, a nem catholicusoket pedig magok a
kozsegek sajat erejekb6l epitettek. Indi:tvanyoztatott tehat, hogy most,
mid6n a vallasbeli egyenl6seg kimondatott, mindazon kormanyi intezvenyek, melyek az atterest szabalyozzak, eltoroltessenek, es elviil egyszer mindenkorra kimondassek, hogy ha vallasok barmelyikeb6l mas
vallasba atteres tortenik, az egyhazok sohasem adassanak at a 1tobbsegre
emelkedott resznek; - mely inditvany kozhelyeslessel elfogattatott, es
ezen jovend6 esetekbeni zsin6r mertekiil szolgaland6 vegzes jarasbeli
f6 es alszolgabiraknak kiadatni rendeltetik.
197. sz. Gr6f Batttyhany Lajos a felel6s magyar miniszterium elnoke foly6 ev aprilis h6 2-an Pozsonyban 213. sz. a. kelt leveleben el6adja, mikep kell6leg ertesiilven arr61, hogy a. Kiralyi Helytart6 Tanacst6l e megyeben aiJtett azon intezveny, mely szerint a Banya Bogsani
nem egyesiilt hitfelekezetu kozsegnek az egyesiilt roman hituek reszere
elfoglalt egyhaza az illet6knek visszaadaJtni rendeltetik, mindeddig teljesedesben nem vetetett, az u.j' kormanyzat rendszereb61 foly6 felel6seg
terhe alatt tehat haladektalan kotelessegebe teszi e megye torvenyhat6saganak ezen intezveny vegrehaj1tasat, az az, az erintett egyhaznak az
illet6 B[anya] Bogsani nem egyesiilt hitfelekezetu kozseg birtokaban
leend6 visszahelyezeset, mely torvenyesen elrendelt vegrehajtasnak nem
remellett halogatasaert, s az abb6l ne tan szarmazand6 rendbomlaso- ·
kert az illet6 torvenyhat6sag tiszti kart edgyiitt es egyenkint annal szorosabb felel6seg ala helyezteti, minthogy az atalakulas. es ujrendszeri
behozatal e fontos szakăban a siker es kozerdek kivant szerencseje, f6leg az egyetemes beke es rendszeruseg meg6vasa t6l felteteleztetik.
197. E kozgyules folyamat alatt el6forduH ugyan e targyban 180.
szam alatt kelt vegzes fonalan, minister elnok 6 melt6s.aga valaszoltatni fog, miszerint noha a fennebbi rendeletbe idezett nagymelt6sagu
helytart6 tanacsi intezveny e megyehez eddig nem erkezett, verseci
piispok 6 melt6saga felsz6litasa a N[emet] Bogsani gorog nem egyesiilt
lakosoknak folyamodvanya kovetkezteben az ottani gorog nem egyesiilt vallasuak a gorog · egyesiilt vallasuak birtokaban volt egyhazat minden hozza tartozand6sagokkal egyiitt miutan annak elvetele fels6bb' rendeletek ellenere e megyenek minden befolyasa es bejelentese rielkiil
tortent ugyanazon gorog nem egyesiih v[ allasu] lakosoknak visszaadatni
rendeltetett, s a mint illet6 tisztvisel6jeinek erelyessegeben bizva e megye
hiszi, a templom visszaadasa ez ideig mar eszkozoltetett is. 2
La 6 aprilie 1848 în oraşul de cîmpie Lugoj din nobilul comitat
avut loc adunarea extraordinară a autorităţilor locale sub preprimului comite suprem Jakabffy Krist6f. La ea au participat~
baronul Bruckenthal Miha.1ly, Marsovszky Istvim, Asb6th Lajos, Fo.garassy Balazs, Szende Zsigmond, Petrovici Teodor, Marcu Ioan protopop, Balogh Laszl6, Piacsek Pal, Meyer Ferenc, PaiJtyanszky Gyorgy,
Chica Constantin, Asboth Moric, Asboth Adolf, Leitner David, Szepesy
Ignac asesor montanistic din Oraviţa, Palikutsevnyi Peter, Pascu Maxim~
Caraş a
şedinţia
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lVIiltmkovits Gergely, Moys Anatl, Csâkanyi Ferenc, Sziv6s Pal senior
junior, Fojodits Pal, baron Fechtig Armand, toţi asesori onorifici, Orbok Erneszt perceptor prim de impozite militare, Ioanovits Ioan
perceptor prim din localitate, Czompo Mihaly perceptor secund, Kiss
Ferenc perceptor secund, Melzer Janos contabil, Marsovszky Laszl6, Pausz Istvan, Paphazy Janos juzi nobiliari; baron Fechtig Karoly notar
suprem, Marsovszky Gyorgy notar prim, Jakabffy Mikl6s notar secund;
Kasits Karoly, Jankovits Janos [şi] Pettko Lajos notari adjuncţi onorifici, Szende Bela procuror prim, Athanasievits Alexandru [procuror] secund, Athanasievici Gheorghe, Zakaria.s Sandor [şi] Pascu Filip viceprocurori onorifici; Leitner J6zsef. Litsek Zsigmond, Karnenszky Ignac,
Szende Laszl6, Ghiorghievici Ştefan, Levai Antal, Andrejevits Lazar,
Delov Frigyes, [şi] Szerenyi Anrtal juzi nobiliari; Faur Ioan, Frullo
Mikl6s [şi] Fejer J6zsef juraţi; Milenkovits Gyorgy, Pallay Agostton,
Brenner Janos, Gergely Karoly [şi] Szabolczky Antal avocaţi, Mauks
Zsigmond, Sziv6s Lajos, Fogarassy Tivadar, Markovits Imre, Vlad Aloisiu avocat, Adler Karoly, Lakatos N., Sculthethy Ede, Hajnitsek Gusztav învăţător particular, Farkas Karoly, Lăday J an os, Sziv6s Mikl6s
{Sziv6s?] Andr;a1s, SZiel Kâroly, R1atz Czirja k, Tornya Albert, Leva~ Jar
nos comandantul cetăţii, Tapay Istvan, Faur Iosif, Scurtety Karoly,
Ozeczky Janos, Izsak Sandor, Vancea Ioan, Jankovits Janos, Udrea
Constantin, Frummer Zsigmond, Szende Kalman. Împreună cu alţi
domni care aveau diferite funcţii şi împuternicire efectivă, fără deosebire de clasă a poporului, 1-au întîmpinat pe preşedinte, domnul vice...,.
comite, cu expresii de bucurie exprimate prin strigăte de "să trăiască".
El îi saluta jovial pe cei adunaţi în număr mare. Apoi informează că
prezenta adunare eXItraordinară este urmarea decretelor oficiale ale
prim-ministrului iubit şi stimat al naţiunii [maghiare]. Misiunea ei
principală va fi aplicarea legilor propuse de stările şi ordinele [privilegiate] ale ţării şi acceptate de guvern cu privire la: purtarea comună a
sarcinilor, desfiinţarea zeciuielii preoţeşti şi a relaţiilor urbariale. A mai
făcut cunoscut că ordonanţa
prim-ministerială a dispus ca declaraţia
stărilor şi ordinelor pe ţară să fie enunţată prin organe alese. Domnul
preşedinte anunţă în continuare că în urma ordonanţei pomenilte a tipărit în grabă scriptele în cauză, care au fost primite de dînsul în ziua
precedentă. În sfîrşit, arată că în conformitate cu dezideratele stărilor
şi ordinelor vor mai· fi dezbătute cîteva puncte de interes comun.
După propunerile sus-menţionate roagă cu respect cuvincios adu-·
narea generală să nu aducă în discuţie interese personale neesenţiale;
să elimine tot ceea ce nu aparţine strîns de 'subiect; să lase la o parte
subterfugiile care ar putea să pricinuiască interpretări greşite; să pro~,
moveze prosperarea patriei dragi [maghiare] şi în strînsă legătură cu ea
interesele comune ale c·omitatului nostru; să binevoiască a-şi uni toate
forţele cu atît mai mult cu cît numai prin înţelegere comună şi colaborare reciprocă se poate realiza din mers ţelul şi sarcina măreaţă la
care sîntem chemaţi. Dealtminteri se recomandă cu plecăciune graţiei
stărilor şi ordinelor [privilegiate], confidenţei lor generoase, cu care a
fost şi pînă acum onorat. Totodată le asigură că se străduieşte să le
păstreze ca pe adevărate comori.
În continuare au fost citite şi aprobate fără n:ici o observaţie procesele verbale ale micilor adunări din 17 ianuarie, 26 februarie, 20 şi
24 martie anul curent.
şi
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169. S-au citit de asemenea scrisorile prim-ministrului ţării adresate primului vicecomi1te în 17, 22 şi 23 martie anul curent1 ; la fel anexele sus-pomenite.
169. Dar înainte ca ele să fi fost supuse unor dezbateri în adunarea generală prezentă a autorităţilor locale s-a făcut şi s-a acceptat
cu însufleţire propunerea de a se proclama hotărîrea ca toţi, care se pot
exprima în limba legii, să aibă dreptul de a lua cuvîntul şi de a vota
fără deosebire de rang şi clasă. Hotărîrea s-a adoptat în unanimitate.
Astfel, cei ce au fost ţinuţi pînă în prezent în afara cadrelor constituţiei, acum s-au putut folosi de drepturile obţinute şi au participat efectiv la dezbateri.
S-a ajuns apoi la constituirea comisiilor menite să popularizeze legile în sensul decretului prim-minislterial pomenit cu prilejul propunerii prezidiale. Au fost aleşti ca membri, în cercurile [electorale]: Lugoj,
baronul Brukenthal Mihaly şi prototopul ortodox Ioan Marcu; Remetea,
Patyanszky Gyorgy şi Leitner David; Timiş, Petrovici Teodor şi Balogh
Laszl6; Brebu, Piacsek Pal şi Constantin Ghica; Bega, Fogarassy Balazs
şi illoisiu Vlad; Bara, Milankovits Gergely şi Sziv6s Pal senior; Făget,
pro'topopul Atanasievici Petru şi Milenkovics Gyorgy; Mureş, capelanul
Fazekas Mihaly şi Micşa Pascu; Coşova, P6tzeli Karoly şi Partenie Gruiescu capelan din Sinteşti; Bocşa, Sziv6s Pal junior şi asesorul de la direcţiunea [montanistică] din Oraviţa Szepessy Mihaly; Caraşova, protopopul Karatsonyi Antal şi Alecsandru Atanasievici; Reşiţa, Szende Bela
şi Filip Pascu; Oraviţa, protopopul Ignat Vuia şi secretarul Balazs Zsigmond; Sasca, Kiss Janos şi Eugen Schmidt; iar în cercul Maidan, Asb6th
M6ric şi Jagodits Pal. Ei vor fi trimişi la faţa locului după ce vor obţine consimţămîntul de legalizare a . nemeşilor respectivi ca persoane
apte, cu popularitate, alese din sînul poporului de către comisii. Juzii
nobiliari supremi şi juzii nobiliari vor primi dispoziţia de a-i înştiinţa
imediat pe domnii de pămînt despre aceasta.
Cu prilejul aprobării procesului verbal de faţă mai mulţi au obiectat că traducerea în limba română a legilor în discuţie şi a legilor tipărite pînă în prezent nu este tocmai fidelă; că în traducerea românească s-au strecurat şi greşeli esenţiale de tipar, încît ele nu oglindesc cu fidelitate originalul maghiar; că nu se pot distribui astfel în
popor pentru ca legile traduse greşit să nu prilejuiască o falsă interpretare în popor. De aceea primul vicecomite Jakabffy Krist6f a primit
împuternicirea de a proceda la traducerea absolut fidelă a legilor originale şi de a le tipări de îndată ce i se vor înmîna, urmînd să le predea
comisiilor cercuale. Comisiile le vor disrtribui poporului în localităţile
.cercuale respective fără întîrziere.
Pentru elaborarea, unor instrucţiuni detaliate privind modul cum
să procedeze comisiile cercuale însărcinate cu enunţarea şi explicarea
legilor pomenite de mai multe ori în localităţi s-a întocmit o comisie
sub preşedinţia baronului Brukenthal Mihaly. Membrii ei sînt: Fogarassy · Balazs, Piacsek Pal, Micşa Pascu, Asb6th M6ric, Balogh
Laszl6, Constantin Ghica, prim-judele nobiliar Pausz Istvan şi vicenotarul Jakabffy Mikl6s. Ea trebuie ca încă azi să-şi îndeplinească misiunea, iar mîine să înainteze propunerea. In felul acesta comisiile cercuale vor putea fi îndrumate spre îndeplinirea menţionatului scop.
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Nr. 180. In scrisoarea sa din 30 martie a.c. măreţia sa episcopul
ortodox de Vîrşeţ, Popovici Ştefan a pomenit despre cazul de convertire
din Bocşa [Vasiovei] şi despre ocuparea ilegală de către ·oficiul montanistic a bisericii ce aparţinea localnicilor ortodocşi. întrucît localnicii
păgubiţi s-au adresat preaînaltei Locotenenţe regale, s-a adoptat imediat
hotărîrea nr. 13 852. Pe baza ei comitatul va trimite la fata locului o
comisie pentru a cerceta situaţia şi a adopta măsuri în vede~ea predării
bisericii. Din partea episcopiei măreţia sa 1-a n urnit pentru cercetare
pe protopopul de Oraviţa Ignat Vuia şi pe avocatul sinodului Georgi
Nesic. Episcopia pretinde să se procedeze la retrocedarea bisericii
ocupate ilegal pe baza anchetei ordonate. Totodată cere să fie interogaţi în legătură cu ocuparea bisericii în cauză Panaiot Nicolae şi alţi
localnici din Bocşa Vasiovei după care să se dispună retrocedarea ei.
180. După cum este ·îndeobşte cunoscut biserica ortodoxă din
Bocşa Vasiovei a fost predată de către oficiul montanis1tic celor de religie greco-unită fără vreo hotărîre sau înrîuire a comitatului. Aceasta
este în opoziţie cu procedurile preaînaltei Locatenenţe regale. Chiar dacă
s-ar recurge la însăşi sancţionarea comisiei comitatense, astfel de cazuri de convertire ar leza dispoziţiile superioare. De aceea se ordonă oa
prim-judele nobiliar Paphazy Janos, să predea locuitorilor de religie ortodoxă în calitatea lor de foşti proprietari, biserica, şcoala, şi anexele lor.
Cu acest prilej s-a menţionat că şi pînă acum s-a comis o maximă
nedreptate, în cazurile cînd celor rămaşi în minoritate li s-a luat biserica prin trecerea unei comune ortodoxe la religia catolică sau grecocatolică. In cazuri contrare, şi anume atunci cînd convertirea s-a produs de la· religia catolică la cea ortodoxă catolicii şi-au păstrat biserica
deşi constituiau o minoritate. Nedreptatea de faţă este accentuată şi de
circumstanta că bisericile catolice au fost construite de cămară, pe cînd
cele necatolice au fost ridicate de comune prin propriile forţe. S-a propus ca acuma cînd s-a declarat egalitate confesională să se sisteze orice
acţiune guvernamentală care reglementează convertirile. S-a propus de
asemenea o dată pentru totdeauna, principiul ca bisericile să nu. fie
predate niciodată părţii ajunse majoritare atunci cînd se realizează o
convertire de la o religie la altă religie. Această propunere a fost accep~
tată în unanimitate, ca decizie. Ea va servi pe viitor ca model. S-a hotărît să fie transmisă prim-juzilor nobiliari şi juzilor nobiliari de la
plăşi.

Nr. 197. In scrisoarea sa din 2 aprilie a.c., trimisă de la Bratislava
responsabil al guvernului ungar, contele Batthyany Lajos
arată că a fost amplu informat despre ordonanţa Locotenenţei regale adresată comitatului [Caraş]. Conform acesteia se ordonă comunei Baeşa
Vasiovei de religie ortodoxă să retrocedeze celor în cauză biserica ocupată de românii greco-catolici. Pînă în prezent ordinul nu a fost adus
la îndeplinire. De aceea, în conformitate cu responsabilitatea emanată
de sistemul noului guvernămînt [Batthyany] se obligă jurisdicţia acestui
comitat să execute fără întîrziere pomenita ordonanţă şi să reaşeze comuna ortodoxă Baeşa Vasiovei în posesia bisericii pomenite. El atrage
în mod sever atenţia oficiului jurisdicţiei respective asupra responsabilităţii integrale şi personale atît pentru tergiversarea executării dispoziţiei legitime cît şi pentru eventualele dezordini ce se vor ivi din acest
motiv. Succesul importantei etape a transformărilor şi a introducerii
preşedintele
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noului sistem, cerut de interese comune depinde mai ales de apărarea
păcii generale şi a ordinii.
197. în decursul prezentei adunări generale s-a mai pomenit acest
subiect cu prilejul moţiunii nr. 180. Înălţimii sale prim-ministrului se
va da răspunsul că, pînă în prezent decizia consiliului înaltei Locotenenţe pomenite în ordonanţa de mai sus nu a parvenit comitatului; confiscarea bisericii s-a petrecut în pofida ordonanţelor de sus şi fără vreo
înrîurire şi decizie a aces1tui comitat; pe baza somaţiei înălţimii sale
episcopul de Vîrşeţ şi a cererii populaţiei de religie ortodoxă din Bocşa
Vasiovei de a li se restitui fosta proprietate împreună cu toate anexele
ei de către greco-catolici, s-a ordonat retrocedarea ei aceloraşi locuitori de religie ortodoxă; comitatul speră şi exprimă încrederea că retrocedarea bisericii s-a şi realizat pînă în prezent de către funcţionarii
avizaţi 2 •

Original. Arh. St. Lugoj. Arh. comitat. Severin. Protocoale, 1848. I, f.

162-166, 183-184, 202.
V. doc. 10, 16, 31 şi 151, nota nr. 1.
Comitatul a trimis Ministerului de Interne un extras al procesului verbal
al adunării comitatense extraordinare în legătură cu conflictul dintre el şi direcţiunea minelor de la Oraviţa. V. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Minisz. teriumi LevelMr. Beli.igyminiszterium. Âltalânos iratok, nr. 187/B. Foto: 11 90211 903.
1
2
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25 martie/6 aprilie 1848.
Domnule!
Evenimentele din Franţa se văd a nu fi făcut la boieri nici o
impresie, sau că doară se prefac. Prietenul nostru zice "ei se pare că
sînt destinaţi a să supune soartei subjugării care de mult îi ameninţă şi
sînt cum am zice abgestumpft fi.ir jede Freiheit, dar mi se pare altfel,
căci ascultă:
·
Un student de la Radu Vodă anume Vernescu face alocuţie la itovarăşii săi pentru revoluţia din Franţa, şi .Iancu Manu îl duce la poliţie şi îi dă 50 de nuiele bune fără nici o cercetare.
În canţelaria Visteriei se deprind vreo cîţiva scrietori cu descrierea1 unei poezii ce iarăşi cerculeq.ză prin Bucureşti şi aceştia se scot
din slujbă şi se pălmuesc preste urechi de Iancu Manu. Iată strofa
dintîi:
Un tiran cu nas mare
Şi la suflet mic
A strîns la obsliească adunare
Spre a ţării p~rzare
Tot oameni de nemic
Poliţia opri a purta stilete şi a fuma ţigări pe uliţi. Se aude că la
un Otel nişte străini ar fi deşertat o sticlă de şampanie pentru sănăta
tea republicei franţeză. Iancu Manu aleargă şi-i spune la Vodă ce-i
[lect. proba bilă] recomandă linişte!?
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1

it"

Românii care prevedeau o alianţă între Austria şi Rusia, în priItaliei să tem de moarte, că ruşii vor face invazie în Moldo-România, zicînd că acestora ar .sta atunci calea deschisă pînă la Constantinopol. Vestea însă despre căderea lui Meternih îi cătrăniră pînă la ră
nunchi, şi îşi perdură cumpătul. Aceasta ajunsă în Bucureşti la 22 martie sara prin scrisoarea fraţilor Gherman, carii şi fură poftiţi deloc la
Palat, unde în 23 dimineaţa se afla şi Timoni ·şi Cotzebue. Consulul
Franţei luă insignele regeşti şi puse celi ale republicii.
Obşteasca adunare primi contribuţia de acţise şi mări contribuţia
patentelor grozav. Se aude că cît curînd se vor alege episcopi proformo,
căci ei sănt denumiţi: la Buzău Filotei, la Argeş Ficariu, mitropolit la
Rîmnic, Nifon.
Un scandal mai amar decît al lui Iani se întîmplă iarăşi în Departamentul justiţiei. Un nu ştiu cine serdariu avu a se arăta în 2 martie
la curtea apelativă (Tagsatzung), dar el ceru de la ministru dreptăţii Bă
leanu un urlaub de 14 zile la Focşani. A.ceasta o dă şi scrie prezidentului Văcărescu (furtună) să prelungească termenul. Asta bagă hîrtia
în buzunar· şi necompărînd serdariu la vreme, îl acuză în contumacie.
Băleanu se cătrăneşte şi cere hîrtia îndărăt, necăpăt.înd~o însă vrea să
închidă pre serdarul Costache Bălan ajutoriu la curtea apelativă, sare
însă Văcărescu, şi nu-l lasă, apoi merge la Departamentul justiţiei şi
strigă hoţi, hunţfuţi şi blăstămaţi. Băleanu dă să scapă şi o cearcă la
Vodă. Directorul [Ion Filipescu?] se ascunde. Vodă interveni şi se făcu
.pace. Frumoase lucruri şi bune a da peste cap Guberniului.
Depeşele către Guizo şi m.s. încetară. Consulul franţez scrie
privat cu peceată roşie (pînă acum neagră). Boala de vite tot mai ţine
colo-colo, măi vîrtos în judeţul Rîmnic, ·Dolj, Teleorman şi Vlaşca. La
drum cum aud, vor începe a-1 dură la la april, petrişu pe drumul fă
cut şi podurile s-au dat cu mezat şi după ce vor isprăvi pînă între Prahova şi vor . face şi pod acolo, vor merge la Orăştia. La noi e cu atît
mai rău şi mai desfundat drumul de ţi groază să te duci la el. Alta
nimic.
25/3. 1848.
V[asici]
vinţa

\

Bucureşti. Ms. rom., nr. 1 003,
Bariţ şi contemporanii săi, vol. II,

Original. Bibl. Acad. R.S.R.
Foto: 27 688-27 690; G.

f. 12-13.
p. 17-19.

1 Multiplica~ea.
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Viena, 7 aprilie 1848.
In den1 zur beliebigen Einsicht geneigte~n 'Rlickschlu:B ... mit folgendem Berichte vom 30. v.M.N. 100/109 zeigt der Commandirende General von Siebenblirgen an, da:B in Folge der letzten Pariser Revolution
und der hierortigen Ereignisse, auch in der Wallachei eine bedenkliche
Bewegung hervorgebracht worden ist und die Absicht einer Parthei
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dahin gehen soll die gesammte wallachische Nation zu vereinigen und
ein neues Dacisches Reich zu gri.inden.
Da der groBte Theil der siebenhi.irgischen Bevolkerung der W allachischen Nation angehort und in einem noch ziemlich gedri.ickten Unterthan Verhăltniss steht, so besorgt der Kommandirende, daB durch
Emissăre der Wallachischen Umtriebs Parthei, auch auf die Wallachen
in Siebenhi.irgen und Ungarn, aufwiegelnd eingewirkt werden konnte,
und hat in dessen Folge sich sowohl mit dem siebenburgischen Herrn
Landes Gouverneur, als auch mit dem Banatischen Generalkommando
in das entsprechende Einvernehmen gesetz,t, und auch seiner Sei'ts alle
den Umstănden entsprechenden Verfugungen getroffen, um einentheils
von allen .wei tern Ereigriissen immer . sogleich in die Kenn tniss zu gelangen, und um anderntheils, allenfallsige Unordnungen sogleich noch
im Entstehen moglichst unterdrucken zu konnen.
Obwohl man nicht zweifelt, daB dem loblichen Ministerium liber
die Verhăltnisse in der Wallachei von der k.k. Agentie in Bukarest die
offiziellen Anzeigen zugegangen seyn werden, so hălt man es doch fur
nothig, a1,1ch die Ansichten des Kommandirenden von Siebenburgen liber
die moglichen Folgen der Bewegungen in der Wallachei fur Siebenburgen zur Kenntniss Eines loblichen Ministeriums um so mehr zu
bringen, als seinem Bericht auch eine Anzeige des mit den Verhăltnis
sen in der Wallachei sehr genau vertrauten Tomoser Contumaz Direktors, Dor. Vaszits zuliegt, welcher liber die taktlose Regierung unter
dem Fursten Bibesco ein sehr bedenkliches Bild entwirft.
Wien, am 7. April 1848
An Ein IObliches k.k. Ministerium
der ăussern Angelegenheiten
Zanini
Feldmarschall
Original. Arh. St. Viena. Fond Staatskanzlei Ti.irkei VIII. Karton 32,

Mappe 15. Kolonisierung. Pras. nr. 110.. Xerox: 19 830-19 832.
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Mediaş,

7 aprilie 1848.

Măria

ta prealuminate şi preasînţite d[oarn]ne episcoape!
Domnule preamilostiv patron şi părinte!
Părinţieasca povăţuire a mării talel din 23 mart[ie] a.c. nr. 655
cu adenc fiiesc sentiment primindu-o, după a mea puţintica pricepere
o am asemenat şi cu circulariul şi cu faptele ce aici întreprind saşii
şi am mişloci't de românii din Mediaş au dat în scris numai aici închisul răspuns saşilor în ziua de astăzi, carele I-au primit cu adencă tă
cere; şi asemenea răspuns "oraliter" au dat întru acestea 3 zile trecute
toţi românii uniţi şi neuniţi laolaltă, că acum nu le taie prin cap a se
deschilini, în toate oraşiele districtului acestuia Aczel, Berthau, Mosna,
Şeica Mare şi Mică, batăr că şi cu sila au fost strîmtoraţi şi ameninţaţi;
şi pe lîngă toate înnăduşirile cîte le-au pus lor saşii, că adecă: "vor
avea reu mare de la unguri că-i vor iobăgi, de la muscani că-i vor
tirăni, şi ·că vor avea a se stremuta în Ţiera Romanească etc." Totuşi
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s-au păzit pîna acum cu mare rabdare aşteptund cum că de la înaltele
locuri, cum pentru recrutaţie au primit ordine sanatuase, aşia şi pentru
această însărcinare la tîmpul seu vor să primească iară de guberniu şi
în[ălţatul] împărat nu se deslipesc odată cu vieaţia!
Deci saşii de aici astăzi cu solemnitate în mişlocul piaţiei şi-au
înfiinţat a sa garda-naţionala ca de 100 persoane şi-au denumit ofiţirii
şi i-au salutat şi au început a se decora cu cocarde tricolore: roşiu, alb,
venet, şi nu verde.
1n:să nu în toattă sHsiumea merge lucrul asemenea, pentru că în
Sighişoara aud că românii cu solenitate s-au îinpreunat cu saşii.
Eu prea luminat maria ta, pe zi ce merge mai serios mă aflu îndatorat a cugeta de soartea noastră şi necazul ce-l vădesc saşii, că nu ne
unim cu denşii la singura .lor provocaţie, îmi vădeşte cumcă de ne-am
fi unit noi acum, iei doua dobenzi mari ar fi securat:
a) Cumcă ar fi dat de mincinoasă rugămintea vladicilor, fiindcă
a mîna plinaputinţia nu este şi maria sa Moga au murit, iară d[omnul]
Şiaguna tot cu d'[ omnul] "Comes" se şioşo'tesc şi precum înţieleg tot
mai iactiteza "că va documenta cumcă românii neuniţi în Pamentul
Regiu sunt mulţiemiţi cu soartea lor".
b) Cum că în dieta venitoare, saşii ar fi avut razim bun, cumcă
ungurii de frica românilor trebuie să-şi lese constituţia aristocratică şi
să se unească cu Ungariea, iară saşii nu şi-ar lasa a sa pentru că românii î:ri pamentul lor sasesc sunt mulţiemiţi; şi sub acest înţieles au
şi redicat garda naţionala pentru că constituţia lor fiindcă se loveşte cu
cei noua a provinciilor ereditarii, n-are lipsa de stratformare, ci numai
de garda carea-i una din condiţiile esenţiale a constituţiilor şi aşia de
vor şi avea voe de a amagi şi pe români cu ceva tot după a lor voe
vor re mîne îndosiţi şi a puşi. Iată· aşia mă îmboldeşte pe mine cugetul
deinlăuntru! Ci tatal saracilor, cel ce înalţie din starea pre cel mişel
va turbura toate planurile lor! Şi pentru noi se arata un venitoriu mai
fericit, numai se pofteşte şi noi să ostenim. 2 ·
Ce dară vom face mai nainte de dieta? Eu din parte-mi ieu îndrasneala a proiecta următoarele:
"Ca pentru rugamintea aşternuta dietei în carea causa românilor
din scaune s-au pus cu mare adencime, acum pana îh Paşti, cu iuţeală
care se cuvine să se adune oarecîteva mii de subscriberi.ţi din toate
scaunele carii s'ă dee plenipotinţia la doi sau patru români sanatoşi de
cap, carii se înainteze la guberniu aduc;siea [?] acelia şi de aci cu ordine
poftite să păşoiasca la Viena unde între proposiţiile Regii ca un lucru
esenţial să se poftească a se pune aceasta atîta cumpanitoare causa".
Inse la înfiinţarea lucrului acestuia, aflu cu cale:
1. Ca în 'toate scaunele, la aceia, cărora ne putem încrede cu o
mare iuţeală să se trimiţia înştiinţiC1fe şi îndreptare cum se lucre ca
pana în 8 zile să fie subscriţiile în Blaj că eu din parte-mi pentru
scaunu Medieşului şi al Sighişoarei la demandare fac negreşit.
2. Ca pana atunci persoanele alese să fie înştiinţiate şi asigurate
cu ajutoriu de calatorie. Ieri sosind şiogaru din Braşiov îmi încredinţiează, cum că d[omnul] Popasu 1-au poftit pe d[omnul] advocat de acolo
Ioan Bran şi pe şiogoru de aici ca să iee aceea însarcinare de a primi
asupra-şi aceasta grea commisie, de va fi şi cu voea prea luminat mării
tale că din partea densului li s-au apromis cu 300 fl [m.c.] la aceştia
ar fi bun şi fr[atele] Turc ca să se pue reverenda puţin de lături şi
să poftească şi d[omnul] Balomiri de la Szăsz Văros, sau şi alţii.
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3. Ca rugamintea data dietei din original să se iee în copie şi
pe langa densa o rugaminte nervoasă la maiestatea sa împăratul să
se facă în care să se arete pe scurt starea apusa a românilor în scaune
sau chiar în Fundo Regio cu orare că pre cum milioanele de supuşi a
maiestăţii sale astăzi varsă lacrimi de mulţumita pentru îmbunataţita
starea lor, aşia şi iobagii Regii sau mai bine ai saşilor să se redice la
statu liber constituţional ,,ut communes usus cum Saxonibus exerceant
sit necesse" iară alta rugare. să se facă la _gubernatorul ţierii, pentru
dobîndirea primaţiei.
4. La însărcinaţii să fie datori cu ajutoriul lui d[umne]zeu şi al
marilor noştri în sarbatorile paştilor a fi în Vienna "quo citius eo melius" purtînd cu sine strînsa priveghere ca la capii înaintării neamurilor din Ungaria cum e Kossuth şi alţii se recomende adînc cauza
noastră, ca glasul lor să dea pentru noi la timpul seu mari împresii.
Deci prea luminat maria ta iartă-mi înglaceratul cuget! pentru
ca doresc ca cînd alţii lucra şi secera şi eu dupe puterea-mi batăr se
priveghez.
Iară in maria ta ca într-un mare perinte privesc după d[umne]zeu
"omul de carele avea lipsa slabanogul cel ce avuse 38 ani în boală sa
(38 a.) şi n-aş voi ca "dum Roma deliberat ... de nu cumva va se fie
profeţie cuventul din rugamintea vladicilor "cumcă în dieta de la 1841
sau nescut mîntuitoriu carele acum fireste ar fi de 7 ani si asia are încă
de a creşte pana se va .consolida în barbat desăvîr~;;it ~a ~ă ne mîntuiască.

Cu acestea perinţiesca dispunere aşteptînd, părinţiescului ·patrocinium recomandat ramîi al marii sale prea luminatului d[om]nu episcop
u:milit
. Stefan Moldovan
ad~inistrator protopop
Mediaş

Original. Arh. St. Blaj. Fond. Mitropolia Blaj, nr. 681/1848. Fato: 7 579-

7 580.
1

Pastorala lui Lemeni nu se cunoaste.
Scrisoarea aparţinînd unui cleric,· se explică de ce cultivă credinţa în "bunui împărat" printre ţăranii români; la fel se explică şi afirmaţia din prima
parte a scrisorii, că românii nu s-ar despărţi "odată cu viaţa", nici de împărat,
nici de Guberniul Transilvaniei. Scrisoarea este interesantă pentru că reflectă acţiunile revendicative ale românilor din scaunele săseşti. Reflectă de asemenea
unul din mobil urile nobilimii în acţiunea ei de înfăptuire a uniunii: teama de a
nu pierde monopolul puterii politice în favoarea românilor odată cu abrogarea
,,constituţiei aristocratice".
2
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Zlatna, 7 aprilie 1848.
Melt6sagos Kiralyi Igazgat6 Banya Tanacsnok Ur!
Melt6sagod azon sz6beli parancsolatja kovetkezteben, melyben kotelessegemme tette volt az ezen videkbeni olah mozgalmakr61, zendiilesi szandekr61 szarnyal6 hireket szoross figyelemmel kiserni, s azokr6l
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melt6sagodat id6r6l idore ertesi teni - szoross kotelessegemnek esmerem melt6sagodnak egesz tisztelettel jelenteni, hogy az ezen als6 zalathnai kiralyi uradalomban, j6llehet itten is szarnya1 a hir, hogy az olah
nemzet - nehany nev szerent nem tudhat6 emissariussai altal - a
nepet az olah nemzet erdekebeni fel lepesre kezdette lazasztani, meg
€ddig ele a leg nagyobb csendesseg uralkodek. De egesszen ellenkez6leg
all a dolog Abrudbanyan · s videkeben; itt ugyan is az olah nemzet
minden koru es allapotu tagjai a magyar nemzeti szinu szalagok helyett
- olah nemzeti kek es feher szinu cocârdâkat viselnek meg kulomboztet6 jelul. A korosi es zarandi · emissariusok jelenletekben, csak nem
minden nap, most itt, majd amott csoportos nep gyuleseket tartanak,
s estvenkent a templomok es keresztek el6tt az eddigele szokasban volt
vallasos enekek helyett olah nemzeti lazaszt6 tartalmu dalokat enekelnek, sot azt is rebesgetik, hogy az altalanos olah zendules hatarnapjaul
a husveti innepek harmad napja lenne ki tuzve. Ezen ele soroltam aggodalmat gerjeszt6 hirek igaz voltok fel6l kezeskedni ugyan nem merek, mert csak koz hirb6l ertesultem fel6llek, de hogy nem minden
alap nelkuliek, onnan merem allitani, mivel bizonyos kutf6b6l tudom,
hogy Abrudbanyanak minden magyar ajku polgara re·mulesben van, s
hogy a varosi eskutt kozonseg a szomoru kovetkezesekt6l tartva, kiralyi
f6 kormanyz6 6 nagy melt6sagat a leg nagyol:;>b titokban kuldott kovete· altal meg talalta, miszerent a fenyeget6 veszely el harintasa tekinteteb6l celszeruleg rendelkezni kegyeskedjek.
Melyeknek jelentese utan tisztelettel oroklok a melt6sagos . kiralyi igazgat6 banya tanacsnok urnak alazatos szolgaja
Zalathnan April 7en 1848
. Fuzi Ferenc
zalathnai kiralyi uradalmi tolnok
es als6 uradalmi helyettes ispan1
Înălţimea voastră

domnule director montanistic regal!
Mi-aţi poruncit verbal şi mi-aţi trasat sarcina de a urmări cu severitate ştirile despre intenţiile de răzvrătire, iar apoi de a vă înştiinţa
pe înălţimea voastră din cînd în cînd. Consider ca o strictă datorie a
mea a raporta înălţimii voastre cu întreaga stimă, că în domeniul regal
Zlatna de Jos pînă în prezent a domnit cea mai mare linişte. Aceasta
deşi şi aici s-a răspîndit ve.stea că unii emisari ale căror nume nu sînt
cunoscute, au început să instige poporul la acţiuni în favoarea naţiunii
române. Cu totul altfel stau lucrurile la Abrud şi în împrejurimi. Aici
membrii naţiunii române de toate vîrstele şi stările poartă ca semne
distinctive cocarde naţionale româneşti de culoare albastră şi albă în
locul celor specifice naţiunii· maghiare. În prezenţa unor emisari de pe
Criş şi din Zarand ba ici, ba colo, se ţin aproape zilnic adunări populare. În faţa bisericilor şi crucilor se cînţă seara cîntece naţionale româneşti cu conţinut instigator în locul celor evlavioase de pînă acum. Se
.şopteşte că s-ar fi stabilit data răscoalei generale româneşti pentru a
treia zi a sărbătorilor Paştelui. Totuşi, nu mă încumet să garantez veridicitatea ştirilor neliniştitoare pe care le-am înşiruit, deoarece am fost
informat despre ele doar din surse nesigure. Îndrăznesc însă să afirm
că ele nu sînt cu totul lipsite de temei, întrucît ştiu dintr-o sursă oarecare, că fiecare cetăţean maghiar din Abrud este îngrozit; de asemenea
~ă magistratul oraşului s-a adresa't înălţimii sale supremului guverna-
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tor regal printr-un sol trimis în cea mai mare taină, pentru a binevoi
să întreprindă măsuri în vederea înlăturării eficiente a pericolului ce
planează ameninţător.

Raportînd despre cele de .mai sus, rămîn servul umil al
voastre, domnule direotor consilier montanistic regal.
Zlatna, 7 aprilie 1848
Flizi Ferenc
grefier al domeniului regal din
Zlatna şi şpan suplinitor al
domeniului de jos 1 .

înălţimii

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 783/1848. Foto: 104-107.
1

V. doc. 220, în care Nemegyei dispune în

această

problemă.
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Şumuleu,

7 aprilie 1848.

Felseges Kiralyi F6kormany Szek!
Foly6 h6 5en delel6'tti 9 6rakor ezen falu kebeleben letez6 tanodabeli ifjusag a mostani korkerdesek altali felbuzdult allapotyaba feles
szammal oszvecsoportozvan, a falu mez6 kapuja sarkanal felalîtva le·v6
utmutat6n talaltat6 sas cimert lekapta, ilyeten meg fontolatlan mozgalom gyokerebeni megfolytasara polgari hat6sagunk reszer6l hi:rtelenbe
intE~zkedes nem tetethetek, mintţlogy tortenetesen szeklink hazanal a
kerlileti tisztek kozlil eggyik se volt jelen, a hir azonba csakhamar elhatott a tanoda kozelebe lev6 ezredi igazgat6saghoz, ki katonai elvekb61
vett meg gy6z6desenel fogva ezen tenyt - noha ezen kivlil az ifjusag
semmi kihagast elkovetni hajland6 nem volt - csendhaborittasnak tekintven, annak lecsilapitasa·ra rendkivlili katonai felvigyazatot hasznalt
fel. A mondott esemenyek tudasara a slirget6 szukseghez kepestileg nagyobb sietseggel oszveulve kovetkez6 nap tiszti lilest tartottunk, honnan
ezen 1 Szekely Gyalog Ezred kormanyz6jat, hogy min6 at irattal 'talaltuk meg, az ezennel masolatilag ide zartb6F ki tettzik, s hogy ugyan a
nemes ezered kormanyz6ja ezen atiratunkra mit felelt, azt a hasonl6lag
ide zart nyilatkozat masolati peldanya 2 tanusitja, s mid6n ezen korlilmenyeket gyors posta utjan feljelenteni kotelesseglinknek osmertlik,
egyszersmind nyilvanitjuk, hogy a nemes ezered kormanyz6ja valasz
irataban az 6hajtott eggyet ertesnek kijelentesei feltunnek ugyan, s ez
terhes korlilmenyeink kozott szolgal is nemi meg nyugtatasunkra, de
menyiben a tisztelt ezered kormanyz6ja valosz atiratanak szelleme oda
megyen ki, hogy az eddigi szokasban le·v6 katonai egybehuzasokon kivlil is katonai elvei es intezvenyeinel fogva a kebelunkbeli sorkatonasagot polgari hat6sagunkkal folytatand6 egygyetertes kikerulesevel oszve parancsolni feljogositva erzi magat, ezen kijelentest hogy lehessen
a netalan el6fordulhat6 esetekben az ajanlott egygyetertessel egygyeztetni? meg nem foghatjuk.
Mi valamint masolatilag ide rekesztett atiratunkba kifejtettlik,
most is azon nezetbe vagyunk, hogy a kozbatorsag fenntartasara szlik336

seges intezvenyek minden kivetel nelkul csak kozos egyetertesb61 tetethetnek meg celaranyoson es udv hoz6lag, mert kulomben az egy oldalu
katonai fellepes s az eleg nem 6vatos elsietes ebreszthet fel viszsza
hatast, s ez idezheti fel a kedvetlen kovetkezmenyeket; melyekhez kepest mid6n fe1jelentjuk, hogy a tanodai eloljar6sag kozbevetese es kezeskedesenel fogva a 'tanul6 ifjak kozott mindenekben az ez ·el6ttihez
hasonl6 rend s csend vagyon, szokott alazatossaggal kerjuk a felseges
Kiralyi Kormanyszeket, melt6ztasson a kozcsend fenn tartasara szuksegesnek velt fennebbi intezkedesunkolt hathat6s befolyasanal fogva kell6
ervenyessegueke tenni, s erre nezve kiadand6 utasit6 kegyelmes rendelete altal minden teend6inkre nez~e el6vezerletul lenni. Mejj tisztelettel
maradvan a felseges Kiralyi F6kormany Szeknek alazatos szolgai
N emes Csik szek tisztseget61
Csik Somly6n Szent Gyorgy h6 7en 1848
Szekely Sigmond
al kiraly bir6
Bialis Ferenc3
jegyz6
Mărite

scaun gubernial suprem!
în ziua de 5 a lunii curente la orele 9 înainte de masă, tineretul
studios din ia.Jc:eastă comună s-a adunat într-un mane număr şi înt1r-o
stare sufletească exaltată cauzată de evenimentele epocii actuale, a doborît stema cu vultur care se afla pe indicatorul din colţul porţii de
intrare a satului. Autorităţile noastre civile nu s-au putut angaja să
înăbuşe imediat în faşă o asemenea mişcare nechibzuită. Din întîmplare,
la casa scaunului nostru n-a fost prezent atunci nici un funcţionar cercual. Ştirea a pătruns rapid la comandantul regimentului din apropierea şcolii. Datorită convingerilor lui de natură militară a considerat
faptul ca o tulburare a liniştii, deşi tineretul n-a încercat să înfăptu
iască alte infracţiuni în afară de aceasta. Pentru· a-i calma, a făcut uz
de o intervenţie militară extraordinară. Cu scopul de a examina evenimentele menţionate, ne-am întrunit în grabă, forţaţi de situaţie şi am
ţinut în ziua următoare adunarea scaunală. Cu acest prilej am adresat
un rescript către comandantul regimentului nr. 1 de infanterie secuiască după cum reiese din copia anexată aici!. Răspunsul comandantului
aceluiaşi nobil regiment reiese de asemenea din copia declaraţiei anexate2. Considerăm de datoria noastră să raportăm prin poşta rap!dă
aceste circumstanţe. Recunoaştem că în declaraţiile [militarilor] se
poate observa dorinţa de înţelegere, ceea ce serveşte întrucîtva la liniş··
tirea noastră în atari împrejurări grele. Rescriptul venit de la stimatul
comandant al regimentului denotă că el s-a simţit împuternicit să mobilizeze soldaţii de rînd din jurisdicţia noastră în afara concentrărilor
obişnuite, ocolind atît regulile militare cît şi înţelegerea cu autorităţile
civile. Această declaraţie nu înţelegem cum s-ar putea pune de acord
cu concordia ce se recomandă în împrejurări imprevizibile.
Precum ne-am exprimat şi în rescriptul nostru aci anexat în copie, noi şi acuma sîntem de părere că măsuri necesare pentru menţi
nerea securităţii publice se pot întreprinde fără excepţie cu succes şi
har numai în înţelegere comună. Altfel măsurile mililtare luate în grab5, unilateral şi destul de nechibzuit ar putea provoca consecinţe indezirabile. Raportăm că datorită intervenţiei noastre şi a conducerii
şcolii, printre elevi s-a restabilit ordinea şi liniştea în toate privinţele.
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De aceea cerem cu obişnuită umilinţă maiestuosului scaun gubernial
regesc să intervină eficienJt şi să binevoiască a ratifica acţiunile noastre
porpenite, considerate necesare pentru menţinerea liniştii publice; de
asemenea să emită îndrumări referitoare la cele pomenite printr-un decret milostiv, pentru a ne fi îndreptar în toate acţiunile noastre. Rămî
nem cu adînc respect umilii servi ai maiestuosului suprem scaun gu-·
bernial regesc. Din partea dregătoriei nobilului scaun Ciuc
Şumuleu, 7 aprilie 1848
Szekely Zsigmond
vicejude regesc
Bialis Ferenc3
notar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 4 968/1848. Foto: 13571 360.
1
2

V. doc. 185.
V. doc. 186.
a Cf. doc. 185, nota nr. 3.
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Gheorgheni, 7 aprilie 1848.

lVI:elt6sagos F6 KircUybir6 Dr!
Mid6n a tekentetes tisztsegnek 34 7 szamu rendelete nyoman tostenti ki menetelre koteleztetem s en megis meltanylast remelhet6 okbo~ ki menetelemet jelen h6 9re kenJtelenittetem halasztani, kotelesnek
tartom magamot melt6sagod el6tt a kovetkez6kot mint nem mehetesem
oka t alaza tos tisztelettel lesorolni:
Foly6 h6 6ara virrad6lag a 9, 10 es 11ik szazadok szorgos parancsot kapvan azirant, hogy mindeniknek fele resze Szent Mikl6son egesz
keszulettel bizontalan celra rogton megjelennenek, az egybe gyult katonasag s bamul6i csoportyaba nem sokara koz szajon forga azon hir,
miszerent a katonasag egybe gyujteset a veszelybe forg6 koz csend
tette szuksegesse, e veszelyt pedig eredmenyeztetek onnan, mert mint
mondak, Csikba tablai irnokok jelentek meg, kik el6bb Szeredaba s
majd Somly6n gyuleseket tartvan 1, az mire a nepet fel hfvjak, nem
kevesebb, mint a fegyver tettleges letetele, s ez ifjak ezen cellal ~tt is
megjelennek szombaton, s az altalok felizgatand6 kedelyek lecsillapitasa
vala az ok a szokatlan egybe gyulesnek.
Ez alitas maga val6nak hitt alakjaba id6nkbe s nepunk esmert
"jellemehez s atalyaba viszonyainkhoz merve fontol6ra melt6nak mutaJtkozek sokak el6tt, s el6ttem legaggaszt6bbnak tettzek a 3 felszazad
hadias egybe sereglese; polgari es hivatalos kotelessegemnek erzem tehat az alitas val6saga esetere (ily komoly fellepes melleut annak val6sagan ki ketkedhetik) a csend es kozbatorsag fenn tartasa arant magunk
reszer6l is gondoskodni, de gondoskodni f6leg azon roszul valasztott
eszko~ ki csereleseben, mely eros hitem szerent nem a cel fele, hanem
ellenebe vezetende, ugyan azert egy el6leges ertekezes utan az ezen
zaszl6alj kormânyz6ja, tobb szazadosok es lelkeszek jelen leteben vegyes ertekezes tartatvan, az erintettek kozre munkal6 akarata s ~gyet1
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ert6 torekveseik âltal a rend fenn tartâsa a nelkul terveztetik tettlegesittetni, hogy arra legkissebb katonai er6 hasznâltatnek fel; s noha a
zâszl6 aly kormânyz6ja a katonâk egybe gyujtesenek a nep megnyugtatâsâra a tavaszi gyakorlâs cimet · adta, s mâsfel61 egyet is ertett velem
azon âlitâsba, miszerent a celba vett rendfenntartâshoz katonasâgra legkevesbe sem leend szukseg, azt megis ismetelt keresemre is elbocsâtani
az ezeredi parancsal szembe jogositva magât nem lâtta, anyit azomba
tostent kivânt megtenni, miszerent az ezredet a viszonyokr61 ertesitven, surgony âltal parancsot kert a katonasag elbocsâttatâsâra. H6nap
vâratik visza a parancs, h6nap vâratnak (kik bizonyara el nem jonnek)
a Csikba letezni hitt egyenek, kik a lefegyverezest âlittatnak inditvâ ..
nyozni, - bâr az ut6bbi arânt, miutân a tekentetes tisztseg rendeletebe nem emlittetik, 1telyesen tnegnyugtatva lâtom a koz csendet; melt6ztasson melt6sâgod megengedni, ţwgy az annyira erdekes parancs megerkezeset be vârhassam, mert most meg (mi val6ban aggaszt6) anyi
€mberb6l âll6 nyers tomeg ezer mesek es mondâk kozott es utân tobbnyire mâmoros f6vel tanâlgattya es 1tanulya, hogy mit teszen az, miert
6 itt fegyverbe hadi lâbon âll; mihelyt a kerdes eld6lt, hogy a nep
haza bocsâttatik e vagy nem, tostent a tekentetes tisztseg parancsa nyomân indulok, alâzatos ltisztelettel orokolven melt6sâgos f6 kirâlybir6, urnak alâzatos szolgâja
Szent Mikl6son April. 7. 1848
Mik6 Mihâly
helyettes alkirâlybir6
Înălţimea voastră

domnule jude regesc suprem!

În urma dispoziţiei nr. 34 7 a onoratului scaun am fost obligat la
imediată deplasare; din motive pe care sper să le consideraţi întemeiate am amînat totuşi plecarea mea pentru 9 a lunii curente. Ţin de
datoria mea să înşirui· cu umil respect înaintea înălţimii voastre următoarele cauze pentru care am amînat plecarea:
·tn dimineaţa zilei de 6 a lunii curente, companiile 9, 10 şi 11 au
primit ordin ca fiecare jumătate din ele să se prezinte urgent cu echipament complet la Gheorgheni fără să se precizeze motivul. Ostăşimea
adunată şi grupurile de admiratori au aflat nu peste mul!t timp ştirea
că mobilizarea armatei s-a datorat pericolului care ameninţă linişte~
publică. După cum se spune, pericolul ar proveni de acolo, că în Ciuc
ar fi apărut cancelişti de la Tablă. Ei ar fi ţinut adunări mai întîi la
Miercurea Ciuc şi la Şumuleu 1 unde ar fi cerut poporului nici mai mult,
nici mai puţin decît depunerea efectivă a armelor. Aceşti tineri ar fi
apărut sîmbăJtă şi aici. Scopul adunării extraordinare a fost calmarea
spiritelor exacerbate de ei.
·
Pentru vremurile actuale, pentru caracterul cunoscut al poporului
~i în general pentru stările noastre, informaţia de mai sus, în măsura
în care este reală, a apărut demnă de meditaţie în faţa multora (în
împrejurările actuale cine s-ar îndoi că o astfel de manifestare n-ar fi
reală). Îngrijorarea cea mai mare mi-o provoacă mobilizarea şi concentrarea înJtr-un singur loc a celor 3 jumătăţi de companii. în măsura
în care informaţia este reală, datoria. mea civilă şi oficială mă obligă
a avea grijă de menţinerea liniştii şi a securităţii publice. Convingerea
mea fermă este că orice măsură greşită n-ar duce la scopul urmărit,
ci la contrariul lui. Tocmai de aceea, după o consfătuire prealabilă, a
339

avut loc o dezbatere în prezenţa comandantului acestui batalion precum
şi a mai mulJtor căpitani şi preoţi, unde s-a preconizat să se menţină ordinea prin străduinţe comune de colaborare baza1te pe buna înţe
legere. In vederea atingerii menţionatului scop s-a căzut de acord să
se folosească o forţă militară redusă. Comandantul batalionului a încercat să justifice concentrarea la un loc a soldaţilor în vederea liniş
tirii poporului cu pretextul manevrelor de primăvară. Pe de altă parte
el a fost de acord cu afirmaţia mea, conform căreia nu va fi nevoie
în nici un caz de armată pentru menţinerea ordinii. Totuşi nu s-a simţi1t împuternicit să satisfacă cererea mea repetată de a-i, lăsa pe cei
mobilizaţi la vatră, fără ordin de la regiment. M-a asigurat însă că
intenţionează să încunoştinţeze regimentul despre situaţie şi să ceară
prin depeşă ordin de lăsare la vatră a soldaţilor. Se aşteaptă ca ordinul
să sosească mîine. Tot pentru mîine se aşteaptă sosirea persoanelor despre care se crede că s-ar afla în Ciuc (dar ele probabil nu vor veni).
După cum se afirmă,. persoanele respective ar propune dezarmarea.
Onorata dregătorie n-a pomenit de dezarmare în dispoziţiile sale.
Eu nu văd liniştea publică cu !totul neameninţată. Inălţimea voastră să
binevoiască a-mi permite, să aştept sosirea ordinului atît de straniu.
Ceea ce nelinişteşte într-adevăr e masa brută compusă din atîţia oameni
care încearcă să ghicească şi comentează de cele mai multe ori cu capul ameţit miile· de poveşti şi fabule referitoare la rostul menţinerii
[grănicerilor] pe picior de război. Indiferent că poporul va fi lăsalt la
vatră sau nu imediat ee se va rezolva chestiunea voi efectua deplasarea
conform ordinului scăunal. Rămîn cu umil respect servul supus al înăl
ţimii sale domnului jude regesc suprem.
Gheorgheni, 7 aprilie 1848
Mik6 Mihaly
vicejude regesc
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 818/1848. Foto: 2 5892 ~92.
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Cf. doc. 200, nota nr. 3
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Sibiu, 7 aprilie 1848.
Frate!
In zilele trecute am primit 10 florini cm. carii ni i-ai trămis prin
d. procatăr Săcăreanul. !ţi mulţumesc. Ştiu că vei dori a şti, cum cugetă sibienii, adecă partea cea înţelegătoare despre aceea ce ar trebui
să facă românii în împrejurămile aceste, cărora asemenea n-au fost,
doară, ba certe de cînd e Ardealul. Românii de aici după sfatul
domnilor noştri de la tesaurariat s-au unit într-aceea, că să se ceară
Naţionalitate românească, cu toate drepturile politice, cetăţene,
municipale, besericeşti, scolastice etc. etc. cu un cuvînlt: ca să fie şi
năţiunea româneas~ă primită ca năţiune liberă ca şi celelalte năţiuni,
să aibă vieaţă politică, şi subsistenţă de sine, şi să nu stea românii,
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de aci înainte, numai răzimaţi de u11guri, săcui etc. ca şi gardul cel
a căruia pari au putrezit, şi nu poate sta fără protele. Românii
de aici zic aşa, cumcă acesta e scopul tuturor românilor din toate cetă
ţile şi satele şi din toate părţile Ardealului. Aşadară la acesta trebuie
să se unească toţi, pentru că ei zic cum că "vis unita vincit" de aci
cred, pe aici, urmează cum că I"'Omânii ori cetăţeni, ori săteni, etc. nu
trebuie să-şi răsipească puterile cerînd unul una, altul alta, şi făcînd
adese aşa de felurite cum sînlt de felurite şi tărcate părerile concepă
torilor aces1tor adrese, că atunci va eşi la urmă din adresele aceste o
confuziune ca cea de la Turnul Babilonului, şi ne înţelegîndu-se mai
încolo nu vor putea isprăvi edificiul năţiunii româneşti, în care au locuit românii de la Traian pînă la ...1437, cînd acela s-au stricat (de facto,
non de jure), prin uniunea întreită, şi pe care au început strămoşii
noştri a-l zidi iarăşi prin instanţa dată dietei în an. 1744 şi 1751 şi la
urmă în 1791. Românii de aici aşa argumentează că inştanţele aceste
date cu numele şi pentru folosul a toată năţiunea, numai pentru aceea
n-au avut doritul succes că mulţimea românilor, adecă acea parte considerabilă care cu înteleginţa şi cultura sa poate reprezenta pe năţiu
nea română n-au fost informată de ajuns despre cererile date şi aşa
acele nefiind răzimate de opiniunea publică, şi de necesitatea recunoscută de ·toată năţiunea, n-au fost în stare a însufla respect cuviincios
în inimile legiuitorilor dietei de la 1744 şi 1791, şi aşa aceştia s-au socotit dereptăţiţi cu contest a dechiara în faţa maiestatei în proieptul
de articul făcut la instanţa românilor din 1791, cumcă aceasta nu e
arătarea dorinţei tuturor românilor, ci numai a unor neodihniţi, cu
aceste cuvinte: "Augustissime Imperator! coram paterna majestatis vestrae · conspectu filiali cum fiducia detegere sustinemus, ejusmodi suplices libellos, ut primum est (cel pentru naţionalitate), foetum inquietorum salum quorundam hominum esse; quod tendentiones Valachi in id
haud confesserint, et nihil de illis sciverint patet ex contextu precum,
ipseque reverendissimus episcopus chatolicus in publica sessione nostra
semei declaravit non ea fuisse Valachorum vota, ut quartam constituant
nationem, verum in gremio cujusvis nationis degentes secundum conditiones suas aequalia (cum reliquis) praerogative gaudeant etc. etc. 1 Românii cei învăţaţi şi politici de pe aici, cari ştiu toate cele întîmplat~
pînă acum şi se uită- şi la propieptul acesta, zic aşa că Bob i-au vîndut
la 1791, şi pentru aceasta, şi iară pentru că inştanţia n-a fost sprijinită
de naţiune, au urmat de n-au avut succes bun. Acum dară trebue fă
cută inştanţia pentru năţionalitatea, libertatea, egalitatea (aequalitas)
etc. românilor de toată românimea, şi să nu se deie lucrul numai episcopi[lor], ca să pornească ei singuri ca la 1842. Cred că nu-ţi va fi neplăcută această reportare despre acele ce gîndesc şi sînt şi hotărîţi românii de aici să facă, aceste ţi le scriu nu ca cugetele mele, ci cum
le-am înţeles de la aceia care lucră în cauza aceasta. Eu sînt cuprins
cu şcoala, nici nu poei ceti gazete, nici nu poei îmbla pe la unii şi
pe la alţii, adecă prin adunări, unde vorbesc de lucrurile zilelor acestor
minunate, totuşi care ţi le-am scris, le-am înţeles bine. Ce va urn1a
vom vedea. Tot aceea zic cei mai înţelepţi ai noştri, că n-ar trebui să
lucre acum nimene numai singur şi de capul său, ci ar trebui să
se înţeleagă cetate cu cetate, sat cu sat, şi toţi românii la un gînd să
lucre pentru că năţiunea românească toată e căzută, şi toată trebuie
rădicată cu unite puteri. De Bariţ zic tocma pre1tini şi cultori de ai lui
că e inconsecvinte, prea arogant, nu vrea să se înţeleagă la scopul tuturor
bătrîn,
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comun, însumi am vorbit cu unii amici de ai lui, însă mai încolo n-arn
ispitit. Aceea însă zic, cari cred că pricep, cum că românii nu pot vorbi
de unire cu ţara ungurească pînă nu-şi vor alege trebile şi pînă nu-şi
vor hotărî cu .naţionalitatea aici în Ardeal. Eu înc<rt cred, că românii
nu se vor pleca la unirea asta, văzînd că ungurii ameninţează cu război
Austriei, dacă nu le va da ministeriu de finanţe şi rezbel independente,
căci nu cred că se vor oşti românii cu ungurii în contra Austriei. Aceste
ţi le scriu în pripă; dacă voi mai şti ceva importătoriu, îţi voi scrie;
fii bun scrie-mi şi d-ta ce porniri şi tendinţe au braşovenii, cari totdeauna au fost cei mai lucrători şi mai înflăcăraţi pentru năţiunea română cum au gînd să lucre ei acum, numai de sine, sau doară în
unire cu toţ! fraţii lor?
Scrie-mi ce face fratele Grigoriu Moldov,ai2, mai sănătoşatu-s-au;
spune-i, că tocmai azi am căpătat o scrisoare de la popa de la Pintic
în care scrie că e sănătos şi ne provoacă să pornim şi noi cauza lăpă
dării noastre şi să ne cercăm -restitutionem in integrum; noi i-am scris
că sîntem gata a porni, însă fiind acum toate lucrurile tulburate, ne temem că nu ne vor lua lucrul nostru înainte; totuşi ne vom înţelege
şi vmn vedea cum şi unde să cercăm lucrul.
S.

Bărnuţ

Original. Arh. Mureşenilor Braşov. nr. 12 523. Publicat în Transilvania, 1921, nr. 4, p. 255-259. In extras: A. A. Mureşianu, Simion
Bărnuţiu în preajma marii adunări naţionale a românilor din Ardeal
şi Ungaria din 3/15 mai 1848, cu o scrisoare inedită a lui Bărnuţiu din
7 aprilie 1848, Sibiu, 1921, p. 12-16.
In traducere: "Augustissime împărate! Cu credinţă de fii declarăm în faţa
voastre părinteşti, că astfel de petliţiuni, precum .este cea dintîi, nu sînt
decît numai productul unor oameni neliniştiţi, deoarece se vede din însuşi textul
petiţiunii, că românii nu mărturisesc aceste tendinţe şi nu ştiu nimic despre ele.
Insuşi reverendissimul episcop catolic [Ioan Bob episcopul greco-catolic] a declarat în şedinţa noastră publică, că nu acele au fost dorinţele românilor, ca să formeze a patra ·naţiune, ci ca cei ce se află în sînul vreunei naţiuni să se bucure
de prerogativele egale cu ceilalţi în . conformitate cu condiţiile lor" 3 •
2 Profesor gimnazial la Blaj de limba germană înainte de 1848,
apoi la
Brasov.
• 3 Bărnuţiu îi atribuie episcopului Bob afirmaţia că românii n-ar fi dorit
"să formeze a patra naţiune". Afirmaţia trebuie privită cu rezervă. Textul scrisorili lui Bărnuţiu este antiunionist. Nici nota lui Bariţ de la sfîrşitul documentului nu e unionistă. El ia apărarea episcopului Bob şi nu neagă existenţa naţiunii
române.
1

maiestăţii
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[Blaj, înainte de 8 aprilie 1848] 1.
Domnul mieu,
în ·săptămîna trecută, luni-joi fui în Cluj şi acolo auzi[i] multe
ştiri de tot feliul despre saşi şi ales de Braşov; cum că românii ar fi
scos pre saşi din Şchei şi numai prin militarii secui se ar fi pus
d-lor iar înapoi. Mai puţin se credea ştirea că românii ar fi ocupat casa
senatului. Încă se auzea că în Sibiu şi în Braşov ar fi îmbiat saşii pre
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români cu. drepturile etc. Dumneata însă nu pomeneşti nemica, poate
că nu-i adevărat nemica dintr-asta, poate că nu-ţi e iertat a pomeni.
În stări împrejur aşa momentoase n-ar strica a ne înţielege de unele
obiecte mai aproape şi io dacă n-ar fi atît de momen~oasă clipire, cînd
încă eram pre. drum de la Cluj ţi-aş fi proiectat să ne întîlnim cel puţin la Sibiu. Vezi şi-mi scrie.
Al d-tale confrate
Cipariu m.p.
Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 994, f. 206.
1 Datarea după însemnarea lui Bariţ: "1848 Cipariu fără dată. Este însă
din aprilie". Cipariu a fost la Cluj în zilele de 27-30 martie. Prin urmare i-a
scris lui Bariţ în săptămîna ce a urmat, adică în zilele 3-8 aprilie.
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Cluj, 8 aprilie 1848.

Kiralyi kormanyz6, 6felsegenek idei aprilis 3r6l 1822 udvari szam
alatt kelt, a Kiralyi Kormanyszekhez intezett legkegyelmesebb leirata1
:'folytaban csak ugyan legfels6bb meghagyasb61 felsz61itja a Kiralyi F6kormanyszeket, hogy az 6felsege altal kihirdetni igert orszaggyulesenek
helye es az arra meghivand6 kiralyi havatalosok iranti velemenyet minel
elebb 6felsege eleibe terjessze.
Ezen kormanyz6i felsz6llitas kovetkezteben 6felsegehez szerkesztend6 alazatos felirat tetessek ily tartalommal: hogy a kozelebbr6l tartand6 orszaggyules helyere nezve a Kiralyi F6kormany az 1845be October 9r6l 11.718 szam alatt legfels6bb helyre tett alazatos tud6sitasara
hivatkozik, melyben a fennforg6 celra Kolosvar varosat javasl6 indokok ele vannak sorolva, melyeknek tekinteteb6l ezuttal is a kozelebbr6l
tartand6 orszaggyules helyenek Kolosvar varosat ajanlani nem ketkedik.
Mi pedig ezen orszag gyulesere hivand6 kiralyi hivatalosokat illeti: a Kiralyi F6kormany alâzattal ide mellekel a jelenleg eletben lev6
kiralyi hivatalosok jegyzekeit 1s6 szam alatt, hasonl6lag azan egyeneknek jegyzeket, kik az 1834-be tartott orszâggyuleskor kirâlyi hivatalosok voltak, de kes6bb azok sorab6l kihagyattattak, kiket tovâbbra is a
kiralyi hivatalosok koze szâmittatni keri a Kirâlyi F6kormâny 2ik szâm
ala:tt; vegtere azan egyenek jegyzeket 3dik szâm alatt, kiket kirâlyi hivatalosokul leend6 legfels6bb kinevezesre ajanlhat6knak veli, legmelyebb alâzattal kerven tovâbbâ 6felseget, hogy a kirâlyi hivatalosok kinevezeseben a nemzetek es vallâsok arânyâra kegyelmes tekintettel
lenni melt6ztassek. Kelt April 8dikan,.
Preagraţiosul rescript al maiestăţii sale din 3 aprilie a.c. trimis
de cancelaria aulică cu nr. 1 822 adresează ca o înaltă însărcinare guvernatorului şi regescului Guberniu1 invitaţia de a înainta cît mai repede
părerea atît în legătură cu locul unde să se ţină Dieta, cît şi cu deputaţii regalişti care trebuie să ia parte la ea. Maiestatea sa a promis să
aducă la cunoştinţă data şi locul de desfăşurare a Dietei. Guvernatorul
s-a considerat dator să răspundă acestei chemări şi a redactat o umilită
adresă către maiestatea sa, cu următorul conţinut: în umilita înştiinţare
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a regescului guberniu nr. 11 718 din 9 octombrie 1845 adresată la locurile preaînalte, s-a recomandat Clujul pentru scopul amintit şi au fost
expuse motivele justificatoare ale acestei recomandări; şi de data aceasta
se recomandă oraşul Cluj ca loc· unde să se întrunească în curînd viitoarea Dietă; referitor la deputaţii regalişti care trebuie invitaţi la Dietă,
regescul Guberniu alătură, sub nr. 1, lista funcţionarilor regeşti în viaţă; de asemenea, sub nr. 2, lista funcţionarilor regeşti din vremea Dietei din 1834; ulterior aceştia au fost omişi; Guberniul cere ca ei să fie
socotiţi din nou în rîndurile deputaţilor regalişti; în sfîrşit, sub nr. 3,
înaintează lista acelor persoane pe care Guberniul le consideră recomandabile pentru a fi numite de împărat ca regalişti datorită funcţiei
lor. Guberniul cere totodată maiestăţii sale, cu cea mai adîncă supunere, ca în numirea regaliştilor să se îndure graţios a fi respectată proporţia naţiunilor şi confesiunilor [privilegiate].
Dat în 8 aprilie
Referada. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 4 902/1848. Foto: 16 030-

16 031.

1

V. doc. 160.
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Cluj, 8 aprilie 1848.

0 csaszari s Apostoli Kiralyi Felsege, Erdely N agy Fejedelme es
Szekelyek Ispanja, l.egkegyelmesebb Urunk Neveben!
Az urberi viszonyokbeli bonyol6dasok eltavoztathatasa tekintetebol, minemu kegyelmes leiratat melt6ztatott ofelsege foly6 h6 3ik napjar61 1822 udvari szam alattl a Kiralyi Kârmanyszekhez bocsatani, annak a hazaban divataz6 nyelvekre forditva ide zart peldany.ab61. bovebben megertheti a
Mely kegyelmes kiralyi leirat ezennel oly meghagyassal kozoltetik, hogy 6felsegenek abban kijelentett akaratjat mindeneknek, kiket
illet, tudtara juttatni el ne mulassa, s gondoskodjek, hogy ofelsegenek
ezen atyai parancsolatja minden helyeken es mindenek altal bizodalammal es engedelmesseggel fogadhasek, azok pedig, kik ezzel ellenkeznenek, vagy eppen ellenszegulnenek, a torvenyek es legfelsobb rendeletek altal kiszabott m6don megbuntettessenek. Tudtara adatvan egyszersmind, hogy a Kiralyi Kormanyszek Ofelsegit az orszaggyfilesenek
mental sietobb egybe hivasa iranti rendeletinek kiadasara ujjabban is
alazatoson megkerte, es annak megtartasara szukseges el6 lepeseket is
ofelsege mas, kulOn parancsolata kovetkezesibe meg is tett. Az Erdelyi
Nagy Fejedelemseg Kiralyi Fo Kormanyszekenek Kolozsvart 1848-an
Szentgyorgy h6 8-an tartott uleseb6L 2
In numele maiestăţii sale împăratului, regelui apostolic, marelui
principe al Transilvaniei, comite al secuilor, preamilostivul nostru domnitor.
In vederea reglementării . complicaţiilor de natură urbarială maiestatea sa s-a îndurat să trimită Guberntului regesc un graţios rescript
în 3 a lunii curente prin intermediul cancelariei aulice cu nr. 1 822.
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în vederea reglementării complicatelor raporturi urbariale 1 • El a fost
tradus în limbile vorbite în ţară, după cum se poate înţelege mai pe
larg din exemplarele aici alăturate.
Vi se comunică acest graţios rescript regesc cu acea însărcinare
ca voinţa exprimată a maiestăţii sale să fie adusă la cunoştinţa tuturor
celor interesaţi; să nu întîrziaţi să vă îngrijiţi ca această poruncă părin
tească a maiestăţii sale să fie primită peste tot şi de către toţi cu încredere şi supunere; acei care nu sînt de acord cu ea sau chiar i s-ar împotrivi, să fie pedepsiţi conform legilor şi în modul stabiltt de dispoziţiile preaînalte. Totodată, vi se aduce la cunoştinţă, că regescul Guberniu a cerut de curînd cu supunere maiestăţii sale să emită dispoziţiile necesare în vederea întrunirii Dietei în timpul cel mai scurt. în
vederea întrunirii ei, Guberniul a şi făcut paşii necesari, ca urmare
a unei alte porunci deosebite a maiestăţii sale. Din şedinţa Guberniului
Marelui Principat al Transilvaniei ţinută la Cluj în 8 aprilie 2 •
Original multiplicat. Arh. St. Budapesta. Fond G. P., nr. 4 901/'1848.

Foto: 16 015.
1 V. doc. 160.
2 Această circulară

a Guberniului a fost tipărită în cîte 3 000 de exemplare
în limba română, 1 500 în limba maghiară, 500 în limba germană. V. Concept.
Arh. St. Budapesta. Fond G. P., nr. 4 901/1848. Foto: 15 989-15 990.
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Cluj, 8 aprilie 1848.
a) Minden magyar es szekely torvenyhat6sagoknak es varosok
el6ljâr6inak.
b) Gorog egyeslilt es nem egyeslilt plispokoknek.
c) Brassai F6 bir6nak.
Bizonyos helyr61 ertesitetven arr6l, miszerint egy ifju olah pap
(kinek neve meg nem tudatik) kozelebbrlil a becsi Pazmaneum nevet
visel6 papi tanul6 intezetb61 hazajaba, Erdelybe vissza j6ven, ezen magyar forditasba ide mel1ekelt, de eredetileg olâh nyelven keszite!tt es
az erdelyi olah koznephez intezett felsz6litast igen sok peldanyokban
hozta legyen, az itteni olâ:h nep kozotti ki osztatas vegett.
Tartalma szerint Erdelynek Magyar honnali egyeslilesen kivlil, az
eddig tett urberi szolgalatoknak rogtoni meg tagadasa es abb6li tettleges fol mentese celoztatik.
Mivel ezen karhoztat6 elvnek az olah koznep kozti ki hirdetese nem
csak a j6 rendet, hanem a kozbatorsagat is veszelybe dontheti, melt6sagodat, •Urasagodat etc. fol sz6lftani kfvantam, miszerint a leg nagyobb
figyelemmel leven, ha ezen fOI sz6litasnak a koz nep · kozti ki osztasat
es annak leg kissebb eredmenyet eszre veendi, engem azonnal ertesitven, mind maga, mind alkalmas tisztvisel6i a nepet arra vezerelni igyekezzenek, miszerint az 6 sorsokon alkotmanyos uton bizonyoson segitve
leszen, es hogy ezt elerhessek, leg kivanatosabb reajok nezve, 6 felsege
altal leg kozelebbrlil meg hirdetend6 orszag gyiilesenek es az ezen uton
27 -
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de Ia 1848-1849 din Transilvania -

Voi. I
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hozand6 reajok nezve bizonyara kedveză tărvenyes hatarozatoknak1 csendessegbeni el varasa.
Schaguna.
Lemeny.
Mir6l melt6sagodat oly hozza adassal kivantam tud6sitani, miszerint arr6l is leven ertesitve, hogy "azon ifju pap a melt6sagod egyhazi
megyejeb6li val6, annakokaert bizalmason s egyszersmind komolyan fol
sz6litani kivantam, hogy 6t, ha megyeje:be meg jelenend, tostent maga
eleibe ideztetven, a leg szigorubban kerdeztesse, kit6l hatalmaztatott legyen fel azon felsz6litas keszitesere, es kiosztasara? s egyszersmind ke.;..
meny, de ill6 6rizet alatt tartvan, nekem azonnal kori.ilmenyes tud6sitast fel ki.ildeni ne terheltessek.
Brassai fobir6
Mir6l urasagodat oly hozza adassal ertesitem, mikep bizonyos helyri.il ugy leven ertesitve, mikep azon olah pap, innen Kolosvarr6l egye. nesen Brass6ba indult, ezen levelem vetelevel a leg nagyobb 6vatossaggal
6t kerestesse fol, s ha meg talalta tnek rogton le tart6zta tvan, a leg szigorubb nyomozast vitessen veghez, ki kerdezven ki.ilonoson arr6l, kine:k
fol hatalmazasab6l keszitette ezen felsz6litast, vagy kinek meg biza-sab6l hozta le magaval.
'
. Az err6li vallomasr61 keszi.ilt munkalatot nekem azonnal fel ki.ildven, a papot kemeny es biztos, de ill6 6rizet alatt tartsa. 2
Aprilis 8 1848
a) Către toate jurisdicţiile şi conducătorii oraşelor maghiare şi
secui eşti
b) către episcopul unit şi neunit
c) către judele prim al Braşovului
Am fost înştiinţat dintr-un anumit loc că un tînăr preot român
(al cărui nume încă nu se cunoaşte) a revenit în patria sa Transilvania, de la Viena, unde a studiat la Institutul· [teologic] Pazmanaeum.
El a adus cu sine foarte multe exemplare ale unei proclamaţii adresate românilor transilvăneni. Din ele anexez un exemplar în traducere
maghiară. Proclamaţia a fost însă- redactată iniţial în· limba: română, cu
scopul de a fi răspîndită în rîndurile poporului român de aici.
în conţinutul ei nu se opune uni-qnii Transilvaniei cu Ungaria dar
propagă încetarea imediată a prestaţiilor urbariale îndeplinite pînă
acum şi deci abolirea de fapt a acestora.
Propagarea acestui principiu dăună1tor în rîndurile plebei româneşti periclitează nu numai ordinea, ci şi securitatea publică. De aceea
doresc să atrag atenţia domniei voastre etc. să fiţi cu cea mai mare
atenţie, iar dacă veţi observa răspîndirea acestei proclamaţii în mijlocul poporului de rînd sau cel mai mic efect al ei, să mă înştiinţaţi
imediat. Atît dumneavoastră cît şi funcţionarii ce vă sînt subordonaţi
să vă străduiţi să lămuriţi .poporul că soarta sa va fi ameliorată cu siguranţă pe cale constituţională. Pentru a se putea. ajunge la o atare
ameliorare este de dorit să aştepte în linişte Dieta, care va fi convocată în curînd de către maiestatea sa, precum şi hotărîrile ce vor fi
adoptate pe cale legală ce îi vor fi fără îndoială favorabile 1 .
Şaguna

Leme ni
O înştiinţez pe domnia voas1tră că deţin informaţii potrivit cărora
acel tînăr preot provine ~in eparhia dumneavoastră. Vă atrag confi..
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9enţial şi serios atenţia că dacă şi-ar face apariţia în eparhie trebuie
~:1-1 chemaţi imediat în faţa dumneavoastră şi să-1 interogaţi în modul

<!el mai sever pentru a afla din partea cui a fost împuternicit să pre~ătească şi să răspîndească acea proclamaţie. Totodată să fie ţinut sub
o aspră dar cuvenită pază şi să nu neglijaţi să-mi trimiteţi. imediat o
informaţie amănunţită.

Judelui prim al Braşovului,
O înştiinţez pe domnia voastră că am fost anunţat dintr-un anumit loc despre un preot român care a pornit de aici din Cluj direct spre
Braşov. îndată ce veţi primi această scrisoare să-1 căutaţi cu toată prudenţa. Dacă îl veţi găsi, să-1 arestaţi imediat şi să-1 supuneţi celei mai
severe anchete; să-1 interogaţi pentru a afla mai ales din imputernicirea
cui a întocmit această proclamaţie sau din însărcinarea cui a adus-o
cu el. Raportul pe care îl veţi pregăti referitor la depoziţiile sale să-mi
fie trimis imediat, iar preotul să fie ţinut sub o aspră şi sigură dar
cuvenită pază 2 •

[Cluj], 8 aprilie 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., 728/1848. Foto: 85-88.
Pentru exemplarul adresat către judele prim al oraşului Bistriţa,
Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. oraş. Bistriţa, acte prezidiale ale
magistratului, 1847-1848. Pentru exemplarul trimis . episcopului Lemeni Arh. St. Blaj. Fond. Arh. Mitropoliei, f.n., Foto: 7 589-7 592.
V. şi Arh. St. Braşov, Fond. Arh. magistrat Braşov. Registrul actel9r
intrate şi ieşite, IV. M2, 114.
1

Text intercalat de mîna guvernatorului.
Cf. doc. 236. Ordinul guvernatorului se referă la un manifest adresat populaţiei româneşti în primele săptămîni ale revoluţiei, cînd se spera că în cadrul
fostului regat feudal maghiar, românii vor fi recunoscuţi ca naţiune şi deci vor
avea acces la puterea politică împreună .cu slovenii, sîrbii, slovacii şi rutenii.
2
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Braşov,

8 aprilie 1848.

Des Herrn Gubernators Excellenz bedeuten sowohl die hiesige
Buchdruckerey, als die Zeitungsredactoren strengstens dahin anzuweisen, daB sie auch insolange bis daB von aller Hochst Seiner MajesUit
fur Siebenburgen herauszugebende neue PreBgesetz ins Leben treten
werde alle Zeitungsartikel, so wie es bisher im Gebrauch und ublich
gewesen dem betreffenden Censor vorgelegt und uberhaupt nichts gedruckt werden solle was nicht vorher Censuriert worden auch sei den
Censoren aufgetragen worden ihr diesfălliges Geschăft auf das Genaueste zu versehen.

Abschluss:
Der Inhalt dieses Hohen Praesidialbefehls wird dem Buchdruckerey Inhaber ·J ohann Gott und den Redactoren .des Siebenburger Wochenblattes zur genauesten Befolgung uberwiesen. Dem erstern auch
mundlich zur punktlichsten Darnachrichtung aufgetragen, worauf derselbe erkUirt, daB so das Wochenblatt dem romisch-katholischen Stadt347

pfarrer1 er ohne denselben der Gefahr auszusetzen von dem erbitterten
Publicum Unbill zu erleiden nicht mehr vorlegen konne wohl aher dasselbe einem andern Censor vorlegen wolle.
Extras. Arh. St. Braşov.

actelor intrate
1

şi ieşite,

Fond. Arh. magistrat
nr. 113. Foto: 11174.

Braşov.

Registrul

·Kovats Antal.
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Zlatna, 8 aprilie 1848.
A Kiralyi Ispansagnak
Topanfalvan ·

. A kiralyi ispansagnak foly6 h6 7en 255 szam alatt hozzam tett
jelentesere1 es ahban tett kerdesere most el6legesen meg hagyom, hogy
az oda val6 nep mozgalmait egesz figyelemmel kovesse. azok ellen minden er6szakos lepesekt61 maga't eltart6ztassa, a kozneppel a lehet6segig
szeliden es atyailag banjon, az 6k gyuleseikben, ha az ispansagi tisztvisel6k meghivatnak, mindenkor, de a meg nem hivatas eseteben is
annyira a mennyire er6szak nelkul megtortenhetik, az ispan es annak
megakadalyoztatasa eseteben, az ellen6rkod6 kulcsar· igenis mindig meg
jelennyen, es az esemenyek felett nekem legottan tiszta es biztos fel
jelentest tegyen2.
Zlathnan aprilis Ban 1848
Nemegyei
Către Şpanatul regal
Cîmpeni
Portrivit raportului conducerii domeniului camera! din 7 a lunii
curente nr. 255 care mi-a fost adresat 1 şi ca răspuns la întrebarea ce
mi-a fost pusă în aceasta, dispun în mod preventjv ca mişcările poporului de acolo să fie urmărite cu toată atenţia, iar conducerea domeniului să se abţină de la otice acţiune represivă, să trateze poporul pe
cît este cu putinţă blînd şi părinteşte. Funcţionarii domeniali ·să participe întotdeauna la adunările poporului cînd sînt invitaţi. In cazul cînd
nu sînt invitaţi, directorul cameral, iar dacă acesta ar fi împiedicat
administratorul controlor, să fie negreşit întotdeauna de faţă. In măsura
în care se poate, această participare să se realizeze fără a se recurge
la violenţă. Să mi se raporteze clar şi cu precizie despre desfăşurarea
evenimentelor2.
Zlatna, 8 aprilie 1848
Nemegyei

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 7.8;3/1848. Foto: 108-109.

1
2
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V. doc. 210.
Cf. doc. 195, nota nr. 2.
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Zlatna, 8 aprilie 1848.
Abschrift zweier Berichte des Zalathnaer k. Administrators und
k. Bergraths Johann v. Nemegyi vom 8t d. Ms. unter Z.Z. 41/p U.· 43/p.
Bis anschlussige Anzeige des von der k. Administration neu subst.
hierortigen Spans Fi.izi liber das beunruhigende Benehmen der Walachischen Bauern in der Gegend von Abrudbanya1 , unterbreitete ich
Euerer Excellenz mittelst eines eigenen. Bothen, mit dem unterthănigsten
Beifi.igen, daB eine ăhnliche Anzeige unter Einem auch der hierortige
Stuhlsrichter Tovisi an die von Seite des Unteralbenser Comitats in N.
Enyed aus AnlaB eines besorgten Bauernaufstandes aufgestellte Comission, erstatte; da:B noch heute und gestern mir von mehreren Seiten
b.m. gemachten Meldungen, gleiche Versammlungen der walachischen
Bauern, wie solche Fuzi in seiner. Anzeige bezeichnet, auch in der Topanfalvaer Herrschaft stattgefunden haben, da:B solche die walachischeri
Geistlichen veranlassen, die Tendenz derselben aber nicht die laut Fuzischer Anzeige von den Abrudbanyaern schon fur beschlossen angesehene Gewaltthătigkeit, sondern vielmehr ein an den năchsten Landtag
zu richtendes Gesuch sei, womit die walachische Nation fur die 4te des
Landes u.Z. m~t den Rechten der 3 andern anerkannt werde. Insoferne
ich die Verhăltnisse der Zalathnaer Herrschaften und der walachischen
Unterthanen in denselben kenne, und insoferne nicht i.ibereilte, unvorsichtige und unuberlegte Schritte geschehen, besorge ich keinen. allgemeinen Bauernaufstand in den Zalathnaer Herrschaften, wohl aber ist
es leicht moglich, daB einzelne Bauerhaufen durch den einen oder den
andern schlechten, oder gleich den Bauern unvernunftigen Anfuhrer
verleitet, ein Ungluck anrichten.
Diese Besorgnisse sind es, welche mich veranlassen E.E. unterthănigst zu bitteri, gehorigen Orts gnădigst veranlassen zu wollen, daB
die in N. Enyed aufgestellte Comission bezuglich der Zalathnaer Herrschaften im Einverstăndnis mit mir handle, und daB in dem wirklichen
Nothfalle das Karlsburger k.k. Festungs Commando, auch blos auf
meine Aufforderung Milităr und Waffen hieher sende. Mit der tiefsten
Ehrfurcht etc. etc.
Als meine mitfolgende unterthănigste Anzeige vom heutigen p.Z.
41 d.J. schqn ausgefertigt war, habe ich einerseits die h. Weisung E.E.
vom 5-ten d.M.Z. 537/m.p. andererseits aber die hier anschlussige Anzeige
des Topanfalvaer k. Spanalamtes vom 7-ten d.M.Z. 255 erhalten.
Zu folge der gedachten h. Weisung habe ich die gehorige Ueberwachung des Topanfalvaer Control!. BeschlieBers Moga unter Einem
eingeleitet, dem dortigen k. Spanalamte aber auf ihre vorliegende, liber
die Volksversammlung in der dortigen Herrschaft năhere Aufklărung
gebende Anzeige, den hier in Abschrift anschlussigen Bescheid p.Z.
43. 1848 ertheilt. Der Topanfalvaer Spanal BeschlieBer Mogta ist mir
als ein energisches, verwegenes Individul;J.m voll Făhigkeiten bekannt,
dessen Verweilen in Topanfalva unter den obwaltenden Umstănden mich
auch ohne die obgedachte h. Weisung E.E. nicht wenig beunruhigen
wurde.
Ich wunsche daher sehr denselben einstweilen von Topanfalva
entfernen zu konnen, wozu jetzt wo der seit mehreren Wochen krănk
liche Provi:s10r Ujvari stăr~er erknamkte, und nach Meldung. se:ine:s ihn
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behandelnden Arztes, zu seiner Herstellung wenig Hoffnung vorhanden iSit, die beste Gelegenheit da sein durfte; indem unter diesen Umstănden kaum etwas Anderes erubrigen wurde, als den mit Auszeichnung dienenden k. Fiscalen Demien zum Provisor zu substituiren, sodann ihm, damit er bei den gegenwărtigen bedenklichen Verhăltnissen
dem Provisors Berufe ganz entsprechen konne, bei seinem schwachen
Adjuncten zur Fiihrung der Fiscalats-Ges-chăfte eine Aushilfe nothwendig gegeben werden musste, und die Leistung dieser Aushilfe dem
dazu ganz geeigneten mehrgedachten Spanal BeschlieBer Moga ubertragen werden konnte.
,
Ich unterfange mich demnach E.E. ehrfurchtsvoll zu bitten, mir
gnădigst gestatten zu wollen, die diesfăllige Einleitung,. sobald ich sie
fur dringend nothwendig erkenne, gleich treffen, und daruber die Anzeige an das Hochl, k. Tlhesaurariat mit Uebergehung der eigentlichen
Veranlassung in Bezug auf die Person des Moga erstatten zu dlirfen.
Mit tiefster Ehrfurcht Euer Excellenz unterthănigster Diener
Johannv. Nemegyei
k. Administrator und Bergrath.
Zalathna den 8-ten April 1848.
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G .. Pr., nr. 783/1848. Foto: 110-114.
1
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Tîrgu

Mureş,

8 aprilie 1848.

Melt6sagos R6mai Szent Birodalombeli Gr6ff F6 Kormanyz6 Dr;
Kegyelmes Uram!
Excellentiadnak e folly6 h6 5en kolt es 687. elnoki szamokkal
jegyzettl, altalam pedig mai napon tisztelt rendelese kovetkezeseben
alazatosan jelentem, hogy az mint itten az den1onstrati6k meg tortentek, azonnal kaszoni Veress Adam es csikszeredai Getz6 J anos nevezetu
·katona fiak 2 hir mondani el siettek, az tobbiek is mind keszen allanak
haza indulni, klil6mben is ma torveny szlinet lett; ezek mellett meg
egy esemenyt vagyok bator excellentiad elejeben terjeszteni, mi•t szava
be vehet6 embert61 hallottam olly forman, hogy 6 flileit61 hallotta: keves. napokkal ez el6tt meg erkeznek borvizzel valqmi borvizet hoz6 csiki szekellyek, kikhez hozza megyen egy csikszeredai Adorian Imre ne.vezetu irnok, es azt kerdi, mi az ujsag otthon; mire a szekellyek azt felelik: bizony rossz, mert a katonasag _parancsolatot kapott, hogy mozdulni kell hazol3, erre az emlitettem irnok azt monda, hogy mondgyak
meg kentek, hogy egy lepest se mozdulljanak hazol, es ha kenteket megis er6vel ki hozzak, mi innet kenteket vissza terittyuk. En meg vallom
excellentiadnak, hogy en itt a paraszt mozgalmakt61 sem1nit sem tartok; hanem jovend6be a szekelly kitoreseket szinte bizonyosnak tartom;
mert az fegyvert viselo szekellyek, azt tudgyuk, hogy att61 oromest kivannak szabadulni, a popularitast el6ttek sokan vadasszak meg ollyanok
is, kikr61 az ember ez el6tt fel se tette volna, az fegyvert nem visel6k
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magu.K kivaltsagok mellett erossen ăllanak, s midon az mostanaban meg
indu~t ujjitasok letre hozatnak, akkor fognak az kitoresek meg tortenni.4
Mar torveny sziineti.ink be alvan, en excellentiadnak negy hetek
alatt itten tobb rendeleset nem tisztelhetem; hanem ha excellentiadnak
vellem parancsolhi val6ja lenne, en Kolozsvarhoz kozel lev6 hosszumacskasi j6szagomba leszek, ezen h6 17 etol fogva, egyeb arant nagy tisztelettel maradtam excellentiadnak alazatos szolgaja
Marosvasarhely aprilis Sei-n 1848
Szentivani Daniel5
Domnia voastră domnule guvernator, grof al Sfîntului . imperiu
roman; domnul meu milostiv!
La cinstitul ordin al excelenţei voastre emis în 5 a lunii curente
sub numărul prezidial 687 1, dar primit de mine în cursul zilei de azi,
raportez cu supunere că îndată după ce au avut loc demonstraţii aici,
Veress Adam din Iacobeni şi Getz6 Janos din Miercurea Ciuc, amîndoi
fii de grăniceri 2 , au plecat în grabă pentru a duce ştirile, iar ceilalţi
[cancelişti] stau de asemenea gata cu toţii să pornească spre casă, mai
ales că azi începe vacanţa obişnuită. Pe lîngă acestea, îndrăznesc să
aduc la cunoştinţa excelenţei voastre, încă o întîmplare aflată de la un
om de încredere, pe al cărui cuvînt se poate conta. Cu cîteva zile înainte, sosind aici nişte secui din Ciuc, care aduceau pentru vînzare apă
minerală, el l-a văzut pe un scrib cu numele Adorian Imre din Miercu~
rea Ciuc mergînd la ei şi a auzit cu urechile lui conversaţia. La întrebarea ce mai e nou pe acasă, secuii au răspuns: destul de. rău deoarece
grănicerii au primi·t ordin să plece de acasă 3 • La acestea amintitul scrib
i-ar fi sfătuit să le spună grănicerilor să nu facă nici măcar un pas
de acasă. Dacă totuşi îi vor scoate cu forţa el [şi ceilalţi cancelişti] îi
vor întoarce înapoi.
Eu mărturisesc excelenţei voastre că aici nu pun nici un preţ pe
mişcările ţărăneşti; în schimb, consider în viitor aproape sigure razvratiri -ale secuilor. Secuii purtători de .armă doresc să scape de această
"bucurie". Mulţi urmăresc să-şi creeze popularitate în rîndurile lor, între ei chiar şi dintre aceia despre care înainte de aceasta omul nici mă
car nu ar fi presupus. Cei care nu poartă arme se cramponează cu tă. rie de privilegiile lor, încît atunci cînd se vor traduce în viaţă înnoirile
pornite acum, vor produce tulburări4.
Eu sînt deja în obişnuita vacanţă. De aceea, timp de patru săp
tămîni nu voi mai putea onora de aici dispoziţiile excelenţei voastre.
În schimb dacă excelenţa voastră ar avea să-mi ordone ceva, eu voi fi
aproape de Cluj, la moşia mea din Satu Lung, începînd din 17 ale lunii. curente. Altfel răm:în cu mare consideraţie servul supus al excelenţei
voastre.
.
Tîrgu Mureş, 8 aprilie 1848
Szentivani Daniels
Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., nr. 760/1848. Foto: 2 540.

V. doc.187.
.
Se referă la cahceliştii fii de grăniceri secui.
a Hazol = hazulrol.
4 Pentru deplasarea unităţilor secuieşti, v. în doc. 117, nota· nr. 2.
; Cf. doc. 200, nota nr. 3.
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Carei, 8 aprilie 1848.
Tekintetes Ministeri Orszagos Ideiglenes Bizotmany!
Mai napon tobb rendu kedvetlen tud6sitasokkal lepettem meg,
mellyek szerint tobb helysegekben a robot ineg tagadtatott (mit a foides urak nem er6szakolvan, ingeru.lest szulni nem fog), a megyeileg kikuldott bizotmanyokat, mid6n az urberi robot, koz teher viseles es
papi tized. iranti torvenyek kihirdettek, botranyos ingerultcseggel fogadtak. A megye koz batorsag biztositasa tekintetebol a helybeli eloljar6k melle tobbeket a rend fenntartasa iranti felel6ssegre e. bizatmanyok
altal feleskettetni hatarozvan, tobb helyeken e hatarozat iranti engedelmesseget a lakosok · meg tagadvan, a kuldottsegek a megye hatarozatanak teljesedesbe vetelet61 el allani kenytelenittettek. Mi pedig legnagyobb aggodalmat szul, nemely szabalyozott helysegek lakosainak
szabalyozas el6tti foldjeik celba vett vissza foglalasa, s ez altal a birtok s rend felzavarasa.
Epen most ertesittettem hivatalosan arr61, hogy Kis Majteny heîysege1, melly a mult ev vegevel szabalyoztatott, szabalyozas elotti foldjeit (mellyek az urasagnak jutvan, altala korul is arkoltattak) az arkok
behanyasa utan tetleg elfoglalta, es îgy a torvenyes eljarasokat megsemmisitette; minek azan rosz kovetkezese lehet, hogy a menyiben a
megye nagy reszeben a szabalyozasok csak most a kozelebbi id6kben hajtattak vegre, tobb helysegek is, mellyek a szabalyozas <Htal meg nyugtatva nem erzik magokat, el6bbi foldjeiket vissza foglalandjak, s minden birtokot zavarba hozandnak. En mihelyt err61 ertesultem, rendelest
te ttem, hogy egy kiildottseg a tenyt visgalja meg, a rendet igyekezzek
vissza idezni, helyre allîtani s a lakosokat lecsendesiteni, minden esetre
jelentest tenni koteleztetven, hogy a bunosok irant rendelkezhessek. Mi
lesz az eredmeny, nem tudhatom, midon a valtozasoka~t nemelyek felkivanvan hasznalni, a lakosokat felre vezetik; ha a baj elfajul, ezt tobbe
polgari .er6vel, reabeszellessel orvosolni lehetseges nem lesz; ugyanazert el6re latvan azt, hogy ha. botranyos kitoresek jelenleg nincsenek
is, a torvenyek vegre hajtasa, mig a temerdek bonyodalmakb61 szerencsesen kibontakozhatunk, olly sok nehezsegekkel fog jarni, hogy az itt
tanyaz6 ket szazad konnyu lovas katonasag a rendet fentartani kepes
nem leend; 6rsereg pedig a falukon nem alakulhat, de .kulonben is hasznalhatatlan lenne.
Ko·telesnek . tartom allasunkr6l a tekin tetes
Ministeri Orszagos
Ideiglenes Bizotmanyt szukseges intezkedesek s katonasag szaporfthatasa vegett eleve. tud6sitani.
.
Aki kegyessegekbe. ajanlott tisztelettel vagyok. Nagykaroly aprilis
Ban 1848.
Tekintetes Ministeri Orszagos Ideiglenes Bizotmanynak alazatos
szolgaja.
Gabanyi Sandor, alispany
1

1

Onorat guvern provizoriu al statului!
In cursul zilei de azi mi-au parvenit unele ştiri neplăcute potrivit cărora în mai multe localităţi s-ar fi refuzat prestarea robotei. (Totuşi dacă domnii de pămînt nu vor recurge la forţă nu se va produce
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agitaţie). Comisiile trimise de comitat pentru a anunţa legile privind
desfiinţarea robotei şi a zeciuielii preoţeşti, precum şi suportarea publi-

că a sarcinilor obşteşti au fost primite cu o agitaţie scandaloasă. In ve-

derea asigurării ordinii _publice în cuprinsul comitatului, aceste comisii au hotărît ca alături de fruntaşii locali să-i jure şi pe alţii pentru
a-şi asuma răspunderea în ceea ce priveşte menţinerea liniştii. Dar în
mai multe părţi locuitorii au refuzat să se. supună acestei măsuri. Comisiile s-au văzut silite să renunţe la aplicarea hotărîrii comitatului.
Ceea ce naş'te cea mai mare îngriJorare este faptul că locuitorii cîtorva
comune comasate şi-au pus în gînd să-şi reocupe pămînturile lor de dinainte de comasare. Prin aceasta se va pune în pericol proprietatea şi·
ordinea.
Tocmai acum sînt înştiinţat pe cale oficială că în localitatea Moftinu Mic 1, care a fost. comasată la sfîrşitul anului trecut ţăranii au ocupat efectiv pămînturile lor de dinainte de comasare. (După ce au ajuns
la domnii de pămînt aceste pămînturi au fost înconjurate cu şanţuri).
Sătenii au astupat şanţurile care le înconjurau. In felul· acesta au fost
nimicite acţiuni bazate pe legi. O .astfel de acţiune poate influenţa negativ cea mai mare parte a comitaJtului unde abia în ultimul timp se
face comasarea. Comunele care nu vor fi mulţumite cu comasarea vor
putea să ocupe pămînturile folosite anterior. S-ar tulbura în felul ·acesta
fiecare proprietate. îndată ce am fost încunoştinţat, am dat dispoziţie
ca o delegaţie să examineze situaţia, să se străduiască să restabilească
ordinea şi să-i liniştească pe locuitori. 1n orice caz are obligaţia să-mi
raporteze pentru a se putea lua măsuri împotriva celor vinovaţi. Care
vor fi consecinţele nu pot şti, deoarece unii doresc să profite de schimbările ce se produc şi-i induc în eroare pe locuitori. Dacă răul se lă
ţeşte nu va fi posibil niciodată să fie vindecat cu ajutorul puterii cetăţeneşti sau a convingerii. Tocmai de aceea, chiar dacă în prezent nu
nu loc răzvrătiri scandaloase, atîta timp cît nu vom scăpa cu bine din
nenumăratele complicaţii, aplicarea legilor se va izbi de atît de multe
greutăţi. Cele două companii de cavalerie uşoară cantonate aici nu vor
fi în măsură să păstreze ordinea, iar în sate nu va fi posibil să se constituie gărzi, care dealtfel nici nu ar putea fi folosite.
Ţin de datoria mea oficială să înştiinţez din capul locului onoratul
guvern provizoriu al ţării pentru a lua măsurile necesare în vederea
sporirii efectivului armatei.
Recomandîndu-mă bunăvoinţei dumneavoastră rămîn cu respect supus serv al guvernului provizoriu al ţării,
Carei, 8 aprilie 1848
Gabanyi Sandor
vice comite
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Le-

veltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmany. nr. 423. Foto:
21 594-21 595. Publicat fragmentar de Ember Gyozo, Iratok, p. 156..
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Moftinu Mic, 8 aprilie 1848.
Tekintetes Alispany Dr! Foly6 h6 7ik napjar61 hozzank intezett hivatalos kikiildese kovetkezteben tekintetes alispany urnak mellyet
illet6 zaratekaival ./. ide mellekelve vissza kiildiink - , az erd6di uradalom reszer61 feladott azan panasznak, mi. szerint a kismajtenyi job:bagyok az uradalom reszer6l lefolytatott s vegre is hajtaltott urberi szabalyozast, az elkiilOnzott birtokok arkainak er6hatalommal behanyasa
altal megsemmisîteni foganatba vettek1, megvizsgalasa s a talaland6khoz kepesti torvenyes intezkedes, mi ugyan csak e foly6 h6 8ik napjan Kismajtenyba kimentiink, s miutan mind a ket rendbeli el0ljar6kat
elibiink hîvatvan, 6k a h~lyseg .tobb szamos lakosaival el6ttiink megjelentek, torvenyes kikiildetesiink okat es celjat elibiik terjesztven, el6szor is az illet6 helybeli bîrakat, mind a kiken az efele rendzavaras
eseteben a felel6seg terhe f6kepen fekszik, komolyan felkerdeztiik, kik
es kinek inger1esenel fogva tettek legyen a feladott torvenyellenes tetteket? Mire valamint a felkerdezett bîrakbeliek, jelesen a helyseg nemesi f6 hadnaggya, Vajda Marton, ugy a jelen volt neptomeg egy hangon nyilatkoztatta, hogy. 6k, ugy mint az egesz kozonseg, meg asszonyaikat sem veve ki, a feladott tenyeket onkent magok oszvebeszelesok utan, koz megegyezessel s kozer6vel tettek. Melly altalanos feleletok utan, s ott, hol az el0ljar6k magok is a kerdeses kicsapongas reszesei, az egyenkenti kihalgatast szUksegesnek tanaltuk. Mi el6tt azomban a doLog ekJepeni al1asa r6l jrelentes.t ~teend6k to11ok eltavoznank ambar tettoket mint vakmer6t es torvenyellenest minden esetre roszszall"ottuk, s az a miatt magokra varhat6 veszedelmes kovetkezmenyeket elibok rajzoltuk azan remenyt61 taplaltatva mind· azan altal, hogy
a tortentteket bekes uton is helyre hozhatnank, hivatasunknak talaltuk
ennek eszkozlese vegett tanaesunkat s utasîta·sunkat tolloki meg nem
vonni, s e tekintetb6l 6ket azan okoknak, mellyek kozottok e zavart el6ideztek, felfedezesere felkerdeztiik: - Mire 6k el6re bocsatvan, hogy az
ellenok lefolytatott szabalyozasnak uj terve, jelesen a legel6jok helyzete, mind addig mîg szamokra ki nem jeleltetett, el6ttok megmagyarazva s altalok tisztan tuda1tva nem volt; ămbar az uj allomany menynyisege ·ellen kifogast nem tesznek, az uj szabalyozas mind azan altal
reajok a legel6 helyzete tekinteteb6l tetemes serelmet idezven el6, s
f6kepen azt, hogy _az eddig altalok alland6an okortilalmasnak fogartni
szokott kopasz part nevu tert, melly is azan celra. mind fekvese, · mind
minemusege tekinteteben ·az egesz hatarj·akon egyedlil alkalmazhat6, tollok a szabalyozas elveven, az a foldesurasag majorsagi birtokahoz arkoltatatt, es hogy az 18 fordul6jok mellett es6 lapos gyepen fenallott
egyik i:tat6 kutjok is a foldesurasag majorsag birtokahoz adatvan mid6n azan fordul6n mint ugaron fognanak legeltetni - , itat6 helyek
nem lenne - , 6k e ket tetemes fogyatkozasukat nem turhetven s egyediil a nevezett kopaszparti regi okortilalmasoknak es emlîtett itat6joknak has~nalataba kîvanvan vissza lepni, csak az ezeket elkiilonoz6 urasagi arkokalt hl"iztak be, egyebbirant a szamokra kimeretett tobbi uj birtokaikat a szerint, mint ki szaggattattak, hasznalni kîvanjak s fogjak;
sot miutan altalunk megkerdeztettek, hogy ha netalan a melt6sagos
urasag, mar ugyan nem tartozasb6l, hanem csak a t6lle varhat6 atyaskodasb61 a fentîrt kopaszpart.i regi okortilalmast es. egy ket holdnyi
1
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itat6 helyet velăk kicserelni kegyeskedne, hajland6k es mi helyen azok
helyett annyi kiterjedesu helyet adni es ennek elki.ilănz6 arkat annyi
olekben, mint ahal behuztak, kihanyni? erre is •teljes keszsegoket nyilatkoztattak s kicsereles vegett a helyseg kertjei alatt, a Kraszna foly6t61 az uradalmi korcsmaig a nagy orszag ut. mellett fekv6 tert ajanlottak.
·
Melly kerelmeik az alland6sîthat6 beke s nyugalom tekinteteb6l
altalunk a jelen volt uraqalmi i.igyvednek is, nagymelt6sagu f6nokenel
kozbenjarasa vegett ajanltatvan, van szerencsenk remenyleni s tekintetes alispany urnak jelenteni, hogy a fel adott zavar itt a fent irt .m6don az illet6 uradalomnak csekely aldozatjaval is bekes uton elenyesztethet6 leszen. Kel!t Kismajtenyba:n aprilis Ban 1848. Domahidy Pal, ki.ildottsegi elnok, Fenyes Janos tiszti Ugyesz, Gyulay Antal szolgabir6.
Onorate domnule vice comite!
Adresa oficială ce ne-a fost înaintată în ziua de 7 a acestei luni
o retrimitem onoratului domn vicecomite împreună cu anexele respective aici alăturate, pentru a o examina şi a dispune legal referitor la
plîngerea înaintată de către domeniul din Ardud. Potrivit acesteia, iobagii în Moftinu Mic şi-au propus să anuleze comasarea urbarială pe
care· a înfăptu:i;t-o domeniul. Ei au astupat cu forţa şanţurile care separau alodiul [de pămînturile lor iobăgeştip. în ziua de 8 a lunii curente
am mers în Moftinul Mic şi am chemat înaintea noastră pe cei doi juzi
comunali obişnuiţi. Ei s-au prezentat înaintea noastră însoţiţi de un
mare număr de locuitori ai satului. Le-am expus scopul şi cauza trimiterii noastre oficiale. Mai întîi i-am întrebat în mod serios pe respectivii juzi locali, ca unii asupra cărora apasă cu deosebire povara răspun
derii într-un asemenea caz de tulburare a ordinii, cine şi datorită că
rei aţîţări s-a comis fapta ilegală arătată mai sus? La aceasta, juzii interogaţi împreună cu pri~cipalul însărcinat nobiliar Vajda Marton, precum şi mulţimea prezentă a poporului au declarat într-un glas că întreaga colectivitate fără a excepta nici m.ăcar femeile, a comis faptele
arătate mai sus cu învoirea şi cu puterea cmnună, după ce s-au sfă
tuit împreună. Aceste răspunsuri fiind generale, întrucît şi dregătorii
comunali au participat la delictul în chestiune, am consi<;lerat că e necesar să trecem la anchetarea individuală. Mai întîi ne-am îndepărtat
însă· de ei pentru a raporta despre starea reală a lucrurilor. In prealabil
le-an1 dezaprobat în orice caz faptele îndrăzneţe şi ilegale şi i-am atenţionat asupra urmărilo:r periculoase la care se pot aştepta din această
cauză. In acţiunea noastră am fost conduşi de speranţa că i-am putea
aduce pe drumul paşnic şi la locul lor.· In vederea atingerii acestui scop
am găsit ca fiind de datoria noastră, a nu ne reţine a le da sfaturile
şi îndemnurile noastre. Le-am pus întrebări în legătură cu cauzele care aJ]. pricinuit această tulburare în rîndurile lor. La acestea ei au răs
puns că noul plan al reglementării şi mai ales situaţia pădurilor nu le-a
fost explicată şi nu a fost clară pentru ei atîta. timp cît ele nu au fost
desemnate pe seama lor. Cu toate că nu au ridicat obiecţii împotriva
noii situaţii, totuşi au arăt,at că noua regle1nentare le-a pricinuit un
mare prejudiciu în ceea ce priveşte păşunea. In primul rînd prin con1asare li s-a luat terenul denumit Malul pleşuv care a fost şănţuit şi
adăugat la proprietatea alodială a domnilor de pămînt. Pînă acum au
folosit acest teren fără întrerupere. Atît în ceea ce priveşte aşezarea cîrb
şi calitatea, el este singurul potrivit acestui scop în tot hotarul lor. Mai
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mult, fîntîna de adăpat situată pe. o pajişte joasă şi umedă de lîngă
prima solă, a fost la fel incorporată proprietăţii alodiale a domnilor de
pămînt. Ei nu pot tolera ambele spolieri. Dorind să reajungă doar în
.folosinţa păşunilor răpite din aşa-numitul Mal pleşuv, precum şi în a
amintitei adăpătoare au astupat şanţurile- domneşti despărţitoare. Altminteri doresc să folosească şi să ocupe celelalte ·noi proprietăţi desemnate pe seama lor, aşa după cum au fost ele tăiate. In continuare au
fost întrebaţi de către noi dacă n-ar fi cumva de acord să schimbe rriai
sus amintitul Mal pleşuv împreună cu cele cîteva iugăre pentru
adăpat cu alte- pămînturi de aceeaşi întindere pe care măriţii domni de
pămînt li le-ar da desigur nu din obligaţie ci din sentimentul părintesc
ce poate fi aşteptat din partea lor şi astfel să împingă şanţul despărţi
tor cu atîţia stînjeni cu cîţi 1-au tras înapoi. Intreaga comunitate s-a
declarat de acord şi a propus în vederea schimbului terenul de sub
grădinile localităţii de la rîul Crasna pînă la circiuma domnească, care
este aşezat lîngă drumul mare de ţară.
Acestea au fost propunerile recomandate de noi avocatului domeniului, în vederea menţinerii păcii şi liniŞtii, pentru a le mijloci pe
lîngă preaînălţimea sa stăpînul său. Le prezentăm onoratului domn vicecomite şi sperăm că tulburarea prezentată mai sus va putea fi eliminată pe cale paşnică fără sacrificii prea mari din partea domeniului
respeCitiv.
Dat în Moftinu Mic, în 8 aprilie 1848
Domahidy Pal, preşedintele comisiei
Fenyes Janos, avocat oficial
Gyulay Antal, jude cercual
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-'i Miniszteriumi Leveltâr. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmâny, nr. 528. Foto: 2161221 614. Publicat de Ember Gyozo, Iratok; p. 156-158.
1

Cf. doc;. 222.
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Bucureşti,

8 aprilie 1848.

F~ate Bariţ!

Am prirmit gazelt ele cu nr. 28 şi pe lîngă cele obişnuiibe încă 2
exemplare de la nr. 20 încoace. Pentru viitor mai faceţi o adresă cu 2
exemplare la D-1 prof. Ioan Codrea la Ploieşti (însă cu 2 exemplare)
alta la D. serdar Costache Cernovodeanu cu 1 exemplar, la Bucureşti.
Mie îmi trimiteţi tot cîte 6 exemplare. Ce mai faceţi? Au începU!t lucrurile a se încurca şi pe acolo. Frate -aveţi libertatea d-a vorbi, a scrie şi
de a vă aduna, vedeţi de vă înţelegeţi! Vorbiţi, scrieţi, cereţi!!!
Publicaţi şi cu gura şi prin tipar cererile românilor. Mie mi se
par cele de căpetenie acestea: 1. - Independenţa naţională; Românii să
figureze în numele lor, să-şi aibă reprezentanţii lor, să se servească cu
limba lor în toate trebile lor. 2. - Independenţa religionară; Românii
să-şi aibă religia .lor română~ fără desbinare în uniţi şi neuniţi. (Aşa
1
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numita unire cu Ungurii· catolici să se desfiinţeze). Toţi Românii să fie
numai de o lege românească. 3. - Restabilirea Mitropoliei române în
Transilvania sub care să fie episcopii români de la Vîrşeţ! Timişoara,
Arad, Oradea, Maramureş şi Bucovina; pe tot anul să se s1trîngă un sinod general la Mitropolie, din toate episcopiile române. 4. - Şcoale române ·în toate satele şi oraşele dotate din fondurile alodiale. 5. - tn...:.
trarmare generală a Românilor. 6. - Ştergerea obagismului fără vreo
despăgubire.
·
~ublicaţi acestea şi prin scris şi prin grai ca să cunoască Românii
în general ce le lipseşte. Fiţi mai curajoşi. E slobod fiecăruia a-şi declara părerile sale. Nimenea nu vrea revoluţie. Mulţi se miră de ce D-ta
cu foaia D..:.tale esti acum mai timid decît cînd era cenzura. Arată că
eşti român. Cei d~ ai.ci te pîrăsc că eşti vîndut străinilor. Dovedeşte că
nu, prin fapte. Aici toate în linişte, însă în temere fără să ştie pentru
ce. De la Iaşi se aud veşti rele. Sturza a făcut o mare neghiobie cu închiderea celor 13 boieri. Astăzi veni vestea că cei ce au scăpat de la
Brăila (din cei 13) ar fi aţîţat răscoală şi ar fi omorît pe Sturza. Atunci
rău lucru. Mă tem tare să nu ia străinii prilej de a ne călca. Nu pot
să-ţi scriu mai multe.
Laurian
Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 996, f. 181. Publicat: George
Bariţ şi contemporanii săi, vol. !, 1973, p. 145-146.

225.
Sibiu [8 aprilie 1848)1.
Frate!
Azi se hotărî cu desăvîrşire în conflucsul naţiei săseşti ca românilor din Fundul regesc să dea toate drepturile de care se bucură şi saşii, fără deosebire. Drept aceea încheiară: 1. Dau românilor toate drepturile de a alege şi de a fi aleşi în toate, adecă cei harnici să se primească la magistraturi, cetăţenii în comunitatea cetăţeană, pe la sate
între aleşii satului să fie de-opotrivă cu saşii etc.; 2. românii să fie pritniţi la meşteşuguri şi ţehiuri cu saşii; 3. popilor români neuniţi să li
se dea porţie canonică; 4. popii neuniţi să fie scutiţi şi asemenea respectaţi ca şi cei săseşti. Mi se pare că aici se cuprind multe, mai toate
cîte le cerură pînă acum. Peste dijmă poate nici ei nu pot dispune ca
peste un lucru ce nu este al lor propriu ci le este de fise conces (pînă
cînd, nu ştiu) să se bucure de foloasele lor. Cu chipul acesta au împă
ciuit mu~t nemulţămirile românilor; acestea se vor publica peste puţin
în foi tipărite nemţeşti, româneşti şi poate şi ungureşti. Fireşte trebuie
să treacă în articlu de lege că altmintrelea nu e nimica .
. Domnul episcop Şaguna scrie o epistolă domnului Orghidan, ară
tîndu-i părerea în pricinile cerute. Măria sa mîne dimineaţă pleacă la
Unidoara~ spre a împăca nişte duhuri turburate, ce se zice că ar fi în
neodihnă.
·
Domnii Lemeni cu Ţipariu sînt în Cluj - ce fac nu se ştie.
Şcolarii de acolo (ca şi canceliştii din M. Vasarhei) cei români sînt
neodihniţi dar fac copilării, umblă fără cap, fără povăţuitor. Lui Şa
guna, fiind în Cluj, fu tată-to prezentat prin protopopul Fekete. Aici
357

să se facă o adunanţă de români cu scopul de a se consulta ce să
facă, ce să ceară, dar fură împedecaţi de unii ca noi, să mai aştepte
că nu e :tîrziu şi să ne înţălegem cu toţii din toate părţile, cu atîta mai
vîrtos că văd că toată zioa aduce cîte ceva nou, care poate azi ar strica
ce am făcut ieri.
Va veni poate timpul unde aceea nu o vom face fără stirea si

era

voia saşilor, carii nu se împotrivesc la condiţiile ce vom pune 'la casul
cu unirea cu Ungaria2.
Ce fac în România; noi n-auzim nimic şi nu se poate să fie _de tot
pace. Românii prin comitate au cam început să se împotrivească la facerea robotelor; aşa se zice p-aici şi poate prea lesne să şi fie. Mie
Universu nu mi-ai trimis - poate n-ai. Domnului Buteanu i-ai trimis?
Domnul episcop Şaguna te pofteşte ca să nu pomeneşti ceya în
Gazetă de mergerea lui prin ţară, unde ar fi ceva, ca nu cumva cineva
altfel înţelegînd de cum este lucrul, de aci să se facă ceva mişcare.
[Însemnarea 1ui Bariţ:] 1848, apr. Bălăşiescu.
Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 99, f. 55. Foto: 27 70227 703.
altă scrisoare a lui Bălăşescu adresată lui Bariţ la 10 aprilie (doc.
cea de mai sus este scrisă în 8 aprilie.
Scrisoarea lui Bălăsescu redă atitudinea rezervată a românilor transilvăneni
faţă de uniune din primele săptămîni ale revoluţiei. Uniunea era condiţionată
de ·recunoaşterea românilor şi a celorlalte naţionalităţi ca naţiuni politice, ceea
ce ar fi însemnat transformarea fostei Ungarii medievale într-o federaţie de can-toane naţionale autonome, iar a Transilvaniei într-o ţară românească.
1

225),

Dintr-o

rezultă că
2
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Viena, 8 aprilie 1848.

Becs, aprilis 8kan esteli 7 6rakor.
Tisztelt bara tom!
Mult h6nap 26-r6l fel-kiildott jelentesedrei, "L1gy szinten a Kiralyi
Guberniumnak tegnap elott fel erkezett keresere a kiralyi · valaszok ma
mennek le - kesedelemmel teha·t nem vadoltathatunk.
A Rescriptumba abb6l indultam ki, mit leg sziiksegesebbnek tartottam, s minek szerencsetlen el mulasztasa a magyarorszagi vesznek
- tobb masok mellett - legfobb oka volt. A kiralyi akaratnak ki-mondasa szembe azon parasztsaggal, mellyel mindeg ijjesztettek, s melynek
semmi sem jutott volna eszibe, ha a leg-alacsonyabb hazugsagokkal nem
izgattyak vala. Itt 6 felsege, kinek szavaba tobbet hisz a paraszt, mint
a nemessegebe, meg-igeri a parasztnak, hogy esztend6 mulva a sorsa
jobbra valtozik, meg-hatarozza, hogy ezen ido alatt allapottya biztos
alapokra allitta~tik, es az alatt biztosittya egyszersmint a nemesseget melly nalunk ugy is tonkre van teve - , hogy karp6t1asar6l leg-alabh
gondolkozhatik es nem fosztatik meg mindenet6l, mint Magyar orszagon, hol az indemnitatioja els6 lepes volna az orszagos banquerottera.
Csehorszagba eppen ez a terminus tetetett s azt gondolom, hogy a ki
nem tokelletes fanaticus, ezeri meg is nyughatik-. A tobbi az orszag358

gyulesi teend6kţlez. tartozik. Ennek · f6-fel-adasaul tuzetik ki az unio
de mikeppen? Ugy a mint a mai Hirad6 2 javalya, hogy Erdely megszunjon? Mereszli-e ezt valaki j6zanan hinni, hogy a leg-nagyobb reactia
nelkul meg-tortenhesse:ri. Az orszâg lakossainak alig egy harmada nagy
sz6val kiâltja, hogy nemzetiseget ezzel akarja szilarditani, - a mas ket
harmada erre halgatni fag? A nepkepviselet eszmejevel akarja magâhoz
edesiteni az idegen elemeket melyeknek tokelletes egyformasâgât
mindenben el-ismeri, csak azon egybe nem, mi mindenki el6tt leg-edesebb: a nyelvben es nemzetisegben? Hovâ jutunk ezzel? Hidd el nekem
- el pusztul az orszâg, ha ezen az uton mennek. En a mostani korulmenyekben bârmilyen szuksegesnek lâtom az egyutt tartâst - eppen
az egykori egyesulhetesunk eszmejet szem el6tt tartvân - fel fuggesztem elhatarozâsomat az uni6 kerdese irânt, mert lehetetlen, hogy ilyen
meg nem gondolt lepeseknek a leg-nagyobb ellenhatâs ne legyen kovetkezese. 3
A mint utols6 leveledb6l lâtom, a diaeta kieszkozlesenek megigeresevel csillapultak a kedelyek remenylem, lâtvân az emberek,
hogy az el6-keszuletek meg-tortennek, az agitati6ra ezen okb6l nem
lesz szukseg. De mit lehessen ·vârni, a mikor olyan emberek a napnak
h6sei, mint Bethlen Mikl6s, Lâzâr Kâlman.
Rendkivuli hatalommali fel-ruhaztatasod szuksegtelennek lattszott,
mivel ugyis a commendiroz6 egeszen hozzad utasittatott, es hat6sâgodb6l foly6lag mindent meg tehetsz, ami az orszâg csendessegenek fenntartâsâra szukseges; ezt ugy gondolom,. inkabb a diaeta ki hirdeteseert
tartottad volna szuksegesnek s ebbe kivansâgod mâr telyesult.
Szives iridulatodba ajânlva vâltozhatatlanul vagyok igaz barâtod

J.
Viena, 8 aprilie, ora 7 seara
amice!
Astăzi au fost trimise răspunsurile regeşti la raportul tău· din 26
a lunii trecutet precum şi la cererea Guberniului regesc sosită alaltăieri; nu ne putem deci acuza de întîrziere.
.
în rescript am pornit de la faptul considerat cel mai necesar şi a
cărei nenorocită amînare pe lîngă multe altele - a fost cauza principală a pericolului din Ungaria: proclamarea voinţei regelui faţă de··
ţărănime; cu ridi~.area acesteia s-au proferat mereu ameninţări, dar ei
nu i-ar fi trecut nimic prin minte dacă nu ar fi fost instigată prin
cele mai josnice minciuni.' Maiestatea sa, în cuvîntul căreia ţăranii cred
mult mai mult decît în acel al nobililor, promite ţărănimii că peste un
an i se va îmbună'tăţi situaţia, că starea ei va fi aşezată pe baze legale.
Totodată asigură nobilimea care la noi şi aşa este ruinată - pe de
o parte că va găsi mijloacele necesare pentru despăgubirea ei, iar pe
de altă parte că nu va fi expropriată de întreaga avere ca în Ungaria.
Acolo despăgubirea ar fi fost primul pas spre falimentul ţării. în Boemia tocmai acest termen a fost fixat şi cred că cine nu este cu totul
fanatic, poate fi cu aceasta liniştit. Celelalte ţin de sarcinile Dietei.
Acesteia i se fixează ca sarcină principală uniunea; dar în ce fel? Aşa
cum sfătuieşte ziarul "Hirad6" 2 de azi, ca Transilvania să dispară? îndrăzneşte oare a crede cineva cu mintea limpede că aceasta se va putea
înfăptui fără o maximă reacţie? Abia o treime a populaţiei strigă cu
.voce tare că doreşte să-şi consolideze astfel naţionalitatea: celelalte două
Preţuite
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treimi vor tăcea oare la auzul acestora? Se vor putea oare cîştiga elementele străine cu ideea reprezentă:di populare, recunoscîndu-li-se deplina lor egalitate în toate domeniile, cu excepţia unuia care însă e cel
mai scump tuturor: limba şi naţionalitatea? Unde se va ajunge astfel?
Crede-mă că dacă se. va merge pe drumul acesta, ţara se va distruge.
In împrejurările de acum, oricît de necesară s-ar considera solidaritatea,
avînd în faţa ochilor tocmai ideea unirii de odinioară, eu îmi amîn
hotărîrea în privinţa uniup.ii, pentru că e imposibil ca un pas atît de
nechibzuit să nu determine cea mai puternieă rezistenţă 3 .
După cum văd din ultima ta scrisoare, spiritele s-au liniştit în
urma promisiunii că se vor lua măsuri pentru întrunirea Dietei. Vă
zîndu-se primele pregătiri care se fac, sper ca această chestiune să nu
dea prilej de agitaţie. Dar la ce te poţi aştepta cînd eroii zilei sînt oam.eni ca Bethlen Mikl6s si Lazăr Kălman.
înzestrarea ta cu putere extraordinară s-a considerat a fi de prisos, deoarece oricum comandantul militar suprem trebuie să recurgă
la tine; Potrivit funcţiei tale poţi să faci tot ce e necesar pentru menţinerea liniştii ţării. îmi imaginez că ai considerat-o necesară mai degrabă pentru anunţarea Dietei. în această privinţă dorinţa ta s-a în- .
deplinit deja.
Recomandîndu-mă dispoziţiei inimii tale rămîn neschimbat, prietenul tău adevărat.
Original: Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deak Imre, 1848, p.
59-60.

V. doc. 76.
Ziarul Erdelyi Hirad6 din Cluj.
Cancelarul J6sika îi expune din nou guvernatorului Teleki motivele pentru
care îşi menţine atitudinea potrivnică uniunii Transilvaniei cu Ungaria. El a sesizat just că două treimi din populaţia Transilvaniei nu va accepta fără împotrivire o uniune care să le priveze de limbă şi de naţionalitate. Intr-un fel, el a
prevăzut că uniunea votată de o Dietă formată aproape exclusiv din reprezentanţi
ai nobilimii va determina ridicarea majorităţii p~pulaţiei împotriva ei.
1

2

3
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Cluj, 9 aprilie 1848.

MEdt6sagos puspok ur!
Ertesemre esven, hogy Abrudbanyan es videkeben az olasag nyilvanos gyuleseket tart nemely kivansagaiknak a kozelebbi orszag gyu.les
elejebe leend6 terjesztese vegett1 ; bar ezen kivansagok sok reszben tel-,
jesithet6k .lesznek, ugy meg is nem kevesse lehet tartani ezen gyiileseknek el fajulasat61. Az egyhazi rendnek meg igen nagy befolyasa van
a vallasos olah nemzetre; azert igen j6nak talalnăm, hogy a mennyiben
melt6sagod ezen faradsagot maga . el nem valalhatna, egy meg hitt tekintelyes kanonokot kuldeni ezen banya videkekre, ki utyat Zalathna
fele veven es itt kezdve Abrudbanyaig az olah nepesseg meg nyugtatasara mindent el kovetne, mi hatalmaban van, es melt6sagodat, vagy
ha a dolog siet6sege azt meg nem engedne, engem egyenesen a tapasz-
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taland6kr61 tud6sitana. Egyebbarant ill6 tisztelettel maradok melt6sagodnak elkotelezett szolgaja.
Kolosvar· aprilis 9-ken 1848
Gr6f Teleki J 6sef
Onorate domnule episcop!
A ajuns la cunoştinţa mea că la Abrud şi în împrejurimi romann
ţin adunări publice în vederea înaintării unor doleanţe viitoarei Diete 1 •
Cu toate că aceste cereri vor putea fi îndeplinite în multe privinţe,
există totuşi posibilitatea ca aceste adunări să degenereze. Cinul bisericesc mai are încă o influenţă deosebit de puternică asupra credincioasei naţiuni române. De aceea, găsesc potrivit ca înălţimea voastră să-şi
asume oboseala de a trimite în această regiune minieră un canonic cu
o autoritate recunoscută. Indreptîndu-se spre Zlatna, iar de aici pînă
la Abrud să facă tot ce stă în putinţă pentru liniştirea populaţiei române. Apoi să vă informeze despre cele aflate; dacă urgenţa şituaţiei
nu ar permite acest lucru, să mă încunoştinţeze pe mine în mod direct.
Altminteri rămân cu cuvenita cinstire al înălţimii voastre îndatorat
slujitor.
Grof Teleki J 6zsef
Original. Arh. St. Blaj. Fond. Mitropoliei din Blaj, nr. 696/1848. Foto:
7 587-7 588. Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 743/1848.

Foto: 2 528-2 529.

1

Cf. doc. 195, nota nr. 2.
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Cluj, 9 aprilie 1848.
Als6 Fejer megye f6ispanjanak
Az esven ertesemre, · hogy Topanfalvan bisztrai szolga bir6 tudtaval es talan befolyasaval, valamelly olah nepgyules tartatott volna 1 ,
a melyben a kozelebb tartand6 orszag gyulese elejebe kerelem utjan
oly targyak kivantatnak juttatni, mellyek ·az igazgatas figyelmet meltan
magokra vonhatj'ak, melt6sagodat ezennel felsz61itom, hogy engem ezen
el6adasr61 koriilmenyesen tud6sitson, es ha igaz volna, a mondott szolga
birat vonja kerd6re, mikent mulaszthatta el err61 eloljar6sâgat tiistent ·
tud6sitani, ment6 nyilatkozatat nekem be kiildven 2 •
Kolozsvar 4/9. 1848.
Comitelui suprem al comitatului Alba de Jos
Mi-a ajuns la cunoştinţă că la Cîmpeni s-ar fi ţinut o adunare
populară a românilor1 cu ştirea şi poa1te cu influenţa judelui nobiliar
din B~stra. Acolo s-au discutat chestiuni care pe bună dreptate atrag a.supra lor atenţia administraţiei publice. Aceste chestiuni urmează ·să fie
înaintate proximei Diete pe calea petiţiei. Vă ardon înălţimii voastre
să mă informeze amănunţit. Dacă s-ar dovedi adevărat, numitul jude
28 -
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să
autorităţile

nobiliar

fie tras la
superioare.
Cluj, 4/9 1848

răspundere
Declaraţia

pentru

lui

să

că nu a încunoştinţat imediat
mi-o trimiteţi cît mai repede 2 •

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 747/1848. Foto: 96-97.

1
2

Cf.

doc. 227, nota nr. 1.
Intregul text al conceptului e scris de guvernatorul Teleki.
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Cluj, 9 aprilie 1848.
N emes Als6 Feher varmegye f6 ispannyanak.
Ezen ~elt6sagod kormanya alatti nemes vârmegye kebeleben a
koz batorsag fenn tartasa tekintetebol fel allitand6 nemzeti 6rseg szamara szukseges fegyvereknek ki szolgaltatasa irant ezen nemes megye
alland6 bizotmanya altal foly6 h6 3r6l1 hozzam in tezett felira t kovetkezteben mai napon es jelen szam alatt a f6 hadi parancsnokot meg
tanaltam, miszerint arr6l rendelest tenni sziveskedjek, hogy melt6sa. god az iranti fol sz6li'tasara a karolyfehervari fegyver tarb6l hat szaz
puska adassek ki.
Mely intezvenyr6l melt6sagodat oly hozza adassal kivantam ertesiteni, hogy a fegyverek ki osztasaban leg nagyobb 6vatossaggal legyen
arra, mikent azok bizodalmas es oly egyeneknek adassanak, kikr6l meg
van gy6z6dve, hogy azokat, mas celra, mint a bel batorsag es csend fen
tartasara, nem forditjak, sem vissza elesre alkalmat nem szolgaltatandnak.
Egyeb irant azon egyeneknek, kik kozt a fegyverek ki fognak
osztatni, altalanos ki mutatasa es feljegyzese melt6sagod altal hozzam
fel kuldend6 leszen.
An Seine Excellenz den hierlăndingen kommandirenden General
Die von den Sti=inden des Unter Albenser Komitats ernannte permanente Komission hat inittelst ihrer Vorstellung v. 3. April l.J. wegen
Verabfolgung von 600 Gewehren samt der dazu gehorigen Vorrichiung
aus dem Karlsburger Milităr Zeughaus fur die im Mittel des genanten
Komitats zu errichtenden National Garde bei mir .das Ansuchen gestellt.
Aus AnlaB dieses habe ich die Ehre, im Nachhange meiner fruheren Zuschriften v. · 31. Mărz und 9. April l.J. Z.652 und 744. Euer
Excellenz zu ersuchen, die Verfugung treffen zu wollen, daB die genante Quantităt fur die Unteralbenser National Garde berei't gehalten
werde.
·
Klausenburg, den 9. April 1848.
Comitelui suprem al nobilului comitat Alba de Jos.
In vederea înarmării gărzii cetăţeneşti care va fi constituită în
nobilul comitat aflat sub conducerea excele:n,ţei voastre cu scopul menţinerii siguranţei publice, mi-a fost înaintată adresa comitetului permanent comi:tatens în 3 a lunii curente!. Conform cererii de sus am re362

comandat azi, comandantului militar suprem să ordone a vă fi predate
din arsenalul de la Alba Iulia 600 de puşti.
O înştiinţez pe domnia voastră despre această măsură cu precizarea că la împărţirea armelor să se manifeste cea mai mare prudenţă.
Ele să fie distribuite confidenţial, numai acelor persoane. despre care
aveţi convingerea că nu le vor întrebuinţa în alt scop decît pentru menţinerea siguranţei şi liniştii publice şi că nu vor comite abuzuri cu ele.
Dealtfel, domnia voastră, îmi veţi înainta lista generală cu specificarea persoanelor cărora le vor fi împărţite armele.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 730/'1848. Fato: 2 5042 507.

1 V. dac. 173.
această problemă.

Cf. dac. 167, 232, 272; V.

şi

unele documente din val. II, în
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Sibiu, 9 aprilie 1848.

N agymelt6sagu kiralyi kormanyz6 ur 6 kegyelmessegenek.
KircHyi banyaszati tanacsos es zalatnai igazgat6 Nemegyei Janosnak foly6 h6nap 8-an 41. P. es 43. P. szammal jegyzett es ide zaratekjaival egyiitt masolatokban mellekelt jelenteseitl, melyek az abrudbanyai es topanfalvi kornyekekben eszrevett olah mozgalmakat, ugy szin- .
ten a nagymelt6sagod altal foly6 h6nap 1-en 660 elnoki szam alatt kir.
ellen6rkod6 kulcsar Moga Demeter irant tett figyelmeztetest es az eziranti aggodalmoknak mikerrti megsziinteteset targyazzak, mid6n egyuttal az ezen ut6bbi feliratban inditvanyozott tervezetet magam is helyeselnem es a feljelent6 igazgart6t ennek letesitesere felhatalmazvan,
nagymelt6sagodnak oly hivatalos megtalalassal van szerencsem kozolni,
miszerent a feljelentett, koriilmenyeknek siirg6s volta tekinteteb61 minei
el6bb a maga helyen rendelkezni melt6ztassek: hogy a fennevezett kir.
igazgat6nak kivansaga szerent az olah mozgalmak felet~t 6rkod6 Als6feher
megyei bizottmany a zalatnai kiralyi uradalmokra nezve az ottani kiralyi
igazgat6 Nemegyeivelleend6 egyetertesre utasittassek.
Nagymelt6sagodnak eziranti legbecsesebb tud6sitasat elvarvan, a
sziikseg eseteben megkivantat6 katonai er6nek es fegyvereknek a karolyfehervari parancsnoksag altal 1eend6 kiszolga}tatasa vegett, egyszer..:
smind a hazai f6hadivezer urat is megtalaltam, teljes tisztelettel kerven
nagyinelt6sagodat, hogy ezt a maga ~eszer61 is tenni meh6ztassek 2 •
Ki egyebirănt teljes tisztelettel vagyok ...
N agysze ben ...
Preaînălţimii

sale domnului guvernator, domniei sale preastima1te,
Am fericirea de a vă comunica înălţimii voastre rapoartele consilierului regal minier şi director al domeniului Zlatnei, Nemegyei Janos, din 8 il lunii curente. Ele sînt numerotate cu numerele 41 P şi
43 P 1, şi împreună cu anexele lor alăturate aici în copie privesc pe de
o parte mişcările româneşti semnalate în ţinuturile Abrudului şi Cîmpenilor, iar pe de altă parte se referă la adresa înălţimii voastre din
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ziua de 1 a lunii curente de sub numărul prezidial 660, prin care se
atrage atenţia asupra şpanului regal. Dimitrie Moga. Rapoartele se ocupă
cu modalităţile de încetare a îngrijorării pe care o produc aceste miş
cări. Eu am aprobat planul propus în această ultimă adresă Şi am împuternicit pe aminti<tul mai sus director cu realizarea lui. Vi-1 comu.nic şi vă recomand oficial să aveţi în vedere caracterul urgent al împrejurărilor raportate mai sus; Să binevoiţi a dispune cît mai repede.
Potrivit dorinţei mai sus numitului director regesc, comisia comitatului
Alba, de supraveghere a mişcărilor românilor, să fie îndrumată a acţiona în înţelegere cu el pe teritoriul domeniului regesc al Zlatnei.
Aş:tept mult preţuita înştiinţare a preaînălţimii voastre pentru a
acorda în caz de nevoie ajutorul militar solicitat. Pentru procurarea armelor prin intermediul garnizoanei din Alba Iulia, am intervenit şi pe
lîngă domnul comandant militar suprem al ţării. O rog cu deplină cinstire pe înălţimea voastră să binevoiască a face acelaşi lucru şi din
partea sa 2 •
Altminteri sînt cu deplină cinstire ...
Sibiu ...
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. M. T. nr. 569/1848.
1
2

V. doc. 220.

Pentru

răspunsul

guvernatorului v. doc. 263; Cf. doc. 195, nota 2.
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Sibiu, 9 aprilie 1848.

An Seine des kommandierenden Herrn Generals Freiherrn van
Puchner Excellenz.
Der konigliche Bergrat und Zalatnaer Administrator van Nemegyei hat mir liber das beunruhigende Benehmen der walachischen
Bauern in der Gegend van Abrudbanya und Topanfalva unterm 8-ten
d.M. Bericht erstattet1 und mich zugleich ·um die Verwendung gebeten,
womit die vor Seite des Unteralbenser Komitats aus AnlaB eines besorgten Bauernaufstandes in Nagy-Enyed aufgestellte Kommission angewiesen werden moge, beziiglich der Zala'tnaer Kameral Montan Herrschaften im Einverstăndnisse mit ihm zu handeln, und daB in dem
wirklichen Notfalle des Karlsburger k.k. Festungs Kommando auch
blo:G auf sein Ansuchen Militair und Waffen nach Zalatna sende.
Indem ich beziiglich dieses ersten Wunsches mich unter einem an
den Herrn Landesgouverneur wende, gebe ich mir die Ehre Euer Excellenz dringhoflichst zu ersuchen wegen der notigenfalls van Seite des
loblichen Militairs angesprochener Assistenzleistung nach ZulaB der
gegenwărtigen, ohnedies sehr bedrăngten Zeitumstănde das No'tige gefălligst einleiten, und mich davon giitigst in Kenntnis setzen zu wollen.
Hermannstadt am 9-ten April 18482
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca, Fond. Arh. M. T. 569/1848; v. şi adresa

tezaurariatului [9 aprilie], ibidem.
1
2
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V. doc. 220.
Cf. doc. 195, nota nr. 2.

232
Sibiu, 9 aprilie 1848.
An Ein Lobliches Praesidium des Kronstădter Stadt und Districts
Magistrats!
Die Bewilligung zur Verabfolgung von Feuergewehren oder sonstigen Waffen aus militairischen Zeughăusern an die National Garden,.
Bi.irger Militzen usw. in den verschiedenen Provinzen der Monarchie
· hat sich der hoch Lobliche k.k. Hofkriegsrath aus dem vollwichtigen
Grunde selbst vorbehalten, weil nur die Hohe Hofkriegs Zentralstelle
in der. Kenntnis steht, welche Quantităten ,derselben zu den beabsichtigten Argumentationen fur den Militair Etat selbst erforderlich sind,
und wie viei hievon sonach zum Volksbewaffnungszwecke eriibrigt.
Indem ich so nach mit dem besten Willen dem von Einem Loblichen Magistratual Praesidio unterm 4ten und 5ten April 1848 sub Nr.
105 und 106 gestellten Ansuchen wegen Verabfolgung von 800 Stuck
SteinschloBfeuergewehren entweder aus dem Carslburger Zeughause,
oder aber aus dem uberzăhligen Vorrathe des zweiten Szekler Grenz
Infanterie Regiments fur den Augenblick zu en'tsprechen nicht in der
Lage bin, hoffe ich gegentheilig jedoch in diesem Gegenstande die definitive Entscheidung der hohen· Hofkriegs Zentra'lstelle mit einem gunstigen Erfolge ehestens uberschreiben zu konnen:
Ich bin nămli.ch bei dem HochlObl. k.k. Hofkriegsraths. Praesidio
noch unterm 31ten Mărz 1848 sub Praes. Nr. 92.107 und 125 um die
Genehmigung angelegentlich eingeschritten, den Provincial Stădten
săchsischer Jurisdiktion von groBter Bedeutung. wozu insbesondere
Kronstadt gehort - eine entsprechende Anzahl von Feuergewehren aus
dem Carlsburger Zeughause zur Bewaffnung ihrer Bi.irgergarde .erfolgen zu durfen.
.
Da diese Bewilligung wegen dem vorgestellten Drange der Umstănde und Zeitverhăltnisse ehestens herablangen wird, so behalte ich
mir vor wegen so gestaltiger Abholungs Veranlassung der frăglichen
Steinschlossfeuergewehren sogleich nach Empfang der frăglichen hohen
Intimation einem Loblichen Magistratual-Praesidio die weitere Mittheilungen zu machen.
Hermannstadt am 9. April 1848.
Puchner1
Original. Arh. St.

Braşov.

Fond. Actele Magistrat.

Braşov,

nr. 1 668/'1848.

Foto: 9 523-9 525.
1

Cf. doc. 229, 272; v.

şi

documentele din vol. II referitoare la

această

problemă.
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Arad, 9 aprilie 184R
1848 god. 28 marta pod predsidatelstvom Blagorod. Gospodina
Gavrila J ankovic predsidatelja i u prisudsviu blago i poscenorodne Gde
Georgija Sekulic, J oanna Krestic, Andrea Stankovic, Vasilia Brankovic,
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Konstantina Pullio, Mihaila Petran i Vasilia Hadzic, tutora crkveni,
Mihaila Radovan, Joanna Petrovic, Joanna Sekulic, Stevana Slavnic,
Vasilij Hadzic mladji, Alekse Radivoevic, Stevana Djukic, Mihajla Djermek, Pavla Petran, Georgija Radak i Jovana Klaic, aktuara i fiSkala
cerkvena drzala se skupstina cerkvena.
34.,,

Ovom prilikom proCitalo se pisma Novo-sadskog obstestva, kojim
poziva sţo bi ovo obstestvo deputaei izslati hotelo, koja da u deli nasi
narodni pod predvoditeljstvom Gdina Mitropolita nuzdni korak kod
Niovog Velicestva Cara i Niovog Visocestva Palatina, tako i kod
visokoslavnog Minis'teriuma u saboru derzavnom uciniti imala, siljuci
i svoi reprezentanei u kojom se 16 punkta zelje narodne soderzava.
Zakljucenoe.
Pocitaemom obstestvu N. Sadskom blagoraditi i pismen:p.o javiti
mu se: da pac~me u nasij narodni novina radoljubivi poziv ucinjen
sta bi nase obstestvo od siljanja deputacije adustajala; nego da Ngovam
velicestvu pribegnemo, drzanja radi Naradnag Sabara tome shodno da
.i ava abstestvo pos;f;upati namerava.
35.
Suboticko obstestva takaâje paziva nas pismena: da mi, kaa i druga.
nasa abstestva najduze do 6 nedelja poslanike u Pestu siljema po kako
bi onde pri avim ugodnim abstojatelstvima apotrebi nasi narodni licno
pasovjetovati se i predstojecoj cjeli svi skup·a sadjistvavati mogli.
Zakljucenoe.
U mnogo uvazenam obstestvu Subotickom imace se blagodariti,
na rodoljubivi njigov edno, i izvijestiti ga, da premda e ovo obstestvo
njegovo predlozenje primila, buduci pak, da se medjuvremeno sredstvu
narodnig naseg organa obsce poziv ucinio sto bi se u smotrenij narodnog
sabora, Ngovmh Velicestvu pribeglo: to isto da i ovo abstestvo uCinili,
odvazilo se.
36.

Neinace procitala se i ona 17 punkta, zelji naseg naroda, koja su
Serbi nasi izradili i drzavnom vladinju predali.
Zakljucenoe.
Ovo obstestvo u izlozenna 17 punkta soizvoljava i adobrava ih
po svemu. Cega radi ·da se istim hvaljinim Serbima na njigovo zarko
radoljube i muzestvenu otvaznost blagadari, kao i o tame izvjeste da
ce avo obstestvo shodno pozivu u nasi Navina ucinjenom derzanja radi
narodnag naseg Sabora Njegovam velicestvu rekurirati.
Original. Arh. parohiei

verbale al

comunităţii

sîrbeşti ortodoxe din
bisericeşti pe anii

Arad. Registrul proceselor
1847-51. Nepaginat. ·
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. Aiud, 9 aprilie 1848.
N agy mel t6sagu Gr6f Kormanyz6 D r!
Azon ide elszarnyalt hirt, hogy az abrudbanyai es kornai olahok
a korosiekkel egyesulten a magyarokt6l egesszen kulănvonulva naponkent titkos gyuleseket tartanak, nemzeti szalag hellyett' kek es feher
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szalagot viselnek, s vezerok egy "Begnyeszkut" 1 nevu lenne, a magyarok elleni felkeles hatar napjaul a kozelget6 husve:t harmad napja tuzetett volna ki - , excellentiadnak bejelenteni kotelessegunknek ismer6k. Mint azt is kivantuk excellentiadnak tudasara juttatni, hogy barha
mi, ama szi:illong6 hirt melt6 aggodalom jeteul nem tekintjuk, azomban,"
mivel a mostani mozgalom forrongasnak indult szakaban, az els6 te~
kintetre jelentes nelkulieknek tetsz6 hireket' is figyelemben venni tanacsos: illet6 keruletbeli f6bir6 es alispan atyankfiait oda utasi't6k, hogy
a hely szinere kiszalva, a kozlott hir irant l).iteles tudomast szerezven,
ha a kedelyeket felzaklatva lenni talaljak, azok lecsillapitasan igyekezzenek. E2: eljaras eredmennyer6l is excellentiadot tud6sitani fogjuk.
Ez alkalommal azon meltan agg6dtat6 korulmenyre vagyunk batrak excellentiadnak figyelmet felhivni, hogy n1iutan a bankjegyeket itt
ezlist penzre atvaltani alkalom nincsen, s e miatt a penzforgasnak, ugy
az elelem beszerzesnek is akadalya mar jelentkezik, melt6ztassek ex-·
cellentiad olly rendelest tenni, hogy az e megyebeli kozpenztarokba
Portusra es Marosujvarra apr6 ezust penzt mi el6bb szallittsanak, a honnan e videk lakossai bankjegyeiket beadva, akarmikor ezust penzt kaphassanak.2
A kik tovabra is valtozhatatlan tisztelettel maradtunk nagy melt6sagu gr6f kormanyz6 ur alazatos szolgai
Als6 Feher megye alland6 bizotm,anyat61
Nagy Enyeden April 9diken 1848
Boer Ferenc f6bir6
Pogany Karoly f6jegyz63
Preaînălţimea voastră,

domnule guvernator!

Ţinem de da'toria noastră să aducem la cunoştinţa excelenţei voas-

în ultimul timp potrivit căreia TOmânii din Abrud
Corna, uniţi cu cei de pe Criş, ţin zilnic adunări secrete complet
separaţi de maghiari. Ei poartă în loc de culorile naţionale· '[maghiare],
cocardă albastră şi albă. Conducătorul lor ar fi un anume Begnescu 1 •
Ei ar fi stabilit drept zi a ridicării lor împotriva [autorităţilor nobiliare]
maghiare cea de a tre'ia zi a ·apropia'telor sărbători ale Paştilor. Dorim
s-o mai in,formăm pe excelenţa voastră şi asupra faptului că asemenea
zvonuri zburătoare nu le privim de natură să provoace o îngrijorare
prea mare. Totuşi în această fază înfierbîntată a mişcării actuale este
recomandabil a lua în considerare şi astfel de ştiri, care la prima vedere par fără însemnătate. Ca atare au fost trimişi acolo vicecomitele
:şi judele prim al cercului respectiv. Ei vor strînge la faţa locului informaţii demne de crezare despre zvonurile despre care v-am vorbit.
In eventualitatea că vor găsi spiritele agitate, se vor strădui să le liniştească. Despre rezultatul acestei acţiuni vom trimite de. asemenea
informaţii excelenţei voastre.
.
îndrăznim cu această ocazie să atragem atenţia excelenţei voastre
asupra împrejurării n~liniştitoare că aici nu există posibilitatea convertirii bancnotelor în bani de argint. Din această cauză au apărut deja
greutăţi, atît în ceea .ce priveşte circulaţia banilor, cît şi în ceea ce
tre

ştirea răspîndită

şi
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priveŞte procurarea alimentelor. Excelenţa voastră să se îndure a dispune să fie aduşi cît mai repede bani mărunţi de argint de la Partoş
şi Uioara în casieriile publice ale acestui comitat. Din ele populaţia acestei regiuni va putea primi oricînd bani de argint în schimbul banc. notelor2 •
Rămînem pe mai departe cu aceeaşi nestrămutată cinstire, slugile
supuse ale excelenţei voastre domnule graf guvernator.
De la comisia permanentă a Albei de Jos
Aiud, 9 aprilie 1848

Boer Ferenc, jude prim
Pogany Karoly prim-notar3
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 785/'1848. Foto. 115-117.

1
2
3

In textul original numele Begnescu este pus între ghilimele.
Pentru măsura luată de Teleki, v. doc. nr. 280.
Cf. doc. 195, nota nr. 2.
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Braş~v,

9 aprilie 1848.
9. April 1848

Der Polizey Direktor zeigt ad Nr. 114 mundlich an, daB Gheorghe Juga, dessen Sohn unHingst von Wien hieher gekommen, auf die
an ihn mit der Behauptung, daB derselbe walachische Aufrufe mit sich
g:ebraicht, all!eT~annlt babe, daB sein Sohn hei seinBr Durchrreise- in Pes.t
in Gesellschaft verschiedener walachischer Junglinge von einem ihm
ganz unbekannten walachischen Studenten zwei gedruckte walachische
Exemplare des Aufrufes erhalten habe.
Abschluss:
Der Polizei werden die W arte in welchen Seine Excellenz der
Herr Landesgouverneur die Aufsuchung und Festnehmung wie auch
Vernehmung des walachischen Geistlichen mit dem Antrag iiberschickt
in diesem Sinne wider den Sohn des Gheorghe Juga vorzugehen, denselben durch den Fiscal e_rmitteln zu lassen und nach Umstanden dessen
Sicherstellung zu veranlassen 1 .
Extras original. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov. Re-

gistrul actelor intrate

şi ieşite,

IV, M2, 121. Foto: 4 814.

1 Fiul lui Iuga a plecat între timp la Turcheş. Arh. St. Braşov. Fond. Arh_
Magistrat. Braşov. Registrul actelor intrate şi ieşite, IV, M2, 122; şi comunicarea.
concepistului Closius [14 aprilie], Arh. St. Braşov. Actele revol. 1848/1849 (acte
scoase), 127. V. doc: 217.
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Rupea, 9 aprilie 1848.
9. April 1848 Nachmittag um 4 Uhr

In Gegenwart des Officialats und der Markts Beamten
Der Substit. Inspector Moritz von Steinburg leget dem unterm
1 erhaltenen Auftrag zu Folge die Conscription der Repser wehrfăhigen Einwohnerschaft vor aus welcher hervorgeht, daB diese in
308 Sachsen und
124 Walachen
zusammen in 432 Individuen
bestehet. Da nun nach dem § 7 der diesfălligen Vorschriften auch ftir
den Paradedienst Bedacht zu nehmen ist, so wird fi.ir angemessen gehalten von jenen 30 Mann, welche sich fi.ir den Dienst zu Pferde bereit-vvillig erklăren ein berittenes Corps zu bilden.
Die tibrigen 400 Mann sind in 4 Compagnien zu je 100 Mann mit
4 Hauptleuten, 4 Ober- und 4 Unterlieutenants, 8 Feldwebeln und 32
Corporals einen Estandardefi.ihrer und 4 Tamburs einzutheilen; und da
die Walachen den Wunsch ausgesprochen haben den săchsischen Compagnien einver~eibt zu werden, so hat jede Compagnie aus 70 Sachsen
und 3_0 W alachen zu bestehen.
Nach erfolgter Auftheilung in Compagnien hat jede Compagnie
ihre Officiere zu wăhlen. Die Reihe der Compagnien in welcher die
Wahl vorgenommen werden solle ist durch das Los zu bestimmen.
Da dem Vernehmen nach die Einwohnerschaft zur Ablegung des
Eides nicht geneigt seyn soll und auch die Wahl der Officiere ohne vorlăufige Candidation vorzunehmen wi.inscht, so soll, falls nach Verlautbarung der von der L. Universităt herabgelangten Vorschriften dieser
Wunsch wirklich ausgesprochen werden sollte, bis zur weitern hoheren
Verftigung die Ablegnung des Eides von denselben nicht verlangt und
ihnen auch die uneingeschrănkte Wahl der Officiere, ohne alle Candidation zugestanden werde.
Nach Festsetzung der vorausgeschickten allgemeinen Regeln wird
dem Substit. Inspector Moritz von Steinburg aufgetragen, mit Zuziehung
des ganzen Marktamtes und des Communitaets Orators sich auf den
Marktplatz zu begeben und daselbst mit Hinweisung auf die vor der
Kanzel ergangene Verlautbarung die H. Universităts Verordnung Z.
446/1848 und die denselben beigeschlossenen Vorschriften fi.ir Errichtung
der Bi.irgerwehr zu erst den Sachsen mit lauter Stimme aufzulesen,
dann davon auch die walachische BevOlkerung gehorig in Kenntnis zu
setzen und falls von der Bi.irgerschaft etwaige Bedenklichkeiten erhoben
werden sollten dieselben gehorig zu erklăren, sofort aber die Eintheilung der Compagnien vorzunehmen. Die Vollziehung der Wahl der
Officiere aber denjenigen Markts Beamten zu tiberlassen, welche das
50te Jahr bereits zuri.ickgelegt haben und somit der wehrfăhigen Mannschaft nicht einverleibt werden konnen.
Dem vorausgeschickten Beschlusse gemă:B verfi.igt sich das darin
genannte Personal vor das Rathaus auf dem Marktplatz; die versammeite Einwohnerschaft bildet um dieselben einen gro:Ben Kreis; nach
einer kurzen Berufung auf dasjenige was vor· einigen Tagen von der
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Kanzel ·verlautbart wurde, wird die mehr belobte Universitaets Verordnung durch den benannten· Inspector mit lauter Stimme vorgelesen;
wăhrend dem Lesen verhălt sich die gesamte Bevolkerung ruhig. Nach
deren Beendigung, aher noch ehe die Walachen davon in Kenntnis gesetzt worden, erhebt sich unter den Sachsen ein Gemurmel, der um
das obgenannte Personal geschlossen gewesene Kreis offnet sich der
Obergasse zu und die in dieser Gegend stehenden Sachsen, ohne sich
liber ihre Gesinnung anders als durch Lărmen auszusprechen, kehren
um und 'treten den Weg nach Hause an, geben somit factisch zu erkennen, daB sie mit der Einrichtung der Biirgerwehr nicht einverstanden
sind.
Stuhls und Markt Beamten bemiihen sich, die Auseinandergehenden zuriickzuhalten um von ihnen die Beweggriinde ihres Betragens
zu erfahren. Ersten gelingt es zwar dieselben zum Stehen bleiben zu
. bewegen (die auf der entgegengesetzten Seite stehenden Walachen verhalten sich ganz ruhig). Allein zur Masse des Volkes zu sprechen ist
bei dem allgemeinen iiberhand nehmenden Lărinen unmoglich. Von
mehreren Seiten lassen sich Stimmen vernehmen: "Schworen wollen
wir nicht ... Strafen lassen wir uns durch Vorgesetzte nicht, Abl6sungstaxen bezahlen wir nicht, kaiserliche Gewehre nehmen wir nicht an.
Solda ten wollen wir nicht sein, und - exercieren wollen wir nicht.'"
Alle Bemiihungen die im Volke entstehenden Zweifel zu beheben und
die moglichsten Konzessiorien zu machen, bleiben ohne Erfolg, und
nachdem das Officialat einmal den allgemeinen Ruf: "Exercieren wollen
wir nicht" vernommen, so wird der versammelten Biirgerschaft bekannt
gegeben, daB sich jeder ruhig nach Hause begeben konne, welches dann
ohne alle Storung geschieht.
Bei dieser Angelegenheit wird von einigen Markts Beamten angezeigt die Walachen hătten sich auf die an sie ergangene Frage zur
Biirgerwehr bereit erklărt, jedoch mit. dem Beifiigen, daB sie sich von
den Sachsen nicht trennen, sondern was immer fur ein Schicksal mit
denselben theilen wollen.
Nachdem sich die Einwohnerschaft vom Marktplatze entfernt hat,
setzt das Officialat mit dem Markts Amte die Berathung im Amtszimmer fort und es erhebt sich bei allen Anwesenden die Frage welche
Umstănde der so plotzliche und unerwartete Umschwung der Gesinnungen unter den sonst so friedlichen Repser Biirgern zuzuschreiben sei?
Und wie es gekommen ist, daB die Biirgerschaft die doch nach der von
der Kanzel vorgenommenen Verlautbarung der ersten H. Universităts
Verordnung bis zu dem Momente, wo die zweite Verordnung aufgelesen worden den bestem Geist gezeiget und dad urch zur bereitwilligen
Auf- und Annahme der diesfălligen Vorschriften die gewiinschte Verfassung angezeigt habe, statt ihre Bedenklichkeit und Wiinsche mit
Ruhe und Bescheidenheit der Behorde vorzutragen und etwaige Aufklărungen und Belehrungen zu verlangen, auf einmal und unvermutet
ein Lărmen erreget, den Aufforderungen der Beamten zur Ruhe und
zu bescheidener Anzeige ihrer Zweifel und Bedenklichkeit kein Gehor
gegeben und somi't auch der Verstă:q.digung der · walachischen Bevolkerung, die das Betragen der Sachsen mit Staunen angesehen, verhindert habe.
Nach einiger Berathung liber diese Frage spricht sich in der Versammlung allgemein die Ansicht aus, daB nicht die gesamte Biirgerschaft der Einrichtung der Burgerwehr entgegen sei, der groBte Theil
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jedoch von einigen wenigen durch eine schiefe Darstellung der Sache
zu diesem unerwarteten Schritt verleitet worden sei. Unter den vorausgeschickten Umstănden wird einstimmig abgeschlossen:
1. Da eben der Palmarum Jahrmarkt in Reps einfăllt und die
Gewehre folgen sollen, die weiteren Verhandlungen bis nach Ostern
verschoben werden, bis wohin zu hoffen ist, daB die jetzige allgemeine
Aufregung unter den Biirgern sich legen werde, weil bereits der Fali
so"vvohl die geheimen Ursachen welche die Biirgerschaft zum verwăhnten
Betragen bewogen nachgesuchet, als· auch liber deren weitere Besinnungen Erkundigungen eingezogen werden.
2. Der unierten Geistlichkeit wird eine Abschrift alles desjenigen,
was den Sa:chsen vorgelesen worden zur einstweiligen Verstăndigung
ihrer Glaubensverwandten mitgetheilt.
Nach vorgehender Ver~andlung tritt der Kreis Ingenieur Martin
Schuster und der Steuer Secretair Carl. Qrafius mit der Anzeige ins
Amtzimmer: sie seien iiberzeugt, daB ein groBer Theil der Biirgerwehr
nicht entgegen sei und sie le tztens bereit wăren, wenn ihnen dazu die
Erlaubnis ertheilt wiirde, heute noch die Unterschrift von 150 Biirgern,
'\velche zur Biirgerwehr bereitwillig erklăren wiirden zu finden.
Aus den vorausgeschickten Griinden wird den Insinuanten von
diesem Schritte um so mehr abgeraten, als zu sehen ist, daB dadurch
unter der Biirgerschaft zu friih eine Sparterey, die schădliche Folgen
haben konnte, herbeigefiihrt werden wiirde.
In der Si'izung 'verlesen und bestătiget
Daniel Sift
Konigsrichter
1

Braşov. Fond. Actele Magistrat. Rupea. Registrul de
procese verbale 363/1848. Foto: 9 421-9 425.
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Tămăşeu,

9 aprilie 1848.·

Tekintetes Inspector Dr, Dr.aga kedves Uram!
Alazatos tisztelettel jelentem: gyengesegem miatt · nem johettem,
hogy tisztelhessem · nagy erdemu tiszteletre melt6 draga szemelyet csak
hogy tudok egy nehany sorokat rangatni. Egy instantiat fiamt61 itten
kiildok, meljet meg a m,as heten irtam, az6lta hallom a jegyz6 urt61,
hogy a tamasiak mindent · el akarnak foglalni, azon kaszall6kat, a kit
a nagysagos urasag szokot kaszalni, es a kender foldekert sem akarnak
fizetni, egy sz6val azt mondjak, hogy tobbe semmi jussa a hatarba
nincs a teki:ntetes captalannak, azer· is esedezem ·tekintetes inspektor
ur elott melt6ztasson a lehettsegig keresemet elomozditani, mivel a
hazam utan nem terem tobb ket szeker szenamil, azerr azon lapos rettel igen j61 jarnek, vagyis szegeny fiam j61 jarna - csak soka ne kesne
ohajtott valasszal, mivel ezek ma holnap megosztoznak azon kaszal6kon.
Leven teljes tisztelettel Pap Tamasiban aprilis 9en 1848.
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Tekintetes inspektor urnak mint nagykegyessegii uramnak.
Dgy hallik, sertes nyaj jone a tamasi nyomasra, ha lehetseges
instalom tekintetes uram kikerulni, ne melt6ztasson ide hajtani, mivel
sehogy sem szenvedik meg ezek. Felek, hogy magamat is talan kepesek lennenek megolni - engemet okol az - tavaj is sokat szenvedtem
erette, mar elore fenik fogukat es kiabaljak, most haj'tassa ide a diszn6t,
a szabados, holot en rajtam semmi nem al, megis ily meltatlansagot
kel szenvednem.
Alazatos szegeny szolgaja Mester Gaspar eddigi szabados 1 •
Onorate domnule inspector, dragă domnule!
Cu umilită stimă raportez că din cauza slăbiciunii ·nu am putut
să cinstesc direct persoana dumneavoastră atît de dragă şi de demnă
de cea mai mare preţuire. Acum abia dacă pot încropi cîteva rînduri.
Vă trimit o cerere a fiului meu pe care am scris-o încă în săptămîna
trecută. De atunci aud de la domnul notar, că cei din Tămăşeu vor Să
ocupe toate acele fînaţuri pe care onorata "domnie" Gbişnuia să le cosească, că nu mai vor să plătească nici pentru pămînturile de cînepă.
Cu un cuvînt, spun că de acum înainte onoratul capitlu nu are nici
un fel de drept în hotar. De aceea îl implor pe onoratul domn inspector
să se îndure, pe cît este posibil, a ajuta să mi se rezolve cererea, deoarece în spatele casei mele nu se fac mai mult decît două căruţe de fîn.
In schimb cu fînaţul acela întins aş umbla foart~ bine, mai bine zis
ar profita fiul meu de pe urma lui. Numai de n-ar întîrzia prea mult
doritul răspuns întrucît azi-mîine acele fînaţuri vor fi împărţite.
Onoratul meu domn inspector şi binevoitorul meu domn vă rămîn
cu deplină cinstire
Tămăşeu, 9 aprilie 1848
Se aude că ciurda de porci ar veni în Tămăşeu. Il rog pe onoratul
meu domn să binevoiască a evita să-i mîne aici dacă este posibil. Nu
vor fi suportaţi de săteni în nici un fel. Mă tem că ar fi în stare să
mă omoare şi pe mine. Pe mine mă acuză şi de faptul că anul trecut
au suferit mult din cauza mea. Deja îşi ascut dinţii şi strigă: cum să
mîne aici porcii libertinul! Cu toate că nimic nu depinde de mine, totuşi
trebuie să sufăr asemenea josnicie.
Biata dumneavoastră slugă supusă Mester Gaspar, libertinul de
pînă acum 1 •.

Original. Arh. Caplitlului rom. cat. Oradea, nr. 178/1848.
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Cf. doc. 245.
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Bucureşti,

28 martie/9 aprilie 1848.

Bucureşti, 28 martie 1848.
Domnule redactor,
Ca unu ce m-am adăpat de mai mulţi ani cu laptele ce l-am supt,
veri de unde 1-ain găsit, carK după ce am urmat toate clasele regulat
pînă la III-lea an din teologie, care am finit în urma turburărilor ce
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avură

loc în anii 'trecuţi pe la Blaj, părăsisem musele şi ca desgustat
de veri ce poate linguşi speranţia unui tener de etatea în care mă
aflam, trecui în vara anului trecut în România, cu cuget că părăsind
locurile în care crescusem, să scap şi de acele triste împrejurări, ce-mi
presUpunea un viitor rău şi care mă cruţea · din zi în zi tot mai mult.
Ştiu că veţi fi auzit de numele meu, eu vă cunosc pe .dumneavoastră
şi de persoană de cînd vă aflaţi în Blaj. În viitor sper că o să ne cunoaştem şi mai de aproape. Pînă atunci vă trimit şi eu nişte însemnări,
carele le veţi putea citi şi de veţi afla cu cale, le puneţi în coloanele
dumneavoastră. Eu ştiu prea bine că dumneavoastră aţi zis mai de
multe ori că cine trimite ceva la redacţione să-i placă a scrie cu litere
chirilice, însă tempu şi împregiurările nu mă uitară ca să pot decopia
aceste însemnări făcute numai pentru mine, astfel cuin vi le trimit.
şi vă scriu cu liteTele numite. Mă rog totdeodată de aducătoru acestora
că după ce le veţi ceti şi veţi trage ce nu va fi bun, să le decopie cu
literele gazetei, iară de cumva nu vor avea loc nicidecît pentru public
în împregiurările de faţă, le veţi păstra în polpitru dumneavoastră pînă
altă dată.
Al dumneavoastră

credincios
Ioan Asente

[ANEXA]

Românii să facă ce fac şi alţii
Vedem din nr. 24 al "Gazetei" că episcopul din Blaj în urma evenimentelor acestora se dusă cu un canonic la Cluj, dar ce să facă sînţia
sa acolo? 1 Poate să va fi dus ca să mijlocească prin înălţătul Guberniu
adunarea clerului unit şi a poporului roman într-un sinod general? 11 ,
1 Eu ştiu că în Transilvania clerul şi cei mai aleşi din popor, numesc pe
episcop măria sa, însă fiindcă eu scriu acestea în România, unde numai unu
este domn şi măria sa, unde chiar şi mitropolitul e sînţia sa părintele metropoliei,
sper că mă vor· ierta fraţii transilvani, cu atît mai vîrtos că şi dumnealor nu sînt
toţi pe un cuvînt, ci unii zic măria sa, bag seamă, alţii [ ... ]1
u Şi poporul sau laicii încă au vot consultativ în sinod, cum se vede din mai
multe canoane şi din actele unionei ce se făcu în Bălgrad în 1700 sub St. episcop
Athanasi·e, unde afară de cler s-a văzut mulţi boieri ai [ ... ]1 •.• Fogaras barones
seu nobiles . . . ex comitatu vocato Hunyad et sedibus Coronensi et Cibiniensi, ut
pote inter reformato·s et lutheranos habitentes, difficilius. persuasi sunt ad amplectendam unionem tandem cuncti subscribserunt - din ţinutul Făgăraşului, Hunedoara, Sibiului şi Braşovului şi trei deputaţi din tot satul, cari fură în numele
celorlalţi la primirea unionei; mai încolo, protopopa ia cu sine la sinod doi popi,
unu e deputatu clerului parţial sau al popilor din districte, 'iară unu a cui este?
Să zicem a protopopei, nu înţelegem în ee chip ar avea el trebuinţă de representant de deputat cînd şi el e de faţă; astfel ştim că în timpurile cele patriarhale
al~ bisericii, cleru cu poporu împreună avea drept să-şi aleagă episcopii. Mai
tîrziu pent.ru gîlceava ce se făcea la astfel de alegeri prin concurenţia cea mare
a poporului, s-a scos acesta afară şi alegerea rămase la călugări, la popi şi la cei
mai de frunte cetăţeni; alegerea de episcop n-are de a face cu ceea ce voim noi,
decît că este un act şi un fapt pren care vedem că poporul deprende un drept în
biserică, apoi dacă are drept la alegere, are drept şi la alte ... 1 [hotărîri], care se
fac pentru el şi pentru biserică, poate şi trebuie să ia parte la acestea cum vedem
că lua la anul 1700 la unione. Demetriu Boier, fostul profesor de istoria bisericii,
jurele canonic în seminaru din Blaj, zice că poporu fu representat. la alegerea de
episcop, miră pre unii din cler şi de aici a rămas din biserica romană din Transilvania cel mai vechi obicei de a alege pe episcopi; tot acesta zice că fără îndoială, un popă ce . . l ia protopopa cu sine, este în totul interpuitor al poporului
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soborul cel mare, ca să facă şi acesta o adresă cum făcură ungurii şi
saşii, sau poate ca să se înţeleagă cu mai marii ţării ce ar trebui să
facă şi romanii în minutele acestea? Care va fi scopul sinţii sale, nu
ştim, am dori numai ca .acesta să fie bun şi folositor pentru toţi. O scrisoare particularie din Blaj ne spunea, mai înainte, de mişcările acestea,
că pe 2 mai are să se adune în Blaj sinod generaL Alte scrisori mai
din toamna asta, iară ne spunea că pe primaveră, o să fie sinod în Blaj
şi între altele una suna astfel "Ce va fi făcut măria-sa, al nostru, la
Viena obscura calligoni tectum est", şi cu ce resultate 'se va fi întors
la scaun, totuşi atîta au spus Cipariu cătră unul aci în Sibiu că va fi
sobor la primaveră în Blaj, pentru ce, nu se ştia. Aşadar deja poţi da
crezămînt cuventelor domnului Cipariu şi scrisorilor unor oameni de
omenie, în Blaj e să se adune sinod general, că primavera e de faţă
şi maiu încă se apropie.
.
'
Ce să se facă şi să se lucreze în sinod, nu s-a ştiut. Organul luminării care să arată nedemn de numirea ce si-a dat-o tace si nu ne
dă semne de acestea. El pare că nu poartă în fru~te Gazetă bise~icească,
se ocupă prea puţin de ale bisericii~ vai şi multe sînt trebuinţele ei!
· Să zicem că nu le simte, nu le cunoaşte, nu le ştie, nu putem pentru
că ele sînt cu mult mai bătătoare la ochi decît să poată fi necunoscute
şi de cel mai den urmă copil care începe a bolborosi un "Tatăl Nostru".
Să zicem că nu fu, sau că nu e timpu, nu putem, pentru că vedem că
a mai trecut şi ne temem că va trece - cet puţin pentru unii - fără
ca să aducă aceia ce putea şi trebuia, dacă erau oameni aceia cari trecea cu el împreună. Oare pînă cînd să mai aşteptăm? Oare pînă cînd
să mai suferim şi să nu ne deslegăm sufletul nostru de greotatea sarcinelor care le poartă, şi de care nu să poate uşura decît dacă va face
aceea ce să simte detor.
Tempu e ireparabil, nu e de perdut, nu e de aşteptat alta. Intreb
eu, că de cumva să va aduna sinodu general, ce-ar trebui să lucreze,
despre ce să se sfătuiască părinţii bisericii; trebuinţele sînt multe, multe,
mie nu mi-e voia a le număra aici. Eu voi numai să reflect pe acei
ce vor fi de faţă în sinod să nu se lase să-i poarte de nas unii oameni
plirii de patime, . şi carii-şi vînează numai interesele sale, iară nu ale
clerului întreg şi ale naţionei, ci fie cine să se armeze tempuriu pentru
ceea ce simte trebuincios şi cunoaşte de drept .şi adevărat, ca să-şi poată
plini misionea ce o are ca om, ca creştin, ca român şi ca mădular a
unei adunări de la care să aşteaptă cel mai mult bine pentru sine şi
pentru toţi fraţii săi.
O adunare despre care pe drept s-au dechiarat chiar sînţia sa pă
rintele episcop de acum astfel: "Că· de ar fi făcut Ion Bob de 10 ori
mai mult bine decît făcu pentru cleru unit, tot nu poate să-l ierte dumnezeu numai pentru că a asuprit soboru cel mare". Bene sinţia, sînţia
sa atunci, şi poate că şi acum mai sinte aşia, pentru că în adevăr, 4fU
putu fi rău mai mare pen:tru romani, decît a~i ţinea să nu se fol<;>sească
de acest drept care singur ar fi mîntuit ·pe cler de multe rele, carile
apasă astăzi, şi ar fi scăpat, atît pre Bob cît şi pre ai lui, şi pre urmă
torii lui, de multe judecăţi atît de drepte ca a sînţii sale de mai sus.
din acelaşi tract; fie cum va fi atîta e adevărat că şi poporu are drept în sinod,
cel puţin consultativ dacă nu şi decisiv. Vezi manualul De ius speciale ecclesiae
Valachorum B.D. Eppi. în parte VIII, § 3.
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ce sînt detori în puterea contractului, tot atîta fac ca şi cînd ar împrumuta sau ar lua bani în natură de la cler. Ce fel de 40 000 fură acelea
pe care le-a şters parentele Ratz în sinod cu o trăsură de peană? Spună-mi cine Ştie, ce sînt acestea? unde sînt? de unde au provenit? şi
cînd se vor desluşi atît chiar cît să nu mai aibă niminea îndoială? Iară
de nu se vor putea desluşi niciodată, pe cine vom condemna? pe cine
vom trage la judecată să răspundă pentru ele, zice-vom şi noi ca sînţia
sa că pe Bob nu-l poate uita dumnezeu pentru că asupri sinodul, de
unde urmară toate acestea!! sau vom pune mîna pe piept şi vom întreba
de sufletul nostru oare numa Bob singur fu care asupri sinodu? şi dacă-I asupri num.ai el, veri şi alţii, noi trebuie să stăm cu mîinile în
sîn, şi să înghiţim nodurile pe care le fac alţii? şi de nu 1~ vom putea
lnghiţi, să ne înecăm şi aşia să perim înăduşiţi? nu, nu, dacă biserica
ne boteză pe toţi, fără ştirea şi voia noastră, trebuia să ne dea şi dreptu
ca, după ce am ajuns în stare, să cercetăm, să întrebăm,· şi să ştim .
tot ce face ea, pentru sine şi pentru noi, şi dîndu-ne ea acest drept
totdeodată ne îndatori<ază ca să faeem acestea; prin urmarie responsabilitatea nu cade numai pre ea sau pre unele capete ale ei, ci preste
toţi, cu aceea deschilinire, că precum alta e gloria soarelui," alta, a lunei;
aşia şi responsabilitatea e pe capu tuturor, şi nimenea nu e scutit de ea.
De unde să vede cît de tare rătăcesc aceia mai mari ai bisericii,
care trag toată puterea la sine şi nu vor să întrebe şi să asculte de
nimenea, nici chiar de versu conştienţii lor pe care-1 asupresc, ei servînd patimilor celor nedemne de om şi de deregătoria ce o poartă ei,
ca mai mari "video meliora proboque deteriora sequor", aşia se plîngea
odată însusi neostenitul Pavel si oare dacă însusi el urma cele mai rele
şi mai de 'jos, poate urma mai marii bisericii de. astăzi, lucrînd şi fă
cînd numai de capu lor, cele mai bune, care le aprobează chiar şi ei?
Eu zic că poate de nu singuri, ci în coînţelegere cu mai mulţi, dacă nu
cu toţi, şi aceşti mai mulţi să fie şi cei mai aleşi, însă nu aleşi de mari,
tari şi graşi, însuraţi veri ne [însuraţi], teneri veri bătrîni, nu, ci aleşi
de morali, care e prima condiţione a fiecărui om - pentru că precum
e pre drept că "credinţia fără fapte e moartă, aşia e drept şi că omu
fără fapte e mort, şi dacă omu fără fapte să înţelegem bune e
mort, cel ce face fapte rele, e mai rău decît acea nefiinţă ce-i zic oamenii drac sau diavol"'; prin urmare nimenea nu poaţe fi om de nu
va fi moral, ci trebuie să fie ce zisei, aleşi de cuminte, intelighenţi şi
înveţiaţi, iubitori de adevăr şi dreptate etc. etc. cari să nu [ ... )1 nici
să înşele cu voia sau înadins, ci numai den neştiinţă sau den oricare
pricini nedrepte, pe care şi le ţin de adevărate şi sente; aşa şi numai
aşa poate urma lfn mai mare, cele mai bune şi poate scăpa de responsabilitate în conştienţa sa, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Tot
din cele mai sus zise, să vede cît de rău rătăcesc şi aceia, cari lasă pe
cei mai mari să tragă toată puterea la sine să se joace cu ei şi cu toate
ale lor - sau şi numai cu unele - ca pisica cu şoarecile care totdeauna
după ce se ureşte cu jocul, sau se teme să nu-l scape, îl înghite, ca
cum înghit mulţi mai mari, nu numai bisericeşti ci şi civili averea şi
cîteodată chiar şi subsistenţia personală a subordiriaţilor şi a supuşilor
săi; ~toţi sîntem botizaţi, toţi sîntem 1nedulari ai bisericii, toţi avem
dreptu şi deregatoria să întrebăm, să cercetăm şi să ştim ce face mama
noastră, să-i sfătuim ce cugetăm că e drept, bun, folositor şi frumos,
să-i spunem ce ni se pare că e rău şi stricăcios, dar să-i spunem mai
de multe ori şi cu vers tare de voim să ne audă şi înţeleagă, pentru
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că

ea fiind de 1848 de ani poate e cam surdă şi poate şi oarbă şi nu
aude nici vede lesne şi uşor; iară dacă vom vedea că nici după repetiţie
strigări, den anemie, tot nu aude, tot nu vede, sau e îndărătnică, să ne
apucăm cu doctorii (leacuri) prescrise chiar de doctori, doctorilor şi să
o vendecăm, pentru că ea a fost mult timp mama noastră, ea e menită
să fie şi de aici înainte, iară de cumva nu va voi a primi doctoriile,
sau de cumva acelea nu i-ar folosi - ce nu se poate crede - decît
să o lăsăm să facă cu noi ce face pisica, mai bine să ne lăpădăm de ea.
Mai întreb încă ce sînt administraturele, arhidiaconaturile, vice şi
diaconaturile, ce sînt decanaturile, carili a făcut, cu a cui ştire şi cu
ce scop? Împlinit-au decanii scopul pentru care se făcură? iară de nu
1-au împlinit, pentru ce ţin acele diresioni şi titule deşarte? Ce-s în
fine chiar capitulu şi canonicii, biserica greacă nu cunoaşte schimonositurile acestea, făcutu-s-au cu ştirea ·clerului? veri dacă s-au făcut numai
după capul unuia, sau mai multor, şi dacă acesta vrend nevrend primi
această făptură a mînilor omeneşti, care însă să făcu tot ·din capitalu
şi din banu lui, carele era în mîna celui ce făcu aceasta. Oare această
făptură nouă, plinitu-şi-a misionea, făcutu-şi-a detoriile ce le avea că
tră cler şi popor în a cărui frunte fu pusă, şi de nu şi le va fi făcut
nici pe cei ce şi 1~-ar fi făcut nu-i va fi lăsat să şi le facă, de ce ar
fi demnă; eu aci nu-mi dau judecata şi nu . zic nilnica, aduc însă şi
aştern înainte ochilor celor doritori de înaintare şi interesaţi de unele
ca acestea o corespondenţă ce o avui cu un popă unit pe care fiindcă
1-au căutat dumnezeu dih viaţă o să v-o împărtăşesc la toţi aceia, cari
vor citi ver vor auzi de la alţii, ce-mi scria acesta atunci şi totdeodată
vor vedea ce idei şi ce planuri nutrea unii bărbaţi mari din clerul
unit, pe care mulţi i-au condemnat şi unii pînă azi îi condemnă, fără
ca să ştie scopul şi tendenţia lor.
Acestea sînt scopurile şi planurile ce le avea ei, cei mai demni
bărbaţi din clerul unit, din care unii pînă acum a răposat, pe alţii i-a
respindit nedreptatea cea plăsmuită de mîinile păcătoşilor den sînul
clerului, dar ei mai vieţuiesc încă şi dacă li s-au luat darul - decît
care nu putea fi mai mare onoare pentru ei - nu li s-au luat şi caracterul de om şi de român adevărat, nici cunoştinţele despre toate
lucrurile clerului, nici planurile şi scopurile ce le avea nu li le-au luat
nimenea; mai pot zice şi ei cu Ovidiu:
"En ego, cum patria caream vobisque demoque
Rataque sint adimiquae potuere mihi:
Ingenio tamen ipse meo comitorque fruorque
Caesar in hoc potuit juris habere nihil.
Quilibet hanc saevo vi'tam mihi finit ense;
Me tamen extincto fama superster erit,
Dunque suis victris septem. de montibus orbem
Prospiceit domitum Martia Roma legafV.
Acei bărbaţi cari pot zice astfel mai sînt încă în viaţă şi cred că
şi acum vor fi tot acei cari erau odată; ba despre unii am putea zice,
cu toată încredinţarea, ceea ce zise Pirhus despre Caiu Fabriciu miserul consul roman, ,cînd acesta îi trimese aceluia scrisoarea ce i-o fă
cuse doctorul aceluia, în care scria, că de-i va da o sumă de bani el
poate a ridica viaţa lui Pirhus, care cînd vezu aceasta strigă că "mai
V
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curend se va abate soarele din cursul său, decît Fabriciu din calea
virtuţii". Deci dar unii bărbaţi ca aceştia trebui cercaţi, întrebaţi şi
ascultaţi totdeauna, dacă vor românii să iasă la ceva.
Cît pentru punctele ce se cuprind în scrisoarea 2 alăturatăv 1 , ele
sînt bune, prea bune şi de s-ar fi pusă în lucrare mai de mult, sau de
s-ar fi ştiut clerul feri ca să nu devină în atari împrejurări cumu-l
vedem în ziua de astazi, ar fi fost cu mult mai bine, pentru că acum
ar avea moşii, ar av~a şcoale, ar avea bărbaţi, ar avea bani, stare mai
bună şi capitale, nu o mie ·de încurcături în toate cas de deficit şi alte
nevoi. Acum însă cînd s-au mişcat alte cause mai mari, cînd a venit
pe scenă un act de la care poate să atîrne tot binele veri rău românilor şi al clerului, viaţa sau moartea, înviaria veri condemnarea inferneţlă. Acum zic, cînd fierbe toată Europa . . . cînd fiecine-şi trage focul la oala lui şi începe să-şi măture la uşa sa, acum zic, în acestea
împrejurări, unele încercări sau întreprinderi ca acelea nu ştiu dacă
ar folosi ceva veri nu, şi .eu nu le adusei înainte cu alt scop decît ca
să arăt la toată lumea cît de rău şi periculos e cînd să încrede cineva
la altul orbeşte, cînd n-are înţelepciunea de a "cerca toate şi a ţenea
ce e bun", cînd nu cugetă mai departe de la nas şi dacă lui îi este ceva
binişor, nu întreabă, care cum va fi la copiii şi la copiii copiilor lui,
cînd se mulţămeşte cu promisioni mari, şi de împlinirea şi cîştigarea lor
nu mai întreabă, cînd aşteaptă să-i dea şi să-i facă tot altu şi el să capete toate de gata. Nu e timp de perdut, să nu mai stea nimenea cu
mîinile în ·sîn ca să-i gătească alţii plăcintele, chiar de i-ar şi promite
şi i-ar da toată încredinţarea că i le va găti cu mult mai bine decît
el, nu, să nu-i creadă ci tortdeauna să se teamă că altu acela poate să-i
amestece şi vreo doză. de venin, care ştim că e dulce şi să poate da
cu aşa mesură cît să lucre pe nesimţite şi încet şi ruinarea să o facă
tîrziu dar cu atît mai mare, şi totală.
Românii au mulţi inimici mari şi tari, ei încă sînt mulţi, dar puţini mari şi tăria morală ba chiar şi fisică a lor e slabă. Oameni înveţaţi încă nu au mulţi, şi aceştia încă nu sînt toţi ca Caiu Fabriciu ...
Orice vor face şi ce vor. avea a cugeta să facă, trebuie făcut în
coînţelegere, inimiciţiele personale trăbue să încete, desbinări religioase
să nu se mai pomenească, unit, neunit tot roman şi atîta tot. De se va
strînge sinodul la Blaj ar trebui să meargă şi neuniţii acolo, ca la un
sinod provincial, în care au drept şi vot toţi romanii, cu atît .mai vîrtos
clerul neunit.
De ar fi uniţii oameni, dacă nu ar fi orbiţi ei de gloria cea deşartă, şi dacă nu le-ar plăcea a se înfunda cu nasul în catolicism, ca
să fie obiala aceluia dacă ar putea ei desrădăcina din inimele lor (duhu)
spiritu de sclavie, de servilism şi de neatîrnare (! ), ar trebui să se desunească formal, pentru că condiţionale sub care s-au unit ei cu biserica
Romei nu s-au împlinit (şi aceasta au fost numai politica străinilor că
să-i desbine şi să-i ... )3
Cu toate că scopul împeraţilor Austriei fu curat, străinii se ştiură
folosi de el şi de ·nepri.ceperea romanilor; nu zelu pentru mîntuinţa
sufletelor romanilor fu care mişcă pe iesuiţi, ca să îndeuplece pe romani
Vl
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această scrisoare; însemnez că eu îi scrisesem cu începutul anului şcolastic 1843-44
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recursul ce-l făcuse clericii în contra episcopului pentru directorul seminarului.
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la primirea unionei, nu, ci metropolia românilor ce o avea în Bălgrad,
care nu o ·putea mistui ei şi atîta suciră lucrurile pînă stricară şi mitropolia din Bălgrad şi mutară. şi numele de mitropolit sau arhiepiscop
ce-l avea ierarhii romanilor, şi care să vede astăzi în toate cărţile liturgice şi alte lucruri bisericeşti. Nu pentru ca să scape pe cler de
robote şi alte asupriri, ce le suferea cu toată constanţia din partea principilor şi a proprietarilor calvineşti, nu îndurarea (mila) sau misericordia de nevoile şi ticăloşiile ce le suferea toţi romanii în genere şi persoanele ·bisericeşti în specie, fură motivele care mişcă inimile lor să
lucreze, să stea, să facă şi să înduplece pe romani la unire, ca să capete
drepturi şi privilegii ca catolicii, cum le-a promis totdeauna şi nu le-a
dat pînă astăzi, nici că avea de gînd să le dea vrodată, fără de nevoie;
nu! nu! nu! -fură acestea pentru că de ar fi vrut binele şi mînrtuinţa
românilor şi~ar fi ţenut cuvîntu şi nu ar fi pus o mie de pedici şi de
greutăţi, totdeauna cînd era să se dea şi să se facă ceva pentru români;
ar fi ajutat pe Micul Ion (Clein) cînd cerea să să ridice Blaju la oraş
liber şi să facă ca şi episcopu unit să fie consiliar de guberniu ca să-i
aibă şi romanii doi deputaţi în dietă şi un consiliar în guberniu, sau
nu 1-ar fi încărcat cu pîrîturi nedrepte, şi cînd era să se desvinovă
ţească înaintea împărătesei care voia binele romanilor şi nu prea credea calumniile străinilor, nici acusaţiunile lor în contra episcopului lor
celui mai zelos, nu l-ar fi înşelat cu mil).ciuni diavoleşti ca să fugă la
Roma, ca să scape de furia împărătesei care de abea apucă să-l vadă
şi să-i asculte desvinovăţirea, ştiindu-l bun, drept şi zelos, nu făcea
acestea toate, ci-l ajuta ca să reiasă cu planurile şi scopurile sale cele
inalte, la care nici un episcop român nu s-au mai încercat cu toate că
toţi ar fi trebuie să o facă aceasta.
Scopu părinţilor iesuiţi ca să înduplece pe români la unione fu
politic, nu religios, ei voia ca prin numărul ·cel mare al catolicilor, de
cari se socot.ea şi romanii uniţi, să cîştige maioritate în guberniu şi
dietă, unde perduse majoritatea prin calvinism, luteranism şi socinianism; prin urmare să temea, că-şi vor perde toate prerogativele şi influenţa ce avea mai-nainte; acesta fu scopul cel primar, altu ca să
strice metropolia ro~anilor din Transilvania şi să-i înfunde sub influenţa primatelui Ungarii, cum să vede din o diplomă falsă ce a dat-o
sub numele lui Leopold, şi care pre mulţi ami uşori de minte şi necunoscători de relaţionele, drepturile şi instrumenrtu unionei îi făcu să
creadă rău, fără temei şi în contra condiţionelor unionei şi intenţionei
bisericii române, îi orbeşte zic să creadă că biserica uni1tă din Transilvania ar atărna sau ar fi supusă primatelui Ungarii; aceasta nu fu,
nu e, şi cine începu a-şi întinde coada peste biserica unită şi neunită
din Transilvania e un usurpator şi biserica asemenea, în contra unei
astfel de fapte, e da toare a protesta totdeauna şi a nu recunoaşte niciodată pe niminea de mai mare, afară de împeratu, şi acesta ca patron.
Dar apoi în diploma de care vorbim nu stă numai atîta "că acel episcop
de rit grec să aibă independenţia principală cu tot clerul de la arhiepiscopu Strigoniului", ca de la un patron singular sau destinctv11• Iacă
dar că nici chiar părinţii iesuiţi care făcură această diplomă fără ştirea
Curţii, nu cutezară a scrie că ar atîrna nemijlocit şi ca de la un capul
1

vn Deinde idem episcopus greci ritus directe ab antelato arhiepiscopo Strigoniensi, tam quam singulari patrono eorundem cum toto clero principalem habent
independentiam. Vide Diploma leopoldina II de anno 1701, 19 Martii articulus
quintus.
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gîndu - ci numai ca de 1a un patron, cum să oferi şi să arătă în adevăr
cardinalul Colonich, cari nu voi a usurpa drepturile arhiepiscopului şi ·
ale clerului român, ca alţii în urma lui. Ce vom zice acum dar de ace~
lea fapte rele ale bisericii unite şi neunite astăzi, care necunoscînd nici
istoria, nici drepturile bisericii unite, nevăzînd niciodată Diploma lui
Lepold şi neştiind sau nevoind a şti de acestea şi de instrumentu unionei din anu 1700 - în care stă Gurat, luminat şi apriat, că la mai multe
decît la 4 puncte să nu se îndatoreze sub nici un preteSit (steamă) ca
biserica să rămînă cu pravila sa şi după aceea să se procedeze în judecăţivm, vor cu puterea a se vîrî sub protecţionea sau subordinaţionea
arhiepiscopului de la Strigoniu ... 4 Iar-ă cum că diploma aceasta e falsă,
suposiţia şi scornitura iesuiţilor se vede din benignum rescriptum al
A.M. Theresii din 9 septembrie 1743 în care să cetesc "quando quidem
nec ex dilligenti investigatione hic constat an diploma super Valachorum: in Transilvania unionem a S. Imperatore Leopoldo avo nostro ...
1701 . . . 19 Martii elargitum in illo principatu publicatum sit nec ne;
ac etiam episcopus unitus se habere ac producere posse negat neque
originalis eius conceptus reperiatur''.
Aţi vezut fraţilor mişelătatea părinţilor iesuiţi? V-aţi încredinţat
deplin de cugetul şi de scopul lor, sau nu? De v-aţi incredinţat, apoi
băgaţi de seamă, fiţi cu toată atenţionea că deşi fraţii iesuiţi nu mai
sînt în gloria de atunci, ca să ne mai înşele, însă principiele lor le
mai ţen mai toţi aceia, care să zic şi sînt politic şi la astfel de oameni
nu te poţi încredinţa niciodată! Dar nici că trebuie să te încredinţezi
ci să te ţii totdeauna de proverbu român: ce-i în mînă nu-i minciună,
dacă nu vrei să te înşeli şi să te înşele.
Apoi nu ar trebui să aştepte clerul şi românii pînă se V9, da voie
de la Curte pentru adunarea sinodului provincial ci ar trebui să-I cheme
şi să-1 adune episcopul sau consistoriul, întocmai cum vor să strîngă şi
fraţii unguri dieta, fără să mai ceară voie de la Curte.
Iară de cumva românii şi clerurile lor, pe lîngă toată înşelăciunea
cu care s-au ştiut folosi alţii de simplicita:tea, nepriceperea şi neştiinţa
lor, ar voi a rămînea credincioşi fiecare faptei făcute de mai marii lor,
sub condiţione espresă, de a căpeta toate drepturile, privilegiile şi imunităţile de care se bucură catolicii şi alte confesioni, încă trebuie să se
adune în sinoade parţiale, cum se adună şi fraţii unguri în marcale; să
se sfătuiască despre toate cîte cere trebuinţa şi caută împrejurările de
acum, şi ce vor desbate şi vor afla de bine, să ceară de la Dietă şi Curte
şi iară să ceară, pînă li se vor da toate. Dar nu numai că s-au făcut
unionea cu acestea 1x postulate şi condiţioni, dar sub acestea condiţioni
a fost întărită unionea, ce să încearcasă în anul 1698 sub Teofil, în
urma cărui a urmat diploma adevărată numită L Leopoldină, în care
oarecumva şi provoacă pre români împăratul Leopold la union~, ca
VIII Ut ad plura qui quatuor puncta nullo sub pretexta addigatur II nr. Jus
canonicum valachico idiomate [ ... ] dictum III maneat in vigore suo et secundum
illud în juribus procedatur. Vezi Actate Con. anii 1688 sub Teophilo arhiepiscopo
sessione II, p. I et II.
IX Nos infrascripti arhiepiscopul et arhidiaconi... unionem cum ecclesia
romano-catholica invimus, omnia admitentes, profitentes ac credentes quae illa
admittitur praesentium 4 puncta ... qua propter iisdem juribus prorsus, ac priYilegiis quibus eiusdem S.M. Ecclesiae praesbiteri ex indulto sacrorum canonum et ...
Regum Hungariae utuntur. Nos quoque deinceps uti eiusdem commembra frui ac
gaudere volumus. Vezi instrumentul unionei 1700, 5 septembrie.
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primind acelea patru puncte să se hucu:re de chiar aceLe scuHri şi privilegii ca bisericile şi persoanele bisericeşti şi lucrurile credincioşilor
Romeix; mai încolo şi ameninţia la toţi cîţi ar îndresni a se pune în contra acestora. Acum, fiindcă acelea ce s-au promis de o parte şi s-au
stipulat de alta, nu s-au dat, sau de s-au şi dat nu s-au dat toate şi
dîndu-se unele s-au tras altele, poate veri care român popă, protopopă,
episcop şi chiar şi toţi aceştia . într-una a se lăpăda de unione fără nici
o mustrare de cuget veri călcare de îndătorire, ce ar urma din actu
ce-l făcură mai marii noştri cu îndatorire şi la noi, sub condiţione ca
să aibă drepturi ca catolicii; pentru că ,,cessante conditione cessat conditionatum" adecă, nedîndu-ne ce ne promise, nu sîntem datori a remănea uniţi ci putem lua care credinţie e mai bună fără nici o călcare
de drept. Nici că are cineva să se teamă, că-şi va perde dominie~e
episcopu, porţiunea canonică popii şi persoanele bisericeşti, unele scutite, pentru că statul e da tor să deie subzistenţia popilor, că ei sînt cei
mai dintîi miniştri ai lui, fără. care el nu poate fi ca cum nu poate fi
casa fără pereţi, fără de aceea ştim că nu luă eclesia nici de la acelea
sate la care să dăduse, înainte de ·a se desuni şi de aici vine că-n multe
locuri şi neuniţii încă au moşii bisericeşti.
Dar cu moşiile acestea e altă cotîrlă, ele poate că se vor lua mîne,
poimîne de la toţi, cum s-au luat mai în toate statele constituţionale
şi la popi să vor da bani, şi în natură; pentru o astfel de împrejurare,
românii să nu confunde niciodată moşiile popeşti - portio canonica cu cele bisericeşti şi săteşti, ca să nu să ia şi a bisericilor cu a popilor
.împreună, sau de să vor lua să se dea împeratului ce e al împeratului
şi lui Dumnezeu ee e a lui Dumnezeu. Aici merită mai mare atenţione
dominiu sau moşia Cutului, care cînd să vor lua moşiile monastireşti,
popeşti, bisericeşti şi scolastice veri a colegielor, seminarelor etc. nu
să poate lăsa să se mestece în fundu statului comunal pentru că acea
moşie nu au dat-o statu clerului, ci a cumpărat-o el cu mulţi din popor şi prin urmare are drept să facă din ea, iară un ce naţional, al
clerului român . . . Eu îmi aduc aminte că Vasile Ratz canonic şi rector
al seminarului, în anul 1843, spunea la episcopul Oradiei Mari cînd
acesta se unse de episcop al numitei Oradii, cum că P.P. Aron a cumpărat Cutu împreună cu cleru, dar apoi pe urmă întoarsă clerul ajutoriul ce i-1 făcusă, cînd cumpără acea moşie; aceasta să tîmplă în museu cel mare înaintea icoanei lui Aron unde era mai mulţi clerici, cari
toţi să încrucişară de acestea vorbe: dacă e adevărat ori nu, eu nu
ştiu, apoi să fie chiar şi adevărat Aron testă numita moşie clerului şi
a lui e pînă va mai sta testamentul de care am pomenit mai sus, cu
toate că mai bine de 50 de ani o fructuează alţii. Însă părintele Ratz
a zis-:-o aceea poate cu cugetul de a o înstrăina de la cler, şi de oameni
ca aceştia ar trebui să se cam ferească oricine, şi de nu se va putea
feri să nu le asculte sfatu, nici să le urmeze faptele. Acestea pentru
1

X Nos Leopoldus etc. memorie commendamus ... cum autem nobis pro certo
relatum sit, gentem valacho:rum in Transilvania partibus, coepisse ac gremium
Sancti Romanae ecclesiae redire... et admitere... illa 4 puncta ... Nos igitur
zelanti regis apostoliei numeri respondere volentes ... declaramus: quatenus greci
ritus, turn ecclesie ipse turn ecclesiasticae personae ... eadem prorsus imunitate
ecclesiastica gaudere debeant qua ecclesiae personaeque, ecclesiasticae .et res fidelium R.C. latini ritus ex sacrorum canonum prescripto et terrenorum principium concessu indulti et privilegiis effective per frui gaudereque digno5lcuntur.
Vezi Diploma leopoldiană, anno • 1699, 28 Februarii, în Magazin istoric, tom.
III, nr. 5.
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aceea le adusei înainte, ca bărbaţii românilor să cugete bine şi serios
de unde pot spera· ceva bine, să se unească, să se ocupe deocamdată
şi cu cele ce să ţin de viitor şi să nu piardă tempu că mi se pare că
"cirie va intra întîi după turburare se va face sănătos ori de ce boală
va fi ţenut".
După acestea toate întreb eu, sau me vor întreba alţii pe mine ce
să facă românii? întrebare grea, prea grea, la care nu poate răspunde
numai unul şi dacă se va _încumeta a respunde nu poate să răspundă
mai bine, decît cam aşa: aceea să facă românii ce văd că au făcut şi
fac şi alţi populi, alte naţioni, alte seminţii şi alte gente, aceea să ceară
ce au cerut şi acestea, dar credinţa şi biserica să şi-o ţină care o au;
şi ar fi mai bine deocamdată, ca să pună jos toate alte interese private
şi particularie şi să îmbrăţişeze toţi un simţ naţional, înaintea căruia
toate să se stingă ca fu:rJ;J.ul şi să se topească ca ceara, mai vîrtos episcopii, învieţaţii şi toţi cei ce au ceva putere morală şi fisică, să nu
cruţie nimica ca să să plîngă mîne, poimîne cu proverbul: "scumpu perde, leneşu aleargă". însă mai înainte de toate să ştie veri cine că fără
de unire şi coînţelegerea unor bărbaţi, cum c'eream mai sus, nu să poate
face ceva bun şi folositor pentru toţi românii 5 .
Ioan Assente
Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 970, f. 78-87. Foto: 4 5974 615.

1

Text deteriorat.
Autorul se referă la o scrisoare datată. din Uifalău în 1843 noiembrie 28.
Scrisoarea a fost anexată memoriului trimis lui G. Bariţ.
3 Ceea ce e în parantez:ă, în text există,. dar este şters de Axente.
4 Text deteriorat.
5 La sfîrşitul documentului se găseşte următoarea însemnare autografă fă
cută de G. Bariţ: "Mai 28. Un memorial de la junele teolog Ioan Acsente. alias
Severu". Datarea lui Bariţ, făcută tirziu, este evident eronată. Memoriul lui Ioan
Acsente trebuie dat la sfîrşitul lui martie stil vechi sau la începutul lui aprilie
stil nou, după cum se vede din data scrisorii care îl însoţeŞte.
2
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9 aprilie 1848.
9/4. 48

Hochgeborner, hochverehrter Herr Graf!
Die Ungarn haben sich in ihrem gallopirenden Fortschritt iiberstiirtzt. Die alten Eigenthums- und Vermogensverhăltnisse des adeligen
Grundbesitzes sind urplotzlich aus ihren Fugen gerissen. Diese Erschutterung wird manches Ungluck herbeifiihren, · das ist nicht zu lăug
nen. Ich kann es rnir vorstellen, da:B auch der gute Herr Graf durch
diese Gewaltsamkeit und· Plotzlichkeit sehr empfindlich ergriffen sein
'verden_. Ich nehme den wărmsten Theil daran, da man sich vor der
Hand keine Illusionen machen kann. Alle Weltereignisse drăngen sich
mir in den tiefsten Hintergrund, wenn ich die Gemi.ithsruhe des Herm
Grafen bedroht sehe, und ich mochte alle mir zu Gebothe stehenden
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Krăfte in Bewegung setzen, um nur in Etwas zur Beruhigung des hochverehrten Herrn Grafen beitragen zu konnen, um .Ihnen diesen Schlag
aus lichter Wolke leichter tragen zu helfen. - Der Herr Graf haben
nebst Ihrem Guterbesitz einen Schatz in Ihrem Geist und in Ihren
Buchern. Mit aller meiner Thătigkeit und Făhigkeit will ich dem Herrn
Grafen ein treuer Helfer sein, die daraus zu ziehenden Fruchte zu
verwerthen. Ich habe ziemliche Verbindung in Deutschland, und ich
glaube daB wenn der Herr Graf eine kri:tische Geschichte Siebenburgens verfassen wollten, wobei ich Ihnen, wie Sie mich nur immer verwenden zu konnen glaubten, hulfreiche Hand bie then mochte, irgend
ein deutscher Buchhăndler einen namhaften Betrag als Honorar be.zahlen durfte. Es wurde uns spielend von der Hand gehen, das bin
ich iiberzeugt, denn die Hauptsache ist die Zusammenstellung des Apparats in chronologischer Ordnung, der Kitt dazu ist dann doch nur
Nebensache. Der philologische Theil findet sich von selbst. Der Herr
Graf konnte das deutsche M.S. ins Ungarische iibersetzen und dafur
wird sich um so eher ein gut honorirender Verleger im Vaterland finden. Es gibt noch so Manches, was mir aber jPtzt nicht beifăllt, aber
Eins flieBt· dann aus dem Andern. Ich meiner::;dts mache gar keine
Anspruche, denn mir wird noch immer Zeit genug ubrig bleiben, fur
einige Journale zu arbeiten und allenfalls noch einige Bănde des Magazins zu redigiren. - Wenn Siebenbiirgen mit Ungarn unirt sein wird,
:so werden vielleicht der Herr Graf in Politicis auch nicht mehr so
~;tark in Anspruch genommen \:verden und Ihnen Zei:t genug zur literarischen Thătigkei<t eriibrigen. Stellen sich der Herr Graf vor, die Hermannstădter Sachsen sind ganz wider die Union und verlassen sich
auf die Stutze des Kaisers! Sie erwăgen nicht, da:B sie ein Teil der
ungarischen Krone und ohnehin schon, seit Siebenburgen an Leopold
libergangen ist mit Ungarn unirt sind, sie erwăgen nicht, daB der osterreichische Kaiser fiir sie nichts ist, wenn er nicht zugleich die ungarische Konigskrone trăgt, daB die osterreichische Monarchie der Auflosung nahe ist, und da:B wenn Ferdinand deutscher Kaiser wird, er mit
Ungarn wahrscheinlich nur in sehr schwachen Beziehungen stehen wird.
Hier ist man geneigter fiir die Union und der Josikaische und Rosenfeld'sche EinfluB durch Verbreitung Hofsekrăters Miiller'schen Briefe
hat hier nicht viel gewirkt. Wie der Herr Graf vielleicht gelesen haben
werden, greift man von Hermannstadt aus auch unsere Redaktion an,
worauf einem Herrn Z.S. geantwortet werden soll. Unbegreiflich bleibt
mir eine Verordnung Sr. Excellenz des Herrn Gouverneurs, vermog welcher unser Blailt sich noch immer der Zensur fiigen soll, wăhrend die
Zensur seit 15. Mărz durch Hofdekret in allen Provinzen aufgehoben
worden ist. Abt Kovacs, dem sein Kopf und sein Fenster lieber sind,
als die Ausubung der Zensur hat erklărt, da:B er dieselbe weder ausiiben noch an jemand Andern ubertragen werde, auch hat der Oberrichter, dem Gott, welcher keine Zeitung erscheinen lassen wollte, durchaus gar keinen Zwang auferlegt. Kein Setzer und kein Drucker wăre
geblieben, wenn die Herren darauf bestanden hăiJten. Nur auf diese
Art war es moglich die erbitterten Gemliter des Gewerbevereins und
der săchsischen Studenten zu beschwichtigen. Ich bin eben daran eine
Vorstellung an den Magistrat zur Einbegleitung an das Gubernium
wegen Aufhebung dieser hochst unzeitgemăssen Verordnung zu machen.
Die Walachen auf Sachsengrund sind endlich einmal vollstăndig emanzipiert. Der Universită1tserlaB befindet sich im Intelligenzblatt Nr. 28
1
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des Siebenbi.irger Boten. Sogar eine Portio Canonica bekommen die
nichtunierten Pfarrer. Lange wollten es die Sachsen nicht glauben, daB
nur auf diese Art die Scheidewand zwischen beiden Nationen fallen
kann, obwohl sie fast ein wenig zu spăt gefallen ist. In Bukarest sind
Găhrungen und man fi.irchtet sich vor einem russischen Einmarsch.
Bi.irgerwehren werden mit aller Energie errichtet, allein hier denkt
man fri.iher an die Uniformierung, als an die Einreihung. Die hiesige
Liedertafel wird eine deutsche Săngerschaar errichten die der Bi.irgerwehr .untergeordnet sein soll. Die bi.irokratische Hydra făngt in Wien
wieder an neue Kopfe zu bekommen und mehrere Stimmen haben sich
dieses Wortbruches wegen in den Zeitungen erhoben. Ohne zwei oder
drei Blutbăder wird es in Wien nicht ablaufen. Indessen wi.insche ich
nur, daB sich die Verhăltnisse in Siebenbi.irgen nur recht bald klăren
und regeln mogen,, damit auch der Herr Graf \Vieder beruhigt sein
konn'ten. Hochachtungsvoll des hochwohlgebornen Herrn Grafen dankbar ergebenster Diener
·
Kurz
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond.
. meny J6zsef, Diplomatarium Autographum.
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Satulung, 9 aprilie 1848.

Hosszufalu die 9. Aprilis 1848.

Kedves Dr!
Igy hat egyi.itt halunk meg ehen! Rendre szakadnak el a megyek
Magyar orszaghoz. Holnap K6var videken i.itik fel a paraszt szabadsag
zaszl6jat. Orvend mindenki, hogy a paraszt egy nyi.iget le tesz, de a
sulyosabbat, a megyei tiszti despotismust, le nem razhatja. Igazsagos
lenne, hogy a nehai boldogtalan emlekezetu foldes urak (nevezetesen,
kiknek elei penzen vettek a fiscust61 paraszt telkeiket) valamit kapjanak, de a benificatio olyan, mint a pipab6l ki fejl6d6 szep fi.ist! En ha
egy otod resz jovedelemmel meg maradhatok, boldogsag. Maramaros a
robotat rogton meg szi.intette, de meg a hatra lev6 fizetetlen taxat is
el engedte, ha tehat foldes ur irgalmas volt, es parasztjat sem szorita,
ime · ezzel jutalmaztatjak. Magyar orszagon a nep azt vegezte, mely
allodium contractus arenda mellett hasznaltatott a parasztt61, az is veszen oda.
E szerent progressiv a megnyir6 oll6, a ·tobb allodiumot is kornyi.il metelle. Koldussag a vege. Hat mit tesz meg erdelyi koldus ur a
ki e vesztes mellett fi.ilig farkig ad6ss?
Az ut6pianak el mult ideje, a mi nagyobb reszint iratott a robotra
sullya konyebittese, el torlese kedviert, az mar val6sult. A mi abba
iratott megyei akarnokokt61, az all, de csak ha a nemes fundusb61 ala
kerul, halcilra vernek.
De koszonom, hogy ut6piar61 megemlekezett. Szivessegeben ajanlom az urnak. Keszsz maga szolgad
Teleki Imre.
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Dragă

domnule!
Aşadar vom n1uri împreună de foame. Comitatele se desprind
treptat şi sînt anexate Ungariei. In districtul Chioarului se arborează
mîine drapelul libertăţii ţăranilor. Toată lumea se bucură că ţăranul
a scăpat de o povară. Despotismul mult mai apăsător al funcţionarilor
comitatensi, nu-l poate însă scutura. Drept ar fi ca domnii de pămînt
de nefericită amintire (mai ales aceia care au cumpărat pe bani de la
fise sesiile iobagilor) să primească ceva despăgubire cu toate că ea este
ca şi fumul frumos ce iese din pipă. Dacă rămîn cu a cincea parte din
venitul meu eu sînt fericit. In Maramureş robota a încetat imediat.
Acolo au fost anulate chiar şi taxele restante. Iată cum este răsplătit
domnul de pămînt care a manifestat înţelegere şi nu l-a strîmtorat pe
iobagul său. ·În Ungaria poporul a hotărît ca nobilii să piardă şi pă
mîntul alodial pe care 1-au dat în arendă unui ţăran pe bază de contract. Drept urmare, foarfeca ce tunde progresiv a circumcis mai multe
alodii. Consecinţa va fi sărăcia. Ce va putea face bietul domn de pă
mînt transilvănean care pe lîngă această pierdere era şi aşa înglodat
pînă peste urechi în da tarii?
Vremea utopiilor a trecut. Ceea ce s-a proiectat parţial pentru
uşurarea sau ştergerea poverii robotei s-a realizat. Cele scrise de către
tiranii comitatensi rămîn valabile, dar în cazul că se referă şi la alodiile nobiliare vom fi ucişi în bătaie. Totuşi vă. mulţumesc pentru că
aţi amintit de utopie. Mă recomand în continuare atenţiei domniei
voastre şi sînt gata să vă slujesc
Teleki Imre
Original. Arh. Ist., Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond.
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Cluj, 10 aprilie 1848.
Nemes Csik Szek f6 kiralybirajanak.
Idei aprilis 8r6l hozzam fel terjesztett tud6sitas szerint: 1 kaszoni
Veres Adam es csikszeredai Getz6 Janos, mindketten kiralyi tablai irnokok, kozelebbrul gyanus szandekkal Marosvasarhelyr6l haza indulvan, melt6sagodat idei aprilis 5r6l 687. szam 2 alatti elnoki rendelvenyemre hivatkozva arra figyelmeztetni kivantam, miszerint a nevezett
ifjaknak tetteit feliigyelettel kiserni ne terheltessek3 .
Kolozsvar, aprilis lOen 1848
Prim-judelui regesc al nobilului scaun Ciuc
care mi-a fost înaintată în 8 aprilie a.c. 1 asupra canceliştilor Tablei regeşti Veres Adam din Iacobeni şi Getz6 Janos
din Miercurea Ciuc: amîndoi au plecat nu demult din Tîrgu Mureş spre
casă cu intenţii suspecte. In conformitate cu ordinul meu din 5 aprilie
Pe baza

informaţiei
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a.c. de sub numărul presidial 687 2
numiţilor tinerP.
Cluj, 10 aprilie 1848

să

nu

neglijaţi

a supraveghea faptele

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 760. E. 1848. Foto:
2 539, 2 541-2 542.

V. doc. 221.
V. doc. 187.
a Cf. doc. 200, nota nr. 3.
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Viena, 10 aprilie 1848.

Eure Majestăt!
Von dem Augenblicke an, als ich mein Leben dem Dienste des
Staates gewidmet hatte, hielt ich es fur meine heiligste Pflicht, in dem
mir angewiesenen Widrungskreise den Befehlen meines allergnădi,gs,ten
Monarchen treu gehorchen, und in der Vollziehung derselben die beschworne Verfassung meines Vaterlandes als unwandelbare Richtschnur
meiner Handlungen zu betrachten.
Eurer Majestăt mir so oft zu Teil gewordene Gnade, das Vertrauen
meiner Mitburger erlauben mir das lohnende BewuBtsein in der Brust
hegen zu durfen, da8 ich wăhrend .meiner 25 jăhrigen ·Laufbahn in Erfullung dieser Pflicht geleistet habe, wa·s meine geringen Kră~te vermoch~ten; bei der allerhochsten Weisheit und Gerechtigkeitsliebe Euer
Majestăt durfte ich mich der Hoffnung hingeben, wie bisher, so auch
kunftighin die genannten beiden Aufgaben jedes treuen Staatsdieners
in stetem Einklange mit einander erhalten zu konnen.
Die Macht der Ereignisse hat es anders gewollt, die am heutigen
Tage auf dem ungarischen Reichstage zur Gesetzeskraft erhobenen a.h.
Resolutionen verfugen nicht allein die unmittelbaren Losrei8ung der
seit J ahrhunderten mit Siebenbiirgen verbundenen Teile, sondern beschlieBen auch die Vereinigung des GroBfurstentums mit dem Konigreiche Ungarn unter derselben Regierung und stell~n die Grundsătze
fest, auf welcher sie zu beruhen hat.
Zu diesen Gesetzen spricht sich der a.h. Wille des Monarchen auch
Siebenburgen gegenuber aus, einem Lande gegenuber, dessen Unabhăngigkeit in der Gesetzgebung und Verwaltung, durch seine Verfassung, durch zahlreiche Gesetze und diploma1tische Traktate gewăhr
leistet ist, dessen Rechte so lange sie in der jetzigen Form und Wesenheit bestehen - jeder seinen Magistrate - der siebenburgische Hofkanzler seiner Stellung nach, vor allem zu vertreten verpflichtet ist.
Konnte ich dies versăumen, wurde ich es anerkennen, daB liber
den Bestand Siebenburgens auBer des.sen eigener unabhăngiger legislativer Wirksamkeit - irgendeine Macht Beschlusse zu fassen berechtigt ist - so wăre dies, meiner Uberzeugung nach, ein Treubruch an
der Verfassung, ··die ich beschworen; erlaubte ich mir aber im entgegengesetzten Sinne aufzutreten, so wăre es eine MiBachtung der a.h. Be386

fehle, die ich mit den Pflichten eines Staatsdieners, so lange er die
i1:1m anvertraute Stelle bekleidet - unvereinbar erachte.
In dieser peinlichen Lage der Dinge fuhle ich mich urivermogen
dem von Eurer Majestăt und meinem Vaterlande in mich gesetzten
Vertrauen in meinem bisherigen Amte lănger zu entsprechen. Doppelt
schmerzlich ist es mir zwar in den gegenwărtigen Verhăltnissen, wo
sich keiner dem Dienste des Vaterlandes entziehen soll - zurucktreten
zu mussen, doch bei · einem solchen Konflikte der Pflichten wage ich
von der a.h. Gnade und dem angestammten Rechtsgefuhle meines Aller
gnădigsten Herren die gerechte Wurdigung ·meines Schrittes anzuhoffen
- der mir von der unabweislicP.en Notwendigkeit geboten ist - mich
aber nie von der unabweislichen entheben wird, fur das Wohl meines
Fursten und meines Vaterlandes - wo Sie meiner bedurfen sollten,
bis zum letzten Atemzuge mit Gut und Blut einzustehen.
Genehmigen Eure Majestăt den tiefgefuhltesten Dank eines treuen
Untertans fur alle ihm erwiesenen .Gnaden - geruhen Sie in gewohnter Huld das Ma{) derselben durch die Erfullung meiner gehorsamsten
Bitte um a.g. Enthebung von meinem Amte als siebenburgischer Hofkanzler - welches ich hiemit zu Euer Majestăt geheiligten Throne niederlege- voll zu machen.
J6sika 1
Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca, Fond. Arh. fideicomisională a fam. J6sika. Misive. Original. Arh. St .. Viena. Fond.
Kabinettskanzlei. M.R. nr. 225/1848. Xerox: 24 245-24 248. Publicat de
Andics Erzsebet, A nagybirtokos arisztokrâcia, II, p. 63-64.
1

Demisia a fost

acceptată

de

24 240-24 243. Cf. doc. 243. Demisia
nistă

împărat

la data de 20 aprilie. Ibidem. Xerox:
atţtudinea consecvent antiunio-

demonstrează

a lui J6sika.
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Viena, 10 aprilie 1848.
Eingabe des siebenburgischen Hofkanzlers Freiherr von J6sika de
data Wien am 10. April 18481
womit er in Anbetracht der neuesten aus dem ungarischen Reichstag zur Gesetzeskraft erhobenen a.h. Resolutionen in Beziehung auf
die Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn einerseits, dann seiner beschworenen Pflichten und seiner Ueberzeugung rucksichtlich, der verfassungsmă8igen Stellung jenes Gro8furstenthums andererseits um a.h.
Enthebung von seinem Amte als siebenburgischer Hofkanzler bittet.
Durch die dem ungrischen Reichstage gemachten Zugestăndnisse
ist die Frage einer Union Siebenburgens mit Ungarn zur năchst unvermeidlichen geworden. Da Baron J 6sika wegeh der Aehnlichkeit der politischen Grundsătze mit Graf Apponyi dem jetzt herrschenden Ministerium Bathianyi-Kossuth niema1s geistesverwandt werden kann, und
J6sika's Bleiben die Losung der von den zwei Legislaturen zu Ofen Pest und Klausenburg zu verhandelnden Fragen nur erschweren diirfte,
so kann die Gewăhrung der Bitte die der Unterzeichnete wegen einer
387.

vorUiufig gepflogenen Rlicksprache zurlickhielt nicht Hinger versagt
werden. Die Geschaf te Siebenblirgens werqen hiedurch allerdings eine
und die vorzliglichste Stlitze verlieren, um so mehr a,ls es zweifelhaft
ist ob der Gouverneur Graf Teleky nicht dem Andringen der ungrischen
Wahler und Sendlinge weichen werde, wo dann freilich Siebenblirgen,
vielleicht selbst auch die Sachsen und die Granzer als Beute dem separatistischen Treiben der jetzt herrschenden ungrischen Minister an-·
heim fallen werden. Leider fehlt im Centro selbst eine Einrichtung,
welche die von den siebenblirgischen Behorden oder Standen kommenden Vorschlage grlindlich prlifen, ma:Bigen und mit den Gesamtinteressen der Monarchie im Einklang setzen_ wlirden. Die Arbeiten der ungrischen-siebenblirgischen Conf. Comitees werden nicht zu der Kenntnis
des deutschen Minister Rates gebracht und doch sind die Minister des
Ău:Beren Krieges und Kriegswesens dabei hochst betheilt.
Auf diese Bedlirfnis die a.h. Aufmerksamkeit lenkend kann ich
mich flir jetzt nur auf das beschranken, was der Augenblick fordert
und flir den wohl die Berufung des jungen rlistigen von den Standen
gewah~ten Thesaurats Graf Miko genligen dlirfte.
Am 18. April 1848
Graf Kolowrat
1

Aller Hochstes Cabinets Schreiben an den Siebenblirgischen HofKanzler Grafen von J 6sika
Lieber Graf, Ihre mir bereits vor mehreren Tagen liberreichte
Bitte um Enthebung von dem Amte eines siebenblirgischen Hofkanzlers kann ich erst jetzt willfahren. Indem Ich Sie Meiner vollen Zufriedenheit liber jenes versichere, was sie treu, anhanglich, eifrig und
kraftig flir Mein Gro:Bflirstenthum Siebenblirgen geleistet haben, erwarte Ich bei Ihrer Rlickkehr in das Privatleben von Ihrem Patriotismus, daB Sie auch fernerhin .zur Erhebung und Entwicklung der freien
Institutionen Meines GroBflirstenthums im Einklange mit den Interesseu Meiner Gesamtmonarchie bereitwillig seyn werden
Wegen Flihrung der Geschafte der Hofkanzlei habe ich das beiliegende Cabinet Schreiben erlassen:
Aller Hochstes Cabinet Schreiben zu Hănden des Hof und Geheimen Rates Baron Apor:
Lieber Baron, Ich habe Mich bewogen gefunden den siebenblirgischen Hofkanzler Baron von J 6sika liber sein wiederholtes Ansuchen
das von mir zu Meiner vollen Zufriedenheit geflihrten Amtes eines
gewahlten siebenblirgischen Hofkanzlers zu entheben. Die Oberleitung
Meiner Hofkanzlei haben Sie sogleich zu libernehmen und bis dahin
mit Ihrem bewahrten Eifer zu flihren wo der von mir berufene Thesaurarius Graf Mik6 hier eingetroffen seyn und die Leitung der Geschafte zu welchen Ich ihn unter einem berufe, libernommen haben
wird. Hiernach ist das weitere erforderliche einzuleiten.
Allerhochstes Cabinet Schreiben an den Thesaurarius Grafen Miko
Lieber Graf, Mein bisheriger siebenblirgischer Hofkanzler Baron
J6sika hat mir die Bitte um Enthebung von seinem Amte liberreicht,
welcher Ich in Gnaden willfahret habe. Ich finde des Dienstes, im vollen Vertrauen auf Ihre Ergebenheit und Vaterlandsliebe Sie zur · einstweiligen Leitung meiner siebenblirgischen Hofkanzlei zu berufen und
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erwarte, daB Sie diesem Rufe um so schneller folgen werden, als die
jetzige Lage Meines GroBflirstenthums Siebenblirgen die Sorgfalt aller
Gutgesinnten im hohen Grade in Anspruch nimmt, Von dieser Meiner
Entschliefiung habe ich Meine siebenblirgische Hofkanzlei und Meine
Hofkammer und Ihren Chef bereits in Kenntnis gesetzt.

Aller Hochstes Cabinet Schreiben an den Finanz Minister
Lieber Graf, Ich theile Ihnen im AnschluBe, die Abschriften meiner
3 Cabinets Schreiben mit welche Ich wegen Dienstes Resignation des
siebenblirgischen Hofkanzlers Baron J6sika erlassen habe. Sie haben
in so ferne es sich um die Leitung des Thesaurariats handelt, dafi Ihnen
erforderlich scheinende zu veranlassen.
Fur das geheime Cabinet
Die Eingabe Baron J6sikas bleibt in den Akten.
Ferdinand
Wien den 21. April 1848
Original. Arh. St. Viena. Fond. Ministerratsakten, nr. 1380/1848. Xerox:

24 237-24 244.
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V. doc. 242.
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Sibiu, 10 aprilie 1848.

Hermannstadt am 10. April 1848.
114
In verfolg meiner Note vom 2ten April l.J. No
und der
2

schătzbaren

Antwort vom 5ten April l.J. Z. 687 1 beeile ich mich, Euer
Excellenz in Kenntnis zu setzen, da:B nach einem so eben eingelangten
Berichte des lten Szekler Grenz Regiments vom 5ten April in der That
drei Tabular Kanzellisten am 4ten April von Kezdi Vasarhely im Stabsorte Csik Szereda eingetroffen, und beim dortigen Magistrate und der
.Communităt sowohl in Beziehung auf die Ablegung der Waffen der
dortigen Szekler Grenzer Versuche gemacht, als auch sonstige Aufforderungen durchzuflihren vergebens bestrebt waren, und vielmehr unter
Mitwirkung mehrerer braven Grenzer entschieden zurlickgewiesen und
aufgefordert worden sind, den Taxalort Csik Szereda $Chleunigst zu
verlassen.
Leichter gelang es ihnen, die Studenten des benachbarten Csik
Somlyoer Gymnasiums in der Art aufzuregen, daG einige hundert dieser jungen Leu te aus den Collegien stromten, . und unter dem Rufe "Es
lebe die Freiheit und Gleichheit die an den dortigen Meilenzeigern befestigten k.k. Adler herabrissen und zertrlimmerten.
So wie aber wăhrend dieser Excesse in Somlyo die halbe Grenz
Compagnie dortselbst zusammen gezogen wurde: ist die Ruhe sogleich
wieder hergestellt, und die· Geistlichkeit dieses Klosters, welche liber
diesen Unfug der Studenten ernstlichst klagt, und sogar erbothig ist,
jene Studenten, welchen die Zerstorung dieser k.k. Adler vorzliglich
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zur · Last fălit,. dem Regimente auszuliefern, von welchem Anerbiethen
aber vor der Hand kein Gebrauch gemacht worderi ist, nunmehr wieder
beruhigt worden.
· Unter diesen Umstănden muB ich es nur de1n Ermessen Eurer
Excellenz anheim stellen, was Hochdieselben insonderlich wegen den
sowohl in Csik Szereda als Csik Somly6 storend und aufwiegelnd eingetretenen drei Szekler Tabular Kanzellisten und ihrer Bestrafung zu
verfilgen filr zweck- und zeitgemăB erachten werden.
Von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit muB mir aber der aus
mehreren militărischen Berichten zur Kenntnis gelangte Umstand erscheinen, daB in einigen Distrikten, insonderlich dem Hunyader, Zarander, Krasznaer Comitate theils aus der Ursache, weil letz'tere beide
sich schon zu Ungarn gehorig ansehen wollen, theils unter dem Pră
texte daB .unter der jetzigen Aufregung der walachischen Bevolkerung
dieselbe zur Rekrutenstellung nicht verhalten werden konne, das ganze
Assentgeschăft systirt worden sei, und die Rekrutenstellung aufgehort
habe. Da die gegenwărtige Auîregung der Walachen, wie Eurer Excellenz wohl bekannt ist, sich keineswegs auf die Rekrutenstellung,
wenn solche von den JurLsdiktionen nur sonst gerecht und gesetzmăf~ig
ohne Umtriebe und Unterschleife vollzogen witd, sondern vielmehr auf
ganz · andere Unterthans- und Urbarialsverhăltnisse sich bezieht und da
andere theils gerade jetzt im gegenwărtigen Augenblicke die moglichst
schnelle Completirung der siebenbilrgischen Landes Regimenter, wenn
sie filr den Dienst brauchbar und verwendbar seyn sollen, um so mehr
dringendes Bedilrfnis wird, ·als man sich, wie Euer Excellenz besorgen,
einerseits im hierlăndigen Dienste doch nicht ganz auf diese neuen
Rekruten gegenilber der walachischen Bevolkerung vollkommen verlassen und sie unbedingt verwenden konnte, andererseits auch ein so
unvollstăndiger MiHtărkorper auch nicht zu auswărtigen Militărdiensten
wenigstens in so lange nicht sich gehorig disponiren lăBt, bis nicht
wenigstens dessen Complettirung erzielt, und der Truppenkorper zum
Ausmarsch geeignet ist: so halte ich es filr Pflicht, mit Rilcksicht auf
diese Verhăltnisse und in dem weitern Anbetrachte, daB auch in allen
ilbrigen Beziehungen die moglichsrb baldige Ergănzung der Landes Regimenter ăuBerst nothwendig und unverschiebbar ist, und auch es keinen guten Eindruck auf die walachische Bevolkerung selbst machen
muB, 'wenn man bei den gegenwărtigen allseiţs bekannten beunruhigenden Gerilchten gerade mit der dringlichsten Rekrutenstellung inne
hălt, und aus Besorgnissen, die, mir scheint,- grade in dieser Hinsicht
nicht am rechten Platze seyn dilrften, mit diesem offentlichen Erforder. nisse inne hălt, Euer Excellenz zu ersuchen, an gesammte Jurisdiktionen des Landes solche Anordnungen zu erlassen. Damit nicht nur das
vom v.origen Jahre noch ilberall rilckstăndige namhafte Rekruten Quantum mit Beseitigung aller kleinlichen Nebenstănde der Jurisdiktionen
beschleunigt aufgebracht und gestellt, sondern auch die filrs heurige
Jahr 1848 entfallende Rate per 1000 Mann unter Einem bey der laufenden Rekrutenstellung in Rilcksicht der obigen Grilnde angehăngt
und gleichfalls unter Einem abgegeben werde.
Bezilglich der im Hunyader Comitate nothigen Rekrutenstellung
ist mir soeben auch zur Kenntriis gebracht worden, daB ein partieller
Stoff zur aufregenden Unzufriedenheit unter der walachischen Bevolkerung allerdings vorhanden sey, aber in der Anordnung seinen Grund
finde, daB zur Wahl der tauglichen viele lOO im Loos gestandenen aber
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Untaugliche nebst zahlreicher ·Bewaehung nach Deva gebracht worden,
wodurch den Gemeinden namhafte Geldkosten fur deren Verkostigung,
sonstige Weg- und Reisekosten aufgeburdet werden, die bei der vorhandenen Armuth des Volkes sehr druckend seyn mochten:
Wenn dieser lVliBbrauch abgeschafft und bei der Rekrutenstellung
gesetzmăBige Ordnung und Unpartheylichkeit von Seite der Zivilbehorden gehandhabt wird: durfte sicherlich kein Grund. zur Aufregung
der Walachischen Bevolkerung in dieser durch die Zeitumstănde je tzt
so dringend gebothenen MaBregel gefunden werden, daher ich Euer Excellenz wiederholt zu ersuchen die Ehre habe, zur Sicherstellung dieses
Bedarfs die entsprechende Anordnung verfugen und das Angeordnete
g_efălligst ·mir mittheilen zu wollen.
1

Puchner mp.
Fmlt
Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., nr. 801/1848. Foto: 2 5612 567.

1

Cf. doc. 186.
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Tekintetes Alispany Dr!
:Eppen most jelentodott be hozzank uradalmi tisztsegunk ~Htal: mikep pap-tamasi helyseg lakosai, talan az uj torvenyek ertelmenek hibas
felfogasab6l, elhataroztak magok kozott, es fenn sz6val hirdetik, hogy
minekutana az egesz hatar a foldesur kizarasaval csupan csak a lakos:sagot fogja ezentul illetni, kaptalanunknak mint helybeli făldesurasag. nak a hatarban levo kasza~l6jat, allodialis es kender foldjeit elfoglaljak
es magok kozott ingyen felosztj,ak, ugy szinten a kozlegelo hasznalatab6l is a foldes urasagot kizarjak es ha serteseit vagy egyeb mas mar- .
hajat oda fogna hajtatni, azt semmi esetben meg nem engednek.
E szerint vagyon batorsagot Pap-tamasiban az uj torvenyek orve
ala tt veszelyeztetve la tvan es az ingerult lakosoknak lehet6 tettleges
kitoreset megelozni kîvanvan kentelenek vagyunk tekintetes alispany
urat egesz tisztelet.tel felkerni, hogy a megyeszerte koroztetett minister
elnoki korleveP ertelmeben es mint e nemes megyenek al ispanya hivatali allasanal fogva, a nyugtalan pap-tamasi lakosokat az ebbol ered6
peldaadas tekintetebol is oelszeru m6don lecsendesîteni es az uradalmi
foldeknek es kozos leg.eloknek, melynek eddegi kozos hasznalata gyakorlataban a foldes urak az uj torveny altal is meg hagyattak, netalan
lehet6 eroszakos elfoglalasat6l eltiltani rp.elt6ztassek. 2
Kik tobbnyire telyes tisztelettel vagyunk tekintertes al ispany urna~ alazatos szolgai
1848. aprilis 10.
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Onorate domnule vicecomite!
Tocmai acum ni s-a raportat de către dregătorii noştri domeniali
că locuitorii din Tămăşeu au început să ocupe alodiile, probabil datorită înţelegerii greşite a noilor legi. Au şi anunţat verbal că-1 vor exclude pe domn de la folosinţa pămîntului. Au hotărît între ei ca de
acum înainte întreg. hotarul să le revină numai lor probabil datorită
înţelegerii greşite a conţinutului noilor legi. Ef ocupă şi-şi impart gratuit fînaţele, pămînturile alodiale şi cele pentru cuHivarea cînepii din
hotarul lor, care aparţin capitlului ca domn de pămînt al localităţii.
Mai mult îi interzic [capitlului] să folosească păşunea comună. În nici
un caz nu-i va îngădui să-şi trimită acolo porcii sau alte animale.
Averea şi liniştea s-au văzut astfel periclitate în Tămăşeu, sub
pavăza noilor legi. Dorind să preîntîmpinăm o posibilă revoltă a locuitorilor agitaţi, sîntem siliţi să-1 rugăm cu toată stima pe onoratul domn
vicecomite ca în calitatea lui oficială de dregător să-i potolească în
modul cuvenit pe locuitorii nemulţumiţi din Tămăşeu în· conformitate
cu circulara ministrului preşedinte care a fost răspîndită în cuprinsul
nobilului comitat 1 . Avînd în vedere exemplul rău ce ar putea rezulta
de aici~ să binevoiţi a le interzice o probabilă şi posibilă ocupare a pă
mînturilor domeniului şi a păşunilor colective. Noile legi2 îi lasă pe
pămînt, în folosinţa comună [a păşunilor colective].
Sîntem cu cea mai mare şi deplină- stimă servii supuşi ai onoratului domn vicecomite
1848, 10 aprilie
Concept. Arh. Capitlului rom. cat. din Oradea, nr. 179/'1848.

1
2

V. doc. 16.
Cf. doc. 232.
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Auszug aus dem Verhandlungs Protocoll der H.
tjons Universitaet vom 10. April 1848.
U.Z. 494/1848

Săchsischen

Na-

Die Brooser săchsischen Blirger Carl Pfaffenhuber und J oseph
Schuller zeigen an:
Da die gesetzwidrig von einigen unruhigen Rottenflihrern zu
Stande gebrachte einberichtete Volksaufbietung und Versammlung den
offenbaren Charakter eines Aufstandes und Auflehnung gegen die bestehende Ordnung, die offentliche Ruhe und Sicherheit an sich trăgt,
da ferner die in dieser Versammlung von den erwăhnten Aufwieglern,
an das Volk gerichte1te Reden offen gegen die Aller Hochste Deutsche
Regierung mit der unverkennbaren Absicht, die treuen Unterthanen
ihrem gesetzlichen Landesflirsten zu entfremden gerichtet sind, mithin
die Natur des Hochverraths annehmen, so wird die gegenwărtige Anzeige den Grafen der Nation mit dem gehorsamsten Ansuchen zugesteUt, dieselbe Seiner Excellenz dem Herrn Landes Gouverneur mit der
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sfîntă

datorie a mea să-mi .jertfesc toate forţele patriei iubite şi serviciului slăvitului principe. La fel am ţinut de datoria mea, să-mi concentrez toate forţele pentru continuarea funcţiei mele conform preaînaltei porunci în speranţa că voi .fi în măsură să răspund acestei chemări cu slabele mele puteri. Trebuie însă să recunosc tot ca o îndatorire a mea de a raporta că, nu mai sînt în măsură, în starea prezentă a
împrejurărilor, dată fiind situaţia, să acţionez cu succes pentru binele
patriei şi gloria maiestăţii sale. Este de prisos să amintesc cauzele. Ele
sînt cunoscute excelenţei voastre ca şi tuturor locuitorilor acestui oraş.
Impotriva persoanei mele au avut loc manifestaţii ostile pe care poporul
adunat în grupuri pe stradă le-a repetat în faţa casei mele. După cuni
spun zvonurile trebuie să consider că s-au împrăştiat. Pînă acum, aici
s-a manifestat cea mai mare încredere în mine. Exercitarea în continuare a actualei. mele funcţii în asemenea împrejurări ar fi posibilă
numai dacă aş avea autoritate personală ;şi încrederea publicului. Numai
astfel ar fi influentă şi ar servi binele patriei. Altfel ar putea fi numai
spre dauna ei chiar dacă a:ş depune cea mai mare străduinţă.
Tocmai de aceea, repet cererea mea în faţa excelenţei voastre. Indrăznesc să vă rog a binevoi să mijlociţi în faţa împăratului dezlegarea
mea din funcţia pe care o îndeplinesc. Binevoiţi să aveţi convingerea
că dacă aş avea cea mai mică speranţă că aş putea contribui cu succes
prin serviciile mele la înaintarea binelui public nu ar fi răspuns nimeni
cu mai multă recunoştinţă decît mine faţă de binevoitoarea declaraţie
a excelenţei voastre referitoare la rămînerea mea. Am rămas sluga preaplecată a excelenţei voastre
Baron J6sika Lajos
Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., · nr. 764/1848. Foto: 16 364-

16 365:

1

J6sika La.jos

şi-a

înaintat demisia guvernatorului la 10 aprilie 1848.
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N agymelt6sagu Gr6f Minister elnok Dr!
Ut6bbi alazatos tud6sitasomat e megyebeli kozcsend es rend fentartasa in1nt foly6 h6 Aprilis 7en kiildven fel nagymelt6sagodnak, van' szerencsem hivatalomb6l ki foly6lag alazatoson ertesiteni nagymelt6sagodat, miszerent, jelenleg a megyebe foly6 h6 Ban Szilagycseh mez6 varossaban es evel t6 szorriszedos Volcsok helysegebe fOldesuri szolgalat
alatt volt lakosok, nemunemu nyugtalansagot es beketlenseget okoztak,
de ez nekem hivataloson ertesemre esven, azonnal a jarasbeli f6 szolgabir6 urat es a megye altal valasztott rend6ri biztossag tagjai kozziil
egy tekin'telyes tablabir6t oda kiildven, mar akkor, mid6n a · nevezett
szemelyek oda erkeztek, az indulatok le voltak csilapulva, es minyajon
csendes nyugalomba talaltattak, mind a mellett a ki kiildott tablabir6 a
lakosokkal megertetven az orszagnak. az . urberesekre nezve hozott es 6
felsege altal is meg szentesi~tett iidvos torvenyeket es azoknak hasznos
394

voltara nezve 6ket felvilagositvan, minnyaJon tokeletes meg nyugva:;okat nyilatkoztattak, e szerent a koz csendesseg, batorsag s rend e ·me~
gyebe jelenleg atalanoson meg nyugtat6.
Melynek alazatoson val6 jelentese utan, mely tisztelettel maradtam
a nagymelt6sagu minister elnok urnak alazatos szolgaja
Kelt Zilahon 1848. Aprilis 10n.
·
Balint Elek
alispany
Inălţimea voastră

domnule grof ministru preşedinte!
In 7 a lunii curente am înaintat înălţimii voastre ultima mea supusă înştiinţare privind menţinerea în condiţiile actuale a liniştii publice şi a ordinii pe tedtoriul comitatului. Acum am fericirea de a vă
raporta din nou cu supunere înălţimii voastre, din fp.ncţia pe care o
deţin în mod curent, că în cadrul comitatului foştii iobagi din oraşul
Cehul Silvaniei şi localitatea învecinată Ulciug au pricinuit în ziua de
g a lunii (;Urente, o oarecare nelinişte şi nemulţu1nire. Fiind înştiinţat
pe cale oficială, despre aceasta, am trimis imediat acolo pe prim-judele
nobiliar al cercului respectiv şi pe un judecător cu autoritate dintre
membrii aleşi de către comitat în comitetul pentru păstrarea ordinii şi
:;iguranţei. Dar atunci cînd amintitele persoane au sosit acolo spiritele
~rau deja potolite astfel că i-au găsit pe toţi înrtr-o desăvîrşită linişte.
Judecătorul care a fost trimis a stat de vorbă cu locuitorii si le-a dat
lămuriri despre legile salutare aduse în favoarea iobagilor ţclrii, despre
~onţinutul lor folositor, despre sancţionarea lor de către 1naiestatea sa.
:u toţii s-au declarat pe deplin mulţumiţi astfel că liniştea publică, si~uranţa şi ordinea sînt în prezent liniştitoare pe teritoriul comitatului.
După cele de mai sus umilit raportate rămîn cu adîncă cinstire
preaplecata slugă ~a înălţimi sale dom'nu1ui ministru preşedinte
Dat în Zalău la 10 aprilie 1848
Balint Elek
vicecomite
Original: Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/'1849-i Miniszteriumi Leveltiar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmany, nr. 487/1. Foto:
21 596-21 598. Publicat fragmentar de Ember Gy6z.6, Iratok, p. 220221.
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Sz6zat
a lelkesz es kozsegi jegyz6 urakhoz
Tisztel t Polgartarsaink!
A szabadsag es anyagi j6letnek legkozelebb feltamadt remenye pel:latlan lelkesedesre ragadta orszagszerte polgartarsainkat minden rangdilonbseg nelki.il.
Osmerik onok, Urak, e nagyszeru honi mozgalmakat. _
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Tudjak, mily bălcs, mily boldogit6 torvenyeket kivan az orszaggyules hozni.
S măr megyei ki.ildottsegek ăltal is hallottăk hirdettetni orszăg
gyulesileg elhatarozott megszi.inteteset szegeny ad6z6 polgartarsaink vallain feki.idt legnagyobb terheknek.
lgen, hajnala egy meg nem vărt arany korszaknak tunt fell e szep
hon egen, mellyet eddig sotet fellegek boritanak ·el.
E fontos percben polgări kotelessege minden igaz hazafinak polgărtarsait az orszaggyiiles i.idvtellyes celzatair61 felvilăgositani, el6kesziteni 6ket a szabadsag elvezetere, a nyerend6 polgări jogok gyakorlatara.
Onok nagyon tisztelt lelkesz urak, bar milly vallăst kovessenek,
hirdet6i a felebarati szeretet; testveriseg s egyenl6seg magasztos elveit
terjeszt6 szent evangeliumnak.
Neha ti.irelmetlenseg valaszta el onoket egymast61; most a szabadsagban, egyenl6segben· es kolcsonossegben nyujtja onoknek orszaggyulesi.ink a beke olajagat.
Vannak onoknek, ki.ilonboz6 egyhăziak, testi.ileteik es egyeni ăl
lăsuk erdekeben, ki.ilOnfele vagyaik es meltănyos kivănataik, mik egymăssal ellentetben nem ăllvăn, azokat csak a szabadsăg eltet6 sugăra
erlelheti sikertelj esen meg.
Nevel6i onok a nepnek ereny es erkolcs osvenyein; legyenek most
a szabadsăgnak is apostolai.
.
Onok pedig, tisztelt jegyz6 urak, tisztei s ăllăsuknăl fogva tanacsad6i a nepnek, mellynek bizalmăt birjăk.
Nyomor es szegenyseg jutott eddig osztalekul a munkăs făldmu
vel6nek, s vele onoknek is, kiket miveltsegi.ik s igenyeikhez kepest jutalmazni nem volt kepes.
Szolgăja volt e neposztăly mindenkinek, ki felette uralkodni akart,
- es vele onok is, az 6 tisztvisel6i.
Vagyonban es jogban gyarapodăst nyerven ellenben amaz, onok
ăllăsa is okvetleni.il szilărdabbă es jutalmaz6bbă vălik.
s ezert onokhoz, tisztelt polgărtărsaink lelkesz es jegyz6 urak, intezzi.ik e sz6zatot azon buzg6 6hajtassal, hogy azt a nepnek megmagyarăzvan, a szabadsag megăllapităsănak nagy munkăjăban hivatasukhoz
ill6 reszt vegyenek.
·
Nem celunk sebeket kimeletlen kezzel szaggatni fel, nem akarunk
vădolni senkit.
De osmerni, lătni kell a nepnek hu ti.ikorben e sokat szenvedett
hon, minden neposztăly eddigi ăllapotăt, hogy tokelletesen meltănyol
hassa az orszaggyules s nemzeti uj kormănyunk magasztos torekveseit.
Szazadok 6ta nyog a szegeny foldmivel6 osztaly az urberi torvenyek zsibbaszt6 jarma alatt.
V eres veritekkel szerzett vagyonăb61 ad6zott foldes urănak.
A tized csirăjăban olte el a szorgalmat, mert n1inel nagyobb szorgalommal mivelte foldet, annăl nagyobb tizedet is kelle adnia.
Az uri munka, robot miatt meg idejenek sem volt 6 szabad es
korlătlan ura.
A szegeny ărvăk vagyonă t uradalmi tisztek kezel tek, s mid6n nagykorusagot ertek, ori.ilniok kelle, ha apaik szerzemenye felenek felaldozasaval megcsonkitott oroksegi.iket a tisztek kezeib61 kicsikarhattak.
Igazsăgot foldes uranak tiszte szolgăltatott a jobbăgynak ki, s azt
ritkăn szorgalmazhată i.ires kezzel.
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O, kit a torveny meltan nevezett szegeny ad6z6nak, fizette a megyei tisztvisel6ket, kiket a nemes nemesekb6l valasztatt, s kik epen azert
tobbnyire a foldesurnak kedveztek.
O adatt es fizetett ka:tanat, kit a karmany az arszag kebeleb6l torveny ellenere vitt ki, vele mas nepek szabadsag fahaszait elnyamand6.
O csinalt utat, hidakat; mas mindenki teher nelkul hasznalta.
S ha 6 hitu vagy pratestans vallast kovete:tt, mind ezeken felul
pi.ispoket, papjait is megfizetni kenytelen valt.
A palgarnak sarsa sem valt jabb.
A jabbagy legalabb birajat, eskudteit maga valaszta; - a palgarok e jaggal nem birtak, Temesvart peldaul csak 60 ember gyakaralta
az annyi ezer mas lakasak kizarasaval.
A falu szamadasai kozbenjottevel a nepnek vizsgaltattak n'leg
evenkent; a varasi palgaraknak azanban meg tudamasara sem hazatatt,
mire fardittatanak a varas jovedelmei.
A kereskedes, melly palgart, jabbagyat es foldesurat egyarant erdekel, egeszen elnyamva van.
Gabanat, dahanyt, gyapjut, bart, kendert, s.a. t. 'tobbet termeszt e
szep arszag, mint elfagyasztani kepes.
Ha ezeket a szamszed ausztriai tartamanyakba, miknek mind ezekre
szuksegok van, kiviszik a keresked6k, nagy vamat kell fizetniok, s ezt
el6re tudvan csekelyebb art adnak nekunk, a hani termeszt6knek.
Ellenben a nemett tartamanyakban sak es kulănfele gyar van, s
hagy ezek nalunk is ne keletkezhessenek, azaknak keszitmenyei, ha e
hanba hozattak be, igen csekely vammal ravattak meg.
Ez minden nepasztaly legnagyabb karara van; mert egyedul gyarak- biztasithatnak a szegeny embernek, kinek ep kezen~ kivul egyebe
nincsen, munkat es j6 munkabert s mert ha gyariparunk kifejlett laban
allana, gabanank, gyapjunk s.a.t. reszint a hanban fagyasztaJtnek el, reszint itt dalgaztatnek fel, s att6l nem kellene tobbe idegen nemzetnek
vamat fizetni.
A han kincseit s jovedelmeit Becsbe karmanyaztak es a kannanyba
ausztriai urak birtak legnagyabb befalyassal ellenere a 'torvenynek, melly
szerint e szep arszag minden mas nemzett6l fuggetlen.
E torvenytelensegek kovetkezmenyei a leggyaszasabbak.
Isten'tol megaldatt termekeny es gazdag hannunk, a s6 nagy ara,
a kamarai uradalmak nagy terjedelme mellett, evenkent sak milli6kkal tobbet haz be, mint az arszag kulonfele kiadassai es koltsegei tesznek.
Hallattak-e onok urak, vagy szegeny foldmivel6 palgartarsaink,
hagy e rappant sammab6l valaha csak egy filler is akar arszagut, akar
csatarna, vasut vagy mas kozhasznu celra e hanban farditatatt?
Minden folosleget az arszagas jovedelmeknek az asztrak tartamanyak javara, terheik konnyebitesere hasznalta az auszrtriai karmany s
mid6n a legkozelebb lefalyt evekben az ehhalal kinai szallattak meg a
szegeny nep hajlekait, akar is csak a legszegenyebb megyeknek nyujtatatt oszvesen nehany szaz ezernyi fukar segely, melly a haldaklatt ezerek szenvedeseit nehany rovid nappal hasszabithata igen, de nem szi.intethete meg.
Igen mastaha gyermeke valt mind eddig szep arszagunk az ausztriai kormanynak.
Fajdalammal hatatta at az arszag es a nem nemes asztalyak e sajnas, ez elnyamatt allapata a nemesseg nagy reszenek hazafiui keblet.
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Ellenzek nevezete alatt .egy nagy, hatalmas partba olvadott osszve,
megvivni, · az orszag es a szegeny jobbagy szabadsagaert es- j6leteert-.
Kesz;nek nyilatkozott megosztozkodni a neppel minden ad6ban •es
kozteherben,
Felszabaditani akarta a foldmuvel6t az urberi tartozasok jarma al61.
Hirdette a nemes el6jogok megszuntetesenek szukseget; a torveny
el6tti egyenl6seg szent igeit, a kulOnfele vallasok tiszteletet.
Megszuntetni akarta a valaszt6 falat, melly nemest parasztt6l, mind
kett6t a polgart6l elkuloniti, hogy fiai legyunk mindjajan es egyenl6
joggal a szep, nagy s dics6 Magyarorszagnak.
Az ausZJtriai kormany es annak magyar baratai ellenben akartak
meghagyni a nemesnek el6jogait, csak lassankent es maga a jobbagysag
altal megvaltatni az urberi ad6zasokat, megtartani a regi visszaeleseket, hogy egyik neposztăly a masiknak irigye s titkos ellensege maradvan, 6k tovabbra is uralkodhassanak, a· szabadsagot elnyomhassak, s az
orszag zsirjat, penzet, jovedelmeit osztrak erdekben kizsakmanyolhassak.
S ily velemeny--kulOnbseg miatt kezd6dott az ellenzek es az ausztriai kormany baratai kozt be~es, de nagyszeru harc.
A kormany administratqrokat nevezett a megyekbe, kik az ellenzek tagjait, az ad6z6 nep es szabadsag baratait, hivatalb61 kitegyek, hivatallal es / gyakran penzzel is a szegenyebb nemesseget megveszteges- sek, 'es ily uton elveinek gy6zelmet sze:tezzenek.
De talpon allott az ellenzek is; elveinek szentsege s roppant aldozatai folytan folyvast noveked6 tobbseggel birt az orszaggyulesen.
Ekkor egesz Eur6paban utott nehany hetek el6tt a szabadsag 6raja;
nepboldogit6 diadalt ult ez mindenutt a kiilfoldon is.
E draga percet ragadta meg a honi ellenzek; kerelmeket inJtezett
a nep es az orszaggyules utjan a kiralyi tr6nhoz; szabadsagot, egyenl6seget, tiszteletet minden vallasnak, fuggetlen nemzeti korm.anyt kert.
Urunk, j6 kiralyunk, hajlott nepe s az orszag kivanatara, rossz tanacsosa~t elbocsatotta; gr6f Bctthanyi Lajost az ellenzek dics6 vezeret
nevezte ki els6 magyar ministereul.
Pestr6l, e hon sziveb61, fog szep hazank most kormanyoztatni, tisztan honi s nem tobbe ausztriai erdekben; ezert a kiralyi sz6 szentsege
kezeskedik.
_ Mi, kik eddig ellenzekiek voltunk, tamogatjuk a nemzeti kormanyt,
mint bajtarsinka1t az eddigi kuzdelemben, mint velunk rokonerzesu nepbaratokat; - a volt kormanypartot, pedig az ugynevezett pecsovicsokat, a szabadsag hangos sz6zata megsemmisite, eloszlata, mikent konynyu felh6ket a deli fenyben ragyog6 nap.
Az orszaggyiiles, nagy hivatasanak mely erzeteben, megszu:n!tete az
urheri. ad6zasoka~t, s a foldes urakat a hon oltarara letett roppant vesz~.
tesegiikert az orszag altal karmentesiteti legalabb egy resz"Qen.
Az arvaugyeket kivette. az uradalmi tisztek onkenye al6l, magok
a kozsegek nyerendnek azokba megyei felvigyazat alatt befoly.ast; megszun tette az uriha t6sagort s uriszeket.
Kozosen viselendi ennekutanna puspok s pap, herceg, gr6f, bar6,
nemes s jobbagy minden terheit es ad6jat a honnak.
·
A foldmiveles, kereskedes, gyaripar honi kormanyunk ttpol6 kezei
alatt viragz6 kifejlest nyerend.
Az orszag jovedelmei egyedul a hon szuksegenek fedezesere s kozhasznu vallalatokra fognak szolgalni.
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Sot mi tobb, halljâtok polgârtârsaink, szegeny foldmivel6k, kiknek
eddig csak teher, de semmi jog nem jutott osztalekul, - ep e percben
gondoskodâsât kiterjeszti a kormany arra is, hogy kozilletek a tehetosbek, s jelesen meg a negyed telkes gazdak is a megye orszaggyillesi koveteinek valasztâsaban s igy a torvenyek hozatalaba befolyâst es szavazatot nyerjenek.
J 6tetem·enyei1t vegre tetezte az orszaggyules azzal, hogy nemzeti
<3rsereget allitvan fel, rangkulonbseg nelkul minden becsuletes honpolgart felker sajat tuzhelye, kozsege, a szabadsag es rend vedelmere.
F6 joga ez a szabad embernek; divatozik s lelkesedessel 6riztetik
az meg mindenutt, hol is szabadsag felutotte boldogit6 lobog6jat, s olly
tisz:tes, olly tisztelt jog, h9gy abban csak a becsuletes ember. vehetven
reszt, a nemzeti 6rsereg soraib6l kizaratni valami vetseg miatt, a legnagyobb buntetes.
Nalunk annak letesitese e nagyszeru atalakulas korszakaban ketszeresen szukseges, mivel ha a szabadsag, - a rend, a foldmuvel6 osztalynak es a hon javanak ellensege valahol tamadna, ki -vedhetne meg
e draga kincseket sikeresebben, nagyobb elszantsaggal, mint ep azok,
kik az uj kormanynak koszonik uj jogaikaJt?
A nemzeti 6rsereg sajat lakhelyen fegyverben gyakoroltatni fog,
mert kulonben hivatasanak nem felelhetne meg, aldozata volna az els6
megtamadasnak.
_
A torveny szerint, rendkivuli szukseg eseteben lakhelyer6l ki is
rendeltethetik; de alland6 katonasagunk hivatasa leven a hont kulellenseg ellen vedeni, ez ama varatlan esetben tortenhetend csak, ha az alland6 katonasag mar mind legy6zve volna.
De ezen vegveszely ·eseteben is csak azok fognak a torvenyhozas
vilagos hatarozata szerint lakhelyokb61 kirendeltetni, kik csaladaik fentartasara nem szuksegesek, tehat egyedul a gazdagok, a n6tlEfnek; ellenben foldmivel6 polgartarsaink koziil a csaladapak, :ţninden mesteremberek s szegenyebb honpolgarok sajat kozsegukben tuzhelyiik vedelmere
hagyattnak meg.
Ily vegveszelyt6l azonban ne tartsanak polgartarsaink, beket elvez
meg Europa s senki sem fogja azt s a nepek bekes atalakulasat zava:rni.
Ne vonakodjatok, ne rettegjetek tehat kedves polgartarsaink a nemzeti 6rsereg eszmejet6l; s6t siessetek annak zaszl6i ala, mint a szabadsag
es rend mindenkori hu tamaszai.
Fegyvert kozuletek eddig csak az nyert, kit a sors alland6 katonariak szant s ez, kiragadva ov€inek szeret6 karjaib6l, a fegyvert alland6an s neha sajat meggy6z6dese ellen is kenytelen hasznalnL
.
Mint nemzeti 6rsereg tagjai ellenben sajat tuzhelyetek koriil, kozsegtek kebeleben felkent vitezei lesztek most a szabadsagnak, a rendnek,
mik feltetelei az anyagi j6letnek.
Kezeitekbe vannak leteve a nyert s ez orszaggyulest6l meg nyerend6 szent jogaitok, a kozbatorsag s beke; - tti mind ezeket bizonynyal meg6rzenditek.
,
Aldj.atok velunk mind e j6tetem,enyekert a f6herceg nadort, ki a
nemzet kivanatait teljes erellyel partolta; aldjatok elvrokonainkat, az
·eddigi ellenzek nagy v~zereit, gr6f Batthanyi Lajos es Kossuth Lajos
urakat!
Ministerei, - fuggetlen s felel6s nemzeti ministerei, ezek most
mar urunk, koronas kiralyunknak; de e magas allasban is azok maradnak, kik mindig voltak: a nep s szabadsag hu bajnokai, hatalmas ved6i.
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Tamogassuk 6ket hazafiak! Oket es uj nemzeti kormanyunkat nyilt
csatlakozassal, teljes rokonszenvlinkkel, egesz er6nkb6l.
,
Teend6 meg felette sok van, hogy a szabadsag es anyagi j6let arany
faja tart6s gyokeret verjen, eros tolgy gyanant viruljon s terebelyes
lombjai alatt nyugottan pihenhesslink.
A klilonfele vallasok papsagar6l szent hivatasukhoz illoen gondoskodni, - minden neposztalyok neveleser6l intezkedni; - a kereskedest
rabbilincseibol kiszabaditani, - a foldmivelest apolni, fejleSZiteni, - kozlekedesi eszkăzăket, orszagutakat, csatbrnakat, vasutakat letesiteni, a megyei kormanyzatot javitani, visszaelesekt6l kitisztitani, s abba, valamint a tisztvisel6k valasztasaba nektek îs befolyast kivivni kell.
Hogy ezek s mas szamos teendoink torvenyes haladas utjan val6sitathassanak, kălcsănăs egyetertes, bizalom es ragaszkodas alljon fen
koztlink orokke!
Mi a szabadsagot s mind azon jogokat, miket ez orszaggyules adand,
vivan ki nektek, ti foldmivel6 polgartarsaink! testveries erzelmeink zalogat mar birjaltok!
Ti rokonszenvetokkel, teljes bizalmatokkal irantunk fogjatok azoka t meghalalni.
Ne higyetek masok amitasainak; ne birja mas teljes bizalmatokat,
mind ki mindig ellenzeki volt s most is nemzeti kormany baratja.
Ne feledjetek soha, hogy sorainkban allanak Kossuth Lajos, ki a
szabadsagert, bar6 Wesselenyi Mikl6s, ki a 1ti erdeketekben mondott beszed miatt bortonre voltak itelve s vertanui azon regi buzg6 torekveslinknek sorsotokat javitani.
Onok pedig tisztelt lelkesz s kozsegi jegyz6 urak ne feledjek soha,
hogy a szabadsag nem egy neposztaly, de mikent a nap fenye, az egesz
emberisegnek, az egesz honnak kăzăs tulajdona, hogy ez kiterjesztes,
kăzăs hasznalaJt altal erosbitest nyer, hogy vegre, egesz jov6jlik nyilt
csatlakozast uj nemzeti korma~yunk irant parancsol.
Leszalt a pecsovics- a conservativ-szellem ărăkre nyilvanos eletlink
la tha tarar6l.
F6 tamasza, gr6f Apponyi Gyorgy nem cancellar tobbe; volt buzg6
eszkozei, a megyei administratorok, sorba hivatalikr6l lemondanak.
Elvei a pecsovics-partnak, a nemesi el6jogok, az urber, a fontolva
haladas mar most - az ujabb esemenyek s orszaggyulesi munkalatok
folytan - nem egyeb, mint egy nagy sirhalom, mellyen az atalakulas e
nagyszeru korszakaban meg epitesi anyag sem kereshet6.
S klizdelmeinek celjait egyszerre elvesztven, miert folytassa e part
eddigi er6lkodeseit? - s ha azokat folytatna is, kivel tartana az urberi
terhekt61 felszabad~tott, politika s valasztasi jogokkal meg az orszag
gyules altal felruhazand6 foldmivel6 nep? az eddigi ellenzekkel, tehat
vellink-e, kiknek mind ez aldasokat koszoni? vagy a volt pecsovicsokkal~
kik mind ezt elleneztek?
Igen is nem maradt ama partnak egyebb fen, mint a feloszlas s
egyenkenti beolvadas azon hazafi nagy torekvesbe, melly szabadsag s
egyenl6seg mellet, minden idegen befolyast6li fliggetlenseget a nemzeti
kormanynak tuzte ki jelsz6ul.
Csak e kerdes financialis oldalanak meltanyos megoldasa mentheti
fel e hont orszagos penztar felallitasanak klilonben elkerlilhetetlen szlikseget61, s ekkep ujabb tehertol az erejeben n1egfogyott nemesseget s
nepet.
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S mind ez igy leven, onok is tisztelt lekesz s jegyzo urak, kik
nemesek, mondjanak le minden el6iteletr6l; baratkozzanak meg az uj
kormanyformaval es elvekkel, miknek folytan minden tekintetben sokkal tagasab, diszesb hataskort s kegyelemtol tobbe nem fiigg6 allast
nyerendnek.
Tarr.iogassak azokat hivatasukhoz illoen minden. befolyasukkal.
Csak igy leend a haza nagy es szabad; onok allasa pedig iidvos,
tisztelt, es hasznos!
Temesvart, aprilis 10-ken 1848.
Proclamaţie
Către domnii preoţi şi notari
Cinstiţii noştri cetăţeni!

comunali

Speranţa recent înviată a binefacerilor libertăţii şi prosperităţii a
cuprins cu o însufleţire fără seamăn pe toţi cetăţenii ţării, fără nici o
deosebire de rang. Dumneavoastră cunoaşteţi domnilor aceste extraordinare mişcări patriotice.
Ştiţi ce legi înţelepte şi aducătoare de fericire doreşte să aducă
Dieta. Aţi auzit despre hotărîrea Die1tei privind înlăturarea celei mai
grele poveri, care apăsa pe umerii bieţilor noştri concetăţeni contribuabili, adusă la cunoştinţă şi prin intermediul comisiilor comitatense. Da,
pe cerul acestei frumoase ţări care pînă acum a fost acoperit cu nori
negri a apărut aurora unei neaşteptate epoci de aur.
În acest moment impontant este de datoria fiecărui patriot adevă
rat să-i lămurească pe concetăţeni de~pre ţelurile binefăcătoare ale Dietei, să.:.i pregătească pentru a se bucura de libertăţi, pentru a-şi exercita
drepturile cetăţeneşti care sînt pe cale de a fi obţinute.
Dumneavoastră foarte onoraţi domni preoţi de orice confesiune·
sînteţi vestitorii iubirii aproapelui, ai principiilor măreţe ale sfintei evanghelii de frăţie şi egalitate. Odinioară intoleranţa vă despărţea unul de
altul; acum, în deplină libertate, egalitate şi frăţietate, Dieta noastră
vă întinde ramura de măslin a păcii. E adevărat că sînteţi de confesiuni diferite, că situaţia voastră confesională şi personală, dorinţele şi
demnele voas1tre ţeluri sînt deosebite; dar atîta timp cît nu staţi unul
împotriva celuilalt, raza binefăcătoare a libertăţii le poate coace pentru
a le desăvîrşi. Dumneavoastră ca educatori ai poporului pe cărările virtuţii şi moralei fiţi acum şi apostolii libertăţii.
Dumneavoastră, onoraţi domni notari, sînteţi prin funcţia şi poziţia
voastră sfătuitorii poporului şi vă bucuraţi de încrederea lui. Lucrătorii
pămîntului au avUit pînă acum parte de mizerie şi sărăcie, iar o dată
cu ei şi voi, deoarece nu au fost în stare să vă asigure o retribuţie corespunzătoare culturii şi pretenţiilor voastre. Poporul a fost sluga tuturor acelora, care au domnit asupra lui, iar odată cu el şi voi dregătorii
săi. Dar ca urmare a creşterii averii şi drepturilor sale va deveni neapărat mai sigură şi mai bine răsplătită şi si1tuaţia voastră.
Tocmai de aceea, vă adresăm dumneavoastră, onoraţii noştri concetăţeni, domnilor preoţi şi notari, această proclamaţie, cu acea dorinţă
fierbinte ca explicînd-o poporului să participaţi pe măsura chemării
voastre la marea operă de instaurare a libertăţii.
Nu este ţelul nostru de a sfîşia cu o mînă neîndurătoare rănile;
lilU vrem să acuzăm pe nimeni. În oglinda credincioasă a mult incercatei
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noastre pa1trii poporul trebuie însă să recunoască şi să aprecieze situaţia
de pînă acum a fiecărei categorii sociale pentru a putea aprecia perfect
măreţele strădu~nţe ale Dietei şi ale noului guvern naţional. ·
De secole geme clasa bieţilor plugari sub jugul apăsător al legilor
urbariale. Din averea sa adunată cu sudori de sînge a plătit domnului
de pămînt: Zeciuiala i-a anihilat în faşe orice strădanie, deoarece cu
cît mai mult se sforţa să cultive pămîntul său, cu aJtît mai mare dijmă
· trebuia să dea. Din cauza robotei sau a muncii domneşti, nu a fost stă
pîn liber şi neîngrădit nici măcar asupra timpului său. Averea bieţilor
orfani era. administrată de _dregătorii domeniului. Cînd aceştia ajungeau
majori, trebuiau să se bucure dacă puteau smulge din mîinile dregăto
rilor jumăta1te din moştenirea părinţilor lor prin sacrificarea celeilalte
jumătăţi. Dreptatea era împărţită iobagilor de dregătorul domnului de
pămînt, iar acela rar putea fi înduplecat cu mîna goală.
Pe el legea l-a numit pe drept, bietul contribuabil. El i-a plătit
şi pe funcţionarii comitatensi, care erau aleşi de nobili dintre nobili şi
tocmai de aceea, îl păntineau de cele mai multe ori pe domnul de pă
mînt. El a dat şi a plătit soldaţi pe oare guvernul i-a dus în afara hotarelor pentru înăbuşirea aspiraţiei de libertate a altor popoare, contrar
legii. El a făcut drumuri şi poduri pe care toţi ceilalţi le-au folosit fără
nici o obligaţie. În afară de toate aceste, dacă avea confesiune catolică
sau proteS!tantă, era silit să-i plătească şi pe episcopii şi preoţii săi.
Nici soarta orăşeanului nu a fost mai bună.· Iobagul i-a ales el însuşi cel puţin pe judele şi pe juraţii săi. Orăşeanul nu a dispus nici
măcar de acest drept. În Timişoara, de pildă, 1-au exercitat numai 60
de oameni prin excluderea atîtor altor mii de locuitori. Socotelile satului se examinau anual cu participarea poporului. În schimb orăşenilor
nici măcar nu li se aducea la cunoştinţă ce destinaţie luau veniturile
comunelor urbane.
Comerţul interesează deopotrivă a1tît orăşeanul cît şi iobagul şi
domnul de pămînt. El este încă cu totul apăsat. Această ţară frumoasă
produce grîu, tutun, lînă, vin, cînepă şi altele, mai mult decît este în
măsură să consume. Dacă sînt duse de negustori în vecinele provincii
austriece care au nevoie de ele, trebuie să plătească o mare vamă. Din
cauza ei achi1tă producătorilor din patrie un preţ mai mic. Din contră,
în provinciile germane există. multe şi diferite fabrici. Pentru a nu se
întemeia şi la noi, produsele acestora sînt supuse la o vamă foarte mică
dacă sînt aduse în ţară. Această politică este dăunătoare pentru toate
păturile poporului, deoarece numai fabricile pot să asigure un salariu
bun omului sărac care în afară de mîini sănătoase nu are nimic al1tceva.
Dacă industria noastră ar sta pe picioarele sale proprii, grîul, lîna şi
celelalte produse ale noastre, ar fi în parte prelucrate iar în parte consumate în ţară. În felul acesta nu ar mai trebui să se plătească vamă
unei naţiuni străine.
Bogăţiile şi veniturile statului sînt administra1te la Viena. În cadrul guvernului austriecii dispun de cea mai mare influenţă, contrar legilor conform cărora această frumoasă ţară este independentă de orice
altă naţiune. Consecinţele acestei ilegalităţi sînt din cele mai triste.
Rodnica şi bogata noastră patrie binecuvîntată de Dumnezeu, produce anual cantităţi mari de sare avînd în vedere întinderea domeniilor
erariale. Dato.rită preţului sării se obţin venituri care întrec cu mai
multe milioane investiţiile şi cheltuielile.
402

Aţi auzit dumneavoastră sau bieţii concetăţeni plugari ca din
această uriaşă sumă măcar un filer să fi fost destinaJt cîndva fie pentru
un drum naţional, fie pentru un canal, fie pentru o cale ferată, fie pentru alt scop comun al acestei ţări [?] Tot surplusul veniturilor aduse

statului a fost utilizat în favoarea provinciilor austriece. Guvernul austriac le-a destinat pentru uşurarea poverilor sale. În anii care au trecut
bietul popor şi-a părăsit locuinţele datorită chinurilor morţii provocate
de foame. Dar chiar si atunci numai celor mai sărace comitate li s-a dat
un ajutor mizerabil de cîteva sute de mii, care a putut prelungi doar cu
cîteva zile suferinţele miilor. de muribunzi fără a le pune capăt.
Frumoasa noastră pa1trie a fost întotdeauna pînă acum un copil
foarte vitreg. Această apăsătoare şi tristă situaţie a umplut de durere
toată ţara, atît păturile neprivilegiate, cît şi simţămintele patriotice ale
celei mai mari părţi a nobilimii. laltă de ce, s-a format un mare şi puterniC partid de opoziţie pentru cucerirea libertăţii şi prosperităţii ţării
şi iobăgimii. El s-a declarat gata să determine nobilimea să suporte împreună cu poporul toate dările şi îndatoririle publice; s-a arătat dispus
să-I elibereze pe plugar de jugul îndatoririlor urbariale; s-a pronunţat
pentru desfiinţarea privilegiilor nobilimii, pentru sfintele cerinţe ale
egaliltăţii în faţa legii, pentru respectul diferitelor confesiuni; a vrut să
dărîme .zidul despărţitor care-1 separa pe nobil de ţăran şi pe amîndoi
de orăşean, pentru a fi cu toţii fii cu drepturi egale în frumoasa şi
slăvita Ungarie.
· Dimpotrivă, guvernul austriac şi prietenii maghiari ai acestuia, urn1ăresc: să păstreze privilegiile nobilimii; să oblige iobăgimea să-şi răs
cumpere ea însăşi treptat îndatoririle urbariale; să menţină vechile abuzuri; toate acestea pentru ca o clasă s-o duşmănească pe cealaltă şi să
poată stăpîni pe mai departe; să înăbuşe libertatea, să exploateze avuţia, banii şi veniturile statului exclusiv în interesul auSitriecilor. Din
cauza acestei diferenţe de opinii a început lupta paşnică, dar extraordinară, dintre opoziţie şi adepţii guvernului austriac. Guvernul a numit
în comitate administratori. Aceştia au destituit din funcţii pe membrii
opoziţiei care erau prietenii poporului contribuabil şi ai libertăţii, i-a
corupt cu funcţii şi bani pe nobilii mai săraci şi au făcut să triumfe,
pe această cale principiile '[de guvernare austriacă]. Dar şi opoziţia a fost
trează. Sfinţenia principiilor sale şi uriaşele ei sacrificii au ajutat-o să
dispună de o majoriltate din ce în ce mai mare în cadrul Dietei.
In întreaga Europă a bătut astfel cu cîteva săptămîni mai devreme
ora libertăţii. Ea a impus pretutindeni în afară trimful f~ricit al poporului. Această clipă scumpă a strîns laolaltă opoziţia. Poporul şi Dieta
au înaintat, pe cale oficială, cereri către regescul tron. S-a cerUJt libertate, egalitate, respectarea fiecărei confesiuni, guvern naţional independent.
Domnii noştri, bunii no'ştrii regi au răspuns dorinţei poporului şi
Dietei şi astfel au fost îndepărtaţi sfătuitorii răi; gloriosul conducător
al opoziţiei, graful Batthyany Lajos a fost numit prim-ministru maghiar.
Frumoasa noastră patrie va fi acum guvernată de la Pesta, din
inima ei, exclusiv în interesul patriei şi nu în cel. al Austriei; pentru
aceasta garantează sfinţenia cuvîntului regelui.
Noi, care pînă acum am fost în opoziţie, sprijinim guvernul naţional.· Membrii lui sînt tovarăşii noştri de suferinţă în lupta de pînă
acum. Ei n~tresc aceleaşi simţăminte de dragoste pen1tru popor ca şi noi.
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Fostul partid de guvernăm1înt constituit din aşa-numiţii "pecsovicsok" 1 , a
fost distrus de mesajul puternic al libertăţii, s-a destrămat asemenea
unor nori uşori în lumina strălucitoare a soarelui de amiază.
Răspunzînd adîncului simţămînt al chemării sale, Dieta a desfiinţat prestaţiile urbariale. Domnii de pămînt yor fi despăgubiţi cel puţin
în parte de către stat pentru marile lor pierderi pe care le-au depus pe
altarul patriei.
Chestiunea orfanilor a fost scoasă de sub arbitrariul dregătorilor
domeniali. Comunele însele îşi vor exercita influenţa în această chestiune sub supravegherea comitatului. S-a pus capăt autorităţii curţilor
nobiliare şi scaunelor domneşti de judecată.
După toate acestea vor fi suportate în comun poverile şi dările
statului de către episcop şi preot, prinţ, grof, baron, nobil şi iobag.
Agriculturii, comerţului şi industriei li se vor asigura o dezvoltare
înfloritoare în mîinile tămăduitoare ale guvernului patriotic.
Veniturile sta1tului vor servi exclusiv pentru acoperirea necesită
ţilor patriei, pentru satisfacerea unor necesităţi de interes comun.
Bieţii lucrători ai pămîntului au avut pînă acum parte numai de
poveri şi de nici un drept. Dar prin grija guvernului din acest moment
cei mai avuţi dintre ei, chiar şi cei ee deţin numai un sfert de sesie au
cîştigat dreptul de a vota cu ocazia alegerii deputaţilor comitatelor pentru Dietă. În felul acesta ei îşi vor putea exercita influenţa în elaborarea legilor.
Dieta şi-a încununat binefacerile sale prin instituirea gărzii cetă
ţeneşti. în ea va fi primit fiecare cetăţean cinstit, pentru a corutribui
la apărarea vetrei, comunei, libertăţii şi ordinii. Acesta este principalul
drept al unui om liber. El este apreciat şi· apărat cu înflăcărare, pretutindeni unde libertatea şi-a arborat Slteagul său însufleţitor. Este un
drept atît de respectat şi onora1t încît din garda cetăţenească pot face
parte numai oamenii cinstiţi. Excluderea cuiva din rîndurile ei va fi
cea mai mare pedeapsă pentru cei ce vor comite fapte reprobabile.
În această perioadă de exJtraordinare transformări înfiinţarea gărzii
este la noi de două ori necesară. Într-adevăr dacă libertatea şi ordinea
ar fi cumva atacate de duşmanul ţărănimii şi al binelui patriei, cine ar
apăra cu mai mult succes şi cu mai mare hotărîre aceste scumpe comori decît tocmai aceia care îşi datorează drepturile noului guvern?
Garda cetăţenească se va instrui cu arme în propria sa localitate de
reşedinţă, pen1tru că altfel nu ar putea face faţă misiunii sale şi ar cădea
jertfă primului atac. În cazul unei situaţii extraordinare i se 'poate ordona conform legii să servească şi în afara localităţii de reşedfnţă. întrucît misiunea apărării patriei împotriva duşmanului extern revine armatei permanente o astfel de situaţie s-ar putea ivi numai în cazul cînd
aceasta .ar fi înfrîntă.· Dar chiar şi în cazul unui astfel de pericol 1total,
conform hotărîrii clare a legisLaţiei vor fi detaşate din looalităţile unde
au domiciliul stabil doar persoanele necăsătorite cu stare materială bună
care nu sînt :r1ecesare pentru susţinerea familiilor lor. În schimb concetăţenii noştri plugari, meşteşugarii şi toţi cei mai săraci care sînt capi
de familie vor fi lăsaţi în comune pentru apărarea vetrelor lor. Dar un
asemenea pericol extern nu este probabil. Europa se bucură încă de
pace şi nimeni nu va tulbura înnoirea paşnică a popoarelor. Aşadar,
dragii noştri concetăţeni nu vă daţi la o parte şi nu vă temeţi de ideea
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gărzii cetăţeneşti. Din contră, grăbiţi...;vă sub
credincioşi dintotdeauna ai libertăţii şi ordinii.

steagul ei ca apar<itorii

Pînă acum a fost înzestrat cu arma numai acela pe care sorţii 1-au
desemnat ca soldat permanent. El era smuls din braţele iubitoare ale
familiei sale şi obligat să folosească în permanenţă arma, cîteodată chiar
împotriva convingerii lui.
Dar ca membri ai gărzii cetăţeneşti vă veţi lupta cu vitejie numai
în jurul vetrelor voastre, vă veţi pune în slujba libertăţii şi ordinii,
care reprezintă condiţia prosperităţii materiale chiar 'În interiorul localităţii voastre. ·
D:repturile voastre sfinte care au fost deja cîştigate şi cele pe care
le va mai da Dieta, liniştea publică şi pacea sînt puse în mîinile voastre.
Cu siguranţă voi le veţi apăra pe toate.
Binecuvîntaţi cu noi pentru toate aceste binefaceri pe prinţul guvernator care a sprijinit cu multă energie dorinţele naţiunii; binecuvîntaţi-i pe tovarăşii noştri de principii, pe marii conducă~tori ai opoziţiei de pînă acum, care au în frunte pe domnul grof Batthyany Lajos
şi pe Kossuth La jos. În calitatea lor de miniştri independenţi· şi responsabili ai regelui încoronat, ei sînt de acum stăpînii noştri. Ei au rămas
şi în această înaltă poziţie la fel ca şi înainte puternici apărători şi
campioni credincioşi ai poporului şi ai libertăţii. Să-i sprijinim, patrioţi!
Să-i sprijinim pe ei şi noul guvern naţional, cu cea mai deschisă adeziune din toate forţele noastre şi cu întreaga simpatie. Mai au multe de
făcut pentru ca arborele de aur al libertăţii şi al prosperităţii să prindă
rădăcini puternice, să înflorească asemeni unui stejar puternic sub ale
cărui ramuri bogate să ne putem odihni liniştiţi. Ei vor trebui să se
îngrijească, în modul cuvenit, de sfînta chemare a preoţimii diferitelor
confesiuni; să ia măsuri pentru educarea tuturor păturilor poporului; să
elibereze comerţul din cătuşele sale; să stimuleze şi să dezvolte agricultura; să construiască mijloace de comunicaţii şi anume drumuri naţio
nale, canale, căi ferate; să elimine abuzurile şi să îmbunătăţească administraţia comitatelor; să vă acorde şi vouă influenţă în alegerea funcţionarilor publici.
Pentru a se putea realiza toaJte aceste obiective şi multe altele pe
calea progresului legal, trebuie să domnească între noi pentru totdeauna
înţelegerea, încrederea şi adeziunea reciprocă.
Noi am cucerit pentru voi, concetăţeni plugari, libertatea şi toate
acele drepturi pe care Dieta este pe cale de a vi le acorda. Voi aveţi
deci gajul simţămîntelor noastre frăţeşti. De aceea să vă arătaţi recunoştinţa faţă de noi cu simpatie şi cu toată încrederea voastră. Nu credeţi amăgirilor altora. Să nu-i acordaţi încrederea voastră deplină decît
aceluia care a fost întotdeauna în opoziţie, iar acum este adeptul guvernului naţional. Nu uitaţi niciodată că în rîndurile noastre stau Kossuth La:jos şi baronul Wesselenyi Mikl6s. Ei au fost condamnaţi la închisoare pentru libertate şi respectiv pentru cuvîntările rostite în interesul vostru. Ei au suferit ca martiri şi s-au străduit cu zel pentru îmbunătăţirea soartei voastre.
Dumneavoastră onoraţi domni preoţi şi natari comunali nu uitaţi
niciodată că libertatea nu este proprietatea unei singure clase. La fel
ca lumina soarelui ea este proprietatea comună a întregii omeniri, a în. tregii patrii. Prin această folosinţă comună ea cîştigă tărie. În sfîrşit,
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întregul său ·viitor impune cea mai deschisă adeziune faţă de noul nostru
guvern naţional.
A dispărut pe vecie spiritul retrograd şi conservator de pe orizontul vieţii noastre publice. Principalul său sprijin, groful Apponyi
Gyorgy, nu mai este cancelar. Administratorii comitatelor care i-au servit ca instrumente zeloase au demisionat pe rînd din funcţiile lor.
Principiile partidului conservator bazate pe privilegiile nobiliare
şi pe iobăgie nu mai sînt altceva decît un mare mormînt. Progresul
chibzuit al lucrărilor dietale în condiţiile noilor evenimente fac ca în
·ele să nu se poată căuta nici măcar material de conştrucţie . necesar
transformărilor extraordinare ale acestei. epoci.
:?ierzînd dintr-o dată ţelurile luptelor sale de ce ar continua acest
partid străduinţele lui de pînă acum? Şi chiar dacă le-ar continua, cu
cine ar ţine poporul agricultor eliberat de sarcinile urbariale, pe cale
de a fi înzestrat de către Dietă cu drepturi politice, inclusiv cu cel de
a participa la alegeri? Cu opoziţia de pînă acum, deci cu noi cărora ne
datorează toate aceste binecuvîn:tări, ori cu foştii conservatori ce s-au
opus tuturor înnoirilor? Într-adevăr, din acel partid nu a rămas altceva
decît numele. Persoană cu persoană se încadrează în acea mare strădu
inţă patriotică ce a avut drept lozincă, nu numai libertatea şi egalitatea,
ci şi nea:tîrnarea guvernului naţional de orice ·influenţă străină.
Pentru rezolvarea echitabilă a· aspectului financiar se impune cu
necesitate stringentă înfiinţarea unei bănci naţionale. Numai ea poate
salva această patrie. Numai ea poate scuti atît nobilimea cît şi poporul
cu puterile lor slăbite de noi poveri.
Dumneavoastră onoraţi. domni preoţi şi notari în cali:tatea voastră
de nobili să renunţaţi la orice prejudecată, să vă împăcaţi cu noua formă
a guvernului şi cu principiile sale. De pe urma lor veţi cîştiga în toate
privinţele o sferă de activitate mult mai largă şi mai frumoasă, o poziţie care nu va mai depinde de graţia nimănui. Daţi-le sprijin cu toată
influenţa cuvenită chemării voastre. Numai aşa patria va deveni mare
şi liberă iar poziţia dumneavoastră plăcută, onorată .şi folositoare 2 •
Timişoara, 10 aprilie 1848
Imprimat. Arh. St. Timişoara. Fond. Muzeul Judeţean al Banatului,

nr. 105/a.
Pecsovicsok = peciovici sau persoane aserviţe guvernului aflat la putere.
Manifestul reflectă concepţiile politice ale nobilimii liberale ajunsă la
cîrma revoluţiei din Ungaria precum şi strădania reprezentanţilor ei de a-i cîş
tiga pe preoţi şi notari pentru noul regim, pentru ca prin intermediul lor să-i
convingă pe ţăranii iobagi că eliberarea de sarcini feudale şi transformarea lor
în proprietari deplini pe laturile proprii era un dar al Dietei nobiliare maghiare. In acelaşi timp el ilustrează limitele concepţiei acestei nobilimi în rezolvarea problemelor sociale. In schimbul sacrificiilor pe care nobilimea era dispusă să le facă
sub presiunea evenimentelor revoluţionare, notarii şi preoţii să convingă ţără
nimea că este datoare să rămînă liniştită şi mai ales să respecte alodiul care urma
să devină proprietate de tip burghez a foştilor domni de pămînt. Apare vizibilă
strădania de a-i reţine pe ţărani de la acţiuni aritinobiliare, care puteau periclita
atît puterea economică, cît şi cea politică a nobilirnii.
Pe de altă parte, pe plan naţional manifestul reflectă limitele şi mai accentuate. Deşi autorul deţinea o înaltă dregătorie într-un oraş cu un hinterland locuit în majoritate de români, nu aminteşte nimic de revendicările politice ale
acestora.
1

2
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Zlatna, 10 aprilie 1848.
Kedves polgar-:tarsaim!
ănoknek hozzam intezett felsz6litasat, hogy e h6nap 12en Devan
tartand6 koz gyiilesre jelenjek meg - a ne talam tortenhet6 zavaroknak koz-munkalkodas altali le csendesittese vegett - le irhatatlan orommel fogadtam, mid6n csekely szemelyembe helyzett bizodalmoknak ily
fel-tun<) jeleit tapasztalom, mit magam reszere fenn tartani es mint
szent ereklyet tisztelni soha meg nem szunendek, azonban sajnoson
kentelenittetem ertesiteni, hogy jelen hiva:talos allasom es meg eddig ele
gyengelked6 egessegem nem engedik 6hajtasoknak eleget tenni, azert
igyekeztem helyembe egy abrudbanyai ugyved tarsomat, Buthian Janos
baratomat, egy lelkes es a kor-szellemet6l at hatott ifju polgart megkiserteni, ki a nem remenylett szukseg eseteben azon szent kotelessegnek, melyre magam vallek fol hiva - varakozasokat ki elegit6leg meg
felelt volna, de mivel 6 eppen szeredan az abrudbanyai nemes tanacs
el6tt polgari hitet :teend6, mcli tud6sitasa szerint el nem utazhatik, e
szerint nincs egyeb teend6m illy kornyulmenyek kozott, mint onnoket
es onok altal tobb polgartarsaimat figyelmeztetni, hogy azon esetre, ha
a koz hirek szerent ket pa~tra oszlott nemeseg egy mas ellen illetlen ki
toresekre vetemulnek, sem egyik, sem masik partnak eszkoztil ne szolgaljanak, igazitsak 6k magok kozott a mint tecik. Egy szent cel all ell6ttunk, a haza boldogs<;lga es nemzetunk ugye, ezeket ele mozditani polgari kotelessegunk, meg pedig olly eszkozok altal, mellyek a szent celal
meg egyez6k, azert felseges fejedelmunk es a torvenyhoz6 testulet irant
legyilnk tisztelettel, turelemmel, igyekezztink a por-nepet bekes varakozasra, bekessegre es csendessegre birni, mennyire be folyasunk terjedhet,
s igy :fogjuk magunkat erdemesitni csak azon varatlan orom teljes jovend6re, melly mar pislogni kezd. Tegnap az isteni aldozat be vegzete
utan egybe gyultunk a fels6 kies temet6be, hol egy ezeret felyul halad6
nep tomegnek Mihaly Gergely derek lelkeszunk .egy igen szep beszedet
tartott, mellybe a jelen csendes politicai mozgalmok irEmyat lelkesen
fel fejtette, ugy azt is, hogy az o1ah nemzetnek erdekebe min6 kerelem
lenne be adanq6 (majd egesz ki terjedelmebe kozolni fogom), mit az
olah nep tomeg illy halaad6 kitoresek kozott fogadott: eljen a fejedelem,
eljen a haza, a magyar nemes nemzet es az olah nemzet --,-, baratim!
a lelkesedes nagy minden olah ifiuba, csak adja az eg, hogy a szent
beke alland6 legyen! Ki.ilOnoson emlitest erdemel banyaszi ulnok Angyal Gyorgy ur, ki nemzete iranyabani kotelessegeir6l ez uttal se felejtkezet meg, nem is becsuletes ember az, ki nemzete erdekebe făl nem
lep - csak merseklettel tontenjek, hogy az altal mas nemzetnek ne artson,
hogy hoszas ne legyek, ime kăzlom itt răvideden azon pontokat, mellyek
a kăzeled6 orszag gyulesre be adand6 kerelmeink foglalatya leendenek,
ezekb6l altal fogjak latni, hogy, mu a magyar orszagali egyesulest6l nem
vagyunk idegenek, de csak olly feltetel alatt, hogy nemzetisegunk fenn
maradjon es az urberi viszonyok tăkeletes meg szuntetesevel, valamint
a terh viselesben, ugy a polgari jogokban is egy forman reszesedjunk,
azert ugyeljenek, ha ne talam valaki felre akarna vezetni, nem kell
az amitasoknak engedni, kulOnăsăn, ha valami ala . . irasokat nyitananak,
nem kell ala-irni, mert ha kivanni fogjak, kuldăk en nem sokara egy
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peldanyt ala iras vegett, hogy kivanataink meg egyez6k lehessenek, addig is, meg lehet talalkozni fogunk, ugy is boldogsagunk nem fligg a
devai koz gyulestol. Egy uttal kuldok egy-nehany kokardat, melly hogy
valamenyibe kulonbozik az onnok al:tal lattatokt6l, magyarazatja az,
hogy mi egyesulni akarunk, de csak ugy, hogy nemzetisegunkbe hagyattassunk meg, a zold-fejer es veres szin magyar - a kek es fejer olah
nemzetiek leven, mu olah ifiak itten ezt viseljuk, remenylem, el fogadjak ott, ha pedig ellensegei talaltotnanak, jobb lesz semmi kokardat
fol nem tuzni, ez kulămben csak valami kuls6 formalitas, vegre nezetunk az, hogy az orszag gyulesre kovetseget nevezlink, melly kerelmunket adja be es ott helyben j6 sikert a puspok urakkal egyetert6leg esz.:.
kozolni -igyekezek, mind ezek utan onnoket isten oltalmaba ajanlom
Zalathr1an Aprilis 10en 1848
hi v polgar tarsok
Dobra Peter
A legeny meg erkezet szombat estve, de mivel az Abrudbanyara
kuldott expressusom csak ma estve erkezet meg, el nem bocsathatam
elebb, indul pedig visza 11en ej-fel utani 2 6rakor.
NB. Ha ugyved tarsam Buthian Janos fel keres, fogadjak sziveseggel, mert meg erdemli.l
Dragii mei concetăţeni!
Am primit chemarea pe care mi-aţi adresat-o, de a fi prezent la
adunarea publică ce se va ţine la Deva în ziua de 12 a acestei luni,
în scopul pacificării eventualelor tulburări prin intermediul unor acţiuni
publice. Am văzut în ea semnele unei eclatante încrederi în modesta
mea persoană. Din partea mea nu voi înceta niciodată de a păstra şi
de a cinsti cu o bucurie de nedescris această încredere ca pe o sfîntă
relicvă. Din nefericire, sînt silit să vă anunţ că actuala mea funcţie oficială, şi starea precară a sănătăţii mele nu îmi permit a da curs dorinţei dumneavoastră. M-am străduit de aceea să-1 determin să plece în
locul meu pe prietenul Ioan Buteanu avocat şi coleg din Abrud. E un
tînăr cetăţean, însufleţit .şi pătruns de spiritul vremii. El ar fi putut răs
punde necesităţii şi acelei sfinte obligaţii pe care mi-aţi încredinţat-o.
Dar şi el are datoria de a depune tocmai miercuri jurămîntul oficial în
faţa nobilului consiliu al Abrudului. De aceea, după cum m-a înştiinţat
azi, nu este în măsură să călătorească. Nu-mi rămîne altceva de făcut
în asemenea împrejurări, decît să vă fac atenţi pe dumneavoastră, iar
prin dumneavoastră şi pe alţi concetăţeni ai mei asupra nobilimii. După
cum se aude, ea este scindată în două tabere. Dacă s-ar deda la atacuri
nepermise una împotriva celeilalte, să nu deveniţi unealta nici a uneia,
nici a celeilate, să le lăsaţi să se învoiască între ele cum le va plăcea.
Două ţeluri sfinte stau în faţa noas:tră: fericirea patriei şi cauza naţiunii
noastre. Este datoria noastră cetăţenească de a le sluji prin mijloace
care concordă sfinţeniei scopului. Se impune: să fim cu respect şi răb
dare faţă de maiestatea sa principele nostru şi faţă de corpul legislativ;
să ne străduim, în măsura în care influenţa noastră ne permite, să îndemnăm poporul de jos spre o paşnică aşteptare, spre pace şi spre linişte; numai astfel vom fi demni de acel vii:tor aşteptat, plin de bucurie,
care începe deja să licărească. Ieri, după terminarea slujbei religioase,
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ne-am adunat laolaltă în cimitirul de sus. Acolo vrednicul nostru preot
Grigore Mihali a ţinut o foarte frumoasă .cuvîntare poporului, care depăşea o mie de persoane. în ea a expus cu însufleţire direcţia mişcărilor
politice actuale, ce se desfăşoară paşnic, precum şi conţinutul petiţiei
care ar trebui înaintată în interesul naţiunii române. O să v-o comunic
mai tîrziu în toată întinderea ei. Ea a fost primită de mulţimea poporului român cu aclamaţii ca: trăiască principele, trăiască patria, tră
iască nobila naţiune maghiară şi cea română. Prieteni, însufleţirea este
mare în fiecare tînăr român; numai să dea cerul ca sfînta pace să nu
fie ameninţată! Merită o menţiune deosebită domnul asesor minier George Anghel. El nu şi-a uitat nici cu această ocazie obligaţiile faţă de
naţiunea sa. Dealtfel nici nu este. om cinstit acela care .nu întreprinde
nimic în interesul naţiunii sale. Trebuie însă să o facă cu moderaţie,
pentru a nu dăuna prin aceasta altei naţiuni. Ca să nu fiu prea lung
iată vă comunic aici pe scurt punctele cererilor care ar trebui înaintate
apropiatei Diete. Din ea se vede că noi condiţionăm uniunea cu Ungaria de menţinerea naţionalităţii noastre, de desfiinţarea deplină a relaţiilor urbariale·, de purtarea în mod egal a sarcinilor publice şi de exercitarea drepturilor cetăţeneşti. 1 Pentru aceasta străduiţi-vă, ca nu cumva
cineva să vă inducă în eroare. Nu trebuie să daţi crezare amăgirilor. îndeosebi dacă vi s-ar oferi să semnaţi ceva să refuzaţi. Dacă veţi dori,
vă voi trimite eu nu peste mult un exemplar pentru semnare. în tot
cazul, dorinţele noastre să fie în concordanţă. Pînă atunci s-ar putea
să ne întîlnim. Dealtfel, fericirea noastră nu depinde de adunarea publică din Deva. Vă trimit totodată şi cîteva cocarde. Dacă ele. se deosebesc întrucîtva de cele văzute de dumneavoastră, explicaţia constă că
noi condiţionăm uniunea de posibilitatea de a păstra naţionalitatea noastră. Culorile verde-alb şi roşu sînt maghiare; albastru şi alb, sînt ale
naţiunii române. Noi tinerii români de aici le purtăm pe acestea. Sper
să fie acceptate şi acolo. în cazul că se vor găsi potrivnici va fi mai bine
să nu se afişeze nici un fel de cocardă. Dealtminteri, ea nu este decît
un semn exterior. in sfîrşit, părerea noastră este să numim o delegaţie
care să înainteze Dietei doleanţele noastre. Ea să se străduiască acolo
la faţa locului să obţină un rezultat fericit în înţelegere cu domnii
episcopi. După ·toate ac.estea, vă recomand ocrotirii lui Dumnezeu.
Zlatna, 10 aprilie 1848
Petru Dobra
credincios concetăţean
Flăcăul a venit sîmbătă seara. Deoarece "expresul meu" trimis la
Abrud a sosit numai în seara zilei de azi, nu l-am putut lăsa mai repede.
Va porni înapoi în 11, la ora 2 după miezul nopţii.
N.B. Dacă colegul meu Buteanu vă caută, primiţi-! cu plăcere
pentru că merită 2 •

Copie. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., 1 061, f. 226. Foto: 4188-4191.
Publicat de Dragomir, Studii şi documente, II. p. 3---:S.
uniunea de recunoaşterea românilor ca naţiune şi
ceea ce ar fi dus la transformarea lor în oameni liberi
şi ar fi favorizat transformarea Transilvaniei într-o ţară românească.
2 . Cf. doc. 195, nota nr. 2.
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Sibiu, 10 aprilie 1848.

Frate!
Ţ-am primit scrisorile de alaltăieri; tot -atunci îţi scrisesem că episcopul este dus la Uniadl de unde nici se va mai întoarce ci-şi va urma
drumul la Karloveţ şi apoi la Viena. Pasul este însemnat întră fii[i]
perderii; nu ştiu cum se vor întoarce trebile, dar pentru el s-a hotărît
rău aici (precum şi merită!!). Dieta are să se ţină curînd, şi aici în Sibiu;
ungurilor le e frică de contrapartita ungurească să o ţină în Cluj, să
nu să încindă o turburare şi să se facă vărsare de sînge; saşilor le e
frică că ungurii fiind turbaţi pe ei, să nu se unească cu românii şi aici
să se înceapă măcelăria 2 . Cu toată întîmplarea, liniştită (Dieta] nu va
curge, căci mulţi nemeşi nu vor unia, nu vor să peardă robotele. Români[i] pe aici sînt liniştiţi, aşa să şi fie! dar prin comitate sînt turbaţi,
toţi poartă cocarde. Ţ -am fost scris de hotărîrea ce au făcut fraţii saşi
românilor; iată hotărîrea Universităţii săseşti şi tipărită, dacă nu o vei
fi căpătat. Aici s:..au scris mulţi români în Burger Militz dar la Mediaş
şi Cohalm au protestat, nu vor să se înscrie cu ei pînă nu le vor asigura
"limba română asemenea cu cea sasă şi popii români să ia dijmele de
la români şi saşi" şi altele. Verza nimeri aici azi; mîine pleacă după
Şaguna. Fii sănătos.
10 Aprilie nou 1848

Original. Bibl. Acad. R.S.R. Ms. rom., nr. 993, f. 53. Foto: 27 70027 701.
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Bucureşti,

[29 martie] 10 aprilie 1848.
Bucureşti

29 martie 1848.

Frate Bari ţ!
V-am trimis două scrisori, una joi alta cu o săptămînă mai înainte,
la care nu mi-aţi dat nici un răspuns. Ştiu că veţi fi fost ocupat cu
multe şi grele lucruri. Şi se pare din Gazeta de ieri că aţi venit în neînţelegere cu braşovenii. în tot modul s-a făcut rău că nu s-a dat jalba.
Dacă o cerea ei mai tare, de ce nu o aţi făcut mai tare. Cît de tare, nu
strică, dar tăcerea strică. Românii trebuie să ceară acuma toţi. Păcat
că n-avem episcopi şi se pare că amîndoi sînt căcaţi. Ce dracul aşteaptă,
porumbii fripţi să le cază în gură? Să ceară şi trebuie să li se dea la
magistrat, de la universitate, de la guvern, de la curte, de la dietă. Să
facă o mie de cereri. Toate pot să folosească, iară nici una să strice.
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Aici încă marţi, în 23, s-a închis adunarea generală care estimp n-a fost
decît un contoar. Episcopii nu s-au ales. Nu ş:tim ce se va face după
Paşti. Se zice că ar fi venit o depeşă la consulul D[uhamel] de la Petersburg, prin care încurajiază pe Prinţ spre ţinerea liniştei că dacă se
va întîmpla vro mică tulburare, îndată vor intra roznecii în ţară, spre
sufocarea oricărei mişcări. Ştie Domnul ce va mai fi! Spiritele sînt acum
liniştite. Patriotism ca-n palmă, înteligenţă vornată, inimă putredă.
Acum ascultă:
1. Lui Demetrie · Pizo, profesor la Brăila, nu i-a venit Gazeta
d-tale de la nr. 18 încoace nimica, căci pînă la 18 i le-am dat eu de la
mine; nu ştiu de ce nu vrei să i le trimiţi.
·
2. Sărdariul N. Iliescu, secretariul Eforiei, a primit numai pînă
nru 12 din Gazetă şi d~ atunci nu i-a mai venit nimica, trimite-i-le şi
le va plăti.
3. Mie să mai trimiţi două ecsemplare de la 15 încoace (inclusive)
şi apoi.
4. Un ecsemplar de la aprilie încolo.
Dară să nu-ţi uiţi· de la Romanov am primit 40 florini mg. Insă de
la ceilalţi încă nimic. Lui Carcalechi să ştii, de la 1 aprilie încolo să-i
trimiţi numai două ecsemplare sub adresa lui. Bine că a eşit o dată de
la censură, tomul IV din Magazin. Aşa e că a eşit şi filozofia lui Kruge
şi Prietenul tinerimii? lţi trimit 200 ecsemplare nr. 1, 2 şi ·3 tomul V,
şi peste puţin voi trimite şi nri 4, 5 şi 6. Aşa-e că acum nu mai aveţi
censură? Şi prin urmare pachetele nu mai umblă pe la Cluj. Mie încă
nu mi-a venit voie să pui gazetele pe poştă. Trimit aici 50 ecsemplare
din Universu nri 11 şi 12.
Laurian
Origina_l. Bibl. Acad. R.S.R., Ms. rom., nr. 996, f. 180. Foto: 27 86927 870; V. George Bariţ şi contemporanii săi, voi. I, p. 143-145.
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Hermannstadt 10/IV. 1848.
Lelkem Orvendeztet6je, eltem Gyonyorusege!
Ambăr rovidkek va1ănak ma delutăn vett ket levelkeid, de mindamellett is, egyik megnyugtatast szerzett nekem kedves kis leănyunk
allapotja irănt, a masik pedig gyonyoruseget az abba· zărt koszoruval,
hidd meg, draga edes Mărik6.m, teljes mertekben tudom meltănyolni
mind indit6 okăt annak, mind pedig arra forditani nem sajnallott fărad
săgodat. Aldjon meg a j6kat jutalmaz6 szent Isten tegedet mind ezert,
mind annyi mas sok-sok egyebekert.
De minden hălăs erzelmeim es koszonet nyilvănitasim mellett is
oszinten megvallom, haragudtam magamra, hogy ellăttalak teged azan
huncfut semmi kis formătumu levelnek val6 papirosokkal, es feltettem
magamban egyfelol ezt tobbe nem tenni, măsfel61 pedig mihelyt m6djat
ejthetem, a mostan meg meglev6kot zsarnokilag confiscalni es mint a
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pestiek az uj sajt6torvenyeket, innepelyesen megegetni, - igy, lam!!
Igy kell banni magaval!
A polgari · 6rsereg itt ugyan kezd organisâl6dni, de ahban sem a
kamarai, sem a general command6i szemelyzet nem vehet reszt, mert a
szaszok egy eski.i-format keszitettek, melyben a szasz nemzet husegire
megesketik az orsereg szemelyeit - ezt pedig csak szasz teheti le. Ilyenek ezek, mindent, de mindent eltaszitnak magokt61, ezaltal sok furcsa
jelenet latasat61 fosztattunk meg, mert val6ban a consiliariusaim mind
el voltak szanva re'a, hogy gledaba alljanak, a mi csakugyan furcsa latas
lett volna.
Ma delu:tan DebreczeniveP ki.inn jarvan a mezon ott mar lattunk
tobb gruppokot egy-egy katona altal tanitva maschirozni, mondottam
is neki, hogy be kar ez az eski.iforma, mert most otet lathatnam ott a
gledaban collegaival egyi.itt.
Megvallom, megutodtem a Mehes altal mai ujsaga mellett ki.ildott
tud6sitason, hogy t.i. egy udvari rescriptum 2 erkezett volna, melyben
csak azon igeret van, hogy meg az iden oszve fog hivatni az orszaggyiiles, mintha bizony efele igeretekkel most meglennenek elegedve, s
le lehetne csendesitni az annyira felzaklatott elmeket, de remelem, jobb
gondolatra fognak terni, ha meglatjak a szegeny gubernator nyilatkozatat, hogy ha majusig diaeta nem fog hirdet6dni, le fog mondani hivatalar61 - az Isten csak ett61 6rizzen meg minket es az .orszagot.
Szeretnem valamit hallani a bankn6tak valtasar6l, ott hogy megyen - eleg-e a most utoljara ki.ildo:tt 90 ezer forint vagy mar az is
vege fele jar? Az utols6 postan is kaptam Becsb6l a bank-direktiot6l
egy kimutatast, melyben az all, hogy a batorsag es securitas a legjobb
labon all, - de koztunk legyen mondva bennem megis egy kis aggo- ·
dalmot szi.il egyreszr6l a magyar financianak a becsi tol lett megki.ilonozese, Lombardianak mar csaknem bizonyos tolli.inki elszakadasa, a mit
val6szinuleg Galîcia is nem sokara kove:tni fog, es a mi legf6bb, a bankactiak ertekenek csokkenese, azert a kinek felesecsken vannak bankn6tai, nem art most koran azokot felvaltas altal a lehet6 karosodast61
megmenteni, mert most. senki sem allhat j6t, hogy egy veletlen bukas
nem fog .bekovetkezhetni - ezeket magunk kăzt tudod mi cEdb61 irom,
kedves Angyalkam! Kozelebbi alkalommal elvarom ez iranti tud6sitasodot, melyre en is fogok osztan e targyban neked tovabbi utasitast adni,
gondolkozvan addig meg b6vebben is r6la. A gr6f3 kezeit cs6kolom, a
kicsideket is, s vagyok a mig elek tiszta szivb6l szeret6
Imred
Bucuria sufletului meu, minunăţia vieţii mele!
Cele două scrisori primite azi după-amiază au fost scurte. Cu toate
acestea, una mi-a adus liniştea în ceea ce priveşte starea sănătăţii fetiţei noastre, iar cealaltă, delectarea cu cununa închisă în ea. Crede dulcea mea Marik6 că pot aprecia pe deplin, atît motivul din care a pornit,
cît şi oboseala pe care n-ai pregetat s-o cheltuieşti pentru ea. Să te bi-·
necuvînteze Dumnezeu, care îi răsplăteşte pe cei buni, pentru aceasta
şi pentru multe altele.
Dar pe lîngă sentimentele mele de recunoştinţă şi mulţumire, 'îţi
mărturisesc sincer că am fost supărat pe mine că te-am aproviziona;t
cu hîrtie de scrisori de format atît de mite. Mi-am propus ca, altă dată
să nu mai fac, şi să le confisc, tiranic, pe cele care mai sînt, atunci cînd
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voi avea ocazia. La fel cum fac cei din Pesta cu legile de presă, le voi
arde în mod festiv; aşa deci. Aşa trebuie să procedez cu dumneata.
Aici, începe organizarea gărzii cetăţeneşti, dar nu poate participa
·Ia ea nici personalul Camerei nici al Comandamentului general, întrucît saşii au întocmit o formulă de jurămînt potrivit căreia membrii săi
jură credinţă faţă de "naţiunea" săsească. Ori acest jurămînt poate fi
depus numai de saşi. Aşa sînt ei, resping totul, dar absolut totul. Prin
aceasta sîntem feriţi de vederea multor scene ciudate. Consilierii mei
erau hotărîţi să intre în formaţie, ceea ce ar fi prilejuit într-adevăr
scene ciudate.
Azi, după-amiază, m-am plimbat cu Debreczenil pe cîmpie. Am
văzut acolo mai multe grupe pe care le instruia cîte un soldat să măr
şăluiască. I-am exprimat regretul faţă de formula de jurămînt. Altfel
l-aş fi văzut în formaţie împreună cu colegii lui.
Mărturisesc că am fost şocat de informaţia !trimisă prin intermediul lui Mehes, odată cu numărul de azi al ziarului său. Conform informaţiei ar fi sosit un rescript .de la Curte 2 în care ar figura doar acea
promisiu.ne că încă în anul acesta va fi convocată Dieta. Cu asemenea
promisiuni nu se vor m:ulţumi şi linişti spiritele atît de tulburate. Sper
totuşi că se va adopta o a;titudine mai favorabilă după ce se va cunoaşte
declaraţia bietului guvernator că îşi va prezenta demisia dacă pînă în
mai nu va fi anunţată Dieta. Numai de ne-ar feri Dumnezeu pe noi şi
ţara de ea.
Mi-ar plăcea să aud ceva despre preschimbarea .bancnotelor. Cum
merge acolo.? Sînt suficienţi oare cei 90 mii florini trimişi acum nu de. mult, sau şi aceştia sînt deja pe sfîrşite. De la direcţiunea Băncii şi prin
ultima poştă de la Viena am primit înştiinţarea că liniştea şi securitatea
stau pe cel mai bun temei.
Intre noi fie însă spus; pe mine mă nelinişteşte într-o oarecare
măsură perspectiva separării finanţelor maghiare de cele vieneze; desprinderea aproape sigură de noi a Lombardiei, pe care probabil o va
urma nu peste mult şi Galiţia; şi ceea ce este mai important, scăderea
valorii bancnotelor. De aceea, acei care au mai multişoare nu ar strica
să se salveze de o pagubă posibilă, acum cî:t mai e vreme, prin preschimbarea lor. Acum nimeni nu poate garanta că nu va urma o cădere din
întîmplare. Ştii în ce scop le scriu toate acestea dragul meu înger. Aştept
încunoştinţarea ta cu proxima ocazie. !ţi voi da apoi instrucţiuni în
această privinţă. Pînă atunci mă voi gîndi mai pe larg la aceasta. Sărut
mîinile grofului3, ale micuţei tale. Sînt, pînă trăiesc, ·cu inimă curată.
Iubitorul tău.
Imre
Copie. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. Mik6.
Corespondenţa lui Mik6 Imre.
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Debreczeni Mârton.
V. doc. 160.
Socrul lui Mik6 Imre: contele Rhedei

Adăm.
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Bratislava, 10 aprilie 1848.
Pozsony, 1848. IV. 10.
Kis Karolynak aldast.
Harmadikan irt levelet ma veve,m. Annyival inkabb orvendeztetett
annak tartalma, mert Bagosi a leg ijjeszt6bb hireket hozta ide: hogy
az ellen fel szornyu keszlileteket tett; hogy a nagy remliles kovetkezteben a zilahiak a sz616ben koltoztek ki. Hala az egnek, hogy mindezzel
ellenkez6leg a dolgok oly bekevel s csendben s oly j6 szellemt61 illetve
folytak le. Csudalom s egyszersmind sajnălom is, hogy megbiz6 oklevelem nem erkezek fel. Ha azt a gyu1esb61 1nindjart felindityăk, ket
nappal is el6bb felerkezhetik futăr vagy stafeta utyăn. Igy a mai kerlileti .s orszăgos lilesekben - melyek ut6s6k valănak - nem foglalhatek
helyet. Megvalasztăsom csak mas kovet altal jelentetik be, mint hiteles
tudmnăsra jott dolog a vegre, hogy megvălasztatăsunknak legyen a nap.l6ban nyoma.
Az orszaggyulest holnap 10 6rakor rekeszti be a kirăly szemelyesen s ma este 6-kor erkezett ide s nagy pompăval s orommel fogadtatott.
Feljovetelem s pesteni mula:tăsomr61 irtam Nagy Lăzărnak. Fogta
6 ezt onnel kozleni, ahoz csak azt teszem, mi menyire tudom, a hirlapokban nem jelent meg, hogy tudniillik a harmadiki esteli făkjăs zene
val6ban nagyszeru volt. N€~melyek azt mondjak, hogy 800., măsok hogy
1200 faklyak voltak, nep pedig 25-30 ezer kozt. A nagy piacon fogadtam azon haz erkeljen, melyben Klausal lakik. ·Pest varos f6jegyz6je,
Kacskovits, a varos reszer6l, az ellenzeki kor reszer61 pedig Em6di koszontottek. Keszult s derek beszedekkel, en hoszan feleltem, s amenyire
emlekezem, nem roszul; ez uttal is nyiltan sz6ltam ·a nephez s annak
vezet6jehez. Rendre, bekere s torvenyhezi ragaszkodasra intettem s kertem. Ide otodik hajnalba ertlirik, tudniillik a mult szeredan. Roppant
elfoglalcsăgban terhes munka s terhes aggodalmak kozt talăltam az orszaggyulest. Ily allasat a dolognak mindjart reggel hallottam Deăkt61,
ki szint ugy, mint en, a Zold făba lakik. Ugyanitt talaltam Ver Farkast, de 6t szegenyt betegen. Kemeny Domokos s Mikes Becsben voltak. Bethlen Janos az el6tti nap ment le. N6met felvittem mind az als6,
mind a fels6 tabla iileseibe a karzatokba. Kossuth masnap Becsbe ment
Batyănival, mer:t meg sem a ministerek, sem sok nevezetes felterjesztett
torvenycikke~ meger6sitve nem voltak.
Az uni6 dolg.aba măr feljovetelem el6tt szerkesztettek az erdelyiek
egy torvenyjavaslatott, de amelyet en nem szerettem. Mast szerkesztettunk, s az -mind a ket tăblanal at ment. En e napokban reszint az ul€sekben, reszint ertekez6desekben eltem at. Sz6ltam nehănyszor a f6rendeknel, de csak roviden, mert mid6n meg csak ily keves 6ra van, anyi
tomerdek targy le 6rlesere vetek hoszu beszedeket tartani. Szerettem,
hogy az uni6 dolgaban sz6lhattam, szint ugy szerettem, hogy alkalmom
volt Szechenyit partolni, meg pedig akkor mid6n azok altal, kiket 6
eddig partolt m~gtamadva, inditvanya - melyhez 6 helyeni megmaradasat kototte - mar szinte meg volt buktattva. J6 reszt părtolăsom
forditotta meg az ugyet, s az inditvăny nagy bajjal keresztul ment.
Mid6n Kossuth vissza jott Becsb61, kielegito hireket hozott. Az
ertekezes oda fenn mar nem volt cancellariai egyenek s regi fele minis414

terekkel, hanem csak Ferenc Karollyal tortent. Azonban - Isten tudja
- min6 befolyas kovetkezteben, megint kezdett tarejok n6ni, s conferentiakat tartottak, melyen sem Batyani, sem herceg Eszterhazi, ki hasonl6an fenn volt, jelen nem voltak. Egy par torvenycikk s azok kozt
eppen az uni6r6li volt a botrany ~6; meg bikacsoltak magokat. Batyani
torvenycikkek nelkiil volt kenytelen lej6ni, meg tegnap is ugy alltak a
dolgok, mi szerent azt kelle s leJ;lete hinniink, hogy torveny nelkiil megyiink szet. Ez esetbe nem hiszem, hogy lehetseges lett volna a kitorest, kivâlt Pesten gatolni. Az 6riiltsegig nekib6sziilt s keseredett nep
s abrandos vezerei kikiatottak volna, vagy a nadort kivanja, vagy koztarsasagot. Hogy ennek mi lesz kovetkezese, az eg tudja. Anyi bizonyos,
hogy a kozelebbi eredmeny pusztitas, ver, nemzetisegiink vegveszelye
volt volna.
Tegnap estve 6 6rakor jott vegre a nyugtat6 hir, ma delel6tt a torvenycikkek is leerkeztek, szint ugy meger6sitve, mint a ministerek. A
torvenycikkek koziil csak az erde'lyiben tortent azon, el6ttiink, kik a
dolog allasat tudjuk, igen lenyeges valtozas, miszerent a kozelebbi ma-.
gyarhoni orszaggyulesben leend6 reszvete Erdelynek az erdelyi orszaggyules beleegyezeset6l teteleztetik fenn. Anyira eletkerdest csinaltak ebb61, miszerint kenytelenek voltunk engedni, nehogy meg sokkalta nagyobb roszat idezziink el6. Azt mondjak, hogy mindennek J6zsika Samu
volt oka, es hogy 6 ketsegen kiviil mindent el fog kovetni. a val6di es
teljes uni6 meggatlasara. Nekiink mindent el kell kovetniink a koz velem·enyenek er6sse 'tetelere, hogy tulszarnyalja az 6 er6lkodeseit. Meglehet, hogy ezt nem lesz konnyu tenni; de ha lehetettlen lesz, ugy hagyuk fel azt, hogy szabadok lenni kepesek vagyunk, csak almodni is. 1
N6m onoket szivesen koszonti, aldja az eg.
Bratislava, 10 aprilie 1848
Binecuvîntare lui Kis Karoly!
Am primit azi scrisoarea ta din ziua de 3. Cu atît mai mult m-a
bucurat cuprinsul ei cu cît Bagosi a adus aici cele mai îngrijorătoare
veşti: că gruparea potrivnică ar fi făcut pregătiri îngrozitoare; că datorită spaimei locuitorii Zalăului s-ar fi adăpostit în vii. Slavă cerului
că în opoziţie cu toate acestea lucrurile decurg în pace, în ordine şi într-un spirit liniştitor. Mă mir şi în acelaşi timp îmi pare rău că mandatul meu de deputat nu a ajuns încă aici. Dacă ar fi fost trimis prin
curier sau cu ştefata imediat din .şedinţă ar fi putut să sosească chiar cu
două zile mai devreme. Aşa nici azi nu-mi pot ocupa locul nici în secţie
şi nici în ultimele şedinţe ale Dietei. Alegerea mea poate fi prezentată
numai de un alt deputat. Numai prin aducerea ei la cunoştinţă pe cale
oficială, alegerea poate fi atestată în procesul verbal.
·
Dieta va fi închisă mîine la .ora 10 de către rege personal. El a sosit
azi la ora 6 şi a fost primit cu mare pompă şi bucurie.
Despre venirea mea aici şi despre timpul cît am stat la Pesta, i-am
scris lui Nagy Lazăr. O să vă comunice şi dumneavoastră. Adaug doar
faptul că cea de-a treia serenadă cu făclii despre care după cîte ştiu
nu s-a relatat în ziare a fost într-adevăr extraordinară. Unii spun că
au fost 800, alţii 1 200 de făclii~ iar poporul între 25-30 de mii. Am
primit-o în piaţa mare de pe balconul casei în care locuieşte .Klauzal.
M-au salutat notarul prim al Pestei, Kacskovits, din partea oraşului, iar
Em6di din partea grupării de opoziţie. Am răspuns pe larg cuvîntărilor
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lor pregătite şi temeinice, şi nu rău, după cum îmi amintesc. Cu această
ocazie m-am adresat deschis poporului şi conducerii sale. Am rugat şi
am îndemnat poporul la ordine, pace şi adeziune faţă de legalitate.
Aici am ajuns în zorii celei de-a cincea zi şi anume miercuri. Am
găsit Dieta în faţa unei uriaşe sarcini, a unei împovărătoare munci şi
a unei apăsătoare griji. Această stare de lucruri am aflat-o încă dimineaţa de la Deak care întocmai ca şi mine, locuieşte la hotelul "Pomul
verde". Tot aici l-am· întîlnit pe Ver Farkas, dar el bietul este ţlolnav.
Kemeny Dpmokos şi Mikes se găsesc la Viena. Bethlen J an os plecase
cu o zi mai înainte. Pe soţia mea am dus-o la galerie, atît la şedinţele
camerei inferioare cît şi la cele ale camerei superioare. Kossuth şi
Batthyany ·au plecat a doua zi la Viena, deoarece încă nici miniştrii
nu-s confirmaţi, nici multele şi cunoscutele proiecte de lege care au
fost înaintate nu au fost întărite.
•
În chestiunea uniunii, transilvănenii au redactat încă înainte de
sosirea mea un proiect de lege, care însă mie nu-mi place. Am redactat
un altul, care a :trecut prin ambele camere ale Dieţei. în aceste zile
am trăit în parte în şedinţe, în parte în consfătuiri. Am vorbit de cîteva ori în Dietă, dar foarte scurt, deoarece atunci cînd sînt atît de
puţine ore şi atîtea de dezbătut, este păcat să ţii cuvîntări lungi. Mi-a
plăcut că am putut vorbi în chestiunea uniunii; mi-a plăcut că am avut
ocazia să-I sprijin pe Szechenyi încă atunci cînd era atacat de către
aceia pe care el i-a ajutat pînă acum; propunerea lui era aproape că
zută; intervenţia mea a schi.mbat în bine chestiunea şi astfel şi propunerea a fost acceptartă cu mare greutate.
Cînd s-a întors de la Viena, Kossuth a adus ştiri mulţumitoare.
Convorbirea· la Viena nu a mai avut loc cu persoanele fostei cancelarii
sau cu oareva dintre vechii mi'niiştri, ci cu [prinţul] F~anz Karl. Cu ·toate
acestea, Dumnezeu ştie datorită cărei influenţe, crestele au început din
nou să ·crească şi conferinţele s-au prelungit. Nu au fost de faţă la ele
nici Batthyany, nici prinţul Eszterhazy, care de asemenea era la Viena.
Cîteva proiecte de legi, printre care şi cel despre uniune, au fost mărul
discordiei. S-au îndărătnicit. Batthyany a fost silit să revină fără proiectele de lege. Ieri încă aşa stăteau lucrurile. S-:.ar puţea crede că ne vom
împrăştia fără a fi obţinut legea. In acest caz, mai ales la Pesta, nu cred
că ar fi fost posibil să se preîntîmpine tulburările. Poporul este amărît,
nemulţumit şi îndîrjit pînă la exasperare, la fel ca şi visătorii săi conducători. Se zice că ar fi strigat că doreşte fie un cancelar, fie republica.
Dumnezeu ştie care ar fi fost urmarea acestora. Atîta este sigur că cel
mai apropiat rezultat ar fi fost distrugerea, sîngele şi periclitarea naţionalităţii noastre.
·
Ieri la ora şase a venit în sfîrşit ştirea liniştitoare. Azi înainte· de
masă au sosit articolele de legi sancţionate; la fel şi întărirea miniştrilor.
Dintre articolele de lege numai celui referitor la Transilvania i s-a fă
cut o foarte importantă modificare. Aşa o consider eu cel puţin, care
cunosc starea lucrurilor. Conform modificării, participarea Transilvaniei
la apropiata Dietă a Ungariei, este condiţionată de consimţămîntul Dietei transilvănene. Au făcut din aceasta o chestiune atît de importantă
încît am fost siliţi să cedăm, ca nu cumva să pricinuiin un rău cu mult
mai mare. Se spune că totul a fost cauzat de J 6sika Samuel. Acesta varecurge la toate mijloacele pentru a împiedica uniunea reală şi deplină.
Noi trebuie să facem totul în scopul întăririi opiniei publice, ca aceasta
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să contracareze eforturile sale. Se poate că nu va fi uşor de realizat.
dacă va fi posibil să nu renunţă.m
tăm că sîntem în stare· să fim liberi!.
Soţia mea vă salută cu drag.
Cerul să vă binecuvînteze.

Dar

la

e~

nici

măcar

în vis

şi să ară

Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Wesselenyi. Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s. Publicat in
Szilagy, 1886, nr. 43 şi de Kardos Samu, Bâr6 Wesselenyi Mikl6s
elete es munkai, Budapesta, 1905, p. 203-204.
t Baronul Wesselenyi Mikl6s a acţionat prin toate mijloacele pentru a realiza uniunea Transilvaniei şi a comitatelor vestice impotriva voinţei populaţiei
majoritare româneşti. Bogata sa corespondenţă din 1848 demonstrează că şi el a
forţat uniunea pentru a salva poziţiile economice şi politice ale clasei din care
făcea parte. In citeva din scrisorile lui recunoaşte deschis că poziţiile dominante
deţinute de nobilimea maghiară in Transilvania erau ameninţate in cazul păstră
rii autonomiei ei, deoarece românii fiind majoritari aveau posibilitatea să cucerească puterea politică prin recunoaşterea lor ca naţiune şi prin aplicarea unei
libertăţi şi egalităţi reale; Pentru a evita pierderea monopolului puterii politice
de nobilime, propune urgentarea votării uniunii de o Dietă care să fie constituită aproape exclusiv din reprezentanţii acestei clase, conform practicilor vechii
lumi ·feudale. El urgentează convocarea unei astfel de Diete pentru că dacă
românii ar fi ajuns la puterea politică, votarea uniunii nu ar mai fi fost posibilă, ·iar legea agrară ce urma ~ă fie adoptată putea lovi in poziţiile economice
ale nobilimii.
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Kolosvar aprilis 10. 1848.
Kedv'es Druszăm! folytatom tud6sităsaimat.
lo Leveledet ma vettem. Igen j6, hogy Kabost lelkesedessel fogadtak: en 6t ugyan nem ismerem, de elvb6l mindig ori.ilOk, ha a ministerium kinevezesei rokonszenvel fogadtatnak.
2o Az Erdelyi Hirlap1 Szigethynek jar, s mihelyt parancsolod, bizonyoson ătkilldendi s oromost ră ăll a felfizetesre.
3o Szasz Kăroly ·itt van, ezt alkalmasint tudod. Alli.t6lag az uj
Balăzshăzi '[!] olah nep gyulesre megy, hova katonasăg es ălgyuk rendeltettek. Gondolom, ezuttal nem le·end rajuk szi.ikseg. De nem fognak
ărtani is.
4o Puchner van kirălyi comissariusnak kinevezve, s fgy az orszăg
gyulesi hatar nap sanctioncilva. Hallom, a tăbornok kisse confusus ember- nem ismerem.
5o A kiralyi propositi6k, mellyeket nem olvastam meg, de masokt6l hallottam: furcsăk es ellentetesek.
Mert:
1o Kancellăr valasztas
2o az olăhok mind 4k nemzet.
3o urberi viszonyok rendezese, megszilntetes nincs eml.itve
4o Unio dolga ez -is ollyan pro et contra tanacskozas utjan talan
5.6.7 etc. Szabad sajt6, kozterhek etc.
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En azt hiszem, ha az uni6t minden hoszas debatt:ok nelkill kimondjuk, minden egyeb nem a mi teend6nk, s a nagy Buda Pesti hongyiiles
feladata 2 •
6o Salmen s a haza jătt Rosenfeld folytatjak agitatioikat az uni6
ellen, de csak Szebenbe sikerillt majoritasra verg6dniăk. Hallom, Salmen
uram nyakra f6re Brass6ba sietett agitalni.
7o J elasich bannak Jtărveny ele idezteteset .es felfilggeszteset a kormany a ministeriumra bizta: s ez igen-igen j6 jel - gondolom, hogy
kisse viszkethet nyaka.
A rosz hiru Gay tanacsost lecsaptak es feleletre ideztek.
8o Vasvari vezerlete alatt 500 juratus Szasz Karoly allitasa
szerint - utban van ide, s feltart6zhatlanok - gyalog j6nek.
9o Tegnapt61 fogva ide hoztak a dragi papat. Nagyon meg van
szeppenve: az okosabb, de sokkal gonoszabb vajdahazi pap a dragi pap
hatan kimaszott a felelet al61, ez hiba, mert ez a legmalitiosusabb ~mber.
10o A szekelyek hirlapilag nyilatkoztak ilnnepelyesen, hogy
80.000en keszek fegyveresen az els6 parancsra j6ni a rend es kăz batorsag fentartasara 3 •
Hallom igen erelyesen leptel făl. Ez most a maga rendin van, s
hiszem, hogy mi sem fogunk i tt - ha az orszag gyulese ki nyilik sok .Federlesent csinalni, s nem fogjuk dicti6kkal az id6t ălni, hanem
kimondjuk az uni6t s atadjuk a hatalmat a ministeriumnak.
Ha ezt a Partium tehette s a kormany e tettet sanctionâlja, nem
lâtom ât, miert ne tehetn6k mi, s min6 plausibilis ellenokot hozhatnânak făl azan az egyen kivill - mi nem ok - , hogy a Partium ezt inkdbb
tehette: de ezen inkabb csak fokozata a teend6nek es azt ki nem rekeszti.
Csak a szent Isten szalna meg bennilnket, hogy hamar s az âr
erejevel es hatalmaval kivivjuk a nagy kerdest: mert higyd el, bară
tom, ezen kir.alyi propositiok minden betuje măgăl egy Metternich, Aponyi, J 6zsika kukucsal ki!
Ird meg nekem mikor j6sz be.
Az Erdelyi Hirlap4 - gondolom - âpril 10-14 napi szamaban 4
egy vezer cik j6 ki tolem s az ăreg Bethlen Janost6l, mellyet egyiltt dolgoztunk. Mi azt hisszilk, hogy az ahban mondottakat egyszer ki kellett
mondanunk - most mid6n a szâszok es olahok f6 argumentuma a bujtogatâsokban Magyar es Erdely orszag separatismusi tenqentiaja.
Eg a1djon mindetben mindnyajatokat, tisztelve kăszănt s latni vâgyva vag1yok baratod
J 6sika Mikl6s
1

Cluj, 10 aprilie
Dragă

prietene! Imi continui relatările.
1. Am primit azi scrisoarea ta. Este foarte bine că i s-a făcut o
primire însufleţită lui Kabos; eu nu-l cunosc personal, dar mă bucur
din principiu cînd cei numiţi de guvern sînt primiţi cu simpatie.
2. Szigethy este abonat la "Erdelyi Hirlap" ["Vestirtorul Transilvan"F; imediat ce porunceşti ţi-1 va trimite fără îndoială şi va fi bucuros de acord cu plătirea unei jumătăţi a abonamentului.
3. Szasz Karoly este aici; aceasta o ştiu ocazional; probabil pleacă
la noua adunare de la Blaj a poporului român, und~ s-a ordonat să se
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trimită

trupe şi tunuri; mă gîndesc că de data aceasta nu va fi nevoie
de ele; dar nici nu vor strica.
4. Puchner a fost numit comisar regal; în felul acesta este sancţionată şi ziua de deschidere a Dietei; aud că generalul este. un om cam
confuz; nu-l cunosc.
5. Propunerile regale nu le-am citit, dar am auzit de. la alţii că
ar fi ciudate si contradictorii; ele ar fi următoarele:
1. Aleg~rea cancelarului.
2. Recunoaşterea românilor ca a 4-a naţiune.
3. Reglementarea relaţiilor urbariale fără a se aminti de desfiinţarea lor.
4. Chestiunea uniunii, şi aceasta se pare pe calea unor dezbateri
pro şi contra.
5, 6, 7 etc. Presă liberă, sarcinile publice, etc.
Eu aşa cred că dacă proclamăm uniunea fără n1c1 un· fel de dezbatere îndelungată toate celelalte nu ne mai- revin nouă ci cad .în sarcina P.ar1a,mentului mare de la Budapesta2 •
6. Salmen şi Rosenfeld s-au întors acasă şi continuă agitaţiile împotriva uniunii; dar numai în Sibiu au reuşit' să obţină majoritatea; aud
că domnul Salmen s-a grăbit cu tot dinadinsul spre Braşov, pentru a
face agitaţie acolo.
7. Guvernul a încredinţat ministerului aducerea în faţa legii şi
suspendarea banului J ellacic; aceasta este un foarte, foarte bun semn;
mă gîndesc că i s-ar putea scărpina puţin gîtul. Consilierul de tristă
amintire, Gaj, a fost destituit şi citcut să se justifice.
8. După spuse~e lui Szasz Karoly au porni;t încoace 500 de jurişti
sub conducerea lui Vasvari şi sînt de neoprit; vin pe jos.
9. începînd de ieri a fost adus aici preotul din Dragu; este foarte
înspăimîntat; preotul din Voivodeni, care este mai deştept, dar mai rău,
a scăpat de răspundere pe spatele aceluia din Dragu; aceasta e rău, pentru că el este omul cel mai maliţios.
10. Potrivit ziarelor, secuii au declarat solemn că 30 000 de oameni
înarmaţi sînt gata să vină la prima poruncă pentru apărarea ordinii şi
liniştii publiceu.
Aud că ai acţionat foarte energic; aceasta este acum de la sine
înţeles; cred că şi noi aici, dacă se va deschide Dieta, nu vom alege
prea multe pene şi nu vom pierde timpul cu cuvîntări, ci vom proclama
uniunea şi vom preda puterea guvernului.
Acest lucru a fost posibil pentru Pantium; guvernul l-a sancţionat;
nu văd de ce nu l-am putea realiza şi noi; obiecţiţ plauzibile nu s-ar
putea invoca; poate e singura care nici nu este o obiecţie că aceasta ar
li fost mai uşor de realizat în cazul Partiumului; ea e mai degrabă numai o ierarhizare a sarcinilor, pe care nu le exclude.
Să vegheze numai bunul Dumnezeu asupra noastră pentru a obţine
cît mai repede rezolvarea acestei mari probleme cu ajutorul forţei şi
puterii curentului; crede-mă prietene că în spatele fiecărei litere a propunerilor regale se ascunde un Metternich, un Apponyi, un J 6sika.
Scrie-mi cînd vii?
Pregătesc împreună cu Bethlen J an os senior un articol de fond care
va apare, cred, în numărul zilelor 10~14 aprilie, al ziarului "Erdelyi
Hirlap" 4 • Noi credem că cele formulate aici trebuie spuse odată,
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mai ales acum cînd argumentul principal al agitaţiei saşilor şi românilor
este tendinţa de separatism între Ungaria şi Transilvania.
Dumnezeu să vă binecuvînteze în toate pe toţi. Te salut şi aştept
să te văd. Rămîn al tău prieten
J 6sika Mikl6s
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Wesselenyi. Misive.
1 Gazeta cu titlul Erdelyi Hirlap nu a existat. J6sika s-a gîndit la bisăptă
mînalul Erdelyi Hiradd, care de la 1 iunie 1848 va apare cu titlul Kolozsvari

Hirad6.
2

din

J6sika Mikl6s

vorbeşte

de proclamarea uniunii de

către

nobilii maghiari

Dietă.

3 Declaraţia a fost făcută de· către deputatul din scaunul Odor hei, Palffy
Jânos, care a venit la Cluj în fruntea unei delegaţii pentru a urgenta convocarea Dietei. La răspunsul guvernatorului Teleki că nu se sperie de ameninţă
rile unei delegaţii de treizeci de persoane, p,aJ.ffy a replicat că vor veni şi cei
treizeci de mii care i-au trimis. Vezi în Erdelyi Hiradâ, p. 228-231 din anul
1848; Jakab Elek, Szabadsagharcunk tortenete, Budapesta, 1880, p. 180.
4 Vezi nota nr. 1. Articolul Ismet uni6 [Din nou uniunea], în nr. 350 din
16 apr.ilie.
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Melyen tisztelt N agysagos Uram!
Foly6 h6 lr,ol napozott levelet nagysagodnak Bn estve tiszteltem.
E levelben le irt utazas olvasva is igen kellemetlen be nyomast tesz,
azomban, hâla az egnek, hogy valami kedvetlen nyomot maga utan hagy6 nagyobb szerencsetlenseg nem tortent; hala mindenekfelett azert:
hogy nagysag:tokat turheto egessegbe juttata celjukhoz!
Tekintetes Kiss Lăszl6 ur holnap reggel indul Pestre mint KozepSzolnok megye kovete, foly6 h6 6an irt nekem, es fel sz6llitott, hogy
ha klildeni aka:runk valamit nagysăgtoknak, el viendi, akkor ugy keszi.ilt, hogy 9en indulyon, de az alăbb irt ok meg gătla. Aprilis Ban az
alland6 bizottmăny midon 3 kovetei, ugy mint alispany Visky Pal, fiscalis Szipoly Elek - a 3ik nem tudom, ki volt- altal a szilagy-csehieknek tudtara adta volna a răjok jovo es az eddiginel jobb jovendot, es
addig, mig az torvenyesen ki hirdettetnek, ajanlotta volna nekiek az
engedelmesseget, csendet, szorgalmat es beket, a helyett, hogy ok ezen
orommel meg nyugodtak volna, egyhangulag fel kialtottak: tobţ>et egy
6rat sem szolgalunk!! Erre Szipoly ~szelyteleni.il feddven oket, nem hogy
az altal csendet, sot szinte gyăszos ki torest idezett elo. Ezt latvăn Kiss
Lăszl6 es Buda Săndor urak fel sz6lfttottak az embereket, es mint
tekintetes Kiss Lăszl6 ur ira nekem - a nagyobb roszszat meg el6zend6k irast adtak nekiek, hogy ambar ok kotelesek lennenek szolgalni a
torveny ki hirdeteseig, mit hogy tegyenek, ajanlottak is nekiek, de ha
nem akarnak szolgalni, 6k nem kenszeritik, erre az emberek meg juhă
szodvan e kettonek kalăkakkali meg segittetest igertek, de a tobb birto420

kosoknak - mint hallom - sem robottat, sem kalăkat nem adnak. E
vala az ok, mely tekintetes Kiss Laszl6 urat indulăsaba kesleltette.
Henter Karoly, ki eppen e perche mene el tollem, azt monda: hogy
a biikkalyi nep merobe megtagadta a robottot, s nem csak, sot a biikkre
nezve is azt beszellik egy mas kozt, hogy az az ovek.
Nallunk is tortent egy kis fellepes a lipitorok altal: kiket mid6n
kotelezvenyek nyoman - p€mzert - a minta gazdasag koriil iiltetend6
szilva faknak sanc asni rendeltiink, el6bb ugy nyilatkoztak, hogy ha
kenyere:t nem adunk, nem dolgoznak, kenyeret adtunk, es ki mentek
a hely szînere, hol mid6n a hajdu kinek kinek a rriaga reszet ollel
akarta ki merni, azt nem fogadtak el, onkenyesen akarvan csoportoson
asni, a hajdu nem hajtvan, rajok merte a foldet, mire 6k szidalmazni
kezdettek a hajdut, karomoltak, . mint az 6k sîrjokon fel hîzottat. Erre ·
a hajdu be izenven a tiszthez, 6 ki ment es turbucai Pop Horat - ki
ket evvel ez el6tt a paraszt juhok mellett volt - minyajjon ulven, a
tobbek kozt ingerl6 utasîtasok adasa mellett talalta; ki a tiszt oda erkezesere sem szunven, a tiszt Horat be akarta kiildeni az udva:J;"ba, mondvan: tegedet mint lazzaszt6t varmegyei tiszti kezre adlak, - erre a
lipitorok mind fel roffentek, es a Hora be kiildeset nem engedni nyilatkozanak; ekkor a tiszt Horat meg intven, el utasîtotta onnan haza, a
tobbi pedig estvig dolgozvan, 6k is eltayoztak, az6ta rendeltettiik vajdak
altal, de nem 'jottek. Az eset fel van jelentve a bizottm.anynak, de meg
nincs eredmeny.
A lipitoroknak ezen tetteknel gondolatom szerent tobb azon
koriilmeny: hogy Szilagy Csehbe meg van tagadva a robott es a biikk
alatt, mar pedig tugyuk, hogy Sib6, Hadad es Szilagy Cseh min6 egyet
ertesbe vannak - ugy kell tekinteni magunkot, mint kinek szomszedja
haza eg; haladek nelkul fognunk kell annak ki szamîtasahoz, hogy ha
itt ·is az tortenend, mi tev6k lesziink? Ennek bar meg kozelît6legi meg
fejtese s a statusquo bar mikenti fen tartha:tasanak terve leszsz kozelebbi els6 alkalomig - mid6n iid6t fordîthatok ra - foglalkozasom
targya s akkor b6vebben err61. Most roviden meg ezeket:
·
1. Csik6zas Delsmert61. Florinda aprilis 9en pejj paripa holdal
Etelka aprilis 10en b. pejj kanca jegy nelkiil. Thomsont6l Rubint aprilis
10 sarga kanca jegy nelkiil.
2. Hagatas. Catoval Corinna aprilis 6, Katinka aprilis 9. Thomsonnal Pallas aprilis 6. Performer aprilis 8., ezek ujj haga:tasok. Ismetelve
hagattak Cat6val Jenella aprilis 10. Thomsonnal Bojg6 aprilis 9. Pheno'mennel Ibla aprilis 9. Ma az idegen menes kiment, holnap ki mennek
a csik6k s azutan a tobbiek, legel6 szepen van.
3. Solymoson 216 veka krumplib6l ki jott 183 es el rothadt 33
veka, es îgy krumpli vetesiink nem · nagyon keves leszsz, csak aldast
agygyon Isten rei.
4er Rotos Mihaly apjavali versengest ki nem alhatvan, keri a Sz6cs
altal lakott hazbai koltoztetest, ai[ t] îgerven, hogy onnan bar meddig
szolgalandja nagysadot, csak nyugott lakasa legyen. En meg nagysadt6l
€rre nezve rendelest nem veendek, semmi biztatast nem tettem nekie.
5ăr A meszaros kerdest tett hozzam hogy a fagygyut ki fizetetne.
Mert penzet nem hevertetheti benne. Otet is a nagysadt6l veend6 valaszra halasztottam. A jelen valtozasok sok terveket meg zavar:tak. En
ebben is a nagysad parancsat kovetendem, de jelen koriilmenyek a penzeli gazdalkodast nagyon meg szorîtottak, kesz penzre kell szert tenniink, mert szilkseg esetere ha penziink nem leszsz, nagyobb karokat
1

421

szenvedhet a gazdasăg. A roppant olcs6săg miatt penzt semmib61 sem
kaphatni - juh b6răkăt senki sem keresi, gabonăb61 nem adhatunk el,
a Kekes- es galaci pălinkăt gondoltam inkăbb el adhat6nak, ămbăr annak is 4 vălt6forint vedre, de valamihez csak riyulnunk kell. ·
A bikăkot ki hajtatni rendeltem foly6 h6 20an, azokb6l aligha adhatunk el, mert celarănyosobbnak tartom', hogy a videkbe oszszuk el
napszămokert. Erre is parancso:t instălok.
Melt6săgos Djfalvil ur tegnap ide jătt es ma elment, tiszteli nagysădtokot addig is, mig levelet irand. Ugy el valek vele foglalva, hogy
a postăval is szinte kesek, ez okb61 vegeznem kell.
Az Angyal2 - hăla az egnek - meg mind egesseges, vidăm es
egy kellemetes Angyal. Katinka kis aszszony 3 mii mind egessegesek vagyunk. A melt6săgos băr6n6 eă nagysăga kezeit, a kedves Angyalt cs6kolyuk. Mely tisztelettel maradvăn nagysăgodnak alăzatos szolgăja
Nagy Lazăr
Ut6irat. Mărtonfy urat a leg szivesebben kerem a Pesti Hirlap meg
rendelesere, mert szărnyu baj, hogy semmit sem tudunk, ha meg sem
j6, kentelen vagyok itt ujb61 fizetni es meg rendelni.
Jibou, 10 aprilie 1848
Înălţimea voastră

adînc onorată!
Am avut cinstea să primesc scrisoarea înălţimii voastre data:tă în
ziua de întîi a acestei luni la 8 seara. Chiar numai citind descrierea că
lătoriei în scrisoare ea face o impresie foarte neplăcută. Slavă cerului
că nu a avut pentru dumneavoastră urmări neplăcute sau vreo nenorocire mai mare. Mai presus de orice, important e faptul că înălţimile
voastre aţi ajuns la destinaţie cu o sănă:tate acceptabilă;
Mîine dimineaţă porneşte spre Pesta ca ales al comitatului Solnocul Interior onoratul domn Kiss Lăszl6. Mi-a scris în 6 şi mi-a spus
că dacă vrem să trimitem ceva înălţimilor voastre, va duce. Iniţial s-a
pregătit să pornească în 9. A fost însă împiedicat datorită unor cauze
pe care le descriu mai jos. În ziua de 8 aprilie au sosit la Cehu Silvaniei
trei delegaţi ai comitetului permanent comitateils şi anume: vicecomitele Visky Pal, avocatul oficial Szipoly Elek, pe cel de-al treilea nu îl
ştiu. Ei i-au informat pe locuitori asupra .viitorului care îi aşteaptă şi
le-au promis că situaţia lor va fi mai bună decît cea de pînă acum. Apoi
i-au îndemnat să păstreze pacea şi să rămînă supuşi, liniştiţi şi sîrguincioşi pînă cînd acest lucru va fi realizat pe calea legiuită. Dar în loc
de a-şi manifesta bucuria liniştiţi, au strigat în unanimitate că nici mă
car o oră nu vor mai presta slujbele urbariale!! Szipoly le-a. luat apă
rarea în mod necugetat. Prin aceasta nu numai că nu a restabilit liniş
tea, ci dimpotrivă aproape că a cauzat o regretabilă răzvrătire. Văzînd
atmosfera, domnii Kiss Lăszl6 şi Alexandru Buda au vorbit oamenilor.
Dtţpă cum m-a informat onoratul domn Kiss Lăszl6, pentru a preveni
rele şi mai mari cei doi le-au dat în scris că deşi ar fi obligaţi să presteze serviciile urbariale pînă la emiterea legii, ei nu îi vor sili totuşi
să le presteze dacă nu vor. I-au îndemnat însă să le îndeplinească.
Oamenii s-au liniştit şi au promis celor doi clacă şi ajutor. Celorlalţi proprietari nu le mai prestează, după cum aud, nici robotă, nici
dacă. Aceasta ar fi cauza pentru care onoratul domn Kiss Lăszl6 şi-a
întîrziat plecarea.
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Henter Karoly, tocmai în acest moment a plecat de la mine. El
spune că locuitori din Stremţ au refuzat şi ei cu totul robota. Mai mulţ,
vorbesc între ei chiar şi despre pădure, că ar fi a lor.
Şi la noi a avut loc o mică mişcare a "lipitorilor". Potrivit înţe
legerii, le-am cerut să sape pe bani şanţul pentru plantarea prunilor
în jurul gospodăriei model. Dar ei au declarat mai întîi că dacă nu le
dăm pîine nu lucrează. Le-am dat pîine şi au mers la faţa locului. Atunci
cînd supraveghetorul a intenţionat să măsoare cu braţul partea fiecă
ruia au vrut cu de la sine putere să lucreze în grup. Nu 1-au lăsat pe
supraveghetor să măsoare pămîntul ce li se cuvine ci 1-au înjurat şi
blestemat ca şi cum s-ar fi îngrăşat pe spatele lor. Supraveghetorul a
anunţat administratorul .curţii. Acesta a mers la ei. în mijlocul lor, 1-a
găsit pe Hora Pop din Turbuţa fost păSitor al oilor ţăranilor înainte cu
doi ani, care îi îndemna la nesupunere. Toţi stăteau jos. Acesta nu a
încetat nici la sosirea administratorului, care a vrut să-1 trimită la curte
spunîndu-i: pe tine te dau pe mîna funcţionarilor comitatului, ca agitator. Lipitorii au început însă cu toţii să mormăie şi au declarat că nu
vor permite ca Hora să fie :trimis înăuntru. Administratorul a- reţinut
figura lui Hora şi 1-a trimis de acolo acasă. După ce au lucrat pînă
seara, ceilalţi au plecat şi ei. Prin intermediul paznieilor am trimis vorbă
să se reîntoarcă, dar nu au venit. întîmplarea a fost raportată comitetului, însă deocamdată fără nici un rezultat.
în urma acestor fapte ale lipitorilor şi a evenimentelor din Cehu
Silvaniei unde a fost refuzată prestarea robotei după părerea mea trebuie să ne considerăm ca unii ce ne învecinăm cu case care ard, mai
ales că, după cum deja ştim, ţăranii din Jibou şi Hodod sînt pe sub
pădure în bună înţelegere cu cei din Cehu Silvaniei. Fără întirziere
trebuie să ne gîndim ce vom face dacă şi aici se va întîmpla la fel? Planul păstrării cu orice preţ a statu quo-ului şi dezlegarea cît mai apropiată a acestei chestiuni, vor fi obiectul preocupărilor mele. La proxima
ocazie mă voi putea apuca cu forţe proaspete şi vă voi scrie mai mult
despre aceasta. Acum pe scurt următoarele:
1) Mînjii proveniţi: a) de la Delsmer: 1) Florinda în 9 aprilie, unul
. roib, mînz, cu lună; 2) Etelka, în 10 aprilie, mînză, murgă, fără semn;
b) de la Thomson: Rubin în 10 aprilie mînză galbenă fără semn.
Imperecheri: a) cu Cato: Corinna în 6 aprilie; Katinka în 9 aprilie;
b) Cu Thomson: Pallas în 6 aprilie; Performer în 8 aprilie. Acestea sînt
împerecheri noi. Reîmperecheri: a) cu Cato, Jenella în 10 aprilie. Astăzi
herghelia străină a ieşit la păşune; mîine ies mînjii şi apoi ceilalţi; pă
şunea este frumoasă.
3. Din cele 216 mierţe de cartofi din Şoimuş au ieşit 183 mierţe;
au putrezit 33 mierţe; aşadar semănătura de cartofi nu va fi prea mică;
numai să fie binecuvîntată de Dumnezeu.
4. Rotos Mihaly nu a renunţat la cearta cu tatăl său; cere să se
mute în casa care a fost locuită de Sz6cs; promite s-o servească pe înăl
ţimea voastră, de acolo, pînă cind locuinţa va fi a lui. Neavînd nici o
dispoziţie a înălţimii voastre în ·această chestiune, nu i-am făcut nici o
promisiune.
5. Măcelarul m-a întrebat dacă seul ar putea fi plătit pentru că
nu-şi poate ţine banii imobilizaţi în el. Şi pe el l-am amînat pînă la
răspunsul înălţimii voastre. Actualele schimbări mi-au tulburat multe
planuri. Eu aş urma porunca înălţimii voastre, dar în actualele împrejurări posibilitatea de a administra banii s-a restrîns mult. Trebuie să
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facem ro.st de bani pentru că fără ei economia poate să sufere pierderi
mari. Din cauza marii ieftinităţi nu se pot obţine bani din nimic: pieile
de oaie nu le caută nimeni; grîul nu se poate vinde. M-am gîiJ.dit că
mai deg:vabă 1am putea vinde ţuioa de ,La Chi.ochiş şi Ga1aţii BistriţJei;
preţul acesteia este de numai 4 florini găleata. Va trebui totuşi să ne
atingem· de ceva.
·
Am ordonat ca taurii să fie mînaţi la păşune în ziua de 20 a acestei
luni. Şi din ei abia dacă vom putea vinde cîţiva, deoarece socotesc că
ar fi mai convenabil să-i împărţim în regiune în schimbul unor zile de
lucru. Şi pentru aceasta solicit ordinul dumneavoastră.
Inălţimea sa domnul Ujfalvii a venit ieri aici, dar azi a plecat.
Transmite înălţi:m,ii voastre salutările lui respectuoase, pînă cînd vă va
scrie. Am fost cu el atît de ocupat, încît aproape era să întîrzii cu poşta.
Din această cauză trebuie să închei.
Angyal2, este sănătos şi vesel, slavă cerului. E un Angyal [înger]
fericit. Domnişoara Katinka3 şi noi sîntem sănătoşi cu toţii. Sărutăm
mîinile înălţimii sale doamnei baroane; îl salutăm şi pe dragul Angyal.
Rămîn cu adînc respect slugă preaplecată a înălţimii voastre
Nagy Lazar
Post-scriptum. Il rog foarte frumos pe domnul Martonfy să-mi comande ziarul "Pesti Hirlap", pentru că e tare neplăcut să nu ştim nimic. Dacă totuşi nu va veni, voi fi silit a-l plăti încă o dată şi a-l comanda aici.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Wesselenyi. Misive.

Ujfalvi Sandor.
Fiul lui W essel,enyi.
a Versenyi Katinka.

1
2
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Dej, 10 aprilie 1848.
A ministerelnokhoz.
Tisztelt gr6f ministerelnok ur!
Udvozlik e nemes megye rendei a minister urakat uj es dics6 palyajukon. Onokben a nemzet megvalt6it tekintjiik, kiket a mindenhat6
kuldott el szazados szenvedesek utan, hogy onok altal a haza alland6
boldogsaga elkezd6djek.
Miel6tt honunknak elhalaszthatlan egyesulese orszagosan megtortennek, mar el6re is e megye rendei bizodalmukat s fuggesiiket nyilvanitjak a magyar ministerium irant, s minden lepeseire aldasos sikert
.6hajtanak; melyeknek kijelentese utan mely tisztelettel maradunk, sat.
A koznep a jelen mozgalmak celjar6l s a teend6kr6l kuldottseg
ăltal fog felvilagosittatni.
Igazgat6 f6bir6, a szukseg ugy hozvan magaval, a szokott formasag mell6zeseve1 kozgyulest tartand.
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Sz6lnom kell a megyei teremen kîvul tortentekr61 is, mert csak
îgy szolgalhatok igazan a nyilvanossagnak.
Megyenkben vannak nehanyan, kik a multb61 sem nem tanultak,
sem nem feledtek; de ezt tenhi nem is akarjak,. a mit suttombani mukodesuk elegge bizonyît. A megyei ltisztsegnek becsuletere valik, mid6n
ezekben reszt nem vesz, s ellenok erelyesen fellepni nem vonakodik. F6
ispan url kozelebbr61 lemondott, nyilvanîtvan, mikep 6t tobbe semminemu kerelem vagy hatalom sem kenyszerîthetendi a letett hivatal
folytatasara vagy visszavetelere. Es megis a regi vilag emberei petiti6kat jaratnak szerte a dezsi polgarsag s mîveltseggel kevesbbe bîr6 vi-deki nemesseg kozt a1ăîras vegett, melyben az onkentesen lemondott
f6ispant a fels6bbseg altal hivatalaba visszatetetni kerik.
Mi a volt fq_ispăn ur ebbeli szilatd elhata;rozottsagat jobban ismerjuk, mint sem, hogy lemondasat megban6nak s meg a hiva:talba
vissza is kîvankoz6nak gondoln6k O:t, s ha csak eppen ennyit targyaz6
petitia alaîratasa korul forogna a dolog, sz6t sem tennenk. De miutan
e reszben f6leg eppen a teendokrol tartatott kozelebbi toqbszoros tanacskozmanyok s a kozgyulesben egyhangulag nyilvanult akarat a szellem elleni eroszakos s amîtgatasra ,epîtett reacti6t latunk el6allîttatni:
nem mulaszthatjuk el az illet6knek ebbeli eljarasat rosszalni, s azt epp
a volt foispan becsuleti erdekevel is nyilvanosan osszeutkozonek nyilvanîini.
Uraim! Kik ebben nyiltan es lathatatlanul mukodnek, ha mar nem
akarjak, vagy nem is tudjak megfogni, mi az a parlamentaris kormany?
miert nem leptek ki nyîltan, mint ferfiuhoz illik, e reszben szandekukkal a kozgyulesben? Tudjuk mar az egeszet: onok a regi emberek, s
most is, mint ilyek a haza jovendojevel mit sem gondolva, az ertelmetlenseg elcsabîtott ctaboraval akarjak a polgarisodast s szabadsagot leszavazni, s a· mozgalmak eler61 az intelligentiat lerantani. Az ilyeten
szereplok hasonl6k a festett kopors6hoz, s az ilyektol mindenkinek 6rizkedni kell.
Uraim! Onok ily m6ddal nem szereznek hazat, hanem azt is ami
van, nyilvanos veszelybe dontik; s ha m.ar onok eddigi sulyedtsegukbol
meg most sem akarnak kibontakozni, s a honnak csak egyeter.t.esen epîtheto csendessegevel mit sem kepesek gondolni, s a belbeke fentartasăra
segedkez nyujtas helyett elegge vakmerok jobbnak latni a belzavarok s
egyenetlenseg gerjesztesen munkalni, legalabb khneljek ·meg becsuletet
azon ferfiunak, kinek segîtsegevel onok az ido kerekeit megallîthatni
s a jelen kor eszmeit, mik tenyekben mutatkoznak, visszautasîthatni, eltemethetni hiszik s megallhat6 gyanusîtasoknak ne tegyek ki szemelyet,
ki a valtozott korulmenyek kozt is eleg becsuletesseggel bîrt magas hivatali allasar61 becsulettel lelepni, hova 6t semmi nemti m;ignăs f6ispansagt6li irt6zasuk s uni6- s a vele egyuttes eszmek le1tesuleset6li borzadasuk sat. sem fogja tobbe visszaultetni.
Higyjek el onok uraim! hogy a mar mîvelt Eur6paban dicsoen kivîvott polgari szabadsag tovabb terjedesenek megakadalyozasara ilyeten
eszkozok meg partjuk becsi fonokenek Metternich-fele hîres instructi6ban sem lehettek ajanlva; azonban ha onoknek privatim netalantan ilyszeru kaptat kuldottek volna, jusson eszokbe, hogy a desperatus eszeveszettsegu, s egyetertes zavarason allott kormanyrendszer s .ennek eszkozei mar is kimentek divatb61, s tobbe a szabad sajt6 uralma alatt nem
is kondul meg szamukra a feltamadas harangja.
32 -

Revoluţia

de la 1848-1849 din Transilvania -

Voi. 1

425

A hon szerelmere kerji.ik, hagyjanak fel onok bar egy id6re az
ilyszeru destructiv contrademonstrati6kkal, ellen esetben nyilvanitjuk
azt, mikep mi onoket nevr61 nevre be fogjuk mutatni a nyilvanossagnak, ki el6tt onok aztan mindenr61 felel6sek. Emlekezzenek vissza az
installati6ra, mily b6 es mindent takar6 ko.penyeg voit ekkor a megye
s most onok lelketleni.il nem akarjak s felnek vele betakarni azokat,
kik eddig azon kîvi.il voltak.
Dezs varosaban a nemzet-6rseg par nap alatt alakuland.
Aprili$ lOken a casino el6tti te,ren szamos gyi.ilekezet a Mult es
Jelent2 , tobb okoknal fogva, mikb61 jelenleg eleg legyen az aprilis 7ki
szambani szerkeszt6i nyilatkozat megemlitese s meg most is rossz iranya, kozegyetertessel megegette s becsi.ilettel nem bir6nak nyilvanita azt,
ki azon tevesztett iranyu lapba ezutan is e varos vagy megyeb61 ir.
Negyven nyolc 6ra alatt a tarsalkodasi egylet is eljaratja vele a tancot,
s ezzel olvas6 s minden teremeib61 kiki.iszoboli. Hogy tetszik? S ha szerkeszt6je meg akarja ezt el6zni, lapjait ne ki.ildje tobbe a casin6nak, s ha
e.zt teszi, ezen szolgalata jobb neven fog vetetni mint az eddigi. Ha szabad a sajt6, itt a nevem is most.
Dezs 1848 aprilis 10.
M6zsa Samu

Ministrului pveşedinte!
Onorate domnule grof prim-ministru!
Stările privilegiate ale acestui nobil comitat îi salută pe domnii
miniştri în noua şi glorioasa lor carieră. Privim în dumneavoastră pe
înnoitorii naţiunii. După suferinţele seculare, pe dumneavoastră· v-a trimis atotputernicul să realizaţi fericirea permanentă a patriei.
Dieta ţării nu mai sufere amînare. Inainte .chiar de deschiderea ei,
stările acestui comitat îşi declară încrederea şi adeziunea faţă de guvernul maghiar şi îi urează ca fiecare pas al său să fie însoţit de un binecuvîntat succes, după declaraţia de mai sus, rămînem cu adînc respect ş.a.m.d.
Poporul va fi lămurit prin intermediul comisiei despre scopul actualelor mişcări şi despre sarcinile care ne stau în faţă.
·
Prim-judele diriguitor va ţine, dacă nevoia o va impune, o adunare
publică, lăsînd la o parte formalităţile obişnuite.
Trebuie să vorbesc despre cele ce se petrec în afara sălii comitatului deoarece numai în felul acesta pot servi într-adevăr publicităţii.
În comitatul nostru sînt cîţiva care nici nu au învăţat, nici nu au
uitat din trecut, dar nici nu doresc să o facă, după cum dovedeşte îndeajuns activitatea lor ascunsă. E spre cinstea corpului funcţionăresc al
comitatull.ii că nu le sprijină activitatea, ci dimpotrivă acţionează energic împotriva lor. Domnul comite suprem! a demisionat nu de mult.
El a declara't că nici un fel de cerere sau de putere nu îl va putea sili
să continue sau să-şi reia funcţia la care a renunţat. Şi totuşi petiţii
ale oamenilor vechii lumi sînt prezentate orăşenimii din Dej şi nobilimii
mai puţin culte din împrejurimi pentru a fi semnate. Petiţiile cer forurilor mai înalte repunerea în funcţie a comitelui suprem care a demisionat de bună voie.
Noi cunoaştem bine hotărîrea neclintită a fostului comite suprem
pentru a ne gîndi· că ar regreta demisia şi că ar dori să-şi reocupe pos426

tul. Dacă nu s-ar face zarva 1n jurul semnării petiţiilor cu un astfel
de conţinut, nici nu am ridica cuvîntul. Apare însă clar că s-a constituit
o violentă şi amăgitoare reacţiune. Ea este potrivnică repetatelor consfătuiri care au avut loc în ultimul timp în aceste părţi pentru a discuta
sarcinile de viitor. Ea este potrivnică voinţei unanime, exprimate în cadrul adqnărilor publice, ca şi spiritului timpului. Iată de ce nu putem
să nu dezaprobăm această comportare a celor în cauză şi să nu o con..,.
siderăm contrară cinstei şi intereselor fostului comite suprem.
Domnii mei! Cei ce acţionează pe faţă şi în ascuns nu vreau sau
nu pot concepe ce înseamnă un guvern parlamentar. Şă-şi arate deschis
intenţiile în adunări publice aşa cum se cuvine unor bărbaţi. Noi ştim
că dînşii sîn~t oameni vechi şi împreună cu toţi cei asemenea lor, doresc
să înfrunte îmburghezirea şi libertatea, fără a ţine seama de viitorul
ţării. Cu ajutorul celor amăgiţi şi inconştienţi vor să înlăture intelectualitatea de la conducerea mişcărilor. Jucînd asemenea roluri, ei se aseamănă cu sicriele VlOpsite şi trebuie să ne ferim cu toţii de ei.
Domnii mei! In felul acesta ei nu servesc patria, ci periclitează şi
ceea ce există; ei nu vor nici măcar acum să se trezească din vechea lor
rătăcire; ei nu sînt în măsură să se gîndească la refacerea ţării care se
poate înfăptui numai prin înţelegere şi linişte; în loc de a întinde o
mînă de ajutor în vederea asigurării păcii interne, în orbirea lor preferă
să tolereze acţiunea focului tulburărilor interne şi a nemulţumirilor. S-ar
impune să menajeze cel puţin cinstea acelui bărbat cu ajutorul căruia încearcă să oprească roţile timpului şi să respingă ideile prezentului cre..,.
zînd că le pot îngropa. Ar trebui să nu expună unor bănuieli ce pot fi
crezute o persoană care în conjunctura schimbată a dispus, de suficientă
probitate pentru a renunţa cu cinste la înaltul său post oficial. Nici oroarea de magnat şi nici spaima faţă de realizarea uniunii şi de ideile ei,
nu vor readuce această persoană niciodată înapoi la funcţia de comite
suprem.
Credeţi-mă domnii mei, asemenea mijloace pentru a împiedica extinderea libertăţii cetăţeneşti deja cucerite glorios în Europa civilizată,
nu ar putea fi recomandate nici măcar vestitelor instrucţiuni ale unui
Mei'ternich, conducătorul partidului vienez. Dacă însă dumneavoastră
v-ar fi trimisă întîmplător pe cale privată asemenea maculatură, să vă
amintiţi că sistemul de guvernămînt bazat pe pierderea disperată a capului, care s-a opus împreună cu instrumentele sale în mod provocator
bunei înţelegeri, nu mai e la modă, iar sub domnia tiparului liber nu
va mai bate clopotul învierii pentru el.
In numele dragostei de patrie îi rugăm pe dumnealor să renunţe
cel puţin pentru un timp la asemenea contrademonstraţii destructive.
Îh caz contrar, declarăm că îi vom prezenta publicului nume de nume.
în faţa acestuia vor răspunde pentru toate. Să-şi amintească cît de largă
şi de atotacoperitoare a fost haina comitatului la instalarea lor. Acum
dumnealor se tem să se q.copere cu ea şi vor să -rămînă în mod neomenos în afara ei.
.În oraşul Dej se va constitui în cîteva zile garda cetăţenească.
în 10 aprilie a fost ars în piaţa din faţa casinoului, cu acordul
general, ziarul "Mult es Jelen" (Trecut şi Prezent) 2 • Arderea s-a datorat
mai multor cauze, printre care e suficient să menţionăm deocamdată
declaraţia redacţională din numărul din 7 aprilie, precum şi direcţia sa
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eronată

pe care o are şi acum. S-a hotărît că acela care va mai scrie de
acum înainte din acest oraş sau din comitat la acel ziar cu o orientare
c;reşită, să nu se mai bucure de cinste
Dej, 10 aprilie 1848
M6zsa Samu
Publicat în Erdelyi Hiraao, Cluj, nr. 349 din 14 aprilie 1848, p. 238.
1
2

Kozma Imre, fost comite suprem al comitatului Solnocul Interior.
Gazetă clujeană conservatoare, susţinătoare a regimului de la Viena:
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Cluj, 11 aprilie 1848.
Orszâg gyuleset osszehi v6 Kor-Rendelet
Minden magyar, szekely es szâsz torvenyhat6sâgoknak, melyek orszâg gyulesenni kepviseleti joggal birnak; nem kulonben a kiralyi hivatalosoknak is
(Mindeniknek) A kozelebbi napokban Europa tobb orszagaiban kulonosen pedig a szomszed nemes Magyar honban felmerult esemenyek
kovetkezteben nemcsak ezen f6 varosban, hanem e nagy fejedelemseg
kulonboz6 reszeiben is ingerultsegek es mozgalmak mutatkozvân, az ezen
ingerultseg- es nyughatatlansâgb6l kovetkezhe:t6 rosszaknak megel6zese es
az altalanosan aggaszt6lag meglepett kedelyeknek megnyugtatâsa vegett
azon koz kivanatot is tekintve, mely az orszag gyules ment6l el6bbi oszszehivâsa irant naponkent terjed es a mire en ala irt kiralyi kormanyz6
tobb torvenyhat6sagok, most kozelebbr6l pedig maga a Kirâlyi F6 Kormanyszek altal is egyes akarattal felsz6littattam; az 1692dik evben kolt
kiralyi kormanyz6i utasitâs 8dik pontjab6P kifoly6lag szuksegesnek lattam az 6 felsege altal kiilonben is mar megigert orszag gyuleset 6 felsege kegyelmes helybenhagyâsa remenye alatt kihirdetni, annak helyeul
ezen szabad kirâlyi Kolosvâr varosat, napjaul pedig a kovetkez6 majus
29diket hatarozvân.
(A torvenyhat6sagoknak) Mir6l is e nemes (megye) (szek) (videk)
(tanacs) ezennel oly rendelettel ertesittetik, hogy az irt helyen es napon
az orszag koz csendessegenek es bâtorsâganak fenn tartâsa iranti tanacskozas vegett, az 1791beli Xldik torvenycikk ertelmeben vâlasztand6
ertelmes koveteik alta! torvenyszabta buntetes terhe alatt megjelenni
kotelessegenek ismerje.
· (A kirâlyi hivatalosoknak) Ezen Kirâlyi F6kormanyszek azert az
erdekelt orszaggyulesnek helyet es napjat (nagymelt6sagodnak, a melt6sagos gr6fnak, a melt6sagos bar6nak, urasâgodnak) (tisztelend6segednek) oly vegett adja ezennel tudtara, hogy a fenn irt napon es helyen
az orszag koz batorsaga es csendessege fenn tartâsa iranti tanâcskozas
vegett, torvenyszabta biintetes terhe alatt szemelyesen megjelenni es
ottan a koz j6ra vegig munkâlni kotelessegenek tartsa.
Kolosvart, Szent Gyorgy hava 11en 1848 2 •
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Circulară

privind convocarea Dietei
Tuturor jurisdicţiilor maghiare, secuieşti şi săseşti, care au dreptul
de a fi reprezentate în Dietă, precum şi regaliştilor de drept.
În urma evenimentelor care au avut loc în ultimele zile în mai
multe ţări ale Europei şi îndeosebi în nobila ţară învecinată a Ungariei
au izbucnit mişcări şi agitaţii, atît în această capitală, cît şi în diferite
părţi ale acestui mare Principat. Cu scopul de a preveni· relele care ar
putea deriva din această agitaţie şi nemulţumire şi pentru liniştirea spiritelor întărîtate în mod îngrijorător pe de o parte, iar pe de altă parte
avînd îri vedere şi acea dorinţă generală, ce se extinde zi de zi privind
convocarea cît mai grabnică a Dietei eu, subscrisul guvernator. regal, de
acord cu mai multe jurisdicţii am cerut acum de curînd prin intermediul
regescului Guberniu întrunirea ei. Conform punctului al 8-lea 1 al instr~cţiunii regescului guvernator dată în anul 1692, găsesc necesar să
anunţ întrunirea · Dietei. Dealtfel a şi fost promisă de maiestatea sa. în
speranţa că maiestatea sa o va confirma graţios am hotărît să se întrunească în liberul oraş regesc Cluj. Deschiderea ei va avea loc în ziua
de 29 mai care urmează.
(Jurisdicţiile) nobilului (comittat), (scaun), (district), (magistrat) sînt
înştiinţate despre aceasta. în ceea ce priveşte menţinerea liniştii şi si, guranţei publice a statului să considere ca o obligaţie dispoziţia de a se
prezenta la locul şi ziua stabilită prin înţelepţii săi deputaţi în vederea
unei consfătuiri. Deputaţii vor fi aleşi în temeiul legii XI din 1791. Ei
se vor prezenta personal sub ameninţarea pedepsei prevăzută de lege.
(Regaliştilor de drept) Guberniul regesc anunţă cu aceasta, (preainălţ?imii voastre, înălţimii voastre grafului, înălţimii voastre baronului,
domniei voastre) locul şi ziua Dietei. Scopul ei va fi discutarea problemei
menţinerii siguranţei publice şi liniştii ţării. Să vă prezentaţi personal
la locul şi în ziua amintită sub ameninţarea pedepsei .prevăzute de lege,
iar acolo să ţineţi de datoria voastră de a munci pînă la sfîrşit pentru
binele public.
Cluj, 11 aprilie 1848 2
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 5 016/1848. Foto: 16 07416 078. Original. Arh. St. Tîrgu Mureş. Fond. Arh. scaun. Mureş. Actele prim-judelui regal, nr. 561/1848.

1

Pentru ·reglementarea

atribuţiilor

guvernatorului v. Szasz Karoly, Sylloge

Lractatuum, Cluj, 1833, p. 409-419.

Guvernatorul Teleki cere aprobarea monarhului în aceeaşi zi şi sub aceCopie. Bibl. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca, Colecţia Nagyajtai Kovacs
Istvan, ms.. nr. 1179/21.
2

laşi număr.
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Cluj, 11 aprilie 1848.
Tekintetes rendek!
A karoknak es rendeknek tegnapr61 hozzam intezett es koveteik
altal mai nap atadott felsz6litasokra 1 valaszolni k'ivantam:
Mihelyt a szomszed nagy varosokban tortent nagy esemenyekr61
tud6sitva, azoknak hazankra is mulhatatlan hatasar61 megvalek gy6z6d429

ve, kotelessegemnek erzettem 6 kiralyi apostoli felseget mostani allasunkr6l koriilmenyesen tud6sitva alazatoson kerni, hogy tekintven ketes helyzeteinket, e Nagyfejedelems,eg tekintetes karait es rendeit minei
el6bb oszve hivni melt6ztassek.
A mint az egyes esemenyek szaporodtak, nem mulasztottam el en,
nem a Kiralyi F6kormany is alazatos felterjeszteseinknel fogva, 6 csaszari apostoli felseget ujra meg ujra megkerni, miszerint :edes hazank
hiv polgarainak keresoket meghallgatvan, alkalmat melt6ztasson nyujtani nekiink arra, hogy bajainkan orszaggyiilesen tanacskozhassunk.
Keresiink sikertelen nem marada, mert 6 felsege kozelebbr61 lekuldott kegyelmes kiralyi leiratanal2 fogva minket biztositani meH6ztatott
arr6l, miszerint meg ez ev folyama alatt a tekintetes karokat es rendeket
orszagos gyu.lesre oszve hivandja.
Hazank koriilmenyei mindazaltal az orszagos gyules tartasa idejenek meghatarozasat is igenyelven, azon biztos remenyben, mikent 6 felsege a Kiralyi F6kormanyt61 is illyetenkep ajanlott napot kegyelmesen
helyben hagyni nielt6ztatik, az. orszagos gyules idejet foly6 evi majus
h6 29kere kituzni mulhatlan kotelessegemme tettek. Melly hatarozat
ertelmeben a tekintetes rendek a meg hiv6 levelet torveny szabta uton
rovid napok alatt meg is nyerendik 3 .
Az orszagban lev6 katonasag ki nem vitele irant a sziikseges intezkedesek meg tetettek, azon egy par szazadon kiviil, mellyek a napokban Kolosvarr6l kivitettek ugyan, de visszajovetelOk irant remenyem
van, a tobb katonas-ag hazankban maradand. A katonasag f6nokei a belbatorsag es csend fentartasa vegett illet6 torvenyhat6sagok el0ljâr6inak
felsz6litasara erelyesen fognak egyiitt munkal6dni.
A felallitand6 nemzeti 6rsereg szamara megkîvantat6 fegyverek
kiszolgaltatasara. nezve, a tekintetes rendek az iranti nyilvanitasukra:
mennyi szamu fegyvereket 6hajtanak? a f6 hadi vezerseg fel fog sz6littatni. Melly tekintetben igen 6hajtand6, hogy a nemzeti 6rsereg felallîtasa terve es szabâlyai a Kirâlyi F6 Kormanynak minei elebb felkiildessenek. MegkiilOmboztetessel maradvan a tekintetes rendek elkotelezettye.
Kolosvar aprilis llken 1848
Gr6f Ţeleki J 6sef
Cinstite ordine!
Am dorit să răspund chemării stărilor şi ordinelor [privilegiate J
ale comitatului care mi-a fost adresată ierF, iar azi mi-a fost predată
prin intermediul delegaţilor.
După ce am luat cunoştinţă despre marile evenimente care au avut
loc în marile oraşe vecine, m-am convins despre inevitabila lor influenţă
asupra ţării noastre. De aceea, m-am simţit dator s-o înştiinţez în mod
circumspect pe maiestatea sa despre situaţia noastră ambiguă de acum
şi să-i cer preaplecat, să se îndure să convoace cît mai repede onoratele
stări şi ordine ale acestui mare principat.
Spre deosebire de Guberniul regesc, pe măsură ce s-au precipitat
evenimentele, eu nu am neglijat, a cere maiestăţii sale împărăteşti şi
apostolice, de repetate ori, prin umilele noastre adrese, să asculte petiţiile credincioşilor cetăţeni ai scumpei noastre ţări şi să se îndure a ne
da ocazia de a dezbate în Dietă problemele ce ne interesează.
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Cererile noastre nu au rămas fără rezultat. Potrivit graţiosului rescript regesc trimis recent2, maiestatea sa s-a îndurat să ne asigure că
încă în decursul acestui an onoratele ordine şi stări vor fi convocate
în Dietă.
Dar situaţia ţării noastre impunea şi stabilirea datei convocării
Dietei. Nu ne..:.am îndoit că maiestatea sa se va îndura preagraţios a confirma ziua propusă de mine şi de către regescul Guberniu. A fost de datoria mea de a stabili neîntîrziat ca dată a întrunirii Dietei ziua de 29
mai a acestui an. Ca urmare a acestei hotărîri, cinstitele ordine vor primi
·pe calea legiuită scrisoarea de chemare3 •
S-au luat măsurile necesare pentru ca armata existentă în ţar:ă
să nu fie detaşată în afară. S-a făcut excepţie doar cu cîteva companii
care au fost scoase în afara Clujului în aceste zile. Am însă speranţa că
vor fi readuse. Restul armatei va rămîne în ţară. Conducătorii armatei
vor colabora energic în vederea menţinerii siguranţei publice interne şi
a liniştii, dacă vor fi solicitaţi de autorităţile unor jurisdicţii. Comandamentul militar suprem va fi solicitat să răspundă cererilor de arme pentru înzestrarea gărzilor civile ce se vor constitui, pe care le-au făcut în
această privinţă cinstitele ordine. în această privinţă, ar fi foarte de
dorit ca planul constituirii gărzilor cetăţeneşti şi regulamentele funcţio
nării lor să fie înaintate cît mai repede Guberniului regal. Rămîn cu
distincţie îndatoratul cinstitelor ordine,
Cluj, 11 aprilie 1848
Gr6f Teleki J 6zsef
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte ·administrative, 1848. Acte neînregistrate.

1

2
3

Apelul comitatului Turda.
V. doc. 160.
V. doc. 175.
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Cluj, 11 aprilie 1848.
N agymel t6sagu gr6f kiralyi kincstarnok ur!
Nagymelt6sagodnak idei aprilis 9-rol 569. M.P. szam alatti becses
atirataral, nielynel fogva az abrudbanyai es topanfalvi kornyekekben
eszrevett olah mozgalmakr6l engem .ertesitve, tett intezkedeseirol tud6si1t, s egyszersmind a szukseges fegyvereknek a karolyfejervari parancsnoksag altal leend6 kiszolgaltatasa irant reszemr6l is a hadif6parancsnok
6nagymelt6sagat folsz6littatni kivanja, van szerencsem valaszolni: miszerint igenis helyesnek tartvan, hogy a nemes Als6 Fejer varmegye reszer6l kirendelt csend6ri bizottmany, a zalatnai 'kiralyi uradalmokra
nezve az ottani kiralyi igazgat6 Nemegyeivel egyetertesben legyen, magam reszer6l is a mai napr6l kelt rendeletemnel fogva a nevezett bizottmanyt arra utasitottam.
A kivc1.nt fegyvereknek a karolyfejervari tarb6li kiszolgaltatasa
irant pedig a f6hadivezer 6nagymelt6sagat ·felsz6litani szuksegesnek tartottam2, hogy a zalatnai kiralyi iga~gat6 azirant teend6 felsz6litasara, a
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karolyfejervari fegyvertarb61, fegyverek es hozza tartozand6k adassanak ki.
A katona reszri.ili segitseg araht, mar el6bb rendeles tetetven: hogy
a szi.ikseg eseteben az nemes Als6 Fejer varmegye f6ispanja, vagy annak
tavolleteben alispan Pogany Gyorgy felsz6litasara, az Als6 Fejer varmegyeben szallomasol6 katonasag segitsegiillegyen.
Vegtere nagymelt6sagodat meg sziiksegesnek tartom arr61 is ertesiteni, miszerent az abrudbanyai f6bir6 altal kozelebbr61 ezen mozgalmakr61 tud6sittatvan, igen celszerunek tartottam a gorog egyesiilt piispokot Lemeny Janost azonnal f0lsz6litani3: hogy 6 maga, vagy ha allapotja nem engedne, egy minden tekintetben bizalmas kanonok menjen
le Topanfalvara, titjat Zalatna fele veven, s az ottani olah nepet, mely
papjaira legtobbet figyel, csendessegre es engedelmessegre birni igyekezzek. - Ez alkalommal a megyei bizottmany aprilis 9-r614 hozzam tett
feljelentese kovetkezteben nagymelt6sagodat arra is felsz6litani szi.iksegesnek velem: hogy miutan Nagy Enyeden a bankjegyeket eziistpenzre
at valtani alkalom nincsen, a portusi es marosujvari s6 hivatalnoknak
meghagyni ne terheltessek, hogy bankjegyekert ezi.ist huszasokat valtsanak.
Egyebarant megkiilOnboztetett tisztelettel maradok nagymelt6sagodnak elkotelezett szolgaja
Kolozsvart aprilis 11-en 1848
Gr6f Teleki J 6zsef5
Înălţimea voastră

domnule grof preşedinte al Tezaurariatului!
Am fericirea de a răspunde preţuitului raport al înălţimii voastre
din 9 aprilie a.c. sub numărul 569 M.P. 1 . Prin el mă înştiinţaţi despre
mişcările românilor care se semnalează în ţinuturile Abrudului şi Cîmpenilor. îmi comunicaţi măsurile luate şi totodată îmi cereţi să intervin
şi din partea mea pe lîngă comandantul militar suprem pentru a se
livra armele necesare prin intermediul garnizoanei din Alba Iulia. Consider foarte potrivit ca în domeniul regesc al Zlatnei comisia pentru
menţinerea ordinii din nobilul comitat Alba de Jos să acţioneze de comun acord cu Nemegyei directorul regesc de acolo. Am îndemnat şi
din partea mea numita comisie să acţioneze în acest sens printr-un
ordin emis azi.
Faţă de cererea ·directorului regesc de la Zlatna referitoare la
livrarea doritelor arme, am găsit necesar să intervin pe lîngă comandamentul militar suprem2 ca să i se dea puşti şi cele ce ţin de ele din
depozitul de la Alba Iulia.
Am luat măsuri preventive şi în ceea ce priveşte ajutorul militar.
In caz de nevoie, la cererea comitelui suprem al nobilului comitat Alba
de Jos,. iar în lipsa acestuia la solicitarea vicecomitelui Pogany Gyorgy,
armata aflată în comitatul Alba de Jos va veni în ajutor.
în sfîrşit găsesc necesar s-o înştiinţez pe înălţimea voastră şi despre aceea că după ce am fost informat prin intermediul judelui prim
din Abrud cu privire la aceste mişcări, am considerat foarte corespunzător scopului a mă adresa imediat episcopului Ioan LemenP. l-am cerut ca el, sau dacă situaţia nu i-ar permite, un canonic care prezintă
încredere din toate punctele de vedere, să coboare la Cîmpeni. Făcînd
drumul în sus pe la Zlatna să se străduiască să îndemne la linişte şi
supunere poporul român de acolo, care dă cea mai mare ascultare preo432

ţilor

sm. Comisia comitatensă mi-a adresat un raport în 9 aprilie 4 asupra faptului că în Aiud nu există nici o posibilitate pentru schimbarea
bancnotelor în bani de argint. Iată de ce consider de asemenea necesar
să vă cer înălţimii voastre a nu întîrzia a dispune ca ofiqiile de sare
de la Partoş şi' Uioara să preschimbe bancnotele cu monede de argint
de 20 creiţari.
Altfel rămîn cu deosebită cinste slugă îndatorată a înălţimii voastre
Cluj, "11 aprilie 1848
Graf Teleki J 6zsef5
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh .. M.T., 1848, nr. 783 eln.

1849, nr. 652, mp. 184.8.

V. doc. 230.
V. doc. 229.
3 V. doc. 227.
4 V. doc. 234.
s Cf. doc. 195, nota nr. 2.
1.
2
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Viena, 11 aprilie 1848.
Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis Domini
Nostri Clementissimi Nomine Regio Magni Principatus Transilvaniae
Gubernio intimandum.
Relationem Gubernii Regii sub 22 Martii 1848 Numeroque 4201
praestitam, tenore cujus nea denominate graeci ritus non unitorum Episcopo Andreae Schaguna, unam angariam salarii .sui, seu mille R. florenos m.c. e funda sydoxiali sub spe altissimi rati, erga annuam
detractionem, pro tegendis ejusdem Episcopi necessitatibus, anticipatam
haberi repraesentavit; pro statu notitiae sumtam esse, Gubernio Regio
penes acclusi remissionem rescribi. Cui in reliquo Altefata Sua Majestas Gratia Caesareo Regia ac Principali benigne propensa manet. Datum
Viennae Austriae die 11-a Aprilis 1848.
Samuel B. J 6sika
Andreas de Konradsheim.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 5 727/1848. Foto:~ 1419-

1420.
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-Miercurea Ciuc, 11 aprilie 1848.

lsâ Szekely Gyalog Ezered
A N emes Csik Szek Tekin tetes Tisztsegehoz!
Csik Szereda Aprilis llen 1848
Minek elotte az ezered kormanya a jelen h6 1rol 350. sz. alatt vett
nemes tisztsegi atiratnak lenyeges megfelelesevel szolgalhat, nem titkolhassa el a tisztelt atiratb61 kenszeritve meritett azan idegenito tapasz433

talasat ki mondani, miszerent a tekintetes nemes tisztseg, a koz-csend
es j6 rend fenntartasara celz6 intezvenyek gyakorlataval homlok egyenest utkozo elveket latzik apolni.
U gyan is megteven az ezered reszerol e foly6 h6 6an 18 E. szam
alatt1 biztositasomot a felol, hogy nem csak az oszve huzott katonasag,
hanem a kormanyom alatt levo egesz katona nep is a polgari, vagy bar
mely testulet vagy szemely ellen karos beha tassal nem leszen; de ezzel
azt igerni, hogy ha bar mily testulethez tartoz6k a j6 rendet felzavarni
torekednenek, azok ellen rogtoni fellepest nem rendelek, es a kicsapong6kat igaz utra teriteni nem igyekszem. nem csak katonai, hanem egyszer s mind polgari kotelessegem feledese ve:tke volna; a volna ez kivaltkeppen a jelen korulmenyeknel fogva, hol egy garazna [!] ifiu-tanu16nak kihagasa, erdemlett fenyitek helyett, valamint tanit6i, ugy meg
a tekintetes nemes tisztseg altal is partol6lag fogadtatik, - letart6ztatasa mintegy ontestolete megsertesenek nezetik. · Midon tovabb a rend.
zavar6 iffiunak hazugsaggal terhelt feladasa, az ellenfel kihalgatasan kivul, rogton val6nak tekintetik, de meg ennek megbuntetese is koveteltetik; midon a fennebb is tisztelt atiratott csupan 2 zaratekaival eggyut
veve, csak azokb61 oszinten sz6lni kel: akkor a mas testuletek reszerol
hamarabb a rendzavar6k izgatasat gyC!-nlisithatni, mint azoknak cafolasara es meg gatlasara torekvo celt remenylhetni.
Mert a dolog lenyegehez terve, Suket Janos tanul6 iffiunak letart6ztatasa, egy oron all6 katonanak meg sertese miatt tortent, mely esetben o csak szerencserol sz6lhat, hogy a tanul6 iffiusag - e h6 5en reggel tortent kihag,asanal2, az utmutat6 sasokon buntetlenul tet.t s ismetelve elkovetni meg pr6balt sertes miatt azon kivul is felboszult katonaknal ily szelid banasra talalt. - A dolgot korulmenyesen meg vizsgalva, es az illetoket ki halgatva, Suket Janos letart6ztatasa kovetkezo
m6don tortent: Minekutanna e h6 6an 18 E. szam alatti nyilvanitasom
szerent, Kovacs Ignac fo hadnagy ur felszazadjaval Somly6r61 Szeredaba be szallott, es ott szallasanal egy felvezet6bol es 3 kozemberbol
all6 helysegi vardat hatra hagyott volna, 1 nem irt6zik a sz6ba levo tanul6 Suket Janos,. az 6r6n all6 kozkatona Csobotfalvi Bak6 Bertalan
mellett elmenve eztet minden ok-adas nelkul a leg alacsonyabb szidalmaz6 sz6kkal illetni, u.m. elhetetlen, ehezett, varasbeka, kutya, taknyos,
s.t.a. - Az 6ron all6 katonanak mindenkor szent kotelessege, ilyeten
meg se,rtesnel, a sert6 ellen ~egyvert hasznalni, mi csakugyan a Bak6
Bertalan fiatal es rtapasztalatlansagan - szerencsere - elmaradt; hanem o a vardara sz6llitvan, ez altal Suket Janos letart6ztatott, miglen
Kovacs fo hadnagy ur innnen keso delu tan szallasara Somly6ra vissza
erkezett, es neki a dolog a varda altal be jelentetett, ki is otet a fedhelyrol, hova otet a katonak, arra szuksegtelen egyenes rendelesen kivul, de
minden esetre erdeme szerent tettek, azonnal elbocsatotta. - Hogy ez
alkalommal Kovacs Ignac fo hadnagy ur igazsagos es a korulmenyek altai mentesitheto ingerultsegebe, a tanul6ra kemeny szavakat rakott, azt
igaznak valja, ellenbe minden - a vad alatt levo tetleges bantast, vagy
kenszerito banas m6dott e1esmereseb61 voltakeppen ki zarvan.
Ezen esemeny igy lete felett Kovacs Ignac fo hadnagy ur, meg e
mellett a nep tanusagara hivatkozik, mely a mereny, fattyu es buntelyes cselekedetet csodalva es annak leheto kedvetlen kovetkezeseit fajdalmas panaszok kozt es konnyes szemmel beszelgetve, a nyilvanos megfeddest halgatta. Felmentest 6hajt tehat valamint a nevezett f6hadnagy
434

talasat ki mondani, miszerent a tekintetes nemes tisztseg, a koz-csend
es j6 rend fenntartasara ce·lz6 intezvenyek gyakorlataval homlok egyenest utkozo elveket latzik apolni.
U gyan is megteven az ezered reszerol e foly6 h6 6an 18 E. szam
alatt 1 biztositasomot a felol, hogy nem csak az oszve huzott katonasag,
hanem a kormanyom alatt levo egesz katona nep is a polgari, vagy bar
mely testulet vagy szemely ellen karos beha tassal nem leszen; de ezzel
azt igerni, hogy ha bar mily testulethez tartoz6k a j6 rendet felzavarni
torekednenek, azok ellen rogtoni fellepest nem rendelek, es a kicsapong6kat igaz utra teriteni nem igyekszem. nem csak katonai, hanem egyszer s mind polgari kotelessegem feledese ve:tke volna; a volna ez kivaltkeppen a jelen korulmenyeknel fogva, hol egy garazna [!] ifiu-tanul6nak kihagasa, erdemlett fenyitek helyett, valamint tanit6i, ugy meg
a tekintetes nemes tisztseg altal is partol6lag fogadtatik, - letart6ztatasa mintegy ontestolete megsertesenek nezetik. Midon tovabb a rend
zavar6 iffiunak hazugsaggal terhelt feladasa, az ellenfel kihalgatasan kivul, rogton val6nak tekintetik, de meg ennek megbuntetese is koveteltetik; midon a fennebb is tisztelt atiratott csupan 2 zaratekaival eggyut
veve, csak azokb6l oszinten sz6lni kel: akkor a mas testuletek reszerol
hamarabb a rendzavar6k izgatasat gyanusithatni, mint azoknak cafolasara es meg gatlasara torekvo celt remenylhetni.
Mert a dolog lenyegehez terve, Suket Janos tanul6 iffiunak letart6ztatasa, egy oron all6 katonanak meg sertese miatt tortent, mely esetben o csak szerencserol sz6lhat, hogy a tanul6 iffiusag - e h6 5en reggel tortent kihag,asanal2 , az utmutat6 sasokon buntetlenul tet.t s ismetelve elkovetni meg pr6balt sertes miatt azon kivul is felboszult katonaknal ily szelid banasra talalt. - A dolgot korulmenyesen meg vizsgalva, es az illetoket ki halgatva, Suket Janos letart6ztatasa kovetkezo
m6don tortent: Minekutanna e h6 6ân 18 E. szam alatti nyilvanitasom
szerent, Kovacs Ignac fo hadnagy ur felszazadjaval Somly6r6l Szeredaba be szallott, es ott szallasanal egy felvezet6b6l es 3 kozemberb6l
all6 helysegi vardat hatra hagyott volna, nem irt6zik a sz6ba levo tanul6 Suket Janos,. az oron all6 kozkatona Csobotfalvi Bak6 Bertalan
mellett elmenve eztet minden ok-adas nelkul a leg alacsonyabb szidalmaz6 sz6kkal illetni, u.m. elhetetlen, ehezett, varasbeka, kutya, taknyos,
s.t.a. - Az oron all6 katonanak mindenkor szent kotelessege, ilyeten
meg se,rtesnel, a serto ellen ~egyvert hasznalni, mi csakugyan a Bak6
Bertalan fiatal es rtapasztalatlansagan - szerencsere - elmaradt; hanem o a vardara sz6llitvan, ez altal Suket Janos letart6ztatott, miglen
Kovacs fo hadnagy ur innnen keso delu tan szallasara Somly6ra vissza
erkezett, es neki a dolog a varda altal be jelentetett, ki is otet a fedhelyr61, hova otet a katonak, arra szuksegtelen egyenes rendelesen kivul, de
minden esetre erdeme szerent tettek, azonnal elbocsatotta. - Hogy ez
alkalommal Kovacs Ignac fo hadnagy ur igazsagos es a korulmenyek altai mentesitheto ingerultsegebe, a tanul6ra kemeny szavakat rakott, azt
igaznak valja, ellenbe minden - a vad alatt levo tetleges bantast, vagy
kenszerito banas m6dott elesmereseb6l voltakeppen ki zarvan.
Ezen esemeny igy lete felett Kovacs Ignac fo hadnagy ur, meg e
mellett a nep tanusagara hivatkozik, mely a mereny, fattyu es buntelyes cselekedetet csodalva es annak leheto kedvetlen kovetkezeseit fajdalmas panaszok kozt es konnyes szemmel beszelgetve, a nyilvanos megfeddest halgatta. Felmentest 6hajt tehat valamint a nevezett fohadnagy
i

434

ur, ugy ezen ezered kormanya is azon faradalomt61, melyel a panaszba
lev6 tobbi, de csak koltott es kikoholt hazugsagokot (melyek azonba
mint a zarda es kiralyi oskolak igazgat6ja, mint a tekintetes nemes
tisztseg altal meltanyolva lenni lattzanak) meg cafolnia kellene.
Ily mar is nyilvanitott nezeteinel fogva a t6rvenyhat6sagoknak elvesztven minden remenyt arra, hogy a bunos kihagasok megfeddeset
sikeres eredmennyel kovetelhesse; ezen faradsaggal fel hagy, es itt
6szinten ki mondja az ezered, hogy mindenki, a kinek a deaksag kihagasanal, fennebbi parancs, vagy 6nk6telessege izgatasab61, rend, csend
es vagyon, avagy szemely batorsag fenn tartasara iparos volt, es a szi.ikseg esetebe ezentul is lesz, dicseretet ,es halat erdemeL
Hogy tehat a jelen esetbe Kovacs Ignac f6 hadnagy urra, minden
onmeggy6z6desen kîvi.il, csupan egy arra felizgatott tanul6 hazug feladasai nyoman kovetelt bi.intetes ki nem szolgaltathat6, s hogy k6vetkez6leg az 6 - ilyen egyoldalusagon alapîtani kîvant mas allomasra lev6
rendeltetese fens6bb helyen, - honnan az effele fi.igg, epen fel nem terjeszthet6, ezt azon kecsegtet6 6hajtasa mellett kozli az ezered kormanya a tekintetes nemes tisztseggel, miszerent ezentulra, ugy mint ennek el6tte, a koz j6let fentartasara .csak is az igazsagt61 vezetett baratsagos kezekre talalhasson, es ily m6don a t6rvenyhat6sagok kozott szi.ilethet6 egyenetlenseget, mely a kozboldogsagnak val6di mirîgye, - voltakeppen elmell6zve· tudhassa.
Br. Schiernding
Ezeredes
Regimentul 1 de infanterie
a nobilului scaun Ciuc!

secuiască către

onorata

dregătorie

Am luat la cunoştinţă conţinutul rescriptului primit de la nobila
în 7 a Le. cu nr. 350. înainte de a proceda la răspuns comandamentul regimentului, forţat de onoratul rescript nu poate să treacă
sub tăcere şi să nu-şi arate nedumerirea faţă de nobila dregătorie, care
se pare că nutreşte idei ce sînt în flagrantă contradicţie cu exercitarea
prerogativelor privind menţinerea liniştii şi ordinii publice.
La data de 6 a Le. sub nr. 18 E 1 v-am dat asigurarea din partea
regimentului că nici armata mobilizată nici ceilalţi militari din subordinea mea nu vor avea vreo înrîurire dăunătoare asupra corporaţiilor
cetăţeneşti sau asupra vreunei persoane. Dar prin aceasta n-am promis
să nu ordon o imediată stăvilire a acelora care se străduiesc a tulbura
buna ordine, indiferent de corporaţia aparţinătoare şi să nu mă strădu
iesc a-i îndrepta la calea cea justă pe cei ce com:i;t excese. O astfel de
promisiune ar constitui nu numai o uitare a îndatoririlor mele militare,
d totodată şi o culpabilitate civilă. Aşa s-ar putea considera în actualele împrejurări nearestarea unui tînăr studios care a comis o abatere.
1n loc ca el să fie pedepsit după merit de către învăţătorii săi, i se ia
dimpotrivă apărarea de către onorata nobilă dregătorie. Se vede că arestarea lui este considerată ca o lezare a acestei corporaţii, din moment ce
.se consideră imediat oa reală învinuire•a plină de minciuni a t1nărului
care tulburase ordinea, fără a se audia partea adversă. Pe deasupra se
revendică şi pedepsirea [celui care a efeotuat arestarea]. Trebuie să ne
exprimăm sincer regretul faţă de sus-menţionatul rescript şi faţă de cele
dregătorie
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două anexe ale sale. Din ele putem mai degrabă bănui o încercare de a-i
instiga pe cei ce tulbură ordinea, decît o strădanie de a-i frina şi de a-i
dezavua.
Revin la esenţa chestiunii. Arestarea tînărului elev Sliket J an os
s-a ordonat pentru că a ofensat un soldat care· era de gardă. In acest
caz el se poate considera norocos că a fost tratat atît de blînd. Soldaţii
sînJt fur:i!oş,i dirrii oa:uză că, în di~rnineaiţa de 5 a Le., ltillledi IS!tudioşi au
comis infracţiunea de batjocorire a emblemei cu vulturi de pe indicatorii
de drum2 • Ei au intenţionat să repete ofensa. Am investigat -amănunţit
cazul şi i-am audiat pe cei în pricină. Arestarea lui Sliket Janos s-a
petrecut după ce, potrivit actului meu din 6 a l.c. sub nr. 18 E., domnul
locotenent major Kovacs Ignac s-a instalat cu jumătatea sa de companie
la Miercurea Ciuc, lăsînd la Şumuleu numai un subofiţer şi trei soldaţi.
Elevul în cauză, Sliket Janos,. nu a ezitat să-I insulte fără nici un motiv pe soldatul Csobotfalvi Bak6 Bertalan care era sentinelă, cînd a trecut pe lîngă el. Elevul i-a adresat cu vinte injuri oase ca: nemernicule,
burtă goală, broască rîioasă, cîine, mucosule etc. Soldatul care face sentinelă are totdeauna sfînta îndatorire de a folosi arma împotriva ofensatorului la asemenea jignire. Datorită tinereţii şi lipsei de experienţă a
lui Bak6 Bertalan, din fericire el n-a utilizat-o. -In schimb a chemat
postul de control şi acesta 1-a arestat pe Sliket Janos. Abia cînd s-a înapoiat domnul locotenent major Kovacs, tîrziu după-masă, la locul de
cazare â.in Şumuleu, postul de control i-a relatat despre cele petrecute.
El 1-a eliberat imediat din carceră, unde soldaţii 1-au închis pentru fapta
<:;a, fără poruncă directă, care nici nu ~ste necesară în asemenea cazuri.
Domnul locotenent major Kovacs Ignac recunoaşte că 1-a admonestat cu
cuvinte tari pe elev cu acel prilej. El are însă circumstanţele atenuante
în starea sa de iritare de atunci, care-I scuză. In schimb nu recunoaşte
deloc că elevul ar fi fost maltratat în detenţie.
Domnul locotenent major Kovacs Ignac recurge şi la mărturia publicului pentru a demonstra că evenimentul s-a petrecut în felul menţionat. Publicul a fost martor ocular al admonestării şi s-a mirat de
isprava nechibzuită şi păcătoasă. El şi-a exprimat părerea de rău cu
ochii înlăcrimaţi faţă de eventualele repercusiuni nefavorabile. Atît locotenentul major, cît şi comandantul acestui regiment doresc să fie scutiţi de osteneala de a nega celelalte minciuni scornite. (Ele par a fi
::tpreciate atît din partea directorului claustrului şi al şcolii regale, cît
şi din partea onoratei dregătorii.)
Datorită opiniei lor, autorităţile civile şi-au infirmat dreptul de
a revendica- un rezultat favorabil în chestiunea pedepsirii infracţiunilor.
Regimentul declară cu acest prilej că merită laude şi recunoştinţă toţi
care s-au străduit cu prilejul infracţiunilor comise de elevi, să menţină
ordinea, liniştea, securitatea averii şi persoanei, fie datori:tă dispoziţiilor primite, fie conduşi de propria iniţiativă. La caz de nevoie vor
proceda la fel şi în vii tor.
In cazul de faţă nu se poate aplica domnului locotenent major Kovacs Ignac pedeapsa cerută numai pe baza unor denunţuri mincinoase
ale unui elev, care a fost instigat s-o facă fără să fie convins. Nu se
poate înainta, după· cum se doreşte o prezentare unilaterală a cazului
la locurile superi9are competente. Comandamentul regimentului aduc:e la
cunoştinţa onoratei nobile dregătorii acea speranţă că de acum încolo, la
fel ca şi înainte va întîlni numa{ mîini prieteneşti conduse de justeţe,
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acţiunea de asigurare a bunăstării publice. Astfel s-ar putea de fapt
înlătura discordia ce s-a ivit între acele jurisdicţii. Colaborarea ar putea
deveni promotorul adevărat al concordiei.

în

Baron Schiernding colonel
Original. Arh. St. Miercurea Ciuc. Fond. Arh. scaunului Ciuc. Nr.

377/1848.
1
2

V. doc. 202.
V. doc. 211.
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Caransebeş,

11 aprilie 1848.

Generalmajor und Grenzbrigadier zu
Karansebesch Appel
An Ein Kaiser konigliches hohes Banater Militair General Commando Praesidium zu Temesvar.
Wăhrend der mit dem gehorsamsten Berichte von 2ten d.M. Nr. 27
gehorsamst anzuzeigen nicht verfehlten Anwesenheit des Gefertigten zu
Orsova, hielt derselbe es sich zur Pflicht, bei der bekannten tăglichen
Zusammenstromung so vieler Passagiere aus allen Gegenden Europas
allda und der Untriebssucht und Teilnahme an den politischen Ereignisse - im Geiste des hohen Praesidial Auftrages vom 23ten Mărz l.J.
Nr. 52 von der allda her:rschenden Haltung und Stimmung die personliche U eberzeugung auf geeignete W eise sich zu verschaffen.
Mit Freude kann der Gefertigte hieriiber die Versicherung geben,
daB so - wie bisher - noch immer von der reichsten Handelsfamilie
bis zum armsrten Schutzmanne, aus welcher Klasse die Populaze des
Ortes ausschlieBlich besteht, daB Festhalten am geliebten Kaiser und
Gesetz mit dem vollsten Vertrauen unge1ockert besteht.
.
Als offentliche Beurkundung diirfte der biedere Biirgersinn sprechen, womit selbe dem all da sich konzentrierten 1ten Feldbataillons
des Walach Banater (vielmehr eigenem Grenz Bezirks Regiments), am
9ten dieses, als am Tage vor ihrem Ausmarsche 26 Eimer Wein unendgeltlich und als patriotische Gabe aus freiem Willen spendeten. Von
diesem edelen Geiste hingerieBen, gab Ha:ndelsmann Lazar Popovici der
zu Gegenwart, als zwei Gemeine der ersten Hauptmann Petrovich Compagnie sich freiwillig um den Ausmarsch bewarben, jedem ein Geschenk
von ein Stiick Dukaten in Golde.
Bei an Tagelegung solcher Handlungen, kann Geist und Biirgertreue nicht bezweifelt werden, der bis zur Stunde im Regiments vielmehr Brigadebezirke vollkommen ·dasteht.
Wovon einem hohen Militair General Commando Praesidium in die
angenehme KenntniB zu setzen sich. der Gefertigte verpflichtet sieht.
Kla~nanrSiehes ami 11ten A;pri!l ,1,848
Appel
Generalmajor
\
·Original. Kriegsarchiv, Viena, St. K. TUrkei VIII. Karton 32. Xerox:

15 522-15 523.
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Cluj, 11 aprilie 1848.
Felseges KircHyi F6 Kormany!
A nepeknek es orszagoknak jelen id6beni zavart allasuk villanyos
terjedese a mi tuda:tlan es miveletlen nepeinkre is hatassal Ion, s ezekre
nezve annyival vesz,elyesb kovetkezessel, merrnyivel kevesbe birjak felfogni a kor j6zan igenyeit, felmivelt ugyfeleik es rossz felfogasu s tobbnyire bujtogat~sra hajland6 lelkeszeik felszeg magyarazatokkal es alaptalan amitasokkal a nep kedelyet felzavarjak, s azzal a beket es kozcsendet is, es nem kevesse lehet tartani att6l, hogy illy korlilmenyekben a tudatlan es miveletlen nep feket vesztve - a szemely es vagyon
batorsag veszelyeztetesevel eroszakos kitoresekre vetemedend, minthogy
pedig a mi homalyos nep~inket az eroszakos kitores ellen leginkabb a
felelem tart6ztatja vissza, a jelen allasnak j6zan magyarazata mellett
nem tartjuk szliksegfelettinek e m6dot is igenybe venni, s e tekintetb6l
azokra, kik a szemely es vagyon eroszakos megtamadasanak merenyletere vetemednenek, rogton torveny alkalmazasat kerni, mit ambar meg
eddig eset magat el6 nem adta, azert vagyunk patrak el6re tobbek kivana tara kerni, nehogy az esetek meg kezdetven, erot vegyenek, es az
intezkedest ido utanniva s feleslegesse tegyek, - mely tisztelettel leven
a Felseges Kiralyi F6 Kormanynak alazatos szolgai
Nemes Kolos megye tisztsegeb61 Kolosvart
Aprilis llken 1848.
Matskasi Pal foispan
Somly6 Mihaly tiszteletbeli aljegyz6
Mărite Guberniu regesc!
Răspîndirea fulgerătoare. a tulburării prezente a popoarelor şi statelor are influenţă şi asupra populaţiei noastre neştiutoare şi inculte.
Consecinţa poate fi cu atît mai periculoasă, cu cît se înţeleg mai puţin
cerinţele timpului. Starea de spirit a populaţiei, iar odată cu ea şi pacea şi liniştea publică, sînt tulburate de explicaţiile stîngace şi amăgirile
nejustificate ale preoţilor semiculţi. In afara problemelor religioase, ei
sînt dominaţi de concepţii periculoase şi de cele mai multe ori înclină
spre agitaţie. De aceea nu este deloc imposibil ca în asemenea împrejurări poporul neştiutor şi incult să-şi piardă busola şi să se dedea la
răzvrătiri violente, care pot periclita siguranţa persoanei şi averii. Ceea
ce reţine populaţia noastră înceţoşată de la astfel de răzvrătiri violente
este mai ales frica. Iată de ce nu considerăm de prisos a se explica lucid
situaţia prezentă şi a se lua în considerare modalitatea de a se cere decretarea statariului împotriva acelora care ar îndrăzni să atace în mod
violent persoana şi averea. E adevărat că pînă acum nu s-au ivit astfel
de situaţii. Totuşi ţinînd cont de dorinţa mai multora îndrăznim să-I
cerem pentru că dacă vor apărea astfel de cazuri ele s-ar putea extinde,
iar măsurile ar deveni de prisos datorită întîrzierii lor. Rămînem cu
adîncă cinste servii supuşi ai măritului Guberniu regaL
In numele dregătoriei nobilului cornitat Cluj.
Matskasi Pal comite suprem
Somly6 Mihaly vicenotar
Original. Ar. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 5101/1848. Foto: 1 3671369.
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Aiud, 11 aprilie 1848.
Nagy Melt6sagu Gr6f Kiralyi Kormanyz6 Ur, Kegyelmes Uram!
Mino jelentest v~ttem Iegyen az ostve kesore - szolga bir6 Bisztrai J6seftol, Abrudfalvan es Topanfalvan tartott olah gyu1esekre nezve,
azt excellentiad az ide fogottakb6l bolcsen at latni melt6ztat, - melyis
ezennel tegnapi napr6l 157. El. szam alatt, fel inditott jelentesem folytaban oly keressel batorkodom excellentiad eleibe terjeszteni, hogy mivei az erdekelt jelentes es annak zaratekai szerent - mellyekkozt az
Abrudbanyan kezbe kerult petitia. is lathat6 - az olah gyulesek ugyved
Butyan Janos es .veresspataki gorog egyesult lelkesz Balint Simon elnokletek alatt - bekes szellemben lattatnak tartatni ugyan, mind azon
altal, mivel a tudatlan nepnek oszve csoportozasab6l konnyeh veszelyes
kovetkezesek szarmazhatnak - barha e megye reszer6l illeto keruleti
f6 bir6 es al ispan a helyszinere ki vannak utasitva, mi szerint a nepet
igyekezzenek megnyugtatni, hogy sorsukon alkotmanyos uton bizonyoson
segitve leend, es e tekintetbol az azon uton hozand6 reajok nezve bizonyoson kedvezo torvenyes hatarozatott csendessegbe varjak el, - mind
azon altal nem 'tartanam feleslegesnek, ha excellentiad hasonl6 intezkedesek megtetele vegett mind az egy~sult, mind pediglen a nem egyesu.lt puspokhoz rendelkezni, ugy tovabba ugyved Butyan Janos es lelkesz Balint Simon meg csendesittese irant intezkedni melt6ztatna. Ez
alkalommal batorkodom excellentiadnak eztis meg irni: hogy Vidrai Jank
Abraham nevezetu ifju - ki irant excellentiad nekem foly6 ev Martius
30an 632. El. 1 szam alatt rendelkezni melt6ztatott a topanfalvi nep
gyiilesbe jelen volt, ottan ugyan magat a szolga bir6i jelentesb6l ki 'tettzoleg csendesen viselte, de m~egis j6nak latnam, ha itel6 mestere, mint
jelenleg is cancellistat MarosVasarhelyre vissza hivna, es otet valami
h.ivatalos dologgal el foglalna.
Vegtere jelenthetem excellentiadnak aztis: hogy a hozzam utasitott
es 660. El. szammal jegyzett rendeletben emlitett Moga Demeter is a
tobbszor emlitett topanfalvi gyulesbe jelen volt, hanem mint ugyancsak
e szolga bir6i tud6sitasb612 megtettzik, nem csak hogy fol nem lepet,
de sot a nep a csendes maga viseletre elotte is kotelezte magat3 •
Tovabba alazatos tiszte1ettel maradtam nagy melt6sagodnak alazatos szolgaja
Nagy Enyed Szent Gyorgy hava 11en 1848.
B. Banffy Mikl6s
f6 ispan4
Preaînălţimea voastră domnule conte guvernator regal,
domnul m.eu milostiv!
Aseară tîrziu am primit raportul judelui cercual Bisztrai J6sef
despre adunările româneşti ţinute la Abrud şi Cîmpeni, pe care excelenţa voastră să binevoiţi înţelepţeşte a-1 vedea între cele anexate aici.
Imi iau îndrăzneala să-1 înaintez excelenţei voastre ca pe o continuare
a raportului meu trimis ieri sub numărul 157 El. După cum rezultă din
raport şi din anexele sale, precum şi din petiţia pe care am văzut-o pentru că mi-a căzut în mîini la Abrud, adunările româneşti s-au desfă-
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şurat sub preşedinţia avocatului Ioan Buteanu şi a preotului unit din
Roşia Montană, Simion Balint. Ele par a fi ţinute într-adevăr în spirit
paşnic. Totuşi, adunările poporului neştiutor pot avea uşor urmări periculoase. Au fost trimişi de către comitat judele prim şi vicecomitele respectivului cerc, pentru a se strădui la faţa locului să liniştească poporul
şi să-1 asigure că soarta sa va fi îmbunătăţită pe cale constituţională.
Avînd în vedere acest fapt să-1 îndemne să aştepte în linişte hotărîrile legale, ce vor fi luate în ceea ce-l priveşte. Cu toate aces~tea, nu consider de
prisos ca excelenţa voastră să binevoiască a da dispoziţii şi a ordona atît
episcopului unit, cît şi celui neunit să-i liniştească pe avocatul Ioan Buteanu şi pe· preotul Simion Balint. Cu această ocazie îndrăznesc a scrie
excelenţei voastre şi faptul că tînărul din Vidra numit Avram Iancu,
în privinţa căruia aţi binevoit să-mi ordonaţi în 30 martie a acestui an
sub nr. 632 El.l, a fost prezent la adunarea populară de la Cîmpeni.
După cum rezultă din raportul judelui cercual el s-a comportat liniştit.
Totuşi consider că ar fi bine dacă judecătorul lui 1-ar rechema la Tîrgu
Mureş, întruCÎit e şi în prezent cancelist, şi 1-ar ţine ocupat cu ceva tre-

buri oficiale.
În sfîrşit, pot să raportez excelenţei voastre şi faptul că la adunarea de la Cîmpeni, de mai multe ori amintită, a fost prezent şi Dumitru
Moga, pomenit şi în ordinul ce mi-a fost înaintat cu nr. 660. După cum
reiese din înştiinţarea. judelui cercual2 nu numai că nu a păşit împotrivă,
ci a obligat poporul prin prezenţa sa la o comportare liniştită 3 •
Rămîn în continuare cu supusă cinstire sluga plecată. a preaînăl
ţimii voastre
Aiud, 11 aprilie 1848
B.· Banffy Mikl6s comite suprem 4
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 802/'1848. Foto: 126-127.

1

V. doc. 121.
V. doc. 196, 204 şi 205.
3 Pentru măsurile luate de Guberniu în urma acestui raport, v. doc. 2
din vol. II.
4 Cf. doc. 195, nota nr. 2.
2

şi

3
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Braşov, 11 aprilie 1848.

Euer Excellentz
Hochgeborner Herr Graf u. konigl. Landes Gouverneur
Gnădigst hochgebiethendster Herr!
In meinen bisherigen gehorsamsten Berichten habe ich Eure Excellentz stets die Versicherung gegeben, daB unter der hiesigen Bevolkerung keine Unruhe zu befurchten sey. Heute sehe ich mich in der
traurigen Notwendigkeit solches zu widerrufen. Denn gestern Abend
wurde mir die Anzeige gemacht, daB ein Teil der Walachen darauf
dringen wolle, daB die Hălfte der Centuriats Comunitaet mit walachi-:
schen Bur.gern be~etzt we:rden solle; und daB sie noch mehrere andere
Forderungen stellen wollten.
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Um einem moglichen Aufstande vorzubeugen ermangelte ich nichtheute mehrere der verstăndigern walachischen und griechischen Burger,
welche auf das gemeine Volk einen groBen Einfluss haben, bei mir zu
versammlen, und denselben nach Vorausschickung des Gehorten auseinander zu setzen daB dieses Verlangen gesetzwidrig und- nachdem die săch
sische Nation der walachischen solche Concessionen gemacht, daB letztere nun in jeder Hinsicht mit der Ersten vollkommen gleich seyn werde
unbillig sey, und forderte die Arrwesenden auf, dahin zu wirken, daB
ihre Nations Verwandten um so mehr von dem fernern Verlangen
abstehen sollten, als der Magistrat, wenn Szekerian so wie auch andere
hiesige walachische Juristen, welche sich dazu qualificiert, das Gesuch
zur Praxis bey dem Magistrat zugelassen zu werden, stellen sollten,
dieselben ohne weiters dazu zugelassen werden wurden, und der Magistrat des Willens sey bey Verhandlung des Manifestes der săchsischen
Nations Universitaet hinsichtlich der, der walachischen Nation erteilten
Concessionen bey dem Herrn Nations Comes die Bitte zu stellen, zu
erlauben, daB die in der Communitaet durch den Tod erledigte in der
Regel erst bey GelegenhE:dt der năchsten Wahl zu den ambulatorischen
Bedienstungen zu besetzende Stellen, mittelst einer zu veranstaltenden
Wahl aus der Mitte der walachischen Burger ersetzt werden konnten.
Ich muBte aber zu meinem nicht geringen Erstaunen horen, daB
die Walachen (eigentlich nur ein Teil derselben) verlangten, es sollten
diese Concessionen und zwar derges'talten jetzt gleich ins Leben gebracht
werden, daB _2 oder 3 von ihrer Nation in den Magistrat, und nach Auflosung der jetzigen Centuriats Comunitaet bey der zu vollziehenden
neuen Wahl zur _Hălfte aus der walachischen Nation genommen werden
sollten. Welches Verlangen kh als der săchsischen Ver.fassung zuwiderlaufend erklărt und sie mit dem Bemerken auf meine fruhere Weisung
zuruckwies, daB einerseits keine Stelle in der Mitte des Magistrats leer,
andererseits aber auch von ihrer Nation noch Niemand sich durch die
Praxis bei dem Magistrate darzu qualifiziert habe, worauf Advokat Bran
sich. nicht entblodete zu sagen: nun, so sollte man ihn und den Szekerian (einen gewesenen Tabular Cancellisten) zu supernumerairen Senatoren machen, sie wollten sich dann schon den Geschăftsgang bekannt
machen; und man mochte bestimmen welche Zahl von Comunitaets
Mitgliederstellen ihrer Nation bestimmt \verden solle; worauf ich wieder
errtgegnen muBte, daB der· Magi1st!I'Iat keine Hononair ode~r Supranumierair Senatoren ernennen konne, und in der săchsischen Nation keine Proportion der Nationen und Religionen bestehe, und sie meiner fruhern
Weisung nach ihre Glaubens Genossen belehren mochten, da sie ja jetzt
mit den săchsischen Burgern vollko.mmen gleichgestellt seien sie sollten
den Erfolg hievon ruhig abwarten, und wenn solchen nicht nachgegeben
werde, klagen.
Advokat Bran erklărte hierauf: nun so wollten sie ihr Verlangen
mit einer Deputation dem Magistrate vortragen. Dieses wird, wenn gleich
die anwesenden walachischen Burger von mir selbst mit Hindeutung
darauf, daB da die săchsische Nation der Walachischen alles, was sie
geben konnen, concedieret, wenn eine Unruhe entstehen sollte, nur den
Walachen zugeschrieben werden muBt~, dringend ersucht werden, ja mit
ihrer Deputation kein Aufsehen welches einen Tumult herbeyfuhren
konnte, zu erregen,. indem ein solcher fur die ganze Stadt traurige Foigen herbeyfuhren konnte. So eben (es ist halb 8 Abends) wird mir
angezeigt daB sich bey 600 Walachen, worunter auch viele Siebendorfer
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auf hiesigen Platz versammeln, und die Resolution auf die von der Deputation vorzuliegende Petition abwarten werde. Ja, daB in einer soeben
abgehaltenen Versammlung der Walachen ein walachischer Aufruf vorgekommen sey.
So drohend diese Vorkehrung zu seyn scheint, so lebe ich doch, da
der groBere Theil der walachischen Bevolkerung sich mit den erhaltenen Concessionen beruhiget und den Erfolg abwarten will, und das
ganze mehr nur eine Demonstration des Advokaten Bran, eine fur sich
und den Szekerian, welcher eigentlich in den Siebendorfern geboren
ist, Senators Stellen hiedurch zu erzwingen glaubt, der Hoffnung daB
auch der morgige Tag ohne Stohrung der . offentlichen Ruhe zu Ende
gehen werde. Wozu bereits die nothigen Vorkehrungen getroffen vVOrden ·sind.
Genehmigen Euer Excellentz die Versicherung, daB ich in tiefster
Ehrfurcht und mit vollkommenster Hochachtung zu ersterben die Ehre
habe, Euer Excellentz unterthănigster Diener
·
Kronstadt am 11. April 1848.
Joh. von Albd.schsfeld m.p.
Oberrichterl
Original. Arh. St Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 827/1848. Fato: 156158. Concept. Arh. St. Braşov. Fond. Actele revoluţiei 1848/'1849 (acte
scoase], nr. 118. Fato: 11238-11 239.
1

Cf. dac. 180

şi

265. V.

şi

Siebenburger Wochenblatt nr. 31 din 1848.

267
Zalău,

1! aprilie 1848.

Nagymelt6sagu Gr6f F6 Kormanyz6 Dr, Kegyelmes Uram!
Foly6 evi 562 elnoki szam alatt 1 hozzam bocsatott intezmenye kovetkeztebe alâzatoson jelentem nagymelt6sâgodnak:
Hogy a kozcsendesseg itten mind e mai napig meg nem hâborittatott; mind a mellett nem lehet tagadni, hogy az ezer alakba szarnyall6
hirek e varos lakossai nagy reszet aggodalomba tartyak; nem lehet tagadni, hogy a vasârok alkalmaval s egyebbkor is itten megjelen6 olahsâg a szokottnâl vidorabb, s egy atalyâba meg osmerhet6 rajta, hogy az
ujj esemenyekhez vermes remenyeket taplal kebelebe.
Mely alazatos jelent~sem mellett mejj tisztelettel oroklok nagy
melt6sâgodnak alazatos szolgâja
Zilahon 11a Aprilis 1848.
Eltet6 Peter
zilahi f6bir6
Preaînălţimea voastră

domnule conte guvernator,
preastimatule domn!
Ca urmare a ordinului prezidial nr. 562, anul curent1 , care mi-a
fost adresat, raportez cu supunere înălţimii voastre .că aici pînă în ziua
de astăzi liniştea publică nu a fost tulburată. Cu toate acestea, nu se
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pot neglija zvonurile care circulă într-o mie de forme. Ele ţin în nelinişte cea mai mare parte a locuitorilor oraşului. La fel nu se poate
nega că românii, prezenţi ca şi altădată cu prilejul tîrgurilor, sînt mai
veseli decît de obicei. In general se poate observa pe feţele lor că noile
evenimente îi fac să nutrească în suflete ma:ri speranţe.
Pe lîngă supusul meu raport, rămîn în veci plecata slugă a preaînălţimii voastre.
El tet6 Peter
prim-jude al Zalăului
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 803/1848. Foto: 2 5732 574.
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Şimleul

Silvaniei, 11 aprilie 1848.

Felseges Kiralyi F6 Kormâny Szek!
Kentelenitve erzem magamat a felseges Kiralyi F6 Kormâny Szeknek tavai 14800 szam alatti rendelete kovetkezteben alazatoson jelenteni, miszerent a mostani orszâgos zavarokban, ezen szilagysomly6i besoroz6 bizottmânyhoz a kozelebbr61 fel terjesztett alazatos jelentesem
alta nem hogy ifjakat hoztak volna besorozâs alâ, s6tt egynehânyan kik
azon id6ben jelen valănak, azok is mind haza takarodtak; s a mint a
kornyiilmenyek latszanak, remeny nem is lehet, hogy mostanâban itten
ujonc âllitas lehessen: a bizotmâny tagjai mind a katonai, mind a polgari reszr61 munkatlanul kentelenek vesztegelni.
U gyan azert mely tisztelettel konyorgok a felseges Kiralyi F6
Kormany Szek el6tt, melt6ztasson rendelkezni, mitev6 legyek; a bizotmany eddigi munkalkodasa jegyz6konyvet igy hijanoson es bevegezetleniil az illet6 helyekre beadjam e'? vagy tovabbra talan 'ki allitand6
ujoncok utan, be vegzesig vârakozzam? Az utols6 esetben mig kedvez6bb
fordulatott nyernek a mostani viszonyok, besorozasi helyemr61 lakomban haza mehetni meg engedni s az heti tud6sitasokt61 mint most sziiksegtelenekt61 kegyelmesen felmenteni:er melt6ztasson. Mely tisztelettel leven a felseges Kirâlyi F6 'Kormâny Szeknek alazatos szolgaja
Szilagy Somly6n aprilis 11ken 1848
Gentsi Ignac besoroz6
bizotmanyi elnokl
Mărite

Guberniu regal!
Ca urmare a ordinului măritului Guberniu regal cu numărul 14 800
din anul trecut mă simt obligat să vă înştiinţez cu supunere că în actualele împrejurări tulburi care au cuprins ţara, am înaintat recent umilul
meu raport comisiei de recrutare din Şimleul Silvaniei. Din el rezultă
nu numai că nu a recrutat tineri, dar chiar şi cei cîţiva care în acest
timp au răspuns chemării şi s-au prezentat, s-au dus cu toţii acasă. După
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cum evoluează împrejurările, nu poate fi niCI măcar speranţă că s-ar
putea acum obţine aici recruţi. Membrii comisiei de recrutare, fie ei
militari, fie din partea civilă, sînt siliţi să-şi piardă timpul fără lucru.
Tocmai de aceea, mă rog în faţa J:Tiăritului regesc Guberniu cu
adînc respect să se îndure a dispune ce să fac: să înaintez oare procesul
verbal al activităţii de pînă acum a comisiei la locurile cuvenite aşa
cum este cu lipsuri şi neterminat, sau să aştept pînă la sfîrşit după ce
se vor încorpora eventual alţi recruţi? In acest ultim caz, pînă cînd
împrejurările de acum vor lua o întorsătură mai favorabilă, să vă înduraţi preamilostiv a permite să părăsesc temporar locul de recrutare şi
să mă reîntorc acasă; de asemenea, să mă scutiţi de rapoartele săptămînale pînă atunci cînd vor deveni utile.
.
Rămîn cu adîncă stimă plecată slugă a măritului Guberniu regal.
Şimleul Silvaniei, 11 aprilie 1848
Gentsi Ignac
preşedintele comi,si1ei de
recrutarei
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 5 172/1848. Foto: 16 082.
1
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Viena, 11 aprilie 1848.

Becs, aprilis llken 1848.
Tisztelt Bara tom!
Micsoda fordulatot vettek Erdelyre nezve a posoni dolgok, azt eddig ele a hozzatok bizonyosan mar el-jutott torvenycikkekbol meg-tudtad. N ekem ezek utan teend6mre nezve ketsegem nem lehetett. Mit fog
Erdely a Partium ily m6doni el-szakasztasa s az atallanos uni6 irant
tărvenyes uton vegezni azt nem tudhatom, de akarmi tortenyek, ennek kotelessegem magamat alaja vetni; addig mindazonaltal, a meddig hazamnak cancellarja vagyok, annak fi.iggetlenseget nevem firmâja
alatt ·1em kockaztathatom, ha csak torvenyeinek fenn-tartâsâra le-tett
eski.imhez hutlen lenni nem akarok. O felsege a magyar torvenybe hatarozottan ki-mondta az uni6t - egy kormany alatt. En - udvari cancellarja fel l€phetek e ez ellen a siker remenysegevel, s mas reszr61
el-mell6zhetem e ezt torvenyszabta kotelessegem el-arulasa nelki.il? Nem tehettem tehat egyebet, hogy sem resignatiomat be-adjam es ezt a tegnapi napon, miutan 6 felsege resoluti6ja torvennye valt, meg
is tettem 1 •
Nem tagadhatom - verz6 szivvel tettem. Minden en-hittseg nelki.il mondhatom, biztos remennyel valek, hogy egyesi.ilt er6vel, bekes
uton hazank szebb s boldogabb jovend6jenek alapjat megvethettyi.ik,
mert ritkan mutatkoztak a kori.ilmenyek Erdelyre nezve oly kedvez6knek; egy ily remenyr61 le-mondani - nem kis âldozat, kivâlt mid6n
oly borus lathatâr nyflik meg el6ttem, mint a mostani. De az is aggaszt,
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hogy le-h~pesem eppen ezen pillanatban az eddigi complicati6k meg-oldasara keveset fog hasznalni, sot ezeket pillanatnyilag leg-alabb - meg
·talan nevelheti! De iteletedre bizom - tehettem-e egyebet, mint becsilletes honfi s hivatalos?
Tudom, fognak elegen talalkozni, kik orommel veendik le-mondasom hiret s killOnfelekeppen leszen ez be-burkolva, de ha ennel nagyobb
keseruseget nem szant ream a gondviseles - hala legyen vegzeseinek.
Arr6l mindazonaltal bizonyosok lehetnenek, hogy hirlapi cikkek, uttcai
demonstrati6k es merges beszedek, valamint regebben sem birtak semmire, ugy most is keves hatassal voltak el-hatarozasomra. A mik erre
meg be-folyhattak - az ha az isten csendesebb id6kben baratsagos talalkozasunkat engedi - , az el6tţed, mint tisztelt, nagyra becsillt baratom ·
el6tt - maga idejeben titok nem leend.
Resignati6m el-fogadasaban alkalmasint egy nehany nap bele telik
- bar-mily hizelked6 legyen ream nezve a meg-tart6ztatasom. iranti
szandek - erre semi esetben sem hajolhatok. Addig mindazonaltal a
caricellaria dolgait folytatni kotelessegemnek ismerem - leginkabb hazam iranyaban, - mert nem gondolnam, hogy akar ki akar nielyik parthoz tartozzek, meg-elegedeset ti:tlalhatna abba, hogy a cancellaria minden tovabbi provisio nelkill hagyattassek.
Te pedig tisztelt baratom, ki irantam mindig annyi egyenes
szivuseggel, annyi val6di baratsaggal s szinlest nem ismer6 bizodalommal viseltettel, fogadd ezekert leg-halasabb, leg-szivesebb kez-szoritasomat, s hidd el, hogy azok koziil, kik leg-kozelebb allnak hozzad, sem
szamithatsz 6szintebb baratra, minden korillmenyekbe s minden viszonyok kozott,
mint igaz baratodra
J.

Viena, 11 aprilie 1848
Stimatul meu prieten!
Ce întorsătură au luat lucrurile de la Bratislava cu privire la Tran'silvania, o ştiai dinainte, din legile care cu siguranţă au ajuns deja şi~
la voi. După acestea, pentru mine nu mai încape nici o îndoială în ceea
ce priveşte datoria mea. Ce va face Transilvania după desprinderea într-un asemenea mod a Partium-ului şi după realizarea pe calea Legiuită
a uniunii generale nu pot şti, dar orice s-ar întîmpla trebuie să mă
supun acestei îndatoriri. Atîta timp cît sînt în ciuda tuturor acestora,
cancelarul ţării mele, nu pot să risc, sub firma numelui meu, independenţa ţării mele, dacă nu vreau să devin necredincios jurămîntului depus,
că-i voi menţine legile sale. Prin legea maghiară maiestatea sa a hotă
rît uniunea sub un singur guvern. Pot oare păşi eu, cancelarul său aulic,
împotriva acesteia cu speranţe de succes, iar pe de altă parte pot oare
să o neglijez fără a-mi trăda îndatorirea prevăzută de lege? Nu am putut face deci nimic altceva decît să-mi prezint demisia. Aceasta am şi
făcut-o ieri, după ce rezoluţia maiestăţii sale a devenit lege1 .
Nu neg, am făcut-o cu inima însîngerată. Pot s-o spun fără nici
un fel de automulţumire. Am avut speranţa că unindu-ne puterile vom
putea pune bazele unui viitor mai frumos şi mai fericit patriei noastre
pe cale paşnică, deoarece rar s-au arătat împrejurările atît de favorabile pentru Transilvania. A renunţa la o asemenea speranţă nu este un
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sacrificiu mic, mai ales atunci cînd în faţa mea se deschide un orizont
atît de înceţoşat ca cel de acum. Îngrijorător este şi faptul că demisia
mea tocmai în acest moment va contribui puţin la rezolvarea complicaţiilor de pînă acum. Mai mult, pentru moment cel puţin poate le va
şi amplifica. Am încă încredere în judecata ta: puteam eu oare face ·
altceva ca funcţionar şi patriot cinstit?
Ştiu că se vor găsi destui care vor primi cu bucurie ştirea demisiei mele. Ea va fi prezentată în diferite feluri. Dar dacă soarta nu-mi
va destina o amărăciune mai mare decît aceasta, sînt recunoscător hotă
rîrii sale. Cu toate acestea, poţi fi sigur de faptul că articolele de ziar,
demonstraţiile de stradă şi cuvîntările înveninate ~nu au avut nici în
trecut şi nu au nici acum vreo influenţă asupra hotărîrii mele. Ceea
ce a putut s-o influenţeze, nu va fi pentru tine, ca stimat şi mult apreciat prieten, un secret la timpul său dacă Dumnezeu va îngădui să reluăm întîlnirile noastre prieteneşti în timpuri mai liniştite.
După toate probabilităţile primirea demisiei mele va avea loc în
decurs de cîteva zile. Oricît de măgulitoare ar fi intenţia menţinerii
mele, în nici un caz nu mă pot supune. Totuşi, pînă atunci ţin de datoria mea să continui a lucra la cancelarie cel puţin în ceea ce priveşte
patria mea. Nu cred că aş putea găsi vreo mulţumire dacă aş lăsa cancelaria fără nici un fel de aprovizionare pentru viitor,· indiferent de
partidul căruia i-ar aparţine cineva.
Iar tu, stimatul meu prieten, care te-ai purtat întotdeauna faţă
de mine cu atîta dreaptă pornire de inimă, cu atîta prietenie adevărată,
cu atîta neprefăcută încredere, primeşte pentru toate acestea strîngerea
mea de mînă cea mai r:ecunoscătoare si cea mai inimoasă. Crede-mă că
dintre aceia care stau foarte aproape î~ jurul tău, nu-l poţi considera pe
nici unul ca prieten mai sincer. În orice împrejurări şi în orice relaţii
îţi voi da mîna ca un prieten adevărat.
J.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.
Teleki din Luna de Jos. Misive. Publicat de Deâk Imre, 1848, p.
61-62.
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Braşov,

11 aprilie 1848.

Loblicher Magistrat
Vermoge verehrter Zuschrift Sr. Hochwohlgeboren unseres Herrn
Oberrichters Johann von Albrichsfeld ist mir in Folge Auftrags Sr. Excellenz P.T. Herrn Landesgouverneurs de dato 4 Mărz ad Nrum 668
bedeutet worden: "da(J ich in so lange bis das von Allerhochst Sr. Majestat fur dieses .Gro j3furstenthum vorzuschreibende neue Pressgesetz
ins Leben treten wird, alle Zeitungsartikel, so wie solches bis her im
Gebrauche gewesen, dem betreffenden Herrn Censor vorlegen, und uberhaupt nichts drucken solle, was nicht vorher der Revision vorgelegt ge:.
wesen".
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Diese MaBregel beabsichtigt die wenn auch von den Herrn Censoren noch so gelinde zu handhabende Wiedereinfiihrung der Censur,
welche mittels der durch die allgemeine Wiener Zeitung offentlich
kundgemachte Hofverordnung vom 15 Mărz d.J. von Sr. Majestăt dem
Kaiser 1 in allen Provinzen des Kaiserstaates definitiv .aufgehoben worden ist. Dem zur Folge sind nicht nur in Wien sondern in allen Stădten
der Monarchie sămtliche Journale censurfrei erschienen, sondern auch
apologetische Aufsătze auf die Pressfreiheit und satyrische Gedichte auf
das Verscheiden der Censur in Menge abgedruckt worden, welche allenthalben mi't dankbarem Jubel gegen se. Majestăt von dem Publikum
aufgenommen wurden.
So gerne ich mich sonst als treuer Biirger dieser k. freien Stadt
den magistratischen Anordnungen und als Staatsbiirger den Hohen Befehlen der Landesregierung unterziehe, so glaube ich doch, daB mich
im gegenwărtigen sehr kritischen Falle hohere und das offentliche Wohl
ebenso wie die offentliche Ruhe bedrohende Riicksichten bestimmen
miissen, dieser hohen Verordnung nicht blindlings Folge leisten zu solleu, bevor ich nicht meine gegriindeten Bedenken dem lobl. Magistrat
zur hohern Einbegleitung und Begutachtung ehrfurchtsvoll unterbreitet habe.
Es ist dem lobl. Magistrat :iJ.icht unbekannt, daB schon die vor 10
oder 12 Tagen mir durch Se. Hochwiirden den Herrn Abten und H.
Rath Anton v. Kovacs mitgetheilte hohe Verordnung wegen Beschrăn
kung der PreBe ein aUgemeines Mi.Bbehagen und ĂuBerung der groBten
Unzufriedenheit in allen gebildeteren Schichten der hiesigen Bevolkerung hervorgebracht hat, welche nur durch das weise Verfahren des
lobl. Magistrats und die allsogleich bekannt gewordene Zuriicklegung
dieser Verordnung von Seiten des einsichtsvollen und die Umstande
berlicksichtigenden Herrn Abtes, und durch meine und meiner Freunde
Betheuerungen, da.B vorderhand keine Censur eingefiihrt werden solle,
beschwichtigt wurden.
Wiirde dieses nicht geschehen sein, so wăre vielleicht noch in selber Nacht die Person des Herrn Abten als Censor den grobsten Insulten
oder doch wenigstens die Fenster seiner Wohnung · der Zerstorung ausgesetzt gewesen. Indes solches Attentat, wenn es auch nur aus biibischem Muthwillen geschehen wăre, hătte bei der gegenwărtigen liber.
ganz Europa ausgebreiteten Gereiztheit der Gemiither leicht in einen
Tumult ausarten und bei der groBen Mischung unserer Bevolkerung, die
groBtentheils aus ganz rohen Proletariern aller hierlăndigen Nationen, zu einem communisUsehen Vernichtungskrieg gegen Besitz und
Eigenthum anwachsen konnen. Es ist ein altes Sprichwort, daB man sich
dem Pulverfass nicht mit brennendem Span năhern soll; und so ist es
auch hier jedes ehrlichen Biirgers heiligste Pflicht jeden AnlaB zur
Unruhe und Unzufriedenheit schon im Keime zu ersticken, so lange dies
noch moglich ist.
Die Eingangs erwăhnte h. Gubernialsverordnung versetzt uns und
insbesondere mich in dieselbe bedrohliche Lage wie friiher. Wenn ich
die Zuschrift des P.T. Herrn Oberrichters zu meiner und meines Eigenthums Sicherheit veroffentliche, so ist zu befiirchten, daB sich das
Ungewitter der Unzufriedenheit auch liber seinem rechtlichen Hause
und anderer hier anwesenden hohen Bediensteten entlade, und daB Se.
Excellenz alle Popularităt im Lande verliert. Unterlasse ich dieses. und
wird die Censur wie friiher, wenn auch nur dem Namen nach, aus-
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gei.ibt, so ist der Herr Abt und ich der Beschimpfung und Verfolgung
Preis gegeben, denn in der ganzen Stadt geht es bereits von Mund zu
Mund, da die ·durch des Kaisers Wort frei gemachte Presse durch die
h. Landesstelle wieder gesperrt sei. Das geringste dabei wăre, dass man
mir allenfalls meine. Pressen zertri.immert, und ich mit meiner zahlreichen Familie dem offentlichen Mitleid preisgegeben werde. Gebe ich
aber gar keine Zeitung heraus, so sind wahrscheinlich die i.iblen Folgen
noch gro.Ber, weil sie sich auf einen noch groBeren Umfang ausdehnen.
Ich wi.irde i.ibrigens bei Wiederausi.ibung der Censur sogar dazu aus
Mangel an helfenden Hănden gezwungen sein, da mir keine Setzer
mehr bleiben werden, sondern dorthin wandern wi.irden wo die Presse
frei ist. In dieser Beziehung hat das typographische Personal ein ganz
besonderes Ehrgefi.ihl, und ein J eder, der nur ein. wenig hinter den
Setzkăsten herumgekommen ist, wird dies wissen.
In Beri.icksichtigung dieser ăusserst kritischen Verhăltnisse hat
der Herr Abt auf die Ausi.ibung seines Censorennamtes einstweilen Verzicht ge·l ei1Sit:e:t und .mioh urut:er mei.ne 1eigene Vcerantwontun1g gesteM1t, der
Herr Oberrichter aus gleichen Gri.inden aber mich keinem besonderen
Zwange unterworfen, damit ich nicht zum Li.igner werden und den mich
fragenden Tausenden ohne zu errothen sagen kann: daB sie sich wegen
Aufhebung der Pressfreiheit beruhigen mogen, da dieselbe noch fortan,
jedoch unter meiner Verantwortlichkeit bestehe. Ich habe demnach die
Pflicht auf mich genommen, und drucke im Einverstăndnis der Behorde
einstweilen ohne Censur, bis liber diese meine ergebenste Auseinandersetzung wegen zu befi.irchtenden ernsthaften Unruhen bei plotzlicher
Einstellung der von Sr. Majestăt fi.ir alle Provinzen ausgesprochenen
Pressfreiheit hohere Entscheidung oder anderweitige mit · der allerhochsten Erklărung vom 15. Mărz im Einklang stehende die offentliche Ruhe
nicht gefăhrderben MaBr,eg1eln, denen kh mich pf,lichtsehuldigslt u:nlterwcerfen werde, erfolgt sein werden. Eine gesperrte Presse nicht frei zu machen ist minder gefăhrlich, als eine bereits frei gewesene zu sperren,
die daraus resultirenden Nachtheile und Gefahren sind in einem Aufsatze des Satelliten Nr. 27 ersichtlich.
Ich bitte demnach der lobliche Magistrat geruhe diese meine in
bester Absicht gemachte Darlegung der hohen Landesstelle gutăchtlich
eingebleiten zu wollen. In der schuldigsten Ehrfurcht geharre ich Einer
loblichen Magistrats ergebenster Diener
Kronsţadt, 11 April 1848
Johann Gott
Buchdrucker2
1

Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., nr. 1133/1848. Foto: 484-488.

V. doc. 114, nota nr. 1.
Prin adresa din 22 aprilie, J. Albrichsfeld
gerea tipografu~ui Gott. Ibidem. Foto: 489.
1

2

înaintează

guvernatorului plîn-
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Satu Mare, 11 aprilie 1848.
Tekintetes Alispan Ur! Nagy Zsadany helyseget urbert rendbeszed6
pere, valamint eranyosit6 pore is torvenyesen lefolyvăn, s az urberi por
a Kiralyi Helytart6 Tanacs altal is teljesen helyben hagyatvan, a foly6
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ev1 Januar h6nap 7k s 8k napJmn a koz birtokosi illet6segek, mint azt
tekintetes alispan ur, ki akkor es ott elnokileg munkal6dott on maga
tudja, kiadattak, s kinek kinek birtokaba bocsattattak; meg tortenven
ugyan akkor, s ugyancsak a tekin tetes alispan ur altal az ad6z6i illet6segnek is altalanos at adattatasa, minek is egyenkenti az urberes ad6z6k
kozt leend6 kimutatasa az uri szekre bizatott; az igy megbizott uri szek
ugyan csak e foly6 evi marcius h6nap 17k s 18k napjain a tiszti i.igyesz
jelenleteben a specifikus kimutatast meg is tette, s megbizatasaban teljesen el is jart," s bar akkor az ad6z6k foldjeik el fogadasara mindnyajan
ki nem mentek is, s ez altal nemti nem tetszeseket kimutattak legyen
is, a kozbirtokossag mindazon altal annyival inkabb hitte, s remenylte,
s6tt meg varta sajat foldjeinek nyugodalmas birhatasat, mert egyfel6l
a torveny mindenkire kotelez6 er6vel bir6nak tuda lenni, de mas fel61
azon on tudat is, hogy a koz birtokossag jobbagyainak nem csak torvenyes es a Helytart6 Tanacs altal kiszabott illet6seget meg adta, de val6saggal azon feli.il is adott azon kegyelettel viseltetven jobb~gyai s illet6leg a nep neveles irant, hogy tanit6juknak egy fel telki egesz allomanyt ki szakittatott, s kiadott, - oromest elhiszi ezen folyamod6 nagyzsadanyi kozbirtokossag, hogy a zsadanyi nep maga oktab61 soha fel nem
lazzadt volna, hiszi ezt a kozbirtokossag onnan is, mert bar semmi kenyszerit6 m6dokhoz nem nyult, robotjat a nep egesz a fo~y6 aprilis h6nap
7k napjaig ugy ahogy teljesitette, ezentul azomban bujtogat6kt61 fellazaszttatva e foly6 h6nap 9k napjan a birtokosok tagjait feldulni elkezdettek, s azt meg most is folytatjak, s folytatni fogjak mindaddig, mig
celszeru, s mindenesetre peldas rendszabasok altal meg nem zabolaztatnak a lazzad6k es bujtogat6k, mire is hogy rogton igen nagy szi.ikseg
van, a szemelyes batorsag tekinteteb6l is, azon kornyillmeny is, mit
ezennel bepanaszolunk, bizonyitja, hogy a lazzadas kezdetevel 1nindjart
az 6ket a merenyletr6l le beszelni akar6 Gyarmati Mihaly urasagi gazdat meg kinoztak, meg kotoztek, bir6 hazahoz hurcoltak, meggyilkolassal
fenyegettek, es kes6bb talan sajat lelki-is1neretet6l i.ildoztetve szabadon
bocsa tottak.
Tekintetes alispan ~1r! A fent irtak szerint rni a Nagy Zsadanyban
tortenteket a dolgot nem keseritve, de igazan elmondtuk, s azokhoz kepest ezennel felkerji.ik tekintetes alispan urat, mint Szatmar megyenek
felel6s elnoket, hogy e rosszat, melly az egeszre nezve nem csak elragadhat, ·de bizonyosan el is fog ragadni, s a mellynek a rendszeret6 osz- ·
ves lakosag lehet csak aldozatja, mental hamarebb megfojtani minden
hatalmaban all6 m6dokkal siessen. Kik egyebirant teljes tisztelettel maradtunk Szatmart aprilis h6nap 11-en 1848. Tekintetes alispan urnak
alazatos szolgai
·
Buday Ignac
Gilnther Janos
mint a pilspoki zsadanyi birtok meg bizott i.igyvedje
Forgacs J an os
mint gr6f id. Karacsay Sandor ur o nagysăga
nagyzsadănyi gazdălkod6 tisztje
Onorate domnule vicecomite!
Procesul pentru reglementarea urbarială a localităţii SătmăreF ca
şi cel pentru segregare a decurs în mod legal. Procesul urbarial a fost
aprobat de către Consiliul locotenenţial regesc în zilele de 7 şi 8 ianuarie anul curent. După cum ştie onoratul domn vicecomite, care a lucrat
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atunci acolo ca preşedinte, fiecare şi-a primit părţile cuvenite din proprietatea comună şi a fost introdus în proprietatea sa. Atunci a avut
loc de asemenea, şi predarea generală a părţilor supuse dărilor tot prin
intermediul onoratului donin vicecomite. Precizarea viitoare pe persoane,
a contribuabililor urbariali a fost încredinţa:tă scaunului domnesc. Scaunul domnesc şi-a îndeplinit într-adevăr sarcina primită.
În zilele de 17 şi 18 martie anul curent el a predat tabelul specific în prezenţa avocatului oficial. E adevărat că atunci nu toţi contribuabilii au ieşit pentru ocuparea pămînturilor lor şi prin aceasta şi-au
manifestat o oarecare nemulţumire. Cu toate acestea, composesoratul a
crezut şi a sperat, mai mult chiar, a aşteptat să stăpînească în linişte
pămînturile sale. Aceasta cu atît mai mult, cu cît legea are putere obligatorie asupra fiecăruia. Pe de altă parte, composesoratul a fost convins
că a dat iobagilor săi nu numai ceea ee se cuvenea prin lege şi ce a fost
stabilit de către Consiliul locotenenţial. A dat cu certitudine mai mult
decît atît. Faţă de iobagi şi îndeosebi faţă de problema educării a dovedit îndurare, acceptînd să se taie şi să se dea învăţătorului o jumătate
de sesie cu tot ceea ce ţine de ea. Composesoratul din Sătmărel care
înaintează această cerere a crezut că poporul va aprecia din propriu imbold o astfel de concesie şi că nu se va răzvrăti niciodată. Composesoratul şi-a format o atare convingere şi din faptul că poporul a prestat
robota pînă în ziua de 7 aprilie curgător fără a fi forţat în vreun fel.
Dar de atunci s-a răzvrătit datorită unor aţîţători şi începînd din ziua
de 9 a acestei luni îi tulbură pe proprietari. Răzvrătitorii şi agitatorii
continuă şi acum acţiunile lor, pînă atunci, pînă cînd nu vor fi înfrînaţi prin luarea unor măsuri privind restabilirea ordinii. În orice caz
urgenţa şi marea necesitate a luării unor măsuri exemplare privind siguranţa persoanei este dovedi'tă şi de împrejurarea, de care ne plîngem
cu această ocazie şi anume că imediat la începutul răzvrătirii angajatul domnesc Gyarmati Mihaly a fost schingiui't, fiindcă a vrut să-i
facă să renunţe la îndrăzneala lor. El a fost legat şi tîrît la casa judelui
unde 1-au ameninţat cu moartea. Mai tîrziu, 1-au lăsat liber, poate şi
datorită propriei lor conştiinţe, dar 1-au urmărit.
Onorate domnule vicecomite! Vă rugăm în calitatea dumneavoastră
de preşedinte responsabil al comitatului Satu Mare, ca potrivit celor întîmplate în Sătmărel, pe care le-am descris mai sus fără a înnegri starea
lucrului ci spunînd numai adevărul, să acţionaţi grabnic cu toate mijloacele ce vă stau în putere pentru a înceta acest rău cît mai repede posibil. Aceasta pentru că poate fi un exemplu care· îi va contagia cu siguranţă şi pe alţii. Întreaga populaţie iubitoare de ordine îi poate cădea
victimă.

Altminteri am rămas cu deplină cinstire slugile supuse ale onoratului domn vicecomite
Satu Mare, în 11 aprilie 1848
Buday Ignac
Giinther J an os
avocat angajat al moşiei
episcopale din Sătmărel
Forgacs J anos
administratorul înălţimii sale
contelui Karacsay Sandor senior
din Sătmărel
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Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. 'Az 1848/1849-i Miniszteriumi Leveltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizottmâny, nr. 528. Foto: 2160921 611. Publicat fragmentar de Ember Gyozo, Iratok, p. 158-159.
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Cf. doc. 194
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Blaj, [înainte de 12 aprilie 1848)1.
Români! Acesta vă fie cugetul, fapta şi vorba care să răsune din
graiul fiecăruia, să trăiască îndelung împăratul constituţionale al Austriei!2 Să trăiască! Să trăiască! Să trăiască (năciunile) neamurile din
ArdeaP adecă cea maghiară, săcuie, română şi sasă. Să trăiască! Să tră
iască!!! Cugetul, faptele şi vorbele cele răsunătoare ale fiecăruia să fie
pacea, slobozenia şi frăţietatea 4 ! Iubirea în vorbă şi fapte cătră tot omul
~are se află în (patria) ţara noastră şi voieşte înflorirea ei, însă nu numai
a sa, acesta e simbolul5 nostru, aceasta învoirea 6 noastră, acesta propusul
nostru cel din urmă, care însă e şi voia lui Dumnezeu, căci dînsul au
zis: să iubeşti pe de-aproapele tău, ca pe tine însuţi.
Insă aceasta n-au fost pînă acum, pentru că românii n-au avut
drepturile ce să cuvin unui neam 7 , ei au avut numai deregătorie, însă
drepturi nu. Aceste drepturi, ce i s-au cuvenit dedemult, acum ni le dă
curjerea vremii 8 , dacă vom voi a le cuprinde9, însă cum? Au doară ne 10
să vor arunca în braţă-ne fără voia 11 noastră? Nicidecît, că acele trebue să ni le căştigăm noi pe calea legii, prin cerere, însă cine va cere?
Au doară episcopul, însă de unde are dînsul împuterire dată - de la
români? Aceasta nu o are şi pentru aceia nu nici poate cere în numele
neamului (naţiunii). (Proclamaţiune) Circulariu încă nu poate face pentru că 12 deregătoria dînsului este manuducerea credincioşilor săi cătră
mîntuirea sufletului şi alte nemica; Cine va cere dară pentru români?
Deoarece ei n-au (reprezentatori) deputaţi în dietă, nimenea nu să află,
fără numai ei, chiar pentru aceia dară ei trebue să ceară înţălegîndu-să
între sine, această înţelegere însă nu să poate face, fără numai adunîndu-ne într-un loc şi sfătuindu-ne unul cu altul ce am avea lipsă mai
mare să cerem 13 . Pentru aceia, e datoria fiecăruia protopop, preot s:1u
mirean a să învoi fără întîrziere ca să să adune pe dumineca Tomei
în Blaj toţi protopopii cîte 14 cu doi preoţi şi cîte cu doi omneni din tot
satul românesc, fie unit 15 , fie neunit tot atîta16 , căci toţi sînt români.
Aceasta o pofteşte de la voi1 7 strînsa voastră deregătorie ea să fericiţi
pre credincioşii voştri, aceasta e deregătoria şi acelui mai de pre urmă
român ardelean18.
Deci nu aşteptaţi prea onoraţi protopopi ca să vă chieme preabunul nostru episcop, căci dînsul nu o poate face, deşteptaţi-vă şi-1 uşu
raţi de acea grea răspundere 19 , înştiinţaţi-! ca pre un părinte a neamului
nostru 20 că veţi veni pre dumineca Tomei şi veniţi cu toţi că aceasta
o pofteşte însuşi mîntuinţa neamului21 nostru, nu vă temeţi de nimenea.
Spuneţi ungurilor, săcuilor şi saşilor că noi îi iubim ca pre fraţii noştri,
cu carii lăcuim întru o ţară 22 . Spuneţi-le cu cuvîntul şi le arătaţi cu
fapta că noi îi iubim, însă e drept ca şi ei să ne iubească 23 şi să corăs
pundă iubirei noastre ce o avem cătră ei, spuneţi-le în gura mare că
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noi nu voim a cîştiga drepturile omenimei prin sabie, ci prin legile
minţei sănătoase şi pentru aceea ne adunăm să ne înţălegem cari sînt
drepturile acele; căci dreptul cîştigat cu sabia nu e drept, ci răpire şi
uzurpăciune şi ţine numai pînă cînd să rugineşte sabia sau să despotereşte mîna care 24 o poartă şi atunci înceată. însă dreptul întemeiat
pe mintea sănătoasă ţine pînă cînd ţine mintea. Spuneţi neamurilor25
celorlalte că armele le-au aflat mintea omenească ca să să apere oamenii cu ele de fiarele cele sălbatice şi crude, iar nu ca să omoare oameni
cu ele. Spuneţi-le să urmeze şi dînsele acest[e] principe (îndreptări) şi
atunci nu avem lipsă de tunuri mai mult. Spuneţi-le să urmeze aceste
principe, cari ne chiamă pre toţi fii (patriei) ţării2 6 să ne îmbrăţişăm
şi să ne sărutăm frăţăşte strigînd: să trăiască frăţinătatea! Aceasta e
frăţinătatea cea adevărată pre care e întemeiată fericirea ţării cea din
lontru căci atunci nu să va mai teme sasu sau unguru de român, nici
românul nu va27 urî pre sas şi ungur, ci vor fi fraţi precum să cuvine
şi vor lucra dimpreună 28 , după putere, spre înflorirea ţării, trăind ungurul cu ungurul, românul cu român, căci înaintea minţii 2 9 sănătoasă e om
de nemica şi blăstămat care fiind născut din sînul unui neam voeşte
a 30 să preface într-alt, deci înaintea minţii sănătoasă e om de nemica
care fiind 31 român s-ar zice că e ungur sau care fiind născut ungur să
zice a fi neamţ3 2 sau român. Spuneţi-le aceste principe şi eu nu cred
că va fi vreun ungur cu mintea sănătoasă care să le poată reproba unu ca acela n-are minte sănătoasă şi lucră după sîmţîri3 3 , deci cauza
noastră română e sfîntă, sînt sfinte mijloacele prin cari voim a căştiga e sfînt înaintea lui dumnezeu şi înaintea oamenilor modul prin care
voim a o căştiga; aşădară în contra înfiinţării ei, numai oameni blăstă
maţi pot lucra, de cari chiar34 nu trebue să ascultăm.
Auziţi dară români! Uniţi-vă în voinţă şi îndemnaţi pre (onoraţi)
cinstiţi protopopi a veni la Blaj de duminecă după paşti şi din tot satul
cîte doi oameni ca să ne înţălegem despre cele ce avem să le cerem de
la dieta ce să va ţine 35 cît mai curînd, adecă de la părinţii ţării şi ai
noştri, cari a bunăsamă ne vor 36 da cele de lipsă, numai noi să le ştim
cere; acesta e singurul mod de a pute face cerere totală 37 (adecă a tuturor românilor) şi altul nu, aceasta dacă o vom face ne vom înplini
deregătoria ce o avem cătră ţară şi cătră neam, iar de nu o vom face
sîntem necredincioşi cătră ţară, cătră domnitoriul nostru şi cătră neam,
ce nu va rămîne neînsămnat în cartea întîmplărilor 38 neamului nostru
şi prin urmare venitorimea oamenilor de omenie ne vor binecuvînta sau
ne vor blăstăma precum vom fi vrednici. Vivat natio!

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 6 029/1848. Foto: 16001603, 1 712-1 713.
1 Proclamaţia lui A. Pumnu a fost redactată la 12 aprilie 1848 st.n. Ea a
fost citită în faţa clericilor şi şcolarilor de la Blaj în. aceeaşi zi. Tineretul studios
o copiază în sute de exemplare, difuzînd-o în toată ţara. Datarea a fost făcută
pe baza scrisorii lui T. Cipariu din 17 aprilie st.n. Vezi doc. 279.
·
2 Datorită faptului că manifestul se găseşte în două exemplare in Arhiva
Guberniului Transilvaniei sub nr. 6 029/1848, unul cu caractere chirilice şi altul
cu litere latine, notele privesc varianta latină.
3 năţiunile din Transilvania.
11 Voia-ne. ·
7 unei naţiuni.
4 pace, libertate, frăţietate.
8 spiritul timpului
12 pentru.
5 deviza noastră.
13 A cere.
9 să le acupri1ndem.
14 Cu cîte.
6 voinţa.
1o Fără: să.
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15

16
17
18
19

2o

uniti.
Atîta îi.
voi protopopii.
transilvan.
responsabilitate.
al natiunii noastre.

2a să iubească.
24
25

26
27
28

ce.
natiunilor.
patrii.
va mai.
conlucra cu

21

naţiunei.

29 naţiunei.

22

patrie.

ao

să.

fiind născut.
s-ar zice a fi gherman.
33 sentiualitate.
34 chiar pentru aceia.
as aduna.
36 sînt gata să ne
31

32

ţoţi.

37 universală.
Historia naţiunii.
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Cluj, 12 aprilie 1848.
Brassai fo bir6nak
Urasagodnak foly6 h6 2răl hozzam fel terjesztett jelentesere1 a kovetkezendokben kivantam valaszolni: "Hunnia fiiggetlensege" 2 . cim alatti
tiltott konyvek szabadoni arulasat illetoleg: ambar ezen ropirat felsobb
helyrol be tiltatott, mindazonaltal a mostani koriilmei).yek kozt annak
merobeni el tiltasat teljesedesbe venni lehetetlen leven, az ezen varoson
levo konyvkereskedok arra lesznek utasitand6k, hogy az irt munkat
ugyan arulhattyak, mindazonaltal a magok jovendobeni igazolasok tekintetebol a szemelyek neveit, kik ezen munkab6l veendenek, feljegyezni
el ne mulassak.
·
Az ujsag visgal6i utasitasra vonatkoz6lag pedig: mivel 6 felsege
altal a hazankba is behozand6 szabad sajt6 iranti torveny cikk meg letre
nem jott - valamint aprilis 4răl 668. E. rendeletembe is emlitem - ,
az ujsag visgal6khoz mar az irant rendeles tetetett, n1iszerint a visgal6i
hivatalokat a leg mersekeltebben gyakoroljak, s ezen utasitas szerint a
kolosvari ujsag szerkesztok is megnyugodva, ujsag lapjaikat a rendes
visgalat utan kiildik sajt6 ala. Urasagodnak kotelessegeve teszem, hogy
az odaval6 ujsag szerkesztoit arra utasittsa, miszerint a tovabbi rendelesig az eddigi szokasnal annyival is ink:abb maradjon, mivel az ottani
ujsag visgal6 is a kolosvariakkal hasonl6 merseklessel leszen a cikkek
vis gala ta ba.
Kolosvâr Aprilis 12n 1848.
Judelui prim al

Braşovului!

Cu privire la raportul care mi-a fost înaintat în 2 a lunii curente 1
am dorit să răspund domniei tale următoarele: vînzarea liberă a cărţii
sub formă de manifest avînd titlul "Independenţa Huniei" 2 , a fost interzisă de către forurile cele mai înalte; totuşi, luînd în considerare faptul că respectarea deplină a interdicţiei· este imposibilă în împrejurările
actuale, librarii acestui oraş să fie înştiinţaţi că pot vinde lucrarea în
cauză; dar pentru viitoarea lor justificare să nu neglijeze a-şi însemna
numele persoanelor care ar cumpăra-o.
Referitor la instrucţiunea despre cenzurarea ziarelor vă informez:
legea presei libere nu a intrat încă în acţiune; ea va fi introdusă de
către maiestatea sa şi în ţara noastră; după cum am amintit şi în dispoziţia mea din 4 aprilie, 668 E., s-au dat dispoziţii cenzorilor ziarelor
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să-şi exercite funcţiile de cenzurare în modul cel mai moderat; după
ce au luat la cunoştinţă această dispoziţie, redactorii ziarelor din Cluj'
s-au liniştit; ei îşi trimit ziarele pentru verificarea obişnuită înainte de
a le da la. tipar; domniei tale îţi trasez îndatorirea de a îndemna redactorii de acolo ai ziarelor să rămînă la obiceiul de pînă acum pînă la o
dispoziţie ulterioară; aceasta cu atît mai mult, cu cît şi cenzorul de
acolo va manifesta o moderaţie asemănătoare eu a acelora de la Cluj
în cenzurarea articolelor.
Cluj, 12 aprilie 1848
Concept. Arh. St; Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 787/1848. Fato: 2 553-

2 554.
1
2

v.

doc. 156.
Ibidem, nota nr. 3.
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Viena, 12 aprilie 1848.
Hochge borner Graf!
Der Commandierende General F.M. Lt. Freiherr von Puchner ist
ermachtigt worden, nach Massgabe der sich darstellenden unbedingten
Nothwendigkeit die 1ten und erforderlichen Falls auch die 2ten Bataillons der Szekler Regimenter aufzubiethen, und damit im entsprechenden Uib~reinkommen mit Euer Excellenz die Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Skherheit zu unterstiitzen.
In dem ich die Ehre habe, Euere Excellenz hievon in Kenntnis
zu setzen, fuge ich noch bei, daB ich so wie friiher, auch jetzt aus AnlaB
der scha~tzbartsten Zuschrift vom 4ten April 848, P.Z. 692 - des Hofkriegsraths Prasidium dringend ersucht habe, daB das lte Bataillon von
Sivkovich im Lande belassen, und statt dessen eher ein Bataillon von
Carl Ferdinand ausser Landes gefiihrt werden moge.
Mit der vollkommensten Hochachtung verbleibend Euer Excellenz
gehorsamster Diener
J6sika1
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., 879/1848. Fato: 2 641.
1

Cf. dac. 117, nota nr. 2.
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Dobra, 12 aprilie 1,848.
Nagy Melt6sâgu Gr6f Csâszâri Kirâlyi val6sâgos Bels6 Titkos
Tanâcsos es Kirâly F6 Kormânyz6, Kegyelmes Uram!
Azon legalâzatosabb jelent,esem osszekotteteseben, mellyet foly6
ev es h6nap 3an excellentiâdnak magas tudtâul felkiildeni szerencsem
vala1, ezennel sietek excellentiâdnak mely tisztelettel folterjeszteni: mi454

kep e foly6 h6nap 5en del el6tt Devara erkezven es nemes Hunyad megye erdemes f6 ispanyaval a jobbagysagnak kedelyeir61 ertesiilven, siettem a fent tisztelt megyenek szomszed Krass6 es Arad megyekkel hataros es az ide ./. mellekelt jegyzesben2 foglaltat6 helysegeibe ido haladek
nelkul kiszallni es az egybesereglett nepet oktatni es arra birni, miszerint bizodalommal, szeretettel es engedelemmel leven folseges fejedelmiink es az elolj.ar6sagaik erant, tokelletessen meggy6z6dve legyenek arr61,
hogy az atyaskod6 fejedelmiinknek legkegyelmesebb intezkedese es az eloljar6sag igyekezete oda jarul, miszerint terheiket megkonnyebbitsek, mi
is nyilvansagosan kitetszik azon ujonc aliitasi torvenyp61 is, hozzaadvan
nekiek meg azt is, hogy valamint az ujoncok nyolc evek alatt tanusitott
j6 viseletiik megjutalmazasaert harom evre minden jobbagyi terhekt61
torveny altal feloldva vagynak, ugy minden hu es engedelmes jobbagy
avval a remenyseggel elvezheti magat, hogy az 6 j6zan es torvenyes
viselete is a fels6bbseg el6tt meltanylast es megjutalmazast nyerend.
Ezen oktatasomat a nep megertven, oda nyilatkozott, mikep felseges fejedelmiink eranti tantorithatatlan huseget verrel is kesz bebizonyitani,
es szivessen mostanaig tanusitott engedelemmel elvarja azon szerencses
percet, mellyben jobbagyi terheik erant valami konnyebbseget nyerhetne. Ezen el6zmenyek utan - j6llehet hogy sajnosan hallottam nemely
kozsegeknek hetenkint harom napi kezesmunka tetele elleni panaszat,
melly sulyt neveli a varmegye szolgalatara hatarozott robota is, valamint azon es6s napok is, mellyek egy vagy mas hetben megtortennek,
es azert egy vagy. ket nappal a heti harom napos foldesuri munkab6l
a szegeny jobbagy foldesuranak restantiaban maradvan, a kovetkezend6
hetben mind rendes szolgalatat mind pedig ad6ssagat ler6vni kentelenitetik - , megis csaknem telyes bizodalommal remenylem, mikep a nevezett helysegekben lak6z6 berces kis hazank foldeszei csendes elvarassal lesznek a kozelebbi esemenyek bej6vend6je erant, hacsak alattomosan valami lazaszt6 altal vagy pedig foldesurasagi es torvenyhat6ssagi
tisztvisel6knek tulsagos banas m6djuk altal a szegenysegnek kedelyei
fol nem zavartatnak, mit61 azonban igenis lehet tartani, minekutana a
Martius h6napi remenytelen esemenyekb61 mindenki olly szabadsagot
kovetel maganak, melly altal nem tekintven sem a helyet, sem pedig
a szemelyt, hol? es ki elott? s ki ellen? vitatkozik, az egyediil iidvos
erenyes szabadsagnak hatarait szenvedelyesen serteni nem ke'telkedik.
Ki is a mind ezeket excellentiadnak magas tudtaul legalazatosabban advan foly6 ev es h6nap 13an Karlovicra val6 elmenetelemet, h6dol6 mely tisztelettel oroklOk, nagy melt6sagodnak legalazatosabb szolgaj a
Dobran Aprilis 12en 1848
Saguna Andras
piispok
[ANEXĂ]

J egyzese azon helysegeknek, mellyeket al6lirt foly6 ev es holnap
5et6l egesz 12eig reszint meglatogatott, reszint pedig tobb kozsegeket
egy vagy mas templomnal osszegyujtetett, es az illet6 varmegyei es foides urassagi tisztek jelenletokben, a kozelebbi ese;menyek kovetkezteben
bejovendok csendes elvarasara oktatta, es pedig:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Deva
19. Burzsug
37. Branitska
Solymos
20. Glod
38. T.iJrnavitza
Nemethy
21. Ta tare sti
39. Tirnava
Lesnyok
22. Almas-Szelistye'
40. Booz
Lapusnik
23. Brass6
41. Szirb
Briiznik
24. Bogara
42. V alya lunga
25. Godînesdy
Illye ·
43. Furksora
Lasz6
26. Petresd
44. Baresel
Tyei
27. Guraszad
45. Dumesd
Tisza
28. Kempuri
46. Kabesd
Fintoag
29. Rungschor
47. Gyalakuta
Kosesdy
48. Roskany
30. Kamazenesti
Holdja
31. Viszka
49. Mihalyesd
Bastia
32. Bradacel
50. Fazat:z:el
Ohaba
33. Gothatya
51. Steregonea
Als6-Lapugy
34. Olesch
52. Radulesd
Fels6-Lapugy
35. Batyfalva
53. Stantesd
Zam
36. Tamasesdi
54. Ohaba
Dobran, aprilis h6nap 12en 1848. Saguna Andras piispok

Preaînălţimea voastră domnule conte guvernator regal şi
consilier secret împărătesc, preastimate domn!
În ziua de 3 a acestui an si a acestei lunii am fost fericit să aduc
la înalta cunoştinţă a excelenţei' voastre raportul meu preasupus. Acum
mă grăbesc s-o înştiinţez cu adîncă stimă pe excelenţa voastră că am
ajuns la Deva în ziua de 5 a acestei luni înainte de masă. Acolo m-am
informat cu ajutorul merituosului comite suprem al nobilului comitat
Hunedoara despre starea de spirit a iobăgimii. Apoi m-am grăbit să descind fără nici o întîrziere în localităţile mai sus cinstitulu1 comitat, care
se învecinează cu comitatele Caraş şi Arad. Localităţile sînt înşirate în
lista aici alătura:tă 2 • În toate am sfătuit şi am îndemnat poporul adunat
laolaltă să dovedească încredere, dragoste şi supunere faţă de maiestatea
sa principele nostru şi faţă de mai marii săi; să fie pe deplin convins
despre faptul că măsura preagraţioasă a părintescului nostru principe şi
străduinţa mai marilor ţintesc într-acolo ca poverile sale să fie uşurate,
ceea ce rezultă în mod clar şi din legea de recrutare; am insistat şi
asupra faptului că recruţii care :timp de 8 ani vor dovedi bună purtare
vbr fi scutiţi prin lege de orice povară iobăgească vreme de trei ani;
la fel am precizat că fiecare iobag credincios şi supus care va dovedi o
purtare lucidă şi legiuită va putea spera să fie apreciat şi răsplătit de
către mai marii săi.
Poporul a înţeles această învăţătură a mea şi s-a declarat gata să
dovedească chiar şi eu sîngele ·credinţa sa neclintită faţă de maiestatea
sa principele nostru; de asemenea a promis că va aştepta cu răbdarea
dovedită şi pînă acum, acea clipă fericită în care va putea obţine unele
uşurări în, ceea ce priveşte sarcinile iobăgeşti. Am auzit din nefericire
şi plîngeri ale unor comune împotriva prestării a trei zile de muncă cu
braţele pe săptămînă, a căror greutate sporeste cu zilele ploioase ce
survin într-o săptămînă sau alta, precum şi cu corvoada hotărîtă pe
seama comita:tului. Datorită lor, bietul iobag rămîne în restanţă domnului de pămînt cu o zi sau două din munca do!hnească de trei zile pe
săptămînă. In săptămîna următoare este obligat însă să presteze atît
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serviciul obişnuit, cît şi restanţa. Cu toate acestea, în urma celor relatate
mai sus sper cu încredere aproape deplină că pămîntenii ,locuitori ai
numitelor comune ale muntoasei şi micii noastre ţări, vor aştepta în
linişte evenimentele care se apropie. Aceasta cu condiţia ca spiritele
sărăcimii să nu fie tulburate pe ascuns de către vreun agitator sau prin
tratamentul exagerat al domnilor de pămînt şi al funcţionarilor jurisdicţionali. Acest lucru este foarte probabil în urma evenimentelor pline
de speranţă ale lunii martie. Acum fiecare pretinde o libertate deplină
pentru sine fără să ţină seama nici de loc, nici de persoană. Acum fiecare, oriunde şi în faţa oricui nu ezită să lezeze în mod dureros graniţele unicei, binefăcătoarei şi plînei de virtute libertăţi.
După cele de mai sus aduc cu cea mai mare supunere la înalta
cunoştinţă a execelenţei voastre pl_ecarea mea spre Karlowitz în 13 a
anului şi lunii curente. Rămîn cu adîncă şi devotată cinstire sluga prea..:
plecată a preaînălţimii voastre.
Dobra, 12 aprilie 1848
Andrei Şaguna episcop
ANEXA

Înse1nn acele localităţi pe care subscrisul le-am vizitat în parte,
în decursul acestui an şi acestei luni, începînd din 5 pînă tocmai în 12,
iar în parte, am adus locuitorii mai multor sate la o biserică ori la alta.
Vizita am efectuat-o în prezenţa cuveniţilor funcţionari comitatenşi şi
a dregătorilor domnilor de pămînt. In urma recentelor evenimente i-am
îndemnat să aştepte în linişte cele ce vor urma, în comunele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Deva

19. Bu:rjuc
3 7. Brănişca
20. Glod
38. Tîrnăviţa
Mintia
21. Tătăreşti
39. Tîrnava
Leşnic
22. Almaş-Sălişte
40. Boz
41. Sîrbi
Lăpuşnic
23. Brăşeu
42. Valea Lungă
Brîznic
24. Valea Poenii
Ilia
25. Godineşti
43. Furcşoara
44. Bărăşti
Lăsău
-26. Petreşti
45. Dumeşti
Tei
27. Gurasada
46. Găbeşti
Tisa
28. Cîmpuri
4 7. Gialacuta
Finteag
29. Runcşor
48. Roşcani
Coseşti
30. Cărmăzăneşti
49. Mihăieşti
Haldea
31. Visca
50. Făgeţel
Baştea
32. Brădăţel
51. Steregonea
Ohaba
33. Gothatea
52. Răduleşti
Lăpugiu de Jos
34. Ociu
53. Stăneşti
Lăpugiu de Sus
35. Batiz
54. Ohaba.
Zarn
36. Tă~ăşeşti
Dobra, luna aprilie 12, 1848
Andrei Şaguna, episcop
Şoimuş

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 838/1848. Foto: 2 6142 618.
1
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Sighişoara,

12 aprilie 1848.

Lobliche Nations Universitaet!
VeranlaBt durch ein vom 3. April l.J. datie!'tes und unter Mag.
Z. 987/1848 von den Loblichen Stănden des Udvarhelyer Stuhls empfangenes Rundschreiben, worin mit Wahrung der National Rechte und Municipal Rechte - mind a mellet a klilon nemzetek municipalis jogai
sertetlenlil megmaradvan - zum AnschluBe an die Vereinigung Siebenblirgens mit Ungarn aufgefordert wird, hat dieser Stadtrath im Einvernehmen mit der hiesigen S:tadtgesandtschaft die Wichtigkeit des Gegenstandes erkennend nach gepflogener gemeinschaftlicher Berathung in
seiner Antwort vom 12. April l.J. sich unter den von der Flirsorge fur
die Bewahrung der Volksthlimlichkeit uf!d Sprache nothwendig gebotenen Bedingungen, - der Union, - welche· voraussichtlich jedenfalls
ins Leben treten durfte, - nicht abgeneigt erklărt die definitive En:tscheidung dieser Frage aher bis zur Zeit des Zusammentretens des năchsten zu erwartenden Landtages hinausgeschoben.
·
Indem der hiesige Magistrat erkennt, daB die Unionsfrage bei ihrer
grossen Wichtigkeit, fur alle Landes und Nations In1teressen jetzt noch
gar nicht zu einer definitiven Beantwortung und SchluBfassung rief
unter den sich gestaltenden Verhăltnissen eine voreilige Entscheidung
derselben hochst verderbliche Folgen haben konnte.
Indem der Magistrat ferner durch die Schăssburger Conflux Deputierten davon in Kenntnis gese:tzt worden ist, dass die Mehrzahl der
săchsischen Conflux Deputierten von ihren Kreisen mit einem Vertrauensvotum selbst in der Frage der Union ausgerustet worden und von der
Loblichen Nations Universitaet einer eigens niedergesetzten Commission
die Ausarbeitung jener hochwichtigen Frâge aufgetragen, dieses Operat
auch wohl derselben năchstens ausgearbeitet libergeben werden wlirde.
Indem der Magistrat endlich der Uberzeugung ist, daB sich in Hinsicht der Union jedenfalls die einzelnen săchsischen Kreise nach Einsehung jenes Operates, nach ernster Erwăgung der Umstănde, nach gegenseitiger Mitteilung der Ansichten der verschiedenen Kreise, nach
eigener freien Uberzeugung, aussprechen mliBten, bevor der Conflux
zu einem definitiven En1tschlusse in dieser Hinsicht schreiten konnte:
so hat der hiesige Magistrat im Einvernehmen mit der Stadtgesandtschaft an alle săchsischen Kreise das Ansuchen gestellt, dieselben machten das ihren Conflux-Deputierten gegebene Vertrauensvotum in Angelegenheit der Union zurlicknehmen und erklăren, daB eine definitive
Entscheidung jener Lebensfrage fur die săchsische Nation von der Loblichen Nations Universitaet hoffentlich nicht geschehen wlirde, bis nicht
jenes Operat den einzelnen săchsischen Kreisen zur ernsten Erwăgung
und Berathung mitgeteilt und von ihnen den EntschluB in ihrer den
Conflux Deputierten zuzustellenden Instruction ausgeprochen worden sei.
Es nimmt sich daher dieser Magistrat die Freiheit eine Lobliche
Nations Universitaet gehors·amst zu bitten, gewogens geruhen zu wollen
jenes die Union betreffende Operat den săchsischen Kreisen zu ihrer
Berathung und Schlussnahme geneigtens herabzugeben. 1
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Extras. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov. Registrul actelor intrate şi ieşite, IV. M. 2, nr. 138. Foto: 4 822.
Petru Gherrnan.
La pregătirea adunării de la Blaj din 30 aprilie se
documente.
1
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Braşov,

12 aprilie 1848.

Wird der Loblichen Stadt- und sofort auch der Distrikts-Commumit dem Beifiigen zur Wissenschaft mitgeteilt, da:B der Magistrat
diesen hochst wichtigen Beschluss als das Ergebnis seines unterm 18ten
Dezember v.J. Z. 5294/1847 gemachten Antrags begrii.Bt habe und die
zuversichtliche Hoffnung hege, da:B sich die Walachen auf Sachsenboden
der ihnen eingerăumten politischen Gleichberechtigungen mit den
Sachsen wiirdig bewăhren werden.
·
Um jedoch dieses Universitătsstatut allgemein bekannt zu machen
hat der Magistrat dasselbe sămtlichen Nachbarschaften, allen Ziinften,
dem romisch-katholischen und lutherischen Herrn Stadtpfarrer, dem reformierten Pfarrer sowie den nichtunierten Erzpriestern · zur Belehrung
und Unterrichtung der ihnen unterstehenden Geistlichen und Lehrer
ubergeben, ebenso die Austeilung desselben an die in der Stadt bestehenden Kasinogesallschaften und an die griechische Kirche im W ege der
Polizeidirektion veranlaBt. Dann jeden Bezirksinspektor die . Bekanntgebung in ihrem Be;zirke und Uberwachung desselben aufgetragen, ferner den vollen Inhalt dieses Statuts ins sogenannte Palladium einschreiben und hievon im Normalienbuch die Fiirmerkung durch den
Archivar machen lassen, so wie der Magistrat selbst nicbt ermangeln
wird die Vorschriften dieses Beschlusses im Einklange mit der bestehenden Verfassung treu zu befolgen und befolgen zu machen. Kroristadt
den 12 April 1848.
Der Magistrat
durch
Friedrich Riemer N otair1
Erhalten am 17. April 1848 erledigt
nităt

Concept. Arh. St.
Foto: !O 807.

1

V. doc. 171

şi

Braşo·v.

Fond. Arh. Magistrat.

Braşov,

nr. 1 596j'l848.
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Deva, 12 aprilie 1848.
Nagy Melt6sagu F6 Kormanyz6 Dr! Kegyelmes Urunk!
E nemes megye rendei elott azon kornyiilallas fedeztetven fel,
hogy a szelbeli katonasaghoz kemeny rendeletek tetettek hadi labra allittatasa s a katonai szolgalatban 'lev6knek minden pillanatban lakukb61
460

ki mozdittatasuk irant1 , minthogy ugy latjak a nemes megye rendei,
hogy eppen azon katonasagnak, melyet a honn vedelmere kozelebbi erdeke hiv fel, es a mely szabadsaga bizonyos erzeteben nemesi kivaltsagaibani vissza helyhezteteset jogszeruen koveteli, kimozdittasa egyfeloll ez okb6l kedvetlen hatasu lenne, mas feloll maga a honn is vedelem
nelkiil allana akkor, mid6n a fenn all6 katonasag is rendre az orszagb6l
vitetik ki, ez okokb6l alazatosan esedeziink excellentiadnak, melt6ztasson kegyesen rendelkezni az irant, hogy a szelbeli katonasag ki vitelet
tărgyaz6 rendelet teljesedesben vetele felfiiggesztessek, s minthogy a
kor ily mozgalmakkal telyes szakaban a honnak er6re kiilonoson .sziiksege vagyon, azan katonai sor csapatok, mik kozvetleniil a horin fiaib6l
alakultak, minei siet6bben vissza hozattassanak. Alazatos tisztelettel maradvan a nagy melt6sagu f6 kormanyz6 ur, kegyelmes urunknak alazatos
szolgai
KOlt Devan nemes Hunyad megye koz gyuleseb6l
Szentgyorgy hava 12en 1848.
Noptsa Laszl6
f6ispan
Simon Janos
f6jegyz6
Preaînălţimea voastră

domnule guvernator, milostivul nostru domn!

Ordinelor '[privilegiate] ale acestui nobil comitat li s-a adus la cuau fost date dispoziţii stricte trupelor de grăniceri să fie
în stare de război, iar soldaţii aflaţi sub arme 1 să fie pregătiţi în
orice moment pentru a fi trimişi în afară. Stările acestui nobil
comitat consideră că a scoate din ţară tocmai armata chemată de
interesul imediat al apărării patriei ar avea ·consecinţe nefavorabile.
Această armată are un anumit simţămînt al libertăţii şi pretinde pe
drept restabilirea privilegiilor ei nobiliare. Însăşi patria ar sta fără apă
rare de vreme ce şi armata de linie este scoasă treptat din ţară. O rugăm
de aceea cu supunere pe excelenţa voastră să vă înduraţi graţios a dispune să se suspende· îndeplinirea poruncii privind scoaterea în afara
ţării a unităţilor grănicereşti. într-o vreme cu asemenea mişcări se resimte necesitatea deosebită de a asigura ţării putere deplină. Maf mult,
cerem să fie readuse cît mai repede înapoi acele unităţi militare care
s-au format în mod nemijlocit din fiii patriei. Altfel rămînern cu umilită cinstire plecaţii servi ai preaînălţimii sale preastimatului domn guvernator.
Dat la Deva în adunarea publică
a nobilului comitat Hunedoara
noştinţă că

N opcea Vasile
comite suprem

Simon Jânos
notar, prim

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 012/1848. Foto: 2 786-

2 788.

1

Cf. doc. 117, nota nr. 2.
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Carei, 12 aprilie 1848.

Tekintetes Ministeri Orszagos Ideiglenes Bizotmany!
A Kis Majtenyi lakosok1 <ilttal foldes urok iranyaban veghez vitt
foglalas az altalam a helyszinere vizsgalat s rend vissza idezesere kikiildott bizottmanynak ./. alatt masolatban ide fektetett 2 jelentese szerint val6sult s csak anyiban orvosoltatott, hogy a foglalast az uradalom
nem gatolvan, oszve iitkozesre a dolog nem keri.ilt; a mai napon ujjabb
es fenyeget6bb modoru visszafoglalas irant erkezett hozzam panasz,
mellynek masolatat az .//. alatt ide fektetem 3 , e szerint Nagy Zsadany
helysegenek lakossai a lefolyt_ szabâlyozasi porben hozott iteletek nyoman, foly6 evben tortent atadas altal kim utatott foldekkel lneg nem elegedve, a foldes uroknak jutott szabalyozas el6tti foldjeiket nem csak
vissza foglaltak, de egyik foldes ur gazdajat, ki a foglalast sz6val ellen··
ze'tte, meg kotoztek, s kinoztak, ez eset vizsgalasara is rogton ki.ildottseget rendeltem vizsgalatot tenni, s egyszersmind rend helyre hozasa s
a bunosok meg fenyitese irant intezkedend6t. Reszege helysegeben a kuldottseg a vizsgalatot meg teven, meg jelenteset be nem adta, ammint
sz6val egyik tag el6ada az, hogy a helybeli lakosok Petri helysege lakossainak a foldes urnak szabalyozas altal jutott tagjaban fOldjeit szantani meg nem engedtek, magok a reszegeiek altal nem tagadtatott; e
ket el6bbi esetekben a fOldes urasag iranti ellenszenv nyiltabban mutatkozvan, szi.iksegesnek talaltam e ket helyekre, egyedi.il atszallasolaskepen, a kitorhet6 veszelykori ,vedelmekre a megtamadottaknak katonasagot rendelni; Reszege helysegere nezve a ·rendelest mar meg is tettem; Zsadanyra nezve pedig meg teend6 vagyok.
Szamos egyes panaszok erkeznek hozzam, mikep udvarokban lak6
hazatlan zsellerek, szilvas kerti keri.il6k, udvarokat, kerteket magokenak
tartva a birtokost tulajdon udvaraba, kertjebe be nem bocsatjak, a malmok, kirâlyi kissebb haszonvetelek elfoglalasat, · kozosztalyt, communismust emlegetnek, melly szamos panaszokat egyedi.il hatiratokkal latvan
el, s a jarasbeli szolga biraknak rea beszelles, s rendre igazitas altal
szelid uton elintezni meghagytam, az illy m6don el nem intezhet6 esetek
orvoslasanak a .torveny vegre hajtasa alkalmaval velven idejet.
lVIeg kell ujja"Qban emlitenem, mikep, ha az eddigi hirek val6sulnak, minden munkassagi eber figyelem mellett a tehetsegemben lev6 eszkozokkel a rendet fentarthatni magamnak nem hizelkedhetem, 6rsereggel falukon, hol a lakosok magok fel fegyverkezve meg veszelyesebbekke
valnanak, rendet fentartani nem lehetven.
Azert szi.iksegesnek tartom a megyeben tanyaz6 katonasag szamat
minden esetre minei elebb meg szaporittatni, mert a falukon rend~t
csak ezek tarthatnak fel; minden esetre pedig a fen forg6 kornyi.ilmenyek kozt kegyes utasi tast kerek, mert, bar minden id6met a koz beke
es rend fentartasara szentelve, alland6ul szekvarosunkban vagyok, s megeddig a jelentesbe tett kicsapongasokon tul a rendetlenseg nem arad is,
a nagyobb kicsapongasok csekely veletlen altal konnyen el6idezhet6k~
1
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Ki egyebirant nagy tisztelettel vagyok tekintetes Miniszteri Orszagos Ideiglenes Bizotmanynak alazatos szolgaja.
Nagy Karolyban aprilis 12- en 1848.
Gabanyi Sandor
alispany
Onorat guvern provizoriu al

ţării!

Reocuparea de către locuitorii din Moftinu Mici a pămînturilor
luate de domni s-a dovedit reală, după cum rezultă din raportul comisiei pe care am trimis-o pentru cercetarea la faţa locului în vederea restabilirii ordinii. Raportul comisiei îl anexez aici în copie 2 • Situaţia s-a
putut remedia doar în sensul că domeniul nu s-a opus ocupării şi de
aceea nu s-a ajuns la o ciocnire. Azi mi-a sosit o plîngere despre o nouă
şi mai ameninţătoare reocupare pe care o alătur aici sub semnul·//· 3 • Potrivit acesteia, locuitorii localităţii Sătmărel nu sînt mulţumiţi cu pă
mînturile care le-au fost desemnate recent cu prilejul deciziilor aduse
în procesul de reglementare şi comasare. Ei nu numai că şi-au reocupat
pămînturile de dinainte de reglementare, care au fost luate de nemeşi,
dar au legat şi schingiuit pe administratorul unuia dintre domnii de pă
mînt, care a încercat să se opună cu vorba. Comisia 'trimisă să facă cercetarea acestui caz în localitatea Resighea, nu şi-a prezentat încă raportul său. Dar după cum a arătat verbal al unuia din men1brii ei, situaţia e
aşa că locuitorii comunei [Sătmărel] nu i-au lăsat pe locuitorii din Petreşti să are pămînturile ajunse prin intermediul reglE~mentării în stăpî
nirea domnului de pămînt. Locuitorii din Resighea nu s-au op:us. In aceste
două cazuri de mai sus s-a manifestat deschis pornirea împotriva domnilor de pămînt. De aceea, am găsit necesar ca în aceste două localităţi
să 'trimit unităţi militare pentru apărarea celor atacaţi. In ceea ce priveşte localitatea Resighea am şi dat deja dispoziţia necesară, iar pentru
Sătmărel sînt pe cale să o dau.
Sosec la mine numero,ase plîngeri indi;viduale refe~itoare· }a jele:rii
fără oaJSe, care locuiesc ~la curţi[Le domneşti. Ei consideră ca fiind aJe 1or
împr ejurimi,Le cu pruni, curţile şi grădinile. In consecinţă nu permit
domnului de pămînt să inrbre în cu~tea sau in grădina proprietăţii sale.
J e!Lerii vm:·besc de:spne acapana~re:a m.orillor şi a .micilor drepturi reg.aUene
precum şi despre comunism. Am dat dispoziţii juzilor nobiliari din plăşi
să rezol/Vle numeroaselLe pHng~eri pe oa[e paşnică prin convingere şi astfel să restahile,aJScă ordine1a. CaizurHe oare nu vor putea fi rezolvate în
acest sens, urmează a fi remediate cu ocazia aplicării legii [despre desfiinţarea iobăgiei]. Trebuie :să a'minte,sc din nou că dacă ştirile auzite se
vor adeveri, cu 'mijloaoele de care di!spun, nu voi putea g1aranta menţi
nerea ·ordinii, lini•Şt:e'a :la s,arte, deoarece acolo locuirtorii s[nrt înarmaţi.
Din această oauză cred necesară mărirea cît :mai urgentă a eifectivului
armatei din comi:ta!t. La Slate numai cu armata se mai po;ate menţine ordinela. In orice oaz, în aceste împrejurări cer dispoziţii, întrucît în ciuda
f,aptului că folosesc timpul de oare dispun ·lJa menţinerea linişti.i publice
şi a ordinii, mă .aflu în permanenţă în reşedinţa oomit.a,tului. Chiar dacă
în afara cazurilor amintite în raport, dezordinea nu. a devenit încă ge1

463

nerală, ea se poate extinde în orice momeDJt. si astfel mici1e incidente
vor fi urm1a:be probabil de răzvrătiri m1ai mari.
Rămîn cu mare stimă al onoratul~i guvern provizoriu al ţării
Carei, 12 aprilie 1848

servul umil
GabEmyi Sandor, vicecnmite 4
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Baia Mare, 12 aprilie 1848.
Ideiglenes Ministeriumi Bizottmany!
Nagyme1t6sagu 1ninister-elnok urhoz intezett legkozelebbi tud6sitasaimban beke, nyugalom, j6 rend es csendessegben letelr6l tehetek
jelentest. Most nemi feszult s ingerlil1t allapot van a lakossag kozt, a
banyamunkasok miatt, melly foly6 h6 8dikan, az 6rsereg tovabbi alakulasa kozben keletkezett, s melly - ugy remellem -- hamar meg fog
ugyan szunni, de azert a 1tărtentekr6l, meg is, nehogy egy oldalu vagy
epen hamis tud6sitasok jussanak r6la fel, korlilmenyes tud6sitast 1tenni
kotelesseg.
A tortenet kovetkezCS:
A helybeli nemzet6rseg felallitasara,, csend es rend feletti 6rkodesre
megbizott valasztmany az 6rsereg alakitasara nezve ideiglenes szabalyokat hozott, mellyek a m"L1lt h6 24 diken tartott rendkivuli kozgyulesben is elfogadtattak1• A megnyitott alairasi iven, az onkentes besorozas
megkezdetett; es mar a mult heten, 240 f6b6l al6 6rsereg val6sagosan
megalakult; t. i. a magokat besorozottak negy killăn osztalylya formaltattak, mindenik osztaly maganak kaplarokat kulon kulăn valasztott,
f6 es altiszteket pedig mind a negy osztaly, egyutt es kozosen, szakaszonkent, vagy is osztalyonkenti szavazas utjan valasztottak. Ez vegbe
ment foly6 h6 2kan.
Harmadnap mulva a helybeli kiralyi banyasz tisztvisel6k, kik kă
zlil magokat tobben besoroztak, az osszes banyasz tisztek neveben klildottseggel jarultak a valasztmany elnokehez; kerven, hogy a kozbanyaszok se zaratnanak el a besoro21tatast6l. Mire valaszul nyertek, hogy elzarva nem voltak s nincsenek, mert az alairasi iv folyvast nyitva ali
minden becsuletes es alkalmas helybeli lakos el6tt. A masnap tartott
valasztmanyi ulesben a hallgat6kul megjelent banyasz tisztek ujabban
isme'tlek keresoket a koz banyaszok besoroztathatasa irant; mellyre
a valasztmany nem csak kedvez6 nyilatkozatot mondott ki, hanem azt
is megengedte, hogy a besorozas a banya safarsag el6tt tortenjek; s igy
l6n, hogy ket banyasz tisztnek felugyelese alatt 250 f6nyi banyasznak
irtak be a nevet. Ekkor, foly6 h6 7 diken tartott valasztmanyi gyulesben
elhataroztatott, hogy a besorozott banyaszok egy resze egyenl6seg es
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osszesimulâs celzatâb61, a mâr alakulva lev6 6rsereg negy osztâlyâba
olvasztassek; mâs resze pedig, melly ki.ilQnben is a legtâvolabbi ki.ilvâros reszben, a belvârosiakt61 messze lakik, ket, uj osztâllyâ formâltassek,
es ez kepezze az 6rsereg 5 es 6 k osztâlyâ t, igy hozvân ezt magâval a
helyes felosztâs is. ElhatâroZJtatott tovâbbâ, hogy a szaporodâs miatt
tobb kaplârra es tisztre leven szi.ikseg, ezek epen ugy vâlasztassanak,
mint az el6bbiek, t. i. hogy a bânyâszokb61 alakitott ket uj osztâly, min.denik maga magânak kâplârokat vâlasszon, mint a tobb osztâlybeliek;
a tiszteket pedig, most is mint el6bb, az osszes 6rsereg vâlassza, s erre
nezve a szavazâs, valamint foly6 h6 2 dikan, ugy most is, osztâlyonkent
to1i;enjen. A vâlasztâts foly6 h6 8 dikara volt kituzve, delutâni 6ra:kr:a.
A kituzott id6ben megkezdetett a vâlasztâs, a minorita convent
tâg udvarân, mivel a vâroshâz es udvara szuk volt. (A bânyâsz nep kozott tobben voltak italt61 heviHt âllapotban, mivel a kituzott nap reggelen, a bânyâsznep egy reszenek fizetes ve teli napja volt, mi hogy fog
lenni, a vâlasztmâny el6re nem tudta.) A vâlasztas zajosan ugyan, de
kivant j6 rendel s bekesen szinte befejeztetett, 1nid6n az utols6 tisztsegi
âllomâsra tortent szavazâs vegz6desevel, a szavaz6 osztâlyok egyike
eszrevette es felszollaltt, hogy az 6 szavazatanak eredmenye hibasan,
hamisan volt bejelentve; es ebben igazat is mondott. Ekkor, mig a felszollal6 osztâly, a ~zavazatokat osszegyujt6 vâlasztmânyi kiildottseggel,
a hozâ tett hamis es hibas bejelentes felett vegezhetett volna, a felszollalasra es a valasztas vegeredmenyett megtudni, az egesz 6rsereg nepe,
melly ki.ilOn ki.ilOn, osztâlyonkenti ki.ilOn egyes csoportokban âllott, a
ki.ildottseghez osszet6dult, nemellyek egy, mâsok mâs nevet, mint
valasztandottet kiabâlva. E kozben bânyâszok s polgâri sorsuak kozott
sz6vcHtas, ebb61 zaj, osszeszollalkozas, s meg a vâlasztmâny eszrevehette
volna, tettleges megtâmadâs tortent. A banyâszok a polgâri osztâlyliakra
rohantak; kar6t, darab fâkat, dorongokat kapkodtak az udvarr61; nagy
verekedes s verengzes tortenhetett volna, ha a polgâriak futni nem
kezdenek, ha magokat tobben, rendreutasit6lag kozbe nem vetik, s a
veszeked6ket szellyel nem valasztjak vala. De meg is, a polgâriak
engedelmessege s a csillapit6k es vâlasztmâny erelyes rendre utasitâsai
miatt, semminemu nagyobb szeru i.i'tes, zuzâs vagy megveres nem tortenhetett. Lecsillapulvân a zaj, a vâlasztâs eredmenye kimondatott; s az
egesz tomeg ingeri.ilve tâvozott ugyan el; de az6ta tobbe semminemu
baj, semminemu kihâgâs nem tortent.
A kozbejott verekedes miatt azonban a polgarok s polgâri âllâsuak
a banyâszokt61 elidegenedtek; kozos a neheztel6 s ingeri.ilt erzes ellenok;
es e tortene.t utan sokan vonakodnak, mihez az el6tt sem nagy hajlamuk
volt, hogy a bânyâszokkal egyi.itt szolgâljanak. Sot sokan att61 is tartanak, hogy ha a banyaszok kezebe 6rseregi fegyver adatik, az a tobbi
lakossagra nezve veszelyes is lehet.
Ez volt a tortenet; hiven es igazân. Vizsgalat rendeltetett rogton
a vereked6knek s a kezd6nek kinyomozasara, a bi.intetes elmaradni nem
fog ..
Ki.ilonos figyelmet erdemel e kellemetlen esemeny felett az, hogy
ennek eredeti oka s kutforrasa nem annyira a jelen, mint ~ mult id6kben rejlik.
A banyasznep, atalaban veve, bator s elszant emberekb61 all; szilaj, fektelen hajlammal. Zabolatlansaganak - a miveletlensegen kivi.il
- egyenes oka az, hogy a banyâszok, szemelyes es fegyelmi i.igyekben,
1
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a helybeli kiralyi banyasz f6tisztsegt61 fiiggenek. A kiralyi banyasz fâtisztseg tagjai pedig keves kivetellel mind idegenek voltak eleitâl fogva;
- a becsi Kamarat6l fiiggottek, att6l vartak elâmenetoket, s azert a
becsi Kamara szabadsag fojt6 absolutisticus iranyu hatalmat vak ·es szolgai fliggessel uraltak, szemeik es erzelmeik e hatalom fele valanak sziintelen iranyozva; hazai hat6sagainkr6l kellâ fogalmat szerezni magoknak
csak kevesen birtak; a magyar elemmel megbaratkozni nem tudtak, nem
akartak; a polgari elemet leneztek, az irant ellenszenvet ereztek s mutattak is. Ebbâl kovetkezett, hogy. a lakossag, az idegen, a birodalom kli16nboz6 reszeib6l ide kiildozgetett idegen erzelmu banyasz tisztekkel
egeszen meg ·es osszebaratkozni nem tudhatott.
Illy szellemu, a magyart on hazajaban lenez6, idegen erzelmu, magyarul nem is igen tud6 banyaszati tisztek kezelven a banyaszok feletti
hatalmat s fegyelmet: ebb6l termeszetesen kovetkezett, hogy a polgari
elemt6l val6 elkiilOnozottseg, feliilr61 ala, a tale fiigg6 banyasz nepbe
is alta! plantaltatott. A polgari elem es banyasz kozott gyakran tamadtak egyenetlensegek; a banyasz elbizakodott, sokszor rakoncatlanna lett;
s elkovetett vetsegek eseteben gyakran nem sikeriilhetett a rend ârsegnek a vetkes banyaszt kinyomozni, sot csak a tetten kapott rakoncatlankod6t is befogatni, mivel a banyasz a kiralyi banyaszati f6tisztsegen kiviil mas parancsol6t osmerni nem akart. Voltak esetek - mire
hiteles s hivatalos adataink vannak - , mid6n a banyasz azert nem engedelmeskedett, mivel talalkoztak tisztjeik, kik a varosi hat6sag elibe
bar minemu magan koveteles, kartetel vagy mas polgari ·targyu iigy
miatt megidezett banyaszt olly utasitassal lattak el, hogy .a banyasznak
egyediili biraja a helybeli kiralyi banyaszati f6tisztseg; a varosi bir6sag
elâtt megjelenni, engedelmeskedni nem tartoznak.
.
Voltak, sot meg jelenleg is vannak a banyasztisztek kozott elfogultak, a nemzethez s atalakulashoz simulni eleg er6vel s lelekkel nem bir6k; kik az absolutismus bilincseib6l kibontakozni nem tudvan, egyenl6seg helyett kasztai fels6bbseget igenyelnek; es ez altal a helybeli lakossagnak a banyaszokkal leendâ szorosabb egybefuzâdeset, a kiilon
elemeknek egy kozos egessze osszeforradasat nagyon nehezitik.
Remelljiik ugyan, hogy a fenallott valaszt6 falak az uj torvenyek
eletbe leptetese utan konnyen ·leomlanak; remelljiik, hogy ezentul a
beke es rend fel61 mindeg csak orvendetes tud6sitasokat tehetek.
Mid6n azon ban a beke es rend alland6si ta sara, tiszti tarsaimmal
egyiitt minden lehetât vegbevisziink, s legkevesebbe sem is ketelkediink
azon, hogy ârkodesiinknek sikere kedvezâ fog lenni: felelâssegiink erzeteben j6nak latom a ministeriumi ideiglenes biznttmanyt alazattal· felkerni, hogy a helybeli kiralyi banyaszati f6tisztseghez, melly meg eddig semminemu fels6bb utasitast nem veven, magat a mostani koriilmenyekbe beletalalni s beszoktatni nem konnyen tudhatja, utasitast bocsa·tani melt6ztatnanak, hogy ez, a csend es rend fentartasara nezve felel6sse tett torvenyhat6sag rendeleteihez alkalmazkodni, kiilonosen pedig, hogy a banyasz nepet - melly az eddigi alkotmanyszerutlen rendszernel fogva t6le fiiggven, szokva van 6 t6le fogadni parancsot - a
torvenyhat6sag iranti tiszteletre, a torvenyes engedelmessegre addig is
megintse s buzditsa, mig a kihirdetend6 uj torvenyek a magok j6tekonysagaval eletbe lepnenek. Igy s ez altal hissziik meg, hogy minden
fesziiltseg legkonnyebben elenyeszik s feltamadni sem fog.
Jelentem vegre, hogy nemzet ârsegiink szamara fegyverek sziiksegesek; s egyszersmind jelentem azt is, hogy a helybeli kiralyi banyasz
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f6tisztsegnel szamos fegyverek vannak. Ezeket a tanacs, hogy a polgări
6rsereg minel el6bb felfegyverkeztessek, meg a mult heten kerte a banyasz f6tisztsegt6l, hogy ideiglenesen, mig ti. maga illet6 u.tjăn elegend6
s alkalmas fegyvereket szallittathat ide, hasznalatra adja altal; de a
banyaszati f6tisztseg, meg eddig, holott rea szi.iksege nincs, altal nem
adatta.
Kerem es kerji.ik, hogy a kiralyi banyaszati f6tisztseg a nala lev6
fegyvereknek torvenyhat6sagi kezbe leend6 rogtoni atadasara utasittassek; hogy ez altal is a banyaszok elleni neheztelesre s t610k val6 felelemre minden kepzelhet6 ok eleve el.legyen haritva. Igerven a hat6sag
reszer6l azt, hogy a banyaszati penztarak, mint status tulajdon kori.il,
a szi.ikseg esetebeni 6rt allast, a banyaszati f6tisztseg meg nyugtatasa
tekinteteb61 is, nemzet6rsegi.ink altal fogjuk telyesf.tni.
Kelt tiszttarsaimmal tartott tanacskozmanyb6l; April 12d 1848.
A ministeriumi ideiglenes bizottmanynak alazatos hazafi szolgaja
Srand Pal
helyettes f6 bir6 2
Onorat guvern provizoriu!
În înştiinţările mele cele mai recente adresate preaînălţimii sale
domnului prim-ministru am putut raporta despre păstrarea păcii, bunei
ordini şi liniştii. Acum domneşte în rîndurile populaţiei o stare de oarecare încordare şi agitaţie din cauza minerilor. Ea a luat naştere în ziua
de 8 a lunii curente, în timpul continuării procesului de constituire a
gărzii cetăţeneşti. Sper că va înceta curînd. Totuşi mă simt obligat să
raportez detaliat de_spre cele întîmplate, pen:tru ca nu cumva să ajungă
sus înştiinţări unilaterale sau chiar false.
întîmplarea s-a petrecut astfel:
în vederea constituirii gărzii cetăţeneşti, comitetul însărcinat cu
supravegherea liniştii şi ordinii a adoptat norme provizorii; normele referitoare la constituirea gărzii cetăţeneşti au şi fost primite în adunarea
publică extraordinară care s-a ţinut în ziua de 24 a lunii trecute 1 ; a început înrolarea voluntară pe o foaie deschisă pentru semnare; drept urmare, în săptămîna trecută s-a format o gardă cetăţen~ască din 240 persoane; cei ce s-au înrolat de la sine s-au constituit în patru companii
diferite; fiecare companie şi-a ales caporalii săi; ofiţerii şi subofiţerii
au fost aleşi în comun de toate cele patru companii împreună, cu alte
cuvinte prin vot pe companie; aceasta a avut loc în 2 a lunii curente;
după trei zile, funcţionarii mineri regeşti din localitate dintre care mulţi
s-au înrolat deja, au delegat în numele lor o comisie care s-a prezentat
în faţa preşedintelui comitetului şi a cerut ca nici minerii de rînd să
nu fie excluşi de la înrolare; au primit drept răspuns că nu au fost şi
nu sînt excluşi,· deoarece lista de înscriere este în permanenţă deschisă
în faţa fiecărui localnic cinstit şi apt; în adunarea de alegere de a doua
zi, funcţionarii minieri prezenţi ca auditori au repetat din nou cererea
lor în ceea ce priveşte posibilitatea înrolării minerilor de rînd; comitetul nu numai că a da.11 un răspuns favorabil, dar chiar a permis ca înrolarea să se facă în faţa administraţiei minei; astfel s-a întîmplat că sub
supravegherea a doi funcţionari minieri şi-au înscris numele 250 de mineri; în adunarea comitetului ţinută în 7 a lunii curente s-a hotărît
atunci ca o parte a miner~lor înrolaţi să fie asimilaţi în cele patru companii ale gărzii cetăţeneşti deja constituite în scopul realizării unei ega467

lităţi depline; cealaltă parte, care şi aşa locuieşte în partea cea mm Indepărtată a suburbiei, la mare distanţă de cei din centrul oraşului, să
alcătuiască două companii noi şi anume companiile a 5-a şi a 6-a ale
gărzii cetăţeneşti; hotărîrea a fost impusă şi de necesitatea unei împăr
ţiri judicioase; fiind nevoie acum de mai mulţi caporali şi ofiţeri din
cauza sporirii efectivului, s-a hotărît în conti:p.uare ca aceştia să se aleagă
întocmai aşa ca şi cei de mai înainte; prin urmare, fiecare din cele două
noi companii formate din mineri trebuia să-şi aleagă cîte un caporal,
la fel ca şi cei din celalalte companii; ofiţerii urmau să fie aleşi şi acum,
ca şi mai înainte de către întreaga gardă cetăţenească, iar votarea lor
să aibă loc în ziua de 2 a lunii curente, tot· pe companii; votarea a fost
stabilită totuşi pe ziua de 8, după-amiază; la data stabilită s-a început
votarea în curtea conventului minorit, deoarece curtea primăriei a fost
prea strîmtă; printre mineri mulţi erau încălziţi de băutură, deoarece în
dimineaţa stabilită a fost zi de salar pentru o parte a minerilor, ceea
ce comitetul nu a ştiut dinainte; votarea s-a desfăşurat în ordinea dorită şi în mod paşnic deşi cam zgomotos; cînd era aproape pe terminate
după încheierea votării ultimului ofiţer una dintre companii a observat
şi a anunţat că rezultatul votului său a Jost prezentat în mod greşit,
fals; a şi spus adevărul în această privinţă; atunci, înainte de a se aduna
voturile şi de a se putea· decide de către compania reclamantă şi de
către comisia de votare asupra anunţării greşite şi false, înainte de a. se
şti rezultatul reclamaţiei şi a votării, întregul popor al gărzii cetăţeneşti,
care stătuse pînă acum în grupuri separate pe companii, s-a înghesuit
în jurul comisiei strigînd unii un nume, alţii un alt nume pentru a fi
ales; în acest timp a avut loc un schimb de cuvinte între mineri şi cetăţenii înrolaţi; a rezuHat gălăgie şi de aici gîlceavă; comisia n-a putut
interveni şi astfel s-a produs o ciocnire. efectivă; minerii s-au repezit
asupra companiilor cetăţeneşti apucînd din curte pari, bucăţi de lemne,
ciomege; s-ar fi produs o mare încăierare şi multă vărsare de sînge, dacă
unii cetăţeni nu ar fi început să fugă, dacă mai mulţi nu ar fi intervenit
pentru păstrarea ordinii şi nu i-ar fi despărţit pe cei ce se certau; totuşi ca urmare a spiritului de supunere al cetăţenilor dar şi datorită
pacificatorilor şi poruncilor energice date comisiei pentru restabilirea
ordinii, nu a avut loc nici un fel de lovire, zdrobire sau bătaie mai mare;
după ce s-a potolit zgomotul, s-a renunţat la rezultatul alegerii şi întreaga mulţime s-a îndepărtat foarte agitată; de atunci nu s-a mai produs
nici un necaz, nici un fel de exces; datorită însă certei survenite; cetăţenii şi cei cu funcţii cetăţeneşti s-au înstrăinat de mineri; sentimentul, de pică şi iritare împotriva lor este comun; după cele întîmplate
mulţi se codesc a mai servi alături de mineri; dealtfel nici ei nu mai

sînt dispuşi ca înainte; mai mult chiar, mulţî se tem că dacă se vor da
în mîinile minerilor armele gărzii •cetăţeneşti, aceştia pot deveni periculoşi pentru restul populaţiei.
Astfel s-a petrecut întîmplarea, fidel şi adevărat. S-a ordonat imediat cercetarea şi anchetarea celor care au început cearta şi s-au bătut.
Pedeapsa nu va întîrzia.
Referitor la acest eveniment neplăcut merită o atenţie deosebită
faptul că motivul şi izvorul său originar nu rezidă atît în prezent, cît
se ascunde în vremurile trecute.
Populaţia minieră este constituită în general din oameni curajoşi
şi decişi. în afară de incultură o cauză a comportamentului lor rezidă
în aceea că minerii depind în chestiunile personale şi disciplinare de
468

Direcţia minieră regală locală. Membrii Direcţiei m1n1ere regale âu fost
de la început aproape toţi străini, cu foarte puţine excepţii. Ei depind
de Camera vieneză. Aşteptînd de la ea avansarea i-au dat o ascultare
oarbă, slugarnică. Puterea Camerei vieneze s-a manifestat în mod absolut îngrădind libertatea. De aceea ei şi-au orientat în permanenţă ochii
şi sentimentele spre această putere. Numai unii dintre ei şi-au făcut
părerea cuvenită despre autorităţile patriei. In general nu au ştiut şi
nu au vrut să se împrietenească cu autorităţile maghiare, au dispreţuit
elementul cetăţenesc, faţă de care au simţit şi au şi arătat antipatie.
De aici a urmat că populaţia nu s-a putut împrieteni pe deplin cu funcţjonarii minieri. Ei au sentimente străine, fiind trimişi aici din diferite
părţi ale imperiului.
Funcţionarii minierî cu un asemenea spirit desconsideră autorită
ţile '[nobiliare] maghiare din ţară. In exercitarea puterii şi în exercitarea disciplinei printre mineri ei şi-au păstrat sentimente străine şi abia
cunosc limba maghiară. De aici a urmat în mod firesc separatismul de
elementul local, care a fost sădit de sus în jos în sînul populaţiei miniere ce depinde de ei. Intre elementul cetăţenesc şi mineri s-au produs
adeseori neînţelegeri. Minerul a devenit încrezut şi de multe ori recalcitrant. în cazul comiterii unor abuzuri apărătorii ordinii nu au reuşit
de multe ori să-I cerceteze pe minerul vinovat. Sau chiar dacă au arestat un delicvent prins asupra faptei, minerul J1U a vrut să recunoască
un alt stăpîn în afara Direcţiei miniere regeşti. Există date autentice
şi oficiale despre cazuri de mineri care au refuzat să se supună autoriţăţilor civile locale, întrucît în drum spre sediul acestor autorităţi au întîlnit funcţionari proprii. Indiferent de cauza pentru care a fost citat
în faţa autorităţii orăşeneşti, chiar dacă era vorba de o pagubă sau de
alte pricini cetăţeneşti ei au dat sfatul minerului că singurul lui judecător nu putea fi decît Direcţia minieră regală locală; prin urmare, că
nu era dator să se prezinte în faţa judecătoriei orăşeneşti şi nici să i se
~upună 2 •

. Au fost şi mai sînt şi în prezent între funcţionarii mineri părti
nitori, care nu sînt în stare să se ataşeze cu putere şi din suflet naţiunii
[maghiare] şi înnoirilor. Aceştia nu pot să se elibereze de cătuşele absolutismului. Ei pretind în loc de egalitate superioritate de castă, iâr
prin aceasta îngreunează foarte mult ataşarea mai strînsă a populaţiei
din localitate faţă de mineri. In acelaşi timp împiedică foarte mult închegarea unui tot comun. al elementelor disparate.
Sperăm însă că pereţii despărţitori care au fost ridicaţi se vor pră
buşi cu uşurinţă după traducerea în viaţă a noilor legi. Sperăm de asemep.ea că de acum înainte vă voi putea trimite numai rapoarte îmbucurătoare referitoare la pace şi ordine.
Împreună cu colegii mei funcţionari vom întreprinde tot ce va fi
posibil pentru a permanentiza pacea şi ordin·ea. Nu ne îndoim cîtuşi
de puţin că succesul vegheriii noastre va fi favorabil. Sin1ţămîntul responsabilităţi noastre ne îndreptăţeşte a cere cu supunere guvernului
provizoriu, să se îndure a da dispoziţii Direcţiei miniere regeşti din localitate. Aceasta nu a primit pînă acum nici un fel de instrucţiune mai
înaltă. De aceea, în actualele împrejurări nu se poate regăsi pe sine.
Ea nu se poate obişnui cu ideea de a se adapta ordinelor autorităţii
responsabile de păstrarea liniştii şi a ordinii. Aceasta cu atît mai mult,
cu cît populaţia minieră care depinde de ea este obişnuită să primească
porunci de aici datorită sistemului autoconstituţional de pînă acum. Ea
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să îndemne la respectarea autorităţii şi la legala supunere pînă cînd legile anunţate, vor fi traduse în viaţă, cu toate binefacerile lor. Credem
că în felul acesta va dispare uşor orice încordare şi ea nu. va mai reînvia.
In sfîrşit, raportez că garda noastră cetăţenească are nevoie de
arme. Raportez totodată şi aceea că la Direcţia minieră regală din localitate se găsesc numeroase arme. In vederea înarmării cît mai urgente
a gărzii cetăţeneşti ele au fost cerute încă în săptămîna trecută de către
Sfatul orăşenesc de la Direcţia minieră pentru a fi date provizoriu spre
folosinţă, pînă cînd se vor putea transporta aici pe calea cuvenită arme
suficiente şi adecvate. Cu toate .că nu are nevoie de ele, pînă acum Direcţia minieră nu le-a predat încă.
Vă rog şi vă rugăm ca Direcţia minieră regală să fie îndrumată
să cedeze imediat jurisdicţiei armele care se găsesc la ea. Prin aceasta
s-ar îndepărta orice motiv care ar putea determina o acţiune împotriva
minerilor şi orice frică de ei. Pentru a linişti Direcţia minieră jurisdicţia a promis că va îndeplini în caz de nevoie, sarcina supravegherii caselor de bani miniere, care sînt proprietăţi ale statului, prin intermediul
gărzii cetăţeneşti.

Dată în 12 aprilie 1848 în urma consfătuirii ţinute cu colegii de
serviciu.
Al Consiliului ministerial provizoriu supus şi patriotic slujitor
Srand Pal
locţiitor de jude prim2

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849'-i Miniszteriumi Le-

veltâr. Miniszteri Orsz;agos Ideiglenes Bizottmâny, nr. 529/1848. Foto:
1220-1226.
1
2

V. doc. 54.
Autorul raportului aparţinea stărilor privilegiate maghiare care dominau
atît în comitate, cît şi în oraşe. Oraşul Baia Mare făcea parte din comitatul Satu
Mare, care, împreună cu alte unităţi administrative din vestul Transilvaniei,
fusese anexat de Habsburgi în veacul al XVIII-lea Ungariei, fără a ţine cont
de populaţia lor majoritară românească. Limba de cancelarie era şi în oraşul
Baia Mare cea maghiară. Aşa se explică indignarea autorului raportului că minerii, pe care-i considera străini, nu cunoşteau limba maghiară. Indignarea lui se
datora şi faptului -că pînă în 1848 Direcţia minelor nu fusese supusă jurisdicţiei
autorităţilor nobiliare maghiare.
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Zalău,

12 aprilie 1848.

F6melt6sagu Ministeri Orszagos ideiglenes Bizotmany!
Ertesemre esven az, miszerent e megyebe Zilah varossat6l, a megyeszek helyitol a tavolabb levo helysegekbe nemely lazit6k es csend
zavar6k jarnak szerte szejjel, kik jelenleg is a csendes es bekes urbereseket nyug];latatlansagra ingerlik, sot a nemesi birtoknak az egyenloseg
joganal fogva, mint oket is illetoket eroszakos elfoglalasara bujtogatjak,
es igy meltan lehet felnem es tartanom egy tortenheto fel lazadast61 es
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ki torest6l. Dgyanazert alazatos tisztelettel konyorgok a. fomelt6sagu
Ministeri Orszagos Ideiglenes Bizotmanynak, melt6ztasson a koz csend
es rend fentarthatasa es a leheto szomoru kovetkezesek ki keri.ilese tekinteteb61 egy batalion magyar gyalog katonasagnak e megyeben mine!
siet6bben leendo ki.ildese iran t kegyesen rendelkezni 1..
Alazatos tisztelettel maradvan a f6melt6sagu Ministeri Orszagos
Ideiglenes Bizotmanynak alcizatos szolgaja
Kelt Zilahon 1848ba, April 12en
Balint Elek
alispany
Măritului guvern provizoriu al ţării!
Am fost informat că în acest comitat, circulă încoace şi încolo anumiţi agitatori şi tulburători ai liniştii, începînd cu oraşul Zalău, centrul
de reşedinţă a comitatului şi pînă în cele mai îndepărtate localităţi. În
prezent ei îi agită pe liniştiţii şi paşnicii urbarialişti la nemulţumire.
Mai mult, în virtutea dreptului de egalitate, îi aţîţă la ocuparea violentă
a proprietăţilor nobiliare care li s-ar cuveni. In felul acesta, pot să
consider pe bună dreptate posibilă răzvrătirea şi nesupunerea. Tocmai
de aceea mă rog cu umilită cinstire, măritului guvern provizoriu al ţării
să binevoiască să dispună trimiterea în timpul cel mai scurt în acest
comitat a unui batalion de soldaţi maghiari pentru menţinerea liniştii
publice şi a ordinii şi pentru evitarea unor eventuale consecinţe deprimante1.
·
Rămîn cu supusă cinstire plecatul serv al măritului guvern provizoriu al ţării.
Dat în Zalău, în 1848, la 12 aprilie
Balint Elek vicecomite

Original. Arh. St. Budapesta. Az 1848/1849-i Miniszteriumi

Leveltăr.

Miniszteri Orszăgos Ideiglenes Bizottmăny, nr. 503/1. Foto: 2160121 602. Publicat fragmentar de Ember Gy6z6, Iratok, p. 221.
1

Cf. doc. 283.
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Zalău,

12

aprilie 1848.

Nagym,elt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacs!
Alazatos tisztelettel a f6melt6sagu Ministeri Orszagos Ideiglenes
Bizot:manyhoz irott rendkivi.ili tud6sitasomatl maga massaba olly alazatos keresem mellett ki.ildom a nagymelt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacsnak, hogy a mennyiben a katonasag ki.ildese felette es elkerulhetetlen
szi.iksegesse val t, arr6l in tezkedni kegyesen mel t6ztasson.
Alazatos tisztelettel maradvăn a nagymelt6săgu Kiralyi Helytart6
Tanacsnak alazatos szolgaja
Zilahon 1848ba April 12en
Bălint Elek
alispany
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Preaînălţimii sale Consiliului de Locotenenţă Regală!
Cu umil respect trimit în copie, înălţimii sale Consiliului de Locotenenţă Regală, înştiinţarea mea extraordinară scrisă pentru preaînalta Comisie permanentă ministerială pe ţară1. Prin ea am cerut cu
supusă stimă, să binevoiască a întreprinde măsuri corespunzătoare în
cazul în care trimiterea armatei va deveni o necesitate stringentă şi

inevitabilă.
Rămîn cu respect umil
de Locotenenţă Regală.
Zalău, 12 aprilie 1848

sluga

supusă

a

înălţimii ~ale

Consiliului

Balint Elek vicecomite
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848/1849-i Miniszteriumi Le~

veltar. Miniszteri
21 603-21 604.
1

Orsz1agos

Ideiglenes

Bizottm.any, nr. 503/2.

Foto:

V. doc. 282.
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Şomcutct

lVIare, 12 aprilie 1848.

Nagymelt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacsi
Melt6sagos gr6f minister elnok urnak hozzam tett ket rendbeli rendeletei kovetkezteben a nagy melt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacsnak
hivataloson feljelentem a kovetkezend6ket:
A videkben e h6 lOen a kozgyiiles megtartatott, ahol is a ki hirdetni rendelt torveny cikkek maga renden felolvastattak es ki hirdettettek; a kozgyulesen jelen volt nagy szep tomeg mindeneket csendessen,
bekevel fogadott, minden ki meg ertette azt, hogy ez altal a koz j6 el6nwzditasara torekedett es torekszik az orszag.
Egy valasztmany neveztetett ki szamos tagokb61, kik kozziil tobben a megye hazanal folytonoson 6rkodve, a koz csend es batorsag alland6 fenn tartasa felett fognak szakadatlanul intezkedni.
Biztossagok kiildettek ki a videknek jarasaiban, a kik is · a nepet
oktassak es keszitsek el a ki hirdetett torvenyek altal el varni mindazt,
a mi azon torvenyeknek iidves kovetkezese leend, mindjajokat bekessegben, csendessegben tartani kotelessegek leend, ezen biztossagok sziikseg eseteben azonnal, egyebbarant pedig minden heten ketszer a megye
hazahoz a vălasztmanyhoz jelentest tenni.
A meg irt kozgyulesnek jegyz6 konyve maga renden elkesziilve,
melt6sagos gr6f minister elnok urhoz mental elebb maga renden fel fog
kiildetni.
Egy sz6val mindazokhoz, a melyeket ez el6tt egy hettel melt6sagos
gr6f minister elnok urnak sebes postan feljelentettem, ezen fen meg
irtakhoz meg csak azt adom hozza, hogy e videki megyeben jelenleg
csendesseg, bekesseg es egyetertes uralkodik.
Mind ezek felett tehat a mid6n hivatalos feljelentesemet gr6f minister elnok urnak mar meg tettem, onnan kapot rendelet kovetkezte472

ben nagy melt6sag-d. Kiraiyi Iielytart6 Tanăcsnak is meg teven, alazatos
tisztelettel maradtam.
Nagymelt6sagu Kiralyi Helytart6 Tanacsnak alazatos szolgaja
Nagy Somkut aprilis 12en 1848
Szebeni Imre alkapitany
Preaînălţimii

sale Consiliului de Locotenenţă Regală!
In urma a două ordonanţe ce mi-au fost adresate de către înălţi
mea sa domnul conte prim-ministru aduc la cunoştinţă înaltului Consiliu de Locotenenţă Regală următoarele:
- adunarea generală a districtului a fost ţinută în 10 a acestei
luni; în cadrul ei au fost citite legile ordonate să fie enunţate; masele
mari prezente la adunarea generală. le-au primit în linişte şi pace;
fiecare a înţeles că astfel ţara s-a străduit şi se străduieşte să promoveze
interesele publice;
- s-a numit apoi o comisie cu numeroşi membri, dintre care mai
mulţi vo:r veghea în permanenţă la clădirea comitatensă şi vor intreprinde continuu măsuri pentru menţinerea neîntreruptă a liniştii şi
securităţii publice;
- au fost trimişi comisari în plăşile districtului; ei vor educa şi
pregăti poporul să aştepte efectele pozitive care vor rezulta din legile
enunţate, şi deci să-1 menţină în pace şi linişte; comisarii vor raporta
d_e două ori pe săptămînă comisiei din clădirea comitatensă iar în caz de
urgenţă imediat;
·
- procesul verbal al adunării generale menţionate va fi întocmit
şi va fi trimis la rîndul său înălţimii sale domnului conte prim-ministru
cît mai repede posibil;
La cele raportate acum o săptămînă înălţin1ii voastre domnule
conte prim-ministru prin poşta rapidă, la toate cele descrise mai ·sus
adaug că în acest district domneşte în prezent liniştea, pacea şi concordia.
După cele raportate oficial domnului conte prim,;.ministru, iar în
urma ordinului pe care ni l-a dat şi Consiliului de Locotenenţă Regală,
rămîn cu respect umil, slugă supusă.
Şomcuta Mare, 12 aprilie 1848
Szebeni Imre
vice căpitan
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848!1849-i Miniszteriumi Leveltar. Be!Ugyminiszterium. Âltalanos iratok. 399/B. Foto: 11978-11980.
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Cocioba, Moisa: ţăran din Chier; 183, 184
Cocioba, Văsălie: ţăran din Chier; 183,
184
Cociuba, Gheorghe: ţăran din Chier; 183,
184
Cociuba, Simion: ţăran din Chier; 183,
184
Cociuba, Tănasie: ţăran din Chier; 183,
184
Codrea, Ioan: profesor din Ploieşti; 356
Colonich v. Kollonich, Leopold
Conrad van Conradsheim, Wilhelm: consilier la Magistratul din Sibiu; 137
Corcheş, Drăguţ v. Corcheş, Nicolae
Corcheş, Ioan: om de încredere din Cîmpeni al lui Ioan Buteanu; XXXIX,
300, 301, 302
Corcheş, Nicolae ["Drăguţ"]: pictor de
profesiune; în timpul revoluţiei tribun în armata lui Iancu; erou al luptei de lîngă Fîntînele unde armata lui
Vasvâri Pâl este distrusă; 300, 301,
302
Corcheş, Petru: om de încredere din
Cîmpeni al lui Ioan Buteanu; 301, 302
Cotoţ, Constantin: om de încredere din
Cîmpeni al lui Ioan Buteanu; 301, 302
Cotzebue v. Kot;zebue, Karl van
Cozma, Gheorghe: ţăran din Chier; 182,
184
Cozma, Lup: ţăran din Chier; 182, 183
Crainic, Simion: preposit greco-catolic la
Blaj; 45
Csaszar, Mihâly: comisarul drumurilor
din plasa Oraviţa, jurat nobiliar din
plasa Maidan; 100
Csakanyi, Ferenc: asesor nobiliar onori-

fie din comitatul Caraş; 35, 38, 323;
327
Cseh, Mikl6s: controlor provizoriu pe domeniul Tezaurariatului din Deva;
XXXIX, LXIV, 297, 298
Csermsz, Gyorgy: participant la adunarea comitatensă din 20 martie din
Lugoj; ;}5, 38
Csizmas, Juon, v. Cizmaş Iuon
Csobotfalvi Bako, Bertalan: soldat secui;
434, 436
Csomortânyi, Kâroly: profesor din Arad;
56
Curia, Mitru: ţăran din Chier; 182, 183
Czeck, J. M.: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 138
Czekelius, Daniel: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Czipariu, Timote v. Cipariu, Timotei
Czompo [Czump6], Mihâly: casier secund
de impozite civile din Lugoj; 35, 38,
323, 327
D

Dad v. Radnotfai Nagy, Sâmuel
Descalovici, Ilie: om de încredere din _
Cîmpeni al lui Ioan Buteanu; XXXIX,
301, 302
Daniel, Antal junior: semnatar al chemării pentru înrolare în garda cetă
ţenească din Arad; 56
Daszkâlovits, Illes v. Dascalovici, Ilie
Deâk, Ferenc: ministrul J usti ţi ei din Ungaria la începutul revoluţiei; membru
al delegatiei care duce tratative nereuşite :_ cu Windischgratz; 89, r90,
212, 414, 416
Deâk, Imre: istoric maghiar; VI, 3, 68,
90, 122, 145, 188, 196, 243, 360, 446
Debreczeni, Mârton: consilier al Tezaurariatului din Transilvania; curatorul
suprem al bisericii calvine din cercul
bisericesc Sibiu; 412, 413
Dekani, Carl: deputat sas şi Stadthann
de Sebeş; 172
Degenfeld [Degenfeld], Otto August conte: consilier gubernial din Transilvania; 2, 3
Degenfeld [Degenfeld], Pâl conte: mare
proprietar din Transilvania; XXVIII,
LVII, 146
Delvo, Frigyes: jude nobiliar din comitatu! Car aş; 323, 327
Delvo, Lâszl6: participant la adunarea
comitatensă din Lugoj din 20 martie
1848; 35, 38
Demien v. Demjen, Jânos
Demjen, Jânos: avocat prim al judecă
toriei montanistice din Zlatna; 350
Derma, Petru v. Gherman, Petru
Deutsch, Michel: poreclă dată austriacilor; 41
Dietrich, Gustav: concepist din Sibiu;
membru al comunităţii oraşului; 138

Dimitrie: [neprecizat], profesor, persoană
din anturajul lui August Treboniu
Laurian; 213
Dobra, Petre: avocat din Zlatna; membru al delegaţiei aleasă la cea de-a doua
adunare de la Blaj pentru a prezenta
împăratului
programul revoluţionar;
ulterior tribun al lui Avram Iancu;
XLVI, LXIX, 408, 409
Dobra, Peter, v. Dobra, Petre
Domahidy, Pâl: jude nobiliar din comitatul Satu Mare; 355, 356
Domjan,. Antal: semnatar al
chemării
pentru înrolare în garda cetăţenească
din Arad; 56
Domokos v. Kemeny, Domokos
Donath, Sandor: directorul procuraturii
fiscale din Tîrgu Mureş; 200, 201
Donţea, Ionuţ: om de încredere. din Cîmpeni al lui Ioan Buteanu; 301, 302
Dragomir, Silviu: istoric; VI, XV,
XVIII, 409
Dragos, Laszl6 v. Dragoş, Vasile 167, 192
Dragoş, Vasile: cancelist; membru în comitetul permanent din Şomcuta Mare; XXX, 167, 168; 192, 193
.
Duhamel, Aleksandr Osipovic: general
maior ţarist; diplomat; comisar ext:-"1ordiriar în Principatele Române; 411
Duldner, D.: cetăţean din Sighişoara,
semnatar al memoriului din 25 martie 1848 în care se propune înarmarea
bărbaţilor; 104
.
Djermek, Mihajlo: membru în comunitatea sîrbească din Arad; 366
DjordjEwic, Djordje: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara; 27
Djordjevic, Petar: membru în comitetul
pentru menţiner.ea ordinii publice din
Timişoara; 27
Djukic, Stevan: membru în comunitatea
sîrbească din Arad; 366

Ebergenyi, Sandor:
miner din
Roşia
Montană; 316, 317
Ehrenfeld, Friedrich von: jude primar şi
deputat din Rupea; 172
Eisler, Franz: maior în regimentul de
grăniceri româl)i nr. 13 cu baza la
Caransebeş; XXV, LV, LVI, 54, 95,
129
Ember, Gy6z6: istoric din R. P. Ungară;
XVIII, 299, 353, 356, 395, 451, 471
Enea: personaj din mitologia greco-romană; 105
Engber, Georg: membru al comunităţii
oraşuliui Sibiu; 138
Emodi, Daniel: reprezentant al tineretului revoluţionar din Pesta; concepist
în Ministerul Agriculturii; 414, 415
Eotvos, Mihaly: persoană din anturajul
lui Wesselenyi Mik6s; 146, 147

Erdeli, Vasile: episcop greco-catolic de
Oradea; 241
Erdelyi, Basilie v. Erdeli, Vasile
Eszterhazi v. Eszterhazy, Pal Antal prinţ
Eszterhazy, Pâl Antal prinţ: ambasadorul Austriei la Londra; ministrul de
externe al Ungariei; 123, 415, 416
Elteto, Peter: jude primar din Zalău;
XL VIII, LXX, 442, 443

Fabricius, Caius: consul roman; 377, 378
Farkas v. Wesselenyi, Farkas
Farkas, Karoly: participant la şedinţa
comitatensă din 6 aprilie 1848 de la
Lugoj; 323, 327
Fasch6, .J6zsef: administratorul comitatului Arad; XXIV, LIV, 82, 85
Faur, Gheorghe: ţăran din Chier; 182,
184
Faur, Ioan: jurat din comitatul Caraş;
323, 327
Faur, Iosif: participant la adunările comitatense din Lugoj din 20 martie şi
6 aprilie· 1848; 35, 38, 323, 327
Faur, Moisa: ţăran din Chier; 182, 184
Fazekas, Mihaly: paroh romano-catolic
din comitatul Caraş; 324, 328
Fechtig, Armand baron: asesor onorific
din Lugoj; 323, 327
Fechtig, Karoly baron: notar suprem din
Lugoj; 323, 327
.
Fejer, J6zsef: asesor din Lugoj; 35, 38,
323, 327
Fekete [Negruţ], Ioan: protopop unit de
Cluj; 357
·
Feldinger, Friedrich: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara; 27
Felix, Ignaz: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din Timişoara; 27
Ferberger, Lajos: inginer militar din Lugoj; 35, 38;
Ferdinand 1: împăratul Austriei [şi rege
al Ungariei, Boemiei, Lombardiei şi
Veneţiei, al V-lea]; abdică la 2 decembrie 1848 în favoarea lui Franz
Joseph I şi se retrage la Praga; XXI,
XXXVI, LII, LXII, LXVIII, 34, 47,
160, 180, 251, 252, 274, 383, 389
Ferenc Karoly v. Franz Cari arhiduce
Ferentzi, Karoly: administrator din Dej;
XXVII, LVI, 126
Fenyes, Janos: procuror al comitatului
Satu Mare; 355, 356
Fi cariu: episcop de Argeş; 331
Ficquelmont, Charles Louis: general de
cavalerie austriac, preşedintele consiliului de război din Viena [Kriegsrat]; după alungarea lui Metternich,
ministru de externe în cabinetul lui
Kolowrat; 1, 2
Filip, Floria: ţăran din Chier; 182, 181
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Filip, Iuon: ţăran din Chier; 182, 183
Filip, Mihai: ţăran din Chier; 182, 183
Filip, Petru: ţăran din Chier; 182, 183
Filipescu, Alexandru
["Vulpe"]: mare
ban în Ţa:Ta Românească în timpul
lui Bibescu; XXX, LVIII, 162
Filipescu, Ion Alexandru ["Vulpache"]:
fiul lui Alexandru Filipescu; 331
Filotei: episcop de Buzău; 331
Filotei: [neprecizat] econom bisericesc
din Ţara Românească; 214
Filtsch, Samuel: colector de impozite regale din Sibiu; 137
Folberth, Otto: istoric austriac; 305
Fodor, Ioan: preot greco-catolic din Bistra; XL, 319
Fogarasi, Samuel: preot calvin din cercul
bisericesc Tîrnava; 283, 285
Fogarassy, Balazs [Fogaraşi, Vasile] nobil: proprietar din Jdioara şi asesor
onorific; membru al comitetului pentru menţinerea ordinii publice din
comitatul Caraş; preşedinte al comisiei legislative din circumscripţia
electorală Balinţ; din toamna anului
1848, unul din conducătorii comitatului; 35, 37, 39, 323, 324, 325, 326,
328
Fogarassy, Tivadar [Fogaraşi,
Teodor]
nobil din comitatul Caraş; participant
la adunările comitatense lărgite din
Lugoj din 20 martie şi 6 aprilie 1848;
35, 38, 323, 327
Fojodits, Pal: asesor onorific din comitatul Car aş; 323, 327
Forgacs, Janos: intendent din Sătmărel
de pe moşia contelui Karacsay Sândor senior; 449; 450
Franz Karl [Cari] arhiduce din dinastia
Habsburg-Lotharingia: tatăl împăra
tului Franz Joseph I al Austriei; 416
Friedrich: [nespecificat] membru al Universităţii săseşti; 393
·
Frullo, Mikl6s: jurat din comitatul Caraş; 323, 327
Frumer, Viktor: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj din 20
martie 1848; 38
Frumer, Zsigmond: participant la adunările comitatense lărgite din Lugoj
de la 20 martie şi 6 aprilie 1848; 35,
38, 323, 327
Fiizi, Ferenc: concepist ·şi şpan adjunct
al domeniului Zlatna; XLI, LXVI, 336
Fiizi, Samu:
înregistrator la consiliul
oraşului Abrud; 303, 304, 312, 314,
349
Fiizi, Sandor: miner din Roşia Montană;
316, 317
G

Gabanyi, Sandor: vicecomitele comitatului Satu Mare; XXV, XXXIX, XLIX,
LV, LXIV, LXVII, LXXI-LXXII, 97,
98, 299, 352, 353, 463, 464
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Gagyi Palfi, -Tânos: miner din
Roşia
Montană; 316, 317
Gaj, Ljudevit: scriitor şi om politic
croat; 418, 419
Galathea: navă austriacă pe Dunăre în
timpul revoluţiei; 94
Galgon, Michael: băcan din Timişoara,
membrti în comitetul pentru menţine
rea ordinii publice din cartierul Cetate al oraşului; 27
Gay v. Gaj~ Ljudevit
Gal, Janos: asesor la Tabla regească din
Tîrgu Mureş; 110, 111, 112
Galfalvi, Imre: judecător la Tabla regească din Tîrgu Mureş; 110, 112
Geiza v. Josika, Geiza
Gelou [Gelu, Geleou]: voievod de pe
Valea Someşului; 150, 152
Gentsi, Ignâc: preşedintele comisiei de
recrutare
din
Şimleu
Silvaniei;
XL VIII, LXX, 443, 444
George: persoană din anturajul lui Petrichevich Horvath Janos; 163
Georgievits, Georg v. Djordjevic, Djordje
Geor,gievits, Peter v. Djordjevic, Petar
Georgiu, Alexandru: profesor din Iaşi; 6
Geramb, Janos baron: preşedintele Camerei regale din Sighet; 247
Gergely [Gergelyi], Kâroly: avocat din
comitatul Caraş; 35, 38, 323, 327
Gerigk, Peter: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 137
Getzo, Janos: cancelist, fiu de grănicer
din Miercurea Ciuc; XLV, 350, 351,
385
Ghica, Constantin: asesor nobiliar onorific din comitatul Caraş; participant
la adunările comitatense din Lugoj
din 20 martie şi 6 aprilie 1848; presedinte al comisiei legislative în circumscripţia electorală Brebu; 35, 3738, 323, 324, 325, 326, 328
Gherman [fraţii]: unul dintre preoţii ortodocşi din Transilvania cu acest nume: Ioan, paroh din Fărău; Ioan, paroh din Boş; Moise, paroh din Bră
zesti si în fine Petru, protopop din
Şcbeii. Braşovului; 331
.
Gberman, Petru: protopop ortodox dm
Şcheii Braşovului; XLIX, 161, 459, 460
Ghinca, Nica: ţăran din Chier; 182, 184
Ghinca, Petru bătrînul: ţăran din Chier;
182, 184
Ghinga, Alexa: ţăran din Chier; 183, 184
Ghinga, Ghiuca junior: ţăran din Chier;
183
~
Ghinga,
Ghiuca
bătrînul: ţăran din
Chier; 183, 184
Ghinga, Ghiţa: ţăran din Chier; 183, 184
Ghinga, Iuon bătrînul: ţăran din Chier;
182, 184
Ghinga, Iuori junior: ţăran din Chier;
183, 184
Ghiorghievits, Ştefan: jude nobiliar din
, comitatul Car aş; 323, 327

Gibel [Giebel], Adolph: notar din Sibiu;
137
Girscht, Johann: cetăţean din Sighişoa
ra; 104
Gorove, Istvan: funcţionar superior în
Ministerul de Finanţe şi Justiţie al
Ungariei; moşier din Gătaia; 24, 25
Gottschling, Michael: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Gobbel [Goebbel], S. Andreas: jude secund din oraşul Sibiu; 137
Gobbel [Goebbel], Friedrich: secretar al
scaunului Sibiu; 138
Golei, Samuel: membru al comunităţii
oraşului Sibiu; 137
Gollner, Johann: membru al comunităţii
oraşului Sibiu; 137
Gott, J ohann: , tipograf din Braşov;
XXXI, XXXV, XLII, XLVIII, LIX,
LXVI, LXX, 180, 245, 347, 383, 448
Graef [Griif], Joseph: judele primar al
districtului
şi
oraşului
Braşov;
XXXIV, XXXVIII, LX, LXIII, 172,
222, 280
Grafius, Carl: secretar fiscal din scaunul
Rupea; 371
Granzenstein, Augustin: directorul minelor din Banat, consilier aulic; XXXHI,
LX
Graser, Johann: cetăţean din Sighişoa
ra; 104
Grois, Gusztav: jude suprem al Clujului; XXIII, XXVIII, LIII, LVI, 62,
130, 133
Gruber, J6zsef: .miner din Roşia Montană; 316, 317
Gruiescu, Partenie: paroh ortodox din
Sinteşti; preşedinte al comisiei legislative în comitatul Caraş,
circumscripţia Coşava; autor al unor memorii întitulate: "Evenimentele anului 1848 şi 1849 prin ţinutu[l] Făge
tului" [manuscris]; 324, 328
Grujes.zku, Partenie v. Gruiescu, Partenie
Guizo v. Guizot, Franc;;ois
Guizot, Franc;;ois: istoric şi om politic
francez; 4, 5, 331
Gundhardt, Carl: controlorul
casieriei
regale din Sibiu; 138
Giinther, Janos: administratorul moşie,i
eparhiale romane-catolice din Sătmă-'
rel; XLVIII, LXX, 449, 450
Gyarinati: [nespecificat] falsificator de
bancnote; 177
Gyarmati, Mihaly: intendent pe o moşie
din Sătmărel; XLVIII, 449, 450
Gyergyai, Ferenc: concepist la primăria
din. Cluj; 130, 133
Gyergyai, Samuel: secretar tezaurarial
din Sibiu; cenzorul ziarului "Siebenburger Bote"; XXIV, XXIX, LIV,
LVII, 75, 153, 154, 155
Gyika, Szilard v. Ghica, Constantin
Gyinga, Alexa v. Ghinga, Alexa
Gyinga, Gyitza v. Ghinga, Ghiţă

Gyinga, Gyuka oreg v. Ghinga, Ghiuca
bătrînul

Gyinga, Juon iffiu v. Ghinga, Iuon junior
Gyinga, Juon oreg v. Ghinga, Iuon bă
trînul
Gyinga, Petru oreg v. Ghinga, Petru bă
trînul
Gyinka, Gyuka iffiu, v. Ghinga, Ghiuca
junior
Gyinka, Nyika v. Ghinca, Nica
Gyorgyevits, Istvan v. Ghiorghievits, Ştefan
Gyorgy v. Apor, Gyorgy
Gyula: căpetenie din sec. al X-lea; 151
Gyula v. Josika, Gyula
Gyulai, Ferenc conte: mareşal locotenent
austriac; 185, 187
·
Gyulai, Antal: jude nobiliar din comitatu! Satu Mare; 355, 356
H

Hadzic, Vasili: curatorul bisericii ortodoxe sîrbe din Arad; 366
Hadzic, Vasili junior: membru al comunităţii sîrbeşti din Arad; 366
Hajnitsek, Gusztav: învăţător particular
din comitatul Caraş; 35, 38, 323, 327
Haller, Ignac conte: comitele suprem al
comitatului Tîrnava; XXXII, LX,
202, 203, 292, 293
Haller, Terez contesă: soţia baronului
Apor Gyorgy; 170, 171
Halmasan, Petru v. Halmăşan, Petru
Halmazsan, Tanaszie v. Halmăşan, Tă
nasie
Halmasan, Dumitru v. Halmăşan, Dumitru
Halmăşan,
Dumitru: ţăran din Chier;
182, 184
Halmăşan, Petru: ţăran din Chier; . 182,
183
Halmăşan, Tănasie: ţăran din Chier;
182, 184
Hanc, Petru: ţăran din Chier; 182, 183
Hann, Friedrich: profesor de drept din
Sibiu; 123
Hann, Georg: notar suprem şi deputat de
Cincu; 172
Hara, Ghiurca: ţăran din Chier; 182, 183
Hara, Iuon: ţăran din Chier; 182, 183
Hara, Simion: ţăran din Chier; 182, 183
Harti, Johann: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Hartmann [von. Hartenthal, .Anton]: regimEmt de infanterie austriac; 174
Haupt, Johann: jude prim de tîrg din
Sibiu; 137
Hank, Petru v. Hanc, Petru
Hăra, Gyurka v. Hara, Ghiurca
Hăra, Juon v. Hara, Iuon
Hăra, Szimion v. Hara, Simion
Hegyesi, Marton: istoric maghiar; 51, 57
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Henni, J 6zsef: maistru minier din Roşia
Montană; LXV
Henrich Georg: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 137
Henrich [Heinrich], Michael: concepistul judecătoriei urbariale din Sălişte,
membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Henter, Karoly: personaj din a11turajul
lui Wesselenyi Mikl6s; 421, 423
Herbert, Michael: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Herberth, Friedrich Michael: consilier la
Magistratul din Sibiu; supraveghetor
scaunal; preşedintele comisariatului
de incartiruire şi al cazărmilor; 137
Hertel, .Tohann Georg: membru al comunităţii oraşului Sibiu; 137
Heuffel, Janos: medic. din Lugoj; 37
Hirling, Johann Georg: membru al comunităţii oraşului Sibiu; 138
Hintz, Johann senior: cancelar comiţial
al saşilor din Transilvania; 124
Hochinger, Mikl6s: membru al comitetului pentru menţinerea ordinii din comitatul Caraş; 35, 36, 37, 38, 39
Hochmeister, Andreas: librar din Sibiu;
XXIX, 153, 154
Hoffmann, M6ric: proprietar de mine din
Rusca Montană, maistru de mine din
Sasca Montană; 54
Hora v. Pop, Hora
Hosszti., Laszl6 v. Hosu, Vasile
Hosu, Vasile: notar suprem şi membru
în comitetul permanent din Şomcuta
Mare; 227, 228
Hochinger, Mikl6s v. Hochinger, Mikl6s
Hummel, Caspar: membru al comunităţii
oraşului Sibiu; 137
Huttern, Michael von: senator din Sibiu; revizorul domeniului de la Să
lişte; comisar regal al societăţii comerciale greceşti din oraş; 137
i

Iancu, Avram: cancelist, avocat, democrat revoluţionar român, conducăto
rul moţilor în timpul războiului civil din anii 1848-1849; unul din iniţiatorii şi organizatorii adunărilor de
la Blaj din 30 aprilie, 15-17 mai şi
15-25 septembnie •1848; XXX, XL,
XLVII, XLVIII, LXV, 168, 192, 318,
319, 439, 440
lani v. Sianelloni, Louis
Ighian [lghianu], Iosif: arhidiacon [protopop] ortodox din Baia de Arieş;
XXIX, 161
Iliescu, Nicolae: secretar de eforie din
Muntenia; 411
Ilisie, Gheorghe: ţăran din Chier; 182,
183, 184
llisie, Ilie: ţăran din Chier; 182, 184
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llisie, Simion: ţăran din Chier; 183, 184
Ilisie, Trifu: ţăran din Chier; 182, 184
Iliszie, Trifu v. llisie, Trifu
Illiszie, Gyorgye v. llisie, Gheorghe
Illiszie, Illie v. llisie, Ilie
Illiszie, Szimion v. llisie, Simion
Imre v. Mik6, Imre conte
Ioanete, Petru om de încredere din Cîmpeni al lui Ioan Buteanu; XXXIX,
301, 302
Ioanovits, Andrei: casier principal din
Lugoj; 35, 38
Ioanovits, Ioan: perceptor prim de impozite civile din Lugoj; 323, 327
Ion, Gheorghe: avocat român din Braşov; XL, 320
I.O.D.N.N. Patriotu v. Bărnuţiu, Simion
Iosif al II-lea, împăratul Austriei; 161
Irănyi, Daniel: avocat din Pesta, deputat
şi comisar guvernamental; XXV, 89,
90
Irinyi, J6zsef: avocat din Pesta; unul
din autorii manifestului în 12 puncte de la Pesta din martie; deputat
de stînga, ziarist; consilier la ambasada ungară din Paris; XXV, 89, 90
Irtel, Johann: cetăţean din Sighişoara;
. 104
Isaia: [neprecizat], econom mănăstiresc
din 'Iara Românească; 214
Istvăn
Ştefan, palatinul Ungariei
Istvăn v. Ştefan 1 [cel Sfînt] rege al
Ungariei
Iuga, George [Gheorghe]: cetăţean din
Timişoara, membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din
cartierul Fabrica al oraşului; 15, 27
Iuga, Gheorghe [George]: comerciant din
Braşov; XLIV, LXVIII, 368
Izsăk, Sandor: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din
comitatul Caraş; 35, 37, 38, 323, 327
Ingerul mic v. Wesselenyi, Bela b.aron

v.

''
Jacabfy v. Jakabffy, Krist6f
Jagodits, Pal: membru al comitetului legislativ din cercul electoral Maidan,
comitatul Caraş; 325, 328
Jakab: [neprecizat], personaj din anturajul lui Mik6 Imre; 214, 215
Jakab Elek: istoric maghiar din Transilvania; VI, XVIII, 152, 420
Jakabffy, Elemer: istoric, literat, jurnalist, redactor şi om politic între cele
două războaie mondiale; 103
Jakabffy, Gyula: cetăţeandin Lugoj participant la adunarea comitatensă din
20 martie 1848; 35, 38
Jakabffy, Krist6f: asesor onorific şi vicecomitele comitatului Caraş; preşe
dintele comitetului pentru_ menţinerea
ordinii publice pe întregul corriitat;
XXV, LV, 35, 37, 38; 39, 53, 100, 323,
325, 326, 328

Jakabffy, Krist6f: protopop romane-catolic din comitatul Caraş; 35
Jakabffy, Mikl6s: al doilea vicenotar din
Lugoj; 35, 37, 38, 40, 323, 325, 327,
328
Janitsary, Ignac: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul Iozefin; 27
Janko v. Josika, Janos
Jankovic, Gavrile: preot ortodox sîrb din
Caransebeş; preşedintele adunării comunitătii sîrbesti din Arad de la 28
martie/9 aprilie. 1848; 365
·
Jankovits, Jânos: vicenotar onorific din
Lugoj; 323, 327
•
·
Janku, Abraham v. Iancu, Avram
Jank, Abraham v. Iancu, Avram
Janki, Gyorgy: miner din Roşia Montană; 316, 317
Jiinki, J6zsef senior: miner -din Roşia
Montană; 316, 317
Janos v. Bethlen, Janos senior conte
Janos v. Josika, Janos baron
Janosi, Istvan: concepist la salinele din
Praid; 325
Jellachich v. Jellacic, Josip
Jellacic, J<Jsip conte: general de artilerie
croat în armata austriacă; ban al
Creaţiei; 34, 185, 187, 418, 419
Jeonettye, Peter v. Ioanete, Petru
Jivkovici, Panteleimon v. Zivkovic, Panteleimon
Joannovits, Peter: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara; 27
Joariovits, Andrâs v. Ioanovits, Andrei
Joanovits; Janos v. Ioa.novits, Ioan
Josika.nii [Ioşicanii]: familia de baroni
Josika; 190
Josika: familia de baroni; XXXI, 189
Josika, Geiza baron: concepist stagiar
la Guberniul Transilvaniei; 188, 189,
190
Josika, Gyula baron: fiul scriitorului J6sika Mikl6s; 189, 190
Josika, Janos baron: căpitan în regimentul de grăniceri secui; 165, 189,
190, 274, 275, 276
Josika, La jos baron: politician conservator din Transilvania; consilier gubernial, camerar regesc şi imperial, comite suprem al comitatului Dăbîca;
XXXIII, XLV, LX, LXIX, 111, 112,
113, 114, 171, 189, 190, 211, 212, 393, 394
Josika, Le6 baron: fitil scriitorului J6sika, Mikl6s, 188, 189, 190
Josika, Mikl6s baron: scriitor maghiar
din Transilvania; a participat la revoluţie de partea răsculaţilor unguri;
XXXI, LIX, LXIX, 189, 190, 191, 418,
420
Josika, Samuel baron: cancelar aulic al
Transilvaniei, consilier de stat, carnerar regesc;
XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXXI,
XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII,

XLIII, XL V, XL VI, XLIX, LI, LII,
LIII, LIV, LVII, LIX, LX, LXI, LXII,
LXVII, LXVIII, LXX, LXXI-LXXII,
3, 20, 44, 66, 68, 89, 90, 122, 145, 163,
165, 186, 188, 189, 190, 212, 213, 242,
243, 261, 360, 383, 387, 388, 389, 416,
41~ 41~ 43~ 445, 454
Juga, Georg v. Iuga, George [Gheorghe]
Juga, Gheorghe v. Iuga, Gheorghe [George]
Juhos: [neprecizat], personaj din anturajul lui Mik6 Imre; 215
Julie v. Podmaniczky, Julia
Julia v. Podmaniczky, Julia

K
Kabos, J6zsef: comite suprem al.comitatului Crasna; 148, 149, 417, 418
Kapp [Capp], Samuel: senator din Sibiu,
supraveghetorul domeniului de la
Tălmaciu; 137
Karacsay, Sandor senior, conte: proprietar din Sătmărel; 449, 450
Karatsonyi, Antal: protopop romane-catolic din comitatul Caraş; preşedinte
al comisiei legislative din cercul electoral Secăşeni al aceluiaşi comitat;
324, 328
Kardos, Samu: istoric maghiar; 9, 417
Kasits, Kâroly: vicenotat onorific din
Lugoj; 35, 38, 323, 327
Katana, Gyorgye v. Cătană, Gheorghe
Katana, Onnu v. Cătană, Onu
Katana, Todor v. Cătană, Todor
Katica v. Bethlen, Kata
Katinka v. Versenyi, Katinka
Katskovits, Lajos: literat, istoric, redactor, fost notar din Pesta; consilier ministerial; 414, 415
Kayser, Gottlieb [Theofil]: comisar de
conscriere a impozitelor din Sihiu;
137
Kallay: familie de nobili din Ungaria
şi Transilvania; 189, 190, 191
Kiilnoky, Denes _conte: comite suprem
al comitatului Alba de Sus; 44
Kiimenszky, Ignâc: jude nobiliar din comitatul Caraş; 323, 327
Kiinitz, Simon: medic din Lugoj, participant la revoluţia ungară; 35, 37,
38, 39
Kiiroly: . personaj din anturajul lui Ferentzi Kâroly; 125, 126
Karoly v. Apor, Kâroly baron
Kedves, Tamas: concepist din Tîrgu Mureş; purtător de cuvînt al intereselor
grănicerilor secui în anul 1848; 110,
112
Kelemen, Ben.iamin: prietenul şi intendentul lui Wesseienyi Mikl6s; XXXIII,
LX, 124, 125, 217, 218
Kemeny, Denes baron:
întemeietorul
partidului opoziţiei nobiliare
din
Transilvania; în timpul revoluţiei
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secretar de stat în Ministerul de Interne al Ungariei; orator celebru şi
jurist; 272, 273
Kemeny, Domokos baron: vechi opoziţionist din Transilvania; membru în
conducerea şcolii superioare din Aiud;
164, 165, 185, 187, 414, 416

Kemeny, Ferenc baron:
consilier
al
Scaunului Gubernial al Transilvaniei;
preşedintele stărilor nobiliare
din
Transilvania; 106
Kemeny, J6zsef baron: secretar la Tezaurariatul din Sibiu înainte de revoluţie;
istoric; XLIV, LXVIII, 126,
384

Kende, Zsigmond: deputat al oraşului
Satu Mare la Dieta din Bratislava; comisar guvernamental; XX, LII, 31, 32,
228

Kendi, Peter: asesor onorific din comitatu! Alba de Jos; XXXIX, LXV, 300,
301, 302

Kessler, Johann Gem;g: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Keserti, Ferenc: perceptor din Deva; maior al gărzii cetătenesti din localitate; 176·, 177
·
·
Khyo, Janos: maior, primar din Biserica Alba [Bela Crkva - R.S.F.I.];
LV, 109
Kimmelmann, Mikl6s: semnatar al che:...
mării pentru înrolare în garda cetăţe
nească din Arad; 56
Kirovits, Domokos: semnatar al chemării
pentru înrolare în garda cetăţeneas
că din Arad; 56
Kis, Karoly, adjunct al superintendentului şcolii din Zalău; XXIX, XLVI,
LVII, LXIX, J48, 149, 216, 217, 414,
415'

Kisch v. Kiss, Andras
Kiss, Andras: administratorul comitatului Car aş; 53
Kiss, Ferenc: agent de poliţie din Lugoj; 35, 38, 323, 327
Kiss, Janos: avocat din Lugoj; 351 36, 38,
325, 328

Kiss, Laszl6: proprietar din Odeşti; deputat al comitatului Solnocu de Mijloc; XL VI, 420, 421, 422
Kiss, Mikl6s: asesor onorific din Timişoara;

24, 25

Kissling von Kisslingstein, Carl: casier
al Universităţii săseşti; 137
Klaic, Jovan: membru al comunităţii sîrbeşti din ·Arad; 366
Klamer, Michael: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Klauzăl, Gabor: ministrul Agriculturii,
Industriei şi al Comerţului din Ungaria în timpul revoluţiei; XXXVIII,
66, 67' 286, 414, 415

Kleisch, Johann: cetăţean ·din Sighişoa
ra; aderă la propunerea din 25 martie
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1848 cu pnv1re la înarmarea bărbaţi
lor din oraş; 104
Klobusiczky, Janos: comandantul provizoriu al gărzilor cetăţeneşti din Oradea; 205, 207
Kocsoba, Illie v. Cocioba, Ilie
Kocsoba, Lazar v. Cocioba, Lazăr
Kocsoba, Mojsza v. Cocioba, Moisa
Kocsoba, Vaszalie v. Cocioba, Văsălie
Kocsuba, Gyorgye v. Cociuba, Gheorghe
Kocsuba, Szimion v. Cociuba Simion
Kocsuba, Tanaszie v. Cociuba, Tănasie
Kokel, Simon: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 138
Kollonich, Leopold conte: cardinal de
. Strigoniu [Esztergom - R.P.U.]; 380
Kolowrat-Liebsteinsky, Franz Anton conte: prim-ministru al cabinetului imperial austriac începînd din 4 aprilie
1848; XXI, XL V, LII, LXVIII, 34,
388

Konrad von Konradsheim, J ohann Andreas: consilier la cancelaria aulică
a Transilvaniei din Viena; 433
Korkes, Dregutz v. Corcheş, Nicolae
Korkes, Janos v. Corcheş, Ioan
Korkes, Nikolaus v. Corcheş, Nicolae
Korkes, Petru v. Corcheş, Petru
Kornya, Gyorgy: miner din Roşia Montană;

316, 317

Kossuth, Lajos:· avocat, publicist, om politic ungur, organizatorul şi conducătorul revolutiei de la 1848-1849 din
Ungaria; XIX, XXIV, XLV, LXVIII,
1, 2, 4, 5, 6, 57, 66, 67, 78, 79, 81,
106, 139, HQ, 185, 186, 287, 288, 289,
334, 387, 399, 400, 405, 414, 416

Kototz, Konstantin v. Cotoţ, Constantin
Kotzebue, Karl von: general ţarist, fost
consul la Iaşi şi consul general la
Bucureşti; XXXII, 195, 331
Kovăcs, Anton v. Kovats, Antal
Kovăcs, Ignac: locotenent major în regimentul nr. I de infanterie secuiască
de grăniceri; XLVII, 434, 435, 436
Kovăcs, J6zsef: preot calvin din cercul
· bisericesc Tîrnava; 283, 285
Kovasznai: [neprecizat], personaj din anturajul lui Josika Samuel; 2, 3
Kovăts, Antal: paroh romana-catolic din
Braşov,
cenzor; XL VIII, 180, 348,
383, 447
Kovăts, Istvan: participant
lărgită comitatensă din

la adunarea
Lugoj de la

20 martie 1848; 35, 38
Kovăts, Janos: participant
lărgită comitatensă din

la adunarea
Lugoj de la

20 martie 1848; 35, 38
Kozma, Gyorgye v. Cozma, Gheorghe
Kozma, Imre: comitele suprem al comitatului Solnocu Interior; XXIII, LIII,
63, 64, 119, 126

Kozma, Lup v. Cozma, Lup
Kovari, Laszl6: istoric maghiar din
Transilvania; cancelist în 1848; par-

ticipant la revoluţie în armata generalului Bem; VI
Krarnpels, Johann Michael: membru în
comunitatea oraşului Sibiu; 137
Kraus, Joseph v. Krauss, Joseph
Krauss, Johann: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Krauss, Joseph: notar suprem din Sighişoara;.
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Krager [Kraeger,. Kroger], Michael: senator şi notar suprem din Mediaş;
XXIX, LVIII, 160, 172, 239
Kreugel, Lajos junior: participant la
adunarea lărgită comitatensă din Lugoj de la 20 martie 1848; 35, 38
Kronetter, Michael: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara,· cartierul Fabrica; 27
Kroger, Michael v. Krager, Michael
Krug, Wilhelm Traugott: filozof şi literat german; 411
Kruge v. Krug, Wilhelm Traugott
K~uliancsics: [nepr€cizat], avocat din Timişoara;

158

Kulteren, Ignac: prim-jude nobiliar din
Timişoara;

Lâzâr, Gyorgy: şpan cameral din Cîmp·eni; 317, 319
Lâzâr, Kalman conte: student din Cluj;
în 1848 se înrolează ca ofiter în armata răsculaţilor unguri; 359, 360
Leitner, David: asesor onorific din comitatul Caraş; 323, 324, 326, 328
L~itner, J6zsef: jude nobiliar din comitatul Car aş; 323, 327
Lerneni, Ioan: episcop greco-catolic de
Făgăraş; prezidează împreună cu episcopul ortodox Şaguna a doua adunare de la Blaj unde a fost ales conducător al delegaţiei ce trebuia să
prezinte Dietei de la Cluj revendicările
românilor; a fost suspendat
din funcţia de episcop la 9 noiembrie 1848 de generalul Puchner şi
i s-a sechestrat averea; XIX, XXIII,
XXIV, XXX, XXXIV, XXXVIII, XL,
XLI, XLIII, XL VII, LI, LIV, LVIII,
LXI, LXIII, LXVII, LXIX, 17, 18, 69,
71, 215, 234, 279, 280, 334, 346, 347'
357, 432

24, 25

Kun, Gyorgy: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie 1848; 35, 38
Kurja, Mitru v. Curia, Mitru
Kurz, Anton: publicist şi istoric german
din Transilvania; a luptat în armata
lui Bem; moare eroic în 1849; XLIV,
LXVIII, 384
Kiibeck von Kiiblau, Karl Friedrich baron: politician austriac conservator;
1, 2

L

Laborfalvi Nagy, Kciroly: jude prime:.r
din Abrud; XL, LXV, 303, 304, 313,
316

Lajos v. Josika, Lajos baron
Lakatos, J6zsef: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie 1848; 35, 38
Lakatos, N.: participant la adunarea comitatensă lărgită din Lugoj de la 20
martie 1848; 323, 327
Lavinia: personaj din Eneida lui Virgiliu; 105
Laurian, August Treboniu: profesor,
lingvist, publicist, istoric; coredactor
la Magazinul Istoric pentru Dacia; secretar al Adunării Naţionale de la
Blaj din 3/15 mai 1848;
VI, XIX,
XXXIII, XLIII, XL VI, LI, LX, LXVII,
LXIX, 15, 161, 214, 357, 411
Lâday, Janos: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie 1848; 323, 327

Lemeny, Janos. v. Lemeni, Ioah ·
Leopold al II-lea: împăratul Austriei, rege al Ungariei, Boemiei etc.; 379, 380,
381, 383

Leopoldus v. Leopold al Il-lea
Leo v. Josika, Le6 baron
Lerter: [neprecizat], personaj din anturajul lui Samuil Ma~irevic; 198
Lessai v. Leszai, Lajos
Leszai, Lajos: consilier gubernial, deputat; 222
Levai, Antal: jude nobiliar din comitatul
Car aş; 323, 327
Levay, Janos: comandantul cetătii din
Lugoj; 35, 38, 323
·
'
Litsek, Zsigmond: jude nobiliar din comuna Caraş; 35, 38, 323, 327
Liszka, .Janos: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din comitatul Caraş; 35, 37, 38, 39
Lucaci, Andrei: ţăran din Chier; 182,
183

Lucaci, Pavel: ţăran din Chier; 182, 184
Lucaci, Todor: ţăran din Chier; 182,
.

184

Ludovic al XVI-lea: regele Franţei; 305
Lukâts, Andrei v. Lucaci, Andrei
Lukâts, Pavel v. Lucaci, Pavel
Lukats, Todor v. Lucaci, Todor
Lupaş,. Ioan: istoric şi om politic român
dintre cele două războaie mondiale;
VI
Lupu, Iocea: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din comitatul Caraş; 37, 39
Lupu, Jotza v. Lupu, Iocea
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M
Madarăsz Laszl6: în
şeful poliţiei din

timpul revoluţiei
Ungaria; conducă
torul republicanilor; membru în comitetul pentru apărarea Ungariei
[O.H.B.]; 1, 2
Maderspach, Karoly: proprietar de mine
din Rusca Montană; 54
Manu, Iancu: şeful poliţiei din Bucureşti; 330
Many, Iosif: canonic greco-catolic şi profesor la seminariul· de la Blaj; XXII,
LUI, 45
Marcu, Ioan: protopop ortodox din Lugoj; membru al comitetului pentru
menţinerea ordinii publice din comitatul Car aş; preşedintele comisiei legislative din circumscripţia electorală
Lugoj; 37, 39, 323, 324, 326, 328
Marienburg, Fr.: cetăţean din Sighişoara;
104
Maria Tereza: împărăteasa Austriei, regină a Ungariei, Bohemiei etc.; 161,
380
Marillay, Ferenc: jude nobiliar supleant
din plasa Deva; XXX, 175, 177
Mark6, Janos v. Marcu," Ioan
Markovits, Imre: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
6 aprilie 1848; 323, 327
Marsinai, Janos v. Mărgineanu, Ioan
Marsovszky, Gyorgy: prim-notar din Lu.goj; 323, 327
Marsovszky, Istvan: asesor onorific din
Lugoj; 35, 37, 323, 326
Marsovszky, Laszl6: jude nobiliar din comitatul Caraş; 323, 327
Martini, J ohann: medic şef al judecătoriei
militare din Tran-silvania,
consilier regal; 115
Masirevic, Samuil: arhimandritul mănăs
tirii Bezdin din Munar; XXXII, LX,
198
Mathias, Johann v. Matthias, Johann
Matskăsi, Antal v. Matskasy, Antal
Matskasi, Pal: comitele suprem al comitatului Cluj; XLVII, LVIII,
LXX,
438
Matskasy, Antal: nemeş din Transilvania; XX, LII, 33
Matskasy, Tony v. Matskasy, Antal
Matskassy, Pâl v. Matskasi, Pal
Matthia, Mathias: notar al scaunului Cohalm, deputat de Rupea; 172
Matthias, J ohann: inspector de bresle
din Sibiu; XXIV, LIV, 78
Matthias: Joseph: supraveghetor de bresle şi al spitalului din Sibiu; 137
Mauks, Zsigmond: participant la adunarea comitatensă lărgită din Lugoj de
la 6 aprilie 1848; 323, 327
Mayer, Imre: semnatar al chemării pentru înrolare în garda cetăţenească din
Arad; 56
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Marik6: soţia lui Mik6 Imre; 411, 412
Marton, Istvan: iobag din Brîncoveneşti;
XIX, 11, 12, 13
Martonfy: [neprecizat], personaj din anturajul lui Wesseh~nyi Mikl6s; 422
Marsovszky, Istvan v. Marsovszky, Istvan
Mărginea.rtu, Ioan: cancelist la
Tîrgu
Mureş; participant la cea de-a doua
adunare naţională de la Blaj; ales
membru al delegaţiei ce trebuia să
prezinte Dietei nobiliare de la Cluj
revendicările românilor; între 15 februarie si 4 martie 1849 Comitetul
din Sibiu îi încredinţează o misiune
secretă la Timişoara; XXX, 167, 168,
192, 193
Metternich-Winneburg, Klemens Wenzel
Nepomuk Lothar prinţ: preşedintele
consiliului de miniştri al Imperiului
austriac; cancelar de stat, spiritul
conducător al Sfintei Alianţe; XXI,
L, LL 5, 1~ 41, 16~ 16~ 165, 215,
216, 331, 418, 419, 425
Meister, Joseph: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 138
Meister, Samuel: jude regesc din scaunul Sebeş; preşedintele consiliului
scaunal; XXV, XXXVI, LV, 96·, 115
Meistrovits, Ferenc: preşedintele comitetului de recrutare a gărzii cetăţeneşti
din Arad; 56
Meltzer, Daniel: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 137
Meltzer [Melzer], Janos: contabil din
Lugoj; 35, 38, 323, 327
Mester, Gaspar: libertin din Tămăşeu;
XLIV, LXVIII, 372
Meyer, Ferenc: asesor onorific din comitatul Caraş; 323, 326
Mehes, Samuel: redactorul gazetei din
Cluj, "Erdelyi Hirad6" ["Vestitorul
transilvan"l pînă la 16 mai 1848; profesor de filozofie la şcoala superioară
calvină din Cluj; membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Ungaria; 144, 145, 412
Micaş, Francisc [Florian]: avocat
din
Cluj, stagiar la Tîrgu Mureş; la cea
de-a treia adunare de la Blaj a fost
ales ca membru în comitetul permanent [de pacificare] de la Sibiu; XV,
XXIX, LVII, 152
Micu [Klein], Ioan Inocenţiu baron: episcop greco-catolic din
Transilvania;
379
Micul, Ion v. Micu [Klein], Ioan Inocenţiu

Mihali, Gabriel: al doilea vicecomite al
comitatului Maramureş; în 1848 deputat la parlamentul din Pesta;
XXVII, XXXVI, LVI, 118, 119, 247,
248
Mihali, Grigore: preot greco-catolic în
Zlatna, protopop de Bistra în acelaşi
timp; membru al consiliului eparhial;

participant la lupta românilor din
Munţii Apuseni; 407, 409
Mihaly [Mihalyi], Gabor v. ·Mihali, Gabriel
Mihaly [Mihalyi), Gergely v. Mihali, Grigore
Mikes: [neprecizat], personaj din anturajul lui Josika Samuel; 185, 187
Mikes Tanos conte: nobil liberal opoziţionist; comandantul gărzii cetăţeneşti
din Cluj; participant la revoluţia din
1848; 414, 416
Miklos v. Banffy, Mikl6s
Miko, Imre conte: tezaurarul Transilvaniei; conducătorul adunării secuilor
de la Lutiţa; XXXIV, XLIII, XLVI,
XLVII, LXI, LXVII, LXIX, LXX,
215, 216, 388, 412, 413
Miko Mihaly nobil: vicejude regesc al
scaunului Ciuc, notar scaunal; XLI,
LXVI, 339, 340
Milankovits, Gergely: asesor onorific din
comitatul Caraş; membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice;
preşedintele comisiei
legislative în
cercul electoral Bara; 35, 37, 38, 39,
323, 324, 327' 328
Milencovici
[Milenkovic],
Gheorghe
[Djordje]: avocat sîrb din Lugoj; presedintele comisiei legislative în circumscripţia electorală Făget; unul din
conducătorii comitatului
Caraş
din
toamna anului 1848; 35, 38
Milenkovits, Gyorgy v. Milencovici [Milenkovic], Gheorghe [Djordje]
Minowits, Andreas: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Mirişani [Merişieni): familie boierească
din Argeş; 375
Miska v. Eotvos, Mihaly
Misselbacher, Cari: cetăţean· din Sighişoara; 104
Mladin, Gheorghe junior: ţăran din
Chier; 182, 184
Mladin, Gherasim: ţăran din Chier; 182,
184
Mladin, Mitru junior: ţăran din Chier;
182, 184
Mladin, Neţa: ţăran din Chier; 182, 183
Mladin, Pavel bătrînul: ţăran din Chier;
182, 184
Mladin, Pavel junior: jude sătesc din
Chier; 183, 184
Mladin, Petru bătrînul: ţăran din Chier;
182, 184
Mladin, Petru junior: ţăran din Chier;
182, 183
)Mladin, Tănasie: ţăran din Chier; 182,
184
Mladin, Todor: ţăran din Chier; 182, 184
Mladin, Tripa:· ţăran din Chier; 182,
184
Mladin, ·văsălie: ţăran din Chier; 182,
184

Mladin, Văsălie bătrînul: ţăran din
Chier; 182, 184
Mlagyin, Gyorgye iffiu v. Mladin, Gheorghe junior
Mlagyin, Gyoroszin v. Mladin, Gherasim
Mlagyin, Mitru iffiu v. Mladin, Mitru
junior
Mlagyin, Netza v. Mladin, Neţa
Mlagyin, Pavel· v. Mladin, Pavel
Miagyin, Pavel oreg v. Mladin, Pavel'
bătrînul

Mlagyin, Petru iffiu v. Mladin, Petru
junior
Mlagyin, Petru oreg v. Mladin, Petru bătrînul
Mlagyin, Tanaszie v. Mladin, Tănasie
Mlagyin, Todor v. Mladin, Todor
Mlagyin, Trippa v. Mladin, Tripa
Mlagyin, Vaszalie v. Mladin, Văsălie
Mlagyin, Vaszalie oreg v. Mladin, Văsălie bătrînul
Moga, Demeter v. Moga, Dumitru
Moga, Dumitru [Dimitrie]: revizor carnerar din Cîmpeni; XLII, XLIII, 317,
350, 363, 439, 440
Moga, Ioan: prim-protopop ortodox de
Sibiu, membru al consistoriului bisericii ortodoxe din Transilvania; 333
Moldovai, Grigoriu: profesor de limba
germană din Sibiu înainte de 1848;
în timpul revoluţiei profesor la Brasov; 342
Moidovan, Ştefan: paroh
greco-catolic
din Cîmpia Turzii, administrator protopopesc al cercului Cîmpia Turzii;
membru în comitetul permanent de
la Sibiu; XXX, XXXV, XXXVII,
XLI, LVIII, LXI, LXIII, LXVI, 167,
230, 251, 264, 334
Molnar, Ferdinand: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Molnar, Gyorgy: preot calvin din cercul
bisericesc Tîrnava; 283, 285
Molnar, Janos: miner din Roşia Montană; 316, 317
.
Molnar, J6zsef: preot calvin din cercul
bisericesc Tîrnava; 283, 285
Morar, Nieţa: ţăran din Chier; 182, 184
Morar, Samoilă: om de încredere din
Cîmpeni
al
lui
Ioan Buteanu;
XXXIX, 300
'
Morar, Toader: ţăran din Chier; 182, 184
Morar, Nyetza v. Morar, Nieţa
Morar, Szamoila v. Morar, Samoilă
Morar, Toagyer, v. Morar, Toader
Moriţ: [neprecizat], personaj din anturajul lui August Treboniu Laurian,
213
Motz, Florja v. Moţ, Floria
Motz, Gligor oreg v. Moţ, Gligor bătrî
nul
Motz, Gyorgye iffiu v. Moţ, Gheorghe
junior
Moţ, Floria: ţăran din Chier; 182, ·183
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Moţ,

Gheorghe junior: ţăran din ·Chier;
182, 183
Moţ, Gligor bătrînul: ţăran din Chier;
182, 184
M6zsa, Samu: purtător de cuvînt al stă
rilor privilegiate din comitatul Solnocu Interior; XLVII, LXIX, 426, 428
Moss, Johann: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 137
Moys, Antal: asesor onorific din comitatu! Car aş; 323, 327
Muncaci, Gherasim: cantor ortodox din
Roşia Montană; 303, 304, 312
Munkatsi, Gerasimu v. Muncaci, Gherasim
Munteanu, Ioan: membru al comitetului
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara; 27
Muntyan, J ohann v. Munteanu, Ioan
Murăşanu: [neprecizat], personaj din anturajul arhidiaconului din Baia de
Arieş, Iosif Ighianu; 161
Mureşan, Iacob: redactor al "Gazetei de
Transilvania"; XLI, LXVI
Mureşianu, A. Andrei: poet, redactor al
"Gazetei de Transilvania"; 342
Miiller, Andreas: membru îri comunitatea oraşului Sibiu; 137
Miiller, Friedrich: secretar aulic al Transilvaniei la Viena; 383
Miiller, Gottlieb: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137

N

Nagy, Ferenc: chirurg din Lugoj; 35, 38
Nagy, Lazăr: administratorul baronului
Wesselenyi Mikl6s; XLVI, LXIX, 216,
217' 414, 415, 422, 424
Nagy, Sandor: notarul comitetului ară
dean de recrutare pentru garda civilă.; 56
Napoleon, Bonaparte: împărat al Franţei; 92
Neimer, Samu: miner din Roşia Montană; 316, 317
Nemegyei, .Tanos: director de mine din
Zlatna, consilier montanistic;
XLI,
XLII, XLIII, LXVI, LXVII, 336, 348,
349, 350, 363, 364, 431, 432
Nesics, Gyorgy v. Ne~ic, Georgi
N esic, Georgi: secre'tar consistorial
al
eparhiei ortodoxe de la Vr~ec; 325,
329
Neugeboren, Carl: senator din Sibiu, supraveghetor scaunal; 137
Nemeth, Vilmos: librar din Braşov; XIX,
XXVI, LI, 3, 108, 245
Nemet, W. v. Nemeth, Vilmos
Nichifor: [neprecizat], persoană din anturajul lui August Treboniu Laurian;
213
Nicolae I: ţar al Rusiei; 164, 165
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Nifon: [neprecizat], persoană din anturajul lui August Treboniu Laurian;
214
Nifon: mitropolit de Rîmnic; 331
Nopcea, Vasile baron:
comite suprem
al comitatului Hunedoara; vicepreşe
dinte al delegaţiei ce trebuia să prezinte împăratului programul de revendicări
al
românilor;
XXIII.
XXVII, XXIX, XXX, XXXVII, XLIX.
LIII, LVI, LVII, LVIII, LXIII, LXXI
-LXXII, 116, 117, 158, 177, 178, 262,
263, 272, 461
Noptsa, Laszl6, v. Nopcea, Vasile baron
Nugent, Laval conte de Nugent şi Westmeat şi duce de Roma: mareşal austriac; 185, 187, 274, 276

o
Ober, K.: notar şi deputat sas; 160
Olah: tînăr concepist din Salonta; XXV.
86
Olar, Toda: ţăran din Chier; 182, 183
Olar, Toda v. Olar, Toda
Orbok, Erneszt: perceptor prim de impozite militare din Lugoj; 323, 327
Orendt, Michael: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Orghidan, Rudolf: comerciant din Braşov; membru al delegaţiei care trebuia să prezinte împăratului revendicările românilor; 357
Osswald, Georg: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul J ozefin; 27
Oszvald, Gyorgy v. Osswald, Georg
Otto v. Degenfeld, Otto August
Ovidius, Publius Naso: poet latin
Ozeczky, Janos: jude primar din Lugoj;
36, 38, 323, 327
Ozerstey, Janos: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie 1848; 35, 38
Odon v. Beothy, Odon

Palea, Iov: ţăran din Chier; 182, 183
Pali v. Degenfeld, Pal
Palilmtsevnyi, Peter: asesor onorific din
Lugoj; 323, 326
Palka, J ov. v. Palea, Iov
P.allay, Agoston: avocat din Lugoj; 323,
327
Panaioth [Panajoth] Nicolae: om de încredere din Baeşa Vasiovei al episco~
pului ortodox de Vdec; 329
Panajoth, Mikl6s v. Panaioth, Nicolae
Panajoth, Zlatko: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartie'rul Fabrica; 27

P!)ntea, Gherman: ţăran din Chier; 182,
183
Pantea, Pavel: ţăran din Chier; 182, 183
Panteleimon v. Zivkovic, Panteleimon
Pap, Denes: istoric maghiar; VI, XVIII,
6, 9, 17, 85, 179
Pap, Sandor v. Papiu-Ilarian, Alexandru
Paphâzy, Istvan: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
2G martie 1848; 35, 38
Paphâzy, Janos: prim-jude nobiliar din
comitatul Caraş; 210, 211, 323, 325,
327, 329
Papiu-Ilarian, Alexandru: jurist, om politic, istoric român din Transilvania;
unul din conducătorii tineretului român; luptător pentru eliberare socială si natională a românilor transilvăneni; unul din iniţiatorii adună
rilor de la Blaj, membru al comitetului permanent, iar în octombrie 1848
secretar al acestuia; VI, XVIJ I, XXVI,
LV, LVIII, 92, 106, 110, 111, 168, 171
Papius llarius, Sandor v. Papiu-llarian,
Alexandru
Parts, Georg: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Pascu, Filip: avocat din Lugoj şi procuror secund onorific; preşedintele comisiei legislative din cercul electoral
Fteşiţa; 35, 38, 323, 325, 327, 328
Pascu, Micşa [Maxim]: asesor onorific
din Lugoj; director districtual de
şcoli din localitate; preşedintele comisiei legislative din circumscripţia electorală Birchiş; deputat de
Oraviţa
în parlamentul din Pesta; 35, 38,
323, 324, 325, 326, 328
y
Pascu, Ştefan: istoric, ll,cademician; 214
Paszku, Fi..i.lOp v. Pascu, Filip
Paszku, Miksa v. Pascu, Micşa [Maxim]
Patiţa, Ioan: preot ortodox din Cîmpeni; unul din conducătorii mişcării
maselor populare româneşti din Ţara
Moţilor; la cea de-a doua adunare
de la Blaj este ales membru al delegaţiei
pentru
Dieta din Cluj;
XXXIX, 300, 301, 302
Patyânszky [Pattyânszky], Gyorgy: asesar onorific din comitatul Caraş;
323, 324, 326, 328
Paulovics, Arkad: vicenotarul Timisoarei; membru al comitetului pe~tru
menţinerea ordinii publice din Timişoara, cartierul Cetate; XXXVIII,
2~, 28, 40, 286
Paulovits, Janos: semnatar al chemării
pentru Jnrolare în garda cetăţeneas
că din Arad; 56
P~msz, Istvan: jude nobiliar din comitatu! Car aş; 323, 325, 327, 328
Pazmanaeum: institut catolic de învăţă
mînt superior din Viena fondat de

arhiepiscopul de Strigoniu, Pâzmâny
Peter, în 1623; 345
Pal, Janos: ţăran din Petrinzel; XXVIII,
LVII, 142, 143
Pâlffy, Janos conte: vechi membru al
opoziţiei liberale din Transilvania; deputat al scaunului Odorhei la Dieta
din Cluj; secretar de stat în Ministerul de Finanţe al Ungş.riei; vicepreşedinte al parlamentului; 169, 170,
420
Pâlfi, Domokos: căpitanul gărzii cetăţeneşti din Deva; 176, 177
Pâlfi, Janos v. Pâlffy, Janos
Pântya, Gyerman v. Pantea, Gherman
Pântya, Pavel v. Pantea, Pavel
Pântzeli, Karoly: preşedintele comisiei
legislative din cercul electoral Coşava, comitatul Caraş; maiorul unităţilor de apărare împotriva atacurilor sîrbeşti; 324, 328
Pâpius llâriânus, Sandor v. Papiu-Ilarian, Alexandru
.
Pâszku, Fi..i.lop v. Pascu, Filip
Pâtitza, Janos v. Patiţa, Ioan
Pâtyisza, Janos v. Patita, Ioan
Păcăţian, V. Teodor: istoric şi publicist
român transilvănean; VI, XV, XVIII,
6, 10, 92, 268
Peres, Gyorgy: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara; 24, 25
Pervain, Iosif: istoric literar; 214
Petofi, Sandor:· poet ungur, reprezentant de seamă al democratismului"
revoluţionar
în literatura ungară;
unul din conducătorii revoluţiei din
15 martie 1848 de la Pesta; maior
în armata generalului Bem; cade
eroic în bătălia de la Albeşti; XXV,
89, 90
Petran, Mihail: membru al comunităţii
sîrbeşti din Arad; 366
Petran, Pavel: membru al comunităţii
sîrbeşti din Arad; 366
Petrichevich Horvâth, Albert nobil:
prim-jude regesc. al scaunului Trei
Scaune; 44
Petrichevich Horvâth, J an os baroh si
conte [Horvâth Tholdy, Janos di~
1859]: proprietarul regimentului austriac de dragoni nr. 12; la începutul
anului 1848 comandantul regi;ŢJ.entu
lui de husari nr. 10 al regelui Prusiei cu gradul de colonel; comandant
al gărzii ungureşti imperiale de la
Viena cu gradul de sublocotenent[!];
XXI, XXX, XXXVII, LII, LVIII,
LXIII
Petrovich, Prokop: căpitan-locotenent în
regimentul românesc de la. Caransebeş; de origine sîrb; 437
Petrovich, Tivadar v. Petrovici, Teodor
Petrovici, Teodor: preşedintele comisiei
legislative din circumscripţia electorală Sacu, comitatul Caraş; din toam-
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na 1848 vicecomite al aceluiaşi comitat; 35, 37, 39, 323, 324, 326, 328
Petrovic, -Toan: membru al comunităţii
sîrbeşti din Arad; 366
Petrovits, Tivadar v. Petrovici, Teodor
Pettko, Lajos: vicenotar onorific din Lugoj; 35, 38, 323, 327.
Pechy, Mikl6s: nobil din Petrinzel;
XXVIII, 143
·pfaffenhuber, Cari: perceptor alodial;
proprietar de restaurant în Orăştie;
XXXV, XLV, 237, 239, 392
Piacsek [Piacsek], Pal: preşedintele comisiei legislative din circumscripţia
electorală Brebu,
comitetul Car aş;
323, 324, .325, 326·, 328

Pilder, Benjamin: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Pinciu, Ioan: cancelist; membru al delegaţiei care trebuia să prezinte împă
ratului revendicările românilor; membru în comitetul permanent [de pacificare] din S!biu; tribun în timpul
războiului civil; XXX, 167, 168, 192,
193

Pints, Janos v. Pinciu, Ioan
Pirhus v. Pyrrhos
Pizo, Demetrie [Dimitrie]: profesor din
Brăila;

213, 411

_

Platz, Petrus: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 137
Podhradszky, Andras: arhivarul Lugojului; 35, 38
Podhradszky, Karoly: asesor onorific din
Lugoj; 35, 37
Podhradszky, Lajos: participant la adunarea comitatensă lărgită din Lugoj
de la 20 martie 1848; 35, 38
Podhradszky, Vilmos: participant la
adunarea comitatensă lărgită din Lugoj de la 20 martie 1848; 35, 38
Podmaniczky, Julia baroneasă: scriitoare; 189, 190
Pogâny, Gyorgy: vicecomitele comitatului Alba de Jos; 432
Pogany, Karoly: notarul suprem al comitatului Alba de Jos; 268, 269, 367,
368

Policrat: tiran din insula Samos, prietenul lui Anacreon; f46
Pop, Hora: ţăran din Turbuţa; 421, 423
Popa, Marian: ţăran din Chier; 182, 184
Popa, Marjan v. Popa, Marian
Popa, Sim: ţăran din Chier; 182, 184
Popa, Szim v. Popa, Sim
Popasu, Ioan: protopop ortodox din
Şcheii Braşovului; secretar al celei
de-a doua adunări naţionale de la ·
Blaj; membru al delegaţiei care trebuia să prezinte la Viena, împăratu
lui, revendicările românilor; XLIX,
161, 333, 459

Popa;zu v. Popasu, Ioan
Popazzu, Johann v. Popasu, Ioan
Popea, Nicolae: episcop de Caransebeş,
istoric; VI
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Popescu, Mihai: istoric; VI
Popovici, Dumitru: membru al comitetului pentru menţinerea ordinii publice din comitatul Caraş; 35, 38
Popovici, Lazar v. Poppovich, Lazar
Jotta; 95, 437
Popovici, Nicolae: protopop ortodox de
Orăştie;

15

Popovici, Petru: cancelist din Tîrgu Mureş;

168, 192, 193, 311, 312, 315

Popovici, Sigismund: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii publice din Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Popovici, Ştefan v. Popovic, Stevan
Popovics, Istvan v. Popovic, Stevan
Popovics, Peter v.- Popovici, Petru
Popovic, Jova: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice
din comitatul Caraş, iar în toamn?
anului 1848 în comitetul provizoriu
al conducerii comitatului; face parte
din delegaţia trimisă la mitropolitul
sîrb Rajacic; 37, 39
Popovic, Steva,n: episcop ortodox din
Vdec [R.S.F.I.]; 325, 329
Popovits, Demeter v. Popovici, Dumitru
Popovits, Janos: semnatar al chemării
pentru înrolare în garda cetăţenească
din Arad; 56
Popovits, Jova v. Popovic, Jova
Popovits, Peter v. Popovici, Petru
Popovits, Sigmund v. Popovici, Sigismund
Popovitz, Demeter v. Popoviţa [Popovitz], Dumitru
Popoviţa [Popovitz], Dumitru: meşteşu
gar român din Lugoj; membru în .comitetul pentru menţinerea ordinii publice din comitatul Car aş; în toamna
lui 1848 membru în noua conducere
a comitatului; 37, 39
Poppovich, Lazar Iotta: comerciant din
Orşova
Veche; susţinătorul companiei de grăniceri români din localitate; 95, 437
Precup, Avram: cancelist din Tîrgu Mures· XXX, 167, 168, 192, 193
Prem:i~r, Ferdinand: membru în c.omitetul pentru menţinerea ordinii publice din Timişoara, cartierul Cetate;
27

Prekup, Abraham v. Precup, Avram
Preyer, Janos: primarul Timişoarei;
XXIX, LVIII, 159, 239, 240
Primess, .Tohann: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Puchner, Anton baron: general comandanţ al trupelor imperiale din Transilvania cu gradul de feldmareşal locotenent;
XXIV,
XXVI,
XXIX,
XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIII,
XLV, XLIX, LIII, LIV, LV, LVI,
LVII, LIX, LXI, LXII, LXIII, LXIV,
LXVII, LXVIII, LXXI-LXXII, 52,

53, 68, 74, 156, 196, 197, 216, 232, 242,
243, 244, 256, 262, 291, 292, 293, 364,
365, 391, 417, 419

Ratz,

Pullio, Konstantin: membru în comunitatea sîrbească di:p. Arad; 366
Pulszky, Ferenc: istoric şi om politic din
Ungaria; XXXVIII, 286'
Pumnul, Aron: profesor de filozofie şi
lingvist; unul din iniţiatorii primei
Adunări nationale din 30 aprilie de
la Blaj, autorul manifestului de con..,
vocare a adunării; la cea de a doua
Adunare naţională de la Blaj din.
15-17 mai a fost ales membru al
comitetului permanent ,[de pacificare] de la Sibiu; XV, XVI, XLVIII,
LXX, 452, 479-480
Puşcariu, Ioan: avocat şi înalt funcţio
nar; "stegar" la cea de a doua Adunare natională de la Blaj; membru
în comitetul permanent de la Sibiu;
XXI, XXVII, LII, LVI, 41, 124
Pyrrhos: regele Epirului; 377
R

Radak, Georgi: membru al comunităţii
sîrbeşti din Arad; 366
Radetzki v. Radetzky, Johann Joseph
Wenzel Anton Franz Karl conte
Radetzky, Johann Joseph Wenzel An-,
ton Karl conte: mareşa! austriac, comandantul trupelor austriece din
Italia; 1, 2, 165, 185, 187, 242, 243,
274, 276

Radivoevic, Aleksa: membru al comunităţii sîrbeşti din Arad; 366
Radnotfai Nagy, Samuel: unul din promotorii artei teatrale maghiare din
secolul al XIX-lea; 163, 164, 165
Radnoti: [nespecificat], personaj din anturajul lui Petrichevich Horvath J anoş;

273, 274

Radovan, Mihailo: membru al comunităţii sîrbeşti din Arad; 366
Rajacsics v. Rajacic
RajaC_ic, .Josip: mitropolitul ortodox sîrb
din Karlowitz [Srijemski Karlovci R.S.F.I.]; pentru meritele sale austriecii i-au acordat titlul de patriarh;
Simion: [fundaţia mecenatului român administrată de consistoriul din Blaj -]; 123
Ratz v. Raţ [Ratz], Vasile
Raţ [Ratz], Vasile: canonic greco-catolic
si rector al seminarului de la Blaj,
fiind totodată şi arhidiaconul cercului bisericesc respectiv; 376, 381
Rakosi, N. Ferenc: asesor nobiliar din
comitatul Alba de Jos; investigatorul activitătii lui Ioan Buteanu din
primăvara 'anului 1848;
XXXIX,
LXV, 300, 301, 302
Ratz v. Raţ [Ratz], Vasile
37 -

Revoluţia

de la 1848-1849 din Transilvania -

participant la adunarea
din Lugoj de la

lărgită

6 aprilie 1848; 323, 327
Reissenberger, Friedrich: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Reviczki, Menyhert: fost deputat de Bihor; 205, 206
Rhedey, Adam conte: camerar cezarocrăiesc,
consilier secret intern de
stat, curator principal al şcolii superioare din Cluj; fost comite suprem
al comitatului Dăbîca şi tezaurar regal al Transilvaniei; 413
Riemer, Friedrich: notarul Magistratului din Braşov; 460
Ristic, Alexander: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara; 27
Risztits, Alexander v. Ristic, Alexander
Romanov: [neprecizat], persoană din anturajul lui August Treboniu Laurian;
214

Romanov, Iosif: librar din Bucureşti, colectorul abonamentelor ziarelor braşovene; XXIX; LVIII, 162, 411
Romantai v. Ramonţai, Simion [fundatia iui -]
Rosenfeld, Karl Ludwig baron: deputat
regalist în Dieta din Cluj între anii
1846-1848; autor al mai multor lucrări istorica-politice cu caracter de
pamflet; 383, 4:18, 419
Rosu, David v. Roşu, David
Roska, Peter v. Roşea, Petru
Roşea, Petru: cancelist din Tîrgu Mureş;
XXX, 168, 192, 193
Roşu, David: ţăran din Chier; 1~3, 184
Roth, Stephan Ludwig: profesor Şl preot
sas din Mediaş; publicist, pedagog
progresist, revoluţionar executat la
Cluj de revoluţionarii unguri; XXI,
XXXIX, LII, LXV, 42, 305
Rotos, Mihaly: slujbaş al lui Wesselenyi
Mikl6s; 421, 423
Rotsehild: casă de bancheri vienezi; 249
Royko, Friedrich: membru în comunitate~ oraşului Sibiu; 137

s

82, 85
Ramonţai,

Cirjak:

comitatensă

Sabo, Petru: ţăran din Chier; 182, 184
Sabo, Simion: ţăran din Chier; 182, 184
Saehsenheim, Friedrich von: agent aulic
sas din Transilvania acreditat la Viena; XIX, LI, 14
Saguna, Andras v. Şaguna, Andrei
Salmen, Franz Joseph von: consilier gubernial, comitele saşilor din Transilvania, judele regesc al Sibiului;
XXV, XXVI, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XL, LVIII, LX,
LXI, LXV, 172, 173, 200, 218, 234,
267' 418-419, 483-484

Samu v. Josika, Samuel
Vol. 1
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Sandor: persoană din anturajul lui Josika Samuel; 2, 3
Sandor, Antal: persoană din anturajul
lui Toldalagi Ferenc; 200, 201
Santha, Gyorgy: al doilea vicecomite al
comitatului Bihor; XXIII, XXXIII,
LIII, LX, 57, 206, 207, 270
Săcăreanul v. Secăreanu, Gheorghe
Schaguna v. Saguna, Andrei
Schaguna, Ar{dras v. 'şaguna, Andrei
Schărfeneder, Ferenc:
jude primar al
Aradului în 1848; XXVIII, LVI, 56,
83, 139, 141
Scheinert, F.: semnatar al chemării pentru înrolare în garda cetătenească din
Arad; 56·
'
Schelker, Friedrich: secretar al scaunului Sibiu; 138
·
Scherfenider v. Schărfeneder, Ferenc
Schevits, Michael v. Sevic, Mihajlo
Schiernding v. Schirnding, Ferdinand
baron
Schirnding, Ferdinand baron: colonel şi
comandant al regimentului nr. I de
grăniceri secui; în iulie 1848 general
maior şi brigadier de trupă; în 1849
feldmareşal
locotenent; XL, LXV,
310, 311, 435, 437
Scbivert, Andreas v. Schiwert, Andreas
Schiwert, Andreas: contabilul Universităţii săseşti; 137
Schlichting, Johann: membru în comitetul pentru menţinerea ordinii din Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Schmidt, Conrad: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Schmidt, Daniel: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Schmidt, Eugen: preşedintele comisiei
legislative din circumscripţia electorală Sasca Montană, comitatul Caraş;
325, 328
Schrnidt, Heinrich: procuror sas din Sibiu; 123
Schrnidt, .Toseph: cetăţean din Sighişoa
ra; 104
Schnell, Peter: membru al comunitătii
oraşului Sibiu; 138
·
Schram, Simon: membru în comunitatea :oraşului Sibiu; 138
Schreiber, J ohann: subofiter al oficiului
de gospodărie şi politie din Sibiu;
137
Screiber, Simon: jude scaunul şi deputat de Sibiu; 172
Schuller, Joseph: cetăţean din Orăştie;
XL V, 239, 392
Schuster, Johann: medic din Sibiu; concepist onorific al consiliului orăşe
nesc; 137
Schuster, Samuel: casier alodial din Sibiu, membru al comunitătii orasului.'
137
'.
.
'
Schvabe [Schwabe]: angajat al poştei
din Sebeş; 15
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Schwarzhuber; Anton von, baron: tezaurar al camerei din Viena; 194
Sebastian, Michael: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Secăreanu, Gheorghe: jurist din Braşov;
XL, XL VIII, 320, 321, 340, 441
Seiler, Johann: membru în comunitatea·
oraşului Sibiu; 138
Seivert, Andreas Joseph: deputat de Sebeş; 172
Sekulic, .Joan: membru în comunitatea
sîrbească din Arad; 366
Setz, Samuel Friedrich·: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Sfîntul Stefan v. Stefan 1 [cel Sfînt] regele Ungariei; ·
Sianelloni, Louis: profesor de origine
franceză din Bucureşti; 331
Sift [Sifft], Daniel: jude regesc din Cohalm; 371
Sigmund, Johann: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Simon, Ignac: avocat din Arad; 56
Simon, Janos: notar suprem al comitatului Hunedoara; 461
Singer, Andreas: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 138
Sipos, Pal: preot calvin din cercul bisericesc Tîrnava; 283, 285
Sivkovich, Johann baron: [regimentul
feldmareşalului austriac -]; XXII,
XXIII, XXXV, XLIX, 47, 52, 66, 68,
244, 454
Skultety [Scultety], Ede: participant la
adunările comitatense lărgite din Lugoj de la 20 martie şi 6 aprilie 1848;
35, 38, 323, 327
Skultety, Karoly: agent de sericicultură
, din Lugoj; 35, 38, 323, 327
Slavic, Maxim: vicarul arhimandritulm
de la mănăstirea Bezdin din Munar;
XXXII, LX
Slavnic [Slavnic], Stevan: membru în
comunitatea sîrbească din Arad; 366
Smidt, Eugen ~· Schmidt, Eugen
Socker: [neprecizat], persoană din anturajul contelui Bethlen Domokos; 249,
250
Solomon: [neprecizat], persoană din anturajul lui August Treboniu Laurian,
213
Somlyo, Mihaly: vicenotarul comitatului
Cluj; 438
Sontag, Andreas: membru în comunitatea oraşului Sibiu; 137
Sontag, Michael: membru în comunita-·
tea oraşului Sibiu; 137
Sophia, Friderika Dorothea Wilhelmina
arhiducesă a Austriei: soţia arhiducelui Franz Karl şi mama împăratu
lui Franz Joseph I; a exercitat o mare influenţă în mersul evenimentelor
politice din 1848-1849; 4, 5

Soterius, Samuel: senator din Sibiu; revizor al casieriei săracilor; 137
Speck, J. Georg: membru în comunitatea orasului Sibiu; 138
Sprung, Anton: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice
din Timişoara, cartierul Iozefin; 27
Srand, Pal: adjunct al judelui suprem
din
Baia
Mare;
XLIX,
LVIII,
LXXI-LXXII, 174, 175, 467, 470
Stadion, Franz Serafin conte: administrator al Triestului, apoi al Galiţiei; membru în guvernul lui Bach;
185, 187
Stana, On: tăran din Chier; 182, 184
Stana, Todor: tăran din Chier; 182, 184
Stanci, George' [Gheorghe, Georgie]: seminarist originar din
Hereclean;
XXXV, LXI, 92, 93, 241
Stanciu, George v. Stanci, George [Gheorghe, Georgie]
Stancs, Georgie v. Stanci, George [Gheorghe, Georgie]
,
Stancsics, Michael v. Tancsics, Mihaly
Stancsits, Mihaly v. Tancsics, Mihâly
Stankovic, Andrej: membru în comunitatea sîrbească din Arad; 365
Stebriger, Daniel: jude .districtual şi dedeputat de Bistriţa; 172
Stefan v. Ştefan palatinul Ungariei
Steinburg, Moritz von: inspector din
scaunul Cohalm; XLIV, LXVIII, 369
Sterca Şuluţiu, Dionisie: asesor onorific
din comitatul Alba de Jos; 304, 305
Sterca Şuluţiu, Petre: asesor onorific
din comitatul Alba de Jos; 304, 305
Sterka Sulucz, Denes v. Sterca Şuluţiu,
Dionisie
Sterka Sulucz, Peter v. Sterca Şuluţiu,
Petre
Sternheim, Karl: jude primar din Sighişoara; XLIX, LXXI-LXXII, 459
Sturza [Sturdza] Mihail Grigore: domn
regulamentar al Moldovei; reprimă
în 1848 revoluţia; 357
Suciu, Ioan: tînăr patriot român din
Transilvania; semnatar al manifestului tineretului român de la Cluj
împreună cu Francisc Micaş şi Ioan
Buteanu; XV, XXIX, XL VII, LVII
Stiket, Ianos: elev din Şumuleu; 434,
436
Svartz [Schwarz], Zsigmond: propagator de idei "comuniste" din Deva;
176, 177
Szabolczky, Antal: avocat din comitatul
Car aş; 323, 327
Szabo: [neprecizat], personaj din anturajul lui Wesseienyi Mikl6s: 216, 217
Szabo, Imre: jurat comitatens din Arad;
XXVIII, LVII, 141, 142
Szabo, Petru v. Sabo, Petru
Szabo, Szimion v. Sabo, Simion
Szasz, Karoly [senior]: profesor din
Aiud, membru corespondent al Academiei Ungare de Ştiinţe din 1833;

în anii
în Ministerul
Publice din Unga:.nt;:t·
429
,· ·.····•·'
. Sz<"bcni, Imre:
.
; ,,,.,;~;i'!ii\''i~~t?/;,ţJi'\ ·
Chioar; L,
Szeiler, J akab: semnatar ..
pentru înrolare ··în garda cetălt~r.tec:lScă din Arad; 56
·
Szeiler, Janos:. membru în ~9xrlit~tui
pentru menţmerea ordinii :pg~c::e
din Timişoara; 24, .25, 27, ·
Szekerian v. Secăreanu, ·Gheorghe ,
Szemere, Bertalan: istoric şi literat .. din
Ungaria; în 1848 ministru de Interne al Ungariei; XXXVIII 286
Szende, ~ela: prim-procuror 'din Lugoj;
preşedmte al comisiei legislative in
circumscripţia electorală Reşiţa; 35,
323, 324, 327' 328
Szende, Kalman: participant la adună
rile comitatense din Lugoj de la 20
martie şi 6 aprilie 1848; 35, 38, 323,
327
Szende, Laszl6: jude nobiliar din comi- ·
tatul Caraş; 323, 327
Szende, Zsigmond: asesor onorific, m~m
bru în comitetul pentru menţinerea
ordinii publice din comitatul Caraş;
35, 37, 39, 323, 326
Szenek, Stephan: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul Elisabetin; 27
Sze'nt Ivâni, Szentivani, Daniel V; Szentivanyi, Daniel
Szentivanyi, Daniel: asesorul Tablei
Regeşti
din Tîrgu Mureş; XXX,
XXXVIII, XLII, LVI, LVIII, LXIV,
LXVII, 113, 128, 129, 168, 169, 192,.
193, 290, 291, 351
Szentpali, Laszl6: administratorul comitatului Maramureş;
XXXIV, LXI,
224
Szepessy, Ignac: asesor montanistic din
Oraviţa; preşedintele comisiei legislative din circumscripţia electorală Caraşova, comitatul Caraş; 323, 326
Szepessy, Mihaly: asesor montanistic din
Oraviţa; preşedintele comisiei legislative din circumscripţia electorală
Bocşa Montană; 324, 328
Szeredai, Ignac: căpitanul gărzii cetăţe
neşti din Deva; 176, 177
Szerenyi, Antal: jude nobiliar din comuna Caraş, comitatul Caraş, 35, 38,
323, 327
Szechenyi, Istvan conte: ministrul comunicaţiilor din 1848 în Unga.ria; 123,
414, 416
Szekely, Andras: miner din Roşia Montană; 316, 317
Szekely, M6zes: profesor de istorie; directorul gimnaziului unitarian din
Cluj; 294, 295
Szekely, Zsigmond: vicejudele regesc al
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scaunului Ciuc; XL, LXV, 307, 309,
337

Szel, Kâroly: participant la adunările
comitatense din Lugoj de la 20 martie şi 6 aprilie 1848; 35, 38, 323, 327
Szigethy: [neprecizat], personaj din anturajul lui W esselenyi Mikl6s; 417,
418
Szilagyi, J an os: preot calvin din cercul
bisericesc Tîrnava; 283, 285
Szilagyi, Ferenc: Istoric, redactorul ziarului clujan "Mult es Jelen" ["Trecut
şi Prezent"] de nuanţă conservatoare;
profesor la Cluj şi totodată cenzor;
226, 227
Szipoly, Elek: avocat din comitatul Solnocu de Mijloc; 420, 422
[Sziv6s], Andrâs: participant la adunarea comitatensă lărgită din Lugoj de
la 6 aprilie 1848; 323, 327
Sziv6s, Lajos: participant la adunările
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie şi 6 aprilie 1848; 35, 38,
323, 327
Sziv6s, Mikl6s: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
6 aprilie 1848; 323, 327
Sziv6s, Pal junior: asesor nobiliar onorific din comitatul Caraş; preşedin
tele comisiei legislative din circumscripţia

electorală

Bocşa

Montană;

323, 327' 328
Sziv6s, Pal senior: asesor onorific din
comitatul Caraş; preşedintele comisiei legislative din ci,rcumscripţia
electorală Făget; 35, 38, 323, 324, 327,
328
Szotyori Nagy, Samu: preot calvin din
cercul bisericesc Tîrnava; 283, 285
Szocs: [neprecizat], persoană din anturajul lui Wesseienyi Mikl6s; 421, 423
Szoke v. Kossuth, Lajos
Szoke, Kâroly: jude nobiliar din Pecica;
XXXI, XXXIX, LIX, LXIV, · 181,
296
Sztansitz v. Tancsics, Mihâly
Sztana, Onn v. Stana, On
Sztana, Todor v. Stana, Todor
Sztansitz v. Tancsics, Mihaly

Şaguna,

Andrei: episcop ortodox al
Transilvaniei din primăvara anului
1848; copreşedinte al celei de-a doua
adunări naţionale de la Blaj; şeful
delegaţiei adunării pentru prezentarea revendicărilor româneşti ~mpăra
tului; deputat [regalist] în Dieta ungară din 1848; XIX, XXIII, XXIV,
XXIX, XXXVII, XXXVIII, XLIII,
XL VI, XL VII, XLIX, LI, LIV, LXIII,
LXVII, LXIX, LXX, LXXI-LXXII,
10, 11, 69, 72, 157, 158, 263, 346, 357,
358, 455, 457
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Şincai,

Gheorghe: istoric şi filolog român iluminist din Transilvania; unul
din fruntaşii Şcolii ardelene; 375
Ştefan: palatinul Ungariei din 1847; în
toamna anului 1848 văzînd că lupta
dintre dinastia Habsburgică şi naţiu
nea ungară este inevitabilă, părăseşte
Ungaria; XXXI, XXXII, LI, LX, 22,
26, 68, 82, 85, 88, 165, 178, 179, 195,
240
Ştefan [biserică Sfîntul din Viena),
121
Ştefan 1 [cel Sfînt] rege al Ungariei; 151~
418
Sevic, Mihajlo: · membru în comitetul
pentru m~nţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul Cetate; 27
T

Tancsics, Mihâly: scriitor revoluţionar
democrat; în preajma şi în timpul
revolutiei din 1848-1849 militează
pentru' lichidarea privilegiilor nobiliare, pentru abolirea servituţilor feudale şi pentru independenţa naţio
nală a Ungariei; XXVI, LXX, 23, 24,
81, 83, 109, 245, 246
Tancsos [Tancioş ], Vasile: în 1835 teolog la seminariul de la Blaj; 45
Tapai [Tapay], Istvan: participant la
adunările comitatense lărgite din Lugoj de la 20 martie şi 6 aprilie 1848;
35, 38, 323, 327
Tatar, Lazăr v. Tătar, Lazar
Tatar, Petru v. Tătar, Petru
Tătar, Lazăr: ţăran din Chier; 183, 184
Tătar, Petru: ţăran din Chier; 182, 184
Teleki, Elek conte: preşedintele adunării concepiştilor de la Tabla Regească
din Tîrgu Mureş din 23 martie 1848;
110, 111
Teleki, Imre conte: mare proprietar conservator din Satulung [districtul
Chioar]; XXXIV, XXXVIII, XLV,
LXI, LXIV, LXVIII, 227, 228, 288,289,
384, 385
Teleki, J6zsef conte: guvernatorul Transilvaniei între 1842-1848;
istoric;
unul din fondatorii Academiei de Şti
inte din Pesta; XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII,
XXIV,
XXVI,
XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL,
XLII, XLIII, XLIV, XL V, XL VI,
XL VII, XL VIII, XLIX, LI, LII, LIII,
LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LXI, LXII,
LXIII, LXIV, LXV, LXVII, LXVIII,
LXIX, LXX, LXXI-LXXII, 45, 48, 52,
71, 74, 113, 119, 120, 188, 191, 192, 195,
231, 257, 271, 272, 292, 361, 362, 368,
38~ 42~ 42~ 43~ 43~ 433
Teleki, Joseph v. Teleki, J6zsef
Teleki, Mikl6s conte: asesor la -Tabla regească din Tîrgu Mureş; 119, 226, 227

Teleki; Sandor conte: scriitor; in 1848
căpitan de Chioar şi comisar· guvernamental; in timpul războiului civil colonel în armata generalului Bem; 227,
228
Teleki von Szek, J 6zsef v. Teleki, J 6zsef
Teleky, Joseph v. Teleki, J6zsef
Teodori, A.: medic din Roman; 6
Teofil: episcop ortodox de Bălgrad [mort
în 1697]; 380
Teophilus v. Teofil
Terez v. Haller, Terez
Tetdeschi, Jănos: semnatar al chemării
pentru înrolare în garda cetăţenească
din Arad; 56
Teutsch, G.D.: istoric sas; 104
Teutsch, Joseph: fruntaş sas din S_ighişoara; 104
Teutsch, S. J.: fruntaş sas din Sighişoara; 104
Thallmayer, J ohann: membru în comu-nitatea oraşului Sibiu; 137
Theil, J. Michael: casierul vinăritului
din scaunul Sibiu; membru al comunităţii oraşului; 138
Theresia, A. M. v. Maria Tereza
Thiering, Johann Ludwig: membru în
comunitatea oraşului Sibiu; 137, 138
Th6t, Istvăn: miner din Roşia Montană;
316, 317
Timoni, Casimir von: agent aulic cezarocrăiesc acreditat la Bucureşti; XXXII,
XXXVI, 195, 197, 256, 331
Tioc, Todor: fruntaş român din Cîmpeni,
om de încredere al lui Ioan Buteanu;
XXXIX, 300, 301, 302
Tisza, Lajos conte: administratorul comihtului Bihor între 1841-1848: 4, 5
Toda, Moisa bătrînul: ţăran din Chier;
182, 183
Toda, Moisza oreg v. Toda, Moisa bătrî
nul
Todoran, Elizeu: seminarist din Blaj,
răspînditor al proclamaţiei lui Simion
Bărnuţiu din 24-25 martie 1848 adresată poporului român; 92
Todt, Joseph: membru în comunitatea
oraşului Sibiu: 138.
Toldalagi [Tholdalagi], Ferenc conte:
jude primar al scaunului
Mures;
XXVI, XXXII, XXXIV, LV,
LVI,
LX, LXI, 44, 111, 112, 113, 128, 200,
201
Tollas, Karoly: secretarul consistoriului
suprem al bisericii calvine din Transilvania în anul 1848; 283, 285
Tomek, Franz: membru în comunitatea
oraşului Sibiu; 137
Tompa, Imre: scrib la Tezaurariatul
Transilvaniei din Sibiu; XXXIII, LX,
216
Tom pa, Mikl6s: persoană de încredere
al lui Mik6 Imre; 215
Tornya, Albert: participant la adunarea
comitatensă lărgitâ din Lugoj de la
6 aprilie 1848; 323, 327

Tornya, Adam: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie 1848; 35, 38
Toth, Georg v. T6th, Gyorgy
Torok, Găbor: prim-vicecomite din comitatul Arad; XXIII, XXV, LIII, LIV,
64, 65, 86
.
Tovissy, Gergely: jude nobiliar din plasa
Zlatna; 317, 318, 349
Traianus, Marcus Ulpius: împărat roman;
93, 341
Trandafil, Andrea v. Trandafil, Andrei
Trandafil, Andreas: membru în comitetul
pentru menţinerea ordinii publice din
Timişoara, cartierul Cetate; 27
Trausch, Joseph: directorul de poliţie din
Braşov; XLIV, LXVIII
Trefort, Agost: politician şi economist
de origine franceză; secretar de stat
în Ministerul Agriculturii, Industriei
şi al Comerţului din Ungaria; 66, 67
Tsiirty, Lajos: participant la adunarea
comitatensă lărgită din Lugoj de la
20 martie 1848; 35, 38
Tuhutum: una dintre căpeteniile ungurilor din sec. al X-lea; 150, 152
Turc: [neprecizat], personaj din antusajul lui Ştefan Moldovan; 333
Turi: [neprecizat], personaj din anturajul lui Mik6 Imre; 215
Tyok, Todor v. Tioc, Teodor

T
Ţipariu

v. Cipariu, Timotei

u
Udrea [Udria), Constantin: membru în
comitetul pentru menţinerea ordinii
publice din comitatul Caraş şi jude
primar Lugojului; în toamna anului
1848 membru în noul comitet de conducere al oraşului; face parte din delegaţia Lugojului care la
începutul
lui februarie 1849 duce tratative cu
Rajacic la Timişoara; 35, 37, 38, 39,
323, 327
Ujvâri: [nespecificat] sau: Ujvâri: provizor din Cîmpeni; 349
Ungvâry, Jănos: asesor onorific din comitatul Caraş; 35, 38
Urs, Iuon [Ioan]: ţăran din Chier;
183
Urs, Todor: ţăran din Chier; 182, 183
Ursz, Todor v. Urs, Todor
Ujfalvi, Sandor: politician liberal din
Transilvania, prieten al lui Wesseienyi Mikl6s; 422, 424
Ujvârosi, Andrăs: preot calvin din cercul bisericesc Tîrnava; 283, 285
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V

Veszelinovits, Paul v. Veselinovic, Pavel
Vegh Janos: miner din Roşia Montană·
316, 317
'
Vagner, Gyorgy: nemeş din BrîncoveVer, Farkas v. Veer [Weer], Farkas
neşti; XIX, LI, 11, 12, 13
Vetsei: [nespecificat], moşier, personaj
Vajda, Marton: ductor nobiliar din Moftinu Mic; 354, 355
din anturajul lui Teleki Imre; 227
Vajda, Pcil: ductor nobiliar din
Dej;
Vidrai Jank, Abraham v. Iancu, Avram
Villăs, .Janos: purtător de cuvînt al ceXXIII, 64
tăţenilor din Baia Mare; XXIII, LIII,
Vajna, Janos: librar din Braşov; XIX,
61, 62
XXVI, LI, 3, 108, 245
Vinkler, Imre: asesor onorific din Ti..:
Vajna, Johann v. Vajna, Janos
mişoara; membru al comitetului penVancea, Ioan: membru în
comitetul
tru menţinerea ordinii publice;· 24, 25
pentru menţinerea ordinii publice din
Vinkler, Janos senior: miner din Roşia
comitatul Caraş; 35, 37, 38, 39, 323,
Montană; 316, 317
327
Vinterhalter, Jakab: purtător de cuvînt
Vantsa, Janos v. Vancea, Ioan
al cetăţenilor din Baia Mare; LIII, 61,
Varga, Catharina v. Varga, Katalin
62
Varga, Ecaterina v. Varga, Katalin
Visky, Pai: vicecomitele comitatului SolVarga, Katalin
[Catharina, EcaterinaJ:
nocu de mijloc; 420, 422
luptătoare pentru cauza moţilor; deţi
Vlad [Wlad], Aloisiu nobil: avocat ro.:.
nută la Alba Iulia; XXIX, XXXVI,
mân; preşedintele comisiei legislative
XXXVII, XXXIX, LVII, LXII, LXIII,
LXIV, 155, 259, 262, 291, 291-292, 292
în circumscripţia electorală Balinţ a
V asiei, Pavel [Paul]: medic din TimiŞoa
comitatului Caraş; deputat în parlara; XLI, LXVI, 162, 331, 332
mentul din_ Pesta în vara anului 1848,
Vasits, v. Vasici, Pavel (Paul)
trimis de cercul .electoral
Zorlenţ;
Vasvâri [Feher, Fejer], Pcil: conducător
luptător pentru drepturile românilor;
al tineretului maghiar de la Pesta; _
323, 324, _327, 328
coautor al celor 12 puncte din 15
Vladeica, Ioan v. Lemeni, Ioan
martie 1848; XXV, 89, 90, 418, 419
Vlăd, Alajos v. Vlad [Wlad], Aloisiu
Văcărescu, Teodor
["Furtună"]: preşe
Vuia, Ignat: profesor de teologie al diodinte al Inaltei Curţi din Bucureşti;
cezei ortodoxe din Vrsec; protopop
331
Veer (Weer), Farkas: lider al opoziţiei
de .Oraviţa; preşedintele comisiei le:..
- nobiliare liberale din Transilvania,
gislative în circumscripţia electorală
făctnd parte din gruparea "patrioţi
Oraviţa; 325, 328, 329
lor pelerini"; 414, 416
Vuja, Ignac v. Vuia, Ignat
Veigl, Vencel: membru în comitetul penVukovics, Sabbas [Szabbas, SeboJ: vicetru menţinerea ordinii publice din Ticomitele comitatului Timiş în anul
mişoara; 24, 25
1848; comisar guvernamental în păr
Veress [Veres], Adâm: cancelist din Tîrţile
sudice ale Ungariei şi deputat în
gu Mureş; XLV, 350, 351, 385
parlamentul din Pesta; ministru de
Vernescu: [neprecizat]: student din loca.Tustiţie; 24, 25, 58, 59
litatea Radu Vodă; 330
Versenyi, Katinka: fiica nelegitimă a lui
Wesselenyi Mikl6s; 422, 424
Verza: [nespecificat], unul din cei patru
w
parohi ortodocşi din Transilvania cu
acelaşi nume de familie: 1. Oprea
Wallmoden, Ludwig Georg Thedel conte:
Verza; 2. Ioan Verza [ambii din Cerfostul preşedinte al consiliului de răz
natu]; 3. Alexa Verza şi 4. Eremia
Verza [ultimii doi din Satul ung]; 410
boi din Viena; feldmareşal locotenent
Verza, Alexe: preot ortodox din Satual trupelor imperiale din
Ungaria,
lung [SăceleJ şi protopop al cercului
apoi comandantul corpului nr. I de
secund bisericesc de pe "pămîntul rearmată din Banat; 1, 2
gesc"; la cea de-a doua adunare
Wegmeth, Johann Michael: membru in
de la Blaj a fost ales ca membru al
comunitatea oraşului Sibiu;_ 137
delegaţiei condusă de
Şaguna care
Weidl, Wenzel: membru în
comitetul
trebuia să prezinte împăratului repentru menţinerea ordinii publice din
vendicările românilor; XLIX, 459
Timişoara, cartierul Fabrica; 27
Verze, Alexe v. Verza, Alexe
Weiss, Michael: fruntaş sas din SighiVeselinovic, Pavel: membru în comitetul
şoara; 104
pentru menţinerea ordinii publice din
Wennrich, Michael: conducătorul [StadtTimişoara, cartierul Cetate; 27
Vest, Johann: membru în comunitatea
hann-ul] grupărilor civice [Nachbaroraşului Sibiu; 137
schaft-uri] din Sighişoara; 172
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